
 

 االثنین 24 أبریل 2017

 الدكتورة / مایا مرسي، رئیسة المجلس القومي للمرأة الموقرة

 السیدات والسادة /عضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة الموقر

 جمهوریة مصر العربیة

 تحیة طیبة وبعد،،،
فیها تعرضت التي األخیرة االعتداء واقعة ضوء في توصیات عدة یتضمن بخطاب الموقر وشخصكم/ن لسیادتكم/ن                 نتقدم
في تواجدها ُأثناء بالضرب واالعتداء اللفظي للتحرش 2017 مارس 29 األربعاء یوم في الوهاب عبد هدى                  المحامیة
والنسائیة النسویة المنظمات تدین بالنقابة. الخاص الكارنیة لتجدید الالزمة األوراق بعض إلنهاء المصریة المحامین                نقابة
القومي المجلس بتدخل أدناه الموقعة المنظمات وتطالب السلبي، النقابة ومجلس النقیب وموقف االعتداء هذا                المختلفة
تلك مثل تكرر ال حتى الجناة معاقبة اجل من متحیزا وغیر شفافا تحقیقا بفتح والمطالبة األزمة ومتابعة إلدارة                    للمرأة

 الواقعة مجددا.

سیاسات اعتماد ضرورة حول المحامین نقابة مع حوار بفتح للمرأة القومي المجلس الموقعة المنظمات تطالب                 كما
تزاید من یتجزأ ال جزء المصریات المحامیات له تتعرض الذي العنف أن نرى ألننا النقابة داخل والتمییز للعنف                    مناهضة
مع التسامح بمناخ فقط تتعلق ال المحامیات على لالعتداء المتكررة الوقائع وأن العام، المجال في النساء ضد العنف                    وتیرة
على ذلك تأثیر ومدى نقابتهن داخل علیا لمناصب النساء تولي بمدى أیضًا تتعلق بل النقابة داخل النساء تجاه                    العنف
لتمثیل كوتا أي على ینصان ال المحامیین نقابة والئحة المحاماة فقانون جدي. بشكل عنهن والدفاع النساء بقضایا                   االهتمام
لمطالبتكم ضرورة وهناك الرجال. من جمیعهم عضوًا 56 عدده البالغ الحالي المحامین نقابة فمجلس النقابة، داخل                  النساء
بالشكل وتفعیلها هیكلیا المرأة لجنة وتقنین للنقابة العلیا المناصب داخل للنساء المالئم النسبي بتمثیل المحامین نقابة                  مجلس

 الذي یمكن النساء من العمل النقابي ویعزز فرص تواجدهن وطرح قضایاهن.

 المنظمات:
 1. نظرة للدراسات النسویة.

 2. المؤسسة القانونیة لمساعدة األسرة وحقوق اإلنسان.
 3. المؤسسة المصریة لتنمیة األسرة.

 4. المركز العربي الستقالل القضاء والمحاماة.
 5. جمعیة الحقوقیات المصریات.

 6. مؤسسة أصوات واعدة لحقوق اإلنسان والتنمیة بالمشاركة.
 7. مؤسسة القاهرة للتنمیة والقانون.

 8. مؤسسة المرأة والذاكرة.
 9. مؤسسة قضایا المرأة المصریة.

 10. مؤسسة دعم العدالة.
 11. مركز المرأة لإلرشاد والتوعیة القانونیة.
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