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حطلة "بتحصل" في إطار حطلة ال  16يوم لطظاهضة العظف ضد الظساء
"بتحصل"حطلة مشتركة لطظاهضة االغتصاب الذي تتعرض له الظساء بشكل يومي والتي تواجه الصطت
والتواطؤ من كل من الطجتطع والدولة
"بتحرل" حسمة تطمقيا كل مؼ نعرة لمدراسات الشدؽية ومركز الشديػ لعالج وتأىيل ضحايا العشف والتعذيب
ومؤسدة السرأة الجديدة ومؤسدة قزايا السرأة السررية في إطار السذاركة في الحسمة العالسية "  16يؽم مؼ
الشذاط لسشاىزة العشف ضد الشداء" ،والتي تبدأ في الخامس والعذريؼ مؼ نؽفسبر مؼ كل عام وىؽ اليؽم
الذي يتزامؼ مع اليؽم العالسي لسشاىزة العشف ضد الشداء ،والتي تشتيي في العاشر مؼ ديدسبر في نفس
العام وىؽ اليؽم الذي يتزامؼ مع اليؽم العالسي لحقؽق اإلندان.
تطمق السشعسات تمغ الحسمة في إطار مجال عام يقيد عسل مشعسات السجتسع السدني والسشعسات الشدؽية.
فعمى سبيل السثال واجيت "مؤسدة قزايا السرأة السررية" قبل أيام مؼ إطالق الحسمة مشع رئيدة مجمس
أمشاءىا األستاذه والسحامية عزة سميسان مؼ الدفر ومؼ ثػ التحفظ عمى أمؽاليا وأمؽال شركة السحاماه
الخاصة بيا ،كسا يؽاجو مركز الشديػ لعالج وتأىيل ضحايا العشف والتعذيب أمر إغالق مؼ قبل و ازرة
الرحة ،باإلضافة إلى مشع إحدى مؤسداتو د.عايدة سيف الدولة مؼ الدفر  .كسا تتعرض نعرة لمدراسات
الشدؽية مشع مؤسدتيا ومديرتيا التشفيذية

مزن حدؼ مؼ الدفر .إن ىذا السشاخ السعادي لحقؽق الشداء

ومشعساتيا يجعل العسل عمى تمغ القزايا أمر يزداد صعؽبة يؽما بعد اآلخر ،وألن تمغ السشعسات تؤمؼ
بدورىا لسؽاجية العشف والتسييز ،تطمق تمغ الحسمة في ظل ىذا السشاخ وتحاول بيا كدر الرست والتؽاطؤ
تجاه قزية "االغتراب".

تتشاول حسمة "بتحرل" األشكال السختمفة مؼ االغتراب في مجتسعشا .فاالغترابات "بتحرل" في الذارع
وفي البيت وفي الذغل و"بتحرل" مؼ الزوج ومؼ اآلباء ومؼ العػ واألخ و"بتحرل" مؼ الجيران ومؼ
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الرحاب ومؼ الغرب و"بتحرل" في أي وقت وأي ساعة الربح أو بالميل و"بتحرل" لكل الدتات مؼ كل
األعسار و"بتحرل" في كل الطبقات االجتساعية.
و تػ اختيار مؽضؽع االغتراب لمسذاركة في حسمة ال  16يؽم ىذا العام العتباره مؼ القزايا الذائكة التي
يدؽدىا سكؽت مجتسعي وتعتيػ مؤسدي ،بل وغياب آليات محاسبة مؼ الدولة وكذلغ قرؽر القؽانيؼ التي
تجرم أشكال االغتراب السختمفة وتحد مؼ وقؽع تمغ الجريسة  ،والجدير بالذكر أن االغتراب يعتبر مؼ
أكثر الجرائػ التي ال يؽجد ليا إحرائيات بشدب حدوثيا في مرر وذلغ يرجع لثقافة المؽم والتؽاطؤ
واالستيزاء السشتذرة في السجتسع تجاه السغتربات.
كسا تيدف حسمة ىذا العام إلى تدميط الزؽء عمى قزية االغتراب واآلثار الشفدية والسجتسعية التي
تتعرض ليا الزحايا والشاجيات مؼ تمغ الجريسة ،كسا تتطرق لمسذاكل والرعاب التي تتعرض ليا
السغتربات في سبيل الحرؽل عمى خدمات طبية آمشة وميشية تحافظ عمى خرؽصيتيؼ وحقؽقيؼ
الجددية ،وكذلغ القرؽر في السشاىج التعميسية حؽل تشاول مفاىيػ العشف الجشدي وإدماجيا في السشاىج.
وفي ىذا الدياق سيتػ نذر مؽاد مرؽرة ومرئية وعرض أفالم ومعمؽمات تتشاول قزية االغتراب في مرر
مؼ مختمف الجؽانب ،وستعقد نعرة لمدراسات الشدؽية بالتعاون مع مشروع بصي عرض حكي "غرب" عؼ
قرص واقعية وتجارب شخرية عؼ االغتراب وتختتػ الحسمة فاعمياتيا بشدوة تعرض وتشاقش آليات محددة
لدبل مشاىزة االغتراب في مرر.
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