
 

http://nazra.org/node/625 - 2018 بیان صحفي – 25 نوفمبر  

 
 إطالق حملة "بدون وجه حق"

من یوم 16" العالمیة الحملة في المشاركة إطار في حق" وجه "بدون حملة النسویة للدراسات نظرة                  تطلق
الیوم وهو عام كل من نوفمبر من والعشرین الخامس في تبدأ والتي النساء"، ضد العنف لمناهضة                  النشاط
العالمي الیوم وهو العام نفس في دیسمبر من العاشر في وتنتهي النساء، ضد العنف لمناهضة                 العالمي
له تتعرض الذي النوع على المبني العنف على الضوء حق" وجه "بدون حملة تسلط اإلنسان.                 لحقوق
في خاصة ذلك ویأتي للحمایة، آلیات غیاب ظل في مختلفین فاعلین من مصر في والمحامیات                 الصحفیات

 إطار تركیز حملة ال "16 یوم" العالمیة على مناهضة العنف في أماكن العمل.

وقائع من العدید إلى العمل) مجال وفي والعام الخاص المجالین (في المجاالت مختلف في النساء                 تتعرض
من العدید إلى خاص بشكل والمحامیات الصحفیات وتتعرض نوعهن، أساس على المبنیة              العنف
تعرضهن قد شائكة قضایا ومع العام، المجال مع اشتباك من عملهن طبیعة تتطلبه ما بسبب                 االنتهاكات
المصري السیاق ظل في خاصة للمخاطر عرضة أیضا والصحفیون المحامون یكون وبینما              للمخاطر.
مزدوج لعبء یتعرضن النساء من نظرائهم أن إال عراقیل، من العام المجال غلق یفرضه وما                 الحالي
تتعرض النوع. على المبني للعنف تعرضهن إلى باإلضافة المهنة، مخاطر نفس من یعانین               حیث
في العنف هذا یشكله ما إلى وباإلضافة المجتمع، و الدولة فاعلي من العنف إلى والمحامیات                 الصحفیات
مثل أیضا أخرى تبعات له یكون األحیان أغلب ففي اإلنسانیة، وكرامتهن ألجسادهن انتهاك من ذاته                 حد
قبل من له یتعرضن الذي العنف كان إذا العمل ترك حتى أو إداریة، بأعمال القیام النساء بعض                   تفضیل
داخل واضحة وتدابیر آلیات غیاب ظل وفي منها. ویحد المهنیة فرصهن على یؤثر ما وهو                 زمالئهن،
المحامیات من الناجیات اختیارات تقابل ما كثیرا النساء، ضد العنف لمناهضة والنقابات              المؤسسات
ما وهو بالوصم، رسمیة غیر أو رسمیة بطرق سواء عنف من له یتعرضن لما بالتصدي                 والصحفیات
الضوء تسلیط أهمیة النسویة" للدراسات "نظرة ترى لذا، الصعوبة. شدید أمر الجرائم هذه مواجهة                یجعل

 على هذا النوع من العنف، في إطار االهتمام بقضیتي العنف الجنسي ووجود النساء في المجال العام.

والصحفیات، المحامیات لها تتعرض التي العنف أشكال تعریف بینها من محاور عدة الحملة               تتناول
عن وذلك التشریعات تعدیل أو النقابات داخل السیاسات تبني طریق عن سواء للحمایة تدابیر                واقتراح
متحركة ورسوم تجاربهن، عن فیها یتحدثن ومحامیات لصحفیات مصورة ومقاطع مقاالت نشر              طریق
قانون واآلخر الصحفیین نقابة یخص أحدهما النساء ضد العنف لمناهضة ومقترحین             (كومیكس)،

 المحاماة.
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