
 

http://nazra.org/node/633 - 2018 بیان صحفي - 10 دیسمبر  

 البیان الختامي لحملة "بدون وجه حق"

على المبني العنف على الضوء سلطت التي حق" وجه "بدون حملة الیوم النسویة" للدراسات "نظرة                 تختتم
المشاركة في إطار في وذلك مختلفین، فاعلین من مصر في والمحامیات الصحفیات له تتعرض الذي                 النوع
األوراق بعض الحملة تضمنت النساء". ضد العنف لمناهضة النشاط من یوم 16" العالمیة الحملة                في
القومي المجلس لدور وتحلیل المحاماة، وقانون الصحفیین نقابة في النوع إدماج مقترحات مثل               المعرفیة
بقضایا المهتمات من ومحامیات صحفیات عدة شاركت كما للمجلس. الجدید القانون إصدار ظل في                للمرأة
بسبب وتمییز عنف من له تعرضن وما الشخصیة تجاربهن عن الحدیث أو الكتابة طریق عن الحملة في                   النوع
قیمة عن مصورة مقاطع أیضا الحملة شملت كما مواجهته. وإشكالیات العنف مناهضة آلیات وعن                مهنتهن،
مجموعة من نابعة وتغریدات (كاریكاتیر)، المتحركة الرسوم وبعض والمحامیات الصحفیات بین             التضامن
في النساء ضد بالعنف المتعلقة التجارب وتبادل للتفكیر وصحفیات محامیات لعدة "نظرة" نظمتها               بؤریة

 مهنتي الصحافة والمحاماة.

لحقوق العالمي الیوم یكون وربما وثیق، بشكل ومناصرتها الحقوق عن بالدفاع والمحاماة الصحافة               ترتبط
والصحفیات المحامیات أن للتذكیر مالئمة فرصة یوم" 16" ال حملة ختام مع یتزامن ما دائما الذي                  اإلنسان
من محرومات الزلن اآلخرین، وحقوق هموم عن والتعبیر الدفاع أجل من بأخرى أو بطریقة یعملن                 الالتي
وغیاب الجرائم هذه مع مجتمعي تسامح ظل في عنف من له یتعرضن ما بسبب والفرص الحقوق من                   العدید
قبل من والجنسي الجسدي العنف إلى والصحفیات المحامیات تتعرض الحملة، وضحت فكما للحمایة.               آلیات
في رؤسائهن أو زمالئهن من وحتى عملهن، تأدیة أثناء معها یتعاملن الالتي المختلفة والفئات الدولة،                 فاعلي
الصحفیات حمایة أجل من النقابات تتبناها وآلیات وتدابیر مؤسسیة سیاسات غیاب ظل وفي               العمل.

 والمحامیات، تكون مواجهة هذه الجرائم أمر شدید الصعوبة.

الجانبیة اآلثار من ولیس "طبیعیا"، أمرا لیس النوع على المبني للعنف والصحفیات المحامیات تعرض                إن
ومؤسساتهن نقاباتهن دور هو بل بالمهنة، المشتغالت النساء دور لیس العنف هذا تفادي أن كما                 للمهنة،
والمؤسسات النقابات ندعو الحملة، خالل واضحة وتشریعات لسیاسات مقترحات نشر إطار وفي              المهنیة.
المحامیات ضد العنف لمناهضة حقیقیة آلیات تبني أجل من المقترحات هذه في والتفكیر للنقاش                المعنیة

 والصحفیات.
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