
املجــال  مــن  كل  يف  النســاء  تتعــرض 
ــة  ــكال متنوع ــى أش ــام إل ــاص والع اخل
ــمل  ــك يش ــز، وذل ــف والتميي ــن العن م
ــة  ــكل أشــكاله، بداي ــف اجلنســي ب العن
وحتــى  اجلنســي  التحــرش  مــن 
وجــود  مــن  وبالرغــم  االغتصــاب. 
ــة  ــا الدول ــي اتخذته ــر الت ــض التدابي بع
العنــف  وقائــع  مــن  للحــد  املصريــة  
 306 املــادة  كتعديــل  اجلنســي، 
أ مكــرر مــن قانــون العقوبــات وتعريــف 
للمــرة  اجلنســي  التحــرش  جرميــة 
األولــى يف تاريــخ القانــون املصــري، 
للمــرأة  القومــي  املجلــس  وقيــام 
متعلقــة  اســتراتيجيات  عــدة  بإصــدار 
بالعنــف الواقــع علــى النســاء ومنهــا 
ضــد  العنــف  مكافحــة  اســتراتيجية 
واســتراتيجية   2015 عــام  يف  املــرأة 
متكني املرأة املصرية 2030 يف عام 2017 
ــة،  ــور احلماي ــى مح ــوي عل ــي حتت والت
اجلنســي  التحــرش  جرائــم  التــزال 
والعنــف اجلنســي متفشــية يف كل مــن 

املجال اخلاص والعام.

وال يخلــو املجــال العــام مــن وجــود 
تفاصيل مقترح جلنة النوع داخل نقابة الصحفيني ص 5               الصحفيــات بــه، بــل تصطــدم 

أين الصحفيات من تدابير احلماية؟

بشــكل  العــام  باملجــال  الصحفيــات 
كبيــر، نظــرًا ملــا تتطلبــه مهنتهــن مــن 
االشــتباك مــع أماكــن مختلفــة وتغطيــة 
ــا  ــة وأيض ــداث املجتمعي ــة  األح ومتابع
ــا  ــا وعرضه ــة، وحتليله ــة بالدول اخلاص
وظيفتهــن  وتشــمل  العــام،  للــرأي 

أيضًا التطرق لقضايا ومواضيع 

إشكـالـيـات وقـائع العنف والتمييز على الصحفيات يف
مـصـر وعـدم وجود تدابير وسيــاسـات نـقـابية حلمـايتهن

اتســم املجــال العــام يف مصــر طــوال الســبعة 
اخلامــس  أحــداث  تلــت  التــي  ســنوات 
والعشــرين مــن ينايــر عــام 2011 وحتى اآلن 
بعــدم االســتقرار والتقلبــات احلــادة التــي  
شــابها أحيانــا قــدر كبيــر مــن العنــف. وهــو 
الصحفيــني  علــى  خطــورة  شــكل  مــا 

 أنظر/ىالتمييز ضد النساء  داخل نقابة الصحفيني 
داخل العدد
 مقترح لجنة

 مناهضة
 العنف الجنسي
ضد النساء

عــن احلملــة: تطلــق نظــرة للدراســات النســوية حملــة "بــدون وجــه 
حــق" يف إطــار املشــاركة يف احلملــة العامليــة "16 يــوم مــن النشــاط ملناهضــة 
العنــف ضــد النســاء"، والتــي تبــدأ يف اخلامــس والعشــرين مــن نوفمبــر مــن 
ــي يف  ــاء، وتنته ــد النس ــف ض ــة العن ــي ملناهض ــوم العامل ــو الي ــام وه كل ع
العاشــر مــن ديســمبر يف نفــس العــام وهــو اليــوم العاملــي حلقــوق اإلنســان. 
تســلط حملــة "بــدون وجــه حــق" الضــوء علــى العنــف املبنــي علــى النــوع 
الــذي تتعــرض لــه الصحفيــات واحملاميــات يف مصــر مــن فاعلــني مختلفــني 
يف ظــل غيــاب آليــات للحمايــة، ويأتــي ذلــك خاصــة يف إطــار تركيــز 
مناهضــة  علــى  العامليــة  يــوم"   16" ال  حملــة 

العنف يف أماكن العمل.

ومواضيــع  لقضايــا  التطــرق  أيضــًا 
شــائكة  جتعــل مهنتهــن خطــرة يف بعــض 
تعرضهــن  واحتماليــة  األحيــان، 
نظرائهــن  مــن  أكثــر  عنــف  لوقائــع 
الرجــال، نظــرًا لكونهــن  الصحفيــني 
نســاء وواقــع أن العنــف املوجــه للنســاء 

شديد الصلة واالرتباط بنوعهن.
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عملهــن  ممارســة  أثنــاء  والصحفيــات 
واعتــداءات  النتهــاكات  وتعرضهــن 
واالعتــداء  احلبــس  مــن  بــدءا  جســيمة  
والســرقة والعنــف اجلنســي وحتــى القتــل.  
ــاء - ويف  ــد النس ــة تواج ــي أهمي ــه تأت وعلي
هــذه القضيــة الصحفيــات املهتمــات بقضايــا 
القياديــة  واملناصــب  املراكــز  يف   - النــوع 
ــر  ــود تدابي ــن وج ــد م ــرار للتأك ــع الق وصن
مــن  النســاء  بحمايــة  خاصــة  وإجــراءات 

العنف اجلنسي والعنف بشكل عام.
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تأتي حملة «بدون وجه حق» يف إطار املشاركة يف حملة ال16يوم نشاط ملناهضة العنف ضد النساء
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أين الصحفيات من تدابير احلماية؟
إشكـالـيـات وقـائع العنف والتمييز على الصحفيات يف
مـصـر وعـدم وجود تدابير وسيــاسـات نـقـابية حلمـايتهن

مقدمة
تتعرض النساء يف كل من املجال 
اخلـــاص والــعــام إلـــى أشــكــال 
والتمييز،  العنف  من  متنوعة 
اجلنسي  العنف  يشمل  وذلــك 
بكل أشكاله، بداية من التحرش 
االغــتــصــاب.  وحــتــى  اجلنسي 
وبالرغم من وجود بعض التدابير 
املصرية   الــدولــة  اتخذتها  التي 
للحد من وقائع العنف اجلنسي، 
من  مكرر  أ   306 املــادة  كتعديل 
جرمية  وتعريف  العقوبات  قانون 
األولى  للمرة  اجلنسي  التحرش 
يف تاريخ القانون املصري، وقيام 
بإصدار  للمرأة  القومي  املجلس 
متعلقة  اســتــراتــيــجــيــات  ــدة  عـ
بالعنف الواقع على النساء ومنها 
ضد  العنف  مكافحة  استراتيجية 
2015 واستراتيجية  املرأة يف عام 
يف   2030 املصرية  ــرأة  امل متكني 
على  حتتوي  والتي   2017 عام 
جرائم  التــزال  احلماية،  محور 
ــرش اجلــنــســي والــعــنــف  ــح ــت ال
اجلنسي متفشية يف كل من املجال 

اخلاص والعام.
وال يخلو املجال العام من وجود 
تصطدم  بــل  ــه،  ب الصحفيات 
العام بشكل  باملجال  الصحفيات 
مهنتهن  تتطلبه  ملا  نظرًا  كبير، 
مختلفة  أماكن  مع  االشتباك  من 
ــداث  األحـ ومــتــابــعــة   وتغطية 
املــجــتــمــعــيــة وأيـــضـــا اخلــاصــة 
وعرضها  وحتليلها  بــالــدولــة، 
وظيفتهن  وتشمل  العام،  للرأي 
ومواضيع  لقضايا  التطرق  أيضًا 
خطرة  مهنتهن  جتعل  شائكة  
واحتمالية  األحــيــان،  بعض  يف 
من  أكثر  عنف  لوقائع  تعرضهن 
الرجال،  الصحفيني  نظرائهن 
أن  ــع  وواق نساء  لكونهن  نظرًا 
شديد  للنساء  املــوجــه  العنف 

الصلة واالرتباط بنوعهن.
والعامالت  العاملون  يتعرض 

املتاعب  من  للكثير  بالصحافة 
والعقبات سواء يف املجال اخلاص 
أو العام أثناء مباشرة مهنتهم/ن. 
يشتركوا  العاملني/ات  كان  وإن 
العقبات  تلك  حتمل  يف  جميعا 
العنف  لوقائع  التعرض  مثل 
واملضايقات  واالبتزاز  والتهديد 
للقتل  والتعرض  بل  األمنية، 
بعض  تــغــطــيــة  أثـــنـــاء  ــا  ــان ــي أح
أن  إال  والــقــضــايــا،  ــوادث  ــ احل
بــذات  الــعــامــالت  الصحفيات 
بشكل مضاعف  يتحملن  املجال 
واملخاطر،  اإلشكاليات  تلك 
حيث تظل  تلك النساء مهددات 
لوقائع  احملتمل  التعرض  بخطر 
 ، املختلفة  اجلــنــســي  الــعــنــف 
عندما   اإلشكاليات  تلك  وتتعقد 

الصحفيات  بــعــض  تــتــعــرض 
جنسي  واستغالل  عنف  لوقائع 
قبل  من  أو  عملهن  مقار  داخل 
الذي  األمر  الرجال.  زمالئهن 
مضاعفة  مسؤولية  عليه  يترتب 
الصحفية  ــات  ــس ــؤس امل عــلــى 
الصحفيني بحماية  نقابة  وكذلك 
ــذي  الــصــحــفــيــات بــالــشــكــل ال
وكرامتهن  سالمتهن  يضمن 
كما  وظيفتهن.  أداء  خـــالل 
جدية  مدى  بني  الفصل  يصعب 
املهنية  الصحفية  املــؤســســات 
بالسياسات  بااللتزام  والنقابية 
العنف  مبناهضة  املعنية  واللوائح 
متثيل  نسبة  ــني  وب الــنــســاء  ضــد 
األجــهــزة  ــل  داخـ الصحفيات 
واملؤسسات  للنقابات  الداخلية 

الصحفية وموقعهن من املناصب 
العليا.

بحث  إلــى  الــورقــة  هــذه  تهدف 
تتعرض  التي  اإلشكاليات  أهم 
املجال  يف  سواء  الصحفيات  لها 
إلى  باإلضافة  العام  أو  اخلــاص 
خاصة  جلنة  بإنشاء  مقترح  تقدمي 
تعني مبناهضة العنف ضد النساء، 
النوع  بقضايا  تعني  أخرى  وجلنة 
ويأتي  الصحفيني.  نقابة  داخل 
نظرة  اهتمام  من  انطالقا  ذلــك 
بأهمية  الــنــســويــة  ــات  ــدراس ــل ل
ــعــنــف اجلــنــســي ضد  قــضــيــة ال
التدابير  توفير  وضــرورة  النساء 
حلمايتهن  الالزمة  والسياسات 

من العنف الواقع عليهن.
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أحداث  تلت  التي  السبعة سنوات  العام يف مصر طوال  املجال  اتسم 
بعدم االستقرار  2011 وحتى اآلن  يناير عام  اخلامس والعشرين من 
والتقلبات احلادة التي  شابها أحيانا قدر كبير من العنف. وهو ما شكل 
خطورة على الصحفيني والصحفيات أثناء ممارسة عملهن وتعرضهن 
والسرقة  واالعتداء  احلبس  من  بدءا  جسيمة   واعتداءات  النتهاكات 
والعنف اجلنسي وحتى القتل.  وعليه تأتي أهمية تواجد النساء - ويف 
هذه القضية الصحفيات املهتمات بقضايا النوع - يف املراكز واملناصب 
خاصة  ــراءات  وإج تدابير  وجود  من  للتأكد  القرار  وصنع  القيادية 
النساء من العنف اجلنسي والعنف بشكل عام. ونظرًا لعدم  بحماية 
وجود صحفيات يف هذه املراكز احملورية يف نقابة الصحفيني، يساهم 
عدم وجود هذا العامل الهام يف ازدياد وقائع العنف ضد الصحفيات. 
فبالرغم من مشاركة النساء فى تأسيس نقابة الصحفيني، لم يحظني 
بتمثيل مالئم فى مجالسها املتعاقبة، فعبر 75 عامًا  بني 1941 وحتى 
تسعة صحفيات فقط1. ويف  مجلس  النساء سوى  مُتثل  لم   ،2016
عضويته  البالغ  نقابتها  مجلس  أن  جند  السابق  الصحفيني  نقابة 
12عضوًا منتخبًا لم يوجد به سوى سيدة واحدة فقط وهي األستاذة 
بعد  املشكل  احلالي  النقابة  مجلس  جــاء   بينما  فكري«.  »حنان 
تواجد  من  خاليا    2017 عام  مارس  يف  النصفي  التجديد  انتخابات 
النقابة الذي  النساء داخل  يتناسب مع عدد  أي صحفية. وهو ما ال 
التأثير  2012. وال شك أن ذلك من شأنه  2 عام   %  30 تخطى ال 
على وضع الصحفيات وعدم مراعاة قضاياهن بشكل جدي  سواء 
تعيينهن  نسبة  أو على  النقابة  من حيث ضعف متثيلهن داخل أجهزة 
هذا  وينعكس  اخلاصة.  أو  العامة  الصحفية  املؤسسات  يف  وترقيتهن 
اخللل على مواجهة قضايا العنف اجلنسي الالتي يتعرضن له أثناء أو 
بسبب عملهن، ال سيما وإن كانت تلك الوقائع موجهة من زمالئهن 

ومن مدرائهن داخل الوسط الصحفي والنقابي.
أغسطس  من   23 يف  مصر«  »مــدى  موقع  نشره  تقرير  كشف  وقد 
والعنف  واالستغالل  التحرش  وقائع  بعض  عن   ،32016 عــام 
العديد من  اجلنسي املسكوت عنها ضد الصحفيات، حيث تتعرض 
زمالئهن  بعض  قبل  من  اجلنسي  واالستغالل  للتحرش  الصحفيات 
الوقائع فضلن الصمت  ومدرائهن. ولكن أغلب من تعرضن لتلك 
تقدمي  على  املترتبة  واالجتماعية  املهنية  اآلثار  مسبقا  يعرفن  ألنهن 
تلك الشكاوى على فرصهن يف العمل والترقي مستقباًل، فضاًل عن 
صعوبة إثبات بعض الوقائع بشكل قانوني خاصة إذا كان األمر يتعلق 
يعملن  التي  الصحفية  املؤسسات  داخل  واملسؤولني  املديرين  ببعض 

بها.
فتتعرض  والصحفيات،  الصحفيني  بني  الفرص  بعدالة  يتعلق  وفيما 
الصحفيات للتمييز وللممارسات السلطوية ذات الطابع األبوي داخل 
» كفاح الصحفيات املصريات » صـ3 ، للصحفية و عضوة مجلس النقابة احلالية أ/   1

حنان فكري.
العامة  للتعبئة  املركزي  اجلهاز  عن  الصادر  السنوي  اإلحصاء  كتاب  عن  نقال   2
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ــد الـــنـــســـاء   ــ الـــتـــمـــيـــيـــز ضـ
الصحفيني ــة  ــاب ــق ن ــل  ــ داخـ
املؤسسات الصحفية العامة واخلاصة على السواء، فعلى سبيل املثال 
التحرير« بوظيفة »سكرتارية  العمل  يطلنب  الالتي  الصحفيات  تقابل 
باالستهجان من قبل مدرائهن ألن تلك الوظيفة تتطلب املبيت يف مقر 
العمل حتى ساعات الصباح األولى لإلشراف على إخراج وطباعة 
اجلريدة وهو أمر يرفضه املدراء بدعاوى »أخالقية« أو »حمائية« . وال 
شك أن منع الصحفيات من التدرب ببعض املناصب الهامة واحليوية 
أن  شأنه  من  فقط  الرجال  على  قصرها  و  التحرير«  »سكرتارية  مثل 
اخلبرات  من  أقل  قدر  توفير  يف  ويتسبب  الفرص  عدالة  مببدأ  يخل 
عدد  قلة  على   ينعكس  ما  وهو  الرجال،  بنظرائهن  باملقارنة  للنساء 
النساء اللواتي يتم تصعيدهن للمناصب العليا مثل »رئاسة التحرير«
منه  تعاني  ما  هذا  كان  وإذا  العامة.  النقابة  مجلس  يف   انتخابهن  أو 
الصحفيات احلاصالت على عضوية النقابة، فوضع املتدربات الالتي 
عضوية  على  حصولهن  دون  لسنوات  الصحفية  باملؤسسات  يعملن 
النقابة يظل األسوأ على اإلطالق، فهن خارج إطار أي حماية مهنية 
سواء من النقابة العامة أو من املؤسسات الالتي يعملن بها. واجلدير 
سبل  وتوفير  للمتدربات  بحمايتها  الصحفيني  نقابة  قيام  أن  بالذكر 
احلد من تعرضهن للتمييز والعنف سيترتب عليه تشكيلهن كعضوات 

مستقبليات  للنقابة وزيادة عدد الصحفيات داخلها.
منها  واجلنسي  عام  بشكل  العنف  جرائم  من  حتد  آمنة  بيئة  توفير  إن 
لوضع  الصحفيني  نقابة  داخل  متثيلهن  من  والتأكد  الصحفيات  ضد 
آليات  مراجعة  إلى  حتتاج  واحتياجاتهن  للنوع  املستجيبة  السياسات 
التحقيق االداري لنقابة الصحفيني بشكل عام و للسياسات التمييزية 
تقدمي  ذلك  على  ويترتب  خاص.  بشكل  الصحفيات  تواجه  التي 
النساء  ضد  للعنف  مناهضة  جلنة  بينها  من  جلان  عدة  بإنشاء  مقترح 

بالنقابة على النحو التالي.

3

 http://tinyurl.com/gpoknsv
 http://tinyurl.com/gpoknsv


اجلرائم  عن  نوعيا  درجاتها  مبختلف  اجلنسي  العنف  جرائم  تختلف 
مثل  النقابية  النظم  لوائح  بهم  تعنى  التي  ــرى  األخ واملخالفات 
وبالتالي   ، إلخ  والتزوير،  البدني  واالعتداء  والسرقة  االختالس 
إثبات  االعتبار صعوبة  الوضع يف  مع  معاجلتها  أسلوب  يقتضي  فإن 
بعض الوقائع بشكل قانوني والصورة النمطية التي توصم بها  النساء 
الالتي يحاولن سلك طريق التقاضي أو الشكوى النقابية، عناية من 

متخصصني يف التحقيق والتقصي مراعاة لطبيعة هذه اجلرائم. 
واحد  إطار مؤسسي ومكاني  داخل  والرجال  النساء  تواجد  أن  كما 
حتكمه عالقات قوى متفاوتة بني املدراء والعاملني وبني أعضاء النقابة 
يتطلب  وهذا  »التكتم«  فرص  من  يزيد  قد  مما  النقابيني  وزمالئهن 
العنف  ضد  حازمة  بسياسة  للتصدي  النقابة  قبل  من  جديد  شكل 
هذه  مع  للتعامل  متخصصة  آلية  وبوجود  درجاته  مبختلف  اجلنسي 
بتصميم  املقترح  يأتي  وعليه  لها.  اخلاصة  الطبيعة  تراعي  اجلرائم 
جديدة  جلنة  إنشاء  خالل  من  النقابة  داخــل  مختصة  آلية  وتفعيل 
ودائمة بالنقابة  تختص بفحص قضايا العنف ضد النساء باسم » جلنة 
مناهضة العنف اجلنسي ضد النساء« تعني بـفحص شكاوى حاالت 
العنف واالستغالل اجلنسي ضد النساء يف املؤسسات الصحفية العامة 

واخلاصة، وتكون اختصاصاتها كالتالي:

النساء 	  ضد  اجلنسي  العنف  ملناهضة  النقابة  داخل  عامة  سياسة  وضع 
وعرضها على مجلس النقابة واجلمعية العمومية

املتهم 	  كان  إذا  اجلنسي  والعنف  التحرش  حاالت  يف  ــًا  إداري التحقيق 
عضوًا بالنقابة سواء كانت الشاكية حاصلة على عضوية النقابة أم متدربة 

يف إحدى املؤسسات الصحفية 
أعضاء 	  من  الزم  شهادته  سماع  ترى  من  استدعاء  اللجنة  لتلك  يحق 

وعضوات النقابة أو العاملني والعامالت باملؤسسات الصحفية أو غيرهم
البيانات 	  على  للحصول  واخلاصة  الرسمية  اجلهات  مخاطبة  لها  يحق 

ضروريًا  ذلك  كان  متى  والوقائع  املعلومات  من  واالستيضاح  والوثائق 
لسير التحقيق

وبيانات 	  معلومات  من  تداوله  يتم  ما  باحلفاظ على سرية  اللجنة  تلتزم 
نشر  ومنع  الشكوى،  احلفاظ على خصوصية طريف  التحقيق وعلى  أثناء 
أي تصريحات صحفية وإعالمية عن التحقيق إال بعد االستئذان من طريف 

الشكوى فور انتهاء التحقيق
إحالة الشكاوى املتعلقة باختصاصها إلى هيئة التأديب االبتدائية	 

ويأتي تشكيل اللجنة على النحو التالي:

وكيل النقابة كرئيس للجنة املعنية 	 
مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة	 
أن 	  يفضل  األقل،  على  سيدة  منهم  النقابة  مجلس  من  أعضاء  ثالث 

يكونوا قد حصلوا على دورة تأهيلية للتحقيق يف هذه النوعية من القضايا  
من املجلس القومي للمرأة أو إحدى منظمات املجتمع املدني

مــنــاهــضــة  ــة  ــنـ جلـ ــرح  ــتـ ــقـ مـ  : أواًل 
ــنـــســـاء الـــعـــنـــف اجلـــنـــســـي ضـــــد الـ
ويأتي تعديل تشكيل هيئة التأديب االبتدائية وتتكون من: 

أ( ثالثة أعضاء يختارهم مجلس نقابة الصحفيني من بني أعضائه يف أول 
كل دورة نقابية على أن يكون من بينهم سيدة على األقل. وتكون رئاسة 
هيئة  يف  عضوًا  أحدهم  يكن  لم  ما  النقابة  بجدول  قيدًا  ألقدمهم  اللجنة 

مكتب مجلسها فتكون له الرئاسة 
ب( عضو من الهيئة الوطنية للصحافة واإلعالم يتم اختياره من بني أعضائه 

الصحفيني  
ج( مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة

د( إحدى عضوات مجلس نقابة الصحفيني التي لم تشترك يف جلنة التحقيق 
يختارها مجلس النقابة

التأديب على  التحقيق وهيئة  أعــضــاء جلنة  رد  ويــأتــي حــق 
النحو التالي: للشاكية أو من ينوب عنها حق  تقدمي طلب 
ملجلس النقابة العامة برد أحد أعضاء/عضوات جلنة التحقيق 
أو هيئة التأديب االبتدائية إذا توافرت فيه/ا األسباب اآلتية: 

إذا كان بينه/ا وبني أحد طريف الشكوى قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة 	 
الرابعة

أو 	  أو شخصية  مهنية  الشكوى خصومة  بينه/ا وبني أحد طريف  إذا كان 
نزاع مدني أو جنائي يف اخلمس سنوات السابقة على الشكوى

إذا كان يربطه/ا بأحد طريف الدعوى عالقة عمل أو شراكة سواء بشكل 	 
مباشر أو غير مباشر

جلنة 	  أعمال  انتهاء  قبل  الدعوى  موضوع  يف  رأيه/ا  عن  صرح/ت  إذا 
التحقيق أو هيئة التأديب االبتدائية 

يجب أن يقدم طلب الرد مسببا ومشتمال على كافة األوراق واملستندات 	 
املؤيدة ألسبابه، وعلى مجلس النقابة أن يفصل فيه خالل مدة ال تتجاوز 

عشرة أيام عمل
إذا رد أحد أعضاء جلنة التحقيق أو هيئة التأديب االبتدائية قبل مجلس 	 

النقابة العامة، يجب اختيار عضو/ة بدال منه/ا خالل مدة ال تتجاوز سبعة 
أيام عمل

ويأتي مقترح اجلزاءات التأديبية على النحو التالي:

سنة، 	  تتجاوز  وال  أشهر  ثالثة  عن  تقل  ال  مدة  املهنة  مزاولة  من  املنع 
10 آالف جنيه وال تتجاوز خمسني ألف جنيه4، وال  وغرامة ال تقل عن 
الغرامة  ملبلغ  تسديده  بعد  إال  الشطب  فترة  انتهاء  بعد  عضويته  قيد  يعاد 

املستحقة عليه
88  من 	  شطب االسم نهائيًا من جدول النقابة واستثناءه من نص املادة 

القانون رقم 76 لسنة 1970 بحيث ال يجوز ملن ُشطب اسمه نهائيًا بسبب 
إدانته بجرمية عنف جنسي تقدمي طلب للجنة القيد للنظر يف إعادة قيده بعد 

مضى خمس سنوات من قرار الشطب النهائي 
ال تلتزم قرارات الهيئة مبا انتهت إليه الدعوى اجلنائية متى ثبت يف حيثيات 	 

األحكام حدوث الواقعة
تصدر قرارات اللجنة مسببة ومشمولة مبا استندت إليه من قرائن وأدلة 	 

مع احلفاظ على خصوصية الشاكية
و يقتضي ذلك تعديل احلد األقصى للغرامات  الواردة يف املادة 77 من القانون رقم   4

764 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيني .



مختصة  جلنة  إلنشاء  ضرورة  توجد  سلفا،  إليه  اإلشارة  مت  كما 
مناسبة  بيئة  لضمان  الصحفيني  نقابة  ــل  داخ النوع  بقضايا 
للصحفيات وتأخذ يف االعتبار االنتهاكات والتمييز الذي تتعرض 
له الصحفيات بسبب نوعهن، باإلضافة إلى تواجد آلية مستدامة 
مستمر  بشكل  تستجيب  التي  السياسات  وخلق  تصميم  تضمن 
تقدير  »عملية  النوع:  إدمــاج  مبفهوم  ويقصد  الحتياجاتهن. 
إجراء  أي  نتيجة  الرجال  النساء وعلى  احلاصلة على  التداعيات 
أو عمل مخطط له مبا يف ذلك التشريعات والسياسات والبرامج 
يف كافة املجاالت وعلى جميع األصعدة. وهو استراتيجية جلعل 
بعدا أساسيا  السواء  النساء والرجال على حد  مشاغل وخبرات 
كافة  يف  والبرامج  السياسات  وتقييم  ومتابعة  وتنفيذ  تصور  يف 
املجاالت السياسية واالقتصادية واملجتمعية بحيث يصبح بإمكان 
مفاقمة  تتم  وال  السواء  حد  على  االستفادة  والنساء  الرجال 

الالمساواة«5.  
التأكد  على  النقابي  العمل  يف  النوع   إدمــاج  مفهوم  يقتصر  ال 
ولوائح  قوانني  يف  والرجال  النساء  بني  »النظرية«  املساواة  من 
بني  القوى  عالقات  لتحليل  ذلك  يتجاوز  ولكن  النقابات، 
النساء والرجال وبيان مالئمة التمثيل النسبي للنساء والرجال يف 
املناصب القيادية والوظائف العليا وفقا لنسبتهم اإلجمالية داخل 
مدى  يف  للنظر  العامة  السياسات  وتقييم  ناحية،  من  النقابات 
توفيرها ملبدأ تكافؤ الفرص واملساواة يف األعباء واملسؤوليات بني 
النساء والرجال من ناحية أخرى. والشك أن تذليل الصعوبات 
النقابات  آثارها على بعض أعضاء  تتفاقم  التي  العقبات  وإزاحة 
االستفادة  حتقيق  يف  يساعد  سوف  جنسهم  بسبب  غيرهم   دون 
وأعضاء  عضوات  جميع  وقـــدرات  إمكانيات  من  القصوى 

النقابات مما يساهم يف تنمية وتطوير العمل النقابي ككل. 
ويتكون مقترح اللجنة املعنية من التالي: تنشأ بالنقابة  جلنة دائمة 
اإلدارية  والنظم  اللوائح  بتطوير  تعني  النوع«  قضايا  »جلنة  باسم 
والسياسات العامة للنقابة بشكل يراعي مبدأ تكافؤ الفرص بني 

النساء والرجال ومتكني الفئات املهمشة. وتتشكل من:
للجنة قضايا  ليعني مقرر  النقابة أحد أعضائه  ينتخب مجلس  أ( 

النوع
ب( يجتمع أعضاء اللجنة بناء على دعوة املقرر اخلاص باللجنة 
القضايا  وأهم  العمل  برنامج  ملناقشة  األقل  على  شهر  كل  مرة 

املطروحة داخل النقابة
ج( تشكل عضوية اللجنة العادية بواقع ثالثة أعضاء على األقل 
من كل جلنة قائمة بالنقابة العامة على أن يكون من بينهم سيدة 

على األقل 
مجلس  على  اللجنة  نشاط  تقرير  بعرض  اللجنة  مقرر  يلتزم  د( 

النقابة بشكل دوري
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النوع قضايا  جلنة  مقترح  ثانيا: 
وتأتي اختصاصاتها على النحو التالي: 

اعتماد خطة سنوية لعمل اللجنة	 
أنشطتها 	  تطوير  على  والعمل  بالنقابة  القائمة  اللجان  متابعة 

وبرامجها وفقا خلطة »جلنة قضايا النوع« املقررة
إصدار إحصائية دوريالة بنسب الصحفيني والصحفيات الالتي 	 

يتم قيدهن بالنقابة سنويًا
النوع 	  بقضايا  اخلاصة  الدورية  والتحليالت  التقارير  إصدار 

داخل النقابة
تقدمي املقترحات واملالحظات الالزمة ملجلس النقابة	 
عقد الندوات وورش العمل الالزمة لتحقيق خطة اللجنة	 
التواصل والتعاون مع املجلس القومي للمرأة واملجلس القومي 	 

حلقوق اإلنسان ومنظمات املجتمع املدني بالشكل الذي يسهم يف 
تطوير وتدريب أعضاء اللجنة وتطوير أنشطتها

اللجنة 	  مد  واخلاصة  العامة  الصحفية  املؤسسات  جميع  تلتزم 
باملعلومات التي حتتاجها إلصدار التقارير واإلحصائيات الدورية
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