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  ESCWAاإلسكوا/

  

  )المغرب اليوم( ناشطون حقوقيون يناقشون قضية العنف ضد المرأة في بيروت

  2018 أيلول / سبتمبر 25الثالثاء ,

لتقى ناشطون في قضايا المرأة من دول عربية عدة لمدة يومين في ورشة عمل ناقشت العنف ضد المرأة في ا
  . المنطقة العربية وذلك في بيروت

  
ونظمت الورشة لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا" و ألقت الضوء على دور 
اآلليات الدولية والتشريعات الوطنية والخدمات التي تسهم في التصدي إلى العنف ضد المرأة , وأصدرت " 

المرأة من العنف , وعلى الرغم من  اإلسكوا"  تقارير سابقة ركزت على أهمية التشريعات الوطنية في حماية
التقدم الذي أحرز لمعالجة المشكلة، ال تزال هناك العديد من المشاكل التي تعاني منها المجتمعات العربية 

  .بالنسبة للعنف ضد المرأة، وفق المنظمة
  

نواع العنف، في المئة من النساء العربيات تعرضن إلى أحد أ 37تشوير أرقام منظمة األمم المتحدة إلى أن 
في المئة من المتزوجات في المنطقة إلى العنف الجسدي أو الجنسي من  35.4الجسدي أو الجنسي , وتعرض 

الزوج في مرحلة من حياتهن، وهو معدل أعلى بقليل من المعدل العالمي , تزداد المشكلة خطورة في مناطق 
هن إلى حاالت عنف مختلفة تراوحت ، شكت الجئات سوريات في األردن من تعرض2015النزاعات , ففي 

  .عاًما 18في المئة من الفتيات العربيات تزوجن قبل وصولهن سن  14بين العنف الجنسي واألذى النفسي , 
  

  إنجازات منقوصة
  

عانت المجتمعات العربية من غياب التشريعات التي تكفل الحماية للنساء من التعرض إلى العنف , لكن هذا 
السنوات الماضية، بعد أن اتخذت دول عربية خطوات تشريعية وقانونية مهمة في سبيل الوضع تغير، خالل 

إنهاء مكافحة العنف ضد النساء، بخاصة العنف األسري واالغتصاب , لكن منظمات عربية ودولية مدافعة 
ب المادة ، ألغى المغر2014عن حقوق النساء اعتبرتها غير كافية، وال تنهي ظاهرة العنف ضد المرأة , وفي 

من قانون العقوبات التي كانت تسمح للمغتصبين بتجنب المالحقة القضائية إذا تزوجوا من ضحاياهم ,  475
وجاء اإللغاء بعد انتحار ضحية اغتصاب أجبرت على الزواج من مغتصبها , وفي تطورات إيجابية صيف 

  .تزوج من الضحية العام الماضي، ألغت تونس واألردن ولبنان قوانين تبرئة المغتصب إذا
  

،  مكرر بالكامل عندما تبنى قانونًا تاريخيًا بشأن القضاء على العنف  227وألغى البرلمان التونسي المادة 
تموز/يوليو من العام الماضي, هذا القانون سمح للنساء بالحصول على أوامر حماية في  26ضد المرأة في 

المسيئين لهن , وبعد أقل من أسبوع، وافق مجلس النواب حاالت الطوارئ وأوامر حماية طويلة األجل ضد 
، المتعلقة 522آب/ أغسطس، ألغى البرلمان اللبناني المادة  16بالكامل , وفي  308األردني على إلغاء المادة 

قانونًا أقر بالعنف ضد  2018بزواج ضحية االغتصاب من الجاني , وأصدر المغرب في شباط/ فبراير 
  .ل التمييز بناء على النوع االجتماعيالنساء كأحد أشكا

  
  نقاط ضعف
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رغم أن تسع دول أقرت قوانين لمكافحة العنف األسري، إال أن الجزائر والبحرين والعراق والكويت وليبيا 

وسورية ال تزال تحتفظ بقوانين تسمح للمغتصبين باإلفالت من العقاب , المشكلة أيًضا مجتمعية وتتعدى حدود 
واج باإلكراه قد يستمر بشكل غير رسمي بعد إلغاء القوانين المتعلقة باالغتصاب، وفق هيومن القوانين، فالز

رايتس ووتش، ألن األمر مرتبط باآلراء التقليدية التي تربط شرف العائلة بسلوك النساء والفتيات، بما في ذلك 
النساء عرضة لخطر العنف إذ الحفاظ على عذريتهن قبل الزواج , وتقول المنظمة إن القانون المغربي ترك 

  .لم يسمح لهن بالتماس أوامر الحماية إال بعد التبليغ باتهامات جنائية
  

  عنف الشريك واالغتصاب الزوجي
  

في المئة من المتزوجات ومن سبق لهن الزواج من عنف الشريك في منطقة الشرق األوسط، وفق  37تعاني 
عاًما في األردن تعرضن  49و 15أن ثلث المتزوجات بين تقرير لمنظمة اإلسكوا، الذي أشار أيًضا إلى 
 64و 18في المئة للمتزوجات ومن سبق لهن الزواج بين  46لعنف جسدي، وفي مصر وصلت النسبة إلى 

عاًما , وتشير دراسة أجريت في مصر، إلى أن ثلث النساء تعرضهن إلى اعتداء الجنسي خالل الحمل، وفي 
  .، تعرضت سبعة في المئة العتداءاتدراسة أخرى أجريت في األردن

  
قانونًا للحماية من العنف األسري بعد صراع طويل مع الحكومة بشأن مضمونه، ورغم  2014وأقر لبنان في 

أنه يشير إلى عدم التعرض للضحية وإنشاء وحدة متخصصة في جهاز األمن، لكنه ال يجرم االغتصاب 
طقة تقريبًا ال تعترف باالغتصاب الزوجي، والقانون في العديد الزوجي , وتقول المنظمة إن جميع بلدان المن

من الدول يعطي الحق للزوج في "تأديب" زوجته , وتجرم تونس االغتصاب الزوجي، وكذلك لبنان لكن ال 
  ."يسميه "اغتصابًا

  
بل يسمح قانون العقوبات بـ"تأديب" الزوج  وال يوجد قانون محدد يجرم العنف األسري في اإلمارات، ،

لزوجته وأطفاله القُصر، طالما ال يتجاوز اعتداؤه عليهم الحدود الموصوفة في الشريعة , وليس لدى ُعمان 
من  60وقطر قوانين جزائية وطنية تتعلق باألزواج الذين يرتكبون أعمال عنف ضد زوجاتهم , وتقول المادة 

ال تسري أحكام قانون العقوبات على كل من ارتكب فعل بنية سليمة عمًال بحق قانون العقوبات المصري "
مقرر بمقتضى الشريعة"، وتقول المنظمة إن األزواج قد يستخدمون هذه الفقرة لتبرير أي فعل من أفعال 

  .العنف المنزلي
  

والمغرب يمنحون  ورغم الحماية القانونية لألطفال ضد الزواج، ال يزال القضاة في األردن وتونس ومصر
  ."االستثناءات" لزواج األطفال، وفق التقرير

  
  قوانين قديمة

  
تقول "اإلسكوا" إن غالبية قوانين العقوبات في المنطقة هي نتاج العهد االستعماري وتنطوي على قواعد 

ضعت قديمة والقليل منها طرأ عليه تعديالت وإصالحات جوهرية , فمعظم التشريعات بما فيها تلك التي و
حديثًا تعتمد تعريفًا محدود النطاق يغفل عدة أوجه من العنف مثل االغتصاب الزوجي وسفاح المحارم، كما أن 

التشريعات تركز على مقاضاة المرتكبين، متجاهلة أهمية الوقاية منه، وحماية الناجيات وإعادة دمجهن في 
ضن إلى العنف عموًما اشتراط تقديم شاهدين أو المجتمع , ومن العوائق القانونية التي تواجهها اللواتي يتعر

أكثر إلثبات تعرضهن للضرب، كما في األردن، ورفض قبول األقارب كشهود، كما في البحرين، وفق 
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المنظمة , وزغم إشادة هيومن رايتس ووتش بالتقدم الحاصل في التشريعات، لكنها ترى في الوقت ذاته أن 
  ."وشمال أفريقيا "متفش ومترسخ "العنف" ضد المرأة في الشرق األوسط

  
وأكدت أكدت أهمية الرقابة الدولية لإلشراف على تعهدات الدول في مجال حقوق المرأة، عن طريق مجلس 
حقوق اإلنسان واللجان المنبثقة عن المعاهدات الدولية، والمحاكم الدستورية في هذه البلدان، التي يمكن أن 

واالنتهاكات التي تتعرض لها المرأة، بخاصة في الدول التي يفرض  تفصل في مسائل المساوة بين الجنسين
  دستورها عدم التمييز.
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  )الحياة( يوم الترجمة في اإلسكوا ... احتفاًء بالمترجمين

  2018سبتمبر  27
  

يقول الكاتب األميركي بول أوستر إّن المترجمين هم األبطال الخفيون الذين يجعلون التواصل بين الحضارات 
تشرين  1ممكناً، فمعهم فهمنا ونفهم أنّنا جميعاً، مهما كانت الرقعة التي أتينا منها، ننتمي إلى عالم واحد. في 

، يتوافد خبراء وطالّب في الترجمة واللغات من مؤسسات متخصصة وجامعات في 2018(أكتوبر) األول 
لبنان إلى مقر اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) في بيت األمم المتحدة في بيروت 

  .أيلول (سبتمبر) 30لالحتفال باليوم الدولي للترجمة الذي تحييه األمم المتحدة في 
  
  

لإلسكوا التي  30ويتناول االحتفال هذا العام موضوع التكنولوجيا في الترجمة انسجاماً مع الدورة الوزارية الـ
، وركزت محادثاتها على التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة. 2018ُعِقدَت في أواخر حزيران (يونيو) 

يفرض موضوع التكنولوجيا نفسه في كل وعلى حدّ تعبير رئيسة قسم المؤتمرات في اإلسكوا نضال نون، 
فهذه األداة تسّهل البحث وتساعد على بناء الذاكرة الفردية والجماعية في ترجمة «مجال وكذلك في الترجمة 
االحتفال بيوم الترجمة فيه تأكيد على دورها كمهنة وفن في منظمة دولية ». المفاهيم القديمة والمستجدة

اني وتعمل من أجله، وقد أدركت دور المترجمين في تعزيز مقاصد ميثاقها تتصف بالتنّوع الثقافي واإلنس
  .ومبادئه والتقريب بين األمم واإلسهام في التنمية وتعزيز السالم واألمن الدوليين

  
للمناسبة، يشارك في االحتفال فيكتور خشان، أستاذ مشارك في اللسانيات التطبيقية ورئيس قسم اللغة 

عة اللبنانية األميركية، متحدثاً عن األلسنية والتكنولوجيا في الترجمة. وفي هذه المشاركة اإلنكليزية في الجام
المتخصصة من الوسط األكاديمي حرص من اإلسكوا على االطالع على آخر التطورات في الترجمة كمجال 

  .عريق منفتح على كل جديد
  

 2017وقد اعتمدته األمم المتحدة رسمياً منذ عام أيلول هو اليوم المعترف به عالمياً كيوم للمترجمين  30يوم 
بصفته اليوم الدولي للترجمة، تأكيداً على ما يضطلع به  2017أيار (مايو)  24بموجب قرارها المؤرخ 

  المهنيون اللغويون من دور في ربط األمم وتعزيز السالم والتفاهم والتنمية.


