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ممثلة "اإلسكوا" تطالب بنظر دعاوى التحرش أمام محكمة األمور المستعجلة
اليوم السابع

كتب محمود طه حسين
قالت الدكتورة النابيدس ،مسئولة الشئون االجتماعية فى منظمة اإلسكوا" ،إن دولة لبنان اعتمدت منذ يومين
وثيقة محلية للحفاظ على حقوق المرأة" ،موضحة أن شأنها الحفاظ على حقوق المرأة كليا وجزئيا.
وطالبت "النا" ،فى ورشة عمل المجلس القومى للمرأة عن القوانين الخاصة بحماية المرأة والفتاة ،بضرورة
إصدار قانون مدنى يضمن حقوق المرأة ،المترتبة على تعرضها للتحرش ،ووصف جريمة التحرش بأنها
جريمة وليست جنحة ،مع ضرورة إلغاء المتطلبات التى تمنع الزوجة من إقامة دعوات ضد زوجها أو أفراد
األسرة ،باإلضافة إلى نظر الدعاوى التى تخص المرأة والتحرش بها والعنف أمام محكمة األمور
المستعجلة ،باإلضافة إلى ضرورة تسهيل اإلجراءات التى تكفل إنهاء الدعوى فى أسرع وقت.
وأضافت  ":على الدولة أن تعمل على ربط القانون بآليات فعالة على أرض الواقع ،مع منع الوساطة التى
تحدث أثناء تقدم المرأة المتحرش بها بشكوى إلى الشرطة".
وأوضحت ،أن القانون اللبنانى به عقوبة رادعة لعنصر األمن الذى يحاول منع المرأة من التقدم بشكوى.

االسكوا :العنف ضد المرأة وباء يهدد المجتمع
الوفد

أكدت وفاء الضيقة ،المستشار اإلقليمي بلجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية "االسكوا" ،أن قضية
العنف ضد المرأة تعتبر الوباء الذي يهدد كل أسرة بالمجتمع المصري.
وأضافت الضيقة ،خالل ورش العمل المنعقدة اليوم ،تحت عنوان "نحو إطار تشريعي وإجرائي لحماية
المرأة والفتاة من أشكال العنف كافة" ،انه عقب صدور دستور جديد يكرس نهجا متقدما تجاه قضايا حقوق
االنسان ،يجب ان يعزز اإلدارة السياسية لوقف أشكال العنف كافة ضد المرأة وتقديم الدعم والحماية
للناجيات منهن.
وأشارت مستشارة "االسكوا" إلى أن مركز االسكوا عمل على التعاون مع الدول العربية لمساعدتها في
قضايا المرأة وحقوق اإلنسان بشكل خاص ،الفتا إلى أن المرأة في المنطقة العربية تعاني من ظاهرة العنف،
إضافة إلى قلة اإلحصاءات المحدثة التي تصعب تحديد مدى المشكلة ،فضال عن قلة الخدمات التي تقدم
للناجيات من ضحايا العنف الجسدي.

"األسكوا" تطالب بإنشاء محاكم مختصة بنظر قضايا العنف ضد المرأة
بوابة نيوز

طالبت النا بيدس ،الخبيرة في قانون حقوق اإلنسان الدولى ،المسئولة األولى للشئون االجتماعية بمنظمة
األسكوا ،بضرورة إنشاء محاكم خاصة لنظر قضايا العنف ضد المرأة باألمور المستعجلة حتى ال تنتظر
المرأة أعواما للحصول على حقها ،الفتة إلى ضرورة مالحقة مجرمي العنف ضد النساء وإصدار أحكام
رادعة تتضمن تعويضات ،مع ضرورة إنشاء مساكن إيواء لضحايا العنف يجمع  01آالف ضحية على أن
تتولى مراكز نفسية تأهيل النفسى للضحايا ودمجها داخل المجتمع مرة أخرى.
وجاء ذلك خالل كلمة النا بيدس بورشة العمل الذي عقدها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع منظمة
االسكوا ،وهيئة االمم المتحدة للمرأة ،ومكتب االمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والمنعقد اآلن تحت
عنوان نحو إطار تشريعى وإجرائى لحماية المرأة والفتاة من كل أشكال العنف.

مسؤولة شئون االجتما باالسكوا تقترح إنشاء محاكم متخصصة للنظر فى قضايا
العنف ضد المرأة
الفجر

أشارت النا بيدس ,خبيرة فى قانون حقوق االنسان الدولى المسؤولة األولى لشئون االجتماع بمنظمة
االسكوا ،إلى ضرورة انشاء محاكم خاصة للنظر فى قضايا العنف ضد المرأة باألمور المستعجلة حتى
تنتظر المرأة اعوان للحصول على حقها .
ولفتت إلى ضرورة مالحقة مجرمين العنف ضد النساء وإصدار أحكام رادعه تتضمن تعويضات ،مع
ضرورة انشاء مساكن إيواء لضحايا العنف يجمع  01آالف ضحية على أن تتولى مراكز نفسية تأهيل
النفسى للضحايا ودمجها داخل المجتمع مرة أخرى .
جاء ذلك خالل كلمة النا بيدس ,بورشة العمل الذى عقدها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع منظمة
االسكوا ،وهيئة االمم المتحدة للمرأة ،ومكتب االمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والمنعقد اآلن تحت
عنوان نحو إطار تشريعى وإجرائى لحماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف .

ممثلة األمم المتحدة :حوادث التحرش بالشار المصرى أسلوب شاذ عن
المصريين
اليوم السابع

كتب محمود طه حسين
قالت وفاء الضيقة ممثل مكتب األمم المتحدة وممثل منظمة االسكوا ،إن ما يحدث بالشارع المصرى من
تحرش بالفتيات والنساء أسلوب شاذ وغريب عن المجتمع المصرى ويناقض عاداته وتقاليده.
وأضافت خالل ورشة عمل نحو تشريع قانونى لحماية المرأة والفتاة ،أن على الدولة أن تبذل كل ما فى
وسعها لمحاربة هذه الظاهرة ،للوصول بمصر إلى مكانتها العتبارها نموذجا يحتذى به فى المنطقة العربية
كلها.

السنيورة :غضب إسرائيل من «ريما خلف» دليل صحة تقرير «اإلسكوا»
التحرير

أكد رئيس الوزراء اللبناني األسبق ،فؤاد السنيورة ،أن مطالبة الحكومة اإلسرائيلية ألمين العام لألمم المتحدة
بان كي مون ،بإيقاف ريما خلف وكيل األمين العام لألمم المتحدة ،األمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) ،بسبب وقوفها وراء تقرير "التكامل االقتصادي العربي..
سبيال لنهضة إنسانية" دليل على أهمية هذا التقرير لألمة العربية ،وأنه يصب في مصلحة هذه األمة.
وقال السنيورة ،في كلمة ألقاها اليوم ،في حفل إطالق التكامل االقتصادي العربي ،سبيال لنهضة إنسانية،
الذي أعدته (اإلسكوا) ،إن نتائج التقرير هي خطوات قابلة للتنفيذ لتكون أساسا لنهضة عربية وهي نتاج
جهود جبارة ،وأكد أنه إذا كان القوميون قد رفعوا شعار الوحدة العربية طوال القرن العشرين ،فإن التكامل
االقتصادي يجب أن يكون شعار القرن الحادي والعشرين.
واعتبر ما تشهده بالد الربيع العربي من مآس هو نتيجة رد فعل ما أسماه بالخريف العربي ،منتقدا األنظمة
الدكتاتورية العربية خاصة في سوريا والعراق ،وشدد على أن ما يجمع العرب أكثر ما يفرقهم ،داعيا إلى
اتخاذ االتحاد األوروبي نموذجا يحتذى به ،حيث يضم شعوبا يفصل بينهم اللغة والعادات سنوات من
الحروب ،ولكن جمع بينهم االقتصاد والمصالح.

