
 اليوم الدولي للمرأة:

 العنف يتصاعد واإلفالت من العقاب يسود

 

بمناسبة اليوم الدولي للمرأة ) الثامن من مارس/ آذار (، أصدرت الشبكة  – 4102مارس/آذار  6بروكسل،  –كوبنهاغن  –عمان 

العنف ضد النساء في سياق التحوالت السياسية واألزمة "متوسطية لحقوق اإلنسان اليوم تقريرها اإلقليمي بعنوان -األورو

 ."متوسطية: األنماط وتوصيات من أجل تحقيق المساواة والعدالة-االقتصادية في المنطقة األورو

متوسطية خالل السنوات األخيرة، ويُبِرز األنماط -لعنف ضد النساء شهد تصاعداً حاداً في المنطقة األورويحّذر التقرير من أن ا

 الرئيسية للعنف ضد النساء، وذلك من خالل عرض دراسات حالة من مصر وسوريا وتونس وليبيا وفرنسا وقبرص وإسبانيا.

العنف الجنسي وشدته في بلدان مثل ليبيا وسوريا ومصر والذي يصل إلى يشدد التقرير أيضاً على الزيادة المثيرة للقلق في حوادث 

مستوى اإلرهاب الجنسي. ففي مصر، تعرضت النساء الالتي شاركن في التظاهرات لتحرشات منهجية، ويبدو أنها مخططة، 

ستلالل الجنسي في مخيمات لالتجار واال  كما وتتعرض النساء والفتيات السوريات ولعمليات اغتصاب جماعي في ميدان التحرير.

 اللجوء. 

. 4100أثناء احتجاجات  كما وقعت النساء المصريات المعتقالت ضحايا لفحوص العذرّية التي أمرت بها القّوات العسكرّية المصرّية

ب وواجهت النساء السوريات عمليات احتجاز تعسفي واختفاء قسري وتعذيب وعنف جنسي وإعدامات بإجراءات موجزة إلى جان

 .متوسطية لحقوق اإلنسان-تقرير صدر مؤخراً عن الشبكة األورو ممارسات عنيفة أخرى، حسبما يوّضح

السياسية المحدودة للنساء. ففي مصر، ظل تمثيل النساء منقوصاً إلى حد ومن بين القضايا األخرى التي تثير القلق هي المشاركة 

 4102يوليو/تموز  06وفي الحكومات المؤقتة. ففي الحكومة التي تم تعيينها في  4100كبير في جميع الهيئات التمثيلية منذ عام 

عضواً  61ء ستة فقط في اللجنة المؤلفة من وزارة. وفي ليبيا، بلغ عدد النسا 22مناصب وزارية فقط من مجموع  2شللت النساء 

 .4102والمكلفة بصياغة الدستور الجديد والتي انتُخبت في فبراير/شباط 

 

 01وفي أوروبا، يؤدي تزايد الفقر وغياب االستقالل االقتصادي إلى منع النساء من الفرار من األوضاع العنيفة. وتشكل النساء 

ا. وقد تأثرت النساء على نحو أشد بإجراءات التقشف، بما فيها تقليص االنفاق في القطاع بالمائة من العمال الفقراء في فرنس

 وخصوصاً في اسبانيا وقبرص وتقليص الخدمات مثل دور االيواء وخطوط المساعدة واآلليات الوطنية المعنية بالنساء.  العام

األيديولوجيات المحافظة، من قبيل مشروع القانون الذي أُقر وتقترن هذه اإلجراءات أحياناً بسياسات أبوية وتمييزية مستمدة من 

 مؤخراً في إسبانيا ويفرض قيوداً على الحق باإلجهاض.

 

آليات وبرامج قائمة لمكافحة العنف وإنهاء اإلفالت من العقاب على المستوى اإلقليمي من خالل االتحاد   ويُظهر التقرير أن ثمة

من أجل المتوسط وجامعة الدولة العربية، ويقّدم التقرير لهذه الجهات اإلقليمية الرئيسية األوروبي ومجلس أوروبا واالتحاد 

 متوسطية.-لمكافحة العنف ضد النساء في المنطقة األورو  توصيات بشأن كيفية تنفيذ آلياتها

واآلليات الدولية ذات الصلة يجُدر بحكومات بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط وبلدان االتحاد األوروبي توقيع وتنفيذ الصكوك 

من أجل مكافحة العنف ضد النساء وإنهاء اإلفالت من العقاب من خالل تطوير تشريعات وطنية وأنظمة قضائية وأمنية وأنظمة 

 للعدالة االنتقالية حساسة للنوع االجتماعي ، إضافة إلى خدمات دعم للضحايا.

 

 ( والعربية، والفرنسية، اإلنجليزيةتقرير )اقرأ النص الكامل لل

 لمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ:

 164015500416، هاتف: + lqu@euromedrights.netلينا سمير القورة ، 
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