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 المرأة ضد العنف أشكال جميع واأوقف - ناموقف ورقة

 عاتق الجميع علىقع تمسؤولية إنهاء العنف ضد المرأة 
و قد هذا  .المهجر النساء االرتريات المقيمات فيمن مبادرة م ب٢٠١٣عام  (NEW ) االرتريةبكة المرأة تأسست ش

المطالبة بحقوقهن  من اجلالنساء والفتيات اإلرتريات مكين تعبئة وتوالعمل على توعية هدف انطلقت الشبكة ب

 كل اشكال العنف.تصدى لوال

 

 .فشيا  عسفا وتالعنف ضد النساء والفتيات من أكثر االنتهاكات ضد حقوق اإلنسان تيعد 

لمجرد  والجنسى  فى العالم للعنف الجسدى نسا تتعرض واحدة من بين ثالث وبحسب تقديرات منظمة األمم المتحدة،

من النساء يومياً على أيدي شركائهم الحميميين أو أحد أفراد  137فضال عن ذلك ، تقتل أكثر عن  .كونهن نساء

تقدم في وجه فضال عن خلق عراقيل  النساء والفتياتتمكين تنمية ويقف العنف عقبة أساسية أمام كما  العائلة.

     .ككلرفاهية التكتالت اإلنسانية والمجتمعات و

 

 وغيرها من المنظمات الحقوقية وبعض النشطاء األسابيع الماضية،   )NEW (ةاإلرتريلمرأة تلقت شبكة ا

المملكة المتحدة وسويسرا، تشير إلى ارتفاع و عدد من الشكاوى من نساء مقيمات في كل من اسرائيل الحقوقيين

الجنسي، متزامنة مع أزمة انتشار فيروس كورونا. معدالت العنف بما في ذلك حوادث اإلغتصاب والتحرش وتيرة 

لنا باال   آيهد نول للشبكة معروفة هوياتهمو الذكور االرتريين من وقد اُرتكبت بعض من هذه األفعال من قبل جناة

 تقديم المجرمين الى المحاكمة وتحقيق العدالة. ب

 

فهذه الجرائم  .مجال خاص أو مسؤولية شخصيةلعنف ضد النساء شطات نسويات نرفض مبدئياً اعتبار اأننا كنا

والنظرة نعدام المساواة ا الوترسيختجسيدا حقيقيا لواقع التمييز  زالمميال تعتبر بالمقاربة مع مكانة الرج البشعة

 الدونية للمرأة واجسادهن فى مجتمعنا.  

 

 ال تزال يقمّن في دول ديمقراطية،ضد أخوات رس التي تمانتهاكات بأن هذه االبكل ما تعنيه الكلمة قلقات اننا 

تحت فى الدول الغربية منهم البعض يعيش ومن المفارقات امام القضاء. ى الجرائم بعض مرتكببدون مثول مستمرة 

طالبى اللجؤ السياسى المنظمات المعنية التأكد من عدم استغالل وبهذا الصدد نحث  مظلة طالبي اللجوء السياسي. 

 .انتهاكات أساسية لحقوق اإلنسان وارتكاب لحقوق الحماية

 

أنفسنا كما نعاهد استمرار مثل هذه األفعال الُمشينة. نسمح باى حال من االحوال لن لمرأة االرترية في شبكة ااننا 

كي  التصدي لهنسمح بحدوث ذلك بدون  لنكما  كل مصادرنا وشبكات تواصلنا لتقديم الجناة للمحاسبةكريس على ت

 المجرمين من العقاب.  ال يفلت

 

  -:اآلريتريين جميع نطالب 

 ترياتيفي التنديد بكل أشكال العنف ضد النساء والفتيات اإلروالتضامن معنا اإلنضمام ب 

 يقاف العنف ضد النساء، لما له من آثار على مجتمعنا ككلالتصدى التحمل مسؤولية ب. 

   بصرف النساء  السياسية أن تأخذ موقفاً ضد العنف ضدمنظمات المجتمع المدني والتنظيمات ندعو كافة

  النظر عن الدوافع والمبرارات.

 الهاشتاقـ بتفعيلالمرأة أشكال العنف ضد كافة  النداء إلنهاءب إلينا النضماما: 

 


