
1 
 

مات وجمعيات في غرب أسيا وشمال أفريقيا
ّ
  بيان مشترك صادر عن منظ

  2102 /يوليو تّموز  22

 إلقصاء وترهيب املتظاهرات في ِمْصر! ال                                          

 

نيا نوجه في البدء، نوجه التحّية للنساء املصريات اللواتي لم يسكتن عن إلانتهاكات الفادحة التي يتعرضن لها، وثا

مات العربية النسوية والنسائية 
ّ
بات للناجيات ونقدم لهن خالص التضامن والدعم، وأخيرا نتوجه للمنظ ّ

التحّيات الطي 

 مع 
ً
، ونطلب منهن/م التوقيع على إلاعالن التالي تضامنا

ً
مات العاملة في مجال حقوق الانسان عامة

ّ
 واملنظ

ً
خاصة

.املتظاهرات والناشطات املصريات، والل
ً
 واتي يكسرن حواجز الصمت والعنف التي تلف أجسادنا وحياتنا جميعا

 

فمنذ بدء الثورة واملتظاهرات في مصر يتعرضن ألبشع أنواع إلانتهاكات ولعنف جنس ي ممنهج والهادف إلى إقصائهن من 

ناراب باملوجات الثورية الفضاء العام والحّق في املشاركة السياسية الفاعلة، وبالتالي عزلهن عن حّقهن في التعبير وإلا 

 من سطوة مجتمع 
ً
املتتالية والعمل على تغيير أوضاعهن واملطالبة بجميع حقوقهن ونحن املوقعين أدناه، نعاني تماما

ه إبعاد النساء عن الحياة السياسية واملواطنة الفاعلة، ونعلم أن ما حدث ألخواتنا في مصر ليست  يت 
ّ
ل 
ُ
ذكوري يريد بك

 ل إنها نهج من الترهيب الجنس ي يسعى إلى إلاذالل وبالتالي إبعاد النساء عن شوارع مصر وميادينها.بحوادٍث فردية ب

 

مات حقوقية من املنطقة، نريد أن نضم صوتنا إلى أصوات أخواتنا اللواتي يقفن وحيدات في 
ّ
نحن نساء وناشطات ومنظ

ية عليهن، في الوقت الذي تدير في
ّ

ه القوى السياسية والثورية ظهرها إلى النزيف الجسدي مواجهة هذه إلاعتداءات الوحش

إمرأة تعّرضن للتحرشات الجماعية الجنسية وإلاغتصاب في ميدان التحرير واملناطق  ٦٨١واملعنوي املستمر ألكثر من 

 . وكما ندين التعتيم إلاعالمي الذي يحجب ما يحصل من إرهاب٣٣٦٠من يوليو  ٧من يونيو إلى  ٠٣املحيطة به منذ 

جنس ي على املتظاهرات املصريات، في حين تحاول فيه الاطراف السياسية املرور عبر جراح أخواتنا لتمرير أجندات 

سياسية وتصفية حساباتها مع جماعة إلاخوان املسلمين والتي بدورها لم تستح  بإستعمال إلاعتداءات هذه ضد القوى 

 املعارضة لها. 

 

ية والثورية من أحزاب وتيارات وحركات وخاصة جبهة الانقاذ وحركة تمرد بتحمل وعليه فنحن نطالب جميع القوى الوطن

مسؤولياتها الثورية والوطنية في وضع هذه القضية على سلم أوالويات املرحلة املقبلة، ونشّدد على دعمنا للمطالب التي 

مات النسائية في بيانها املشترك في 
ّ
ميل السلطات املصرية املسؤولية عن تح-* وأبرزها : ٣٣٦٠يونيو  ٠رفعتها املنظ

توفير سبل  -التحقيق في حوادث إلاعتداءات وإلاغتصابات التي تحدث ضد النساء وتقديم املسؤولين عنها للعدالة. 

إنصاف مناسبة وفّعالة وسريعة ومالئمة بما في ذلك إعادة تأهيل الناجيات، والتي تشمل توفير الرعاية الطبية والنفسية، 
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 لخدمات القانونية والاجتماعية وفقا لقواعد القانون الدولي لحقوق إلانسان. فضال عن ا

 

 نناشد السلطات املصرية بأن تتحمل مسؤوليتها القانونية تجاه الناجيات من العنف الجنس ي فورا!

 

ْعل املتحرشين  تحيا كل ناجية من تحرش، وكل صامدة، وكل شجاعة خرجت لتفضح ف 

 

 عاش نضال نساء مصر

 

 *http://nazra.org/node/243 

 

. كما ايضا ٣٣٦٠تّموز  ٣٣الكل مدعو الى إرسال نسخة من البيان الى السفارة املصرية حيث انتم/ن متواجدين في 

 لى املكاتب املاتصة بحقوق الانسان في الامم املتحدة. سنقوم بإرسالها ا

 

 املوقعون أدناه: 

 حيفا –كيان تنظيم نسوي ( 1

 العراق –منظمة تمكين املرأة ( 2

 تركيا -كاوس: جمعية تضامن وبحوث ثقافية جنسانية ( 3

 موريتانيا –الجمعية املوريتانية لصحة املرأة والطفل ( 4

 تركيا –اواة الجندرية والتنمية املجتمعية جمعية مركز سياسات املس( 5

 ألاردن-جمعية النساء العربيات في ألاردن( 6

 املغرب -جمعية ألامان لتنمية املرأة )مراكش(( 7

 الجزائر –الجمعية الوطنية نجدة النساء في شدة ( 8

 فلسطين –املنتدى العربي لجنسانية الفرد وألاسرة ( 9

 الجزائر –لتنمية )آفاد( جمعية النساء الجزائريات ل( 11

 تونس –الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ( 11

 املغرب –فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق املرأة، فرع الورزازات ( 12

 لبنان –جمع النسائي الديمقراطي اللبناني تال( 13

 فلسطين –املنتدى النسوي الفلسطيني، حيفا ( 14

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnazra.org%2Fnode%2F243&h=TAQE4fnSQ&s=1
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 الجزائر –أة في إتصال الجمعية الوطنية املر ( 15

 فلسطين -اتحاد لجان املرأة الفلسطينية( 16

 السعورية -مركز العدالة لحقوق الانسان( 17

 اليمن -أكون للحقوق والحريات( 18

 السودان-روؤية للدراسات النسوية ( 19

 تونس -جمعية نساء ووطن( 21

 الجزائر -نساء جزائريات مطالبات بحقوقهن(  21

 ُعمان-ماني لحقوق إلانسان الفريق العُ ( 22

 بحرين -مركز البحرين لحقوق الانسان( 23

 سوريا -منظمة مساواة( 24

 لبنان-جماعة صوت النسوة ( 25

 مصر -مشروع بص ى لتوثيق وعرض قصص سيدات من املجتمع املصري ( 26

 لبنان -مجموعة نسوية( 27

مة كفى عنف وإستغالل ( 28
ّ
 لبنان-منظ

 لبنان-مجموعة ألابحاث والتدريب للعمل التنموي ( 29

 ليبيا-مًعا نبنيها ( 31

 اليمن-تنظيم املرأة في حزب رابطة أبناء اليمن )رأي( عدن( 31

 العراق -جمعية نساء بغداد ( 32

 فلسطين-جامعة بيرزيت -معهد دراسات املرأة ( 33

 فلسطين-مركز املرأة لإلرشاد القانوني والاجتماعي ( 34

 فلسطين-مركز الدراسات النسوية  (35

 املغرب -الجمعية املغربية للدفاع عن حقوق النساء( 36

 املغرب-الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب( 37

 مغرب -جمعية مسرح الاكواريم ( 38

 السويد  -شبكة املرأة السورية( 39

 اليمن -املورد الثقافي( 41

 فلسطين -جمعية فلسطينيات ( 41

 اليمن -النسوي اليمني الحراك( 42
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43 )(AWIDمة حقوق النساء في التنمية
ّ
 (منظ

 الشرق الاوسط -صندوق نساء املتوسط( 44

م من أجل الحقوق والتنمية والسالم( 45
ّ
 منظمة التضامن النسائي للتعل

 موريتانيا -رابطة النساء معيالت ألاسر( 46

 العالم العربي-انتفاضة املرأة في العالم العربي( 47

 فلسطين -غزة  -مركز ألابحاث والدراسات القانونية للمرأة ( 48

 فلسطين -غزة  -مركز شؤون املرأة ( 49

 املغرب -حركة ومنشفوش( 51

 ألاردن -املرأة قضية وطن ( 51

 الاردن -ال شرف في الجريمة( 52

 لبنان-جمعية زقاق ( 53

 لبنان-املفكرة القانونية ( 54

 مصر-حركة بهية يا مصر ( 55

 لبنان -حركة حّقي عليّ ( 56

 جمعية ومركز الاسماء في الخانة الانجليزية( 31حركة النساء الدمقراطيات الكرديات -57

 ناشطة من ايران )الاسماء في الخانة الانجليزية(  56 (72 

 لبنان  -املنتدى الاشتراكي ( 73

 تركيا –نساء لحقوق النساء إلانسانية ( 74

 ية العربية لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسيةـ حيفاالحركة النسو  -السوار( 75

 املغرب –حركة نساء ألامل ملستقبل أفضل ( 76

 املغرب –إتحاد العمل النسائي ( 77

 تركيا –الهيئات النسائية إلاشتراكية ( 78

 إقليمي -الائتالف من أجل الحقوق الجنسية والجسدية في املجتمعات املسلمة ( 79

 تركيا -ركيات جمعية النساء الت( 81

 فلسطين -جمعية املرأة العاملة للتنمية ( 81

 سوريا -رابطة النساء السوريات ( 82

 تونس -تحالف من أجل نساء تونس ( 83

 لبنان-مايل -جمعية في( 84
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 فلسطين -جمعية نساء ضد العنف ( 85

 شبكة "سلمى" ملناهضة العنف ضد النساء في املنطقة العربية( 86

 

 ت  الثالثين املوقعة تحت حركة السالم والديمقراطية النسائية في كردستان/تركياأسماء الجمعيا 

1. BERFİN WOMAN CENTER 
2. DERSİM LİFE WOMAN CENTER 
3. BINAEVŞ WOMAN CENTER 
4. JINWAR WOMAN CENTER 
5. MAYA WOMAN CENTER 
6. İŞTAR WOMAN CENTER MİZGİN WOMAN CENTER 
7. NUJİYAN WOMAN CENTER 
8. NUJEN WOMAN CENTER 
9. PELJİN WOMAN CENTER 
10. GÜLŞİLAW WOMAN CENTER 
11. SİTİYA ZİN WOMAN CENTER 
12. MEYA WOMAN CENTER 
13. KARDELEN WOMAN CENTER 
14. BERJİN AMARA KADIN WOMAN CENTER 
15. EKİN CEREN WOMAN CENTER 
16. URFA LİFE HOUSE CENTER 
17. WOMAN SUPPORT CENTER (KADEM)WOMAN EDUCATION  - PSYCHOLOGICAL VE 
18. REHABILITATION CENTER (EPİDEM( 
19. GÖKKUŞAĞI WOMAN ASSOCIATION 
20. KİBELE WOMAN ASSOCIATION 
21. BATMAN SELİS WOMAN ASSOCIATION 
22. DİYARBAKIR SELİS WOMAN ASSOCIATION 
23. ERGANİ SELİS WOMAN ASSOCIATION 
24. ZİLAN WOMAN ASSOCIATION 
25. CEREN WOMAN ASSOCIATION 
26. ADIYAMAN LIFE CENTER ASSOCIATION 
27. KİBELE WOMAN ASSOCIATION 
28. VAN MUNICIPALITY WOMAN ISSUES RESEARC CENTER (VAKASUM( 
29. DİYARBAKIR METROPOLITIAN WOMAN ISSUES RESEARC CENTER (DİKASUM( 
30. BAGLAR WOMAN COOPERATİVE 
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 املوقعات من إيران : 

1. Azadeh Faramarziha 

2.  Zeynab Alsadat Peyghambarzadeh 

3.  Raha Askarizade 

4.  Nikzad Zangeneh 

5.  Mahboubeh Abbasgholizadeh 

6. Rezvan Moghaddam 

7. Kaveh Kermanshah 

8. Nahid Mirhaj 

9.  Leila Asadi 

10.  Masoumeh Zamani 

11.  Sima Hosseinzadeh 

12. Ali Abdi 

13. Ayda Abrufarakh 

14.  Mona Mohamadzade 

15. Maryam Ahari, 

16. Elahé Chokraie  

17.  Nayereh Tohidi 

18. Maryam Rahmani 

19.  Firoozeh Mohaje 

20.  ,Ehtram Shadfar 

21.  Arsalan Kahnemuyipour 

22.  Kaveh Rezaei 

23.  Razi Razavi 

24.  Mali Ansary 

25.  Mitra Saffari 

26. Mehri Malaekeh 

27.  Maryam Zandi 

28.  Raha Bahrein 

29. Haydeh Tabesh 

30.  Sarah Arshadi 

31.  Mani Arshadi Shamsi 

32.  Farnaz Kamal 

33.  Soudeh Rad 

34.  Osez Le Féminisme 

35.  Sabri Najafi 

36.  Sholeh Irani 

37.  Magazine Avaye Zan, 
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38.  Fataneh Farahani 

39.  Saghar Qyasi 

40. Parvin Ardal, 

41.  Sahar Sadjadi 

42.  Amir Yaghoubali 

43.  Leyli Behbahani 

44.  Khadijeh Moghadda 

45. , Nariman Rahimi 

46. Mahboubeh Mohebbi 

47.  Fatemeh Masjedi 

48.  Nahid Jafari 

49.  Delaram Ali 

50.  Elnaz Ansari 

51.  Ensieh Salmani 

52.  Sabra Rezae 

53. Niloofar Ensan 

54.  Hoda Aminian 

55.  Roja Bandari 

56. Hamideh Nezami 


