
 

 رئيسة االتحاد الوطني للمرأة االرترية تلقي خطابا بمناسبة اعالن بكين

 

 

 

ألقت رئيسة االتحاد الوطني للمرأة االرترية السيدة /تخآ تسفاميكائيل خطابا عبر الفيديو 

ك بالواليات المتحدة االمريكية الذي شارك فيه كبار المسؤولين االفتراضي في إجتماع نيويور

 للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.  25بمناسبة الذكرى الـ 

وذكرت السيدة/ تخآ بان إعالن بكين التاريخي وضع خارطة طريق مهمة أكدت حق المرأة 

كدت أن التعهدات الجادة في الحصول على حياة كريمة والنهوض باجندة المرأة عامة، كما أ

المعلنة والممنهجة في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي انعقد في العاصمة الصينية 

لمساواة المرأة وتقدمها وحماية حقوق وكرامة كافة النساء، لم تكتف بالتعهد لتمكين المرأة 

فضل للجميع ، مشيرة الى وحسب ، وانما تعد رؤية واضحة وفعالة موجهة لتقدم وبناء عالم أ

عدم امكانية تحقيق المساواة والتنمية والسلم دون اشراك كامل لطاقات وقدرات المرأة  

 الكامنة.

واشارت السيدة/ تخآ الى ان العالم وبعد اعالن  مؤتمر بكين العالمي، شهد تحسينات 

الهادفة الى المساواة استراتيجية وقانونية دولية تتوازى مع التعهدات ، وكذلك تعزيز البرامج 

بين الجنسين وتمكين المرأة  وضمان توفير المستلزمات الداعمة في الحصول على التعليم 

والعناية الصحية ومنع جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة والقضاء عليه، والحد من 

تحقيق  العادات الضارة واحترام القانون الدولي من أجل توفير الحماية للمرأة ، وقالت رغم

تقدم مشجع  ال تزال أوجه التفاوت قائمة بين المناطق والدول، ولم ترتق  أي دولة على 



مستوى العالم الى مستوى ي?قق طموحات قمة بكين ، وما زالت هناك عقبات كبيرة تعترض 

 طريقنا، وشددت على ان ذلك اليمكن أن يعيق الرغبة الضامنة للتقدم المضطرد.  

، ان الجهود واإلجراءات الرامية إلى تحقيق وضمان المساواة في ارتريا وقالت السيدة/ تخآ 

أمر ال يقبل التجزئة أو الفصل عن عملية صنع القرار للنهوض بالبالد واعمارها، وقد تحققت 

عاما  25تطورات ملموسة فيما يتعلق بتبادل عادات وتقاليد الشعوب والمجتمعات بعد مرور 

ة في بيكن ، واشارت الى سن قوانين تتخذ جميع التدابير الالزمة من القمة العالمية المنعقد

للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،وإزالة جميع العقبات التي تعترض تحقيق 

المساواة والنهوض بالمرأة وتمكينها، وبفضل تعهد الحكومة الكامل ، ُمنع قانونيا زواج 

وق اإلستخدام المتساوي لالراضي ، كما ان تمكين القاصرات وختان اال?اث ، وكذلك ضمان حق

 المساواة بين الجنسين وثق خطيا ضمن السياسات والبرامج الوطنية.

اتخاذ جميع التدابير الالزمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والطفولة، وإزالة 

 ة وتمكينها.جميع العقبات التي تعترض تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأ

في الختام اكدت رئيسة االتحاد الوطني للمراة االرترية السيدة/ تخآ تسفاميكائيل بان المرأة 

 االرترية واالتحاد  شركاء حقيقيين لتفعيل اعالن بكين .
 


