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في  شكال العنف ضد المرأةأ لمناهضة كافة  العالمية بيان الحملة
 2021يوم  16حملة 

  تحت شعار 

 قامة الدولة الفلسطينية  إل االحتالل، معا   إلنهاء معا  "

 القدس  وعاصمتها

 "العنفعا  نحو سيادة القانون وإقرار قانون حماية األسرة من م

اليوم في   تقف المرأة الفلسطينية في الوطن والشتات مع نساء العالم
المرأة في إطار الموضوع  العنف ضد  يوم لمناهضة 16حملة  إطالق

 العالمي الذي حددته حملة األمين العام لألمم المتحدة تحت  

 " لون العالم برتقاليا : فلننهٍي العنف ضد المرأة اآلن. عنوان 

 



 

 

 

تواصطططططططل نضطططططططالها الد و  من أ ل  المرأة الفلسططططططططينية  وككل عام ما زالت 
الحرية واالسطططططططططتقالل وتحقيا حقوقها الوطنية المشطططططططططروعة في العودة ال  

قامة دولتها المسططتقلة كاملة السططيادة إرضططها و أوطنها وتقرير المصططير عل  
نحو  وعاصططططططمتها القدس الشططططططر ية، و  1967عل  حدود الرابع من حزيران  

 ة.دولة تسودها المساواة والعدالة اال تماعي

وسطياسطاته  في ظل تصطعيد االحتالل االسطراليلي من همتيته   ميأتي هذا اليو  
تهويد و   من خالل التوسطططع االسطططتيطانيابتالع االرض    باسطططتمرارالعنصطططرية  

واسطططتمرار الحر  والحصطططار عل  أهلنا   اينلاهأالقدس وهدم البيوت وتشطططريد 
المؤسططسططات ق ال ووصططف بعا األطر النسططوية باإلرها  وو   إغفي غزة 

عراف  بعرض الحالط  كل األ  ، ضططططار ا  وتصططططنيفها بأنها مؤسططططسططططات إرهابية
 .ومباديء حقوق االنسان ةات الدولييواالتفا 

 ؤكد عل  :ن، و يوم 16حملة  ،نطلا حملتنا ونحن واليوم

تطبيا قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية   -1
 االسراليلي.وإنهاء االحتالل 

العمل عل  عقد مؤتمر دولي لعملية السطططالم كامل الصطططالحيات  -2
و رعطايطة األمم المتحطدة لتطبيا قرارات الشطططططططططرعيطة الطدوليطة ال طاصطططططططططة 



 

 

 بالقضية الفلسطينية.
المتحطدة ومنممطات   لألمممن والتمعيطة العطامطة  متلس األ  ةدعو  -3

لم عن حقوق االنسان الدولية للعمل التاد والفوري لرفع الحصار الما
هلنا في قطاع غزة ومسطططططاللة ومحاسطططططبة االحتالل االسطططططراليلي عل  أ

رضططنا، وتوفير الحماية الدولية لشططعبنا والعمل  أ رالمهم تتاه شططعبنا و 
المتعلا بو   االسطططططططططتيطططان    2334عل  تنفيططذ قرار متلس االمن  

والحماية الدولية لألسططططرأل واألسططططيرات والضطططط ط عل  ، هوعدم شططططرعيت
الرأي االسططتشططاري تنفيذ    يضططا  أو   عتداء عل  األسططرأل إسططراليل لو   اإل

  الفصطططططططل العنصطططططططري   الهاي ب صطططططططو   دار الصطططططططادر عن محكمة
 .واالستيطان

المركزي المتعلا بتمثيططل المرأة و   س الوطنيتنفيططذ قرارات المتل -4
في مؤسطططسطططات منممة التحرير الفلسططططينية   %30بنسطططبة التقل عن 

 ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين.
شطططكال  أمواءمة القوانين واألنممة في فلسططططين بما ينهي كافة  -5

التمييز ضطططططططططد المرأة ويعمطل عل  االرتقطاء بطالمكطانطة اال تمطاعيطة للمرأة 
موضططططططع التطبيا عل  الصططططططعيد   اتفا يات حقوق االنسططططططانووضططططططع 
 .الوطني

 قرار قانون حماية االسرة من العنف.سرعة إ -6
ة للنسططططططططططاء حمطايط   تضطططططططططمنتوفير منمومطة حمطايطة ا تمطاعيطة    -7

 العاقة.ذوات اخاصة المهمشات و والفتيات المعنفات 



 

 

مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في تحديد مسؤولية   -8
األطراف ذات العالقة لحماية النساء من القتل عل  خلفية مقتل  

 المرحومة صابرين  
اي   دون عام 18بططططططططط سن الزواج    التأكيد عل  مطلبنا في تحديد -9

  .ثناءتاس
 نمام قضالي حساس للنوع اال تماعي.تطوير  -10
و ود نمام  رقابة ومسطاءلة  لتميع مراحل وصطول النسطاء ال   -11

 العدالة والتقاضي.
منح سلطة  أو   دون تساهل الوطني   تحويل التطبيا نمام  -12

 بحذافيره. النمام تطبيا   بلي  هة  تقديرية أل
 

 التحية لكل نساء فلسطين في الوطن والشتات 
 سل البواأسيراتنا وأسرانا  التحية لصمود

 المناضالتالتحية للنساء العر يات ونساء العالم 
 متضامنين معنا التحية لكافة احرار العالم ال

 ر المجد والخلود لشهدائنا االبرا
 عاشت وحدتنا الوطنية

 


