التاريخ2021/11/25 :

بيان الحملة العالمية لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة في
حملة  16يوم 2021
تحت شعار
"معا إلنهاء االحتالل ،معا إلقامة الدولة الفلسطينية
وعاصمتها القدس
معا نحو سيادة القانون وإقرار قانون حماية األسرة من العنف"
تقف المرأة الفلسطينية في الوطن والشتات مع نساء العالم اليوم في
إطالق حملة  16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في إطار الموضوع
العالمي الذي حددته حملة األمين العام لألمم المتحدة تحت

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

وككل عام ما زالت المرأة الفلسططططططططينية تواصطططططططل نضطططططططالها الد و من أ ل
الحرية واالسطططططططططتقالل وتحقيا حقوقها الوطنية المشطططططططططروعة في العودة ال
وطنها وتقرير المصططير عل أرضططها وإقامة دولتها المسططتقلة كاملة السططيادة
عل حدود الرابع من حزيران  1967وعاصططططططمتها القدس الشططططططر ية ،ونحو
دولة تسودها المساواة والعدالة اال تماعية.
يأتي هذا اليوم في ظل تصطعيد االحتالل االسطراليلي من همتيته وسطياسطاته
العنصطططرية باسطططتمرار ابتالع االرض من خالل التوسطططع االسطططتيطاني وتهويد
القدس وهدم البيوت وتشطططريد أهالينا واسطططتمرار الحر والحصطططار عل أهلنا
في غزة ووصططف بعا األطر النسططوية باإلرها وو

إغال ق المؤسططسططات

وتصططططنيفها بأنها مؤسططططسططططات إرهابية ،ضططططار ا بعرض الحالط كل األعراف
واالتفا يات الدولية ومباديء حقوق االنسان.
واليوم ونحن نطلا حملتنا ،حملة  16يوم ،ونؤكد عل :
-1

تطبيا ق اررات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية

وإنهاء االحتالل االسراليلي.

-2

العمل عل عقد مؤتمر دولي لعملية السطططالم كامل الصطططالحيات

و رعطايطة األمم المتحطدة لتطبيا ق اررات الشطططططططططرعيطة الطدوليطة ال طاصطططططططططة

بالقضية الفلسطينية.

-3

دعوة متلس األمن والتمعيطة العطامطة لألمم المتحطدة ومنممطات

حقوق االنسان الدولية للعمل التاد والفوري لرفع الحصار المالم عن

أهلنا في قطاع غزة ومسطططططاللة ومحاسطططططبة االحتالل االسططط طراليلي عل

رالمهم تتاه شططعبنا وأرضططنا ،وتوفير الحماية الدولية لشططعبنا والعمل

عل تنفيططذ قرار متلس االمن  2334المتعلا بو

االسطططططططططتيطططان

وعدم شططططرعيته ،والحماية الدولية لألسطططرأل واألسططططيرات والضططط ط عل
إس طراليل لو

اإلعتداء عل األس طرأل وأيضططا تنفيذ الرأي االسططتشططاري

الصطططططططادر عن محكمة الهاي ب صطططططططو

واالستيطان.

-4

دار الفصطططططططل العنصطططططططري

تنفيططذ ق اررات المتلس الوطني والمركزي المتعلا بتمثيططل المرأة

بنسطططبة التقل عن  %30في مؤسطططسطططات منممة التحرير الفلسططططينية
ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين.

-5

مواءمة القوانين واألنممة في فلسططططين بما ينهي كافة أشطططكال

التمييز ضطططططططططد المرأة ويعمطل عل االرتقطاء بطالمكطانطة اال تمطاعيطة للمرأة

ووضططططططع اتفا يات حقوق االنسططططططان موضططططططع التطبيا عل الصططططططعيد
الوطني.

-6

سرعة إقرار قانون حماية االسرة من العنف.

-7

توفير منمومطة حمطايطة ا تمطاعيطة تضطططططططططمن حمطايطة للنسططططططططططاء

والفتيات المعنفات خاصة المهمشات وذوات االعاقة.

-8

مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في تحديد مسؤولية

األطراف ذات العالقة لحماية النساء من القتل عل خلفية مقتل

المرحومة صابرين
-9

التأكيد عل مطلبنا في تحديد سن الزواج بططططططط ط18عام دون اي

-10

تطوير نمام قضالي حساس للنوع اال تماعي.

-11

و ود نمام رقابة ومسطاءلة لتميع مراحل وصطول النسطاء ال

-12

تطبيا نمام التحويل الوطني دون تساهل أو منح سلطة

استثناء.

العدالة والتقاضي.

تقديرية ألي هة بل تطبيا النمام بحذافيره.

التحية لكل نساء فلسطين في الوطن والشتات
التحية لصمود أسيراتنا وأسرانا البواسل
التحية للنساء العر يات ونساء العالم المناضالت
التحية لكافة احرار العالم المتضامنين معنا
المجد والخلود لشهدائنا االبرار
عاشت وحدتنا الوطنية

