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فر لها الحمایة من ناشطات فلسطینیات یطالبن بإنشاء قوانین جدیدة تعطي المرأة كامل حقوقها وتو 
 العنف

 
دعت ناشطات نسویات إلى إنشاء قوانین جدیدة تعطي للمرأة كامل حقوقها وتوفر لها الحمایة من العنف، وفي مقدمة 

 ذلك قانون العقوبات واألحوال الشخصیة.

م المجلس التشریعي الفلسطیني في مدینة غزة، نظمها الیوم مركز شؤون المرأة جاء ذلك خالل تظاهرة نسویة من أما
بغزة، ومركز األبحاث واالستشارات القانونیة للمرأة، و ائتالف المؤسسات "عدالة من أجل التغییر" بمناسبة الیوم 

طاع غزة ومدیرات ) امرأة من كافة محافظات ق300العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وشارك في التظاهرة (
 وممثالت عن المؤسسات األهلیة والنسویة. 

وأكدت آمال صیام، مدیرة مركز شؤون المرأة خالل كلمة لها في التظاهرة رفضها التام لكافة أشكال العنف الممارس 
ف ضد النساء في الحیز العام، والحیز الخاص أیا كان شكله ومبرره، معتبرة أن المساس بحقوقها وممارسة العن

ضدها هو مساس وانتهاك لمبادئ حقوق اإلنسان والقرارات واالتفاقیات الدولیة وخاصة اتفاقیة سیداو للقضاء على 
كافة أشكال التمییز ضد المرأة واإلعالن العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وقرارات األمم المتحدة وخاصة قرار 

1325. 

نهاء الكارثة اإلنسانیة وطالبت صیام المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤ  نهاء الحصار وإ ولیاته تجاه إنهاء االحتالل وإ
 التي ستحل بنا وبالمجتمع من جراء استمراره.

نهاء االنقسام وتحقیق  نهاء االحتالل والحصار، وإ لى تطبیق القرارات الدولیة التي من شانها حمایة النساء وإ ودعت إ
عادة الوحدة واللحمة إ لى النسیج الفلسطیني حتى یتسنى للنساء والمؤسسات النسویة العمل على المصالحة الوطنیة، وإ

لغاء كافة النصوص القانونیة التي من شأنها أن تعطي  تعدیل القوانین كي تكون أكثر حمایة للنساء من العنف، وإ
 غطاء ومبرر الستخدام العنف ضد النساء.

والحدیث عن العنف، وتكثیف الجهود النسویة كما دعت النساء الفلسطینیات إلى ضرورة كسر حاجز الصمت 
والمؤسساتیة في مواجهة العنف، واستئصاله من جذوره وبناء التحالفات واالئتالفات التي من شأنها أن تزید النساء قوة 

 لمواجهة العنف والتمییز الممارس ضدهن.

شرًا خطیرًا ومعیقًا حقیقیًا ورئیسیًا أمام وقالت صیام: "أن استمرار ظاهرة العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة یشكل مؤ 
تنمیة المجتمع الفلسطیني بصورة عامة والنهوض بواقع المرأة الفلسطینیة بشكل خاص، ویحد من فرصها في التطور 



 والتمكین ویضعف من خطى المجتمع نحو التطور والتقدم وتحقیق العدالة والمساواة بین الجنسین".

، مدیرة مركز األبحاث واالستشارات القانونیة للمرأة في بیان مشترك خالل التظاهرة من جهتها دعت زینب الغنیمي
القوى والفصائل واألحزاب السیاسیة لنبذ الخالفات وتجاوز حالة االنقسام الداخلي كي یستعید مجتمعنا عافیته 

العنف وحمایة المجتمع برجاله  وتستطیع أدوات السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة تحمل المهام في القضاء على
 ونسائه.

كما طالبت الغنیمي بتطبیق القوانین، ومعاقبة من یقوم بالعنف ضد المرأة، واإلسراع بكشف مالبسات الجرائم 
 المرتكبة ضد المرأة، حیث لم یعد مقبوال حفظ ملفات الجرائم.

فاع عنها من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وأكد البیان على ضرورة العمل على توعیة المرأة بحقوقها وكیفیة الد
ُشكل انتهاكًا لحقوق اإلنسان والحریات األساسیة، و الیزال یشكل تهدیدًا خطیرًا على  حیث أن العنف ضد المرأة ی

 المجتمع بأسره.

أة، باعتبارها كما طالب البیان وسائل اإلعالم المسموعة والمقروءة والمرئیة المساهمة في نشر ثقافة احترام وتقدیر المر 
تشكل نصف المجتمع وهي الشریكة في بنائه وتطوره، وتشدید الجهد في عدم بث البرامج أو المشاهد التي من شأنها 

 تحرض على العنف ضد المرأة.

ام جودة، منسقة المناصرة في مركز شؤون المرأة: "أن هذه التظاهرة النسویة تأتي إعالنًا منا جمیعًا عن بدء  وقالت وس
ا النسویة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي ستبدأ في الخامس والعشرین من نوفمبر الحالي والذي أعلنته حملتن

الجمعیة العامة في هیئة األمم المتحدة یومًا عالمیًا للقضاء على العنف ضد المرأة، حیث دعت الحكومات 
ي العام بالعنف ضد المرأة كظاهرة عالمیة، والمنظمات األهلیة والدولیة لتنظیم أنشطة في هذا الیوم لزیادة الوع

وتنتهي الحملة في العاشر من دیسمبر الیوم العالمي لحقوق اإلنسان، والتاریخان یرمزان للصلة بین انتهاك حقوق 
المرأة والدفاع عن حقوق اإلنسان والحریات األساسیة ویثبت بأن الحق في الحمایة من العنف والتمیز للنساء أساسا 

 نسان".لحقوق اإل

وأضافت جودة : "أن الواقع المریر الذي یعیشه المجتمع الفلسطیني وبالتحدید النساء وما تعانیه من عنف وتمییز 
تأتي هذه التظاهرة كشكل من أشكال االحتجاج لرفض ونبذ العنف بكل أشكاله، وللتأكید على أن مركز شؤون المرأة 

ألنشطة سینفذها المركز هذا العام في إطار الحملة التي تستمر مستمر في العمل لمواجهته من خالل مجموعة من ا
  یوم". 16لمدة 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
 
  

 
 
 

 


