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خالل مؤتمر الحملة الوطنیة لمناهضة العنف ضد المرأة ذیاب: یجب إقرار قانون العقوبات 
 الفلسطیني

أعلنت وزیر شؤون المرأة، ربیحة ذیاب، إنطالق فعالیات الحملة الوطنیة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تبدأ      
في الخامس والعشرین من شهر تشرن الثاني وتستمر لغایة العاشر من كانون األول من كل عام، تحت شعار " نعم 

التي تسلط الضوء في فعالیاتها ونشاطاتها على العنف لحقي في الحیاة، نعم لقانون عقوبات فلسطیني رادع"، و 
الموجه ضد النساء، جاء ذلك الیوم في مركز اإلعالم الحكومي برام اهللا، وبمشاركة اإلتحاد العام للمرأة الفلسطینیة، 

 .ومنتدى المنظمات األهلیة، وبدعم من هیئة األمم المتحدة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة
اب عن العنف الواقع على النساء بكافة أشكاله، وخصوصا عنف اإلحتالل اإلسرائیلي واإلستیطان الذي وتحدثت ذی

لحمایة المرأة، وتوفیر األمن والسالم،  1325یقف عائقا أمام تقدم المرأة، وأشارت الوزیرة إلى أهمیة القرار األممي 
ارساته التي تنعكس سلبا على النساء الفلسطینیات، وخصوصا للمرأة الفلسطینیة التي تعاني من آثار اإلحتالل ومم

 .والذي یعتبر مخالفا لكافة األعراف والمواثیق الدولیة
وقالت ذیاب إنه باإلمكان أن تصبح فلسطین منارة للشرق األوسط، وذلك بتعزیز مشاركة النساء في كافة مناحي 

امة الدولة الفلسطینیةالحیاة جنبا إلى جنب مع الرجال، وتحمل المسؤولیة الوطنیة إلق . 
وتحدثت نهایة محمد من اإلتحاد العام للمرأة الفلسطینیة عن الشراكة بین الوزارة واإلتحاد وكافة المؤسسات الشریكة 

في مناهضة العنف ضد المرأة على إختالف مصادرة، مما یتطلب سن تشریعات وقوانین رادعة لتحقیق المساواة 
 .والعدالة

دة حسین ممثلة منتدى المنظمات األهلیة إلى سعي الحركة النسویة الفلسطینیة لإلنضمام إلى من جانبها أشارت سری
یجاد لغة مشتركة مع النساء في كافة أنحاء العالم لتفعیل دور المنظمات الدولیة في مناهضة العنف  األسرة الدولیة، وإ

 .ضد المرأة وخصوصا عنف اإلحتالل اإلسرائیلي
لممثل الخاص لهیئة االمم المتحدة للمرأة، عن أهمیة الوقایة والقضاء على كافة أشكال وتحدثت علیاء الیسیر ا

التمییز ضد المراة لتحقیق التنمیة والشراكة المجتمعیة في ظل الدعم الحكومي الفلسطیني للنساء، مشیرة إلى أهمیة 
ضد النساءاإلستفادة من اإلتفاقیات الدولیة والمواثیق للقضاء على كافة مظاهر العنف  . 

هذا وتحدثت ذیاب عن فعالیات الحملة الوطنیة بالشراكة مع المؤسسات النسویة والتي تتمثل في عقد ملتقى لتعزیز 
آلیات الحمایة للنساء المعنفات، وورش عمل  وتدریب للمحامین إلنصاف ضحایا القتل من النساء، وأخرى حول دور 



عداد اإلعالمیین في تناول قضایا قتل النساء، وتح سین قدرات اإلعالمیین واإلعالمیات المقدسیین حول التوثیق وإ
تقاریر حول اإلنتهاكات اإلسرائیلیة لحقوق اإلنسان وخصوصا حقوق المرأة المقدسیة، وعقد مؤتمر وطني لتوطین 

،  وورشة عمل حول مشروع نظام التحویل الوطني في فلسطین، وورشة عمل للجنة 1325قرار مجلس األمن 
نیة لمناهضة العنف، إضافة لتوزیع أجندات وبوسترات تحمل شعارت مناهضة للعنف ضد المرأة، ورسائل من الوط

  خالل جوال تحتوي على شعار الحملة الوطنیة.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 
 
 

 


