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بيان للنشر الفوري صادر عن
مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"
بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي
مركز "شمس" يدعو إلى ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات فلسطين
الدولية
يدين مركز"شمممس" بأشد د العبارات الفظاعات واالنتهاكات واإلجراءات الالإنس ددان والالأخالق المس ددتمر

التي مارس ددها جنو االحتالل ومس ددتوهن بحق النس دداء الفلس دده ن ات  ،وفي هذا اإلهار عو المركز األمم
المتح للوقوف أمام مسؤول اتها في إلزام ول االحتالل بضرور احترام القانون ال ولي اإلنساني وقانون حقوق
اإلنسددان " ،فإس د ار ل" القو القا م باالحتالل ضدداعفت من الضددطوه التي تتعرض لها النسدداء الفلسدده ن ات،

في اضددهها مز وج قومي وجنسدداني نت ج انتهاكات االحتالل المسددتمر ورفض "إس د ار ل" االنص د ا للقانون
ال ولي لحقوق اإلنس ددان بما في ذلك المعاه ات ال ول التي تش ددكل "إسدد ار ل" هرفا ف ها ،وفي مق متها اتفاق

القضاء على جم ع أشكال التم ز ض الم أر "س او" والعه ال ولي الخاص بالحقوق االقتصا

واالجتماع

والثقاف  ،والعه ال ولي الخاص بالحقوق الم ن والسد د د اسد د د واالتفاق ال ول للقض د دداء على جم ع أش د ددكال

التم ز العنص ددر  ،لق تنكرت "إسد د ار ل" لتهب ق معاه ات حقوق اإلنس ددان التي ص ددا قت عل ها في الض ددف
الطرب وقها غز واسددتمرت في تح

المجتمع ال ولي ،ورفضددت بثبات انهباق اتفاق جن ف الرابع  ،كما

أ ارت الظهر لق اررات الشد د د د د د ددرع ال ول وفي مق متها قرار مجل

األمن رقم  )5231حول الم أر والسد د د د د د ددالم

واألمن رغم ق ام اله ات ال ول ذات الصل في الح األ نى بالتأك ال ا م على انهباق هذه االتفاق ات على
ح س دواء ،إن "إس د ار ل" بصددفتها ول احتالل مسددؤول قانون ا عن تنف ذ معاه ات حقوق اإلنسددان التي تشددكل

هرفا ف ها اخل األراضي المحتل
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يذكر مركز"شممممس" أن مناس د د ددب الثامن من آذار هي مناس د د ددب موات

حجم الجهو التي تبذلها

لق ا

المؤس دسددات واألهر الرسددم في تعز ز احترام حقوق النسدداء وتمك نهن وحما تهن ومناهض د العنف ض د هن،
و ذكر بضد د د ددرور مواءم التشد د د ددر عات الوهن

"فلسه ن" وعلى ال أر

مع االتفاق ات والمعاه ات ال ول

التي انضد د د ددمت إل ها ول

منها اتفاق القضاء على كاف أشكال التم ز ض الم أر "س وا" بع خم

سنوات من

االنضمام إل ها ب ون أ تحفظات ،وبع التوق ع على البروتوكول االخت ار الملحق بها ،واتفاق جنس الم أر

المتزوج واتفاق الرضا بالزواج وسن الزواج في العام 3152

يطالب مركز "شمممس" بضددرور اإلس د ار بإص د ار قانون لحما األسددر من العنف ،وأن حتو بوض دوح
على مسد ددؤول والتزامات الحكوم لمنع العنف وحما الناج ات ومقاضد ددا المعت ن ،في الوقت الذ

ال زال

شدكل ف قتل النسداء والعنف الموج ضد هن أح أهم المخاوف التي تواج المرآ الفلسده ن وتتح اها بن و ا

وثقاف ا إن ذلك عتبر خهو من الخهوات لتمك ن النس د د دداء من الوص د د ددول إلى الع ال  ،وذلك عبر إص د د ددالح
مؤسسات الع ال الرسم وتهو رها نحو األفضل ،بح ث تصبح حاضن للنساء ضحا ا العنف ال هار لهن،
بما ضمن لهن الع ال والمساوا و عزز شعورهن بالمواهن

يشدد مركز "شمس" على ضدرور تعز ز مشارك الم أر الس اس في الوقت الذ تتراجع ف هذه النسب ،
وذلك عبر تمك نها من االقت ار والترش ددح والوص ددول والق ام ب ورها بفعال بع تول ها للمنصد د  ،عبر معالج

المناخ السد اسدي العام واصالح األهر اله كل والثقاف التي تحول ون وصولها وتشكل عقبات في المشارك
السد اسد لها ،فضدال عن أهم تمك ن النسداء من الوصدول إلى مراكز صنع القرار المختلف  ،بز ا وصولهن

للمناصد

الفاعل العل ا والمؤثر في المؤسدسددات العام الوزار وغ ر الوزار والمؤسدسددات األهل ومؤسدسددات

القها الخاص ،وتعز ز انتسا

وفعال النساء في النقابات العمال والمهن

المر اقتصدا ا بالذات النسداء اللواتي سدكن في المناهق المهمش
يدعو مركز "شممس" إلى أهم تمك ن أ

كم خل النت از حقوقهن المختلف وتمك نهن في كاف المجاالت  ،و ش د د

المركز على ض د ددرور تقل ص فجو

مش ددارك النسد دداء في سدددوق العمل مع مشد ددارك الرجال التي تز حوالي أربع أضد ددعاف عنهن  ،بما ضد ددمن

استثمار هاقاتهن واتاح الفرص لهن للمشارك في النهوض باالقتصا الفلسه ني

عاش الثامن من آذار  . .عاش نضال المرآة الفلسطينية
"انتهى"
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