
Human Rights & Democracy Media Center 

"SHAMS" 

 
 

 مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية

 " شمس"

 

                                                                                                                                                                                       
،شارع لويس فافرو 429،ص.ب:1،ط 3فلسطين الماصيون،عمارة سنديان -رام اهلل   

Tel: 022985254 Fax: 02 2985255 ،P.O. Box: 429  
             Ramallah- Palestine: AL- Masuon: Sendian3 Building 1st Floor, Luis Favro St 

E-mail: c_shams@hotmail.com  & info@shams-pal.org Website: www.shams-pal.org 

 

8/3/2021 

  العالمي المرآة يوم آذار من الثامن بمناسبة
 "شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز عن صادر الفوري للنشر بيان

 المشاركة وتوسيع العنف من األسرة حماية لقانون الفوري اإلصدار ضرورة على يشدد" شمس" مركز
 االنتخابات بوابة عبر النسائية

 
 جنود ارسهايم التي المستمرة الالإنسانية واإلجراءات واالنتهاكات الفظاعات العبارات بأشد "شمس" مركز يدين

 وهو ،(C) نفةالمص والمناطق الفلسطينية األغوار في وبالذات الفلسطينيات النساء بحق ومستوطنيه االحتالل
 في النستتتتتاء، حقوق مقدمتها وفي اإلنستتتتتا  حقوقحماية و  مستتتتتتولياته أمام الدولي المجتمع وقوف يستتتتتتوج  ما

 ضتتتتوعامو  يكو  أ  يج  والذي غزة، وقطا  الغربية الضتتتتفة في الحقوق هذه أوضتتتتا  في الهائل التدهور ظل
 للمعاناة ألكبرا الع ء الفلستتتطينيات النستتتاء فيه تتحمل الذي الوقت ففي. الدولية الجنائية المحكمة طاولة على
 عوبةصتتتتتتتتتتتتتت وتزداد مستتتتتتتتتتتتتتبوقة، غير قياستتتتتتتتتتتتتتية أرقام إلى والتهميش والبطالة والفقر العنف معدالت ارتفا  نتيجة

 الدولية المنظمات قبل م  معاناته  تجاهل يستتتمر الجائحة، تفشتتي استتتمرار مع والمعيشتتية الصتتحية األوضتتا 
 .الشأ  ذات والجهات

 اضتتطهاد يف الفلستتطينيات، النستتاء لها تتعرض التي الضتتغوط م  ضتتاعفت" إستترائيل" أ  "شمس" مركز ؤكدي
 لحقوق ليالدو  للقانو  االنصتتتيا  باالحتالل القائمة الستتتلطة" إستتترائيل" رفض ويستتتتمر. وجنستتتاني قومي مزدوج

 القضتتتتتتاء يةاتفاق منها الرأس وعلى فيها، طرفا  " إستتتتتترائيل" تشتتتتتتكل التي الدولية المعاهدات ذلك في بما اإلنستتتتتتا 
 الثقافية،و  واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي والعهد" سيداو" المرأة ضد التمييز أشكال كافة على

 لتمييزا أشتتتتتتتتتتكال جميع على للقضتتتتتتتتتتاء الدولية واالتفاقية والستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتية المدنية بالحقوق الخاص الدولي والعهد
 الغربية الضتتتتتتفة في عليها صتتتتتتادقت التي اإلنستتتتتتا  حقوق معاهدات لتطبيق" إستتتتتترائيل" تنكرت لقد العنصتتتتتتري،

 قيام غمر  الرابعة، جنيف اتفاقية انطباق بثبات ورفضتتتتتتتتتتتتتت الدولي، المجتمع تحدي في واستتتتتتتتتتتتتتمرت غزة وقطا 
 بصتتفتها" يلإستترائ" وأ  ستتواء، حد على االتفاقيات هذه انطباق على الدائم بالتأكيد الصتتلة ذات الدولية الهيئات

 .المحتلة ياألراض داخل فيها طرفا   تشكل التي اإلنسا  حقوق معاهدات تنفيذ ع  قانونا   مستوال   احتالل دولة
 تسساتالم تبذلها التي الجهود حجم لقياس مواتية مناسبة هي آذار م  الثام  مناسبة أ  "شمس" مركز يذكر

 ضتتتتده ، فالعن ومناهضتتتتة وحمايته  وتمكينه  النستتتتاء حقوق احترام تعزيز في الفلستتتتطينية الرستتتتمية واألطر
 ولةد إليها انضتتتتتتتتتتتتتتمت التي الدولية والمعاهدات االتفاقيات مع الوطنية التشتتتتتتتتتتتتتتريعات مواءمة بضتتتتتتتتتتتتتترورة ويذكر
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 م  ستنوات عستب بعد" ستيداو" المرأة ضتد التمييز أشتكال كافة على القضتاء اتفاقية منها الرأس وعلى" فلستطي "
 المرأة جنسية يةواتفاق بها، الملحق االختياري البروتوكول على التوقيع وبعد تحفظات، أي بدو  إليها االنضمام
 .2018 العام في الزواج وس  بالزواج الرضا واتفاقية المتزوجة

 الكارثي المعدل ظل في العنف م  األستتتتتترة لحماية قانو  بإصتتتتتتدار اإلستتتتتترا  بضتتتتتترورة "شمممممس" مركز يطالب
 لىع بوضتتتتتتتتو  القانو  يحتوي وأ  ستتتتتتتتماعه، ينبغي خطر ناقوس يشتتتتتتتتكل والذي متخرا ضتتتتتتتتده  العنف لجرائم

 شتتتتتكلي زال ال الذي الوقت في المعتدي ، ومقاضتتتتتاة الناجيات وحماية العنف لمنع الحكومة والتزامات مستتتتتتولية
. وثقافيا   نيويا  ب وتتحداها الفلسطينية المرآة تواجه التي المخاوف أهم أحد ضده  الموجه والعنف النساء قتل فيه
 . للعقوبات وحديث راد  فلسطيني قانو  إصدار مع يتزام  أ  يج  ما وهو

 متستتتستتتات إصتتتال  عبر وذلك ، العدالة إلى الوصتتتول م  النستتتاء تمكي  ضتتترورة على" شمممس" مركز يشممدد
 إطار في ه ل طاردة ال العنف ضحايا للنساء محتضنة تصبح بحيث األفضل، نحو وتطويرها الرسمية العدالة

 .بالمواطنة شعوره  ويعزز والمساواة العدالة له  يضم  بما ذكوري، تضام  م  فيها ينتشر ما
 لنستتتتتتبةا هذه فيه تتراجع الذي الوقت في الستتتتتتياستتتتتتية المرأة مشتتتتتتاركة تعزيز ضتتتتتترورة على" شمممممس" مركز يؤكد

 عبر وذلك رافيا،والديمغ التمثيل بي  الفجوة وجستر النستائي الحضتور لتعزيز فرصتة القادمة االنتخابات واعتبار
 المناخ عالجةم عبر للمنصتتتتتتتتتتت ، توليه  بعد بفعالية بدورها والقيام والوصتتتتتتتتتتتول والترشتتتتتتتتتتتح االقترا  م  تمكينها

صتتتتتتال  العام الستتتتتتياستتتتتتي  لمشتتتتتتاركةا في عقبات وتشتتتتتتكل وصتتتتتتوله  دو  تحول التي والثقافية الهيكلية األطر وا 
 وصوله  ادةبزي المختلفة، القرار صنع مراكز إلى الوصول م  النساء تمكي  أهمية ع  فضال   له ، السياسية
 متستتستتاتو  األهلية والمتستتستتات الوزارية وغير الوزارية العامة المتستتستتات في والمتثرة العليا الفاعلة للمناصتت 

 .والمهنية العمالية النقابات في النساء وفعالية انتسا  وتعزيز الخاص، القطا 
 لمهمشتتتتتةا المناطق في يستتتتتك    اللواتي النستتتتتاء بالذات اقتصتتتتتاديا   المرآة تمكي  بضتتتتترورة "شممممس" مركز يطالب
 على زالمرك ويشتتتتتتتتتتدد المجاالت، كافة في وتمكينه  المختلفة حقوقه  النتزا  كمدخل أستتتتتتتتتتر يرأستتتتتتتتتت  واللواتي
 عافأضتتتتت أربعة حوالي تزيد التي الرجال مشتتتتتاركة مع العمل ستتتتتوق في النستتتتتاء مشتتتتتاركة فجوة تقليص ضتتتتترورة
تاحة طاقاته  استثمار يضم  بما عنه ،  .طينيالفلس صادباالقت النهوض في للمشاركة له  الفرصة وا 

 
 انتهى
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