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 األهلية ومنتدى المنظمات صادر عن وزارة شؤون المرأة واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية

 2015لعام  المرأة ضد العنف لماهضة العالمية الحملة
 "للعنف انهاء    لاالحتل  انهاء"

 يوم 16 حملة
 /ثاني تشرين من والعشرون  الخامس يوم المرأة، ضد العنف لمناهضة العالميه الحملة انطالق اليوم نعلن 

 حقوق  إلعالن العالمي اليوم وهو عام كل من ديسمبر /الثاني كانون  من العاشر يوم وتنتهي نوفمبر
 16 لمدة الحملة وتستمر اإلنسان لحقوق  انتهاك هو المرأة  ضد العنف أن رمزية  داللة ليعطي .اإلنسان

  . يوما  

 توجه حيث الحملة، أنشطة في العالم أنحاء جميع في النشطاء من اآلالف عشرات يشارك 1991 عام فمنذ
  .للعنف العالم في نساء ثالثة كل من واحدة امرأة  تتعرض حيث إنهائه على والعمل العنف حول عالمية رسالة

 ليعملوا للنشطاء فرصة تشكل الحملة فإن ولذلك للعنف واألديان والثقافات األماكن كل في النساء وتتعرض
 انالبلد في لعملهم الدعم ليكسبوا العالمي واالهتمام االنتباه جذب أجل من مشترك مكثف وعمل بتضامن معا  

 وليتشجع ، المرأة  ضد العنف إلنهاء وجهودهم تأييدهم أظهروا للحملة الماضية السنوات وخالل المختلفة،
  .العنف هذا إنهاء أجل من االلتزامات تطبيق بمطالبة الجميع

 أيضا   تخاطب وإنما المرأة  ضد العنف مناهضة مجال في المنجزات وتكريم باالحتفاء فقط تهتم ال الحملة إن
 العنف إلنهاء مسؤولية يتحمل منا فكل ، المجال هذا في به يقوم أن عليه دور له بأن المجتمع في ردف كل

 والديانات األجيال كل من وأفراد ورجال وفتيات كنساء جميعا   ونحن االجتماعي النوع أساس على المبني
 وعليه مسؤولية يتحمل فرد كل رقرا وصناع واالقتصادية واالجتماعية الثقافية الخلفيات مختلف ومن والمراكز

  .المرأة  ضد العنف إلنهاء به القيام يجب واجب

 المرأة  وألن نوعها كان مهما واالستكانة للذل الرافضة بالحياة ينبض الذي العالم هذا قلب هي فلسطين ولكون 
 يتزايد فيها االهتمام فإن بعافيته إال يصح وال بحياته إال يحيا ال الذي القلب هذا األمان صمام هي الفلسطينية

 وتعددت بل مهمة أخرى  أدوار إلى المعروف االجتماعي الدور تجاوز المرأة  دور ألن وبالذات يوم بعد يوما  
  .والعلمي السياسي حضورها وتنوع المرأة  اهتمامات

 المجتمع ؤذيوي بل المرأة  يؤذي لفظيا   أو معنويا   أو ماديا   عنفا   كان سواء المرأة  له تتعرض الذي العنف إن
 المرأة  منه تعاني الذي األكبر العنف بأن  شك وال ، والعمل العامة الحياة في المرأة  مشاركة ويعطل بأكمله



 المتحدة األمم بذلك واعترفت ، كبير بشكل الفلسطينية المرأة  على يؤثر الذي االحتالل عنف هو الفلسطينية
 .2015 المرأة  وضع لجنة في

 ذنب أي بدون   وأعدمت نساء 8 استشهدت حيث 2015 أول تشرين شهر بداية نذم العنف هذا تصاعد وقد
 هذا ، اآلن لغاية أسيرة 42 بلغ حيث االحتالل سجون  في األسيرات عدد تضاعف كما العالم أنظار أمام

 تفتيش ونقاط عسكرية وحواجز للحركة ومنع عنف من مكان كل في النساء له تتعرض ما كل إلى باإلضافة
 بحجة للفتيات اإلعدام حاالت في ذروته العنف وبلغ والحرق  لالختناق النساء من كبير عدد تعرض إلى إضافة
  .اإلدعاء زيف العيان وشهود بالكاميرات التوثيق كشف والذي الطعن محاولة

 والعيش الحياه في  حقوقهن كل  من ويحرمن الوقت طوال يعانين  فلسطين وفتيات نساء فان القدس في أما
 الصاله منع الى المنزلي الحبس الى الحركه منع الى اليبوت هدم الى  مانبا

 كبير لعدد وإعاقة وجرح استشهاد عن أسفر الذي والعدوان االحتالل جراء من المرأة  تعانيه ما  فان غزه وفي 
 .لحياةا مقومات أبسط على ويفتقرون  مأوى  بال المئات زالت فما وشردتهن، بيوتهن هدمت والتي النساء من
 وإننانطالب العنف نبذ حول عالمية رسالة توجيه إلى تهدف المرأة  ضد العنف لمناهضة يوم 16 حملة إن

 خاص يشكل والطفالت والفتيات وللنساء عامه لشعبنا الدوليه الحمايه بتامين العالم

 الوطن حاءأن وسائر والخليل القدس في الفلسطينية المرأة  يدعم دور لنا وليكن الحمله في فلنساهم

 ..للعنف انهاء.. االحتلل انهاء
 


