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 25/06/2020التاريخ: 

 صحفي مشتركبيان 

 عنفلسرة من ال نون حماية اقرار قاإات /ملناصري بتوفير الحماية ة فاتها تطالب الحكومل ائتهلية و ل اؤسسات امل

ار قرار ما تتضمنه الحملة املضادة إلقر بقلق عميق املوقعة على هذا البيان تتابع املؤسسات األهلية والحقوقية وائتالفاتها 

بقانون حماية األسرة من العنف من خطاب تحريض وكراهية عبر وسائل التواصل االجتماعي وصلت إلى حدود التكفير والتهديد 

 باقتراف جرائم القتل بحق املناصرين/ات إلقراره.

 يهف وتؤكد املؤسسات واالئتالفات إلى حاجة املجتمع الفلسطيني إلى رزمة تشريعات متكاملة تحفظ كرامة اإلنسان األصيلة

 لتزايد حاالت العنف األسرية وتداعياتها على تم
ً
سك وسالمة اوحقوقه األساسية، بما فيها قانون حماية األسرة من العنف نظرا

وفي ضوء تلك الحملة املضادة وخطابها، تدعو املؤسسات واالئتالفات إلى تغليب لغة الحوار املجتمعي في األسرة الفلسطينية.  

 لنضال الشعب الفلسطيني لتحقيق 
ً
 على السلم األهلي وتماسك املجتمع، واحتراما

ً
كافة القضايا الوطنية واملجتمعية، حفاظا

 ة مستقلة، تستند إلى مبادئ الحرية والعدالة، سيادة القانون وحقوق اإلنسان.مصيره في دولة مدني

وتدعو الحكومة الفلسطينية إلى نشر مسودة القرار بقانون املطروحة أمامها لنقاش مجتمعي جاد وحقيقي من شأنه توعية 

، و  املواطنين/ات بأهمية تنفيذ هذه القانون ليس لحماية املرأة الفلسطينية فحسب، انما
ً
 وإناثا

ً
كبار لحماية األطفال ذكورا

والحرمان االقتصادي سواء كان بمنع العمل أو اإلجبار عليه أو السيطرة على  والتمييز السن من جرائم العنف والتحرش

 كان مرتكب تلك األفعال داخل األسرة.  والتنسيق ما بين الجهات املعنية في الشرطة 
ً
متحصالته أو الحرمان من امليراث، أيا

لشكاوى اتوعية مجتمعية بجسامة الجرائم و  الفلسطينية والنيابة العامة والوزارات املختصة من أجل الشروع الفوري بحملة

ن القانون كما تؤكد على أ التي يحققون فيها، أو يعملون على حماية الضحايا فيها، وتزايد تلك الحاالت خالل األعوام املنصرمة.

 مل
ً
ألسرة ناعة امن شأنه توفير ُسبل الوقاية، الحماية واإلنصاف لضحايا العنف األسري وإعادة دمجهم في املجتمع، تعزيزا

 الفلسطينية.

ن ن لضمان عملهم/ن بحرية دو الحكومة بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للمدافعين/ات عن حقوق اإلنساكما تطالب 

ي طالت الت القتل وهدر الدمالتحريض على أعمال النائب العام بفتح تحقيقات جزائية جدية وفورية في تطالب و  ترهيب. 

بما فيها حقوق املرأة الفلسطينية، وكان آخرهم الزميل د. عمر رحال، عن حقوق اإلنسان  /اتالناشطات والناشطين املدافعين

 ."شمس" والديمقراطيةمدير مركز إعالم حقوق اإلنسان 

 للبيت  
ً
وعليه، فإن املؤسسات واالئتالفات تدعو إلى سرعة إجراء االنتخابات العامة )الرئاسية والتشريعية( تحصينا

الفلسطيني، وحماية ملبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وذلك النتخاب ممثلين برملانيين يعملون على سن التشريعات 

 عن الحاجات املجتمعية، وفق اآلليات الدستورية الطبيعي
ً
 للوحدة الوطنية ملواجهة التحديات الخطيرة ة، وتعبيرا

ً
وتعزيزا

 الوقائع وفرض تلة،املح الغربية الضفة في ألراض   الصهيوني الضم مخططاملحدقة في القضية الوطنية الفلسطينية، ومن بينها 

 .واستمرار حصار قطاع غزة املحتلة، القدس بمدينة
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 واالئتلفات الفلسطينية املوقعة على البيان املشترك:الهلية املؤسسات 

  الفلسطينية االئتلفات

 ، ويضم:مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية

 القانون من أجل اإلنسان -مؤسسة الحق 

 مركز امليزان لحقوق اإلنسان

 مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان

 املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 فرع فلسطين -الحركة العاملية للدفاع عن األطفال 

 اإلنسانمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق 

 مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان

 مركز رام هللا لدراسات حقوق اإلنسان

 مركز الدفاع عن الحريات والحقوق املدنية "حريات"

 عضو مراقب -الهيئة املستقلة لحقوق االنسان "ديوان املظالم"  

 عضو مراقب –معهد مواطن للديمقراطية وحقوق اإلنسان 

 

شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية، وتضم في عضويتها 

 مؤسسة أهلية. 134

 االئتالف الفلسطيني لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 اتحاد لجان املرأة الفلسطينية

 اتحاد لجان العمل النسائي

 أمان -االئتالف من أجل املساءلة والنزاهة 

 ةأضد املر  مناهضة العنفمنتدى 

 

 املؤسسات الهلية

 

 مركز الدراسات النسوية

 مركز شؤون املرأة 

 ريفورم -املؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية املحلية 

 لجان العمل الصحيتحاد ا

 مؤسسة فلسطينيات

 جمعية نجوم األمل لتمكين النساء ذوات اإلعاقة

 ىمد - لحريات اإلعالميةاطيني للتنمية و املركز الفلس

 مركز بيسان للبحوث واإلنماء

 مركز إبداع املعلم

 لاستقال - الهيئة األهلية الستقالل القضاء وسيادة القانون 

 جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

 مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي

 للتنمية املجتمعية مؤسسة قادر

  "ملركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواةا

 جمعية النجدة لتنمية املرأة الفلسطينية

 مفتاح -العاملي والديمقراطية عميق الحوار الفلسطينية لترة ملبادا

 

 


