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 نعم لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني."
 نعم القامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

 ال للتطبيع مع االحتالل.  ...ال للمشاريع التصفويةمعا النهاء االحتالل..  
 وتقرير المصير  نعم لحق العودة 

 نعم النهاء االنقسام 
 والمساواة"ة . معا لمجتمع فلسطيني تسودة العداله االجتماعي

 
 

المرأة العالمي، وهي تواصل نضالها الدؤوب  الثامن من آذار يوم    ، مع نساء العالم  في الوطن والشتات  تحيي المرأة الفلسطينية

المشروعة   من أجل الحرية الوطنية  العودة  واالستقالل وتحقيق حقوقها  المصير  الى وطنها  في  واقامة   على ارضها  وتقرير 

الرابع من حزيران    كاملة السيادةالمستقلة  تها  دول القدس  1967على حدود  المساواة    وعاصمتها  الشرقية، ودولة تسودها 

 .والعدالة االجتماعية

ان هذه    الوقت الذي تتواصل فيه القرارالت واالجراءات االمريكية ضد حقوق شعبنا،  يأتي يوم المرأة العالمي لهذا العام، في

دولة الصهيونية على إسقاط  أكبر دليل على نية هذه االدارة التي تماهت مع الفقها من ممارسات عملية تمثل  االقرارات وما ير

الى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار االممي    شعبنا وعلى رأسها حق العودة لالجئين الفلسطينينالحقوق الوطنية الثابتة ل

المستوطنات في  ب تصعيد االحتالل االسرائيلي من همجيته ضد شعبنا    يتزامن هذا معو،  194 ابتالع االرض وبناء  استمرار 

ومواصلة تكريس    ة وإحكام الحصار على قطاع غزه،تهويد القدس عاصمة الدولة الفلسطيني  وتصاعد عملياتفلسطينية  الدولة ال

 . السياسات العنصرية ضد ابناء شعبنا 

 اننا ونحن نحيي يوم الثامن من اذار يوم المراة العالمي نؤكد على:
 لشعبنا وتفعيل وتعزيز دور مؤسساتها ودوائرها. التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثل شرعي ووحيد   -1

 . 2017وفقا لالتفاقيات الوطنية الموقعة واخرها  اتمام وحدتنا الوطنية وانجاز المصالحة  -2

 . دعم المقاومة الشعبية وتوفير كافة اشكال ومقومات الصمود المادية البناء شعبناالتاكيد على حق شعبنا في مقاومة االحتالل و  -3

 ، وفقا للبرنامج الوطني الفلسطيني. وبإجماع كافة القوى والفصائل لمقاومة شعبنا استراتيجية وطنيةوضع  -4

القرصنة االسرائيلية    -5 القيادة باستمرار  ادانة  الفلسطينية ودعم قرار  الرعاية والحماية  بحجز اموال الضرائب  توفير 

  .جراءات الصهيونية االجتماعية ألسر شهدائنا وأسرانا وجرحانا ومواجهة جميع اإل

ومنظمات حقوق االنسان الدولية للعمل الجاد والفوري لرفع    لالمم المتحدة  والجمعية العامة  الدولي    دعو مجلس االمنن  -6

وتوفير  الحصار الظالم عن اهلنا في قطاع غزة ومسائلة ومحاسبة االحتالل االسرائيلي على جرائمهم تجاه شعبنا وارضنا،  

والمتعلق بوقف االستيطان وعدم شرعيتة، وايضا   2334والعمل على تنفيذ قرار مجلس االمن  لشعبنا    الحماية الدولية

 .تنفيذ فتوى الهاي بخصوص الجدار واالستيطان

 للمقاطعة السياسية وعزله دوليا.  الالمقاطعة لالحتالل ومنتجاته وصو توسيع دائرة -7

 تنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.  مواصلة الجهود النتزاع اعتراف دولي كامل بدول  -8

العمل على عقد مؤتمر دولي لعملية السالم كامل الصالحيات وبرعاية األمم المتحدة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية   -9

 الخاصة بالقضية الفلسطينية. 



 بالجريدة الرسمية   سيداو اتفاقية نشربنتوجه لسيادة الرئيس محمود عباس " ابو مازن" بالتحية والتقدير ونطالبه  -10

 . لتصبح مرجعا تشريعيا عمليا

تحديث القوانين واألنظمة في فلسطين بما ينهي كافة اشكال التمييز ضد المرأة، والعمل على االرتقاء ب  مواصلة العمل   -11

 .بالمكانة االجتماعية للمرأة ووضع اتفاقية السيداو موضع التطبيق على الصعيد الوطني

عن    -12 تقل  ال  بنسبة  المرأة  بتمثيل  المتعلق  المركزي  المجلس  قرارات  التحرير  30تنفيذ  منظمة  مؤسسات  في   %

 الفلسطينية ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين. 
النضال الوطني واالجتماعي لتعزيز كفاحنا وصوال إلى الحرية  ، ومعا نواصل  التحية لكل نساء فلسطين في الوطن والشتات  

 هاء االحتالل واقتالع االستيطان وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. واالستقالل وان

 صمود اسرانا واسيراتنا البواسل وندعو الى االفراج الفوري عنهم من سجون االحتالل االسرائيلي.ل  التحية

الا في  المشروعة  شعوبهن  حقوق  اجل  من  المناضالت  العالم  ونساء  العربيات  للنساء  و لتحية  والعدالة  حرية  الديمقراطية 

، ونؤكد على رفضنا على كافة التدخالت االمبريالة في شؤون الشعوب والدول ونستنكر ما يجري في فنزويال الصديقة  االجتماعية

 من التدخل الخارجي. 

 التحية  والشكر لكافة احرار العالم الذين يواصلون دورهم التضامني مع شعبنا وحقوقة المشروعة

 

 الخلود لشهدائنا االبرارالمجد و

 تحية لروح الشهيد القائد الرمز ابو عمار نصير المرأة في عيدها 

 الحرية السيراتنا واسرانا البواسل

 عاشت وحدتنا الوطنية..... عاش الثامن من آذار "يوم المرأة العالمي" 
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