
 بيان االتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات والمراكز والجمعيات النسوية

 بمناسبة يوم المرأة العالمي

 6201الثامن من آذار 

 تحت شعار 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس...  نعم لحق العودة... معا لمجتمع   " معا النهاء االحتالل... معا لبناء الدوله
 "... نعم لتفعيل مقاطعة اسرائيلفلسطيني تسوده العدالة االجتماعية والمساواة ... نعم إلنهاء االنقسام

في متواصل  ال  تحيي المرأة الفلسطينية مع نساء العالم يوم المرأة العالمي، الثامن من آذار، وهي تواصل نضالها
 بناء مجتمع ديمقراطي تسوده قيم العدالة االجتماعية والمساواة. من أجل الحرية والخالص من االحتالل، و  سبيل

  يواصلون النضال ،  على أرض الوطن وفي اماكن اللجوء والشتات   وشعبها،  المرأة الفلسطينيةيمر الثامن من آذار و 
على ويجددون انتفاضتهم المستمرة عبر انطالق انتفاضة الشباب والشابات مقدمين تضحيات غالية    ضد االحتالل

اإلسرائيلي  تصعيد االحتالل    في وجه،  الوطني الفلسطيني  مسطرين سطورا جديدة في تاريخ النضالمذبح الحرية،  
تها وطمس هويمعالم القدس  ي تزوير  جراءاته االستيطانية واستمراره في بناء جدار الفصل العنصري واستمراره ف إل

 على قطاع غزة ما ينذر بتحويله الى مكان غير قابل للحياة البشرية.   الحصار هشديدتالعربية واالسالمية و 
العام   االتحاد  النسوية  للمرأةان  والجمعيات  والمراكز  والمؤسسات  للم  ون وجهي  ،الفلسطينية  ة  رأالتحية 

على أرض الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات، إلى العامالت والمعلمات والطالبات والمهنيات وربات   ،الفلسطينية
بتإإلى    يدعونها  ،البيوت آذار  من  الثامن  فعاليات  في  حياء  المشاركة  االحتالل  وسيع  ضد  ومستوطنيه،  النضال 

على  العيش الكريم والمشاركة الكاملة  في    هامن اجل حقتفعيل العمل على الصعيد االجتماعي والمطلبي والحقوقي  و 
ومن أجل رفع جميع أشكال التمييز الممارس على اساس الجنس ونبذ اشكال العنف  ،الصعيد السياسي واالقتصادي

  :ويؤكدون على النساء، الممارس ضد
المقاومة الشعبية  المشاركة ب  تعزيز صمود أبناء شعبنا وتكريس وتفعيل  أهمية التركيز على -1

و ضد   دوراالحتالل  أشكال  في    المرأة  تفعيل  الشعبية  جميع  تحقيق المقاومة  إلى   وصواًل 
حزيران   من  الرابع  حدود  على  المستقلة  الفلسطينية  الدولة  واقامة  الوطني    67االستقالل 

 وعاصمتها  القدس. 
عاصمة  ا -2 القدس  مدينة  لحماية  الجهود  تضافر  من    ةدولالهمية  المستقلة  الفلسطينية 

اال السياسات  ال حتالل  سياسةقائمة  إل  هادفةعنصرية  ممارسة  عبر   على  العرقي  التطهير 
والقتل واالعتقال واستباحة المسجد  وتضييق سبل العيش  القسري  والتهجير  واألسرلة  التهويد  

 تقسيمه مكانيا وزمانيا بهدف السيطرة عليه. االقصى المبارك و 
مجلس االمن ومنظمات حقوق االنسان الى العمل الجاد لرفع الحصار الظالم عن اهلنا   ةدعو  -3

غزة   قطاع  الفلسطينيو في  للشعب  الدولية  الحماية  االنساني   توفير  الدولي  للقانون  وفقا 
االربعة،   بو واتفاقيات جنيف  تقصي  المطالبة  لجنة  من  الإرسال  المرتكبة  الجرائم  في  حقائق 

 قبل االحتالل.  
األسرى وتفعيل   -4 التضامنية مع  الفعاليات  في  بالمشاركة  الفوري عن جميع  المطالبة  اإلفراج 

تدويل قضية األسرى  تجسيد التوجه نحو  و في سجون االحتالل االسرائيلي    واألسرى االسيرات  



 تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة وتجريم االعتقال اإلداري.و 
ال  ا الوطنية وطي صفحة االنقسام البغيض التي  بذل كل الجهود من اجل استعادة وحدتن أهمية   -5

داهمة   مخاطره  و زالت  الفلسطيني  الوطني  ومشروعنا  الوطنية  قضيتنا  أجل  على  من  الضغط 
الوطني   العمل  فصائل  قبل  من  الموقع  القاهرة  اتفاق  بتنفيذ  الوفاق و التمسك  حكومة  تمكين 

القطاع وتحديد موعد لالنتخابات   الوطني وتعزيز دورها واستالمها للمعابر والحدود واالمن في
بتجر   العامة االلتزام  أساس  على  قائم  وطني  توافق  ظل  في  والتعددية مبادئ  ي   الديمقراطية 

 .والتداول السلمي للسلطة
تحقيق من اجل    ية لمقاطعة البضائع االسرائيليةائالحملة النسوسيع المشاركة في  تعزيز وت -6

االلتزام  و   ،ومن أجل تعزيز القيم الوطنية األصيلة  االحتالل  باقتصادالخسائر    الحاقأهدافها ب
اسرائيل مقاطعة  كافة    بحملة  ومقاومة  عليها  العقوبات  وفرض  منها  االستثمارات  وسحب 

 . اشكال التطبيع
في  وضع -7 المراة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  التطبيق    اتفاقية  العملي موضع 

دون  االتفاقية  فلسطين على  الى مصادقة  استنادا  والقوانين  التشريعات  بمواءمة  والمطالبة 
 تحفظات. 

  مضمونة   بتخصيص حصة( القاضي  2015)ايار  تنفيذ قرار المجلس المركزي  التوجه إلى   -8
تقل عن   كافة هيئات ودوائر  قوانين  % في  30للمرأة ال  الفلسطينيةاالنتخابات في    الدولة 

 مان استمرار المرأة في المشاركة الفاعلة في كافة مستويات صنع القرار. لض
ال -9 المتوجيه  العربيات  للنساء  الحرية و دافعات عن حقوقهن  تحية  في  الديمقراطية المشروعة 

االجتماعية المكتسبات    والعدالة  الغاء  الى  الهادفة  والتكفيرية  االصولية  القوى  وجه  في 
  إعادتهن إلى عهود الحريم الغابرة. المستهدفة المتحققة 

اشكال  ال  توجيه -10 كافة  المتساوية وضد  اجل حقوقهن  من  المناضالت  العالم  نساء  الى  تحية 
العالم في  التحالفات معهن،  التمييز واالضطهاد  إلى  ، ونسج  المرأة  التضامن مع  ودعوتهن 

ليات الحماية  ورفع صوتها وحمل مطالبها والمساهمة في تفعيل آ  الفلسطينية تحت االحتالل
 . بما يمكنهن من الوصول إلى العدالةالدولية 

 . 2016تحية إلى مبادرة قارب النساء من أجل كسر الحصار عن قطاع غزة  -11
 المجد والخلود لشهدائنا االبرار 

 السيراتنا واسرانا البواسلالحرية 
 الوطنية  ةوحدالعاشت 

 عاش الثامن من آذار "يوم المرأة العالمي" 
 

 والمؤسسات والمراكز والجمعيات النسويةالفلسطينية  االتحاد العام للمرأة


