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وبشدة الممارسات الال ' شمس' ادان مرآز مرآز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية - وفا2011-11-25رام اهللا 
 الذي ينتهك االتفاقيات  انسانية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية والعربية تحت االحتالل اإلسرائيلي واألمريكي

 .اصةالدولية واتفاقيات حقوق اإلنسان عامة وحقوق المرأة خ
وطالب المرآز في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، لمناسبة الذآرى السنوية لصدور قرار مجلس األمن الدولي رقم 

 حول المرأة والسالم واألمن، طالب منظمة األمم المتحدة، والمنظمات اإلقليمية، بضرورة الوقوف بحزم 1325
ورة حماية المرأة الفلسطينية من بطش االحتالل، أمام االنتهاآات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وبضر

 الصادر عن مجلس األمن، واشار الى ان العيش طوال عقود تحت نير االحتالل 1325القرار الرقم  وبتفعيل 
اإلسرائيلي حد بشكل هائل من فرص التنمية أمام الشعب الفلسطيني عمومًا وزاد من العنف والتمييز الممارس 

  .ية على وجه الخصوصضد المرأة الفلسطين
للحد مما تتعرض له المرأة من عدم مساواة، ومن تمييز في أآثر من مجـال، وعلى مختلف األصعدة ' شمس'ودعا 

عقلية اإللغاء واإلقصـاء والتهميش، التي ُتعامل من خاللها  والمستويات، وفي أآثـر مـن مكان، هو بدون شك 
 االجتماعيـة المجحفـة بحقها من ناحية أخـرى، وتمكينها من القيـام المرأة من ناحيـة، والممارسات والسلوآيات

بدورها بالتساوي مع الرجل، في تقدم المجتمع، وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، على أآمل وجه، وإزالة 
  . العقبات والمعوقات، التي تحـول دون تمكينها من حقوقها آاملة

ؤوب والمستمر الستعادة حقوقها الطبيعية والقانونية والمدنية التي حرمت نضال المرأة العربية الد' شمس'وحيا 
منها طويـًال، والخروج بذلك بمجتمعاتها من دوائـر التخلف واالضطهاد والظالم، وتحقيـق النهوض االجتماعي 

طية للجميع واالزدهار، في ظل تنمية بشرية متساوية ودائمة تقوم على تطوير قيم التضامن والمشارآة الديمقرا
دون تمييز أو استثناء ، آما تقوم على االحترام المتبادل لجميع حقوق اإلنسان غير القابلة للتصرف، آشرط 

  . أساسي للتقدم في مختلف المجاالت
واآد أن المرأة يمكنها في الواقع أن تلعب دورًا مهمًا وبارزًا في تحقيق السالم وفي نشر ثقافته، من حيث أنها 

الفقر والبؤس والجهل والتخلف، والعنف الذي لطالما   الدوام، إلى تحقيـق االزدهار واألمن، ومحاربة تتطلـع على
  .شكلت المرأة ضحّيته األولى
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