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 8/3/0202األحد  

 ذيال للمرأة، العالمي اليوم في آذار، من الثامن األحد، اليوم العالم، يحتفي -وفا 0202-3-8 هللا رام

 .للنساء واالقتصادية والسياسية االجتماعية باإلنجازات عالميا لالحتفال يخصص

 عام اريسب في العالمي الديمقراطي النسائي لالتحاد مؤتمر أول عقد إثر المناسبة بهذه االحتفال وجاء

 .المرأة بيوم عالمي احتفال أول وكان ،5491

 عالميال اليوم آذار، من الثامن لمناسبة الفلسطينية، المرأة عباس، محمود فلسطين دولة رئيس وهنأ

 .للمرأة

 لرجلا جانب إلى ونضالها المجاالت، كافة في الفلسطينية المرأة بإنجازات فخره عن الرئيس وعبر

 لة،المستق الدولة مؤسسات وبناء واالستقالل التحرر أجل من الفلســــطينية الثورة مســـيرة في

 .الشـــرقية القدس األبدية وعاصمتها

 ي،اإلسرائيل االحتالل سجون في المناضالت األسيرات وحيا الشهيدات، أرواح على سيادته وترحم

 .وامرأة رجل بين باستهدافه يوما يميز لم الذي

 

 العدالة إلى الوصول من النساء تمكين إلى يدعو"  شمس"  مركز

 الوطنية الجهود وتتواصل تكاتف أهمية"  شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز أكد

 المشهد يف حضورها وتكثيف ومحورة الفلسطينية، المرأة إنصاف بهدف والمجتمعية والمدنية الرسمية

 .والمساواة العدالة طريق على وحقوقيا، وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا سياسيا الفلسطيني

 ضد اإلسرائيلية االستعمارية االنتهاكات األحد، اليوم عنه، صدر بيان في" شمس" مركز وأدان

 لالئق،ا السكن توفير وعدم وهدمها الممتلكات تدمير في النساء ضد تجلت والتي الفلسطينيات،

 خالءوإ القانون، نطاق خارج والقتل الميدانية باإلعدامات سواء واستهدافهن المدنيات على واالعتداء

 في حقال ممارسة من النساء وحرمان الجبرية، اإلقامة وفرض الشرقية، القدس من قسرا   الفلسطينيات

 .واعتقالهن حريتهن وتقييد والتنقل، الحركة حرية في الحق وانتهاك. العبادة

 االحتالل دولة إلزام في مسؤولياتهم أمام للوقوف الدولية والمنظمات األمم" شمس" مركز ودعا

 ياتنللمد الحماية آليات وتوفير اإلنسان حقوق وقانون اإلنساني الدولي القانون احترام بضرورة

 والضم اناالستيط مشروع وفوز األخيرة اإلسرائيلية االنتخابات نتائج ظل في خاصة الفلسطينيات،

 االتفاقياتو للمعاهدات االنصياع ترفض التي المتطرف اليمين بحكومة ممثال واألبارتهايد والعنصرية

 االتفاقيةو المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية مقدمتها وفي المرأة حقوق حول الدولية

 .العنصري التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية
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