
 ودعم لعاما الفضاء في النساء حضور تعزيز شرف ميثاق على للتوقيع احتفالا  ينظم" شمس" مركز

 السياسية فعاليتهن

 62/9/6266الثنين 

 jpg.11 السياسية فعاليتهن ودعم العام الفضاء في النساء حضور تعزيز شرف ميثاق

 حتفالا ا الكندي، النسوي الصندوق مع بالتعاون" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز نظم

 من كل حضورب السياسية، فعاليتهن ودعم العام الفضاء في النساء حضور تعزيز شرف ميثاق لتوقيع

 ديمقراطيال للحزب العام األمين ، الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة عضو رأفت صالح

 هللا رام ةمحافظ محافظ الوزير، انتصار الفلسطينية للمرأة العام التحاد ورئيسة"  فدا" الفلسطيني

 نائب وشغ أبو وعوني ، المركزية النتخابات للجنة التنفيذي المدير غنام، ليلى الدكتورة والبيرة

 الجهاتو الوزارات ممثلي الفلسطينية، الفصائل وممثلي الفلسطيني، النضال لجبهة العام األمين

 لمدني،ا المجتمع ومؤسسات النسوية المؤسسات ممثلي الفلسطينية، األمنية األجهزة ممثلي الرسمية،

 ميين،أكادي وسياسية، نسوية شخصيات والمسموعة، والمكتوبة المرئية اإلعالمية المؤسسات ممثلي

 .وصحفيين

 يف القرار صنع مراكز إلى الوصول في وفرصهن النساء قدرة احترام تعزيز إلى الميثاق ويهدف

 ية،السياس مشاركتهن وتشجيع العام، الفضاء في الفاعل حضورهن دعم عبر المختلفة، القطاعات

 تم معنوية، سلطةو أدبي التزام بمثابة وهو السياسية، والثقافة البيئة في للنساء القامعة الثقافة ومحاربة

 الدولية اتوالممارس اييرالمع ومع الفلسطيني، للشعب السامية والمثل القيم مع يتوافق بما بنوده إعداد

 .عالمياا  بها المعمول والمرأة اإلنسان حقوق لتفاقيات وفقاا  الفضلى

 األهداف موضحة الكريم، بالحضور الفقيه أمل" شمس" لمركز التنفيذية المديرة رحبت بدورها

 الممارساتو التشريعات في النساء حقوق بمنظومة لالرتقاء العمل في ،"شمس" لـمركز اإلستراتيجية

 وتعزيز ياا،واجتماع واقتصادياا  سياسياا  النساء تمكين على العمل في برامجه خالل من المحلية والثقافات

 الجتماعي، النوع على المبني العنف ومناهضة القرار، صنع ومراكز العامة الحياة في مشاركتهن

 لخال من واإلنصاف المساواة قيم وإعالء النساء حقوق عن والدفاع. للعدالة النساء وصول وتعزيز

 تحول التي اتالمعيق إلى باإلضافة ذلك، سياق في النتهاكات وتوثيق النساء حقوق ثقافة ونشر تعليم

 كالتزام وأهميته الميثاق أهداف وموضحة والعامة، السياسية الحياة في المرأة مشاركة تعزيز دون

 .ومعنوي أدبي

 ودعم تعزيز أن على كلمتها في غنام ليلى الدكتورة والبيرة هللا رام محافظة محافظ أكدت جانبها من

 كمتح التي والرؤى بالتصورات النظر إعادة في يساعد أن شأنه من العام الحيز في المرأة مشاركة

 المستويات جميع على القرارات صنع في المرأة مشاركة أن كما والمرأة، الرجل بين األدوار تقاسم

  افأض كما المجتمع، وتوجيه إدارة في والمساهمة وممارستها الحقوق على الحصول من النساء وتمكن

 أفضل، لمستقب إلى تصل حتى وأمل بانتماء وتعمل تعاني والقدم البدايات منذ الفلسطينية المرأة أن

 زيزتع في يساعد بدوره والذي المجتمعات، كافة في النساء مكانة تضاهي مكانة إلى وصلت حيث

ا  وراا د وتلعب لعبت وأنها. والتطور والبناء الستقالل نحو يقودنا قوي فلسطيني مجتمع وخلق  مهما

 ماو واألسيرة الشهيدة فهي هذا، يومنا وحتى الثورة انطالقة منذ الوطني التحرر حركة في ومحورياا 



 القمعية هوسياسات الحتالل تحت تعانيه ما رغم المجتمع بناء في والمساهمة التقدم على تصر زالت

  .أرضنا على شيء كل تطال التي
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