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  بيان صحفي 
   2016 آذار 8الثالثاء، 

 
 

  االتحاد األوروبي يحتفل بيوم المرأة العالمي في فلسطين
  

يشارك مكتب ممثل االتحاد األوروبي النساء والرجال الفلسطينيين في بمناسبة يوم المرأة العالمي، 
ساء واالحتفال بانجازاتهن  الهامة للن االقتصادية واالجتماعية والسياسيةالتعبير عن تقديرهم للمساهمات

بهذه المناسبة من خالل  في فلسطين  األسبوع، سيحتفل شركاء االتحاد األوروبيوخالل هذا. المميزة
  .مختلف النشاطات في غزة، أريحا، رام اهللا، الخليل والقدس الشرقيةتنظيم 

  
نحو تحسين مكانة المرأة ورفع القيود عن قدراتها االقتصادية والصلب إن التزام االتحاد األوروبي المبدئي 

  . ما زال قويا ولن يتغيرواالجتماعية والسياسية 
  

ساء الفلسطينيات اللواتي يعملن جنبا إلى جنب مع وهنا في فلسطين، يقف ويدعم االتحاد األوروبي الن
المشاريع الممولة من قبل االتحاد األوروبي في فلسطين تعالج . الرجال الفلسطينيين لبناء مستقبل أفضل

النوع االجتماعي في العديد من السياقات وتساهم في محاربة الالمساواة التي تعاني منها المرأة والعنف 
يدعم االتحاد األوروبي مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في . تماعيعلى أساس النوع االج

ويضاف هذا . التنمية االقتصادية ويشجع انخراط أقوى للنساء في الحكم على المستويين المحلي والوطني
في مجال حقوق اإلنسان والشباب حيث يعتبر النوع االجتماعي عنصر حيوي عدد من النشاطات إلى 
  .وهام

  
التقدم في مجال حقوق المرأة هو تقدم في مجال حقوق : "ممثل االتحاد األوروبي رالف طرافوقال 

 وسلطة اإلنسان، لكن عالمنا ما زال يواجه فجوة متجذرة على مستوى الوصول والحصول على الفرص
ال  تحصل النساء على فرص أقل من الرجال في مجعالميا،. صنع القرار بالنسبة للرجال والنساء

 التعليم وتواجه مخاطر صحية أكبر وتعاني من مستوى اقل في في  اقلالمشاركة االقتصادية وعلى فرص
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هناك الكثير من األمور الواجب عملها في هذا المجال وقد اختار االتحاد األوروبي أن . التمثيل السياسي
 في مواجهةحيوي وهام  النساء دور. يحمي حقوق النساء والفتياتيكون في مقدمة الصفوف ليدافع و

 وهذه األمور .تحديات الفقر والالمساواة وانتعاش المجتمعات التي تتضرر بشكل كبير بسبب النزاعات
التحديات الجسيمة التي تواجه النساء هنا، إال أن النساء فبالرغم من . تظهر بشكل واضح في فلسطين

. ويات االقتصادية واالجتماعية والسياسيةساهمن بشكل كبير في تقدم مجتمعهن على المستيالفلسطينيات 
يستمر االتحاد األوروبي في دعم النساء الفلسطينيات للتغلب على التحديات واغتنام الفرص وهنا، س

  ." لتعزيز وتحقيق المساواة في النوع االجتماعي
  

  : لمزيد من التفاصيل
  

  واالضفة الغربية وقطاع غزة، واألونرمكتب ممثل االتحاد األوروبي، 
  Mob: +972 (0) 599 673 958 ,5867 541 2 (0) 972+: شادي عثمان

   Mob: +972 (0) 599 673 957 ,5859 541 2 (0) 972+: اناس أبو شربي
  

 عن نشاطات االتحاد األوروبي لالحتفال بيوم المرأة العالمي  المرفقةورقة معلوماتيمكن االطالع على 
   2016في فلسطين 
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   2016ار  آذ8
  

  2016ورقة معلومات عن نشاطات االتحاد األوروبي لالحتفال بيوم المرأة العالمي في فلسطين 
  

 بمناسبة يوم قالت الممثل األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية فيديريكا موغيريني
كون فقط مجتمعا أكثر عدال بل سيكون ان مجتمعا للنساء فيه حقوقا مساوية للرجال ال ي: "المرأة العالمي

عندما ال تصل النساء لتعليم جيد أو وظائف أفضل فاننا نكون قد اضعنا . ايضا اكثر امنا و غنى
     ."هذا االمر ينطبق على خارج االتحاد االوروبي مثلما ينطبق على داخله. امكانيات هائلة لنا جميعا

  
إن موقف االتحاد .  في مقدمة الصفوف لحماية وانجاز حقوق النساء والفتياتيقف االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه

 ساهم بشكل واضح في قبول المساواة في النوع االجتماعي كعنصر 2015األوروبي القوي في ما بعد أجندة التنمية عام 
  . مركزي داخل أهداف التنمية المستدامة الجديدة

  
لة من قبل االتحاد األوروبي في فلسطين قضية النوع االجتماعي في مختلف وتماشيا مع ذلك، تعالج المشاريع الممو

يدعم االتحاد األوروبي مشاركة المرأة على قدم المساواة مع . السياقات وتساهم في محاربة الالمساواة في النوع االجتماعي
ويضاف هذا إلى . المحلي والوطنيالرجل في التنمية االقتصادية ويشجع انخراط أقوى للنساء في الحكم على المستويين 

وفي هذا السياق، . عدد من النشاطات في مجال حقوق اإلنسان والشباب حيث يعتبر النوع االجتماعي عنصر حيوي وهام
تشارك المشاريع الممولة من قبل االتحاد األوروبي في فلسطين بشكل نشط في االحتفال بيوم المرأة العالمي عبر مجموعة 

  . ي غزة والضفة الغربية والقدس الشرقيةمن النشاطات ف
  

من خالل الشراكة الدائمة مع االونروا، يدعم االتحاد االوروبي االونروا في تم تنظيم عدد من النشاطات لالحتفال بيوم المرأة 
وتشمل . ة االردن، لبنان، سوربا، الضفة الغربية، وقطاع غز–تنظم هذه النشاطات في كافة مناطق عمل الوكالة . العالمي

هذه النشاطات عروضا مسرحية، جلسات توعية، نشاطات مدرسية، مسابقات، عروض افالم، ولقائات مع اطراف مختلفة 
  .  منها قيادات دينية وشبان ورجال و أطفال وشخصيات سياسية ومجتمعية

 قرار مجلس األمن الدولي رقم السير قدما في تنفيذ" آذار وفي إطار المشروع الممول من قبل االتحاد األوروبي 6بتاريخ 
، دعم االتحاد األوروبي وهيئة األمم المتحدة للمرأة وزارة شؤون المرأة الفلسطينية " في األراضي الفلسطينية المحتلة1325

في تنظيم نقاش طاولة مستديرة في غزة من أجل مناقشة اإلطار االستراتيجي الوطني الفلسطيني وخطة العمل لتنفيذ قرار 
  . 1325ألمن الدولي رقم مجلس ا
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 آذار 7الممول من قبل االتحاد األوروبي بتاريخ " توليد الدخل وخلق ديمقراطيات جديدة: النساء"وفي أريحا، نظم مشروع 
وقد ألقى نائب ممثل االتحاد . وقد حضر الحفل مئات األشخاص حيث تضمن الحفل عدة نشاطات. احتفاال بهذه المناسبة
. يحا كلمات أمام الحضور وتسلموا ورقة موقف من ممثلي المنظمات القاعدية النسوية في المحافظةاألوروبي ومحافظ أر

تعزيز الديمقراطية المحلية والنشاط االقتصادي عبر تعزيز وتمكين األطراف الفلسطينية غير "ومن ناحية أخرى، مشروع 
ٕفي الخليل حيث ناقش سياسات واجراءات النوع الممول من قبل االتحاد األوروبي عمل على تنظيم مؤتمر " الحكومية

  . االجتماعي في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني
  

ففي .  آذار، تم تنظيم ثالثة نشاطات مختلفة من قبل مشاريع ممولة من االتحاد األوروبي لالحتفال بهذه المناسبة8 وبتاريخ 
سيراميك والخزف الذي تم تجديده مؤخرا في برج اللقلق في البلدة القدس الشرقية، احتفل االتحاد األوروبي بافتتاح معمل ال

ورشة العمل في الخزف والسيراميك ستوفر تدريب مهني إلى عدد من الشباب والشابات بهدف خلق فرص عمل . القديمة
قد تضمن وفي رام اهللا، شارك خمسون من الشباب الفلسطيني مناظرة حية حول المساواة في النوع االجتماعي، و. لهم

البرنامج الذي تم بثه حيا على الهواء . النشاط بعض قصص النجاح للنساء اللواتي بدأن مبادرات مميزة أفادت مجتمعاتهن
وتم تنفيذ هذا النشاط في إطار المشروع . FM محطة نساء وثالثة محطات إذاعية أخرى في الضفة الغربية وغزةمن قبل 

الممول من " 2الحرمان من الميراث "وفي رام اهللا، نظم مشروع . "NetMed Youth" "نيت ميد الشباب"األوروبي اإلقليمي 
وقد اصدر المؤتمر . االتحاد األوروبي مؤتمر مناصرة لتعزيز دعم تأسيس دائرة للميراث داخل وزارة العدل من صناع القرار

  . وق المرأة والمساواة في النوع االجتماعيبيان مشترك دعا إلى إقامة هذه الدائرة التي ساهمت بشكل ايجابي في تعزيز حق
  

تمكين منظمات األشخاص من ذوي اإلعاقات التي تعزز حقوق المرأة من ذوات " آذار، سينظم مشروع 10وأخيرا، وبتاريخ 
رق ستقوم الف. الممول من االتحاد األوروبي نشاطا ثقافيا في نابلس لالحتفال بهذه المناسبة" اإلعاقات في الضفة الغربية

العروض ستعمل على تعزيز حقوق ذوي اإلعاقات . الموسيقية والمسرحية بعروض في حديقة عبد الناصر في مركز المدينة
  .  مع تركيز خاص على النساء من ذوات اإلعاقات

  
  : لمزيد من التفاصيل، الرجاء االتصال

  
  مكتب ممثل االتحاد األوروبي، الضفة الغربية وقطاع غزة، األونروا 

  Mob: +972 (0) 599 673 958 ,5867 541 2 (0) 972+ عثمان شادي
  Mob: +972 (0) 599 673 957 ,5859 541 2 (0) 972+ناس أبو شربي يا
/westbank/delegations/eu.europa.eeas://http  

  
  مواقع الكترونية لمؤسسات شريكة

  
http://palestine.unwomen.org/en/what-we-do/peace-security-humanitarian-response/programmes 
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=615&id_type=10 
https://ec.europa.eu/europeaid/projects/inheritance-denied-ii-promoting-palestinian-womens-social-and-
economic-rights-through_en 
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