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 بيان للصحافة
 

تقرّ لّةطيّ متوسّ _األوروةّةّالعامّ الجمعيّ  ّفيّالشبكةّ"تنظيمّنسويّ  – كيان"ةّجمعيّ ّةعضويّ بّلحقوّق

ّونقلةّنوعيّ كيان:ّ* ّالمحلّ ّةّتعكسّاالعترافّالدوليّ خطوةّجديدة النسويّ يّ باإلنجازات ّةّلعملنّا

 
ًاستمرارً  ًمن ًلعملها ًأا ًحمايةًوتعزيزًحقوق ًالفلسطينيً جل ًجمعيً النساءًوالمجتمع ًشاركت ،ً ّنسويّ ّ–كيانّ"ة نهايةًً"تنظيم

ًاجتماعً ًالعامً الجمعيً "األسبوعًفي ًللشبكةًاألوروة ًأقرً ً"لحقوًقلةًطيً متوسً _ة ًعضويً التي ًالشبكةًولجانها.ًوقدًًكيانةًت في

ًالجمعيً قدً  ًمديرة ًالعامً أً،دةًرفاهًعنبتاويالسيً ً،ةمت ًالهيئة ًمام ًعمل ًمنًخاللها ًاستعرضت ًًكيانةًمداخلة ًقامتهاًقبلإمنذ
ًً،لحمايةًحقوقًالنساءًفيًالبالدًة،ًومشاريعًالجمعيً اعامً ًعشرين على ً.ةوالدوليً ًةيً المحلً ًةًفيًالساحتينالجمعيً ًنشاطعالوًة

ًالخال ًيً تؤمنًبأهمً ًكيانًنً إ"ً:وقالتًعنبتاوي ًاألبوابًالمحلً رً قًوطً ةًالربط ًيً ق ًالتغييرًًفيًسبيلةًةًوالعالميً واإلقليميً ة إحداث

االتً ً،ةالمنشودًوإنجازًالتأثيرًعلىًالسياساتًالدوليً  سياسًة ًًيً ـپحادًاألورووبضمنهًا حمايةًحقوقًالنساءًًبغيةودولًالمنطقة،

منًالشبكاتًالدوليً  ".ًعلىًاألرضًوتحقيقًالتغييرًالحقيقيً ًيً عمًالمبادراتًوالعملًالمحلً داتهاًلمكانيً إةًًووالشعوب،ًواالستفادًة
فيًن ًإ"ً:قولهاًوأضافت ًوضرورًةنؤمنًبًكياننًا كمؤسً ،ًًوةةًوالعالميً يً تطويرًالقدراتًالمحلً المشاركًة وتجربتنًا بدورنًا سةًالمساهمًة

ًشبكةًحقوقيً نسويً  ًةًإقليميً ةًداخل ًالمؤسً إلىًاباإلضافةًة، ًلتجنيد ًًالدوليً ًوالرأيًالعالميً ة،ًةًواألهليً ساتًالرسميً لعمل الداعم
ً."والشعبًالفلسطينيً ًالمرأًةًشكالًالتمييزًوالعنفًضدً أًجميعإلنهاًءًل يًّامحًنالنضال

ًرهاوً ودً ًنجازاتهاإلً،ًوتقدير اكياناًلعملًتتويجً هذاًالقرارًًيأتي"ً:الشبكةًقائلةًعلىًقرارً،رفاهًعنبتاويً،ةقتًمديرةًالجمعيً وعلً 
عملهاًبمكانتهاًومصداقيً ًاواعترافً ً،والدوليً ًيً المحلً ًني ًيً علىًالمستًو مهنيً ةًنسويً سةًحقوقيً كمؤسً ًة هذهًًنً أدتًعنبتاويًوأكً ً."ةًة

ًعلىًالمستًوًاإضافيًًّابابً ًكيانةًجمعيً مامًأتفتحً"ةًالعضويً  داخلًوخاص ًً،واإلقليميً ًالدوليً ًني ًيً للعمل ًًيً ـپاألوروًحاداالتً ًة الذي

ًللتأثيرًالسياسيً يمتلكًإمكانيً  ًكبيرة،ًومبادرات ًومقدرات ًًات ًأجل ًمن ًالعمل ًاحمعلى ًحقوق ًالفلسطينيً اية ًوحقوقًلشعب ،
ًًنساناإل ً."ةوالقوانينًالدوليً ًةالعالميً ًنسانفقًمعاييرًحقوقًاإلوً ًبماًفيًذلكًحقوقًالنساء،ً،اعمومً فيًالمنطقة
ًك ًكً أذلك ًعنبتاوي ًبعضويً ًكيانةًجمعيً ًنً إ"ًقائلة:دت ًتهاًترى ًفي ًًلزيادةًةهامً ًوسيلةًاإلقليميً ًاإلطارهذا ًأجلًالعمل من

ًاالتً  ًاالتً اتًفاقيً تفعيل ًبين ًالقائمة ًالنساءًالفلسطينيً ًابتغاءً وإسرائيل،ًًيً ـپاألوروحادًوالشراكات ًحمايةًحقوق ًعنات، ًفضال 
الفلسطينيً تعريفً النساًء ًعلىًواقعًاالنتهاكاتًالتيًتعيشهًا ،ًوفتح1967ًةًعامًاتًداخلًإسرائيلًوفيًالمناطقًالمحتلً العالم

فيًالمنطقةةًوالنسويً ساتًالحقوقيً للتعاونًمعًالمؤسً جديدًبابً ًهذهًًنً أ.ًوذكرتًرفاهًعنبتاويً"ةمنًالدولًالعربيً ةًخاص ًبًوً،ًة
ً



 

 

ً

ًاضافًتنًةجديدًمراك مةبتأتيً"ةًالعضويً  ًتً إلى ًًكيانةًبحصولًجمعيً ًقً قً حً إلنجازًالذي ًةستشاريً المكانةًاالقبلًعامينًعلى

ً."حدةألممًالمتً التابعًلً"واالجتماعيً ًفيً"المجلسًاالقتصاديً 
،ًاًلهامقرًًّالدانماركعاصمةً نچنهاپخذًمنًكوتتً  (EuroMed Rights) للحقوًقًةطيً متوسً _األوروالشبكةًًنً أذكرًجدرًبالي
ًإقليميً هيًشبكةًًو حادًبماًفيًذلكًدولًاالتً ً،طالمتوسً ًمنًدولًمحيطًالبحرًدولة30ًشطةًفيًاةًنمةًحقوقيً منظً 65ًًتضمً ة

ًباالتً ً،يً ـپاألورو ًترتبط ًالتي ًفاقيً باتً ًيً ـپحادًاألورووالدول ًوقد ًًالشبكةً ستًأسً اتًالشراكة. 1997ًعام ًاستنادً ، ًإعالنًإا لى
ًصدر 1995ًًعامًبرشلونةًالذي ًالمدنيً ًماتً منظً ، ًحقوقًاإلنسانًوالديمقراطيً ًالمجتمع ًفيًتعزيز ًللمساهمة ًة ًالمنطقة في

ً."طيةمتوسً _الشراكةًاألورو"ًاتفاقيً ضمنًاتً 
ً
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