
 بيان صحفي

  حقوق المرأة اإلنسانية األساسيةحول : حملة ُمشتركة تنطلق في فلسطين لنشر الوعي ة لناقو  يحقوق
 ف)الثتان فنت فارا حفلملت فنت أسافأستةموفبانتماقف لقتم فف تمففلمتأأ فالاتالمفايتم ف بمناستة فاليتم فيتففيليت ي  ُأطلقت  –، رام هللا 2019آذار/ مارس  1
 فشتتأاًامفنيليتتامفيايليتتامفنتت فنمسيتتاافالمي متت فالمتت  ففيأكثتتأفنتت ف   تتففيضتتهفاتتلافالامتتشفالُمشتت أ  فلنشتتأفالتتموففلتتم فلقتتم فالمتتأأ فا ساستتي  فلنتتا

بمتافييستتافف أجتا فيتففننتاطُفُجفأاييتت فُن  ل ت فنت فالضت  فالفأ يت الشتةا فيالنيتاوفياليفييتت س  فيالممسيتاافاعو نيت فيالمنامتاافال نممات فال يليت  ف
 فال لي يني  غز  فن فأجشفأازازفلقم فالمأأ ف  اوففيف الق سفالشأ ي 

اليستتااف لتتُفيثيتتأفف فيالتتل أقتت  فولتتيف تتاي فالُماتتاا  فالم م اتت فولتتيف تتا مقفلمايتت فا ستتأ فلتتهفيتت هفزلتتأا فأ ليتت فخأجتت فأتتيأففاليملتت فيتتففلياتت ف
الميت فالت يلفف ُيشتيأفأقأاتأفيليت ي فيتففن ف  ائجفالافال يجيشفوليفلماي فاليقم فاع يتا ي فا ساستي فللمتأأ فيتففيليت ي  فالماني فالميلي فيال يلي ف

ن فبي فكتشفخميت ف جتا فيليت ينيي فف ج فحفزليفأقInternational Men and Gender Equality Survey (IMAGES))ف للأجشفيالنموفاالج ماوف
بالمائت فنت فالنيتاوفالميت يم اافزلتيفف21 هفا  ثتيفبينمتافأشتا فيففو   هفنت فشتأاًفبالمائ حفن فالمي يم ي فيففالمي ف  ف ا فبمما س فونفف17)

فأاأضس فزليفنثشفالافالانف 

أل فالناطقي فباسهفنمسياافالمي مت فالمت  ففال تففبتاا افبقتم فنت فأجتشفيضت ف تا مقفلمايت فا ستأ فياايات فبشت  فنت فأجتشفالُماتاا  فوليتهفيأشا ف
اللتلي فلستهفاليتي أ فاالج ماويت فأيفاال  اتااي فولتيفبتا ففنتافُيأأبتبفبماست  فألت فأيتأاافا ستأ فالانففا سأ فالتل فغالةتامفي يةبف ف2004اا فننلفال

تأفا  ستا ف يقتم فالمتأأ فيتففوت  فنيت مااافلأيأاافا سأ فبآال فيناا ا فجييم فأناًسفوليفكاي فأيتأاافا ستأ فخا ت مفالنيتاوفيا ط تا   فيأضتا ف يااسا
االخ يتتا فال يتا فيفُيتأا فيلأات ففيتفنقصفالتل فُأاتا ففننتهفالمتأأ فال ليتت يني فالتتنت ف تمالففا  اتتااي في قاييت فياج ماويت  فنشتيأامفزلتيففأقفُي ستهيانةفتفف

فيال  ناا ني ياي فالم م فزليفالا ال فباعضاي فزليف

لمأأ فا ساسي فييقامفللمااييأفال يلي فيالمااييأفلم فلقم فافبشًشفخا الشةا فيفأس  فاليمل فالُمش أك فزليف شأفالموففبي فاليمسم فبشًشفوا ف
أةنت فاليملت فالمشت أك ف ف2018 تا مقفلمايت فا ستأ فالتل ف تاا  فوليتهفاليًمنت فيتفف سايت فشتسأفكتا مقفأي مفاييتمةأفوتا فنيتما فساف ال ففأضمن

يالمياو  فيتففلتا فا  ستا فاتلافاليتُ فباعضتاي ففخمسف سائشف ئييي فأ ناي فلُفالمأأ فيففليا فخالي فن فالانففيلقسافيففاليام فوليفالا ال 
شفزليفاليتُفيتففالميتايا فيتففال تأ فيلتُفاالخ يتا فال تا فبستا فليت فستي هف شتأفاتل فالأستائشفوةتأفالقنتماافالم  ل ت فنثتشفالأاايتمفييستائشفال ما ت

لليمل فالمش أك فيففالثتان فنت فارا فيتففالقت سفففال  انحفيأ ش  فال ما شفيا  ش  فيففالمم   فسيناهفاليا اثف121يخطفالُمياو  ف)االج ماوفف
حفTED talks)ف  مف ِأتت فأتتفالاالميتت فالمتتمأمأاافسليتتل أستتلم فال  تتانففييتت    فاليتت ثفيسفنتت فختت  فال أكيتتزفولتتيفاال يتتا اافال تتففلقق ستتافالمتتأأ  

ف فف ضفينييفوأفباالضاي فاليف

ف ة وفبلكاو ف ةنففللميايا  ف  م فبانماقف ف2019اففجزوفن فاليمل فالاالمي فبمناسة فيم فالمأأ فالاالمففف  فلنا لقم فف مفاليمل فالُمش أك فبانماقف
 فُأأكزفيبأ فاليمل فوليفُسةشفاعبت اوفيتففأازاتزفنيتايا فالنتموفاالج متاوفف حThink equal, build smart, innovate for change)  ال فييأفأجشفن 

ن فال ي  ففلي فسي ما ىفرلكيأمًي فالمأأ فخا  مفيففنياالافأ ام فاليماي فاالج ماوي فيالم م فزليفال  ناافالاان فيالةني فال ي ي فالُمي  ان  ف
ال تففستُ اق فيتفف يماتم  فيتففيفحف63rd session of the Commission on the Status of Women (CSW 63))فالمتأأ ففيضت فالثالثت فياليت مقفللينت 
فف ففف2019ارا فف22يفف11ال  أ فالما ا فنافبي ف

http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20palestine/attachments/publications/2018/02/understanding-masculinities-in-palestine-english.pdf?la=en&vs=2719
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/10/announcer-iwd-2019-theme
http://www.unwomen.org/en/csw/csw63-2019


القناتتلي فالةأا ا يتت فالاانتت  فنن تت ىفننامتت ف يتتما فيليتت يني فيمثلستتاف)أيتتالفحفالمن تت ى فف17المنامتتاافالُمشتتا ك فيتتففلملتت ف لقتتم فف تتم فلنتتا فاتتف ف
يتتا   فالةاثتت فا ي ي يتت فلم فح فالقناتتلي فاليتتما ي فالاانتت  فالقناتلي فالةلييًيتت فالاانتت CARE Internationalستي اافا ومتتا  فننامتت فكيتتأفال يليتت ف)

نشتتتتأيوفالم يتتت   فاالأيتتتتاافالاتتتتا فللمتتتتأأ فال ليتتت يني  فاليًمنتتتت فاليابا يتتتت  ففلألنتتتتهفيالز اوتتتت فا غليتتتت ف فاالأيتتتتاافا ي ي تتتتف فننامتتت الشتتتأط فال ليتتتت يني 
(GROWفننامتت فالامتتشفال يليتت  فالمكالتت فاعي اليتت فلل نميتت فيال اتتايق فأل زاتتمقفناتتام فنمسيتت فن  تتا  فالممثليتت فالسملن يتت  فالممتتم فنتت فلًمنتت فكنتت افح 

يتت يني  ف يتتاوف ف  فن مضتتي فا نتتهفالم يتت  فاليتتاني فليقتتم فاع يتتاق فجمايتت فالمتتأأ فالاانلتت فال ليتت يني فلل نميتت  فجمايتت فأناتتيهفيلمايتت فا ستتأ فال ل
 فالمكال فاالسةا ي فلل اتايقفالت يلففنت فأجتشفال نميت  فالأااضت فنت فأجتشفالييتا  ف2 فنشأيوفسماسي فنمسي فسماالممثلي فال  مأكي  ففالممثلي فالبن ي  

ف ح يتتًميمفننامتت فا نتتهفالم يتت  فلل أ يتت فيالالتتهفيالثقايتت ف)ال فبأ تتانجفا نتتهفالم يتت  فاع متتائف فالمكالتت فاليمايتتأا فلل نميتت فيال اتتايق فالممثليتت فالنأياييتت 
فالمتتأأ ففنأكتتز فللمتتأأ ففالم يتت  فا نتتهفايئتت  فالمشتتا ا فل تت ناافالم يتت  فا نتتهفنً تتب ففلل  ملتت فالم يتت  فا نتتهفننامتت ف تتن ي فا نتتهفالم يتت  فلليتتًاق

ف فنأكزفا اساافالمأأ  ففياالج ماوففالقا م ففلإل شاا

ف) فولي فاالأاا  فُيأجي فالمالمناا فن  فEunjin Jeongللمزا  فيف فااللب أي فففللمأأ ففالم ي  فا نهفايئ ح فالةأا  ولي
(eunjin.jeong@unwomen.org(ف فال الف فالأ ه فولي فأي فااللب أي فف308 2321 059ح فالةأا  فولي فاليم يًم فيف فبل اجف فيني  ح
(orgm.beltaji@unesco.(حف506 4501 059حفأيفوليفالأ هفال الفف  
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