
 بيان صحفي

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

بمتافييستتافف أجتا فيتتففننتاطغفُجيأام تت فُنم لات فنتت فالضتا فاليأ  تت الشتةا فيالنيتتاافياليفييتت س  فيالممسيتاافاعو ن تت فيالمنتمتاافال نمماتت فال يل ت  ف
 فالالي ين   غز  فن فأجشفأازازفلقم فالمأأ ف  اوففيف الق سفالشأق  

اليستتااف لتتغفيثيتتأفف فيالتتل أقتت  فولتتيف تتاي فالُماتتاا  فالم م اتت فولتتيف تتا مقفلمايتت فا ستتأ فلتتهفيتت هفزلتتأا فأ ليتت فخأجتت فأتتيأففاليملتت فيتتففليتتت ف
الميت فالت يلفف ُيشتيأفأقأاتأفيليت ي فيتففن ف  ائجفالافال يجيشفوليفلماي فاليقم فاع يا   فا ساست  فللمتأأ فيتففيليت ي  فالمان  فالميل  فيال يل  ف

نت فيتي ف تشفخميت ف جتا فيليت ينيي فف جت فحفزليفأقInternational Men and Gender Equality Survey (IMAGES))ف للأجشفيالنموفاالج ماوف
بالمائت فنت فالنيتاافالميت يم اافزلتيفف21 مفا  ثتيفيينمتافأشتا فيتففو   تمفنت 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  فول تمفيأشا ف
اللتلي فلستهفاليت  أ فاالج ما  ت فأيفاال  اتااي فولتيفبتا ففنتافُيأأبتبفيماست  فألت فأيتأاافا ستأ فالانففا سأ فالل فغالةامفي يعبف ف2004اا فننلفال

تأفا  ستا ف يقتم فالمتأأ فيتففوت  فنيت مااافلأيأاافا سأ فبآال فيناا ا فجي م فأناًسفوليف اي فأيأاافا ستأ فخا ت مفالنيتاافيا طاتا   فيأضتا ف ي تس 
االخ  تتا فالم تا فيفُيتأ  فيلأات ففيتفنقصفالتل فُأاتا ففننتمفالمتتأأ فالاليت ين  فالتنت ف تمالففا  اتااي في قام ت فياج ما  تت  فنشتيأامفزلتيففأقفُياستهيانةيتفف

فيالم ناا ني ياي فالم م فزليفالا ال فباعضاي فزليف

لمأأ فا ساس  فييقامفللمااييأفال يل  فيالمااييأفلم فلقم فافبشًشفخا الشةا فيفأس  فاليمل فالُمش أ  فزليف شأفالموففيي فاليمسم فبشًشفوا ف
أعنت فاليملت فالمشت أ  ف ف2018 تا مقفلمايت فا ستأ فالتل ف تاا  فول تمفاليًمنت فيتفف سايت فشتسأف تا مقفأي مفاييتمعأفوتا فنيتما فساف ال تففأضتمن

يالمياو  فيففلتا فا  ستا فاتلافاليتغ فباعضتاي ففخمسف سائشف ئ ي  فأ ناي فلغفالمأأ فيففل ا فخال  فن فالانففيلقسافيففاليام فوليفالا ال 
شفزليفاليغفيففالميايا فيتففالاتأ فيلتغفاالخ  تا فالمتا فيستا فليت فستي هف شتأفاتلعفالأستائشفوعتأفالقنتماافالمم لات فنثتشفالأاايتمفييستائشفال ما ت

لليمل فالمش أ  فيففالثان فنت فارا فيتففالقت سفففالم انحفيأ ش  فال ما شفيا  ش  فيففالمم   فسينتهفالي   ثف121يخطفالُمياو  ف)االج ماوفف
حفTED talks)ف  مف ِأتت فأتتفالاالم تت فالمتتمأمأاافسليتتل أستتلم فالم تتانفف يتت م  فاليتت ثفيسفنتت فختت  فال أ يتتزفولتتيفاال يتتا اافال تتففلقق ستتافالمتتأأ  

ف فف ضفين يفوأفباالضاي فاليف

ف عت وفيل اا ف عنففللميايا  ف  م فبانماقف ف2019اففجزافن فاليمل فالاالم  فبمناسة فيم فالمأأ فالاالمففف  فلنا لقم فف مفاليمل فالُمش أ  فبانماقف
 فُأأ زفيبأ فاليملت فولتيفُستعشفاعيت اوفيتففأازاتزفنيتايا فالنتموفاالج متاوفف حThink equal, build smart, innovate for change)  ال يييأفأجشفن 

نتت ففليتت فستتي ما كفرلتت يأمًتتي فالمتتأأ فخا تت مفيتتففنيتتاالافأ تمتت فاليمايتت فاالج ما  تت فيالم تتم فزلتتيفالمتت ناافالاانتت فيالعن تت فال ي  تت فالُميتت  ان  ف
ال تففستُ اق فيتفف يماتم  فيفحف63rd session of the Commission on the Status of Women (CSW 63))فالمتأأ ففيضت فال ي  فالثالث فيالي مقفللينت 

فف ففف2019ارا فف22يفف11يففالا أ فالما ا فنافيي 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
http://www.unwomen.org/en/csw/csw63-2019


القناتتل  فالعأا ا  تت فالاانتت  فنن تت كفننتمتت ف يتتما فيليتت ين  فيمثلستتاف)أيتتالفحفالمن تت ك فف17المنتمتتاافالُمشتتا   فيتتففلملتت ف لقتتم فف تتم فلنتتا فاتتف ف
الةاثتت فا ي ي  تت فلميتتا   ف فح فالقناتتل  فاليتتما ي فالاانتت  فالقناتتل  فالعلي ً تت فالاانتت CARE Internationalستتي اافا ومتتا  فننتمتت ف يتتأفال يل تت ف)

نشتتتأيوف فاالأيتتتاافالاتتتا فللمتتتأأ فالاليتتت ين   فاليًمنتتت فال ابا  تتت  فالم يتتت  فلألنتتتهفيالز اوتتت فا غليتتت فنتمتتت ن فاالأيتتتاافا ي ي تتتف فالشتتتأط فالاليتتت ين  
(GROWفننتمتت فالامتتشفال يل تت  فالم التت فاعي ال تت فلل نم تت فيال اتتايق فألازاتتمقفناتتام فنمسيتت فنا تتا  فالممثل تت فالسملن يتت  فالممتتم فنتت فلًمنتت ف نتت افح 

يتت ين   ف يتتااف ف  فنامضتت  فا نتتهفالم يتت  فاليتتان  فليقتتم فاع يتتاق فجما تت فالمتتأأ فالاانلتت فالاليتت ين  فلل نم تت  فجما تت فأنتتت هفيلمايتت فا ستتأ فالال
الأااضت فنت فأجتشفالي تا  فف فالم ال فاالسةا   فلل اتايقفالت يلففنت فأجتشفال نم ت  2 فنشأيوفسماس  فنمسي فسماالممثل  فالبن ي  فالممثل  فال  مأ    ف

ف حيم يتتًمننتمتت فا نتتهفالم يتت  فلل أ  تت فيالالتتهفيالثقايتت ف)ال فيأ تتانجفا نتتهفالم يتت  فاع متتائف فالم التت فاليمايتتأا فلل نم تت فيال اتتايق فالممثل تت فالنأياي تت 
فالمتتأأ ففنأ تتز فللمتتأأ ففالم يتت  فا نتتهفايئتت  فالمشتتا ا فلمتت ناافالم يتت  فا نتتهفنً تتب ففلل املتت فالم يتت  فا نتتهفننتمتت ف تتن ي فا نتتهفالم يتت  فلليتتًاق

ف فنأ زفا اساافالمأأ  ففياالج ماوففالقا م ففلإل شاا

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