
 

  بیان صادر 
 عن  اتحاد لجان العمل الزراعي

یوم المرأة العالمي –بمناسبة الثامن من أذار   
 

آذار،  من الثامن نحیي في اتحاد لجان العمل الزراعي كما كل االحرار والتقدمیین في العالم یوم المرأة العالمي الذي یحل في

أي  ,، كما المساواة بین الجنسین أمام القانون، وبأن تحرر المجتمعوٕانصافها تأكیدا على ایماننا العمیق بمبدأ تحرر المرأة 

 .مجتمع رهن بتحرر المرأة  ومشاركتها في العملیة االقتصادیة واالجتماعیة أسوة بالرجل، باعتبارها نصف المجتمع

 تضحیاتهاتحیة لها ول ،وٕاصرارها على المواصلة حتى نیل كافة حقوقها وصمودها لكفاحها ؛للمرأة الفلسطینیةإجالل وٕاكبار  تحیة 

، تحیة لعطائها وأشرسها االحتاللیة التحدیات ألعتى تتصدى وهي ،والمتواصلة منذ بدء الصراع وحتى یومنا هذا المستدامة

 . لتي طالت عنان السماءوا وتضحیاتها المتمیزة خالل الهبة الشعبیة الحالیة

واالتحاد یعمل مع  1986مبدأ المساواة بین المرأة والرجل في مقدمة القیم الرئیسیة لالتحاد، فمنذ نشأته عام تقدیم لیس عبثا   

باقي الفعالیات الفلسطینیة ضد التمییز الممارس بحق المرأة في مجتمعنا، ومن اجل تحقیق المساواة الحقیقیة مع الرجل ، إذ ان 

على أي صعید سواء كان ذلك ین الجنسین ویمارس التمییز ضد المرأة  لن یحقق اي تقدم مجتمعا ال یقر المساواة أمام القانون ب

 . وسیبقى في ذیل القائمة ,جتماعياإلقتصادي أو األ والوطني التحرري أعلى الصعید 

یز النفاذ في باالتفاقیة الدولیة للقضاء على التمییز ضد النساء التي دخلت حن و ملتزمإننا في اتحاد لجان العمل الزراعي  

،  والتي تؤكد على مكافحة التمییز ضد المرأة تمهیدا لتمكینها من التمتع بالمساواة مع الرجل في 1981الثالث من أیلول عام 

 مختلف المجاالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والصحیة والثقافیة .

العمالة نفسها التي یتمتع بها الرجل وحقها بالترقیة وجمیع مزایا وبناء على التزامنا هذا نؤكد على حق المرأة في التمتع بفرص    

الخدمة كما المساواة باألجر للعمل المتساوي، ومنع التمییز ضد المرأة بسبب الزواج أو األمومة، كذلك منح أهمیة خاصة 

 اء اقتصادیا ألسرتها.للمشاكل التي تواجهها المرأة الریفیة، واالدوار المهمة التي تؤدیها في توفیر اسباب البق

ذاكرتنا الحیة ، لألسیرات واالسرى ، ألمهات  ,یوم المرأة العالمي نؤدي تحیة إجالل وٕاكبار لشهیدات وشهداء شعبنا في 

 وشقیقات الشهداء الملهمات ألسمى معاني االنتماء لالرض والشعب .



 

 المساواة ونصرة للقضایا العادلة ...من اجل ضد التمییز و ن یناضلو الذین نساء ورجاال  تحیة الى كل احرار العالم 

 تحیة الى المرأة العربیة الشجاعة التي تتحدى الظالم واالستبداد أیا كان مصدره.

الشجاعة ، حارسة بقائنا وحیاتنا وحارسة نارنا الدائمة ... تحیة الى المرأة الفلسطینیة   

 من أجل دحر االحتالل وبناء فلسطینیین   في عیدها، ومعا رجاال ونساءً  الشقیقة والزمیلة االم ، الزوجة ، االبنة ، تحیة الى 

 مجتمع حر تسودة العدالة والمساواة.

 كل عام والمرأة الفلسطینیة وشعبنا بألف خیر

اتحاد لجان العمل الزراعي     
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