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 הקדמה

 
הנשים וביעוד מראה את הדחף להכרה בתפקיד , מעצם כינוייה,  2015-המילניהשנת 

להאיר את  הן 2015מחוייבויות שנת .  לעתיד בד בבד עם אוריינטאציה חזקה, בחברה
כבונות עתידים , שמתעלמים ממנה, ולתןתפקידן המכריע  של נשים בחברה ואת יכ

כגון אוריאנטציה טבעית , יכולת זו מתבססת על המאפינים המיוחדים לנשים. חילופיים
לפעול ולשחק במישור היכולת , היכולת לפשר ולקיים תקשורת בכל הרמות,  כלפי העתיד

אחווה בין  על ידי יצירת קשר, הסוציאלי ולהתמודד עם אסונות טבעיים ועימותים אנושיים
בדרך זו , מתבטאת בשותפות בעבודה ובפעילויות 2015מעורבות הנשים במילניה . נשים

מן הרמה המקומית בעמידה , הכרחי בכל הרמות קשר הדדי במשימותהנשים מוכיחות כי 
ב התגברות עק, בהתייחס לצרכים משותפים בכל העולם –אל המחוזית , בפני סכנות

 . ליםוהתחזקות הקשרים הגלובא
 

רחבי אפשרות לנשים ב, דרך אמצעי תקשורת מתקדמים, מציעה 2015שנת המילניה 
 משותפת עבודה . העולם להיות בקשר ובכך להאיר את תפקידן בעיני עצמן ובעיני העולם

מתחזקת  על ידי קשרים ההולכים ומתהווים ועל ידי הבנה מעמיקה יותר לגבי פעילותן של 
מתרבויות שונות , באות מרקע שונה 2015נשים ב.  נשים באזורים שונים בעולם

הן מתאחדות במטרה להגיע אל חזית היעד של . וממעורבות שונה בחברה שהן חיים בה
אך עם  -הרבגוני לאור תפקידן , בד בבד עם בניית עתיד חילופי, מילוי תפקידן בכל חברה

 . מודעות אחידה
 

בחיפוש אחר , פפת את כל כדור הארץזאת פעילות גלובאלית ורשת תקשורת גדולה האו
וניתוב מאפייני השוני אל שותפות  –הדברים השונים  אחרהדומה אצל נשים  ובאותה עת 

 פקיד הנשים  וקידום הנשים ההכרה בת: ותהמטר
 .בדעה הרווחת, שיכולות להביא לשינוי ולא להוות רק קרבןות חברתי ותכשחקני

 
 שהן יכולות להביא לידי שינוי , העולם מוכיחה לנשים עצמן ולכל 2015מילניה 

 . ולהפוך לקהילה יותר אנושית ומשתפת
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