
 خبر إعالم   

للمرأة الفلسطينيةالحقوق السياسية واالنتخابات  ورش عمل حول  

  فلسطي   
 
  الحياة السياسية واالجتماعية ف

 
وع رفع مشاركة النساء ف  مشر

الحزب النسوي السويديل من يمو بت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي  مجالس الظل عمل برنامجضمن أنشطة 
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ومن خالل  تقوم بإدارتها وتنفيذها الت 

وع   ي فلسطي   أنشطة مشر
ي الحياة السياسية واالجتماعية ف 

وع رفع مشاركة النساء ف  ،  الحزب النسوي السويدي، الممول من  مشر

ي محافظة نابلس للتنمية العاملة الفلسطينية المرأةنظمت جمعية 
حول   قيفيةتثال عملالورش  عدد من خالل شهر نيسان ف 

ي  للمرأةواالنتخابات الحقوق السياسية 
،   كل من   الفلسطينية ف     . زيتا و بيت فوريك ،جماعي  

ي ورشات العمل عدد منشا
 
 المنسقة الميدانية. بتيسي  من  مجالس الظل والعديد من النساء المجالس المحلية و   عضوات  رك ف

ي تتمثل بتشكيل وباالنضمام لألحزاب السياسية الفلسطينية للمرأةالحقوق السياسية  بنود ، تم مناقشة صبحية دراغمة
  الت 

وط القانون ي التصويت  وكذلك  الرجل،بينها وبي    دون تميي      ضمن شر
شح لالنتخاباو   الحق  ف  ت. كما تم استعراض التعديالت الي 

يعية فيما الجديدة عىل  ي لالنتخابات التشر النسوية لضمان تمثيل النساء بشكل فاعل  الكوتا  بإدراج يتعلقالقانون االنتخاب 

يعي بالمجلس  أساسي و  ي اتخاذ القراراتوالهيئات المحلية،   التشر
 . وتعزيز حقها بالمشاركة ف 

ي 
ي تواجههن ف 

ي المشاركة السياسية للنساء تطرق المشاركات بالورش التدريبية للتحديات الت 
عدم تقبل المجتمع  منها: والت 

ام األحزاب السياسية بتمكي   النساء وبناء وعيهن  بسهول ة انخراط النساء بالحقل  السياسي لعوامل اجتماعية وثقافية، عدم الي  

ي    المرأةودعم    ،بعيدا عن األدوار التقليدية  السياسي 
ناهيك  ائم االنتخابية،  و القرأس  العملية االنتخابية ووضعها عىل  المشاركة ف 

ي عن  
ي وهيمنة النظام  و ،   بلورة قواني   تقوم عىل المساواة بالحقوقضعف اإلرادة السياسية ف 

القائم عىل    األبويالموروث الثقاف 

ية ي العنف  . باإلضافة اىل العديد من عادات وتقاليد تميي  
 عىل األدوار السياسية للنساء مثل تفشر

ً
ي تنعكس سلبا

التحديات الت 

ي توفي  المال  المرأةعدم مقدرة و ، األشىلدعم ومحدودية ا 
وىع النساء بأهمية دورهن   ضعف ، و لحمالتها االنتخابية الكاف 

،  تكافؤ فرص التعليم و العمل، بعدم إنصاف المرأة  و  السياسي
ً
ا ي الصورة النمطية للمرأة  وأخي 

 األعالم. ف 



وري العمل عىل رفع ثقة المرأة بنفسها "عضوة مجلس ظل زيتا: قالت مريم جبر  وقدراتها، وأن يتم تقديم الدعم المادي  ض 

ي داعم لوصول النساء   والمعنوي لها وأن يتم تضافر الجهود من األشة واألحزاب السياسية والمؤسسات النسوية وقانون انتخاب 

 . "لمراكز صنع القرار بأعداد تتساوى مع نضاالتهن ومع نسبتهن بالمجتمع

ي نهاية اللقاء، أوصي   المشاركات ب
االنتخابات الحاىلي برفع نسبة الكوتا   وتعديل قانونتعزيز مشاركة المرأة السياسية أهمية ف 

يعات، النسوية ي   المواطنة،تعزيز مفهوم و  باإلعالم،تغيي  الصورة النمطية للمرأة  والعمل عىل ، وتعديل التشر
تمكي   المرأة ف 

كة ما بي   الحكومة  ذلك وك القرار،عىل جميع مستويات صنع  وانخراطها بالمجتمعمختلف الجوانب 
وضع خطط عمل مشي 

ي 
 . السياسيةلتفعيل مشاركة المرأة  والمؤسسات النسوية والمجتمع المدب 

:   نادية الحج عل   قالت ي   سأمارس "  عضوة مجلس ظل جماعي  
ي باالنتخابات عىل مختلف المستويات    حق 

  كامرأة   بدوري  إليماب 

، وسأختار من بالمجتمع  ي
ي وواجباب 

ي ويعمل عىل إيجاد حلول لمشاكلنا بالمجتمعىلي حقوف 
 . "يمثلت 

وري الضغط عىل جميع الجهات المعنية باتجاه إجراء االنتخابات  "عضوة مجلس ظل بيت فوريك: امنه مليطات قالت  ض 

يعية   ". واالقتصادية والسياسيةعادلة تدعم مشاركة النساء بالجوانب االجتماعية  الوطن وإقرار قواني    وتوحيد شطريالتشر


