
 خبر صحفي

 في واالجتماعية السياسية الحياة في النساء مشاركة رفع" مشروع أنشطة ضمن
 ومناصرة ضغط لقاءات تعقد للتنمية الفلسطينية العاملة المرأة جمعية "،فلسطين

 في السياسية االحزاب دور حول والخليل هللا رام مدينتي في السياسية األحزاب مع
 ةأللمر السياسية المشاركة دعم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضغط ومنارصة مع األحزاب السياسية   لقائي    العاملة الفلسطينية للتنمية المرأةعقدت جمعية 
ي 
ي مدينت 

حول دور  ،عىل التوالي  2021حزيران  24والخميس  21يوم االثني   رام هللا الخليل و ف 
ي دعم المشاركة السياسية للمرأ

، مشارك ومشاركة 28 لقاء الخليل. حض  ة االحزاب السياسية ف 
وممثلي   عن  محلية،مجالس و  ،ظلالالس عضوات مج تضمنو  رام هللااء لق 30 حض   بينما 

 . األحزاب الفلسطينية ومتطوعي   

ي لقاء 
المرأة  دور األستاذ بدران جابر ممثل الجبهة الشعبية ، استعرض محافظة الخليلف 

وضع   ، وقارن بي   باألحزاب السياسية بشكل عام ووضعها بحزب الجبهة  الشعبية بشكل خاص
ن رؤية الجبهة الشعبية لدور المرأة  كما تحدث ع،  بالثمانينات ووضعها الراهن تمثيل المرأة

ي 
ي العمل المجتمعي والسياسي والكفاحي والتاريخ 

محمد البكري  األستاذ وتحدث . كمناضلة ف 
ي بالحركة وهو   إل  أشار كما   ، % 30ممثل حركة فتح عن وضعية المرأة بالحركة وتمثيلها النست 

ي  أن
 . كامل الحرية بنفس الدرجة كما هو للرجل  المرأةأعىط الحركة  إطار العمل العام ف 

النضالي  المرأةاسماعيل ابو هشهش ممثل الجبهة الديمقراطية عن دور  األستاذ  بدوره تحدث
ي مستعرضا العديد من النماذج النسوية  

ي الفلسطيت 
ي كافة مراحل النضال الوطت 

ي هذا المجالف 
، ف 

طا  أنواعتب   اكة الكاملة بي   الرجل والمرأة شر لتطوير الحالة  أساسيا مشاركة النساء و الشر
جمال طلب ممثل جبهة التحرير العربية عن النضال والثورة  األستاذ ومن ثم تحدث  . النضالية

ي فلسطي   والدول العربية 
ي ، و ف 

 أهمية إل وأشار ، خارج وداخل فلسطي    عن مشاركة المرأة ف 



ورة حصولها عىل حقوقها كاملة  احمد   األستاذ   وتحدث   . المساواة المطلقة بي   الرجل والمرأة ورص 
ي ممثل جبهة التحرير الفلسطينية

ي تقف  عن الحلوان 
ها المرأة وتعيق وصول أمامالتحديات الت 

ها  أو  باألحزابلمراكز صنع القرار وتؤثر عىل دورها السياسي سواء   األستاذ ومن ثم تحدث . غب 
احمة ارات جبهة النضال عن تراجع دور النساء بسبب التي ماهر ساليمة ممثل وعكس دور المب  

 . وأخب  المرأة سلبا 
ً
الدور الفعال الجبهة الديمقراطية عن عبب  قعوار ممثلة  األستاذةتحدثت ا

ي اوان المرأة صاحبة قرار ولها دورها السياسية   باألحزابللنساء 
ي المجتمع لتمكيت 

 . ف 

ي 
اح نبهان من جامعة القدس المفتوحة ف  ي لقاء محافظة رام هللا، فقد أشارت الدكتورة انشر

أما ف 
ي االحزاب السياسية باالرقام، ثم تحدث أ. حلمي االعرج 

افتتاح الجلسة، أشارت ال نسبة النساء ف 
ي للن

ي االحزاب  ممثل الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطي   عن أهمية وجود تمثيل حقيق 
ساء ف 

السياسية  والمؤسسات الجكومية المختلفة، وأشارت ممثلة حركة فتح أ. هيثم عرار ال األبعاد 
  ،
ً
امج الحزبية المرتبطة بتقوية او اضعاف مشاركة المرأة سياسيا االجتماعية واالقتصادية والب 

ي مراكز القيادة ال
اك النساء ف  ي اشر

 عىل الكوتا وأهميتها ف 
ً
 مجتمعية. وركزت أيضا

 

ن خرجا ومن الجدير بالذكر  :  ب أن اللقائي  ي
 عدة توصيات نذكر منها االت 

ي مواقع صنع القرار  -
ي الحقل السياسي وتوسيع مشاركتها ف 

ورة تعزيز دور المراة ف   . رص 

ي ازالة القيود والعقبات  -
 . ور المرأةدتحد من  االجتماعية والسياسية الت 

 . ائمة عىل المساواةتعزيز التنشئة االجتماعية الق -

ي  - ي االحزاب وان تكون النساء عىل راس الهرم الحزن 
 . اجراء انتخابات داخلية ف 

 . عدم الحديث عن دور النساء بمعزل عن الوضع العام المجتمعي  -

ورة انهاء االنقسام والعودة ال  - ي الحوار رص 
 . الداخىلي الوطت 

ي االنتخابات ودوره  -
،  ورش التوعية للرجالا عن طريق  تغيب  الفكر النمىطي حول مشاركة المرأة ف 

كب   عىل ازواج النساء المشاركات باالنتخابات 
 . والب 

  التأكيد  -
ً
عىل  ، مثل دعم النساء بالضغط والمنارصة عىل دعم المرأة سياسيا واجتماعيا وقانونيا

 . ب  بعض قواني   االحوال الشخصيةلتغيالجهات المسؤولة 

 . لسياسية لتوضيح االدوار والواجبات والحقوقعمل لقاءات بي   النساء واالحزاب ا -

 من سيدتي   واعطازيادة عدد مشاركة النساء باالنتخابات -
 3ها ترتيب باول ئ، بحيث يكون اكبر

 . اسماء 

 مشاركة البلدية بكافة انشطة النساء بمجالس الظل  -
ً
 . الهمية دعم البلدية للمرأة نظرا

السياسية لدعم دعوة نساء مجالس الظل ونساء الحكم المحىلي ال بعض لقاءات االحزاب  -
 . مشاركة المرأة وتثقيفها حول مشاركتها السياسية 

ورة زيادة ترى االحزاب السياس -  فعاليتها.  مجالس الظل واظهار  دور ية رص 

 

ي هذه 
ي  ضمن اللقاءاتتأت 

ن
ي الحياة السياسية واالجتماعية ف

ن
وع "رفع مشاركة النساء ف مشر

"، الذي تنفذه الجمعية بتمويل من حزب الوسط السويدي  ن  .CISفلسطي 


