
وع ضمن  ها  للمرأة وزيادةتعزيز المشاركة السياسية "مشر   العاملة المرأةجمعية ،  "تأثير

ي المشاركة السياسية  سياساتيةتعقد لقاءات حوار  الفلسطينية للتنمية
 
ات ف اء وخبير  مع خير

 

وع   هاااوزيااا ة   للمرأةتعزيز المشاركة السياسية "ضمن مشر العاملااة  الماارأة" والاا ت تذهاا ع ةمعيااة تأثير

اكة مع حزب الوسط الساادي ت  ، سياساايت ر   لقااان ن الجمعيااة عقاا     CISالهلسطينية للتذمية بالشر

ي قاعاااااة الارتاااااة التجارياااااة  ااااارا     تاااااارياااا  
ع 2021/ 12/ 7االول ف  مشاااااارا ومشااااااركة مااااان  19 وحضااااا 

، وتاااا  تيااااا  عضااااوا  مجاااااالل التااااب والهواااااا  الشاااالا ية وعااااا   ماااان القاااااا ة المج تمعياااا ر  والسياساااااي ر 

والشااااااااالاب والمشااااااااااركة  المااااااااارأةناصاااااااااي  معلااااااااا  بعذاااااااااوا  " لألساااااااااتا  عااااااااار  ورقتااااااااا ر  موقااااااااا   االو  

ي 
ي الاا ت لعاتاا  النسااان والشاالاب اااوال مراحااب الذضااال الااوا  

السياسااية"، تطااره تيلااا للاا ور التاااريع 

ي 
ي تواةااااا  النساااااان والشاااالاب بماااااا تيلاااااا ال قاتاااااةأ، و الهلسااااطي  

والقاااااوان ر   ،المجتمعياااااة هااااا  العواتاااااا الااااا  

ها  ا  الاا ور المطلااوب عاات المسااتوي ال  ااو ي  باإلضاااتة ،والسياسا  االقتصا ية واالةتماعية وغير

 . واالهتي للذلو   واقع المشاركة السياسية للنسان والشلاب 



ي تلساااط ر  بالمقاريااة ماااع  ول ع ييااة الورقااة 
 
 كتور بقلاا  الااا  ،أخاااري"ال انياااة بعذااوا  "الاوتاااا النساادية ف

ي تااذة عاات المساااواة بمااا تيلااا  ذااو  اتهاقيااة انلااان   ،االااع عااو 
اسااتعر  تيلااا القااوان ر  ال وليااة الاا  

ي القااااااوان ر  الهلسااااااطينية  ،"سااااااي او" الماااااارأةكاتااااااة الاااااا ال التميااااااير  ضاااااا  
 
 ،كمااااااا عاااااار  وضااااااعية الاوتااااااا ف

ي عااااا   مااااان الااااا ول الع يياااااة بماااااا تيلاااااا االر   والجزاتااااار وتاااااو ل والعاااااراه 
 
واساااااتعر  تجاااااارب الاوتاااااا ف

ها من ال ول  . والمارب وغير

ورة الاااورقت ر  بمجموعاااة مااان التوصااايا   هااا ا وقااا  خرةاااا   ي تااا  نقالااالا ماااع المشاااارك ر  وا رزهاااا   
الااا  

اسااية لتوساايع وعشااجيع المشاااركة السياسااية للنسااان يالضاااط عاات صااذاع القاارار بمااا تياا  االحاازاب الس

لاا   التأكياا  ا   باإلضاااتة ،والشاالاب  عاات مطلااع المتسسااا  ال قوقيااة والنساادية  تتهااي  ساان الي 

ي تاذااب هاا ع النساالة % تمالاايا مااع قاارارا  الم30ورتااع  ساالة الاوتااا ا  
ي والمركاازت الاا  

جلساا ر  الااوا  

لكاتااااة مراكاااااز صاااااذع القااااارار لاذلااااا لااااا  تاااااذع ل عااااات ار  الواقااااع ن يجاااااة عااااا   تاااااوتر االرا ة السياساااااية 

ي   . هااا ا التاياااير المنشااااو   إلحااا ا  
ومااان الجااا  ر بالااا كر ا  مواضاااايع اوراه الموقااا  كاااا  قااا  لااااارا ف 

ي العااا  اع ا ها ع   من الشلاب والشابا  اعضان المذت 
ي الاا ت لاا لت  الجمعيااة ف   ،2021ي الشاالاي 

ي مجال القيا ة والتهاو  واساليع الضاط والمذا ة  إثر وعت  
    . ت ريع تلقوع ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي قاعاااة الااازوا ة  ااارا  
ي تقااا  تااا  عقااا ع ف 

اماااا اللقاااان ال ااااي 

ع  ،2021/ 12/ 8   تاااااااااااااااارياااا   مشاااااااااااااااارا  20وحضااااااااااااااا 

ومشااااااااركة مااااااان عضاااااااوا  مجاااااااالل التاااااااب وعضاااااااوا  

ا  مم لاا ر  ومماا د  عاا    باإلضاتة  ،مجالل م لية

ماااان المتسسااااا  الرساااامية واالهليااااة بمااااا تياااا  مذتااااا ي 

ي ال  ااااا  الم اااااتي 
تااااا  تيااااا  عااااار   ،الذااااادع االةتمااااااكي ف 

ورقة ت ليلية أع تلا األستا ة ريمااا ناازال بعذااوا  " ور 

وتاعليااااااااااة عضااااااااااوا  المجاااااااااااالل الم ليااااااااااة كقياااااااااااا ا  

" ي قطااااع ال  ااا  الم اااتي
استعرضاااب تيااا   ،ت ديلياااة ف 

ي االنتتابااااااا  الم ليااااااة السااااااابقة تجااااااارب 
و  ،النسااااااان ف 

قصااااااااااة عاااااااااات لسااااااااااا  النسااااااااااان عضااااااااااوا  المجااااااااااالل 

ي 
الم ليااااااااة تذاااااااااولوا تيلااااااااا انجااااااااازاتل  والمعيقااااااااا  الاااااااا  

تااااااواةلل  ومااااااان ا رزهاااااااا غيااااااااب ال يااااااااة ال يمقرااياااااااة 

ن يجاااااااااااة عااااااااااا    ورياااااااااااة االنتتاباااااااااااا  وتذاااااااااااا ي الذهاااااااااااو  

كمااااااا   ،وعاااااا   رتااااااع  ساااااالة الاوتااااااا للنسااااااان  ،العشاااااااترت 

ورتااااااااع القاااااااا را   التوعيااااااااةأ شااااااااطة  ألهميااااااااةتطرقااااااااب 



ي تااااواةلل  ومااان 
غيااااب ال ياااااة ال يمقراايااااة  أ رزهااااا الم لياااة تذاااااولوا تيلاااا انجااااازاتل  والمعيقاااا  الاااا  

كمااا تطرقااب   للنسااان،وعاا   رتااع  ساالة الاوتااا  العشاااترت،ن يجة ع    ورية االنتتابااا  وتذااا ي الذهااو  

ي تقااو   لااا ال ركااة النساادية  لاا   تقديااة  التوعيةأ شطة   ألهمية
ورتع القاا را  والضاااط والتااأثير الاا  

ي ورقتلاااااا واساااااذا  العضاااااوا  
 
توصااااايا  تااااا  نقالااااالا ماااااع المشاااااارك ر  بمجموعاااااة  . وقااااا  خرةاااااب نااااازال ف

ورةأ رزهااا والمشاااركا  وماان  مواصاالة الذضااال النسااوت ئشاا ب رتجتااي والمجااتممي ئشاا ب عااا  ماان  :   

ي كاتااة مذاااا ي اةااب اساااتعا ة الوحاا ة الواذ
 
ياااة وانلااان االنقساااا  وخلااا الايواااة ال يمقراايااة المذاسااالة ف

ي للذصاااو  
ي المجتمااع مااان اةااب تطاياااا حقااي  

 
ي مقااا متلا تعزيااز قاااي  المساااواة والع الاااة ف

 
ال ياااة، وف

ي مقااا متلا وثيقاااة االساااتقدل. بماااا 
 
ي ال سااااتير واالنتماااة ال اخلياااة للليواااا  الهلساااطينية وف

 
الم وناااة ف

ي  تطللااا   لاااا  مااان إ
ي اتلياااا  العمليااااة لت قيااااا هااا ع االهاااا ا . تعزياااز  ور النسااااان وعمللاااان ف 

باااا اع ف 

يعية والواذيااة العامااة بمااا لاا  ماان اثاار   المطاللة  إلاعة ال ياة ال يمقرااية الهلسطينية وخاصااة ال شاار

يااااع وترسي  القوان ر  المذصهة للمرأة والتق    لا ومذع االنقاادب عليلااا ت ااب ايااة  اارو   ي عشر
كاير ف 

را . زيااااا ة الجلاااااو  عاااات كاتاااااة المسااااتديا  ماااان اةاااااب رتااااع الاوتاااااا النساااادية ا   سااااالة ال او  %  30مااااي 

ي ترسااااي  القذاعااااة 
كتطااااوة باتجاااااع ت قيااااا المساااااواة التامااااة والوصااااول بالتج يااااة ا  ماااا اها المرةااااو ف 

المجتمعيااة وتقلااب مشاااركة الماارأة ولاا ي الجلااا  المسااتولة عاات حاا  سااوان بااا  الاهااانة ال عدقااة للااا 

إ  الضاااط ماان اةااب مواتمااة الايوااة  باإلضاااتةبااالجنل والتطااور والتقاا   ي تاااا ا  ااقااا  الجميااع. 

ي 
ي المجااااالل الم ليااااة بمااااا   ذاسااااع مااااع ملاملااااا ويمااااا ي قااااا مشاااااركة ةميااااع اعضاااااتلا وعضااااواتلا ف 

ف 

ة والتتصااة، وهاا ا  ذطلااع ت  ياا  الاا ورا  الت ريايااة  ت مب المستولية عاات قاعاا ة الاهااانة والتااي 

ا  للجميااااع عاااات قااااا   ال ي وليااااا  صاااااذع القاااارار وصااااقب التاااااي 
كة لجميااااع االعضاااااان والعضااااوا  ف  مشااااي 

كير  عت المذااا ال يهية
 . المساواة، وعت قاع ة الت امب لت مة المجتمع مع الي 


