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 ذیاب تبحث آلیات تمثیل تلیق بالمرأة الفلسطینیة
. 

عقدت وزارة شؤون المرأة حلقة نقاش بالتعاون مع تحالف الواني بعنوان "صنع القرار  -رامي زقــوت -PNN/رام اهللا
والفجوة الجندریة باتجاه تمثیل یلیق بالمرأة الفلسطینیة"، برعایة وزارة شؤون المرأة ووزارة االتصاالت وتكنولوجیا 

اقع صنع القرار وتعزیز وترسیخ حقوقها وحریاتها وتحقیق العدالة المعلومات، الیجاد آلیات لتمثیل المرأة في مو 
اإلجتماعیة مع الرجل والتي كفلها القانون االساسي الفلسطیني والمواثیق الدولیة لحقوق االنسان واتفاقیة سیداو 

مواقع  للقضاء على كافة اشكال التمییز ضد المرأة، وذلك بهدف دعم وتمكین وصول النساء الى تمثیل منصف في
 .صنع القرار استنادًا إلى االمكانیات والمؤهالت التي تمتلكها المرأة الفلسطینیة

جاء ذلك الیوم في الوزارة وبحضور الوزیرة ربیحة ذیاب، ووزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات د. صفاء ناصر 
فین العام موسى ابو زید، وعال عوض الدین، ومحافظ محافظة رام اهللا والبیرة د. لیلى غنام، ورئیس دیوان الموظ

 .رئیسة الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني،وممثلین من مختلف الوزارت وتحالف الواني
من جانبها، أشارت الوزیرة ذیاب إلى االجراءت المبذولة باتجاه دعم المرأة وضمان وصولها الى مواقع صنع القرار 

طینیة لتحقیق المساواة من خالل التدریب والتأهیل والتعاون فیما بینهامن خالل التعاون مع كافة المؤسسات الفلس . 
بدورها، أكدت د. صفاء ناصر الدین وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات على أهمیة التكنولوجیا للمرأة والتي 

مبادئ تكافؤ الفرص تمكنها من تطویر قدراتها والوصول الى المعلومات عبر توفر وسائل االتصال وخصوصًا إیجاد 
 .في النظام الحكومي

فلسطین لنبذة عن التحالف، نشاطاته، المبادرات التي - مسؤولة تحالف الواني –وتخلل النقاش تقدیم عبیر أبو غیث 
أطلقها، واالهداف التي وجد من أجلها، كما تحدثت أبو غیث عن دور التحالف في نشر الوعي حول أهم التحدیات 

أة والعمل على التمكین االقتصادي لها، من أجل أن تكون شریكة في كافة مجاالت الحیاة وخصوصًا التي تواجه المر 
 .في المواقع القیادیة وعكس الدور التكاملي بین الرجل والمرأة على المجتمعات

والمراة ودعم وتحدثت د. لیلى غنام محافظ محافظة رام اهللا والبیرة عن اهمیة تحقیق التكامل االجتماعي بین الرجل 
 تمكینها للوصول الى العدالة االجتماعیة

 
 



وأضاف رئیس دیوان الموظفین العام موسى ابو زید بأن المرأة تستطیع أن تكون في كافة المستویات القیادیة واكثر 
لفرص قدرة على اإلنجاز مما یضمن وجودها في مواقع صنع القرار وهذا ما یضمنه قانون الخدمة المدنیة من إتاحة ا

 .لكال الجنسین
هذا واشارت عال عوض رئیسة الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني إلى أهمیة مشاركة النساء في سوق العمل 

 .لتحقیق التنمیة والتقلیل من حدة الفقر والعمل على ایجاد حلول منصفة للمساواة في األجور
دم المرأة وتمكینها في المجتمعات العربیة، هذا وقد ویذكر ان التحالف موجود في ستة عشر دولة عربیة یسعى لتق

بادرة \أطلق التحالف في فلسطین مجموعة من المبادرات كان أولها "مبادرة شریكة في البناء، شریكة في القیادة"، وما
در إحكي قصتك بألونك، والمبادرة الثالثة "خلیك أون الین"، والیوم هو یعمل على قدم وساق إلنجاح مبادرة " منق

 .نعمل أكثر" والتي تأتي استكماًال للمبادرة األولى التي أطلقها التحالف وحصد ثمار نجاحها
حلقة النقاش خرجت بمجموعة من التوصیات كان أهمها، تعدیل التشریعات والقوانین بالتوازي لسد الثغرات في 

ة في مراقبة الحد األدنى لالجور بما یخص الممارسات، تفعیل دور المراة في االحزاب والنقابات، وتفعیل دور الحكوم
النساء، تفعیل دور النساء وتعزیز تواجدهن في المقابالت الوظیفیة في المؤسسات الحكومیة، كما دعى المجتمعون 

إلى ضرورة دعوة جمیع الوزارء ورؤساء الدوائر اإلداریة والموارد البشریة في الوزرات لورشتي عمل تناقش خاللها 
  یادیة للمرأة.األدوار الق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 



 
 

 


