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 إفتتاح برنامج تدریبي لتوثیق ذاكرة المرأة الفلسطینیة

 
لتدریب مشاركات من مراكز  2إفتتحت وزیرة شؤون المرأة، ربیحة ذیاب، البرنامج التدریبي ضمن برنامج ویلود   

تواصل على توثیق ذاكرة المرأة الفلسطینیة في كافة قطاعات الحیاة إلنتاج خمسة عشر فیلما وثائقیا بالتركیز على 
س في تجربة نوعیة لتعزیز دور النساء في كافة أدوارها السیاسیة واإلجتماعیة واإلقتصادیة، وبدعم من النساء في القد

 مؤسسة التعاون اإلیطالي،وذلك الیوم في مبنى الوزارة برام اهللا.

وتحدثت ذیاب عن أهمیة توثیق تجربة المرأة الفلسطینیة وما تعانیه في كافة أماكن تواجدها بسبب اإلحتالل 
سرائیلي وممارساته العنصریة من هدم للبیوت ومصادرة األراضي والحواجز وجدار الفصل العنصري وغیرها من اإل

الممارسات المنظمة والممنهجة التي تهدف إلى طرد الفلسطینیین من أراضیهم، مشیرة إلى دور المرأة الفلسطینیة في 
س  تمراریة الثورة الفلسطینیة.الحفاظ على النضال والتاریخ والهویة الوطنیة والذاكرة وإ

وأضاف نائب محافظ القدس عبد اهللا صیام بأن المرأة الفلسطینیة لعبت دورا هاما في النضال والثورة الفلسطینیة 
ویجب إنصافها بكافة حقوقها وأدوارها المختلفة، مشیرا إلى فقدان الكثیر من الحقائق بسبب عدم التوثیق من جهة، 

 الذي یقوم به اإلحتالل اإلسرائیلي من جهة أخرى. والتزویر والتحریف الذي

وقالت مستشارة النوع اإلجتماعي في التعاون اإلیطالي كارال باجانو بان تدریب النساء في مراكز تواصل یهدف إلى 
 حفظ ذاكرة المرأة الفلسطینیة الحافل بالعطاء واإلنجازات مما یعكس تقدمها على كافة االصعدة ألخذ حقوقها كاملة.

ویهدف التدریب لبناء قدرات مراكز تواصل في التوثیق واإلعالم من خالل تدریب ثمانیة عشر إمرأة (إحدى عشر من 
مراكز تواصل في الضفة الغربیة، وسبعة نساء من مركز تواصل في القدس)،حیث سیتم إنتاج خمسة عشر فیلما 

ختیار أربعة وثائقیا عن التاریخ الشفوي للمرأة الفلسطینیة، وسیتم إختیار  أفضل فیلم لیحصل على جائزة تشجیعیة وإ
أفالم للعرض في متحف وجود في القدس،وذلك بإشراف المدربة ساهرة درباس الباحثة والمخرجة لإلفالم الوثائقیة في 

  التاریخ الشفوي الفلسطیني
  
  
 



  
 

 
 

 


