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  "فتح أبواب المشاركة أمام المرأة الفلسطینیة الشابة داخل األحزاب السیاسیة"
  
  
  

 الحضور (مع حفظ األلقاب)
  

نجاة أبو بكر، اعتدال الجریري، دالل سالمة، فدوى الشاعر،  م ملوح، ھشام كحیل، نجاة األسطل،عبد الرحی
ین رمضان، رزق عطاونة، ریم علي، أمجد بكر طرشان، مجد أكرم محمد البرغوثي، دینا شتیوي، حن

  سمحان، سھى المسیمي، لیلي فیضي. 
  

  حنان قاعود، ومحمد عبد ربھ.لمیس الشعیبي، شادي زیدات، حنان سعید،  طاقم "مفتاح":
  
  

  مقدمة
  

المرحلة في إطار مشروع "تشجیع القیادات النسویة الشابة على العمل السیاسي/ عقدت ھذه الجلسة، 
الثالثة" الذي ینفذ بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطیني 

UNDP/PAPP.  
  

حول فتح أبواب المشاركة أمام المرأة الفلسطینیة الشابة داخل الفصائل وخصص النقاش فیھا، 
ة الغربیة وقطاع غزة عرض لمواقف مجموعة من الشابات الفلسطینیات من الضفوتخللھا الوطنیة، 

توجھات عملیة من شأنھا الحقا تؤسس لوالتحدیات التي تعیق مشاركتھن سیاسیًا وتدرجھن داخل فصائلھن، 
 أن تفّعل مشاركة الشباب سیاسیًا وتدعم وصول النساء والشباب في مواقع صنع القرار.

  
  النقاش

  
وداخل مراكز صناع القرار تكتسب في األحزاب السیاسیة،  إن مشاركة المرأة الفلسطینیة الشابة

أھمیة خاصة في ھذه المرحلة التي تشھد فیھ الحالة السیاسیة تطورات یومیة تجعل من مشاركة النساء 
  ضرورة ماسة.

  
فالمطالب التي تطرح من قبل المرأة الفلسطینیة الشابة تعكس طموحات مشروعة، وال تقف عند 

%، وتخفیضا لسن 30ت المرأة حضورا من المشاركة یصل إلى سابقا، والتي أعط حدود الكوتا التي تقررت
بقدرات  الترشح، رغم ما تبدیھ بعض األحزاب من معارضة لھذه المشاركة، وھي معارضة تعكس انعدام ثقة

، ووجود فجوة بین األحزاب، والقیادات الشابة، ما یؤثر على قدرة ھؤالء من كال الجنسین على الشباب
  .رالشراكة في صنع القرا

  
ھذه الحالة نشوء حراكات شبابیة ناشطة، بعد أن اتسعت الفجوة بینھم وبین فصائلھم  لقد تمخض عنو

  وحركاتھم السیاسیة، كون األخیرة لم تعطھم الفرصة التي تتیح لھم الحضور والمشاركة في صنع القرار.
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سین من الشباب، والتفكیر في وأمام ھذا الوضع، من المھم التركیز على البناء الشخصي للفرد من كال الجن
  قانون تكافؤ الفرص في كل شيء، وأن یتم ذلك من خالل األحزاب ذاتھا، بحیث تتغیر معھا المطالبات.

  
ما لقد منحت اتفاقیة سیداو، فرصا متكافئة للرجل والمرأة، ودعت إلى عدم التمییز فیما بینھم، 

را على غایة  من االھمیة، حیث یمكن االستفادة من یستوجب تضمینھا في القوانین والسیاسات، باعتباره أم
ھذه االتفاقیة في تعزیز المشاركة السیاسیة للمرأة، بغض النظر عن الكوتا التي منحت للنساء والتي تعتبر 
ممرا إجباریا یجب االنطالق منھ لتحقیق مشاركة الشابات، حیث ال یمكنھن بدونھا الوصول إلى ما یردن، 

  عند سن الترشح مطوال. وضرورة عدم التوقف
  

إن الوضع الحالي للمرأة الفلسطینیة ، یشیر إلى زیادة في العنف الجنسي واالقتصادي الموجھ ضدھا، 
ما یستوجب توفیر الحمایة لھا من االبتزاز، والقضاء على العنف ضدھا بجمیع أشكالھ، إضافة إلى مواجھة 

  تشكل عائقا أمام تقدمھا.التحدیات االقتصادیة التي 
  

ستماع ولعل ھذا الواقع، یستوجب من القیادة السیاسیة، وفي مقدمتھا رأس ھرمھا السیاسي، اال
مباشرة إلى مشكالت الشباب من كال الجنسین، وأن یمنح الرجال والنساء كوتا مناصفة بینھما في المشاركة 

مجتمع دوره في بناء بنیة حزبیة كاملة، تعالج حالة السیاسیة، حتى تستعید األحزاب دورھا، بعد أن یمارس ال
التشرذم  والتشتت الحالیة التي یعاني منھا الشباب، وھي مسؤولیة تقع على الحركات والفصائل السیاسیة التي 
دفعت الشباب إلى العزوف عنھا، حیث لم تعد ھذه الحركات والفصائل تعیر اھتماما للشباب، وحیث غابت 

لھؤالء الشباب، والذین باتوا اآلن أكثر قناعة بوجود حركة شبابیة فاعلة تعبر عن طموحاتھم القیادة الموجھة 
  وآمالھم وأحالمھم.

  
وبالرغم من ھذا الواقع،  الذي یؤشر إلى الفجوة بین الشباب وتیاراتھم السیاسیة المختلفة، إلى أن ھذه 

إلى مراكز صنع القرار، وأن المجموعات الحركات والفصائل السیاسیة، تظل ھي الممر اإلجباري للوصول 
  .الشبابیة العاملة والفاعلة، ھي مجموعات مؤطرة حزبیا وسیاسیا

  
  التوصیات

  
ضرورة دعم  مطالب الشباب من كال الجنسین ، وأن تتجاوب معھا القیادات السیاسیة بشكل عملي، وأن  أوال:

  تعكسھ بآلیات محددة تضمن مشاركتھم في صنع القرار.
  

دعوة الفصائل والحركات السیاسیة إلى أن تأخذ دورھا الطلیعي في استقطاب الجماھیر إلیھا، وأن  :ثانیا
  تستعید الدور الذي سلبتھ منھا السلطة، بعد أن ذابت فیھا.

  
%، بما یضمن مشاركة عادلة ومنصفة للمرأة والرجل على حد 50رفع مستوى الكوتا النسائیة إلى  ثالثا:
  سواء.

  
تطویر وتفصیل ورقة الموقف، المقدمة من قبل القیادات النسویة الشابة، فیما یتعلق بالحركات   وجوب رابعا:

  والفصائل السیاسیة وبرامجھا.
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، وأن تحدد الحركات السیاسیة مكانة الشباب ونسبة وطني لألحزابوجوب التفكیر بوضع قانون  خامسا:
دعومة مالیا، ما یتطلب تغییر تركیبة شباب ممشاركتھم فیھا. وأن یكون في كل فصیل وحركة دائرة لل

  الفصیل، ووضع مواصفات ومعاییر معینة لعضویة ھؤالء الشباب.
  

سن مشروع قانون  منفصل، یمنح فرصا متكافئة للشباب في كل شيء، والتركیز على البناء  سادسا:
  الشخصي للفرد. وأن یتم معالجة ذلك من الحركات  والتیارات السیاسیة ذاتھا.

  
  ضرورة تحدید البوصلة باتجاه القوى السیاسیة والنظام السیاسي الفلسطیني. سابعا:

  
اعتماد كوتا للشباب، وضرورة تحدید نسبة الكوتا ھذه من داخل التیارات السیاسیة ولیس من خارجھا.  ثامنا:

  أي التركیز على الفصیل فیما یتعلق بالكوتا.
  

  في مواجھة إزدیاد ظاھرة العنف الجنسي واالقتصادي ضدھا.المطالبة بقوانین حمایة للمرأة،  تاسعا:
  

  إلغاء رسوم االشتراك للنساء المرشحات. عاشرا:
  

دعوة المؤسسات الحزبیة والفصائلیة إلى ممارسة الكوتا من داخلھا، وضضرورة أن تستعید  أحد عشر:
  دورھا المسلوب.

  
  
  
 


