
 

 خبر صحفي

  تأثيرها"، وزيادة للمرأة السياسية المشاركة "تعزيز لمشروع الملحقة  النشاطات ضمن

  مجالس  مع شراكةبال االنتخابات مبادرة طلقت   ةللتنمي الفلسطينية العاملة المرأة جمعية

  نسائية مشاركة أوسع "نحو بعنوان المحلي الحكم قطاع في  التحويلية القيادات/الظل

 محلي" ال الحكم نتخاباتا في وشبابية 

 
، فلسطين 1202 تشرين أول 14التاريخ:   

للتنميةج  أطلقت  الفلسطينية  العاملة  المرأة  أول  14  ،الخميس  اليوم  معية  ين   مبادرة   ، 2021  تشر

اكة  ،  االنتخابات ي قطاع الحكم المحلي بعنوان "نحو أوسع  / مجالس الظلع  م بالشر
القيادات التحويلية ف 

"مشاركة نسائية وشبا ي انتخابات الحكم المحلي
ي هذه ا  . بية ف 

دورة تدريبية كانت قد لخرج  كم    ةلمبادر تأت 

لضغط عل الجهات تهدف إل ا و ،  2021عقدتها الجمعية لعضوات مجالس الظل بداية العام الحالي  

ل  بمو الرسمية  المحلية  االنتخابات  المحدد عجراء  بنسبة    ،دها  النساء  مشاركة  صنع  30وزيادة  ي 
ف   %

ي صنع  مة وتعزيز المشاركة السر وصوال إل المساواة التاالقرا
ياسية للمرأة تحت شعار "مشاركة المرأة ف 

 . ". ضمان لتحقيق االنتصارالقرار. 

ة   ي الفت 
ين    11  ما بي   يبدأ تنفيذ المبادرة ف  ين    منتصفو   أول الحالي تشر ي ثاتشر

ة بادر ف المتهد.  2021ت 

عل   والتأكيد يدها المعلنة  بات بمواع راء بعقد االنتخا ز مطالبة مجلس الو أجل  غط من  لحشد والضاال  

االنتخابا و   إقرار ال    بالضافة،  تدورية  المحلية  المجالس  انتخابات  بقانون  الجوهرية  من التعديالت 

الكوتا    أولوياتها  نسبة  هي30ال    النسويةزيادة  ي كافة 
ف  شح %  الت  سن  وتخفيض  المحلي  الحكم    . ئات 

المبادرة بحقوقهموالاء  النس  تستهدف  للمطالبة  دورهم  لتفعيل  أقر دستو ال  شباب  ي 
الت  وثيقة  رية  تها 

الفلاالست المواثقالل  وجميع  والحقو سطينية  تيق  الدولية. كما  السياسيةستهدف  ق  سائل و ،  االحزاب 

 . المنظمات القاعدية والمؤسسات االهلية وصناع القرار و ، الحكومية ةسميالر  الجهاتو ، االعالم



 

تنف المباسيتم  كافة  يذ  ي 
ف  الظل  مجالس  خالل  من  الالمحادرة  ا ،  ةفلسطينيفظات    مع   كةبالشر

القاعدية النسوية  ،المؤسسات  التعاونيات، المؤسسات الحقوقية والنسويةالنوادي  ، مجالس الحكم ، 

نشطاءالمحلي  شبابية  ،  بالمدارسومجموعات  االمهات  مجالس  ي   مؤسساتوال،  ، 
مع    الت  تعمل 

 . العاقة االشخاص ذوي 

المبادرةتوتش أنشطة    عل  مل  الشبابيحوارية  الو   التوعويةاللقاءات  مثل  عدة  ورسم  ة  والمسارات 

 قف والبياناتق المو وراوأض  والعرائ، وأنشطة الضغط والتأثت  عل صانعي القرار كالمذكرات  اتيجدار ال

 . اعي حات التواصل االجتمف سائل عتر صونشر و  االذاعيةوالومضات والحلقات  الصحفية والمؤتمرات

ي عام    سبدأت تأسي   ينية للتنميةمعية المرأة العاملة الفلسطجيذكر أن  
، الحقا 1998مجالس الظل ف 

المجالس   تعيي    سياسة  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  اتبعت  أن  وبعد  المحلية  االنتخابات  لتأجيل 

لجان  تشكيل  عل  الجمعية  عملت  وعليه  كإجراء  المحلية.  المواقع  من  العديد  ي 
ف  معارض    داعمة 

، وب  هدف توفت    ي إطار المساحة الالزمة للنساء للمشار لسياسة التعيي  
ي الفضاءات العامة ال سيما ف 

كة ف 

ي الهيئات المحلية بعد أن وصل 
. وقد جاءت هذه الخطوة من أجل تعزيز دور النساء ف  الحكم المحلي

. رج  3000مقابل ما يزيد عن    امرأة  65  إل   1998عدد النساء المعينات عام   ي هيئات الحكم المحلي
ل ف 

ه لعبت  تشجيوقد  ي 
ف   
ً
فاعال دورا  اللجان  حكم  ذه  انتخابات  أول  ي 

ف  واالنتخاب  شح  الت  عل  النساء  ع 

ي  
ف  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  ظل  ي 

ف  عرف  2005/ 2004محلي 
 
ت وأصبحت  تسميتها  إعادة  وتم   ،

 بمجالس الظل. 

ظم   89تشكيل    ،2021عام    حت  ،  الجمعيةنجزت  وا  الغربيةجالس  الضفة  ي 
ف  إل  ل  بالضافة   ،4  

ي قطاع غزة 
تشجيع النساء عل  عملت هذه المجالس خالل األعوام السابقة عل  حيث  .  مجالس ظل ف 

ي تنمية مجتمعاتهن المحلية من خالل دعم عضوات المجالس المحلية
، وتفعيل المراقبة  المساهمة ف 

سي االجتماعي عل  النوع  منظور  من  المجالس  هذه  قيادات ،  اسات  إعداد  ي 
ف  المساهمة  إل  بالضافة 

ي مجال الحكم المحلي 
 . ، وكش النظرة النمطية حول ادوار النساء الفلسطينياتنسويه ف 

 

ي هذه المبادرة  ت
ها"،  ل  قةشاطات الملحالن   ضمنأت  وع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وزيادة تأثت  مشر

من بتمويل  الجمعية  تنفذه  الت  الذي  المرأة  المركز  لحزب  السويدي  ابع  و CKوسط  الوسط  ،  حزب 

 . CISالسويدي 

 

 

 

   


