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 2021- 12- 07  الثالثاء - رام للا 

اب  مع اقتر
ً
شابة وسيدة من مختلف محافظات    90من   أكت    نتخابات الهيئات المحلية، وبمشاركةالمرحلة االوىل ال إجراء   تزامنا

يوم أمس جمعية المرأة الفلسطينية العاملة للتنمية    عقدت،  إىل عدد من القيادات السياسية والمجتمعية  باإلضافة  الضفة الغربية

ي رام للا، المؤتمر  االثني   
ي المشاركة 2021الظل لعام   السنوي لمجالسف 

، الذي حمل عنوان "نحو تعزيز دور النساء والشباب ف 

 السياسية". 

ي مرسح الغرفة التجارية برام للاافت  
ي والوقوف دقيقة صمت عىل أرواح الشهيدات    تح المؤتمر الذي تم عقده ف 

بالنشيد الوطن 

 والشهداء، تبعه عدد من الكلمات االفتتاحية،  
 
عية المرأة الفلسطينية العاملة للتنمية المديرة العامة لجم  مال خريشةأ  أ. بكلمة    بداية

ي العالقات  "  وقالت فيها 
ي الحياة السياسية ولكن ف 

هذا المؤتمر يشكل مساحة حرة للنساء، من أجل تحقيق المساواة ليس فقط ف 

ي كل الوحدات 
ي تبدأ باألرسة، المدرسة، العمل، وف 

 االجتماعية بكافة مضامينها". الداخلية والبيئة المحيطة النر



ي كانت ومازالت    وأكدت خريشة عىل أن مجالس الظل
،النر ي الحكم المحىلي

ي   تسىع لتهيئة النساء والنهوض بواقعهن ف 
وتضم ف 

ي محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة،  93شابة وسيدة تتوزع عىل    500عضويتها أكت  من  
   استطاعت  مجلس ف 

ً
تمكي      مؤخرا

مجالس  من    امرأة مرشحة   49منهن    المحلية،المرحلة االوىل من انتخابات الهيئات  إىل قوائم    ناشطه   امرأة  76وتسهيل وصول  

ي مسار العملية االنتخابية. عىل الظل، مؤكدة 
 استمرار وجود عدة عقبات تواجه النساء ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة اعتمدت هيئات رقابية    فيما    انتخابات الهيئات عىل  أكدت أ. شذى القواسمي ممثلة عن لجنة االنتخابات المركزية، أن األخت 

 %.  37.3% مقارنة مع الرجال بنسبة 62.7تشكل النساء منها نسبة  المحلية

ي بلغت  
ي القوائم االنتخابية النر

النساء ترشحن    ت القواسمي إىل أن%، أشار 25.6وعىل الرغم من انخفاض نسبة ترشح النساء ف 

ي  
ي أماكن متقدمة بالمراكز األوىل ف 

الثانية   44  بينما   ،كرئيسات لهذه القوائم   قوائم انتخابية  9ف  ي النساء فيها بالمرتبة 
  قائمة تأتر

تيب ما بعد الثالث 400بالمرتبة الثالثة، فيما تتموضع غالبية المرشحات بما يزيد عن  161و  . مرشحة بالتر

، إذ عرضت كل من الشابات سوار عودة وسارة الجيوسي من  ي المؤتمر حضور نوعي
  ة طولكرم، سميحوكانت لمشاركة الشابات ف 

ي الخليل، وسندس عوض من رام للا، 
ي من مسافر يطا ف 

، تجارب  هن كمدافعات عن حقوق اإلنسان   لياىلي و الهرين  شعبان من جني  

ي إيصال أصوات النساء. 
 وعن دورهن كشابات ف 

ي  
وتخلل المؤتمر أرب  ع جلسات، ناقشت المشاركة السياسية للمرأة والشباب ومدى فعالية الدور القيادي للنساء المنتخبات ف 

 المجالس المحلية، والكوتا النسوية.  

ناصي أ.  طرح  السياسات وقد  وآفاق"،  واقع   ... السياسية  المشاركة  ي 
ف  والشباب  "المرأة  بعنوان  المقدمة  ورقته  ي 

ف  معلم  ف 

 بواقع 
 
ي تم اتخاذها بهذا الشأن، مقارنة

، واإلجراءات النر ي  الحكومي والحزت 
الفلسطينية المتعلقة بالشباب والمرأة عىل المستويي  

ي والفرص المتاحة لهم،
ي المشاركة السياسية    وطموح الشباب الفلسطين 

وكذلك األسباب الحقيقة وراء تهميش دور الشباب ف 

ي وداخل  
ي المجتمع الفلسطين 

ي ترجع  اىل ديناميكيات مجتمعية واقتصادية وغياب الوعي بالديمقراطية ف 
وصناعة القرارات والنر

  . ي
ي للمجتمع المدت 

 األحزاب السياسية، وكذلك استغالل الدين وضعف حقيقر



 

ي قدمها  
ي ورقته النر

"، ببدوره قارن أ. طالب عوض ف 
ً
عنوان "المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، بالمقارنة بمشاركة المرأة اقليميا

لمانات والمجالس والهيئات المحلية   ي الت 
ي كل من المغرب وتونس والجزائر والعراق  قارن بي   تمثيل النساء ف 

الفلسطينية، بتلك ف 

ي عقدتها األمم  واألردن. حيث أ 
كد عىل مطالبة جميع االتفاقية الدولية بالحقوق السياسية للمرأة، كما أن جميع المؤتمرات النر

ي الدوىلي باتباع نظام الحصص المخصصة للمرأة  
لمات  ورة مشاركة المرأة بالتنمية، كما طالب االتحاد الت  المتحدة أكدت عىل ض 

ي تحقيق 
ي )الكوتا( باعتباره عنرصا اساسيا ف 

 . التقدم النسات 

ي المجالس المحلية"، أشارت الناشطة الحقوقية والنسوية ريما نزال، اىل 
ي ورقة تحليلية بعنوان "فعالية عضوات منتخبات ف 

وف 

ي االستجابة لمطالب الحركة النسوية
، كذلك أهمية مواصلة النضال النسوي بشكل رئيسي  بطء وتلكؤ أصحاب القرار والواجب ف 

ي كافة مناحي الحياة،  
والمجتمىعي بشكل عام من اجل استعادة الوحدة الوطنية وانهاء االنقسام وخلق البيئة الديمقراطية المناسبة ف 

ي الد
ي للنصوص المدونة ف 

ي المجتمع من اجل تطبيق حقيقر
ي مقدمتها تعزيز قيم المساواة والعدالة ف 

ساتت  واالنظمة الداخلية وف 

الحياة   بإشاعة  المطالبة  ي 
ف  وعملهن  النساء  دور  تعزيز  عىل  أكدت  االستقالل. كما  وثيقة  مقدمتها  ي 

وف  الفلسطينية  للهيئات 

يعية والوطنية العامة بما له من   ي    ع وترسيخ القواني   المنصفة للمرأة، زيادة   أثر الديمقراطية الفلسطينية وخاصة الترسر ي ترسر
كبت  ف 

ال   اىل نسبة  النسوية  الكوتا  اجل رفع  المستويات من  التامة30الجهود عىل كافة  المساواة  باتجاه تحقيق  ، تكثيف % كخطوة 

ات الوصول والكفاءة  وتوسيع دائرة ونوعية التدريبات وحمالت االسناد واالرشاد للمرشحات والعضوات والنساء عموما حول آلي

ي مراكز صنع القرار، اىل جانب التوعية المجتمعية حول حقوق المرأة وتعزيز قيم المساواة. 
 ف 

ي تواجه النساء أثناء  
، التحديات النر ة بشؤون النوع االجتماعي بالحكم المحىلي بدورها عرضت أ. لبن  األشقر، اإلعالمية والخبت 

ي ظل عدم ا
شح وكيفية مواجهتها، ف  ي التر

ي دعم المرشحي   والمرشحات، بل ف 
ي بالكوتا النسائية، وعدم وجود عدالة ف  هتمام حزت 

عنة القائمة  كثت  من األحيان تقوم العائالت باختيار المرشحة عىل اعتبارات ليس لها عالقة بالكفاء والمهنية، وانما فقط لرسر

 االنتخابية. 



 

ي الجلسة الثالثة للمؤتمر، فقد أشارت اىل دواعي وحيثيات أما المرشحة عن قائمة "قادرات"، أ. رناد عثامنة ع
ي شاركت ف 

باس، والنر

ي  
ي البلدة وقتها، والتحديات النر

ي بلدة برقي   "قادرات"، وكيف كان شكل الدعم المجتمىعي والعائىلي ف 
القائمة النسوية ف  تشكيل 

 استطاعت ان تتجاوزها بإرادة وعزيمة. 

السنوي، كل المؤتمر  فقرات  تخلل  منتدى  وقد  رائدة صوالحة، عضوة  أ.  الظل  بالنيابة عن مجالس  ألقتها  الظل،  لمجالس  مة 

ي مجال تعزيز المشاركة السياسية    مجالس الظل
اكمي للنساء الفلسطينيات والحركة النسوية، ف  تحدثت فيها عن الدور النضاىلي التر

ي تتمثل بالثقافة المجتمعية الدونية اتجاه النساء وقصور القواني    
للنساء واشارت اىل ان النساء تواجه العديد من التحديات النر

ي معالجة قضايا النساء، كما است
ة انتشار جائحة كورونا، ودعت اىل تكثيف الجهود للنهو ف    ض عرضت دور مجالس الظل خاصة فتر

وكذلك    عضوة،  21وعددهم    . كما تم اإلعالن عن األعضاء الجدد المنتخبي   لمنتدى مجالس الظل بواقع النساء الفلسطينيات

بكل عطاء وفناء   ي عملن 
اللواتر الجمعية  ي 

ف  الميدانيات  المثقفات  بعد ذلك  مع  تكريم  ثم  الظل،  تتمجالس  الشهادات  م  وزي    ع 

الموضوعات، بهدف   العديد من  ي 
ف  العاملة  المرأة  تدريبات مكثفة مع جمعية  تلقي    ي 

اللواتر الظل  التدريبية لعضوات مجالس 

 تمكينهن ليصبحن خت  ممثالت عن بلداتهم وقراهم.  

المؤتمر   ي هذا 
الظل    معالتعاون  بيأتر المجالس  الضفة  ي جميع مدن 

للمرأة غربية ف  السياسية  المشاركة  وع "تعزيز  ، وضمن مرسر

اكة مع حزب الوسط السويدي  " الذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالرسر الفلسطينية ورفع قدرتها عىل التأثت 

CIS. 


