
ورفع  ضمن مشروع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية 
ة العاملة الفلسطينية للتنمية تعقد لقاء  عية المرأ جم، قدرتها على التأثير
 بين الحكم المحلي وعضوات مجالس الظل مساءلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2021كانون أول    12،  األحد 

ي محافظة الخليل يوم الخميس  ءملة الفلسطينية للتنمية لقاء مسا جمعية المرأة العا  عقدت    
لة مجتمعية ف 

ي من كانو 
ي المنطقة،  2021أول ن  الثان 

مشاركة    22بحضور  و ، بالتعاون بي   مجالس الظل والحكم المحلي ف 
االنتخابات،   وقروية ونساء مرشحات عل قوائم  وعضوات مجالس محلية  الظل  من عضوات مجالس 

وع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية   " الذي تنفذه  وذلك ضمن مشر ورفع قدرتها عل التأثي 

اكة مع حزب الوسط السويدي   . CISالجمعية بالشر

ي مكتب    حيث استضاف  
اللقاء االستاذ منذر الجنيدي مدير العالقات العامة ومنسق النوع االجتماعي ف 

، الذ ،  وزارةأشار اىل أدوار    هبدور   ي الحكم المحلي ي ت الحكم المحلي
لس  اهيئة محلية ما بي   مج  61ضم والت 

ي  وبلدية،    ةقروي
ي البلديات والمجالس القروية، ومتابعة  ف 

متابعة جميع األمور المالية واإلدارية والتنظيمية ف 
لمناطق   اخيص  الي  وإعطاء  المكتب،  تصل  ي 

الت  والخدمات    Cالشكاوى  والكهرباء،  المياه  تراخيص  مثل 
ي  المقدمة للمواطني   من خالل الهي

ئات المحلية ومتابعة البنية التحتية، باإلضافة اىل دور الحكم المحلي ف 
 
 
  دعم النساء سياسيا

 
 . واجتماعيا

  



إىل    من قبل الوحدة  ورش العمل والتدريبات المقدمةو عن وحدة النوع االجتماعي  الجنيدي  كما وتحدث     
ي حيث بلغ عدد العضوات    بالتعاون مع مؤسسة مفتاح، عضوات الهيئات المحلية،  

تلقي   تدريبات    اللوان 
  عضوة.  132من أكير 

ي االنتخابات، وانهم رفعوا نسبة انتساب    
وأكد الجنيدي عل موقف الحكم المحلي الداعم للمرشحات ف 

ي الكوتا من  
ي تواجههم  30% اىل  20المرأة ف 

ي تدريب النساء%، وقد تحدث عن المشاكل الت 
بالهيئات   ف 

ي زيادة عدد المسجالت للتدريبات ولكن 
ألكير من النصف عند عقدها   يقل العدد المحلية، وذلك يتمثل ف 

أشار اىل أن الحكم المحلي رغم ذلك يقدم كل  كما    بسبب المعتقدات الذكورية السائدة حول مكانة المرأة،
، وأنهم عل استعداد لتقديم الدعم والعون  الدعم للمرأة بالهيئات المحلية من خالل وحدة الن  وع االجتماعي

 للنساء المرشحات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها     ثم تتابع النقاش والحوار والمساءلة بي   االستاذ منذر والحضور، حول موضوع الثقافة السائدة وتأثي 
، وأيضا  ي توضع أمام وصولها لهيئات الحكم المحلي

وجودها    عل المجتمع والحد من دور المرأة والعوائق الت 
 ابالمجالس البلدية والقروية وتهميشها من قبل البلديات و 

 
عدم دعوتها لالجتماعات، والحديث عن    حيانا

تقديم الشكاوى وكيفية تقديمها، وهل هناك جدية بالتعامل مع الشكاوى، وهل يتم إقالة أي عضو مجلس 
ي البلدية.  إذا بلدي 

 قرص بعمله أو أخطأ بحق أي عضوة ف 

ي ترقوميا والتواصل  وقد خرج الل  
ي العديد من التوصيات المهمة، منها متابعة تشكيل لجنة المرأة ف 

قاء ف 
مع بلدية ترقوميا إليجاد مكان للجنة، االهتمام بزيادة عدد النساء بالكوتا، وإعطاء اهتمام أكير للتجمعات  

ي عل أطراف المدن واىلي هي تابعة لمجالس قروية ومهملة من قبل ال
مجالس القروية، تكثيف  السكنية الت 

، إعطاء موعيهم وثقافتهم بحقوقهن وواجباتهدورات تدريبية للنساء الفائزات باالنتخابات المحلية لزيادة  
ي تقدمها عضوات البلديات للحكم المحلي ضد البلديات والمجالس القروية، ووضع  

اهتمام للشكاوي الت 
البلديات الذين يقومون بفصل موظفي   ا  و اعضاء، ومتابعة تصليح وتوسيع شارع خلة  ضوابط لرؤساء 

 الميه والذي يحدث فيه الكثي  من حوادث السي  والذي راح ضحيته عدد من األشخاص. 



المواقع،     من  ي عدد 
ف  الظل  تعقدها عضوات مجالس  لقاءات  ي هذه االجتماعات كجزء من سلسلة 

تأن 
ي مجال المشارك

ي الحياة السياسية، وتهدف  ضمن حملة توعية ومنارصة حول حقوق النساء ف 
ة المتساوية ف 

المحلي   الحكم  وهياكل  الظل  مجالس  عضوات  بي    العالقات  وتقوية  المجتمعية،  الجهود  توحيد  إىل 

 . ي إحداث التغيي  المجتمعي
ي لما للنساء من دور هام ف 

 ومؤسسات المجتمع المدن 

  

 


