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 2022آذار،  6رام هللا، 

إىل ترشح    بيانات أشارت   للتنمية  العاملة  الفلسطينية  المرأة  امرأة وشابة من ناشطات    21جمعية 

الثانية،   مرحلتها  ي 
ف  المحلية  المجالس  هيئات  انتخابات  ي 

ف  الظل  مجالس  وعضوات  الجمعية، 

ي  
  .2022من الشهر الجاري لعام    26والمقرر انعقادها ف 

ي  امرأة من النساء الفاعالت    11و مجالس الظل،  عضوات من    10توزعت النساء المرشحات إىل  
ف 

ي    نشطة أ جميع برامج و 
ي من    16الجمعية، وذلك ف  ، طولكر موقع انتخاب  ،  م رام هللا، نابلس، جني  

ي هذه المرحلة، النساء الم    وتبلغ أعمار  . الخليل، بيت لحم
عاما(    40-25ات ما بي   )شاب 9رشحات ف 

 (. فما فوق 51نساء من الفئة العمرية ) 9و عاما(،  50-41نساء ما بي   )  3و



أن الغربية،  17 يذكر  الضفة  محافظات  مختلف  من  وشابة     قد   امرأة 
 
من  ن  جب  أ االنسحاب  عىل 

شح، بسبب ضغوطات اجتماعية وحزبية      وعائليةالبر
 
 أن هؤالء النساء كن قد  ف

ً
رضت عليهن، علما

شأبدين رغ  ح. بتهن بالبر

ي انتخابات  نوكا
 
 عن أن عدد الهيئات المحلية المشمولة ف

ً
ت لجنة االنتخابات المركزية أعلنت مؤخرا

ي محافظات الضفة الغربية   102المرحلة الثانية، قد بلغ 
 
ي  هيئة محلية ف

 
  50، ستجرى االنتخابات ف

مرشحة    2537 وصل إىل  قائمة انتخابية، بإجماىلي عدد مرشحي     259هيئة محلية تتنافس عليها  

هيئة محلية لم    28و هيئة ستفوز بالبر كية،    23% من إجماىلي العدد،  26.7ومرشح، تشكل النساء  

لعدد  اكتمالها  عدم  بسبب  اعتمادها  يتم  لن  واحدة  محلية  وهيئة  قائمة،  أي  فيها  شح  تبر

ي بحسب معطيات لجنة االنتخابات المركزية\ المرشحي   
 . ات القانوب 

ي مرحلتها األوىل لعام  وبلغت نسبة م
ي االنتخابات المحلية ف 

%، فازت  26،  2021شاركة النساء ف 

  21امرأة فازت باالنتخاب، و   30سيدة من ناشطات الجمعية وعضوات مجالس الظل،    51خاللها  

 حثيثة، وتسىع لتوفب  كافة  
ً
سيدة بالبر كية، وتبذل جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية جهودا

ي االنتخابات المقبلالسبل ال
ي تضمن تشجيع النساء عىل المشاركة الفاعلة ف 

 ة. تر


