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16 رسائل واقتباسات

باعتزاز وفخر كبيرين، تضع جمعية المرأة العاملة
الفلسطينية للتنمية بين أيديكم/ن نشرتها اإلخبارية
األولى لهذا العام. ويأتي اعتزاز الجمعية بما أنجزته كونه
يجسد اإلرادة والوعي وااللتزام لكافة هيئاتها والعامالت/
ين فيها وكذلك المتطوعات والمتطوعين، الذين
واللواتي يسهموا ويسهمن في المسار النضالي من
أجل تحقيق رسالة الجمعية المرتكزة على تمكين النساء
سياسيا واقتصاديا والعمل على تحقيق صحة نفسية

للنساء والفتيات على أساس المساواة.
وتسعى الجمعية ومن خالل برامجها المختلفة، إلى
التأسيس لعملية تفكيك وتغيير الهندسة االجتماعية
واألبوية التي تميز ضد النساء والفتيات في الحياة
العامة والخاصة. وال تقف معاناة النساء والفتيات عند
هذا الحد، بل يواجهن أيضًا انتهاكات االحتالل الممنهجة
وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة عليهّن. فحاليا
تشهد فلسطين تصاعدا غير مسبوق في جرائم
االحتالل التي تسعى لتكريس عملية تهويد القدس، كما
تستمر حكومة االحتالل في فرض حصار مناٍف للقانون
الدولي اإلنساني ضد الفلسطينيات والفلسطينيين في
قطاع غزة سعيًا لتدمير هذا الجزء من وطننا وتحويله
إلى أكبر سجن مفتوح على مستوى العالم ككل. كما أن
سلطات االحتالل ماضيٌة في عمليات قضم األراضي
وتصعيد عمليات االستيطان، ال سيما في االغوار، إلى
جانب الجرائم األخرى المتمثلة في التهجير االقصري

والقتل العمد واالعتقال.
كما أن فعاليات الجمعية ترتبط بدالالت وبمضامين
العمل مع فئة الشباب من الجنسين وإبراز مبادرات
ودور هذه الفئة في عملية التغيير الديمقراطي
واالجتماعي على قاعدة حقوق االنسان. كما أن الجمعية
تسعى لتعميق التنسيق والتشبيك بهدف تعزيز صمود

الفئات النسوية المختلفة في وجه كافة التحديات.
على صعيد ذي ارتباط، يتضمن العدد األول من هذه
النشرة، إضاءة على االبداع في استخدام أدوات الفن
واالعالم المختلفة لتوجيه رسائل لمناهضة العنف
المبني على النوع االجتماعي في الحقول االجتماعية
والسياسية واالقتصادية والثقافية. كما أن نشرتنا هذه
تعكس أنشطة تنمية القدرات وإبراز التحديات
والنجاحات عبر توفير منصات ترفع أصوات النساء

واحتياجاتهن.
يسعدنا تفاعلكم /ن مع نشرتنا، وارسال المالحظات
واالقتراحات التي تسهم في تعميق مجرى النضال

النسوي بمضمون تحرري ديمقراطي.

 



2021جمعية المرأة تختتم المؤتمر السنوي لمجالس الظل لعام   

يشة:   "امرأة من الوصول إلى قوائم االنتخابات 76مجالس الظل مكنت "خر  

اب إجراء المرحلة االوىل النتخابات الهيئات المحلية، وبمشاركة أكتر من    مع اقتر
ً
شابة وسيدة من مختلف محافظات    90تزامنا

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

ي رام هللا، المؤتمر السنوي لمجالس الظل لعام  
ن فن ي  2021أمس االثني 

، الذي حمل عنوان "نحو تعزيز دور النساء والشباب فن

 المشاركة السياسية". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اضغط/ي هنا لالطالع عىل الختر الكامل للمؤتمر 

"الباص  ي   حكايا المتنقل "يال نحكي
 
ف

 بلدة سبسطية 

ان  "ر  تستطيع  لن  ُمطلقة  النساء، كلمة  لكل  ي 
سالت 

ألجلك،  قوية  ي 
امرأة، كون  ألي  طموح  اي  توقف 

 ، ي
تكون  ان  ي  تحت  نفسك كما  ي 

واثبت  ايجابية  ي 
كون 

 ". وتحرري من قيود الظلم

 

أشارت المؤتمر،  المديرة    خالل  خريشة  أمال  أ. 

،  العامة لجمعية المرأة الفلسطينية العاملة للتنمية

تسىع   اىل  ومازالت  ي كانت 
التر الظل  مجالس  أن 

الحكم   ي 
فن بواقعهن  والنهوض  النساء  لتهيئة 

من   أكتر  عضويتها  ي 
فن وتضم   ، شابة    500المحىلي

ي محافظات الضفة   93وسيدة تتوزع عىل  
مجلس فن

است  غزة،  وقطاع  ن  الغربية  تمكي   
ً
مؤخرا طاعت 

امرأة ناشطه إىل قوائم المرحلة   76وتسهيل وصول  

منهن   المحلية،  الهيئات  انتخابات  من    49االوىل 

ي مسار العملية االنتخابية. من مج  امرأة مرشحة  للللللللل 
فيما أكدت    الس الظل، مؤكدة عىل استمرار وجود عدة عقبات تواجه النساء فن

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

النساء منها نسبة   الرجال بنسبة  62.7تشكل  ، إذ    %. 37.3% مقارنة مع  ي المؤتمر حضور نوعي
وكانت لمشاركة الشابات فن

ي إيصال أصوات النساء.  من الشاباتعدد  عرض
  تجارب  هن كمدافعات عن حقوق اإلنسان وعن دورهن كشابات فن

 

https://pwwsd.org/uploads/1638900404949078801.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال    عىل   16ضمن حملة صدى، حملة  ي 
المبتن العنف  لمناهضة  يوم 

النوع االجتماعي ضد النساء والفتيات، نظمت جمعية المرأة العاملة 

ي 
"، فن بلدة الفلسطينية للتنمية نشاط باص الحكايا المتنقل "يال نحكي

األربعاء   يوم  وذلك  نابلس،  محافظة  ي 
فن األول   15سبسطية  كانون 

يقارب  2021 ما  النشاط  هذا  وضم  من كل   50،  العنف  من  ناجية 

الناجحة مع   الغربية، من خالله ناقشن تجارب  هن  الضفة  محافظات 

 . ي عىل النوع االجتماعي
 العنف المبتن

ي  
فة األنشطة االرشادية فن جمعية المرأة العاملة افتتحت النشاط مشر

فتنة خليفة، بكلمة ترحيبية خاصة بالناجيات  الفلسطينية للتنمية أ. 

وتقدير الجمعية لتجارب  هن، بصفتهن قائدات للنساء وضحايا العنف، 

. كما أكدت عىل  ي عىل النوع االجتماعي
وقصص نجاح أمام العنف المبتن

بجميع   العنف  لوقف  مكانهن  ي 
فن النساء  دور  تعزيز  أشكاله، أهمية 

ي تتضمن كلمات "قوة،  
باإلضافة اىل فعالية الرصخة الخاصة بهن التر

ي تجاوز  
ي رصخت بها الناجيات كمصدر لقوتهن فن

ارصار، تحدي"، التر

النساء  لكل  القوة  صوت  واعالء  بها،  مررنا  ي 
التر المؤلمة  التجارب 

 . ي
ي المجتمع الفلسطيتن

 المعنفات فن

الناجيات تجار  ي نشاط البطاقات، شاركن 
ب  هن مع الحضور، وكيف  فن

جعلهن  ي 
فن دور  للتنمية  الفلسطينية  العاملة  المرأة  لجمعية  كان 

ن هذه التجارب. إحدى هذه التجارب كانت تجربة الناجية أمل  يتخطي 

ي شاركت الحضور ما مرت   24)اسم مستعار(  
، التر ن عاما وهي أم لطفلي 

هي عاما، وما تعرضت له  18به من تعنيف أرسي لقبول الزواج بعمر 

ي وجسدي ونفسي واقتصادي بعد الزواج.  
وأطفالها من تعنيف لفظن

وتحدثت أمل عن مساعدة الجمعية لها عىل تجاوز من خالل تمكينها  

نفسيا واقتصاديا مما جعل تخطيها لهذه التجربة أسهل. أرسلت أمل 

ي نهاية عرض تجربتها رسالة للنساء المعنفات والناجيات من العنف  
فن

امرأ أن كل  حقها تضمنت  ومن  الكون،  ي 
فن ابتسامة  أجمل  تحمل  ة 

الذي  العنف  عن  بعيدة  أفضل  حياة  لعيش  األمل  عىل  الحصول 

 تتعرض أو تعرضت له 

ي شاركت الحضور ما مرت   24)اسم مستعار(  
، التر ن عاما وهي أم لطفلي 

عاما، وما تعرضت له هي  18به من تعنيف أرسي لقبول الزواج بعمر 

ي 
وجسدي ونفسي واقتصادي بعد الزواج.    وأطفالها من تعنيف لفظن

وتحدثت أمل عن مساعدة الجمعية لها عىل تجاوز من خالل تمكينها  

نفسيا واقتصاديا مما جعل تخطيها لهذه التجربة أسهل. أرسلت أمل 

ي نهاية عرض تجربتها رسالة للنساء المعنفات والناجيات من العنف  
فن

ال  ي 
فن ابتسامة  أجمل  تحمل  امرأة  أن كل  حقها تضمنت  ومن  كون، 

الذي  العنف  عن  بعيدة  أفضل  حياة  لعيش  األمل  عىل  الحصول 

 . ي
ي الماضن

 تتعرض أو تعرضت له فن

وتعرضها   زوجها  من  طالقها  بقصة  مستعار(،  )اسم  رانيا  شاركت 

من   مطلقة  امرأة  رانيا  العنف.  من  واجهت    11ألشكال عديدة  عام، 

ي تربية اطفالها نظ
ن الغت  الكثت  من الصعوبات والتحديات فن را للقواني 

ان   المجتمع لها كمطلقة وانه اليحق لها  وللمرأة، ونظرة  منصفة لها 

المجتمع   رانيا  واجهت  حر.  وبشكل  طبيىعي  بشكل  حياتها  تمارس 

استطاعت   بعد طالقها وتتطور من نفسها.  ي أطفالها  ربر
ُ
ت وقررت أن 

دعم   وعتر  بقوتها  لها،  الموجه  العنف  وتوقف  حقها  تأخذ  ان  حياة 

واجتماعي متواصل من قبل جمعية المرأة العاملة الفلسطينية نفسي  

اىلي   )مطلقة(  لكلمة  الوصمة  دائرة  من  الخروج  واستطاعت  للتنمية، 

ي استكمال  
ي قوية ألجل نفسك وألجل اطفالك. نجحت رانيا فن

دائرة انتر

ي المجتمع وتعزيز دور المرأة. تقول رانيا:  
دراستها والعمل واالنخراط فن

ا  ي لكل 
اي طموح  "رسالتر توقف  ان  لنساء، كلمة ُمطلقة لن تستطيع 

ي ان   ي نفسك كما تحتر
ي ايجابية واثبتر

ي قوية ألجلك، كوبن
ألي امرأة، كوبن

، وتحرري من قيود الظلم".  ي
 تكوبن

https://www.facebook.com/WattanNews/videos/1264309257402423/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي المجتمع وتعزيز دور المرأة. تقول رانيا:  
دراستها والعمل واالنخراط فن

اي طموح   توقف  ان  النساء، كلمة ُمطلقة لن تستطيع  ي لكل 
"رسالتر

ي ان   ي نفسك كما تحتر
ي ايجابية واثبتر

ي قوية ألجلك، كوبن
ألي امرأة، كوبن

، وتحرري من قيود الظلم".  ي
 تكوبن

االجتماعية   األخصائية  بها  قامت  ي 
التر "تقدير"  نشاط  خالل  ومن 

بكتابة رسائل تقدير، نذكر   الناجيات  العملة، قامت  ري  هام  للجمعية 

نمط   ي  غت  وأيضا  حولك،  من  وألجل  أوال  ألجلك  قوية  ي 
منها كوبن

ي  
التر القوة  ي  أخرجر به،  ي 

مرربر ما  تجاوزي  أن  تستطيىعي  لكي  حياتك 

ي معنفة أو 
مستضعفة وأن كل امرأة بحاجة اىل الحرية   بداخلك وال تبقر

 . ن ي قوية ألن الحياة ال تقف عىل أمر معي 
 والحياة، ورسالة كوبن

 بنهاية اللقاء، قالت مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

األساسية هي  للناجيات: "القضية  ي رسالة قدمتها 
أ. آمال خريشة، فن

ي مررنا به المعنفات، وأن  
عدم االستسالم رغم كل األمور المؤلمة التر

وأن   العنف،  أمام  استسالم  يوجد  ال  انه  تقول  النساء  جميع  طاقة 

ي تخظي ما تعرضن 
مصطلح الناجيات من العنف هو تعتر عن قوتهم فن

 ".له

ن المرأة والمساواة    هذا النشاط اكة مع هيئة األمم المتحدة لتمكي  بالشر

ن ) ن الجنسي  ك الممول  UN Womenبي  (، ضمن برنامج حياة المشتر

النوع   لمنظور  مستجيبة  بيئة  "تعزيز  وع  ومشر حكومة كندا،  من 

مع   اكة  بالشر التعاونيات"،  وقطاع  الريفية  التنمية  ي 
فن االجتماعي 

 . WeEffectمؤسسة "وي ايفيكت" السويدية 

ة  تدريب المتابعة والتقييم والمساءل

 لطاقم عمل الجمعية 

العاملة   المرأة  المتابعة اختتمت جمعية  للتنمية تدريب  الفلسطينية 

ن   كانون ثان   17والتقييم والمساءلة والتعلم الذي تم عقده يوم االثني 

ي زووم مع  2022
اضن االفتر التواصل  ي مدينة رام هللا وعتر منصة 

، فن

ي كافة محافظات الوطن
 .مكاتب وأفرع الجمعية فن

القدرات لطاق التطوير وبناء  برنامج  التدريب ضمن  ي هذا 
م عمل  يأبر

اتيجية   االستر الخطة  اقراره ضمن  تم  الذي  .  2025- 2021الجمعية 

ي  
امج ومنسق المتابعة والتقييم فن يهدف التدريب الذي نفذه مدير التر

ن من  ي وموظفات الجمعي 
ن موظقن الجمعية، د. عقل أبو قرع، اىل تمكي 

اىل تطوير  المتابعة والتقييم والمساءلة، باإلضافة  مفاهيم وأساليب 

ي كتابة التقارير المبنية عىل النتائج. مهاراته
 م/ ن فن

 

تمحورت موضوعات التدريب حول نظرية التغيت  وأهميتها من أجل 

أو   وع  للمشر ي 
المنطقر واإلطار  بفعالية،  والمشاري    ع  امج  التر تنفيذ 

ي من 
نامج، ومخرجات نتائج النشاطات وترابطها معا بشكل منطقر للتر

ات وأهمية فهمها   أجل تحقيق األثر المطلوب، وايضا تم نقاش المؤرسر

ن عىل  كت  النتائج. وكذلك أدوات جمع المعطيات ووسائل   من أجل التر

المتابعة التحقق   لنظام  متكاملة  خطة  وضع  اىل  باإلضافة  منها، 

ن عىل  كت  وع أو برنامج، والتر والتقييم والمساءلة والتعلم خاصة بكل مشر

. كما شمل   النتائج بشكل كمي ونوعي التقارير من خالل عرض  إعداد 

ن عىل فهم المواضيع كت  ي تم نقاشها سابقا، مع توضيح  التدريب التر
التر

 أمثلة عملية من خالل عرض مشاري    ع وبرامج الجمعية المتنوعة. 

اف   ورة وجود متابعة وارسر وخلص التدريب إىل عدة توصيات منها، رصن

خطة  ووضع  عقدها،  يتم  ي 
التر بالمشاري    ع  الخاصة  التقارير  عىل 

خرجاته مدروسة لألهداف المراد تحقيقها من المشاري    ع ومقارنتها بم

وفحوصات  زيارات  وجود  ورة  رصن اىل  باإلضافة  منه،  االنتهاء  بعد 

ن لنتائج المشاري    ع عىل أرض الواقع،  ن والمنسقات الميدانيي  للمنسقي 

ي  
ن فن ن والمثقفات الميدانيي  وتنفيذ تدريبات أخرى مخصصة للمثقفي 

 كافة المناطق. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج قائدات عىل فضائية رؤيا 

 الحلقة األوىل 

 برنامج قائدات عىل فضائية رؤيا 

 الثانية الحلقة 

بالتعاون   للتنمية  الفلسطينية  العاملة  المرأة  عقدت جمعية 

الن  وحدة  بية  مع  التر وزارة  ي 
فن المناهج  ووحدة  االجتماعي  وع 

حول   التدريبات  من  سلسة  أيلول،  شهر  خالل  والتعليم، 

النوع   عىل  ي 
المبتن العنف  ومناهضة  المساواة  موضوع 

االجتماعي داخل البيئة الصفية، وذلك ضمن أنشطة برنامج  

البحر   جنوب  منطقة  ي 
فن النساء  ضد  العنف  "مناهضة 

النسوية األورومتوسطية، الممول  المتوسط" ضمن المبادرة  

مع سبعة   امن  ن بالتر تنفيذه  يتم  والذي   ، ي األوروبر االتحاد  من 

، واألردن، ولبنان والمغرب وتونس   ن دول عربية وهم: فلسطي 

 والجزائر ومرص. 

ونابلس   هللا  رام  مدينة  ي 
فن عقدت  ي 

التر التدريبات  تهدف 

/ ات ومرشدي/ ات ومديري/ ات    32بمشاركة     8من معلمي

بهيج    مدارس األستاذ  من  وبتيست   الغربية،  الضفة  ي 
فن

كافة   ي 
فن والمعلمات   ن  المعلمي  قدرات  بناء  إىل  نصارصة، 

التعليمية و رفع وعيهم/ ن بمفاهيم وفجوات النوع   المراحل 

االجتماعي وتطوير أساليب تعليمية لمعالجة هذه الفجوات  

، إضافة إىل المساهمة   داخل البيئة الصفّية والمنهاج الدراسي

وأدواره   االجتماعي  النوع  بتعريف  الخاصة  المفاهيم  نقل  ي 
فن

باستخدام   / ات  ن المعلمي  خالل  من  والطلبة  للطالبات 

سلسلة من التدريبات التوعوية حول النوع 

ي 
 
ي الضفة الغربية 8االجتماعي ف

 
 مدارس ف

ن   ي الضفة الغربية، وبتيست  من األستاذ بهيج نصارصة، إىل بناء قدرات المعلمي 
ي مدارس فن

وعيهم/ ن    ورفع كافة المراحل التعليمية    والمعلمات فن

إىل   إضافة   ، الدراسي والمنهاج  الصفّية  البيئة  داخل  الفجوات  لمعالجة هذه  تعليمية  أساليب  وتطوير  االجتماعي  النوع  وفجوات  بمفاهيم 

االساليب  المسا باستخدام  / ات  ن المعلمي  خالل  من  والطلبة  للطالبات  وأدواره  االجتماعي  النوع  بتعريف  الخاصة  المفاهيم  نقل  ي 
فن همة 

/ ات.  ن  والمهارات التعليمية المكتسبة لدى المعلمي 
 اضغط/ي هنا لالطالع عىل  الختر الكامل

https://www.facebook.com/royapalestine/videos/974010003179179/?_rdc=2&_rdr
https://www.facebook.com/royapalestine/videos/1352063425211138/?_rdc=2&_rdr
https://www.facebook.com/royapalestine/videos/1352063425211138/?_rdc=2&_rdr
https://www.facebook.com/royapalestine/videos/1352063425211138/?_rdc=2&_rdr
https://pwwsd.org/uploads/16333357622029334440.pdf
https://pwwsd.org/uploads/16333357622029334440.pdf
https://pwwsd.org/uploads/16333357622029334440.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اضغط/ي هنا لالطالع عىل  التقرير  الكامل 

ير حول عملية الرقابة على المرحلة   تقر

 2021األولى من االنتخابات المحلية 

 جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية  

بالضفة    المركزية  االنتخابات  لجنة  قبل  من  رقابة،  للتنمية كهيئة  الفلسطينية  العاملة  المرأة  جمعية  اعتماد  إىل  عىل  استنادا  الغربية، 

ي جرت بتاري    خ  
ي الرقابة 2021/ 12/ 11االنتخابات المحلية التر

ن والمشاركات فن ، نحيطكم علما أن الجمعية قانت بتنفيذ تدريب للمشاركي 

اع حسب المنطقة السكنية / ات وتوزيعهم/ ن عىل مراكز االقتر ن ي كافة المناطق وتسليم بطاقات الرقابة للمشاركي 
 .فن

المر  العملية االنتخابية  وقد رصدت جمعية  ي ارتكبت خالل 
التر  من االنتهاكات 

َ
للتنمية خالل عملية الرقابة عددا أة العاملة الفلسطينية 

ي جمعية المرأة  ٢٠٢١للمرحلة األوىل من انتخابات الهيئات المحلية لعام  
، حيث تمت عملية الرقابة من خالل المنسقات الميدانيات فن

اعتماد  العاملة الفلسطينية للتنمية، وال / ات ممن تم تدريبهم/ ن. وقد تم  ن /ات من مراقبي  ن الغربية    ٢٠٠متطوعي  ي الضفة 
مراقب/ة فن

ي باإلطار العام حيث اتسمت   المتعلقة بعملية االنتخابات قد جرت بشكل إيجابر
ن ام باألنظمة والقواني  ن

وقطاع غزة.  يذكر أن عملية االلتر

اهة بشكل عام، باستثناء ن والتن المرحلة   العملية بالسالسة  ي 
الشفافية وتفادي تكرارها فن أدناه بغية تعميق  ندرجها  ي 

التر االنتهاكات  بعض 

 القادمة من االنتخابات. 

  ت: أبرز هذه االنتهاكا 

اع   ❖ اع، حيث تواصلت مظاهر الدعاية االنتخابية أمام معظم مراكز االقتر ام بوقف الدعاية االنتخابية أمام قاعات االقتر ن عدم االلتر

ي محافظة رام هللا، و دخول سيارات تحمل  
ي رسدا فن

ومنها، عىل سبيل المثال، استمرار ممارسة الدعاية لقائمة البناء والتحرر فن

، باإلضافة أعالم أحد التنظيمات ا  ن ي محافظة جني 
ي قرية جلبون فن

اع فن لمتنافسة )أعالم صفراء(، كدعاية إلحدى القوائم لمركز اقتر

/ ات ووكالء القوائم االنتخابية داخل المحطات   ن الرتداء األوشحة )الخاصة بالقوائم(  كدعاية انتخابية، وتواجد بعض المرشحي 

ي منطقة
ي نفس الوقت )رسدا وجفنا فن

 رام هللا(.  االنتخابية فن

ن /ات حيث لم يتم مشاورة او   ❖ ي بعض المواقع فيما يخص االميي 
لوحظ عدم اتباع أحكام قانون االنتخابات للهيئات المحلية فن

ن عن  ي منطقة رام هللا رأيهم سؤال االميي 
ي يريدون مثال ذلك رسدا وجفنا فن

ن الختيار القائمة التر  . من المرافقي 

 اىل عدد  
ً
 ،  من اإليجابيات والتوصيات وقد أشار التقرير أيضا

 

لطالما كانت كوكب شغوفة بتعلم  

 .. الشاحناتسياقة 

( عاما، 49ذات )  1972كوكب عثمان عبد القادر الدراويش، مواليد  

من بلدة دورا جنوب الخليل، إمرأة فلسطينية وأم لستة أبناء، صاحبة 

ي عمر )
( عاما، 15مدرسة الشام لتعليم السياقة. تزوجت كوكب وهي فن

بعد   العامة  الثانوية  شهادة  عىل  وحصلت  الثانوي  تعليمها  وأكملت 

 .الزواج

ي عىل شاحنة  34تقول كوكب "تزوجت وانا عمري  عام، ويعمل زوجر

ي لهذا المجال طلبت منه أن اشاركه التجربة وتعلم   ي وحتر
نقل، ولشغقن

ي النقليات، فرحب بالفكرة وتوجهت اىل مدرسة 
السياقة لمساعدته فن

الخليل وسجلت بها". حصلت كوكب عىل رخصة  ي 
تعليم سياقة فن

الخليل وسجلت بها". حصلت كوكب عىل رخصة  ي 
تعليم سياقة فن

بعام   ايفت  التر قيادة  1991قيادة  حلمها  بل كان  بذلك  ي 
تكتقن ولم   ،

الشاحنة. لذا توجهت اىل المدرسة مرة أخرى، وحصلت عىل رخصة 

 كونها أول امرأة تحصل عىل رخصة قيادة شحن بمدينة  
ً
الشحن مجانا

وللنساء   لها   
ً
ودعما قيادة  الخليل،  تعلم  عىل  اإلقبال  يردن  ي 

اللوابر

 الشاحنات. 

ي شق طريقها نحو تحقيق ما كانت تحلم به، 
من هنا بدأت كوكب فن

ي مشاركة زوجها العمل عىل الشاحنة، تقول كوكب: "لم
  حيث بدأت فن

ة العمل عىل الشاحنة   اكن ي هذا العمل، أو مبارسر
ي سأستمر فن

أتوقع أبن

https://pwwsd.org/uploads/1643543577675504914.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة العمل عىل الشاحنة   أكن ي هذا العمل، أو مبارسر
ي سأستمر فن

أتوقع أبن

الشاحنة  الرخصة!! حيث أن  بعد مرور سنة فقط من حصوىلي عىل 

بشكل   األمور  سارت  ذلك  ومع  خطورة،  وب  ها  وقيادتها صعبة  ة  كبت 

ا  بإحضار  لمساعدته  ي  زوجر بمرافقة  وبدأت  جدا،  لنقالت  سلس 

ي أصبحت أذهب وحدي وأعمل  
الناعم، حتر أنتن كالحصمة، والرمل 

 ." ي  عىل الشاحنة دون مرافقة زوجر

التفكت  بكيفية  ة معينة، ثم بدأت  ي هذا المجال لفتر
عملت كوكب فن

 حتر 
ً
 ونهارا

ً
إنشاء مدرسة لتعليم السياقة، واصلت العمل والتفكت  ليال

"مد أسمتها  السياقة  لتعليم  مدرسة  لتعليم  أنشأت  الشام  رسة 

المهنة، أكملت  ي لم تستسلم رغم صعوبة هذه 
التر السياقة". كوكب 

ي هذه المهنة، ليصبح زوجها 
تها من خالل إدخال أفراد عائلتها فن مست 

ي المدرسة. 
ن سياقة فن  وأبنائها إناث وذكور مدربي 

ي هذه المهنة، ليصبح زوجها 
تها من خالل إدخال أفراد عائلتها فن مست 

ي المدرسة. 
ن سياقة فن  وأبنائها إناث وذكور مدربي 

رسالة كوكب للنساء والفتيات هي رسالة إرادة وعزيمة وثقة بالنفس،  

تقول كوكب: "إن سياقة الشحن تحتاج إىل تدريب طويل، باإلضافة  

وتص  وإرادة،  جسمانية،  قوة  مع إىل  بالنفس..  الثقة  من  ومزيد  ميم، 

ذلك فهي مهنة ال تقترص عىل الرجال وال تنقص من أنوثة المرأة. إن  

عمل المرأة بالمهن غت  التقليدية يتطلب منحها الثقة والفرصة، لكنه  

المجتمع   من  وتعاون  ذاتها  المرأة  من  يتطلب شجاعة  ذلك  قبل كل 

هو جديد بالنسبة للثقافة  إلتاحة الفرصة لها، إلثبات قدرتها عىل عمل  

 السائدة."

ي صعب عىل البنت .. "
ي إش 

 
  ما ف

راح    واإلرادةوالتجربة والتدريب  

 "يوصلوها لهدفها

الشابة   قصة  عىل  تعرفوا 

القدس   نورا_أبو_ناب# من 

 من رام هللا..  دياال_القواسمي #و

 

https://www.facebook.com/pwwsd/videos/209976734662692
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%86%D8%A7%D8%A8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUZT9pw4Wbn_cmkZJpfb1Q4Wto3yPTVICyLO0T2ptrKzUpf8ZralSpcd_Ef8E8_hAltxWCGjiHP9GWKImRkE3BPHJq5ZChpaWtorl1C9dPrttAsRJstFHq3Sl6ghcPWYc45ke65ZgTMTKEMbwZwVbYv&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%86%D8%A7%D8%A8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUZT9pw4Wbn_cmkZJpfb1Q4Wto3yPTVICyLO0T2ptrKzUpf8ZralSpcd_Ef8E8_hAltxWCGjiHP9GWKImRkE3BPHJq5ZChpaWtorl1C9dPrttAsRJstFHq3Sl6ghcPWYc45ke65ZgTMTKEMbwZwVbYv&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%86%D8%A7%D8%A8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUZT9pw4Wbn_cmkZJpfb1Q4Wto3yPTVICyLO0T2ptrKzUpf8ZralSpcd_Ef8E8_hAltxWCGjiHP9GWKImRkE3BPHJq5ZChpaWtorl1C9dPrttAsRJstFHq3Sl6ghcPWYc45ke65ZgTMTKEMbwZwVbYv&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUZT9pw4Wbn_cmkZJpfb1Q4Wto3yPTVICyLO0T2ptrKzUpf8ZralSpcd_Ef8E8_hAltxWCGjiHP9GWKImRkE3BPHJq5ZChpaWtorl1C9dPrttAsRJstFHq3Sl6ghcPWYc45ke65ZgTMTKEMbwZwVbYv&__tn__=*NK-R


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يفزن   51 الظل  مجالس  عضوات  من  امرأة 

 . بالمرحلة األوىل من االنتخابات المحلية

ازها   أعربت ن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية عن فخرها واعتر

ي   51لفوز  
فن الظل  مجالس  وعضوات  الجمعية  ناشطات  من  سيدة 

ي  
ي جرت فن

،  2021لعام    12-11المرحلة األوىل لالنتخابات المحلية التر

ي  
هيئة محلية جرت فيها االنتخابات، باإلضافة إىل    154شملت  والتر

نكية من خالل قوائم التوافق 162  .هيئة محلية فازت النساء فيها بالتر

ودليل واضح   بمثابة مؤرسر هام  النجاح هو  الجمعية أن هذا  وتعتتر 

عىل تطور وعي النساء وإيمانهن العميق بقدراتهن عىل العطاء وتحمل  

از   ن واالعتر بالتقدير  الجمعية  تتوجه  المجتمع. كما  لخدمة  المسؤولية 

عملية  عىل  الرقابة  ي 
فن شاركوا  الذين  والمراقبات  ن  المراقبي  ات  لعشر

و  اع  ن االقتر المحلية كممثلي  االنتخابات  نتائج  الجمعية، \ فرز  عن  ات 

رقابية   للتنمية كجهة  الفلسطينية  العاملة  المرأة  اعتماد جمعية  بعد 

 عىل االنتخابات. 

 

من    26وعددهم   العمرية  الفئة  يليهم    14وعددهم    50-41امرأة، 

 امرأة.   11فما فوق وعددهم   51امرأة، ثم الفئة العمرية من 

وتؤكد جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، أنها ستواصل العمل  

ن النساء ودعمهن  ي تسىع من خاللها إىل تمكي 
عىل تكثيف جهودها التر

و  وتطوير  وتؤمن ومساندتهن،  المستويات،  قدراتهن عىل كافة  تعزيز 

بتوعيتهن  تتمثل  النساء  ن  تمكي  نحو  األوىل  الخطوة  أن  الجمعية 

تمكن  ي 
التر الفعالة  واألدوات  المناسب  ن  الحت  توفت   ثم  بحقوقهن، 

النساء من ممارسة عمليات ترسيخ الحقوق واستخدامها للدفاع عن 

وا  المساواة  قاعدة  عىل  بكرامة  العيش  ي 
فن هذا الحق  ي 

وفن لمناصفة، 

عىل  النساء  لتشجيع  الحثيثة  جهودها  الجمعية  تواصل  السياق 

ي  
والتر المحلية  لالنتخابات  الثانية  المرحلة  ي 

فن الفاعلة  المشاركة 

ون من آذار من العام   ي السادس والعشر
 . 2022ستجري فن

ي أجسام 
النساء فن إىل تنظيم  الجمعية منذ سنوات  ومن هنا، سعت 

ي ا 
ألجسام الفعلية القائمة وكان من أبرز أشكال  ضاغطة أو دمجهن فن

ي أصبحت حاضنة لتشجيع  
هذا المنىح، تشكيل "مجالس الظل" التر

أو   سواء كمرشحات  المحلية  االنتخابات  ي 
فن المشاركة  عىل  النساء 

يعية   التشر العامة  االنتخابات  موعد  لتحديد  والضغط  ناخبات، 

 .والرئاسية

عبارة عن مجالس مساندة    وتشت  الجمعية، إىل أن مجالس الظل هي 

زيادة   هو  منها  والهدف  المنتخبة  المحلية  المجالس  لعمل  ودعم 

ي  
ي الحياة السياسية واالجتماعية، ودعم المرشحات فن

مشاركة النساء فن

االنتخابات المحلية والعامة، ورفع وعيهن حول حقوقهن السياسية  

الحراك   خالل  من  القيادية  النساء  قدرات  بناء  اىل  اليومي باإلضافة 

ي التخطيط ألنشطة تعزز المشاركة السياسية  
العمىلي عتر المشاركة فن

 .للمرأة الفلسطينية

ي كونها تعمل عىل دعم ومساندة عمل  
وتكمن أهمية هذه المجالس فن

ي المجالس المحلية للقيام بواجبهن، وتقديم  
العضوات المنتخبات فن

البلدة، النصح لهن والتشاور معهن فيما يتعلق   باحتياجات القرية او 

 خاصة ما يتعلق باحتياجات النساء. 

للتنمية، هي صاحبة فكرة   الفلسطينية  العاملة  المرأة  عتتر جمعية 
ُ
وت

ي عدد من المواقع بالضفة 
النواة األساسية لمجالس الظل فن تأسيس 

ي الضفة وغزة.   93، وعددها الغربية وقطاع غزة منذ سنوات
 مجلس فن

العاملة:   المرأة  عىل جمعية  واضح  دليل  النجاح  هذا 

 . تطور وعي النساء

للمرحلة األوىل من االنتخابات من ناشطات وكانت قد ترشحت فعليا 

عضوه    49امرأة وشابة، منهم    76الجمعية وعضوات مجالس الظل  

المجالس   انتخابات  من  األوىل  المرحلة  ي 
فن منهم  فاز  ظل،  مجلس 

( الغربية، 51المحلية  الضفة  محافظات  مختلف  من  وشابة  امرأة   )

االنتخا40منهم ) توزيعهم حسب طبيعة  ب، ( عضوة مجلس ظل، 

و  21 نكية،  بالتر فازت  الجدير   30امرأة  ومن  باالنتخاب.  فازت  امرأة 

ان غالبية النساء الفائزات من الفئة العمرية من   عام    40-25بالذكر 

من    26وعددهم   العمرية  الفئة  يليهم    14وعددهم    50-41امرأة، 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد   وممثىلي  المركزية  االنتخابات  لجنة  مع  لقاء 

من األحزاب السياسية حول تعزيز مشاركة النساء 

ي االنتخابات المحلية 
 
    . والشباب ف

بتاري    خ  بنابلس  للتنمية  الفلسطينية  العاملة  المرأة  جمعية  عقدت 

االجتماعي   2021/ 11/ 2 الظل ومنتدى النوع  اكة مع مجالس  وبالشر

ي الحكم المحىلي لق
اءا مع لجنة االنتخابات المركزية وعدد من قيادات  فن

األحزاب السياسية تحت عنوان: "نحو أوسع مشاركة للنساء والشباب 

الجمعية   اللقاء ضمن جهود  المقبلة"، وجاء  المحلية  االنتخابات  ي 
فن

ي ظل  
ي الحياة السياسية، وفن

الحثيثة لتعزيز مشاركة النساء والشباب فن

الجا والحراكات  االنتخابات المستجدات  موعد  تحديد  اثر  عىل  رية 

المحلية، وب  هدف رصد مواقف وتوجهات األحزاب السياسية  لتوسيع  

ي هذه االنتخابات، ولالطالع 
مشاركة الشباب والنساء عىل قوائمهم فن

نزي  هة   انتخابات  لضمان  المركزية  االنتخابات  لجنة  إجراءات  عىل 

ي أطلقتها  وشفافة بما فيها المراقبة عىل تطبيقات مدونة ا 
لسلوك التر

ام   ن اللجنة ومدى االستعدادية والجاهزية لدى األحزاب السياسية لاللتر

 بتطبيق هذه المدونة . 

الجارية عىل   والحراكات  المستجدات  ي ظل 
وفن السياسية،  الحياة  ي 

فن والشباب  النساء  مشاركة  لتعزيز  االنتخابات   إثر الحثيثة  موعد  تحديد 

ي هذه االنتخابات، ولالطالع    السياسية لتوسيع المحلية، وب  هدف رصد مواقف وتوجهات األحزاب  
مشاركة الشباب والنساء عىل قوائمهم فن

ي أطلقتها اللج
نة  عىل إجراءات لجنة االنتخابات المركزية لضمان انتخابات نزي  هة وشفافة بما فيها المراقبة عىل تطبيقات مدونة السلوك التر

ام بتطبيق ه ن  المدونة. ذه  ومدى االستعدادية والجاهزية لدى األحزاب السياسية لاللتر

ورة مواجهة اإلقصاء واالنتقاص المتكرر   خالل اللقاءقدم المشاركون والمشاركات  العديد من المداخالت والتوصيات، أكدت جميعها عىل رصن

ورة أن تلعب األحز  ي االنتخابات الحلية الحالية، ورصن
اب  لحقوق النساء والشباب من خالل تضافر الجهود لتعزيز مشاركة النساء والشباب فن

نكية ومواجه التر ورة تجنب قوائم  المشاركون والمشاركات عىل رصن االنتخابية، كما أكد  ي قوائمها 
النساء والشباب فن ي زيادة 

ة  السياسية دورا فن

ي تطىعن بشكل كبت  عىل العملية االنتخابية، باإلضافة إىل التأكيد عىل دورية االنتخابات ونزاهتها. 
 العشائرية التر

 اضغط/ي هنا لالطالع عىل الختر الكامل للقاء 

تعاونيات  ل زيارات صحفية ميدانية

 نسوية شبابية  ة وانتاجيةزراعي
جمعية   نظمتها  ي 

التر الميدانية  الصحفية  الزيارات  أظهرت 

مؤسسة  مع  اكة  بالشر للتنمية،  الفلسطينية  العاملة  المرأة 

ايفيكت"   ،    WE EFFECT"وي  ن يومي  لمدة  السويدية 

الزراعية   التعاونيات  من  عدد  سجلها  ي 
التر النجاح  قصص 

، بورين وبيت   ، الشيوخ، المغت  ي "بتت 
النسائية والشبابية  فن

تواجه  فور  ي 
التر والتحديات  ونتائجها  وأثرها  وواقعها  يك" 

ي المجتمع  
المرأة الريفية فيها، وكذلك أثر هذه التعاونيات فن

وع "تعزيز بيئة مستجيبة لمنظور   ، وذلك ضمن مشر المحىلي

التعاونيات"،   وقطاع  الريفية  التنمية  ي 
فن االجتماعي  النوع 

ي  بالتعاون مع اتحاد لجان العمل الزراعي والمركز ا 
لفلسطيتن

 للتنمية االقتصادية واالجتماعية. 

 

https://pwwsd.org/uploads/16360430621525270360.pdf
https://pwwsd.org/uploads/16360430621525270360.pdf
https://pwwsd.org/uploads/16360430621525270360.pdf
https://pwwsd.org/uploads/1643623668632067298.pdf
https://pwwsd.org/uploads/1643623668632067298.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نابلس  –تعاونية بيت فوريك ارض وزرع 

بيت  من  العمل  عن  عاطالت  جامعيات  نساء  سبع  نجحت  حيث 

وات   الخرصن النتاج  مشتل  عن  عبارة  زراعية  تعاونية  انشاء  فوريك 

ي بيت فوريك وبيت دجن، بحسب ما افادت  
الورقية لتغطية منطقتر

"تشجيع   مستدركة  قالت  ي 
والتر مليطات،  اسيل  الجمعية  عضو  به 

ي وتعزيزه وتحقيق  الناس نحو العودة اىل االرض وتحقيق االكتف
اء الذابر

تابع  استهالكي  ي  انتاجر ونمط  احتالل  وجود  ظل  ي 
فن غذائية  سيادة 

 ."لالقتصاد االرسائيىلي 

واكدت مليطات ان جمعيتها تحقق مع توأمتها االخرى تعاونية بورين 

، منوهة اىل ان جمعيتها تنتج االشتال   سلسلة كاملة من االنتاج الزراعي

بوري جمعية  بينما  فان الزراعية  وبالتاىلي  ثمارها،  وتنتج  تزرعها  ن 

ن تحققان سلسلة االنتاج الزراعي مما يقلل التكاليف.   الجمعيتي 

 تعاونية ارض وزرع/ قسم مزرعة الحياة بورين 

بورين،  الحياة  مزرعة  قسم  وزرع/  ارض  جمعية  عضو  قالت  بدوره 

ى النجار:" نحن مجموعة شباب وبنات نتعاون معا النجاح العمل   بشر

ي المبادرات  التعاو
القيادية فن ي الحقيقة اثبتت الفتيات قدراتهن 

ي وفن
بن

 . واالفكار الزراعية الريادية

، بمبادرة خمسة 2020"بدأت فكرة الجمعية من شهر آذار    وقالت: 

ارب  ع شابات، ولم   ن من تخصصات مختلفة منهم   ن جامعيي  خريجي 

تأهيل واستثمار بيوت بالستيكية    إلعادةنحصل عىل وظائف، وبادرنا  

ي مصنفة 
ي البلدة لكنها غت  مستغلة، مقامة عىل قطع اراضن

متوفرة فن

الذي   ، الزراعي العمل  اتحاد  من  الدعم  وتلقينا كل  "ج"،  منطقة  ي 
فن

بش  الحمايةب زودنا  البالستيكية،   لألرض"السياج"    ك  والبيوت 

فيما دعمنا االتحاد بيتا بالستيكيا بجهود ذاتية،  بإنشاءوبالتدرج قمنا 

وي   ومؤسسة  للتنمية  العاملة  المرأة  وجمعية  بالستيكي آخر،  ببيت 

اعمالنا   توسع  عىل  انعكس  الذي  االمر  والتأهيل،  بالتدريب  ايفيكت 

ننتج   اصبحنا  حيث  االنتاجية  قدرتنا  ي   7وزيادة 
فن الخيار  من  أطنان 

و   الواحد  منتجات  17الموسم  بتسويق كل  ونقوم  البندورة  من  نا  طنا 

ي البلدة وبالتعاقد مع تجار الخضار من خارجها
 ."محليا فن

بالستيكية   بيوت  عدة  انشاء  اىل  جمعيتها  واعضاء  النجار  وتتطلع 

واتاحة  الجوري،  الورد  بزراعة  متخصص  واحد  ومن ضمنها  اخرى  

ن عن العمل.   فرص عمل اخرى للعاطلي 

واتا  الجوري،  الورد  بزراعة  متخصص  واحد  ضمنها  ومن  حة اخرى 

ن عن العمل.   فرص عمل اخرى للعاطلي 

 رام للا - الزراعي  لإلنتاجالمغير الزراعية تعاونية 

الزراعي غسان ابو    لإلنتاجمن جهته قال عضو جمعية المغت  الزراعية 

االرض   عليا:  عىل  والحفاظ  المزارع  بدعم  تعتن  زراعية  لجنة  "كنا 

ة   صغت  مشاري    ع  اقامة  ي 
فن الشباب  ودعم  لها  للدخل والعودة  مدرة 

ن عن العمل  ."وخصوصا الشباب الصبايا العاطلي 

من   وأضاف:  وبدعم  وعتر جمعية  بشكل مؤسسي  العمل  لنا  "تبادر 

العمل   للتنمية    الزراعي وجمعيةاتحاد لجان  العاملة   ومؤسسةالمرأة 

العمل   بدأنا  ايفيكت،  جمعيةوي  بعالمة   عىل  ترخيصها  تم  زراعية 

وتضم   "غلتنا"  و  6منهم  شابا    15تجارية  واغلب   9صبايا  شباب، 

ن عن  ويبحير العمل  الصبايا خريجات جامعيات لكنهن عاطالت عن 

 فرص عمل". 

 

 

 

 

 

وة الحيوانية   اإلنتاجية جمعية الشيوخ التعاونية للير

قصة  االنتاجية،  الحيوانية  وة  للتر التعاونية  الشيوخ  جمعية  سجلت 

ن المرأة اقتصاديا واجتماعيا ل  ي تمكي 
تكون جزءا مساهما  نجاح ريادية فن

خالل   من  وذلك  الرجل،  جانب  اىل  ألرسهن  االقتصادي  الوضع  ي 
فن

 ، ي
والحيوابن ي 

النبابر ي 
الغذاب  التصنيع  وانتاجيتها،  اعمالها  استهداف 

والمخلالت   واالجبان  وااللبان  والمعجنات  والمعمول  كالمفتول 

الزينة   ومشغوالت  والمطرزات  ومنتجاته،  والعنب  والمقدوس 

ليس   قدرات كادراتها  اليدوية،  تنمية  ها عىل  ن تركت  وانما  هذا فحسب 

والتأهيل   التثقيفية والصحية  بالدورات  ية من فتيات وسيدات  البشر

ي المجتمع. 
ي ليكن فاعالت فن

 المهتن

 اضغط/ي هنا لالطالع عىل التقرير الكامل للزيارات الصحفية  

https://pwwsd.org/uploads/1643623668632067298.pdf


 رسالة مفتوحة موجهة لألحزاب السياسية

القوائم المرشحة لخوض االنتخابات المحلية في  ونحن على أبواب تشكيل 

 السادس والعشرين من آذار مارس الُمقبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022كانون ثان  30

ي الحكم المحىلي منتيتوجه  
برسالته إىل جميع األحزاب السياسية  الفلسطينية    الذي تستضيفه الجمعية  دى النوع االجتماعي فن

االنتخابات  القوائم االنتخابية وخوض  المستقلة المعنية بتشكيل  وكذلك إىل كافة القوى والحراكات االجتماعية والسياسية 
ي المجالس المحل

ي مرحلتها الثانية فن
ية المصنفة )أ( و )ب(، وهو يىعي اإلشكالية المسّجلة عىل االنتخابات من غالبية المحلية فن

ي يوم  
ي بتنظيمها فن

ي بسبب مخالفتها قانون انتخاب هيئات الحكم المحىلي القاضن
القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدبن

 كذلك تفرد الحكومة بتحديد موعدها وإصدار المرسوم الخاص قبل إجراء
ً
الحوار الالزم والحصول عىل التوافق    واحد، مسجال

ن القوى السياسية عليها بسبب   ى إىل حرمان قطاع غزة من االنتخابات   االنقسامبي 
ّ
ي مع قطاع غزة مما أد

السياسي والجغرافن
 .وأعظ الذريعة الالزمة لحركة حماس لمقاطعتها

من    الثانية  المرحلة  إجراء  يتفهم   
ْ
وإذ المنتدى  فإن  كذلك، 

ي كانون األول    االنتخابات
المحلية بعد إجراء المرحلة األوىل فن

إىل  2021 القصوى  غزة  قطاع  حاجة  يرى   
ً
أيضا لكنه   ،

الديمقراطي   الحق  وإعادة  االنتخابات  تجديدها عن طريق 
عا منذ  إليهم  والمواطنات  ن  المواطني  من  اختطف  م  الذي 

ي  2004
فن المجالس  جميع  تحويل  عنه  نتج  الذي  األمر   ،

نة بشكل انفرادي بحكم قوة األمر   قطاع غزة إىل مجالس معيَّ
البنية   وصيانة  ترميم  إىل  القطاع  حاجة  إىل  إضافة  الواقع 

سلسلة   بعد  المدمرة  ي    االعتداءات التحتية 
التر المدمرة 

ض لها القطاع من قبل االحتالل وهو األمر الذي   كشفت  تعرَّ
ن عىل   ي زادت من معاناة المواطني 

ة  التر عيوبه األمطار األخت 
المخيمات،    ي 

فن ة  الفقت  الطبقات  خاص  وبشكل  معاناتهم  
ي نزحت بسبب تدمت  بيوتها خالل الهجمات  

والعائالت التر
اإلعمار.  إعادة  تنتظر  زالت  وما  من   العدوانية   

ً
وانطالقا

  أهداف

ي أهداف  
فن االجتماعي  النوع  المحىلي    منتدى  الحكم 

مراقبته   موقع  ومن  أجلها،  من  تأسس  ي 
التر ورات  والرصن

    االنتخابيةللقوائم  
ً
والحمالت اإلعالمية السابقة وخصوصا

األول   ي كانون 
فن ي جرت 

التر ة  األخت  فقد    ،2021االنتخابات 
جملةوثق   والعنف    المنتدى  السلوكيات  ي من   االنتخابر

تتعارض   ي 
والتر للمرأة  المسيئة  ية  ن والتميت  السلبية  واألنماط 

ف الموقع مع جميع األحزاب المنضوية   مع بنود ميثاق الشر
ي منظمة التحرير الفلسطينية، األمر الذي يؤرسر لدى قطاع  

فن
كبت  من المجتمع بأن األحزاب والفصائل السياسية ال زالت  

ال يفقدها  مما  أفعالها  مع  تتعاكس  عالوة  أقوالها  مصداقية 
عىل وضع برامجها ومبادئها عىل المحك واالختبار ويجعلها 
ض    عن دورها المفتر

ً
ي تكريس الثقافة النمطية عوضا

تسهم فن
ثقافة   لتكريس  بها  المناط  اتجاه دورها  يلزم  ما  ي عمل كل 

ن
ف

 للمرجعيات المعتمدة.   
ً
 العدالة والمساواة وفقا

ي منتدى النوع االجتماعي أمام هذه الحالة 
ن واقصاء، فإننا فن  الحكم المحىلي من تميت 

ي بتن
ي يشهدها موقع المرأة فن

اجعة التر المتر

ي الحكم المحىلي نطالبكم بما يىلي 
 :فن

ي والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية    أوال: 
ن الوطتن  لقرار المجلسي 

ً
ف وفقا جمة توقيعها عىل ميثاق الشر أن تقوم األحزاب بتر

ي القائمة وبما يضمن  30ص  بتخصي
ن كل ثالثة أسماء فن % من عضوية قوائمها للنساء عىل أن يتم إدراج عضوة امرأة من بي 

دعم  وإىل عدم  بالنسبة  م  ن تلتر ي 
التر القوائم  إىل دعم  والتوعوية  التعبوية  برامجه  المنتدى عتر  النسبة حيث سيدعو  تجسيد 

تيب من حيث   م بالنسبة والتر ن ي ال تلتر
امها لحقوق المواطنة للنساء وتكشف  القوائم التر امها إنما تعكس عدم احتر ن أنها وبعدم التر

ي ن  .عن سلوكها التميت 

 :
ً
ي    ثانيا

يدعو المنتدى األحزاب والقوائم المستقلة إىل النأي بأنفسهم عن ظواهر إخفاء صور المرشحات وتجاهل أسمائهن فن

ام المرشحات جميع الوسائل اإلعالمية، حيث سيقوم المنتدى بالكشف عن هو  م باحتر ن ي ال تلتر
ية جميع القوائم االنتخابية التر

ي النهوض بواقع المجالس
ن
 . ودورهن ف

 

https://pwwsd.org/uploads/16436093871607798935.pdf
https://www.facebook.com/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-101439413759127
https://www.facebook.com/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-101439413759127
https://www.facebook.com/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-101439413759127


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي مرحلة الدعاية االنتخابية وعدم احتكاره    ثالثا: 
ي الظهور االعالمي فن

اك المرأة فن  والسيطرة يدعو المنتدى القوائم االنتخابية إىل إرسر

ن والمواطنات بالعمل العام.  ام حق المواطني 
   عليه من قبل األعضاء وذلك توخيا لتكريس ثقافة بديلة تقوم عىل احتر

القوائم المرشح  رابعا:  ورة قيام  منها إيالء  رصن ي المقدمة 
برامجها االنتخابية وفن ي 

ة بوضع القضايا االجتماعية والديمقراطية فن

ي أولويات سياساتها التطويرية
 .األهمية الالزمة لدور ومشاركة المرأة ووضع احتياجاتها ومطالبها فن

 :
ً
ي بداية المهلة المخصصة لتقدي  خامسا

ىلي القوائم تقديم القوائم فن
ّ
م القوائم حيث يتستن للعضوات  يطالب المنتدى مشك

ي حال عدم معرفتهن وكذلك إلتاحة الفرص أمامهن للتعديل والتغيت  
 .التعرف عىل طريقة ترشيحهن وترتيبهن فن

ي موعدها المحدد وأن  
 
ام بإجراء االنتخابات ف ي الحكم المحىلي يتطلع إىل أن يتم االلي  

 
، فإن منتدى النوع االجتماعي ف

ً
وختاما

ي ظل أجواء ديمقراطية تتيح للجميع االستفادة من الحصول عىل يتم  
 
اهة والمشاركة ف ام بمحددات الشفافية والي   االلي  

، ولتمكير  المواطنير   ي االعالم الرسمي
 
  / فرص متساوية ف

ً
امج المختلفة وعقد المقارنات وفقا امات من االطالع عىل الي    اللي  

ي عىل أساس
 ها يقرر من سينتخب. القوائم بمصالحه واحتياجاته الت 

 

الفلسطينية  ا   -  2021آب   العاملة  المرأة  جمعية  ختتمت 

االجتماعي   النفسي  االرشاد  قطاع غزة جلسات  ي 
فن للتنمية 

)لألطفال   عمر  من  ن  مدار    17-7والمراهقي  عىل  عام.   )

شهرين ونصف، قدمت الجمعية خدمات الصحة النفسية  

لعدد   االجتماعي  النفسي  ي    395والدعم 
فن وطفلة  طفل 

العدوان   من   
ً
را االكتر ترصن تعتتر  بقطاع غزة  مناطق  خمس 

ق وغرب   ؛ قرية أم النرص، بيت حانون، رسر اإلرسائيىلي األخت 

المغ مخيم  المواضي  مدينة غزة،  منطقة  خانيونس  –ازي، 

ي مدينة رفح. حيث تم تقديم خدمات الصحة  
وجي السالم فن

اكة وتعاون مع   االجتماعي عتر رسر النفسية والدعم النفسي 

ي كافة أنحاء قطاع غزة.  7سبعة 
 مؤسسات قاعدية فن

تختتم بعد العدوان األخير عىل قطاع غزة، الجمعية 

 جلسات االرشاد النفسي االجتماعي ألطفال ومراهقير  

العديد من    124خالل   ، وبواسطة تطبيق  التغلب عىل  جلسة ارشاد جماعي ي 
المهارات الحياتية، ساعدت مرشدات الجمعية األطفال فن

الصعوبات النفسية، وتخفيض حدة التوتر، والتخلص من أعراض الصدمة النفسية الناجمة عن العدوان اإلرسائيىلي األخت  عىل قطاع غزة  

 . ي
ي أيار الماضن

 فن

ي 
المهتن تدخلها  للتنمية  الفلسطينية  العاملة  المرأة  جمعية  تكريم  اختتمت  تم  حيث  منطقة،  ي كل 

فن احتفاىلي  يوم  بتنظيم  االرشادي   

/ ات، وتوزي    ع الهدايا عىل الجميع.  ن وع "االستجابة الطارئة الحتياجات الصحة النفسية   المشاركي  ي هذه الجلسات واألنشطة ضمن مشر
تأبر

ي قطاع غزة" بتمويل من مؤسسة السالم النسوية 
 . Swiss solidarity ومؤسسة  cfdوالدعم النفسي االجتماعي فن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب اسات
 
ت
 
ل واق

 رسائ 

 المساواة طريقنا.. 

تطبيق    فيلم يسأل عن 

صنع   مراكز  ي 
فن الكوتا 

 القرار

 

 

https://www.facebook.com/WattanNews/videos/964688587463157/
https://www.youtube.com/watch?v=zr9rFTpDf9M

