
ي   ة ر لقاء طاولة مستدي   تعقد جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية  
ف 

ة   تخابات المحلية نتائج االن حول    مدينة رام للا   األخير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022- 05- 26  - رام للا 

ي نتائج االنتخابات  حول  ،  طاولة مستديرة  لقاءجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية    عقدت
  المحلية الت 

 خالل عامي  
وذلك يوم األربعاء ،  وآليات الضغط إلجراء االنتخابات العامة  2022و  2021جرت عىل مرحلتير 

ي  2021-05-25الموافق 
ي مدينة  طعم مقاعة ف 

 رام للا. الزوادة ف 

النسوية،   20  اللقاءحض   و  المؤسسات  عن  وممثالت  محلية،  ومجالس  الظل،  مجالس  عضوات  من  امرأة 

ي الحكم المحىلي   وعضوات منتدى النوع االجتماعي 
بدورتها   انتخابات الهيئات المحلية  الحضور نتائجوناقش  ،  ف 

ي المجالس    رصد األوىل والثانية، و 
ي ، و المحليةمدى فعالية مشاركة النساء ف 

خطوات تعزيز مشاركة النساء ف 

ي  أهمية الضغطو  االنتخابات العامة يعية والرئاسية.  الشعت   إلجراء االنتخابات العامة، التشر

ي   مثقفاتالمن    بتيسير كانت    الجلسة
نعمة عساف،    الميدانيات ف  للتنمية  الفلسطينية  العاملة  المرأة  جمعية 

ي    ونائلة عودة،
ي بداية الجلسة  أكدناللوات 

ي المجالس المحلية المنتخبة، مشاركة النساء  فعالية  عىل أهمية    ف 
  ف 

ورة متابعة احتياجات النساء المختلفة لضمان استمرار مشاركته و   ن الفاعلة. عن ض 



ي للديمقراطية واالنتخابات عارف جفال  بدوره أشار  ي    اىل،  مدير المرصد العرت 
أن مشاركة النساء وترتبيهن ف 

كان أفضل من المرحلة الثانية، إذ كان ترتيب النساء    2021المرحلة األوىل من انتخابات الهيئات المحلية لعام 

ي  
الخمف  يعتي   األوىل  سالمراكز  ما  وهو  السابقة  أفضل،  المراحل  جفال    . من  شحوأضاف  الي  نسبة  ي   أن 

ف 

السابقة إىل    االنتخابات  بتطبيق،  %26وصلت  ملزمة  القوائم كانت  جميع    المخصص  (الكوته)  قانون  ألن 

عىل   شدد . كما نسبة مجالس الي  كية كانت أعىل من المطلوبوأن  %،  21.4  العضوية بلغت  وان نسبة،  للنساء 

اع وإلغاء الي  كية،    وربط  الكوتةأهمية رفع نسبة   االنتخابات المحلية باالنتخابات العامة، واالعتماد عىل االقي 

 أن انتخابات الهيئات المحلية تبق  
ً
ورة تغيير قانون انتخابات الهيئات المحلية، مضيفا من دون  ناقصةمع ض 

 .  إجراء انتخابات عامة

 

 

 

 

 

 

ي االنتخابات  أن    أشارت اىل  ة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، آمال خريشة،العام  المديرة
االهتمام ف 

، وأن   ي من منطلق أنها حق مجتمعي
ي أهمية إجراء انتخابات عامةيأت 

واقع النساء   أن و   ،التغيير الفعىلي يتجىل ف 

ي   يتطور ويظهر أثره ة، النساء تحدثن عن برامجهن  . قالت خريشةمع كل مرحلة انتخات  ي االنتخابات األخير
:" ف 

ي الدعاية االنتخابية".  
، وشاركن ف  ي نامج االنتخات  ي صياغة الي 

ي قوائمهن، وساهمن ألول مرة ف 
 االنتخابية ف 

ي الحكم   ل منتدى النوع االجتماعي من خال  الفلسطينية للتنمية   وأشارت خريشة إىل أن جمعية المرأة العاملة 
ف 

ات عىل قانون انتخابات  المحىلي  ي المجالس المحلية ورصدها إلجراء تغيير
، تعمل عىل دراسة احتياجات النساء ف 

ة  الهيئات المحلية،  ورة العمل عىل ثالثة مستويات  مشير    ؛لدعم النساء   إىل ض 
ا
تدعيم قدرات النساء وإعداد    : أول

   ،قيادات نسوية
ً
ي  : ثانيا  العمل عىل مستوى التشر

ً
، وثالثا ورفع الصوت من أجل  والحشد  الضغط  :  عات والقوانير 

.  ،وقف االنقسام ي
 وإجراء انتخابات عامة وانتخابات مجلس وطت 



 قد  و 
ً
نقاشا اللقاء     تخلل 

ً
ال  مفتوحا المجالس  وتمكينهن،  محليةلواقع عضوات  النساء  تطوير  قالت  و ، وسبل 

، خولة خواجا:   ةعضو  ي جميع لجان  "   مجلس بلدي نعلير 
  وأال ،  المجالس المحليةيجب أن تشارك النساء ف 

 ". فقط المرأة ولجنة تقتض مشاركتها عىل دائرة

 

 

 

 

 

 

:   مجلس  ةعضو   تقالفيما   ي
ي أواخر    أال عىل النساء  "  بلدية بيتونيا، تحرير القاض 

يقبلن بأن تكن أسماءهن ف 

وطهن،  ؛القائمة االنتخابية  يقبلن بأن يشارك أحد عنهن".    وأال يتوجب عىل النساء أن يفرضن شر

يعية ورئاسية، ومساعدة  \ وأوض المشاركون  ورة تغيير القوانير  االنتخابية، وعقد انتخابات عامة، تشر ات بض 

ورة العمل عىل وحدة العمل النسوي، وإجراء زيارات تبادلية ما بير    النساء للوصول إىل مراكز صنع القرار،  وض 

ات ما بير  عضوات   تشكيل ، و المحلية  المجالس لجان بالقرى، كما تم االتفاق عىل إجراء تدريبات وتبادل خي 

الال السابقات  محليةمجالس  والعضوات  النمطية    الجدد  األدوار  ورفع  ات،  الخي  نقل  ي  بهدف 
ف  النساء  عن 

ي محليةالمجالس ال
ورة مشاركتهن ف   .  التنظيم الهيكىلي للمشاري    ع، وض 

ها" الذي تنفذه جمعية   وع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وزيادة تأثير ي ضمن مشر
يذكر أن هذا اللقاء يأت 

   .  CISالمرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بدعم من حزب الوسط السويدي

 

 


