
زيارات تبادل  تعقد  جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

ي الخليل وطولكرم 
ن
ن عضوات هيئات محلية ف ات بي   خبر

عضوة مجلس محلي ومجلس ظل، وضمن مبادرات عضوات الهيئات المحلية لتسليط الضوء  70بحضور 

ات والدروسعل  ي ممارسة حقهن بالمشاركة المجتمعية  ل المستفادة التجارب والخبر
دعم ومساندة النساء ف 

 والسياسية، وبحث آليات تطوير عملهن وتعزيز أدوارهن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022 كانون األول  28، رام هللا

ات بي      زيارات،  2022  خالل شهر كانون األول،  للتنميةالعاملة الفلسطينية    المرأةجمعية    عقدت تبادل خبر

ي  هيئات محلية  عضوات  
الخليل وطولكرم، بمشاركة عدد من الوكاالت الصحفية المحلية واإلقليمية، وب  هدف ف 

ي استط   تحدياتلتعرف عل الا
تحقيقها   اع عضوات الهيئات المحلية وعضوات مجالس الظلواإلنجازات الت 

ي من ش، وكذلك القاء الضوء عل اخالل عملهن
ات والدروس الت  ي النساء    ومساندة  نها دعمألتجارب والخبر

ف 

 ن. دوارهأ وتعزيز  هنليات تطوير عملآوبحث ، ممارسة حقهن بالمشاركة المجتمعية والسياسية

 كمبادرات هذه  تنفيذ  وقد جاء
ً
ي تم تغطيتها إعالميا

ي الذيمحلية الزيارات الت  نامج التدريتر نفذته    ناتجة عن البر

هدف اىل  مختلف مناطق الضفة الغربية، و   لعضوات مجالس محلية من  2022الجمعية خالل شهر اكتوبر  



ي   هنومهارات هنبناء معارف
الحكم الرشيد ، دور النساء   المحلية،الهيئات قانون من ابرزها  المواضيع،عدد من ف 

ي التنمية المحلية ،  
كب   عل  الحياتيةالمهارات تنمية  و ف 

 . الرصاعاتحل و والتفاوض القيادة مهارات بالب 

ي الخليلالمبادرة األوىل كانت زيارة   
عضوات هيئات امراة من    30، وشارك فيها  مجلس قروي دير العسل ف 

محلية وعضوات مجالس ظل من رام هللا وبيت لحم والخليل. خالل الزيارة عرضت أ. انوار الشوامرة، رئيسة 

ي رئاسة المجلس القروي  تتجرب،  العسل  قروي دير مجلس  
ي و ها ف 

النظرة النمطية    اجهتها، مثل والتحديات الت 

ي المجتمع، وتقبلها 
ي    لدور المرأة ف 

ب   ،قرار المنصب صنع  ف  إرصار وكيف تعاملت شوامرة مع هذه التحديات 

هذه  وعزيمة واجهن  وكيف  مماثلة،  تحديات  المشاركات  العضوات  عرض  وقد  دورهن  التحديات.  وأثبي     ،

ي 
ي قراهن وبلداتهن. ، كما عرضن بعض من المجتمعي والسياسي والخدمات 

ي كان لها أثر فعال ف 
 انجازاتهن الت 

أ. عفيفة يل شاورية  بدورها أشارت  ، عضوة مجلس محلي طقوع اىل أهمية برامج تمكي   وتعزيز قدرات جبر

المرأة، فتقول: "برامج بناء القدرات واللقاءات الحوارية والجلسات النقاشية كلها تسهم برفع قدرات النساء، 

بإيصال أصواتنا بالصعوبات والتوصيات، وعل صناع القرار السعي معنا للوصول ألليات تعزز وصول وتساعد 

 النساء لمراكز صنع القرار وتوفر البيئة المناسبة لعملنا". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



قاوي  -بلدة كفر اللبد  المبادرة الثانية كانت زيارة   ي    قلعة البر
عضوات هيئات    امراة من  40  طولكرم، وشارك فيها ف 

أ. منترص رجب، رئيس بلدية رحب  . خالل الزيارة  نابلس وجني   وطولكرممحلية وعضوات مجالس ظل من  

ي مجتمعاتهن 
ي تطوير الواقع التنموي ف 

كفر اللبد بالمشاركات وتحدث عن دور عضوات المجالس المحلية ف 

ي   العضوات  ناقشالمحلية، و 
   واجهت العضوات  واقع مشاركتهن والصعوبات الت 

ا
 منذ خوض االنتخابات وصول

ي  للمجالس
ي نسبة الكوتا وعدم تجاوب المجتمع واألحزاب السياسية لمطالب النساء والحركة ، والت 

تمثلت بتدت 

ي  وصول النساء لمراكز متقدمة    اىل ضعفباإلضافة    ،زيادة تمثيلهنبالنسوية  
و بالهيئات  أاللوائح االنتخابية  ف 

   ،المحلية
ا
باإلضافة  أ  خاصة العشائري،  الطابع  عليها  يسيطر  الريفية  المناطق  ان   ألدوارهن   لتهميشاىل 

 والقواني     غياب السياسات الداعمةناقش العضوات  كما    . آرائهنو   قراراتهن  السيطرة علمحاوالت  و دهن  يتحيو 

ي من ش
 يز دورهن وتعز ينها تعز أالت 

ً
 . ز حضورهن اجتماعيا

ية عودةوأشارت أ.   ي تواجه المرأة، وتقول:    رئيس بلدية حوارة  ةنائب،  خب 
واجهت تحدى    المرأة"اىل التحديات الت 

بد لما  النسوية  الكوتا  البداية ولوال  النسويةأ  كبب  منذ  والقدرات  الطاقات  بالتعرف عل  حان  لقد    ،المجتمع 

يد تمثيلها وي    . وعل جميع مكونات المجتمع تحمل المسؤولية" ،زز دورها ع  الوقت لب  

والرابعة، كانتا    تي   المبادر  والمحلية  الثالثة  االقليمية  االعالمية  الوكاالت  من  بها عدد  جوالت صحفية شارك 

نتج عن هذه الجوالت أصدار ونشر عدد من المواد االعالمية كالتقارير للزيارات الميدانية،  ية  تغطية إعالمك

االع التغطية  هذه  ساهمت  والفيديوهات،  والمقابالت  ي  الصحفية 
ف  تحديات  المية  عل  الضوء  تسليط 

السياسية،   واألحزاب  القرار،  صنع  جهات  اىل  مطالبهن  وإيصال  المحلية،  الهيئات  عضوات  وانجازات 

 . ي
المدت  المجتمع  بطريقة ومؤسسات  المحلي  المجتمع  معها  وتفاعل  واسع  نطاق  عل  ت 

نشر وانها  خاصة 

 ايجابية. 

ي  والمشاركي    وقد أوىص المشاركات
 ، نذكر منها: بعدد من التوصياتهذه المبادرات ف 

ورة تظافر جهود كل مكونات المجتمع من   • ي المشاركة السياسية عامة والهيئات  أرص 
جل دعم النساء ف 

 .المحلية بشكل خاص

ورة زيادة نسبة الكوتا النسوية كاستحقاق عبر هذه السنوات •  .رص 

ي سياسات من قبل صناع القرار والوزارات ذات العالقة لدعم   •
ورة تبت  بيئة قطاع الحكم المحلي رص 

 . لتكون مستجيبة للنوع االجتماعي 

السياسية دعم وجود   • األحزاب  بالقوائم    المرأةعل  النساء  زيادة عدد  ووضعها االنتخابية  من خالل 

ي بمواقع متقدمة لضمان نجاحها 
  المجالس المحلية.  ، ودعم أدوار العضوات ف 

،توفب  مشاري    ع نسوية تعزز و  •
ً
مكن النساء اقتصاديا

 
 و  ت

 
ي عزز دورها ت

ي احتياجاتها. ف   المجتمع وتلتر

مع  • التنموية  ادوارهن  دعم  بهدف  المحلية  المجالس  عضوات  قدرات  رفع  برامج  ي 
ف  االستمرار 

 مجتمعاتهن المحلية. 

ي  
ي لمشر   ضمن  المبادراتهذه  تأت 

ها""ع  و النشاط اإلضاف  الذي   ،تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وزيادة تأثب 

 . CISوحزب الوسط السويدي  ،CKالتابع لحزب الوسط السويدي  المرأةبتمويل من مركز تنفذه الجمعية 


