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 2023شباط  12رام هللا، 

اكة مع مت دى التوع االج ماعي في الحكم  ر بالشطططططط العاملة الفلسططططططليتية لل تمية  المرأةعقدت جمعية  

"واقع عضووووووو ا   بعتوان    لقطااا وواريطا    م هللافي را  2023يوم الخميس ال طاعطططططططع م  شطططططططبطاط  المحلي  

الجهود الحثيثطة ال ي ببطهلهطا الجمعيطة ل ع ي  "، وذلك ضطططططططم   الهيئوت  الححييوب نيا ااقتو والدحوت ت 

بسطططليل ال طططوا على دور  . يهدف اللقاا إلىمشطططاركة التسطططاا والشطططباا في الحياة السطططياعطططية العامة

،  2021/2022فططهت في االعوام  ن ططا ا االن خططابططات المحليططة ال ي ن    إثرع طططططططوات المجططالس المحليططة على  

بع رض عمل ع طططوات المجالس المحلية والخروت ب وتطططيات الوقوف على االنجازات وال حديات ال ي و

مشططططططارق ومشططططططاركة م  ع ططططططوات   45شططططططارق باللقاا  وقد .  بسططططططاعد   على مواجهة  هد ال حديات



م     ممثلي  وممثالت ع  عددالمجالس المحلية م  مخ لف انحاا ال ططفة، وع ططوات مجالس ول، و

والتقابات  في الحكم المحلي  الج ماعيفيها مؤعطسطات مت دى التوع امؤعطسطات المج مع المدني بما  

 ة.طاقم الجمعيالى   باإلضافةالعمالية وغير ا، 

وال حديات  وأنجازابه  ع  بجاربه   م  كافة محافظات ال طططططططفة  ع طططططططوات المجالس المحلية    بحدث

جمع  على ضطططططططرورة زيطادة أويط     و بعطد نجطاوه ،أ  لالن خطابطاتعطططططططواا ف رة برشطططططططحه     بواجهه ال ي  

 بطاإلرادةمشطططططططاركطة التسطططططططاا في الحيطاة العطامطة بمطا فيهطا المجطالس المحليطة، وضطططططططرورة بم ع التسطططططططاا  

دعم مشطاركة التسطاا ودوار   ال تموية في المجالس المحلية كمواطتات كامالت الحقوق،  ألممارعطة 

 .كافة الهيئات والمؤعسات واألفرادم  قبل في الحياة العامة 

 

 

 

 

 

  كتن  ما ترشووووووحي  الهتف"  وقالت: ،ع  بجرب هابحدثت أ. عططططططلوى قرعان ع ططططططوة مجلس بلد  البيرة  

خوتموب البيوت والحعدحعج و وت  مع  ما اويي وميوتوقي ك نول كوتن لوتو تعرنوب واعووووووويوب قي اليحو   

ج ونطحح ألن  صوووبح تح ي  الءسوووتي نتلهيئت  الححييب اوعوووع عيى الحسووود ل الرعوووحي وااويي

الحتليج ترشووحي ونعت ي قي ااندبتنت  شووعع نسووتي اخر ت  عيى الدرشوح  وأشووح  ما تح ييها  

وخ ض ااندبوتنوت ج كحوت ان تعرندي قي اليحو  ماخو  الحعيل البيوتو كوتنوة ا عوتنيوب خوتصوووووووب قي 

 ظ  ممج طتقت  الشبتب نيح  الحعيل". 

ترشووووحة لاندبتنت   : "وقالت أ. وفاا أنجاص، ع ططططوة مجلس قرو  اربثا بتي وارث ق ططططاا رام هللا 

نوتا وب الدرشوووووووح   .ج ونعحوة قي الحر يديا2021الدعرنوب قي اليوت     وكرو ج  2017الححييوب قي موو   

كءة مدرمم  نسووووبت الدحت ت  الدي ت ا ل الءسووووتي قي خ ض ااندبتنت  ومءهت عات اا دحتعت   

اطرح  صوووووبحة  أنتوقت  غير مءتعوووووبب لييضووووو ا ج ومع الببر  والدعرنب تعتوق  و و اليابت  و



ماخ  الحعيل  ا الءسووتي عيى الدرشووح ومحتوعووب مووو  وأشووععالاضووت ت ماخ  الحعيل نعرأ ج  

 ".كتميب الحا و ت كح اطء

"قصوووووووب نعوت ي نوتأ  مع  : فقطالطت  ،ع طططططططوة مجلس بلطد  جمطاعي  ق طططططططاا نطابلس  أمطا أ. نطايفطة زي طاو ،

الححييب  اصوووووراوو عيى اعوووووديحتع تيييحي نيت اناطتا ط    عا التواعوووووبج خضوووووة ااندبتنت   

 األخير  وغ  الدحت ت  نتع  ما أعورتي والحسعوسوت  الءسو  ب نحت قيهت  حييب الحرأ  اليتميب

شووعع الءسووتي عيى أ  ..ج واق   نتووو ماخ  الحعيل البيتو نشووي  قيتعالفيسووطيءيب ليدءحيب

 اانبراط قي الحيت  اليتمب نحت قيهت خ ض ااندبتنت  عيى مبديف الحسد  ت ".

أ. عارف جفال، ع ططو مت دى التوع االج ماعي في   اعطط عرضعططماع ق ططن التسططاا وبجاربه ،  إثرعلى  

الحكم المحلي بال عقيب على بجارا التسطاا، واقع المرأة الفلسطليتية في مجال المشطاركة السطياعية  

ل ي كون  طهد ال حطديطات ج ا م  ال حطديطات ا  المحليطة،  بطال ركي  على االن خطابطاتوال حطديطات ال ي بواجههطا  

 مية المرجعيات القانونية في عمل الهيئات  أعلى جفال  كد  أكما .  المواط  الفلسليتي عموما  يواجها

المحليطة، ودور وزارة الحكم المحلي في بفسطططططططير  طهد المرجعيطات بمطا ي طططططططم  ابخطاذ األجرااات الالزمطة 

عقد االج ماعات   دور ا ال تمو ، بما فيه معالجة مواعيد وبع ي ل طططططمان عطططططير عمل الهيئات المحلية 

الدورية للمجالس بما ي تاعططب مع االع ططاا والع ططوات، وضططرورة بفعيل دور كافة االع ططاا بما فيه  

ل ططططططرورة اعطططططط جابة وزارة الحكم المحلي لل عديالت القانونية ال ي عمل جفال  كما بلرق    .الع ططططططوات

قانون االن خابات وبم رفعها عليها مت دى التوع االج ماعي عطواا الم علقة بقانون الهيئات المحلية أو 

، كما دعى ل خ ططين كوبا للتسططاا لر اعططة الهيئات المحلية بتسططبة ال بقل عططابقا لوزارة الحكم المحلي

 .% الى جانب رفع كوبة الع وية بتفس التسبة30ع   

دور وزارة الحكم  اعططط عرضطططت أ. أعطططماا اروا، مديرة وودة التوع األج ماعي في الحكم المحلي   بدور ا

 يالمحلي في دعم ع طططططوات المجالس المحلية، وي  أشطططططارت الى ان بجربة االن خابات وديثة نسطططططبيا ف

فلسططططططلي  بما فيه نظام الكوبا، واشططططططارت الى ان الوزارة رفعت مؤارا مسططططططودة بعديالت على قانون 

ن خابات المحلية وبشطططططمل بخفيا عططططط  ال رشططططط ، وزيادة بمثيل التسطططططاا في البلديات الكبيرة، مع  اال

على  اروا  وأكدت  .  % للمجالس القروية الم طططططتفة ت20و فاظ بتسطططططبة الكوبا المع مدة واليا و ي  اال

بمطططا فيهطططا عقطططد التوع االج مطططاعي  الهيئطططات المحليطططة م  متظور  المراقبطططة على عمطططل  الوزارة في    دور 



عمال قبل االج ماعات الدورية للمجالس بما ي تاعطب وأع طاا وع طوات المجالس، وارعطال جدول األ

ال بعد قرااة المح ططططر  إقل م  عقد الجلسططططة، وعدم ال وقيع على محاضططططر االج ماعات  عططططبوع على األأ

 جرااات.وغير ا م  اال

 

 

 

 

 

 

أشطططادت بدور جمعية المراة العاملة برفد    أما أ. شطططها القواعطططمي، ممثلة لجتة االن خابات المحلية، فقد

بع طططططوات مدربات وذوات ابرة م  االل اعططططط هدافه  بمجالس الظل كحاضطططططتة المجالس المحلية  

،  2021/2022ل شططجيع التسططاا على ال رشطط  لان خابات، واعطط عرضططت بجربة االن خابات المحلية االايرة 

ى ال حديات ال ي واجهت عمل لجتة  ال  بحدثت القواعطططططططميكما   .نسطططططططب ال سطططططططجيل وال رشططططططط  والفوزو

بما فيها ال حديات ال ي واجهت التسطططططططاا، وم  بيتها ال حديات االج ماعية وأ مية  ،االن خابات المرك ية

عالم في بسططططليل ال ططططوا على وعي التسططططاا بردوار   قبل واثتاا ال رشطططط ، باألضططططافة الى ا مية دور اإل

مشطططططططاركطة التسطططططططاا في األن خطابطات في وطل عطدم قطدرة غطالبيطة التسطططططططاا على ب ليطة ال كطاليف الم علقطة 

ليات المسططططاالة القانونية، ودور التسططططاا في عملية ال خليل االعطططط رابيجي  آبالدعاية األن خابية، وغياا  

،  ت  علقة باع بدال مقاعد التساا المس قيالالى الث رة القانونية الم القواعمي كما اشارت  .للبلديات

ة أارى م  نفس القطا مطة، وفي وطال عطدم وجود امر أة  أة بمر أاعططططططط بطدال المر ويط  يتن القطانون على ان 

بتفس القا مة ي م اعطططط بدالها برجل لم يحالفه الح  م  نفس القا مة، و ها يؤثر على بتاقن نسططططبة 

 .الكوبا للتساا في ع وية الهيئات المحلية

ن ذلك ي عارض مع التن  ألى ع طو مت دى التوع االج ماعي في الحكم المحلي، إ وأشطار أ. طالب عوض،

ع وة   ،أ. ريما ن ال  وشددت  القانوني الم علق بكوبة التساا، وعليه يجب العمل على بعديل  ها البتد.



ت تططططتع القرار الى الى ضططططرورة رفع نسططططبة الكوبا بكافة  يئا مت دى التوع االج ماعي في الحكم المحلي،

مع قرارت المجلسططططي  المرك   والوطتي، ودعت ل ططططرورة ببتي  % بما فيا الهيئات المحلية بماشططططيا  30

ن خابات العامة وال ي رفعها مت دى التوع االج ماعي ال عديالت الخاتة بقانوني االن خابات المحلية واال

 لجهات تتع القرار. 

 برز ا:أ ، وتياتالم  اللقاا الحوار  بمجموعة   وقد ال ن

ضرورة بفعيل دور وزارة الحكم المحلي في الرقابة على عمل الهيئات المحلية م  متظور التوع   •

 األج ماعي، بما فيه بفعيل نظام الشكاوى.

بفعيل دور مؤعطططططسطططططات المج مع المدني الحقوقية والتسطططططوية في اعططططط مرار دعم ع طططططوات   •

غير بقليدية في اللجان   دوارا  أالمجالس المحلية بما فيه براما رفع القدرات بما ي طم  ااه   

المتبثقة ع  المجالس المحلية، وبفعيل اعططططط خدام الع طططططوات لتظام الشطططططكاوى اله  طورد 

 في الحكم المحلي، واع خدام بلبيق قا دات.مت دى التوع االج ماعي 

 ومتها ،اعط مرار ال ط ل على وزارة الحكم المحلي ل بتي ال عديالت ال ي رفعها المت دى للوزارة •

بتسططبة ال بقل لكافة  يئات الحكم المحلي التسططا ية  بخفيا عطط  ال رشطط  ورفع نسططبة الكوبا 

ة الى بعديل البتد الم علق باعطططط بدال  وعدم اق ططططار ا على البلديات الكبيرة، باالضططططاف%  30ع   

التسطاا في والة االعط قاالت بما ي طم  الحفاظ على نسطبة الكوبا في الهيئات المحلية وغير ا 

 م  ال عديالت.

قيام وزارة الحكم المحلي بابخاد عطططططططياعطططططططات واجرااات ل سطططططططهيل عمل ع طططططططوات المجالس  •

 .في عمل المجلسبما فيه معلمات المدارس ل مان مشارك ه  الفاعلة    ،المحلية العامالت

ع طططوات المجالس المحلية    الل لها ونفهبها  ،لمجموعة مبادرات   ها اللقاا الحوار  ا اما    وقد جاا

قد  برناما بدريبيثر إعلى    ،ة العاملة الفلسطططططليتية لل تميةأبال عاون مع طاقم جمعية المر  في العام  ع 

قانون الهيئات المحلية م  متظور   م عددة، متها  لع طوات الهيئات المحلية بمواضطيع ،2022الماضطي  

بربي  هد اللقااات  .والمهارات الحيابية األارىدارة ال طططراع وف  ال فاوض  إالتوع االج ماعي، ومهارات 

اله  بتفهد  ،  ضطططم  التشطططاط اإلضطططافي لمشطططروع " بع ي  المشطططاركة السطططياعطططية للمرأة وزيادة برثير ا"

 .CISال ابع لح ا الوعل السويد   CKم  مرك  المرأة الجمعية ب مويل 


