
المجلس النسائي  
 البلدي،

 كفر قاسم 



 :خلفية عامة عن المجموعة

 مجموعة النساء في كفر قاسم اجتمعت منذ عام تقريبا ضمن
والذي قام « مساواة الجندر في السلطات المحلية»مشروع 

عليه مركز انجاز للتطوير المهني للحكم المحلي في 
السلطات المحلية العربية بهدف التعرف على مبنى الميزانيات 

البلدية وفهم طريقة تقسيمها وبهدف رفع نسبة انخراط 
 .النساء كناشطات في العمل البلدي



 دورة النساء والميزانيات البلدية

  لقاء بمواضيع تعنى  14مرت المجموعة دورة مكونة من
 .بالتعرف على الميزانيات البلدية وطرق التأثير عليها

عاملة اجتماعية  -هيا صرصور زعبي: المشروع ركزةم
 .جماهيرية

اغباريةصفاء : المدربة االقتصادية. 



 برنامج الدورة

اللقاءات شملت الجوانب التالية: 

 ماهية العمل الجماهيري وأهميته. 

مصطلحات اساسية في االقتصاد. 

مشاريع انجاز في السلطات المحلية العربية وعالقتها بالنساء. 

 التأثيرات المختلفه للسياسات االقتصادية من خالل الميزانية
 .البلدية على النساء والرجال

بنودها وأقسامها, التعرف على ميزانية البلدية. 



 :يتبع برنامج الدورة

تحليل ميزانيات السلطات المحلية من منظور جندري. 

قراءة ناقدة للميزانية البلدية. 

تحديد مشروع يخدم نساء البلد والعمل عليه. 

 تجنيد األموال والموارد في مجاالت النشاطات االجتماعية. 

 

 

 



 ...ومن أجل التأثير البنيوي

 

 :المجموعة التقت بصانعي قرار واختصاصيين في عمل البلديات 

رئيس البلدية السيد عادل بدير. 

رئيس البلدية السابق السيد نادر صرصور. 

 مديرة مركز انجاز السيدة غيداء ريناوي زعبي. 

 كمال بدير. المهندس ومخطط المدن د. 

المحاسب المرافق للبلديات من وزارة الداخلية السيد توفيق قرمان. 

المحاسبة و الخبيرة االقتصادية ايمان عليمي بيدوسي. 

الخبراء التنظيميين جابر عساقلة وغادة أبو جابر نجم. 

 

 

 



ومن النظري الى  
 ..العملي

 
 تم طرح عدة امكانيات لمشاريع بدأ الشروع بالعمل عليها امام المجموعة

 .واتيحت لنا االمكانية لتبني احدها
 قامت المجموعة بلقاءات تعارف وتبادل لألفكار والمشاريع مع مجموعات

إنجاز النسائية في بلدتي شفاعمرو وباقة الغربية ومع صانعي القرار في 
 .بلدية كفرقاسم

 المشروع األول الذي أقررناه هو إقامة حديقة عامة مع مسار مشي يتالءم
مع احتياجات النساء، ولذلك بالتعاون مع البلدية تبنينا مشروع حديقة دوار  

 .حبايب
 المشروع الثاني الذي باشرنا العمل عليه هو المجلس النسائي البلدي

 .ومن خالله إيصال مندوبات عن نساء بلدنا الى اللجان والمجالس البلدية
 

 



 المجلس النسائي البلدي 

 

 

 الرؤيا  

المجلس النسائي يطمح لتطوير شؤون  المرأة في بلدنا كفر 
قاسم واالعتناء بقضاياها في النواحي االجتماعية واالقتصادية 

وإتاحة الفرصة أمام النساء للتأثير على القرارات الخاصة بمواطنتنا 
 .ومن ضمنها االمور المتعلقة بالميزانية البلدية

 



أفكار ومجاالت واردة في 
 للسنة المقبلةعملنا  خطة

 .ضمان تمثيل النساء في اللجان البلدية•
 .توسيع دائرة االنخراط النسائي في دوائر صنع القرار •
 :تعميق العمل االجتماعي والتربوي ك •
 “  حملة سابع جار” 

 “حملة التنظيف البلدي”و 
 ...كرة سلة، تينس، بيالتيس وغيرها: و الرياضات النسائية الخاصة 

 .و حمالت التهيئة للحياة األسرية السليمة
 

 وننتظر أفكاركن واقتراحاتكن 
 


