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عضوات مجلس   مع  يمجتمعجلسة حوار  ،  جمعية نساء بيتا التنموية  بالتعاون معللتنمية  العاملة الفلسطينية    المرأةجمعية  نظمت  

 ضمن مشروع "، في االستجابة لهذه الحاجات بيتا ودور المؤسساتالمجتمعية في بلدة  وأولويات النساءحاجات "  ظل بيتا حول

 . CIS"رفع مشاركة النساء في الحياة السياسية واالجتماعية في فلسطين"، الذي تنفذه الجمعية بتمويل من حزب الوسط السويدي  

نساء بيتا  قاعة جمعيةفي ، وجمعية نساء بيتا التنموية من وزارة الحكم المحلي وبلدية بيتا ةامرأ 43 شارك فيه يالذ  اللقاءقد ع  

الفلسطينية في    المرأةعن أهمية تطوير مشاركة    تحدثتفي البداية رحبت المنسقة الميدانية صبحية دراغمة بالحضور و.  التنموية

عن مبادرة كما تحدثت ضراغمة . أهمية رصد األولويات التنموية للنساء لتعزيز دورها بالمجتمع المحلىصنع القرار ومراكز 

تدعيم وجودها  وكتها السياسية تطوير مشارو النساءأهدافها المتمثلة لدعم العضوات ومجالس الظل التي تعمل عليها الجمعية و

 ومتابعة سياساتالسياسات صناعة وللمشاركة في رسم  للمرأةتوفير الفرص المتساوية السياسية العليا وبالهيئات المجتمعية و

 .في هذه الممارسات االجتماعيرصد اليات تضمين النوع المحلية من منظور نسوى والمجالس البلدية و



في دعم  بيتا قرية في  عن دور مؤسسات المجتمع المحلى ،مديرة جمعية نساء بيتا التنمويةحدثت أ. بسيمة جاغوب، تبدورها 

  الغذائي تصنيع الزراعية والمشاريع عدد من ال ضمن وتلبية احتياجاتهنسياسيا مجتمعيا وتطوير مشاركة نساء بيتا اقتصاديا وو

التوعوية التمكينية و  لألنشطةالكريمات الطبية  باإلضافة  بعض المستلزمات ووصناعة القش    صناعة الصابون وعسل والوإنتاج  

 جاغوب  استعرضتو. كما  تشجيع النساء على الوصول لمراكز صنع القرارو  ،دورها في فتح فرص تسويقية للمنتجات النسويةو

األثار المترتبة على النساء  ،ية المقدمة من المؤسساتلمشاريع النسواضعف التي تشمل والتحديات التي تواجه النساء بالبلدة 

 . البطالة العالية بين أوساط الشابات/ابو، تأجيل االنتخابات العامة ،نتيجة أزمة كورونا

ما في فترة االنتخابات المحلية ودور العضوات في مجالس الظل  استعرضت عضوة مجلس الظل السيدة حنان توفيق بعد ذلك،

. كما عضوات المجالس المحلية للمجلس للعمل على تلبيتها رفعها عبراحتياجات النساء و المجتمع المحلى و من تلمس بعدها

تجربة العضوات بالمواقع فترة كورونا ضمن االستجابة لحاالت الطوارئ  بانضمام عدد كبير منهن للجان الطوارئ  استعرضت  

باإلضافة لتوزيع المنشورات ، عبر اللقاءات التوعويةو تماعياالجوسائل التواصل  القيام بالتوعية باإلجراءات الوقائية عبرو

الغذائي عبر   باألمناالهتمام ، والتعقيم للعديد من المؤسسات المشاركة بعملياتبالتعاون مع المؤسسات الصحية و  الصحية

استغالل مواد من البيئة الستغاللها للزراعة  القيام بمبادرات مثل الزراعة البيتية ووتوزيع الطرود ركة بجمع التبرعات والمشا

  اعتماد صفحة الفيس الخاصة بمجالس الظل و ،االجتماعيباإلضافة للتضامن عالميا مع ضحايا كورونا عبر وسائل التواصل 

عن التحديات التي واجهت  تحدثتكما . لتبادل الخبرات الخاصة بعضوات مجالس الظبادرات ولنشر الم لجمعية المرأة العاملة

عدم استجابة البعض لاللتزام  و،  بلجان الطوارئ  األزمةعدد من النساء في بداية    تجاهل تمثيلكيفية التعامل معها مثل  العضوات و

هجمات و، الغذائيةرفع األسعار للمواد استغالل عدد من التجار و ،نشر الشائعاتالمرض و إنكارباإلجراءات الوقائية و

 .كورونا أزمة مستغلينمصادرة أراضيهم االعتداء على الناس وو المستوطنين

عدد من  تزفيت، عدم ضعفهاالتي تمثلت بانقطاع المياه وفي بيتا وأولويات النساء للحضور حول حاجات و النقاشباب  فتحم ت

 اإلزعاجبالسيارات و فحيط، ظاهرة الت، السيارات المشطوبة، الكالب الضالة، التراخيص، النفايات، الحشراتالشوارع الجانبية

، مخلفات  التعديات على الشارعو األسوارو، األبنية المهجورة ،، مصادرة جبل اصبيحللبلدة الرئيسيالمدخل  إغالق و، بالليل

 . عن العمل  العاطلينات /الخريجينرتفاع عدد واالحيوانات، 

في   االجتماعيالسيدة انتصار سالمة مديرة النوع  و  السيد يوسف عصيدة رئيس بلدية بيتاعن القضايا المطروحة    باإلجابةقام    ثم

التحديات وحيث استعرض السيد يوسف اليه عمل مجلس بلدية بيتا ضمن مشاريع البنية التحتية    ،مديرية الحكم المحلى في نابلس

اكد على  الشراكة المجتمعية بالعمل على حل هذه القضايا واكد على  أهمية التعاون المتبادل وو  ة بيتا  و المعيقات التي تواجه بلدي

المحلية بكافة المجاالت لتنميتها  الشؤن إلدارةيمتد هدا الدور  أنوضرورة  الخدماتيضرورة عدم حصر دور البلدية بالدور 

  .النهوض بهاو

اليات دعم المشاركة  في مديرية الحكم المحلى في نابلس  االجتماعي وحدة النوعانتصار سالمة مديرة  استعرضت السيدةكما 

التعديالت  إجراءمن اجل  المدنيالحكم المحلى مع مؤسسات المجتمع  وجهود وزارة ،الحكم المحلىفي هيئات  للمرأةالسياسية 

  في المشاركة المحلى    المحلية، ودور الحكممشاركة النساء في الهيئات    وتعزيز حصة المطلوبة على قانون انتخابات الحكم المحلى  

بتطوير   وتنموية تساهمبل    مؤسسات خدماتية فقطتعتبر    أنها الية حيث  المحل  ومتابعة الهيئات  المجتمعية والحوارية.في اللقاءات  

 المحلى.المجتمع 

االستمرارية في تكثيف الجلسات الحوارية  المشاركات بضرورة العمل على المتابعة و  أوصت  في نهاية جلسة الحوار المجتمعي  و

للمجالس  التنموي العمل على توسيع الدورو، من اليات المشاركة في صنع القرار ةآليالمجتمع المحلى كمع صناع القرار و

  األفراد المواطنة الفاعلة لدى ، العمل على تفعيل المشاركة المجتمعية والخدمات المقدمة طويرالعمل على تالبلدية والقروية و

العمل على خفض  و، تعزيز مشاركة النساء فيهااالنتخابات المحلية بموعدها و إجراء  رورةوض، للنهوض بمجتمعاتهم المحلية

النساء في المساهمة بتحقيق تعزيز دور الشباب و، وقانون الكوتة النسوية  رفع نسبة تمثيل النساء ضمنوسن الترشح للشباب/ات  

 . الوحدة الوطنية عبر مبادرات مجتمعية خالقة

  


