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، فلسطين1202 آب 16التاريخ:   

   مسائلة مجتمع   لقاءين العاملة الفلسطينية للتنمية  المرأةجمعية ظمت ن
  بلدية الب ،ني   جقرية جلبون ب ف 

ة  وف  ي 

   بالتعاون ما بي   مجالس الظل ومجالس الحكم المحىل   ، عىل التوال   2021/ 8/ 12و  2021/ 7/ 4تاري    خ ب
 ف 

وع "تعزيز المشاركة السياسية ، و المدينتي    " الذي تنفذه  الفلسطينية ورفع قدرتها عىل التأثي   للمرأةضمن مشر

اكة مع حزب الالعاملة الفلسطينية للت المرأةجمعية   .  CIS وسط السويدينمية بالشر

  قاعة جمعية جلبون  األول تم عقد اللقاء 
 
يةف   محافظة جني    الخي 

أعضاء من ( مشارك ومشاركة 28بحضور ) ، ف 

قامت عضوات مجالس  حيث  . البلدةمن نساء  عدد  إل اإلضافةب، الظل مجلس ، و المجلس القروي وعضوات

  الالظل و 
     ،مجالس الظل وأنشطة أهداف عرضجمعية فاتن غزاوي بالمنسقة الميدانية ف 

كونها تلعب دورا هاما ف 

   أهم ناقش الحضور ، كبعد ذل. تشجيع النساء عىل المشاركة السياسية
قرية  محاور خطة المجلس المحىل  ف 

ة  جلبون   تواجه المجلس القروي  التحديات و  اإلنجازاتو  المقبلة،للفير
القرية وانعكاسات هذه   هال  أو التر

كالحاجة لسيارة لجمع   بالبلدة الخاصة الحتياجات ناقشة ا . ناهيك عن مديات واالنجازات عىل واقع النساء حالت

  البلدة. كذلك لنفاياتا
  القرية ضمن تم طرح موضوع العنف الم   ف 

  العمرية الفئةمارس من قبل بعض الشباب ف 

ورة الض ،15-20    إلجراءغط كما تم التطرق لض 
وتعزيز   2021/ 11/ 13االنتخابات المحلية بموعدها المحدد ف 

  هذه االنتخابات
 . مشاركة النساء والشباب ف 

  خص فيما يأما 
قد  اللقاء الثان  ة بحضور  الذي ع    قاعة بلدية البي 

مجلس بلدية   أعضاء من مشارك ومشاركة 22 ف 

ة  ة  ةعضو ونان  إيمان أ.  قامت فقد ، نسويهعضوات مجالس الظل وعضوات جمعيات و البي    مجلس ظل البي 

 . نعمة عسافأ.  نائلة عودة و  ثقفات الجمعية أ. مبمشاركة ،  مجالس الظل وأنشطة  أهدافوعرض ، بتيسي  الجلسة



ة ، عدويسفيان أ. ثم عرض    البلدي التنموية األعمال عضو مجلس بلدية البي 
  وأقسام وعالقة البلدية بالمواطن  ةف 

  دعم النساء سياسيا واجتماعيا واقتصاديا  إل باإلضافة، األقسام هذه ةومسؤوليالبلدية 
تحدث  كما .  دور البلدية ف 

  عن 
اتيجيةدية والعمل عىل تطبيق الخطط للبل اإلصالحيةمواكبة السياسات دور المجلس البلدي ف   . اإلسير

  البلديةمجلس  عضوهتمارا حداد أ. بدورها تحدثت 
ة عن دور النساء ف  تنفيذ المشاري    ع   من حيث بلدية البي 

هوتمويل المشاري    ع ، المنبثقة عنها اللجان عضوية و    البلدية  أنعىل  وأكدت ،وغي 
ل عىل تحم األقدر النساء ف 

  تحديد  ة المسؤولي
  ترجمتها عىل ارض الواقع واألولويات  االحتياجات ف 

أشارت إل التعاون  كما  ، وبذل الجهد ف 

ة والمجلس البلدي  . الجدي ما بي   مجلس ظل البي 

  خرج بها لقاأهم من 
  التوصيات التر

ةو  قرية جلبون ن  وري  ،البي     موضوع  وحل متابعةض 
تجميع النفايات ف 

  البلدة ظاهرة العنف عند بعض الشبابل  وايجاد حلول خالقة، جلبون
بلدة  ال أهال  تم االتفاق عىل دعوة كما ،  ف 

في   ةتوعوي اتللقاء    عليها  شر
ة عن لقاء أما عن التوصيات الناتج . البلدةأعضاء مجلس الظل والمجلس القروي ف 

ة ورة  ؛ بلدية البي    ض 
    المرأةجتماع  عىل التوعية بدور والتواصل اال  اإلعالمتركي   وسائل فكانت تنحض ف 

ف 

ورة  باإلضافة ال ، اقتصاديا  دعم النساء وتمكينهن و ، البلديات وفتح باب التطوع للفتيات الخريجات الجامعيات ض 

  سبيل االرتقاء بالعمل البلدي وتقديم الخدمات للمواطني    تكاثف الجهود بي   المواطن
 . والبلدية ف 

  هذه اال 
  عدد من عضوات سلسلة لقاءات تعقدها  من كجزء   جتماعاتتأنر

المواقع ضمن ضمن  مجالس الظل ف 

  الحياة 
  مجال المشاركة المتساوية ف 

توحيد   إل وتهدف ، ياسيةالس حملة توعية ومناضة حول حقوق النساء ف 

المجتمع   وهياكل الحكم المحىل  ومؤسسات عضوات مجالس الظلبي    لعالقاتاوتقوية ، الجهود المجتمعية

  
  لما للنساء من دور هام ف 

 . التغيي  المجتمع   أحداثالمدن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


