
حول    ُمجتمعيا  لقاء    تعقدجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية 

س حاجات وأولويات النساء والشباب في بلدة حوارة جنوب نابل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-05-17نابلس،    

ي الحياة السياسية العامة    والشبابضمن الجهود الحثيثة المبذولة لتعزيز مشاركة النساء  
نتائج   ضوء  وعىلف 

ة ي   المرأةنظمت جمعية    ،االنتخابات المحلية األخير
اكة مع مجلس الظل ف  للتنمية بالشر العاملة الفلسطينية 

 حول حاجات    لقاء  ،  حوارة
ً
اللقاء  الشباب/ات. و النساء    وأولوياتمجتمعيا ي 

ف  مشارك   29إىل جانب   شارك 

البلدية    ومشاركة، أعضاء  من  وعدد  ضميدي  معير   السيد  حوارة  بلدة  مجلس  عن  و رئيس  /ات  مندوبير  

ي 
 .  بلدة حوارة مؤسسات المجتمع ف 

ي استعرضت هدفأ.    ،حوارةظل  عضوة مجلس  و نائبة الرئيس  افتتحت اللقاء  
ية عودة الت  يات عمل  آلو   خير

ي واجهت عمل او اإلنجازات  و مجلس الظل منذ تشكيله  
عودة    عرضت كما    ،عمله  خالللنساء  التحديات الت 

العملية    احتياجاتوالعضوات   المجتمعية  لالنساء  باألنشطة  القرار و لمشاركة  مع صناع  و اللقاءات  حمالت  ، 

اكة مع مؤسسات المجتمعو التعبئة   ،    الضغط بالشر ي
ات    تنظيم  عي  وذلك  الكوتة    نظامإلقرار  المدن  تجميع  و مسير

ي    أهمية. باإلضافة اىل  تواقيع عىل عرائض
ي تساهم  الموسعةلقاءات  الالمشاركة ف 

ي دعم عضوات المجلس   الت 
ف 

 المجتمع المحىلي و  ،البلدي
 . والقيام بالعديد من المبادرات المجتمعية ،البلديةو  تشكيل حلقة وصل ما بير 

مبادرة مجالس الظل  ، مقدمة عن  صبحية دراغمة  لجمعية المرأة العاملة، أ.   المنسقة الميدانية   بدورها عرضت

ي تعمل عليها الجمعية
ها عي  التعاون مع المجلس  و أهدافها لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة  و   ،الت  زيادة تأثير



ي تنفيذ أنشطة موائمة   المحىلي دعم المجلس  و   ،المحىلي 
مع األخذ بعير  االعتبار مصالح   ،تطوير السياساتو   ،ف 

المجتمعية النساء  ،  الفئات  التهميشو خاصة  مخاطر  من  يقلل  مما  أوسع  لقطاعات  للوصول    ، الشباب 

النساء والمساهمة   أدوار  تجاه  النمطية  الصورة  تغيير  ي 
بحقوق و   ، ف  واعية  قيادات نسوية  ي خلق 

ف    المساهمة 

عىل المشاركة الفاعلة بكافة العمليات االنتخابية كناخبات    تشجيع النساءو   ،قادرة عىل المطالبة بها و   النساء،

ورة تطوير دور مجالس الظلوأشارت دراغمة إىل    . مرشحاتو  ي  و بحيث يصبح لها دور مجتمعي  ،  ض 
سياسان 

ي   للنساء  أكي  فاعل بصورة  و مؤثر  
وصناع  المجتمع المحىل    المجالس معالحياة العامة من خالل تفعيل دور    ف 

ي شكلتها  دراغمة أن عدد  رت  . كما أشاالقرار 
مجلس   93  ،2021بلغ بنهاية عام    الجمعية قد مجالس الظل الت 

ي الضفة
ي ساهم مما ي، غزةقطاع و  الغربية ظل ف 

ها.  ومهارات  تطوير إنجازات ف   النساء النوعية عىل حد تعبير

ي مجلس ظل حوارة، الذي  عىل   أكد   معير  ضميديأ.    بلدية حوارةرئيس   
يشكل حلقة وصل    أهمية دور النساء ف 

ي دعم العضوات المنتخبات، ويعمل عىل تطوير شبكة  
 النساء والمجتمع المحىلي والبلدية، ويساهم ف 

ما بير 

ي تعزيز العالقات االجتماعية والسياسية لدى أفراد المجتمع مما  
اجتماعية تعت  بالمصحلة العامة وتساهم ف 

 اركة المجتمعية عىل حد قوله.  يعمق المش

البلدية    ضميدي  استعرضو   تعمل عليها  ي 
الت  /ات عىل صعيد  و المشاري    ع  للمواطنير  تقدمها  ي 

الت  الخدمات 

وع إعادة تدوير النفايات، ومن ضمنها  البنية التحتية ي شبكة المياه القديمة،    ،مشر
الدفاع  و ومشكلة الفاقد ف 

و  ي 
الشوارعواستغالل األرصفة،    بالبلدة،عمله  آليات  المدن  المتوفرة،و الداخلية    وتعبيد  وتحدث    اإلمكانيات 

كةضميدي عن  ي البلدية لتنفيذ مشاري    ع خاصة و الصحة المدرسية بير   األنشطة المشي 
 . المدارس ف 

 

 

 

 

 

 

ي  المشاركات/ين ال  والنقاش معتم فتح باب الحوار  
ي حوارة ذين طرحوا مجموعة من التحديات الت 

  تواجههم/ن ف 

الخدمات   صعيد  الشوارع  عىل  تعبيد  مثل  البلدية  تقدمها  ي 
المواطنير     الفرعية،الت  عىل  المياه  ديون  تراكم 

  ، لحاويات القمامة  الخاط  االستعمال    حوارة،  أهل  وأثره عىل  المستوطنير  حرق األشجار من قبل    ،وجدولتها 

ات رفع شكاوى للبلدية  . كما تم  للنساء إمكانية دعم مشاري    ع اقتصادية  و  السكان،صحة    وأثره عىل انتشار الحشر

ي تحدث   عن المخالفات
  . وأعضاء البلديةاإلجابات عليها من قبل رئيس تمت و بالبلدة، الت 

حنان حكمت االنتهاكات المستمرة من قبل الستوطنير  وقالت: "المستوطنير   أ.  وعرضت عضوة مجلس الظل  

ي  
وري أن    ،ويعتدوا عليها وحاليا يتم تقطيع األشجار يحرقوا األراض  البلدية لوجود الدفاع    تنسقلذا من الض 



ي 
ي بصورة مستمرة لحماية السكان واألراض 

وبدورنا كمجلس ظل سنتعاون ونعمل من اجل الحفاظ عىل   ،المدن 

 بلدنا". 

المواطنة  ، قالمحمد فواز أ.    ير  المشارك   أحد  الفاعلة عند الجميع تجاه : "يجب العمل معا عىل ترسيخ قيم 

لية أ،  نظافة البلدة رمي    و حيث يقوم البعض برمي مخلفات البناء بالحاويات المخصصة فقط للفضالت المي  

 النفايات بجانب الحاويات مما يشكل مكرهة صحية ومنظر غير حضاري". 

ي الختام
ورة تكرار هذه اللقاءات المجتمعية  ات/ أوض المشاركون  ف  لما لها من   وصناع القرار  الناس ما بير  بض 

ي 
تلبية  ،والمسؤولير  القرار    والنقاش والمسائلة لصناعتوفير منصة للحوار    دور ف  وأولويات  احتياجات    باتجاه 

ورة تعزيز مشاركة النساء و ، والشفافية وتعميق المسائلة المجتمع ي الحياة السياسية العامة  و ض 
الشباب/ات ف 

اتيجية انطالقا من  و مشاري    ع البلدية  و استهدافهم بأنشطة  و  ي    اإليمانالخطط االسي 
  إحداث بأهمية دور النساء ف 

عىل أهمية دور  المشاركون/ات    كما اكد   . الفرص للدفاع عنها   أمامهنفتح  و عكس قضاياهن  و   المجتمعي التغيير  

ي  
  عىل أهمية   وأكدوا ،  البلديةو كحلقة وصل ما بير  المجتمع  ، ودورها  القيادات النسوية  إعداد مجالس الظل ف 

ي مراكز صنع    التأثير و المشاركة بعمليات الضغط  
وتوسيع فرص مشاركتهن    القرار لرفع نسبة مشاركة النساء ف 

ي الجهود الرامية لتطوير المسائلة و  العامة،بالحياة 
 المجتمعية. المشاركة ف 

ي ضمن    يذكر أن هذه
وع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة  اللقاءات تأن  ها"  و مشر تنفذه الجمعية    الذيزيادة تأثير

 . CIS بدعم من حزب الوسط السويدي

 

 

 

 


