
 جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تنظم لقاء تبادل خبرات

 في محافظة الخليل مجالس الظل عضوات ل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صبيح:   أبو  صفاء  الظل  مجلس  عضو  تقول  الخليل،  ظل  مجلس  من  عن  "أعطانا 

 البداية دور مختلف، دور قيادي"
 

 الخليل  

 2022حزيران  2

املرأة   جمعية  املوافق  نظمت  األحد،  يوم  للتنمية،  الفلسطينية  لقاء2022-05-29العاملة  بين    ،  خبرات  تبادل 

خمسة مجالس في محافظة الخليل، وتشمل مجلس ظل الشيوخ، والسموع، وحلحول، وخاراس، والخليل، وذلك  

 في مركز إضاءات الثقافي في مدينة الخليل.  

 

لتبادل خبرات ما بين عضوات مجالس الظل للعضوات الجدد    ، عضوة مجلس ظل  15الذي حضره    وهدف اللقاء

استطعن  في مجلس ظل الشيوخ، والتعرف على الصعوبات التي واجهت العضوات السابقات، واإلنجازات التي  

املثقفة امليدانية في جمعية املرأة العاملة الفلسطينية    في اللقاءوتحدثت    خالل عملهن مع مجالس الظل.  تحقيقها 

مجالس الظل ودور جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في تشكيلها    مبادرة  عزيزي، عنعفاف أبو    للتنمية،

في دعم وجود   الظل  وأهمية وجود مجالس  املختلفة،  املحافظات  في  املحلية  واملجالس  البلديات  مع  بالتنسيق 

 النساء وتعزيز مشاركتهن السياسية واملجتمعية. 

  

ا العضوات  وأشارت عضو مجلس ظل  للنساء  الظل أضاف  أن تشكيل مجالس  إلى  أبو صبيح،  لخليل، صفاء 

"أعطانا من البداية دور مختلف، دور قيادي" مضيفة أن مجالس الظل ساهمت في زيادة   خبرات جديدة، وقالت:

مشاركة النساء املجتمعية والسياسية، خاصة وأن النساء العضوات في املجالس هن من ينسقن مع البلديات  



ما فتح املجال للعضوات بأن يكن ضمن لجنة املساءلة املجتمعية في  م لعقد اجتماعات دورية مع مجالس الظل، 

 بلدية الخليل.  

 

وأضافت أبو صبيح أن عمل النساء في مجالس الظل وما يتطلبه ذلك من تنسيق مع مؤسسات أخرى، فتح للنساء  

اقتصادية   مشاريع  من  لالستفادة  تضمنت  املجال  مختلفة  وتدريبات  مهارات  العضوات  وأكسب  واجتماعية، 

 االتصال والتواصل وغيرها.  ك  حياتية  مهارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

وعرضت عضو مجلس ظل السموع أمل الدغامين، عمل مجالس الظل خالل شهر رمضان، وفترة جائحة كورونا،  

ال املواد الصحية.واملشاركة في عمل لجان الطوارئ من تعقيم للشوارع والتثقيف  أشارت  بدورها    صحي وتوزيع 

عضو مجلس ظل الشيوخ، ورئيسة جمعية الشيوخ التعاونية، يسرى عويضات، إلى مدى استفادتهن كعضوات  

مجلس ظل جديد من تجارب العضوات السابقات، ومدى االستفادة من ورش التوعية في املواضيع السياسية  

ع أن  إلى  وأضافت  والنفسية،  النساء  واالجتماعية  وتحفيز  تعزيز  في  يساهم  العضوات  النساء  تجارب  رض 

 العضوات الجدد على مباشرة العمل في املجلس.  

 

وأوصت املشاركات بتشكيل جمعية خيرية تضم عضوات مجالس الظل من عدة مناطق بمحافظة الخليل، دون  

العضوية احتجاجية،    اقتصار  وقفة  تنظيم  على  الخليل  وبلدية  محافظة  مع  والتنسيق  واحدة،  منطقة  على 

في   املناطق  جميع  ومن  الفئات  جميع  من  مجتمعية  بمشاركة  األسعار،  وارتفاع  املعيشة  غالء  على  احتجاجا 

 تشجيع العائالت في محافظة الخليل على الزراعة البيتية.   إضافة إلىمحافظة الخليل، 

 

 

 

 

 

 



سلسلة لقاءات تعقدها عضوات مجالس الظل في عدد من املواقع، ضمن    ضمنيذكر أن هذه اللقاءات تأتي  

حملة توعية ومناصرة حول حقوق النساء في مجال املشاركة املتساوية في الحياة السياسية، وتهدف إلى توحيد  

املجتمع   ومؤسسات  املحلي  الحكم  وهياكل  الظل  مجالس  عضوات  بين  العالقات  وتقوية  املجتمعية،  الجهود 

 ، ملا للنساء من دور هام في إحداث التغيير املجتمعي.  املدني

 

الذي   فلسطين"،  في  واالجتماعية  السياسية  الحياة  في  النساء  مشاركة  "رفع  مشروع  ضمن  اللقاءات  هذه  تأتي 

 . CISتنفذه الجمعية بتمويل من حزب الوسط السويدي 


