
  لقاجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تعقد 
تبادل   ئ 

ات  من عضوات مجالس الظل والمنتدى  عضوة  48بحضور   خبر

  محافظة نابلس   الشبائر  
 
 ف

اتو لتداعيات البيئية أثير ا تحول    نقاش مفتوح  المناخية من منظور النوع االجتماع   التغير
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022 حزيران 9نابلس، 

  للتنمية  العاملة الفلسطينية    المرأةجمعية    عقدت
،  2022  الثالثاء السابع من حزيرانيوم  ،  محافظة نابلس  ف 

  لقا
اتل  ئ       تبادل خير

  المجالس المحلية  محافظة نابلسبير  عضوات مجالس الظل ف 
،  وعضوات منتخبات ف 

    لتعرف عىل الصعوباتل  وعضوات من المجلس الشبائر  
  واجهت العضوات السابقات، واإلنجازات الت 

الت 

الظ  تحقيقها خالل عملهن مع مجالس   نقاش  اللقاءين  جرى خاللوقد    . لاستطعن 
 
 مفتوح  ا

 
  حول موضوع  ا

ات المناخية واثار تداعيات البيئية  ال .    التغير  من منظور النوع االجتماع 

 وقبالن وزيتا    جماعير  بيتا و ،  وه  قرى مختلفة  لمجالس ظل  و   ،المجلس الشبائر  مشاركة من    48  اللقاءين  حض  

 .  وحواره وكفر قليل



المنسقة الذي   الميدانية صبحية دراغمة   قدمت  الهام  والسياس   المجتمع   الظل ودورها  نبذة عن مجالس 

ة السابقة، أثناء    لعبتها خالل ة  خالل  ، وكذلك  ما بعدها كورونا و   جائحةالفي  أشارت  و تالها    االنتخابات وما في 

  دعم ومساندة  
المراقبة عىل سياسات هذه المجالس من   لالمجالس وتفعيدراغمة اىل دور مجالس الظل ف 

. وكذلك دور مجالس ا   اعداد قيادات نسوية وكرس النظرة النمطية  لمنظور النوع االجتماع 
  المساهمة ف 

ظل ف 

 .  
  المجتمع الفلسطيت 

 حول أدوار النساء ف 

التمكير  السياس  و  برنامج  للتنمية  أشادت مديرة  الفلسطينية  العاملة  المرأة    جمعية 
أ. سمر هواش بدور ف   ،

   
  المجتمع، حيث أصبح ُينظر لهذه المجالس كأجسام فاعلة ومؤثرة بشكل إيجائر  ف 

مجالس الظل الفعال ف 

  إطار وهياكل 
  يعملن مع بعضهن البعض ف 

، مما يؤكد عىل أهمية دور وعمل النساء اللوائ    المجتمع المحىل 

 واالقتصادي.  عىل التغيير المجتمع  والسياس   نوقدرته  منظمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، د. عقل أبو قرعوأوضح    
  جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، والخبير البيت 

امج ف  موضوع  أن  ،  مدير الير

ات   ات  التغير   جميع بالد    المناخيةالبيئية والتأثير
  فلسطير  عىل وجه الخصوصف 

 وف 
ً
 .  بات ملموسا   العالم عامة

أفرز عدد من و  الذي  ي  البرسر العامل  تدخل  نتيجة  رئيس  هو  بشكل  ات  التغير أن سبب هذه  قرع،  أبو  أشار 

  لمدنية نابلس حيث محص
  طريق 

، وهذا ما رأيته ف   
ات المناخية والتلوث البيت  غير أو    الجافول القمح  التأثير

  ناجم عن استخدام الطاقة التقليدية  .  بير  أبو قرع  الناضج كما 
، متجددةالغير  باإلضافة اىل أن التلوث البيت 

  طبقات الجو العليا،    الغازية من هذه المصادر   االنبعاثات  مما يؤدي اىل تراكم  ،مثل النفط والفحم والغاز 
ف 

  تُيعرف بظاهرة البيت الزجاجر  ما    وتشكل
اق اشعة الشمس المرتدة من األرض نحو طبقات    منع  ، والت  اخي 



  اعتادت أن تصلها، وبالتاىل  تظل قريبة من سطح األرض مما يؤدي اىل ارتفاع درجة الحرارة 
الجو العليا الت 

  جميع دول العالم. يقول د. عقل
 ف 
 
  نراها حاليا

ات األخرى الت    األغوار  اليوم، انعدمت  : "والتغير
حقول الموز ف 

  العوجا والجفتلك بير  من 
    طقت 

  أواخر القرن الماض 
  كانت مزدهرة ف 

ات  ،  الت  ات البيئية والتأثير بسبب التغير

 ". لوحة المياه وبالتاىل  زيادة م   المناخية 

   أكما أضاف أبو قرع، اىل  
 ف 
 
ات كانت سببا عديد من المناطق اىل رحيل المزارعير  والمزارعات عن ال ن هذه التغير

 ع
 
ات المناخية، خاصة النساء  مناطق سكناهم بحثا  بالتغير

 
ا  خصوبة للزراعة، وأقل تأثير

ن مناطق أخرى أكير

لعائالتهن.  الزراعة كمصدر دخل  رئيس  عىل  بشكل  يعتمدن    كان 
د. عقل:    اللوائ  يقول  يتأثر  "لذا،  أكير من 

ات   ات المناخية، هن النساء بالتغير  ." البيئية والتأثير

  فلسطير  ناجم عن العديد من العوامل، أهمها أن  : " أضاف أبو قرعو 
% من مصادر  90ما يقارب  قلة المياه ف 

وبالتاىل   األمطار،  من  رئيس   بشكل  تتغذى    
والت  جوفية،  مياه  فلسطير  ه     

ف  ات    المياه  التغير هذه  نتيجة 

اف المياه الجوفية بشكل   العامل  الجوفية، واما  المياهكميات فض  تنخ المناخية تقل األمطار، ف    هو استي  
الثائ 

  مصادرة   ، أكير من المعتاد عليه 
  والعامل الثالث وهو األهم، السياسة العنضية من قبل االحتالل اإلرسائيىل  ف 

 ." ومنع وصول الفلسطينيير  والفلسطينيات لمصادر المياه المتاحة  مستوطنات واستخدام المياه من قبل ال 

 

بة واألمن الغ  اىلقرع  أبو  كما أشار د.      تأثر الي 
ومصادر   وإنتاج وجودة المحاصيل والنفايات الصلبة والسائلةذائ 

ات   الطاقة بة،    ، حيثالمناخية  بسبب هذه التغير   الي 
يا الموجودة ف  ان ارتفاع درجة الحرارة يؤدي اىل قتل البكتير

بة بالحرارة وباستخدام المبيدات ال . وبالتاىل  تتأثر الي 
 
ية أيضا كما أن قلة اإلنتاج بسبب قلة المياه أثر عىل    حرسر

المبيدات تراكم  عن  الناجمة  األمراض  عن  ناهيك  والمنتوجات،  المحاصيل  وجودة    
الغذائ  جسم   األمن    

ف 

  ال يتم التخلص منها بطريقة صحية  االنسان
، حيث أن النساء ، مما يؤثر عىل النساء بشكل رئيس  والنفايات الت 

ات الحمل أكير تأث  . وتربية االطفال والرضاعةرا خالل في 

  تفقد مصدر الدخل وباألخص و 
ات المناخية عىل المرأة الفلسطينية الت  نوه أبو قرع اىل االبعاد االجتماعية للتأثير

   
وبالتاىل  الزراعةف  لحثا عن    ر الفق  تصاعد   ،  القرسي  حل  يؤدي  والي  للرزق وهذ  العنف من   اىل زيادةمصادر 

  .  منظور النوع االجتماع 

، عضوة مجلس ظل زيتا  تفتقد القرية لمصادر المياه، حيث تعتمد القرية بشكل رئيس  عىل  قالت: " ،  مريم جير

، نحن كنساء نطالب بتنفيذ حمالت توعية لنساء وأهاىل  القرية من اجل   امدادات المياه من الجانب اإلرسائيىل 

 ." حت  نستطيع االنفكاك واالستغناء عن االحتالل اإلرسائيىل  العنضي   االرتوازية، إعادة بناء االبار  

ية عودة، عضوة مجلس بلدي حوارة ونائبة رئيس البلدية ، تحدثت عن تجربتها وعضوة مجلس ظل سابقة  خير

ية: "     مجلس ظل حوارة منذ عام  فتر  مجالس الظل، تقول خير
تنمية  ، تلقينا تدريبات  2005كنت عضوة ف 

للتنمية،   قدرات  العاملة الفلسطينية  المرأة    نقل هموم ومشاكل    من قبل جمعية 
نجحنا حينها وحت  االن ف 

ة جائحة كو    في 
، عملنا عىل توعية النساء والطالب والطالبات  رونا جميع النساء ألعضاء المجلس البلدي. وف 

  مد جسور التواصل بير   
  المدارس، وشكلنا وقت الجائحة مجلس ظل منتخب جديد، ساهم بشكل كبير ف 

ف 

 ." نساء البلدة والمجلس البلدي



  بلدة قب رويدا شبل األقرع، عضوة مجلس ظل بلدة قبالن، تحدثت عن تجربتها وقالت: " 
الن، كنا  كنساء ف 

.   نشعر باإلحراج من المجتمع نتيجة خروجنا للعمل،    قوة وارصار عىل التغيير
  مجلس الظل أعطائ 

وجودي ف 

ُعلب   وع جمع  العلب الكوكاكوال بدأت مرسر أجمع  وأوالدي  أنا   
 
أخرج صباحا ببيعهم ، حيث كنت  أقوم  ثم   ،  ،

وع، وأملك سيارة  جيب حديثة، وال زلت أقوم بنفس األعمال    وأصبحت االن أعيل أرسة كاملة من وراء هذا المرسر

  كنت أقوم بها بالسابق بكل تواضع، لتوفير مزيد من المال. كنت أتعرض لكثير من االنتقادات والتحديات  
الت 

النمطية   والحواجز  القيود  هذه    كرس 
ف  نجحت  وإرصار،  عزيمة  بكل  ولكن   ،  

قريت  وأهل  زوجر   عائلة  من 

ية، وأصبح جميع أهاىل  ور 
. أنا أنصح جميع   إذا جال البلدة يثقون ئر   والتمير   

  خرجن زوجاتهم وبناتهم بصحبت 

  ونساء القرى األخرى، بأن يتجرأن ويتخذن الخطوة األوىل لألمام، وسوف تصلن إذا كانت هناك  
نساء قريت 

 ." عزيمة وإرصار وتحدي من قبلكن 

 

 

 

 

 

 

عامر، قالت:    إم  بيتا،  ظل  مجلس  العاملة  " عضوة  المرأة  جمعية  مع  التدريبية  الورش  من  العديد  ت  حض 

للتنمية،   بداية عمل مجالس  الفلسطينية     منذ 
المناطق. مجالس الظل أعطتنا قوة وتأثير ف    جميع 

الظل ف 

صل مع  وا جميع مشاكل نساء وأهاىل  القرية. أصبحت قادرة عىل مخاطبة الجمهور، والت   وحل هموم  متابعة  

  لجميع النساء، أي امرأة قادرة عىل  رئيس البلدية 
القرار لحل العديد من اإلشكاليات. رسالت  ، ومع أصحاب 

  ال 
، أال تتأخ المشاركة ف   

ت ورشة    ر عمل التطوع  واإلنسائ  ، حض  . عىل الصعيد الشخص    عمل الخير
وتبادر ف 

عن حقوق العمال كانت قد نظمتها جمعية المرأة العاملة لعضوات مجالس الظل، وكانت الورشة تناقش حقوق  

  من  
  بحقوق ابت 

ذوي االحتياجات الخاصة  العاملير  والعامالت والحد األدئ  لألجور. بعد الورشة، وبعد مطالبت 

  عىل جميع حقوقه، وأصبح االن المحاسب الرئيس  لبلدية    500الذي كان يتقاض   
شيكل فقط، حصل ابت 

 " . بيتا 

  نهاية الورشة
ات المناخية  فتح حوار حول  ل  د. عقل أبو قرعبدعوة    مجالس الظلعضوات    تبادر ،  ف  التغير

  بلداتهن
  القرى  ،والبيئية ف 

ة ف    أوص   كما   . لما للموضوع من أهمية كبير
 ف 
 
ير  العضوات بعقد لقاءات أكير تعمقا

ات المناخية والبيئية. هذا الموضوع، وكذلك  ة توعوية لكيفية التعامل مع تداعيات التغير  تطوير ورقة أو نرسر

  عام  يذكر أن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بدأت ت
، ليصل عددها 1998أسيس مجالس الظل ف 

  الضفة الغربية، باإلضافة إىل    89اىل    2021حت  نهاية عام  
  قطاع غزة. حيث    4مجلس ظل ف 

مجالس ظل ف 
  تنمية مجتمعاتهن المحلية 

عملت هذه المجالس خالل األعوام السابقة عىل تشجيع النساء عىل المساهمة ف 
مجالس المحلية، وتفعيل المراقبة عىل سياسات هذه المجالس من منظور عضوات ال  ومساندة  من خالل دعم



، وكرس النظرة النمطية     مجال الحكم المحىل 
  إعداد قيادات نسويه ف 

، باإلضافة إىل المساهمة ف  النوع االجتماع 
 .حول ادوار النساء الفلسطينيات

  ضممممممن  اللقاءاتيذكر أن هذه  
سممممملسممممملة لقاءات توعوية تعقدها جمعية المرأة العاملة الفلسمممممطينية للتنمية   تأئ 

اكة مع العديد من المؤسمسمات القاعدية والمؤسمسمات النسموية والشمبابية والجامعات الفلسمطينية، ضممن  بالرسمر
ها"، الذي تنفذه الجمعية بتمويل من حزب ال وع "تعزيز المشمممممممماركة السممممممممياسممممممممية للمرأة وزيادة تأثير وسممممممممط  مرسممممممممر

 .  CISالسويدي 

 

 


