
  مجالس ظل جديدة 6شكل العاملة الفلسطينية للتنمية ت   المرأةجمعية 
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الشيوخ    ةعضو،  يسرى عويضاتيدة  الس محافظة  مجلس ظل  تثت  تحد  الخليلفي  التي  الصعوبات  المرأة عن  واجه 

،  بالعادات والتقاليد والمجتمع الذكوري  لةثممتالنساء يواجهن جبل من الصعوبات والتحديات    إن"  :، قالتبالمنطقة

 . "الكثير وأنجزنالنساء تحدين هذه الصعوبات  أن إال، بين الرجل والمرأة الفرص ؤتكاف وعدم 

 

 2022ان يرحز 26 -رام هللا

اطق  ة في منل جديدمجالس ظ  ست، 2022عام ف األول من نية للتنمية خالل النصفلسطيت جمعية المرأة العاملة الشكل

التلخم الضفة  من  وشملتفة  نابلس  يتما  قرية  ؛غربية  محافظة  الخليل   وصوريف  الشيوخ  تيوبلد  ،في  محافظة    ، في 

 . عارورة وابو قش في محافظة رام هللا يتيوقر ،وقرية رمانة في محافظة جنين

الفلسط العاملة  المرأة  جمعية  جهود  ذلك ضمن  مشاركتيأتي  وتعزيز  الفلسطينيات  النساء  لتمكين  للتنمية  على ينية  هن 

المشا في  دورهن  تعزيز  ذلك،  في  بما  األصعدة  توجهات  كافة  مع  وانسجاماً  القرار،  صنع  ومراكز  السياسية  ركة 

قضاياهن   تعكس  متنوعة  وأجسام  هياكل  أنفسهن ضمن  تنظيم  على  النساء  تشجيع  على  القائمة  االستراتيجية  الجمعية 

القضايا، بهدف تواصل للدفاع عن هذه  الفرص  أمامهن  له    وتفتح  تتعرض  الذي  التمييز واإلقصاء  لمناهضة  النضال 

 ء.النسا

  ،، حيث سبق تشكيل هذه المجالستم انتخابهن لعضوية هذه المجالس  وشابة  امرأة  40 الجديدة المشكلة  المجالسضمت  

المجالس المحلية  وعضوات    ءضاأعوالنساء ورؤساء  من    كبيرعدد  مع    في مختلف المواقع  تحضيري  عاجتما  16عقد  

بأالمشاركين والمشار  فيها تعريف، تم  ومؤسسات قاعديةخيرية  يات  معوج الجمعية وبرامجكات  ،  ا وأنشطتهاههداف 



الظلو مجالس  بأهداف  المشاركاتكما    .التعريف  اللقاءات  تحدثت  هذه  السابقة    خالل  تجاربهن  يتعلق  عن  فيما 

ناقشت  كما    .في الترشح او االنتخابسواء  سابقة  شاركتهن في االنتخابات المحلية الحلي أو مبأدوارهن مع المجتمع الم

على مختلف مناحي   أثرتالقمعية التي    وإجراءاتهي تواجهها سواء بالبعد الوطني بسبب االحتالل  النساء التحديات الت

ن والذي يتطلب تكاتف الجهود م  ،طينياتء الفلسبالبعد االقتصادي واالجتماعي والقانوني الذي تعيشه النسا  أو،  الحياة

الواجب العمل عليها من   األولويات  مناقشة  كذلكو  .هن على المشاركة في الحياة العامةجل تعزيز دور النساء وتشجيعأ

  أطلقتها مجالس الظل التي التغيير المجتمعي من خالل   إحداثجل النهوض بواقع النساء بما يضمن تعزيز دورهن في أ

ياء  من أجل المصلحة العامة، من خالل رصد احتياجات األح  ةيمحلال  المجالسالتعاون مع  إلى    التي تهدف، ويةالجمع

 من منظور النوع االجتماعي  المجالس المحليةممارسة الرقابة على أعمال  و،  امهامهفي تنفيذ    ة لس المحلياودعم المج

والمساءلة الشفافية  تعزيز  المجالس  على  بهدف  هذه  المحويتط و  ،عمل  المستوى  على  والقرارات  السياسات   ،لير 

النمطيةوالمساهمة في تغيي النساء  ر الصورة  من خالل في تعزيز العالقات االجتماعية والسياسية    اهمةالمسو،  اتجاه 

اجتماعية   شبكة  العامةب  تعنىتطوير  قيادات  و،  المصلحة  خلق  في  على   ةوقادر  نبحقوقهواعية    ةنسويالمساهمة 

في كافة العمليات  علة  الفاتشجيع النساء على المشاركة  و بات  دعم عضوات مجالس الحكم المحلي المنتخو،  المطالبة بها

 .مرشحات أوالنتخابية سواء كناخبات ا

يتما  عضو  ،ىياسمين موسالسيدة   فة مجلس ظل  مالُمشكل  تحديد  ن"  :قالت،  نابلسة  حافظي  األقدر على  النساء  حن 

وأن    ،ألننا نؤمن بالشراكة بالعمل  لبيتهاالمجلس القروي لت  ومن خالل مجلس الظل سنقوم بالضغط على  ،احتياجاتنا

  ."بالمجتمعلنا دور فاعل 

ابو قش"  :قالترام هللا  ة  في محافظمجلس ظل ابو قش    ضوةع ،  امنةالسيدة   نفتقر لوصول    ،نحن كنساء في قرية 

جتماعية دية واالقتصات االبالمجاال  ت متعددة نريد العمل عليها، وهناك مواضيع وحاجاالمؤسسات المجتمعية لبلدنا

ال وغيرهاوالمشاركة  الجديدسياسية  الظل  مجلس  تشكيل  لبلدتنا  نبارك  لالرتقاء  ،  بيد  ويدا  معا  وسنعمل  بواقع  ، 

   ."فضلحو األن النساء

ت رادزيز القع، وتقعن النساء في كافة الموامكيي لتكامتداد للنضال النسو  أتييتشكيل مجالس الظل الجديدة    أنيذكر  

  جاء هذا العمل مبكراً قد  و  موقراطي.تحول الديضاالت النسوية بالط النربقوقهن وبين النساء بحرفية ورفع الوعي  عالم

الم الهيئات  المعينة إلدارة  اللجان  النساء في  التسعيناتلدمج  ء  بناوتهيئة النتخابات ديمقراطية  ، وفيما بعد للحلية فترة 

السابقة مدار السنوات    ة علىسطينية للتنميالفل  ة العاملةأة المرجمعي  حيث تمكنت  .النساء من أجل المشاركة فيها  قدرات

  باإلضافة   الغربية،موقع في الضفة    89موزعة على  وشابة    امرأة  508تضم في عضويتها  س ظل  لمج  89من تشكيل  

  .مجالس ظل في قطاع غزة  4 إلى

المنتخبات والتدخل لتغيير    المجالس بمراقبة عمل الهيئات المحلية والخروقات التي تمس حقوق العضواتهذه  وقامت  

وع االجتماعي، ودعم عدد أكبر من النساء للترشح والتواصل أو تعديل القرارات والسياسات غير الملتزمة بمنظور الن 

النساءبين العضوا التنموية التي لسيما  ، الت وبين  يام  قال  الهيئات المحلية  ستطع ت م  العمل على تغطية بعض الفجوات 

المحلية في  الس الظل أن تلعب دورا رئيسيا في تشجيع النساء على الترشح واالنتخاب للمجالس  . كما استطاعت مجبها

من    امرأة   97، حيث ترشحت  2021/2022  تي جرت في العامالالهيئات المحلية  ، بما فيها انتخابات  السابقةاألعوام  

  .امرأة 61ت منهن ، فازعية دعمتهن عضوات مجالس الظلالجم لن مععمعضوات مجالس الظل وناشطات 

  النساء بحاجة فعالا   ألنبالفكرة    حبأ ر"  :قالتجنين    محافظة  فيمجلس بلدي رمانة  عضوة    ،سناء صبيحات  السيدة

 ". ةللمرأ ةالسياسي ةبالمشارك  ةالمتعلقع لفكرة مجلس الظل للتعرف اكثر عن المواضي

الظلو العديد من مواقع مجالس  في  الناجحة  التجارب  لتراكم  النسا  ،نتيجة  المجالس استطاعت  التأثير على رؤساء  ء 

توالمحلية تم  حيث  المجالس،  مقرات  اال  المحلية  فير  مجالس  لعقد  فيها  تشّكلت  التي  المواقع  من  العديد  في  جتماعات 

والظل النساء  قبل  المحلية من  الهيئات  على  الضغط  تم  كما  التشغيلية   أجل العضوات من  ،  المشاريع  في  النساء  دمج 



كانالطارئة   بعدما  الرجالوالعادية  على  مقتصرة  علت  للتعرف  اآلفاق  فتحت  كما  والخارجي ،  المحلية  المصادر  ة  ى 

 . لالستفادة من هذه المصادر

 

التي    2016عام  زة منارة  ئقة جالمساب  قد تقدمت  ملة الفلسطينية للتنمية كانتومن الجدير ذكره، أن جمعية المرأة العا

ن موضوع مضئدة  ح وتجربة رانموذج ناجظل كس الت مجالميث قُدحفيها،  ي وفازت  عاون األلمانؤسسة التظمتها من

 . للمرأة كة السياسيةارالمش

بدعم من  الجمعية  الذي تنفذه    ،"تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وزيادة تأثيرهامشروع "  نود ضمهذه الجتي هتأ

   .CISحزب الوسط السويدي 


