
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تعقد لقاء مساءلة  

ي قرية يتما جنوب مدينة نابلس   مجتمعية 
 ف 

 

 

 

 

 

 

 2022 أيلول 8 - نابلس

ي    ةمساءلة مجتمعيجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لقاء    عقدت
، يوم  قرية يتما جنوب مدينة نابلسف 

مع،  2022أيلول    5الموافق    االثني    يتما   بالتعاون  قروي  وبحضور  يتما   ومجلس ظل  مجلس  مشارك   47، 

،الم  من  ظل، وناشطاتال  مجالسومشاركة من عضوات   مجلس   منأعضاء وعضوات  و   رئيسو   جتمع المحلي

يتما، السويديو   قروي  الوسط  الجمعية،  ممثلي   وممثالت عن حزب  ي 
وذلك  ،  وعدد من موظفات وموظف 

"تعزيز   وع  التأثي  ضمن مشر عل  قدرتها  ورفع  الفلسطينية  للمرأة  السياسية  الجمعية    المشاركة  تنفذه  الذي 

اكة مع حزب الوسط السويدي   . CISبالشر

، صبحية دراغمة بالتعاون مع عضوات مجلس ظل يتما بالجمعية  الذي ادارته المثقفة الميدانية  اللقاء  وهدف  

وتعزيز ،  ونساء القرية  يتما ، وعضوات مجلس ظل  الجديد المنتخب  القرويما بي   المجلس    باب الحوار   فتحإىل  

ي دعم    ويةقضايا التنمفيما بينهما لتطوير الالتعاون  
المحلية والمجتمعية ودور المجالس المحلية المنتخبة، ف 

 قضايا النساء.  

ي جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية  
ي بداية اللقاء رحبت المثقفة الميدانية ف 

بالحضور،    صبحية دراغمةوف 

القرار، وعن برامج   ي مراكز صنع 
الفلسطينية ف  المرأة  ي تسىع وتحدثت عن أهمية تطوير مشاركة 

الت  الجمعية 

ي الحياة العامة، وأشارت  
إىل  مبادرة مجالس    دراغمةلتعزيز المشاركة السياسية للنساء وزيادة نسبة مشاركتها ف 



ي  
ي   المتمثلة   ، وأهدافها 1998  الجمعية منذ عامعملت عليها  الظل الت 

 السياسية   نوتطوير مشاركتهالنساء  دعم    ف 

العليا    نوجوده  وتعزيز  والسياسية  المجتمعية  رسم ،  بالهيئات  ي 
ف  للمشاركة  للمرأة  المتساوية  الفرص  وتوفي  

 ، قرية يتما بدور مجلس ظل    دراغمة  ، وأشادتوصناعة السياسات ومتابعة سياسات المجالس البلدية والمحلية

ي األنشطة والمبادرات المجتمعية والسياسية. 
ي تعزيز مشاركة نساء القرية ف 

  وأكدت عل دوره المستقبلي ف 

ي   وانجازات المجلس القروي  صنوبر اعمالمجلس قروي يتما، أ. أحمد أبو  رئيس    استعرضبدوره  
والتحديات الت 

بالواقع  للنهوض  المحلية  للمجالس  المالية  الموارد  او بسبب نقص  ارهاصات االحتالل  تواجهه سواء بسبب 

ي المجلس  والشابات  عن أهمية تمكي   النساء  كما تحدث    الريفية،التنموي للمناطق  
  القرويوتعزيز دورهن ف 

ي فتح آفاق جديدة للنساء، من خالل تنظيم    المجلس وعن دور    الجديد،
 نساءال  ، وتمكي   أنشطة مجتمعيةف 

 
 
ي    صنوبر كما أكد    ،اقتصاديا

. وقد عرض ، وأهمية التنسيق والتعاون الدائم ما بينهمالقريةعل دور مجلس الظل ف 

ي يقدمها المجلسصنوبر  
ي يعمل  ألهاىلي ونساء القرية،  الخدمات الت 

المجلس    عليها   وعن المشاري    ع والخطط الت 

ي المرحلة المقبلة. 
 ف 

 

 

 

 

 

 

ي مراكز صنع القرار الشابة زينب صنوبر    ،كما تحدثت عضو مجلس قروي يتما 
،  حول اهمية مشاركة النساء ف 

ي المجلس القروي
اىل    باإلضافة،  ، واستعدادها العاىلي لمتابعة توصيات النساء واحتياجاتهنودورها كعضوة ف 

 .  مع المحلي والمجلس القروياهمية دور مجلس الظل المشكل حديثا كحلقة وصل حيوية ما بي   المجت

يدة ي قرية يتما ، عضوة مجلس الظلواستعرضت السيدة امال شر
ي تواجهها ، واقع النساء ف 

، بما  ، والتحديات الت 

 ، واهمية االهتمام بقضايا هذه الفئة من المجتمع. فيه ضعف الخدمات المقدمة لالشخاص ذوي االعاقة



ة العامة للمؤسسة ا ي كلمة السكرتي 
لدولية لحزب الوسط السويدي، كاترين ساكسوس، أعربت عن سعادتها وف 

ي فلسطي   وحضورها لهذا اللقاء  
اكة الحزب  بتواجدها ف  ء بالحيوية والشفافية. كما أثنت ساكسوس عل شر الملي

 جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية. مع 

ي هذه ا   نعي  و 
ي القرية    س، وأهمية إنجاح تجربة مجلللقاءاتالنساء المشاركات عن أهمية وجودهن ف 

الظل ف 

ي تزويد نساء القرية
ي العمل المجتمىعي عل اقدرة  القوة و بال  لما له أثر ودور كبي  ف 

وقد تم فتح المجال    .لمشاركة ف 

ي تركزت عل البنية التحتية لما    نساء القريةل  لعملية احتياجات  أل للحوار والنقاش والتعبي  عن مشاكل القرية وا 
الت 

ورة توفي  ؛ ومن ابرزها  ، اليومية  لها من تاثي  عل حياة النساء  ي القرية سيارات ال موقف لمظالت ض 
، الحفاظ ف 

بالنظافة   القرية، واالهتمام  ي 
للطرق ف  المرورية من خالل وضع عواكس  السالمة  وايجاد    النفايات  وإزالةعل 

،  لاليات   المخالفي   الطرق  معاقبة  للقريةوتعبيد  توفي   ،  الداخلية  عل  منة    والعمل 
َ
ا ترفيهية  للنساء اماكن 

واالهتمام بفتح افاق مع مؤسسات   ، وتوفي  فرص عمل للشابات الخريجات،  ومكتبةحديقة  بما فيها  واالطفال  

بالقرية الصحية  الخدمات  لتحسي    الخدمات  باإلضافة   ،اخرى  توفي   عل  كي   
الي  اهمية  للمواطني     اىل 

يتما   ات/ القاطني   والمواطنات   قرية  اطراف  مناطق  عل  يسىم  بما  والواقعة   ، C  ابسط من  /ات  المحرومي  

التحتية البنية  خدمات  من  وحرمانهم  المنازل  بهدم  التهديد  فيها  بما  االحتالل  اجراءات  بسب  كما ،  الحقوق 

ي تمكي   المرأة وتعزيز صمودها. مثل هذه أوصت المشاركات بدورية 
 اللقاءات لما لها من أثر ف 

 

 

 

 

 

 

 



ي كافة أنشطة    ومن
ورة استمرار آليات دمج عضوات مجالس الظل ف  ي خرج بها اللقاء، ض 

أهم التوصيات الت 

القروي عملالمجلس  واستمرار  ألعمال  ه،  مساءلة  لجان  القروين كأعضاء  اتيجيات المجلس  اسي  وتطوير   ،

ي 
، المؤسسات وخلق مشاري    ع تنموية للنساء ، وأهمية التواصل والتشبيك مع قرية يتما لمتابعة مشاركة النساء ف 

ي 
 .  المجلسوالعمل عل استقطاب عضوات شابات ف 

ي   هذه اللقاءاتيذكر أن  
ي عدد من المواقع، ضمن   تأت 

كجزء من سلسلة لقاءات تعقدها عضوات مجالس الظل ف 

ي الحياة السياسية، و 
ي مجال المشاركة المتساوية ف 

تهدف إىل توحيد  حملة توعية ومناضة حول حقوق النساء ف 

الجهود المجتمعية، وتقوية العالقات بي   عضوات مجالس الظل وهياكل الحكم المحلي ومؤسسات المجتمع  

ي 
.  ،المدت  ي إحداث التغيي  المجتمىعي

 لما للنساء من دور هام ف 

 

 

 

 

 

 

 


