
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تنظم لقاء تبادل خبرات لمجالس  

 الظل في محافظة رام هللا والبيرة 

 

 2022-09-14 -األربعاء

عضوات  عدد من  ، لقاء تبادل خبرات بين  2022-09-10  الموافق  نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، يوم السبت

 وذلك في حديقة االستقالل في محافظة رام هللا والبيرة. ، مجلس ظل عارورة، خربثا بني حارث، عبوينشملت مجالس الظل 

، ونقاش  القديمة والجديدة  مجالس  العضوات  ما بين  خبرات  العضوة مجلس ظل إلى تبادل    22وهدف اللقاء الذي شاركت فيه  

للتعرف على  وتفعيل  ،  همآليات تطوير عمل للعضوات، ومن أجل إعطاء مساحة  السياسية  الجددالمشاركة  اللواتي    العضوات 

في    هن من أجل متابعة األنشطة والفعاليات التي تعكس دور مجلس الظلانضممن مؤخراً لتجربة مجالس الظل، وتعزيز دور

 وتمكين النساء على كافة المستويات االجتماعية والسياسية والنفسية واالقتصادية. تطوير 



 

لس الظل ودور  وافتتحت اللقاء المثقفة الميدانية في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، نائلة عودة، وتحدثت عن مباردة مجا

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في تشكيلها بالتنسيق مع البلديات والمجالس المحلية في المحافظات المختلفة، وأهمية وجود  

 مجالس الظل في دعم وجود النساء وتعزيز مشاركتهن السياسية والمجتمعية.

 

على والتاكيد  تعزيز التعارف والتشبيك بين العضوات،  هدفت الى  واستند اللقاء إلى أساليب التعلم بالمشاركة، وأنشطة تفاعلية،  

وعكس اللقاء تجارب العضوات السابقات في مجالس الظل، وشاركت عضوة مجلس ظل  ،  فيما بينهم    أهمية االتصال والتواصل

في تقوية اإليجابي لهذه التجربة    التأثيرمدى  ضمامها لعضوية مجالس الظل مشيرة إلى  شكري، تجربتها حول انعبوين، أطالل  

، وقالت عضوة مجلس ظل عارورة شخصيتها وزيادة قدرتها على التعبير والمشاركة والتنسيق مع المجلس القروي لدعم النساء

الظل في القرى المجاورة وهذا عكس رغبتي    :" أنا سمعت وشفت تجارب النساء العضوات في مجالس   العاروري   الجديد، أنغام

ي أنضم وأكون عضوة في مجلس الظل لدعم وتمكين وتطوير قدراتي وقدرات النساء في بناء مشاريع اقتصادية أو شخصية  بإن

 للنساء داخل بلدتي".  

انا قدرت اوصل لعدد من النساء في القرية للمشاركة وقدرنا من  :" وفاء أبو حالوة  وقالت عضوة مجلس ظل خربثا بني حارث

 ومشاركتها".   المرأةخالل مجلس الظل نجتمع مع المجلس القروي ونعبر عن المتطلبات الي بتحسن من دور 



 

 

استمرار   وأهمية  الظل،  مجالس  في  العضوات  تجارب  لعرض  دورية  لقاءات  تنظيم  بضرورة  المشاركات  التواصل وأوصت 

والتنسيق بين مجالس الظل لرصد احتياجات النساء في مجالس الظل المختلفة، وتنظيم دورات مهنية للنساء تستهدف تمكينهم في  

 الجانب االقتصادي.

  

مشروع "توسيع ضمن    يذكر أن هذه اللقاءات تأتي كجزء من سلسلة لقاءات تعقدها عضوات مجالس الظل في عدد من المواقع،

، والذي تنفذه جمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنمية بالشراكة مع حزب    المشاركة السياسية للمراة وزيادة تاثيرها في المجتمع " 

تقوية العالقات بين عضوات مجالس الظل وهياكل الحكم المحلي ومؤسسات المجتمع المدني،  وذلك بهدف    CISالوسط السويدي   

 إحداث التغيير المجتمعي.  لما للنساء من دور هام في


