
 

لعضوات مجالس الظل في رام هللا  تبادل خبرات لقائي  جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تنظم 

 وجنين 

 

 

 2022-09-21 -رام هللا

قديمة    بين عضوات مجالس ظللقائي تبادل خبرات  ،  خالل األسبوع الجارينظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية،  

بتاريخ في محافظة رام هللا والبيرة،  قش  وأبو  جيبيا،  وعين سينيا    لمجالس ظل  20/9/2022بتاريخ  األول    وجديدة، والثاني 

   مجالس ظل برقين، جلبون، الزبابدة في محافظة جنين. ل 2022/ 15/9

  الجديدة، إلى تبادل الخبرات ما بين عضوات مجالس الظل القديمة و ،عضوة مجلس ظل 53التي شاركت فيها  اللقاءاتهدفت و

وإعطاء مساحة للتعرف على العضوات الجدد اللواتي انضممن مؤخراً لعضوية مجالس الظل،    ونقاش آليات تطوير عملهن،

، بها خالل تعاملهن مع الهيئات المحلية  مررن طرح المواقف التي  وتعزيز دورهن من خالل تبادل تجارب العضوات السابقات و

 السياسية.وتفعيل مشاركتهن 

المثقفة الميدانية في جمعية المرأة العاملة   قرية جيبيا في محافظة رام هللا والبيرة،الهواء الطلق في  الذي عقد في    وافتتحت اللقاء

للتنمية،   للتنمية في تشكيلها  نعمة عسافالفلسطينية  العاملة الفلسطينية  ، وتحدثت عن مباردة مجالس الظل ودور جمعية المرأة 

وأثنت على المهارات القيادية التي تتمتع بها عضوات مجالس   ق مع البلديات والمجالس المحلية في المحافظات المختلفة،بالتنسي 

الدائم تواصلهن  وعلى  السياسية،على  مؤكدة    ،الظل  المشاركة  في  المرأة  التجارب    حق  من  لالستفادة  الخبرات  تبادل  وأهمية 

 والدروس التي من شأنها دعم النساء من أجل ممارسة حقهن في المساواة والمشاركة. 

 



اللقاء  وتحدثت العضوات المشاركات التحديات التي واجهتهن خالل عملهن في مجالس الظل  في  كمحاولة إقصائهن من    ،عن 

في   المحليةالمشاركة  المجالس  استبدال    اجتماعات  إلى  المحلية  المجالس  منتخبات، ولجوء بعض  لسن عضوات  إنهن  بحجة 

 بما ال يتوافق مع حصة الكوتا المنصوص عليها في قانون االنتخابات.   ذكورالعضوات اللواتي استقلن بأعضاء 

 

مجالس ت لنا  فتحوقالت:"  التي استطعن تحقيقها خالل عملهن  اإلنجازات    إلىعضوة مجلس ظل عين سينيا لميس بشير    وأشارت

. ي" على الصعيد االقتصادي واالجتماع واكتسبنا الكثير من الخبرات، جديدة بالتنسيق مع مؤسسات محلية وخارجية  اآفاقالظل 

:" وجودنا في مجلس الظل أكسبنا مهارات وتدريبات مختلفة  تجربتها وقالت  عضوة مجلس ظل جيبيا سجود شلش  وشاركت

االقتصادي  والتمكين  للمرأة  السياسية  المشاركة  وأهمية  والتفاوض  والتواصل  كاالتصال  وحياتية  قيادية  مهارات    تضمنت 

 ". وغيرها

من خالل ر جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في تمكين النساء  دو  إلى  نعيم  عضوة مجلس ظل أبو قش شادية  وأشارت

التوعية بمشاركة النساء في االنتخابات وأهمية الوصول لمراكز صنع القرار، وقالت:" أحرص دوماً على التواصل الدائم مع  

 تمعية". النساء وأنا اآلن أعمل مع النساء وأشجعهن على المشاركة في األنشطة والفعاليات المج

اللقاء الثاني الذي عقد في قصر الخوخة في بلدة برقين في محافظة جنين، تحدثت المثقة الميدانية في جمعية المرأة العاملة  وفي 

الفلسطينية للتنمية، فاتن غزاوي عن أهمية مبادرة مجالس الظل ودور الجمعية في تشكيلها بالتنسيق مع البلديات، مشيرة إلى 

 مستمرة في تعزيز وصول النساء لمراكز صنع القرار.  أنشطة الجمعية ال



 

و    بلديةعن تجربتها كعضوة  و   للنساء  السياسيةغادة شديد التي تحدثت عن أهمية المشاركه  ة  المحامي  واستضاف اللقاء في جنين،

 . عند الترشحة واالجتماعية العائلي الضغوطالترشح ومواجهة و النساء بقوانين االنتخابات إلمامأهمية 



 

و    لشخصيتي  إضافة نوعية  ، وقالت:" هو أضاف منال بزور تجربتها في مجلس الظل  الزبابدة  ظل عضوة مجلس    وشاركت

:" تجربة المجلس طورت من شخصيتي في إني    سهام أبو الرب  ظل جلبونعضوة مجلس    وقالت  وطور مهاراتي".  وتجربتي

لتمكينهن دورات مهنيه ل إلى حاجة النساءهدى تركمان   وأشارت عضو مجلس ظل الزبابدة". أقدر أواجه التحديات بكل إصرار

 ً  . اقتصاديا

بضرورة العمل مع القطاع اإلعالمي وبناء قدرات العضوات في مجال المحاورة والنقاش،    في اللقائين   وأوصت المشاركات

وأهمية التواصل الدائم مع المجالس المحلية، ورصد احتياجات النساء في مجالس الظل لتدعيم قدرات النساء وإعداد قيادات  

ة، ورفع األدوار النمطية عن النساء في المجالس  نسوية، وضرورة العمل على وحدة العمل النسوي وتكرار الزيارات التبادلي

 المحلية وضرورة مشاركتهن في اللجان المختلفة في إدارة المجالس المحلية.  

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

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

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

 .لما للنساء من دور هام في إحداث التغيير المجتمعي


