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 رام للا 

 2022 أيار

  25الموافق  يوم االثنين    ،العاملة الفلسطينية للتنمية بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة   المرأةجمعية    عقدت 

في عملية التنمية    ب دور الشباتحت عنوان "  الجامعة في مدينة البيرة،  مقر    في  ورشة عمل،  2022نيسان  

 . "المجتمعية 

بحقوقهم السياسية واالجتماعية للوصول    والنساء   توعية الشباب إلى    طالباً وطالبة،  25الذي حضره    اللقاء  هدف

وتهيئتهم للوصول إلى مراكز  الى تنمية مجتمعية حقيقية، وكذلك أهمية مشاركة الشباب آلرائهم وأفكارهم،  

 ار.  صنع القر

  بالترحيب بالضيوف،   اف،يدانية في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية نعمة عسنسقة المالم  افتتحت اللقاء 

شباب  نساء والدور ال  كدت عساف علىأكما    .لمحة عن عمل الجمعية في جميع محافظات الوطن تم تقديم  ثم  

في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية،    تهم/ـهنهمية تسهيل مشاركأفي بناء المجتمع والنهوض به، و

 ار.  العمل التنموي سعياً إلحداث التغيير، وصوالً إلى مراكز صنع القروفي 

د. انشراح نبهان، إلى حاجة المجتمع الفلسطيني    علم االجتماع في جامعة القدس المفتوحة   ستاذةأأشارت  بدورها  

توعي  وأهمية  الشامل،  بمفهومها  الشباب  فئة  السياسية   مهاراتهموصقل  تهم  لمشاركة  واالقتصادية،    خاصة 



ومشاركة  وجود    هميةل المجتمعية  المشاركة السياسية، وتهيئة البيئة  تحفيزهم للمشاركة في العمل المجتمعي وو

 .  مراكز صنع القرار فيوالنساء الشباب 

فئة الشباب تمثل قوة اجتماعية هامة بصفتها قطاعا رئيسيا يتوجب  الشابة هنادي حماد من مدينة رام هللا قالت: "

اع القرار والسياسيين يساهم في إحداث عملية  أن كسب هذه الفئة من قبل صن  كماأن يرتكز عليه المجتمع،  

 .  "التغيير والوصول إلى وطن ديمقراطي يعبر عن كافة فئات المجتمع 

المشاركة السياسية والمجتمعية الشباب والنساء في  التي تواجه  التحديات والصعوبات  ، فقد عرض  أما عن 

من قبل المؤسسات الرسمية،    الشباب والنساء   تهميش دورالمشاركون والمشاركات عدة تحديات، من بينها:  

ووجود  وعدم   ونية   خطةقرار  دوائر    ممنهجة  في  إلشراكهم  القرارفعلية  كما  صنع  المشاركون .    أوصى 

الفاعلة    والمشاركة   عن رأيهم/ـن   الرقابة على حق الشباب في التعبير المساءلة وضرورة ضمان  بوالمشاركات  

 السياسية.   للشباب والنساء في

بالشراكة مع    للتنمية  الفلسطينيةجمعية المرأة العاملة    تعقدها  توعويةهذه اللقاءات ضمن سلسلة لقاءات  تأتي  

"تعزيز    ضمن مشروع العديد من المؤسسات القاعدية والمؤسسات النسوية والشبابية والجامعات الفلسطينية،  

  .  CIS  المشاركة السياسية للمرأة وزيادة تأثيرها"، الذي تنفذه الجمعية بتمويل من حزب الوسط السويدي

 

   

 

 


