
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تنظم لقاءاً شبابياً  

 لتفعيل دور المنتدى الشبابي في نابلس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022- 05- 19  - نابلس 

ي مدينة    هذا األسبوع خالل    نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية،
لتوسيع عضوية    ا ، لقاءا شبابينابلسف 

، و  ي ي تواجه الشبابل المنتدى الشباب 
ي الحياة السياسية العامة ، و طرح التحديات الت 

ي  . تفعيل دورهم ف 
اللقاء    شارك ف 

ي 
ف  الظل  مجالس  وعضوات  الشابات  من  تم  نابلس،  عدد  ي   حيث  الشباب  المنتدى  بأعضاء  وبناء  ،  الجدد   التعريف 

ي احتياجاتمساحات  كة للعمل الجماعي مع الشباب، وتطوير خطة عمل تلت  ي   نهمشت  من خالل أعمال المنتدى الشباب 

  المقررة خالل األشهر المقبلة.  

للتنمية    المنسقة  واستعرضت الفلسطينية  العاملة  المرأة  ي جمعية 
ف  دراغمةالميدانية  ي   صبحية 

ف  الشابة  الفئة  واقع 

  ، أن مشاكل الشباب وتطلعاتهم ال تؤخذ بعي   االعتبار من قبل صناع السياسات والمؤسسات    وأشارت إل فلسطي  

ها  ي تعزيز سلطة من يتحكمون بالموارد والقرارات عىل حد تعبت 
 أو يسهم ف 

ً
 معينا

ً
 . والمجتمع إال بالقدر الذي يخدم توجها

ي جمعية المرأة العاملة الفلسطينية    مديرة برنامجوأكدت  
للتنمية  المشاركة السياسية وأجندة المرأة واألمن والسالم ف 

ي تعمل عليها جمعية المرأة العاملة بدأت منذ عام    ،هواش  سمر 
 ال توحيد تسىع    ،2021أن فكرة منتدى الشباب الت 



لخلق قيادات مجتمعية قادرة عىل العمل عىل قضايا مجتمعية،    يهدف  ومؤسسي   جهود الشباب ضمن تنظيم مجتمىعي 

السياسية،  وذلك   المشاركة  ي 
ف  والشباب  النساء  لبناء    وأشارت هواشلمنارصة حقوق  المنتدى تسىع  أهداف  أن  إل 

كة للعمل الجماعي عىل قضايا تهم الشباب والمجتمع.    مساحات مشت 

 

 

 

 

 

 

 

توقعات المجموعة الشبابية والتخطيط والعمل وفق احتياجات وأولويات    تفاعلية لفحص تنفيذ تمارين    تضمن اللقاء

ومجتمعاتهم  ل  ت،ا ــ/الشباب أنفسهم  خدمة  اتجاه  السياسي  دورهم  وتعزيز  والمواطنة  االنتماء  بمفاهيم  توعيتهم 

االحتالل  انتهاكات  نتيجة الستمرار  المستمرة  اإلحباط  إل    االرسائيىلي   والتخفيف من حالة  إضافة   ، الفلسطينيي   ضد 

  . ي البطالة بي   الشباب وضيق األفق السياسي
 الواقع االجتماعي وتفس 

اكة ما بي   منتدى   ي محافظة نابلس، آمنة مليطات ورائدة صوالحة أهمية الش 
وأكدت عضوات منتدى مجالس الظل ف 

والس المجتمىعي  الشباب  دور  تعزيز  أجل  الظل من  وتفعيل  الشباب ومجالس  والشباب  النساء  لمنارصة حقوق  ياسي 

 مشاركتهم السياسية. 

ورة العمل عىل زيادة أعداد الشباب ـ/ وأوىص المشاركون ،  همنتدى وتوسيع دائرة عمللالمنضمي   ل  والشابات   ات بض 

كة وعمل لقاءات توعوية ي نابلس، وعمل مبادرات شبابية تسلط ا  مشت 
ي ف  لضوء  ما بي   مجالس الظل والمنتدى الشباب 

، وتعميق دور الشباب ي
 ات.  ـ/ عىل احتياجات الفئات الشبابية، والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدب 

ي الحياة السياسية العامة، والذي    الشباب/ـات ُيذكر ان هذه االجتماعات مع  
ي ف  ي سياق تفعيل دور المنتدى الشباب 

ي ف 
تأب 

ي  
وع "تعزيز المشاركة السياسية للمر 2021تم تشكيله العام الماىص  ها" الذي تنفذه الجمعية  أة وزيادة تأ، ضمن مش  ثت 

 . CISبدعم من حزب الوسط السويدي 


