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 2022- 05- 19  - رام للا 

للتنمية   عقدت الفلسطينية  العاملة  المرأة  ي مدينة رام للا،  سبوعخالل هذا ال ،  جمعية 
ي   لقاء    ف    يهدف   شباب 

ي الحياة السياسية 
ي تواجه الشباب، وتفعيل دورهم ف 

، ولمناقشة التحديات الت  ي لتوسيع عضوية المنتدى الشباب 

 العامة. 

اوح أعمارهم م  14  اللقاء  حض    23-19بي   ) ا شاب وشابة تت 
 
ي  بلتعريف بهدف ا  ،( عاما أعضاء المنتدى الشباب 

ي احتياجات  عام، و لهذا ال كة للعمل الجماعي مع الشباب، وتطوير خطة عمل تلت  الشباب    فئةبناء مساحات مشت 

ي     المقررة خالل الشهر المقبلة.  من خالل أعمال المنتدى الشباب 

ي بداية اللقاء 
ي جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية نعمة عساف  المثقفة  استعرضت،  ف 

ف  ا هدأ ،  الميدانية ف 

عام   تشكل  الذي  أجل ،  2021المنتدى  من  للتنمية،  الفلسطينية  العاملة  المرأة  جمعية  من   ر تطوي   كمبادرة 

ي    الالزمة  مهاراتبالوتزويدهم    والشاباتالشباب  
ي  ز تحفالت 

،  العملية السياسية والمجتمعيةهم عىل المشاركة ف 

يؤمنون   ي  الشباب  المنتدى  أعضاء  أن  إىل  ة  والعمل    بقيممشت  التطوع  وحب  والمساواة،  االجتماعية  العدالة 

ال العمل  ي 
ف  والشباب  النساء  مشاركة  من  تحد  ي 

الت  ية،  التميت   القواعد  لكرس  والتشاركية   ، سياسي الجماعي

 . والمجتمعي 



ي جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية  المثقفة الميدانية    من  بتيست  تنفيذ تمارين تفاعلية    تضمن اللقاء 
ف 

 . احتياجات الشباب  ورصد  لفهمف المشاركي   والمشاركات ببعضهم، و يلكرس الحواجز، وتعر ، نائلة عودة

 

ي المثق  وناقش
ف  وأهمية مشاركتهم  الشباب  دور  والحضور،  الجامعات    فات  ي 

ف  الطالبية  المجالس  انتخابات 

ي تدعم    والمعاهد الفلسطينية 
ي المنتدى الشباب  وحول أهمية المشاركة.  حضورهم ودورهمالت 

الشابة    قالت،  ف 

ي لن  ( عام 19نور عدوي )
ي تأب  ي المنتدى الشباب 

ي ف 
التعرف فرصة  العمل المجتمعي يتيح للشباب  :" مشاركت 

ويصبح الشخص   ،الحياتية  أهدافهملتحديد    أكت  عىل ابرز نقاط الضعف والقوة لديهم ويوفر للشباب فرصة  

 .  بكيفية حل المشكالت" أكت  دراية عىل 

فيما عت  الشاب رأفت العداسي عن مشاركته وقال:" مثل هذه اللقاءات تتيح للشباب فرصة للتعبت  عن آرائهم 

ي تهم المجتمع".  
ي القضايا العامة الت 

 وأفكارهم ف 

اللقاء،   نهاية  ي 
المواضيع والمهارات الكت  احتياجات من تحدي\ تمكن المشاركون وف  الفئة  د   لتطويرها لدى 

 
ا

ها، كما تمكنوا من   ، واإللمام بقواني   العمل وغت  صياغة الشابة، مثل مهارات التواصل واإلعالم، العمل التطوعي

خالل الشهر المقبلة، كما تم االتفاق عىل إنشاء    الجمعيةبالتعاون مع  مستقبلية لعمال المنتدى  خطة عمل  

كة ت مساحة اضية مشت   تبادل اآلراء والفكار بي   العضاء الشباب.  تيح افت 

ي توفت  فرص عمل للشباب، وتحفز من \ وأوىص المشاركون
ات بتنفيذ مبادرات شبابية ودعمها، تساهم ف 

ي والقطاع الحكومي والخاص.  
 تطوير الفكار اإلبداعية، بمساعدة مؤسسات المجتمع المدب 

ي الحياة السي
ي ف  ي سياق تفعيل دور المنتدى الشباب 

ي ف 
اسية العامة،  ُيذكر ان هذه االجتماعات مع الشباب تأب 

ي  
وع "تعزيز المشاركة السياسية للمر 2021والذي تم تشكيله العام الماىص  ها" الذي أ ة وزيادة تأ، ضمن مرسر ثت 

 . CISتنفذه الجمعية بدعم من حزب الوسط السويدي 


