
 

 

  
 خبر صحف 

 

نظم للتنمية الفلسطينية العاملة المرأة جمعية
ُ
  ت

 
  مسارا

 
  من عدد  ضمنتت توعويا

  تقليدية غب   مهن  اقتحام استطعن وشابات لنساء الزيارات

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 2022حزيران،    30  الخميس 

وع أنشطة ضمن ية القواعد  قيود   "كش  مشر ز     للمرأة الشمولية المشاركة دعم أجل من التميي 
  االقتصاد"، فز

ي غزة  جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية   نظمت
   ف 

 
  و توع   مسارا

 
 تضمن عدديا

 
  لنساء  الميدانية  من الزيارات  ا

تقليدية  وشابات اقتحام مهن غير  بمشاركة  استطعن  رواد   ٢٨، وذلك  و  ورائدات  من  النساء   ٢٠التغيير  من 

ي 
 ي  ،المهن غير التقليديةالمنخرطات ف 

ات والمعلومات و اىل    المسار هدف  و  ي المساهمة  ورائدات  دور رواد    تعزيز تبادل الخير
ي   بإحداثالتغيير ف 

تغيير ف 

ي سوق العملل  النظرة النمطية
اىل دعم مشاركة   باإلضافة  ،عىل المستوى المجتمعي   لمشاركة المتساوية للنساء ف 

ي  المرأة
  . الالئق العمل بأسس المرتبطة المهن جميع ف 

 



 
 

ي مدينة بيت حانون  بدأ المسار بزيارة لمنحل ال و 
ي تديره الشابة سمر البع  والذيصيل ف 

واجهت العديد   ، والت 

ي بداياتها، حيث
ولكنها   ،قدرتها عىل تحمل لسعات النحل لنها أنت    وعدمبفشلها    الجميع  تنبأ   من التحديات ف 

والتحديات   رغم كل الظروف  هخطوط انتاج  توالدها وطور ن  عاستطاعت ان تنهض بالمنحل الذي ورثته  

ي واجهتها. 
 الت 

ي قرية ام النص   للمسار   وكانت المحطة الثانية
ي جمعية زينة التعاونية ف 

ي   القرية  ،ف 
ي به   الت 

النساء الكثير من    ا تعان 

ي تمنع  والقيود   التعقيدات
سس  أعىل  اركة االقتصادية  مشالعملية والحياتها    المرأة من ممارسة  المجتمعية الت 

استطعنا عىل مدار سنوات  "  جمعية،التنفيذية للالمديرة  ،  حنير  السماكوالعدالة االجتماعية. تقول أ.    ةالمساوا

ي القرية بما فيها الرجالالجاد  من العمل  
ائح المجتمع ف  مستوى التمكير     عىلو   ،عىل مستوى الوعي لكافة شر

ي العديد من المهن الغير تقليديةاالقتصادي للنساء 
ز نجاحات النساء ف  ، فمن النساء من يقف أمام آالت ، أن نير

   . "متحدية الخوف  والنجارةالقص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة ي تعاونية "البحر النا" عىل بحر الشيخ عجلير  ف  أما المحطة الخير
ي  بمدينة غزة،    كانت ف 

  من خاللها   تمكنت والت 

يي   آخريير  من تأسيس  وشابير    هناء الغول  الشابة
ي باستخدام    نموذج دعم مجتمعي مبت 

دوات أعىل مبدأ تعاون 

فت هناء خالل رحلتها اىل المعيقات والتحديات المجتمعية المحيطة، كونها تعمل برفقة تإبداعية. لم تل فنية

 أنبل استطاعت  شابير  ذكور،  
 
ي ط  آعمال/ات  تضم    أيضا

ي الداعم خرين اىل التعاونية الت 
بع عليها الجانب الثقاف 

التعاونية من   ي كافة االعمال داخل 
الجنسير  ف  بير   ها من   ودهانتدوير    واعادةنجارة  الل  عماأللمساواة  وغير

 الغير تقليدية.  االعمال

 

ي المسار 
ي  "، الشابة آالء طافش قالت:  احدى المشاركات ف 

ي نابض    مسار  شاركنا اليوم ف 
 بقصص نجاح تثقيف 

ي سوق العمل  نالتميير  ضدهالنمطية و كرس القيود االجتماعية و   استطعن شابات  عامالت  
ي مهن   ، وعملنف 

ف 



 
نمطية   والمعيقات    رغم كلغير  أن  التحديات  ونستطع   ، نغير ان  نستطع  أننا  يؤكد عىل  مما  واجهتهن،  ي 

الت 

 " كنا نملك اإلرادة والمساحة للمشاركةظرف اذا   نتحدى أي

 

الحداد أو  الشاب محمد  النظر  ":  ضاف  دون  الئق  ي عمل 
ف  النساء  باتجاه حق  المجتمعي  التغيير  عملية  تبدأ 

نفسه الفرد  من     ،للنمطية 
 
مؤمنا ب  اذا كان  البدء  واجبنا  من  نحن كمجموعة  و  عنها  سيدافع  نفسنا  أ بالفكرة 

لمن حولنا كي نستطيع ايصال صوتنا لصناع القرار   الذي نعيش فيه، علينا نقل المعرفة والوعي   ومحيطنا الصغير 

 . ي
  "من اجل احداث عملية تغيير حقيف 

 

وع   هذا النشاط ضمن مشر
ية  القيود   قواعد   كش "  يأت  ز     الشمولية  المرأة  مشاركة  لتعزيز   التميي 

"،  االقتصاد  فز

اكة  الجمعية  تنفذه  الذي  اجل   من  التعليم  ومؤسسة  ،المرأة  وتأهيل  لرعاية  النسوي  العمل  جمعية  مع  بالشر

ز  -التوظيف  . للمرأة المتحدة ممال  هيئة من  وبدعم فلسطي 

  إطار  
وع فز    يتم تنفيذ هذا المشر

ك "تعزيز العمالة المنتجة والعمل الالئق للنساء فز نامج اإلقليم  المشي  الير

الدولية بمساهمة من   العمل  المتحدة للمرأة ومنظمة  تنفذه هيئة المم  الذي   " ز مرص، والردن، وفلسطي 

  الدول  )سيدا(. 
 حكومة السويد والوكالة السويدية للتعاون اإلنمات 

 

 


