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13.8.2022 

 حواري لقاء   ، غزة مدينة  في السبت  أمس يوم للتنمية  الفلسطينية  العاملة  املرأة جمعية  عقدت
 
  والحالة  الوطني  الحوار "  بعنوان ا

  ، والثقافة  للتنمية  بذور   وجمعية  الخيرية  العطاء  وجمعية  املجتمعي  والتطوير   لإلبداع   أمجاد  جمعية  مع  بالشراكة   "الفلسطينية

  ضمن   وذلك  ، االنسان"  حقوق   وقطاع   الرشيد   الحكم   وقطاع  األهلي  السلم   "قطاع   االئتالف   في  الثالثة   القطاعات   مع   بالشراكة 

  للدراسات   ثينك   بال  مؤسسة  مع  بالتعاون   الثانية،  املرحلة  "الوطنية  والوحدة  األهلي  للسلم   الفلسطيني  األهلي  االئتالف"  مشروع 

  ، لشبابل  العاملي  اليوم   مع   بالتزامن  جاء  الذي   اء،اللق  في  شارك   السويسرية.  الحكومة   من  وبتمويل  ريفوم   ومؤسسة   االستراتيجية

 كونفرنس. الفيديو عبر  الغربية الضفة  من  ونآخر  30و غزة  قطاع  من ومشاركة ارك مش 90

  السياس ي   سام االنق  ظل   في  ،القرار   صنع   مواقع  في  الفلسطيني   الشباب  دور   غياب   على  الضوء  تسليط   بهدف  اللقاء  جاء  وقد

  املرأة   لجمعية  العامة  املديرة  ،خريشة  امال  أ.  أكدت  .ـن/دورهم  لتفعيو   الشباب  بواقع  النهوض  وكيفية  ،نتخاباتاال   وإلغاء

  وأن   الوطن  شقي  في  الواقع  تغيير  في  الشباب  دور   على  ،هللا  رام  من  الحواري   اللقاء  افتتاحية  في  ة، للتنمي  الفلسطينية  العاملة

  دور   غياب   من   استياءها   عن  وعبرت  ،الفلسطينية  األراض ي   في   السياس ي  التشرذم  حالة   ظل  في  املجتمع  أساس   هم   الشباب

  محلية   انتخابات  إجراء  بضرورة  خريشة  والبت  .السياسية  والحركات  األحزاب  في  القرار  صنع  مواقع  في  الفلسطيني  الشباب

 . الفلسطينية  األراض ي  جميع  تشمل التحرير ومنظمة وطني  ومجلس وتشريعية



  واألحزاب   املجتمع  في  الشباب  دور   تعزيز  أهمية  على  أكد   ،االستراتيجية  للدراسات  ثينك  بال  مؤسسة  مدير  ،شعبان  عمر   أ.

  يليق   واقع   صناعة   نحو   الشباب  لتوجه   االستراتيجية  للدراسات   ثينك   بال  مؤسسة  ساندةم  على  أكد   كما   ، الفلسطينية  والحركات 

  بناء و   نـ/قدراتهم   تعزيز   جلأ  من   واملعرفة   لبحثل  للشباب   الرسائل  توجيه   في  سعادته  عن   شعبان  أعرب  كما   . ـن/بإسهاماتهم

 . الوطنيو  املحلي  املستوى  على  الشباب ظروف تحسين  في املساهمة  شأنها من مستقلة شخصية

  وأشاد   ،واالحتالل  الجغرافيا  رغم  الوطن  وحدوية  على  ،نابلس  في  والثقافة  للتنمية   بذور   مؤسسة  مدير  ،الدبعي  رائد  أ.  أكد  بدوره

  املعيقات   حول   والحوار  النقاش  ابتث  عبير  د.  وفتحت  .الشباب  واقع  على  الضوء  تسليط  في  ونابلس  غزة  بين  املشتركة  بالجهود

  الفقر   الى  باإلضافة  الوطن،  في  العاملة  الشبابية  برامج ال  يةكفا  وعدم   ،القرار  صنع  عملية  في  الشباب   مشاركة   من  تحد  التي

 . والبطالة

  ،اتـ/املشاركين  توصيات   ،للتنمية  الفلسطينية  العاملة  املرأة  جمعية   من   ،عودة  أبو   ياسين  أ.  عرض   الحواري   قاءالل  نهاية  وفي

 : اللقاء عن نتجت التي

  قانون   مشروع  وتعديل  القيادية،  الهيئات   فيها   بما  للشباب،  تمثيل  مساحة   بتوفير   السياسية  األحزاب  التزام  ضرورة ✓

   ون. القان  إقرار باتجاه الضغط  ثم ومن  ،بفاعلية الشباب مشاركة  يخدم بما  األحزاب

   .واضح بشكل األحزاب  داخل للشباب  العمرية الفئة  تحديدو  سنة،22 الى الترشح سن تخفيض ✓

  مع   الحزب،  داخل  الشباب  لتمكين  ميزانية  وجود  على  تقوم  مستمرة  تشاركية  عمل  استراتيجية   بناءب  الشباب  طالب ✓

 بينهم.  الفجوة لجسر األحزاب وقيادة  الشباب  بين ما  الدائم  التواصل

  أجـل   من   للشباب  القدرات  وبناء  والتوعية   التمكينو   ،والحزبي  السياس ي   لتثقيفا  بقضايا  خاصة   وأنشطة  برامج   تطوير ✓

   السياس ي. الواقع في ،واع   وبشكل  لالنخراط، دفعـهم

  الشباب   مرافقة  خالل  من   بأنفسهم   األمور   زمام  تولي  في  وإشراكهم  الشباب،  إلى  الحزب   في  والقادة  املسؤولين   خبرات  نقل ✓

 . حزاباأل  في املهام وأصحاب القرار لصانعي

 سي  الشباب  تمكين ✓
 
  واملحلية   النقابية  االنتخابات  في  للحزب  االنتخابية  القوائم  داخل  ترشيحهم  خالل  من  اسيا

 والتشريعية. 

   الشباب  تمكين ✓
 
 . املعيش ي  املستوى   رفع عل  وتعمل الحزب تدعم  ريادية مشاريع  تنفيذ خالل من  اقتصاديا

  املناصب   في  الشباب  تمثيل  نسبة  زيادةو   ،تلفةاملخ   السياسية  األحزاب  ومستويات  هياكل   في  الشبابية  الكوتا  تثبيت ✓

 السياس ي.   واملكتب املركزية، اللجنة  مثل بالحزب العليا

  في دمجهم و  العمل،  لسوق  تؤهلهم  حياتية  وخبرات  مهارات الشباب إكساب  في ه ألهميت  التطوعي العمل   تفعيل ضرورة  ✓

 .السياس ي تمثيلهم نسبة رفعو  العامة،  الحياة 

  مجالس  النتخابات  الطالبية  األطر  في  سواء  االنتخابات؛  لخوض  للشباب  القيادية  املمارسة  سبل  األحزاب  وفير ت  ضرورة ✓

 . والجمعيات املؤسسات وانتخابات  املحلية، االنتخابات  في أو الطلبة،  اتحادات


