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 فلسطين  هللا، رام   ،3202 آذار 16التاريخ: 

نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة، ورشة عمل بعنوان  

االقتصاد ن  التمكي  "،  "فرص 
ً
نموذجا التعاونيات   : ن والخريجي  للخريجات  األربعاءي  آذار   15الموافق    يوم 

ي رام هللا ،2023
 .بحرم الجامعة فن

اكة" بدعم من مؤسسة   وع "شر ، وضمن مشر ي الورشة ضمن حملة الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي
وي "تأت 

ي الدوWeEffect السويدية "ايفيكت 
 ."لي "سيدا، وبتمويل من الوكالة السويدية للتعاون االنمات 

ي جامعة القدس المفتوحة الورشة   معتصم مصلح بالنيابة عن د.   افتتح د. 
ن حمايل مدير فرع رام هللا فن حسي 

المرأة  ن  ي تمكي 
للتنمية فن الفلسطينية  العاملة  المرأة  بالحضور والطلبة، وأثنن عىل جهود جمعية  حيب  بالت 

 .والشباب والشابات واألمر الذي يتوافق مع سياسية الجامعة

ي جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية نعمة عساف، نبذة تعريفية من جهتها قدمت المنسقة الميدانية  
فن

اكة وع "شر ال نبذة تعريفية عن عمل جمعية المرأة    وباإلضافة  ،الذي يندرج لقاء اليوم تحت مظلته   "عن مشر



ام والتر للتنمية  الفلسطينية  لالعاملة  الجمعية  تعمل من خاللها  ي 
الن  االقتصاديلج  ن  للمرأة والشباب   تمكي 

ي المجاالت كافة
 .والشابات وتوعيتهم فن

ي البداية إال أن المشاري    ع  
ورة التوجه للعمل الريادي وعىل صغر حجمه ودخله القليل فن نوهت عساف إل ضن

التمك  بهدف  العاملة  المرأة  وجمعية  خاص،  دخل  مصدر  تعتتر  االالريادية  ن  انشاء  صقت ي  عىل  تعمل  ادي 

ي المجتمع المحىلي بمشاري    ع ريادية تعود بالفائدة عليهم لتحقيق 
مشاري    ع تعاونية تديرها النساء والشباب فن

 .االستقرار المالي 

التدريس    ثنتأو  هيئة  ي كليةعضو 
بجام  فن االجتماعية  د. ع التنمية  المفتوحة  القدس  نبهان،  ا  ة  اح   عىل نشر

ك و  ن المرأة الجهد المشت  ي مجال تمكي 
ي العديد من النشاطات فن

العمل المستمر مع جمعية المرأة العامل فن

ن الشباب والشابات  تمكي 
ً
 .ومعالجة كافة القضايا األشية وأيضا

ي غاية األهمية ألن المرأة تشكل نصف المجتمع
ن االقتصادي للنساء أمر فن ي   ولكن  ،وذكرت نبهان أن التمكي 

فن

ال مساحة  الوقت  نسبتهنفس  العاملة  القوة  من  وهذا 20  ا مرأة  عىل  %،  المجتمع  دليل  عىل   أن  قادر  غت  

ي سوق العمل االستفادة
 .من طاقة المرأة فن

ي محافظة رام   ،أيمن التميمي   بدوره قال السيد  
ي غرفة تجارة والصناعة فن

مدير مركز الريادة وتطوير األعمال فن

ة والبت  ا  ،هللا  خالل  من  تعمل  والصناعة  التجارة  غرفة  قدراتهم   لمركز إن  لتطوير  والشابات  الشباب  مع 

ن  تدريب الشباب والشابات قبيل دخولهم   كل ذ، وكةوتمكينهم لدخول سوق العمل بمهارة عالية وقدرات متمت 

سوق العمل، وأضاف أن المركز يحتوي عىل معلومات يتم تحديثها بشكل مستمر كمرجع مساعد للشباب  

لشباب والشابات قبل دخول سوق العمل والبحث عن وظيفة    والشابات لتكون هذه المعلومات هي مرشدة

 .أو للشباب الريادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سامي فقهاء إن كل نقابة يوجد فيها 
ن ي االتحاد العام لنقابات عمال فلسطي 

وقال مسؤول دائرة التثقيف فن

ور  ي حقوق المرأة العاملة وترصد دائرة المرأة وتتابع ضن
ي تعنن فن

ي بيئة عمل عمل النساء    ة دائرة للمرأة والن 
فن

خدمات   ال  باإلضافةشباب تعنن بالشباب وتطوير قدراتهم،  لهناك دائرة ل  أن  الئقة خالية من التحرش، وكما 

العامال  حقوق  عن  الدفاع  مثل   ن أخرى  والعاملي  القانون   ت  وفق  العمل  تنظم  قانونية  دائرة  خالل  من 

، كما أن الدور األساسي للنقابات توعية   ي
ن العامال الفلسطينن ي حقوقهم    ت والعاملي 

السالمة واألمن عمالية و الفن

 ، ي
ي حالة وقوع إصابالمهنن

 . عمل اتفن

ي رسم السياسيات للحد من البطالة والفقر، وكما   النقابات يساهمواضاف فقهاء أن النقابات واتحاد  
 أن   فن

ن الدفع نحو إقرار  ي حماية حقوق قواني 
ن مثلتساهم فن  .الحد األدتن األجور وتطبيق قانون إقرار  العاملي 

ي قضايا متعم  خصبة لنقاش    بيئةوفرت ورشة العمل بدورها  
ن االقتصادي للمرأة، وأهمية عمق فن لقة بالتمكي 

ن والعامالت لحقوقهم العمالية فبل   دخول إل سوق العمل، والحلول الريادية لتقليل نسبة  المعرفة العاملي 

ن صفوف الشباب والشابات البطالة  .بي 

شهور   3هذه المرة األوىل من خالل هذه الورشة أعلم أن  "  ،حيث جاء عىل لسان الطالبة رهف عفيف

 التوعية بحقوقنا 
ً
ة، لذلك من المهم جدا  من سنوات الخبر

ً
التجربة هي تعتبر عمل ولها أجر وتحسب ايضا

ي هذا الخصوص 
ن
ن وتوعية زمالئنا ف  ."كعاملي 

ي وقت سابق قبل هذه الورشة أن"  ،وبدروه قال الطالب عبد القادر حسونة
يمكن لقانون العمل   هلم أعلم فن

وضع ي 
بعض  حد   الفلسطينن للعامال الق   مؤسسات  الستغالل  الخاص  ا    ت طاع 

ً
العمل    هنبار جوإأحيان عىل 

ن  العاملي  توعية  أهمية  تنبع  هنا  ومن  األجر،  وبنفس  أسبوعية  اجازات  ودون  طويلة    ت والعامال   لساعات 

 ."م قبل دخول سوق العملن/ بحقوقه

المهم   من  "أنه  توام  فداء  الطالبة  وقالت  التوعية وكما  األطفال  رياض  قطاع  ي 
فن والعامالت  ن  للعاملي   

ً
جدا

ي ال يتم  اعطمعرفة بحقوقهم العمالية خاصة أن هذا القطاع هو واحد من أكتر القوال
قانون   تطبيق يها  فات الن 

 ويجب أن يكون هناك رقابة أكتر عليه". الحد األدتن لألجور 

اكة" بدعم من مؤسسة   وع "شر ، وضمن مشر ي الورشة ضمن حملة الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي
وي "تأت 

ي الدوWeEffect السويدية "ايفيكت 
 ."لي "سيدا، وبتمويل من الوكالة السويدية للتعاون االنمات 


