
 

 

 خبر صحفي:

  المستضعفة الفلسطينية المرأة وحماية  الجنسين بين المساواة تعزيز مشروع ضمن

 برنامج قطلت    للتنمية الفلسطينية العاملة المرأة معيةج ،الغربية الضفة جنوب في

 ."االجتماعي النوع ومساواة االنسان "حقوق حول المدربين تدريب

 

، فلسطين بيت لحم،  1220 أيلول  5لتاريخ: ا              

للتنمية  أطلقت الفلسطينية  العاملة  المرأة  مع مؤسسة  بدعم من  و   جمعية  وبالتعاون  فالنسيا  حكومة 

ن حولبرنامج تدر ، حركة من اجل السالم  . "ومساواة النوع االجتماع   االنسانحقوق "  يب المدربي 

  ، الذي بدأ نامج التدريب   الب  يهدف 
  فن

س عشر من نف  حبى التاسعويستمر  الحال   سبتمب  -أيلولمن  الثانن

من  ال  ،  الشهر  مجموعة  وع   والشاباترفع  لحم    الشباب  بيت  محافظة    
وقضايا مفاهيم    حولفن

هذه    
فن المنارصة  حمالت  وتصميم  وبناء  ن  الجنسي  ن  بي  المساواة  عدم  ومناهضة  االنسان  حقوق 

 وبناء التحالفات.  حل المشكالتالتشبيك و ض والتيسب  و قيادة ومهارات العر  الال باإلضافة، المجاالت

، المكون من    لشمي نامج التدريب   موضوعات  عىل  ،  وم تدريب   ي  12والموزع عىل    ريبيةساعة تد  60الب 

  عىل النوع االجتماع  حقوق االنسان والمتعلقة بـ
   عنف المببن

 
  ت

  والمهارات الحياتية البى
إكساب    سهم فن

حولـ/ المشاركات تدريبية  عمل  ورشات  وإدارة  لتنظيم  الالزمة  المهارات  ن  وكذلك   ي  المواضيع،  هذه 

  الدفاع عن قضايا    هام وفعال  لعب دور 
  المجتمع المحىل   حقوق االنسان و فن

وقادة    نماذجكالمساواة فن

 . للتغيب  المجتمع  

  جمعية المرأة العاملة الفلسطينية ل  مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة  وأبرزت
  أ. هند ،  لتنميةفن

عيادة ،    أهمية،  أبو  التدريب   نامج  الب    
فن المثارة  الموضوعات  ن   وأثر تنوع  المدربي  ين/ تنوع      الميسب 

فن

نامج ن والمشارككعىل المشار   الب  ف عىل وي  . ج التدريب   مناثراء الب  والذي عزز بدوره من قيمة و   ،اتي  شر



 

نامجتيسب    المدرب  الب  من  ن التدريب   كل  ،  :  اتـ/ ي  االفرنج   محمود  االنسان أ.  حقوق  منظمات  مجلس 

  
أ الفلسطيبن و  النجا،  محمد  والديمقراطيةر،  .  اإلنسان  حقوق  إعالم  وكذلك  مركز  النوع  ،  ة  خبب 

، أ. ص اغمة. االجتماع   بحية رصن

نامج التدريب   يتم تنفيذ هذا   وع  ضمن  الب  ن وحماية المرأة الفلسطينية    مشر ن الجنسي  تعزيز المساواة بي 

الممول من قبل حكومة فالنسيا وبالتعاون مع مؤسسة حركة   الغربية؛    جنوب الضفة 
المستضعفة فن

 . من اجل السالم

 

 

 

 

 

 

 

ب:   للمزيد من المعلومات أرجو األتصال  

ي محمود الفق   

نية للتنمية جمعية المرأة العاملة الفلسطيفي  توعية مسؤول االتصال وال  

0567772795الجوال:    

m.elfiqy@pwwsd.org    ريد اإللكتروني: لبا

 


