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 ، فلسطي   2021  أيلول   12التاري    خ:  

المشاركة  ورش توعوية حول مواضيع    سلسلة،  بآخالل شهر    الفلسطينية للتنمية  العاملة  المرأةنظمت جمعية  

الرشيد،   الحكم  والمنارصة،  الضغط  المحلية، حمالت  االنتخابات   ، فلسطي   ي 
ف  للنساء  مهارات  والالسياسية 

ها"، الذي تنفذه الجمعية ،  حياتية وع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وزيادة تأثي  وذلك ضمن أنشطة مشر

   . CISبتمويل من حزب الوسط السويدي 

ف عىل اللقاءات التوعوية عضوات   ي العديد من مواقع محافظات ناأشر
ي زيتا وجماعي    مجالس الظل ف 

بلس، ف 

ف. وبيتا و  ي الورش  دير شر
ي المجتمع   ومقوماتها   ها ، وواقعةكة السياسية للمرأمفهوم المشار   ناقش المشاركات ف 

ف 

ات ي 
ف  المرأة  مشاركة  وأهمية   ، ي

القرار خاالفلسطين  الدولية  ذ  المواثيق  ي 
ف  اإلنسان  حقوق  من  وكذلك كحق   ،

ي تعيق وصول المرأة  
لتعزيز   والمنارصةضغط  الحمالت    نظيم تاىل  باإلضافة  ،اىل دوائر صنع القرار التحديات الن 

ي صنع القرار و 
 . دعم مشاركة المرأة ف 

الورش كذلك،   المواطن تضمنت  رفاه  ويصون  ويعزز  يدعم  الذي  الرشيد  الحكم  للنقاش حول  مجال  ،  فتح 

ي تتمثل بالمشاركة  وتعريف سمات وأبعاد الحكم الرشيد 
عية، المواطنة،، والن  ، والشفافيةالقانون،    وسيادة  الشر

 ...الخ  والكفاءةالفاعلية و ، العدل االجتماعي و ، المسائلةو ، واالستجابة والجاهزية

ي تمكي   النساء إلدارة 
ورة المساهمة ف  ي نهاية الورش التوعوية بض 

صحتهن بأنفسهن وأخذ  أكدت المشاركات ف 

لدى النساء  القرارات المتعلقة برعايتهن للحصول عىل االستقاللية، والتمتع بحياة أفضل، وتنمية الروح القيادية  

ي التعامل مع القضايا االنتخابية المختلفة
صفات القيادة، وأهمية  ل  هنتعزيز امتالكاىل    باإلضافة.  والشباب ف 

ي تؤثر عىل النساء والمجتمع  
اكتساب المعرفة باألسس المنطقية المعروفة، والتعامل مع القضايا النسوية الن 

 .المحىل



ورة عقد االنتخابات  أكدنكما   ي الورش عىل رص 
ة القادمة ورفع   المشاركات ف  ي موعدها خالل الفي 

المحلية ف 

ي القوائم االنتخابية، والضغط عىل األحزاب السياسية إلعطاء فرص أكير للنساء، لزيادة 
نسبة عدد النساء ف 

ي دوائر صنع القرار، والعمل عىل تنمية مهاراتهن القيادية تجاه تعزيز مشاركتهن الفاعلة  
توليهن أماكن عادلة ف 

 .  مستوياتعىل كافة ال


