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  وزيادة الفلسطينية   للمرأة السياسية المشاركة  تعزيز  "  مشروع أنشطة  ضمن
  تنهي  للتنمية الفلسطينية  العاملة   المرأة جمعية  "، الفلسطيني  المجتمع في  تأثيرها

 الجديدة  الظل   مجالس  لعضوات تدريبا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" وع  مشر المجتمع  ضمن  ي 
ف  ها  تأثير وزيادة  الفلسطينية  للمرأة  السياسية  المشاركة  تعزيز 

ي " والذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بدعم من حزب الوسط  
الفلسطين 
ي التطور    CISالسويدي  

ي زيادة المشاركة السياسية وتأثير المرأة والشباب ف 
بهدف المساهمة ف 
فلسطير   ي 

ف  الديمقراطي  عدد نفذت    ،السياسي  ومنمن    الجمعية  تنفيذ    األنشطة  ضمنها 
العام   من  األول  ين  وتشر أيلول  تدريبية خالل شهري  الظل    2021جلسات  مجالس  لعضوات 

 . ف محافظات الضفة الغربيةمجالس من مختل 8الجديدة وعددها 

التدريبية   بالجلسات  ونابلس    42شارك  جنير   مناطق  عىل  موزعير   الظل  مجالس  من  عضوه 
مجموعه   بما  والخليل  لحم  وبيت  هللا  توزعت ساعة    50ورام  تدريبية  8عىل    تدريبية    ، أيام 
خليل  ؛ األوىل لمجالس ظل الجنوب وشملت ال حيث تم التدريب ضمن مجموعتير  تدريبيتير  

لما مجموعه   ي فندق األمانة بمحافظة الخليل   16وبيت لحم 
والثانية    ،متدربة وتم تنفيذها ف 

متدربة وتم    26لمجالس ظل الشمال والوسط وشملت رام هللا ونابلس وجنير  لما مجموعه  
ي قاعة الغرفة التجارية بمحافظة رام هللا

 . تنفيذها ف 

 

 

 

 



ي مجال ال تتضمن
 
  ، التفاوض   وشملت؛مشاركة السياسية واإلعالم  التدريبات مواضيع متنوعة ف

اإلعالمية  والمهارات  المحلية  ،القيادة  االنتخابية  الدولية    ،القوانير   واالتفاقيات  القوانير  
ي العمليات السياسية

 
   . واستخدام التكنولوجيا كآلية لتعزيز مشاركة المرأة ف

ق ورفع  الجديدة  الظل  مجالس  عضوات  تمكير   إىل  التدريب  قادرات  هدف  ليصبحن  دراتهن 
ي مجال المشاركة السياسية والتنمية المجتمعية

 
ي مجتمعاتهن المحلية ف

 
ساهمت    . عىل التأثير ف

التفاوض والقيادة والمهارات اإلعالمية   ي مواضيع 
 
ي زيادة معارف المتدربات ف

 
هذه التدريبات ف

كآلية التكنولوجيا  واستخدام  الدوىلي  والقانون  االنتخابية   
ي    والقوانير 

 
ف المرأة  مشاركة  لتعزيز 

ي إحداث    ،الحياة السياسية 
 
ي التدريب مهارات مكنتهم من لعب دور ف

 
كما اكتسبت المشاركات ف

عدد من المشاركات بالتدريب   حيث أعربت  ، التغيير المجتمعي اتجاه المشاركة السياسية للنساء 
كير   . عن استعدادهن لخوض غمار انتخابات المجالس المحلية

يعات والقوانير   تم الير عىل التشر
يعات الدولية أو المحلية، ي تضمن حقوق المرأة سواء عىل مستوى التشر

كما تم التعرف عىل    النر
العامة  االنتخابات  قانون  مثل  فلسطير   ي 

 
ف المعتمدة  االنتخابية  انتخابات    ،القوانير   قانون 

( رقم  المحلية  لسنة  10الهيئات  المشار   ، وتعديالته   2005(  وان  يقمن  خاصة  سوف  كات 
االنتخابات.  عىل  والرقابة  االنتخابية  العملية  بمراحل  عىل    بالمشاركة  التعرف  إىل  باإلضافة 

مفهوم التفاوض وما هي سمات المفاوض الجيد وما المهارات المطلوبة عند التفاوض، وما هي  
والمشكالت اعات  الي   حل  ي 

ف  وأهميته  التفاوض  صفات    ،خصائص  هي  وما  القيادة  ومفهوم 
لقائد الجيد وكيفية التمرين عىل تنمية مهارة القيادة لديهن وما هي هذه المهارات كمهارة اتخاذ  ا

اعات  الي   حل  المرونة،  المشكالت،  حل  ي    ، القرار، 
النر اإلعالمية  المهارات  عىل  التعرف  تم  كما 

ها  وغير الموضوع  كتابة  مهارة  االستماع،  الحديث،  كمهارة  أقسام  عدة  إىل  وأهمية    ،تقسم 
تم   حيث  خاص،  بشكل  السياسية  الحياة  ي 

وف  عام  بشكل  الحياة  ي 
ف  التكنولوجيا  استخدام 

استخدامها  وأهمية  المختلفة  االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل  استخدام    ،التعرف  وكيفية 
ي الحمالت االنتخابية الناجحة.   

 التكنولوجيا ف 

 

عىل   ف  التدأشر تناولها  ي 
النر المواضيع  ي 

ف  مختصات  مدربات  استخدام  التدريب  وتم  ريب، 
التمارين،   والنقاش،  ي 

الذهن  األدوات، كالعصف  تنوي    ع  خالل  من  وتشاركيه،  تفاعلية  منهجية 
ها.  ة وغير  المجموعات الصغير

ي بيت لحم قالت
أبو عاهور من مجلس ظل واد رحال ف  : "حصلت من خالل  المتدربة يشى 

امت  ، التدريب عىل معلومات جديدة أكن  لم  مهارات  اكتسبت  تنمية  كما  قبل وخاصة  من  لكها 
سمة القيادة والتفاوض حيث تم التعرف عىل سمات القائد ومهارات الخطاب الجيد من خالل  
عىل   ويعمل  المستمعير   يقنع  سياسي  خطاب  صياغة  عىل   القدرة  وخاصة  العمىلي  التطبيق 

االنتخابات  ي 
ف  النساء  لدعم  انتباههم  الت  ، جذب  مواقع  استخدام  مهارة  إىل  واصل  باإلضافة 

االنتخابات ي 
ف  المشاركة  وأهمية  التكنولوجيا   ،االجتماعي  استخدام  مهارة  لدي  أصبح  حيث 

المختلفة  بطرقه  االجتماعي  التواصل  أمام    ،ومواقع  الحديث  مهارة  بتطبيق  قمنا  وأننا  خاصة 
المنوي   باألهداف  وإقناعهن  المشاركات  أمام  ي  االنتخابر نامج  الير ح 

شر وكيفية  عمليا  ات  الكامير
 حقيقها خالل توىلي مناصب سياسية ت

ي هذه  
ي    ضمن  اللقاءاتتأت 

 
ي الحياة السياسية واالجتماعية ف

 
وع "رفع مشاركة النساء ف مشر

"، الذي تنفذه الجمعية بتمويل من حزب الوسط السويدي   .CISفلسطي  


