
 

 خبر صحفي 

  في  تأثيرها  وزيادة الفلسطينية   للمرأة السياسية المشاركة  تعزيز  "  مشروع أنشطة  ضمن

    بيينتدري يومين تعقد  للتنمية  الفلسطينية العاملة  المرأة   جمعية "،الفلسطيني  المجتمع

 "المناصرة  ومبادرات  لحمالت  التخطيط ،التفاوض  ،القيادة" حول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، فلسطي   1202  آب   18التاري    خ:    

ي مطعم الزوادة برام هللا، ، 2021 ب آ 15 ،د األح يوم  معية المرأة العاملة الفلسطينية للتنميةج  اختتمت
  ف 

تدريبيي    المنارصة"  يومي    ومبادرات  لحمالت  التخطيط  التفاوض،  "القيادة،  اللقاء    . حول  ي 
يأت  حيث 

وع  ة  أنشطضمن   الفلسطينية    "مشر للمرأة  السياسية  المشاركة  المجتمع  و تعزيز  ي 
ف  ها  تأثي  زيادة 

ي 
 . CIS السويدي الوسطحزب  من  مويلتب الجمعية تنفذه الذي"، الفلسطين 

مت  الذي ،  التدريب  حض   يومي    مدار  عىل  من  28  ، تاليي   استمر  وشابة  ي    أعضاء  شاب  الشبات  المنتدى 

ي الجزء االول من عام 
 . من مختلف محافظات الضفة الغربية  2021الذي شكلته الجمعية ف 

ي المواقف االجتماعية اتجاه  ف التدريب اىل  دهي
تمكي   الشباب والشابات ليكونوا رواد للتغيي  ومؤثرين ف 

ي مجال المشاركة السياسية  
عىل    . قضايا مساواة النوع االجتماعي والديمقراطيةو حقوق الشباب والنساء ف 

يومي    التدريب،  مدار  أبو طعيمة  ة االعالمخبي    تمكنت  من  نهاد  تز أ.  من  المتدو ،  بالمهارات  يد  /  ات  ربي  

ي مجاالتعارف والم 
 . منارصة والتخطيط لمبادرات المنارصةال ضغط و ال، ، التفاوضةالقياد ف 



 

 

ي أحد المتدربات أ. أزهار خلف قالت: "
ة أكي  ف   مجال تطوير الحمالت،  من خالل التدريب، اكتسبنا خي 

اال  والنتائج  التأثي   وأهمية  والمخرجات  واألساسيات  وط  من يجابية  الشر والمستهدفات  للمستهدفي   

ات مهمة"  تالحمال   كانت تجربة غنية اكسبتنا خي 
ً
 . فعال

أبو   أضافمصعب  ي  نعمة 
ف  ي 

قدرات  تطوير  ي 
ف  نجحت  الدورة،  "خالل  أصبحت  :  النقاش،  أملك  إدارة 

ال ي  المهارات 
تؤهلن  ي 

منارصةلن  حملة  وإدارة  اليومي   قيادة  خالل  إثارتها  تمت  ي 
الن  القضايا  إن  قضايا  .   ،

ي حياة جميع النساء والشباب". مهمة 
ة ف   ومير

ً
 جدا

تح تقو كما  أ.  "البلوي  ىدثت  حمالت  :  وانشاء  االجتماعي  النوع  بي    جمعت  أنها  الدورة  هذه  ي 
ف  الممي   

الرقمية الي  المنارصة  اىل  باإلضافة  وال،  الجنسانية  مثل  مهمة  مصطلحات  عىل  من كي    والحشد  ضغط 

ي يهتم بها الجمهور والقضايا  خالل الحمالت  
   الن 

 
ي ت
، والن  ي

ي الشارع الفلسطين 
ي األجندات  ف 

ورة ف  شكل رص 

 طنية الفلسطينية". الو 

 

ي مثل هذه الحمالت وتشجيع ت ا/ ومع نهاية اللقاء، أوىص المشاركي   
اك الشباب والنساء ف  عىل   همبإشر

ي إحداث التغيي  التطوع لما 
   .  عىل المستوى الشخصي ي  المجتمعي وكذلك التغي  لها من أهمية ف 

 

 

 

 

 

 

 

ب:  للمزيد من المعلومات أرجو األتصال  

 محمود الفقي 

ة للتنميةجمعية المرأة العاملة الفلسطينيفي  والمناصرةمسؤول االتصال   

0567772795الجوال:    

m.elfiqy@pwwsd.org   :البريد اإللكتروني  
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