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ي  ضمن مبادرة السلم األهلي لتعزيز  اختتمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية برنامج تدريب 

ي لتعزيز السلم األهلي  
وع "االئتالف االهلي الفلسطيب  المشاركة السياسية للشباب، من خالل المشر

اتيجية ومؤسسة    بالتعاون معوالوحدة الوطنية" المرحلة الثانية،   مؤسسة بال ثينك للدراسات االستر

 وبتمويل من الحكومة السويشية.  Reformريفوم 

ي الذي تم تنفيذه عل مدار ثالث أيام بواقع  وق نامج التدريب  ساعة تدريبية، وبمشاركة   18د هدف الت 

التواصل  \ مشارك  24 بناء حلقة من  إىل   ، ي
المدن  الفلسطينية والمجتمع  ـة من األحزاب والحركات 

عل  والوقوف  ي 
المعرف  والتبادل  الثقة  جسور  بناء  بهدف  /ات،  والمشاركي   المدرب  بي      الفعال 

المكونات  تلعبها  ي 
البر األدوار  بماهية  المعرفة  المشاركي    اكساب  المتدربي   واحتياجاتهم،  مستوى 

ي   
ي المجتمع الفلسطيب 

ي تعزيز ودعم السلم األهلي ف 
السياسية )األحزاب( والمكونات االجتماعية ف 

 . تشكيل مجموعات

أبو عودة، عل أن   أ. ياسي    ي جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية 
وقد أكد منسق المبادرة ف 

االحزاب  مؤسسات  داخل  والشابات  الشباب  دور  تعزيز  اىل  تسىع  المبادرة  خالل  من  الجمعية 

السياسية،   المشاركة  مجال  ي 
ف  الشباب  قدرات  ورفع   ، ي

المدن  والمجتمع  السياسية  والتنظيمات 



ي ضاغط منبثق عن المبادرة. باإلضافة لعقد لقاءات نقدية يقودها الشباب داخل  وتش كيل فريق لون 

  
ً
وأيضا السياسية،  والتنظيمات  االحزاب  من  ي 

الفلسطيب  الشباب  مطالب  رصد  بهدف  حزب  كل 

السياسية.  الفصائل واالحزاب  ي كافة 
ف  ي 

الفلسطيب  الشباب  بوثيقة مطلبية تحاكي مطالب  الخروج 

أبو   المؤسسات يقول  مع  بالتنسيق  األنشطة  من  العديد  تتضمن  "المبادرة  المبادرة:  عن  عودة 

يمكن  ي 
البر األدوار  بطبيعة  والمهارة  المعرفة  /ات  المشاركي   إلكساب  قدرات  بناء  منها:  يكة،  الشر

وكذلك   المجتمعية،  والقوى  األحزاب  عل  للتأثت   السياسية  أحزابهم  داخل  يلعبها  أن  للشباب 

ي المجتمعات المنقسمة" إكسابهم/ـن م
اتيجيات بناء السلم األهلي ف   . هارات واستر

 

 

 

 

 

 

 

/ات مهارات توظيف   بدوره أكد المدرب د. طالل أبو ركبة عل أن التدريب ركز عل إكساب المتدربي  

ي يمكنها صناعة السلم األهلي داخل البب  الحزبية، مثل مهارات المناظرات، وحمالت 
األدوات البر

داخل التغيت   صناعة  ي 
ف  الفاعل  والتأثت   الهادف،  والحوار  الداخلية،  والمنارصة  األحزاب   الضغط 

 السياسية. 

ي هذه المبادرات، 
وري المشاركة ف  ي التدريب قالت: "من الض 

فت األشقر، إحدى المشاركات ف  أ. مت 

المصالحة  دعم حس  أجل  من   ، ي
الفلسطيب  المجتمع  ي 

ف  والشابات  الشباب  بي    ها  ونشر وتعزيزها 

ي  الوطنية، ونبذ الفرقة واالنقسام". المتدرب محمد الحداد، قال: "الشباب  
 ف 
ً
 وفعاال

ً
 مهما

ً
يلعب دورا

عملية الضغط عل صناع القرار وايصال رسائلهم ومطالبهم حول تحقيق مصالحة وطنية تكفل  

 للشعب حياة آمنة".  

 

 

 


