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 2022 تشرين أولرام هللا، 

برنامجًا تدريبًا   م هللافي را، 2022  تشططططططرين أولفي العاملة الفلسططططططليتية لل تمية   المرأةعقدت جمعية  

الرشطططططططيطد،  ور المرأة في   مااضطططططططي  الح    فيالمحليطة، لعطد  من عوطططططططاات المجطال   لمطدة الث  أيطام  

في   شططططططططار .  ال تميططة المحليططة، نططانائ الايمططات المحليططة، الماططارات الحيططاتيططة، ال فططاو  و طط  الت اعططات

من مخ لف  عوطططططططاات مجال  ال  و عوطططططططاة من عوطططططططاات المجال  المحلية  21  ال دريبيالبرنامج 

رأة العاملة الفلسطططططططليتية لل تمية اللااتي ترشطططططططحن وناشطططططططلات جمعية الممتاطق الوطططططططفة ال ربية، 

 .عواات هيمات محلية من متاطق جتاب وشمال ووسط الوفة ال ربية وأصبحنلثن خابات 

 



ية المشطارةة السطياسطية للمرأة، واألن مة الى زيا ة وعي الم دربات بأهم اليام األول من ال دريب  هدف

،  يث تتاول همية ومعايير الح   الرشطططططيدأالى   باإلضطططططافةلقة بعم  الايمات المحلية،  والقاانين الم ع

 الايمات المحلية.  المحلية، ونانائفي ال تمية  ة ور المرأالرشيد، ااضي  الح   م

  ببعض الماططارات الحيططاتيطة،  ت ويططد الم ططدربططات، فقططد هططدف  لى  من ال ططدريططب  والثططالططث  الثططاني  ينأمططا اليام

 .ل ت يمية  اخ  المجال  المحليةو   الت اعات بما فيه نوايا الت اعات ا  الفعال ماارات ال فاو و

باور ال  العرو  ال قديمية باسطططططط خدام مث ؛متاجيات م عد ة المدربين خثل ال دريب  اسطططططط خدام   وند

بايتط  والمتطانشططططططططة والعوطططططططف الطيهتي والعمط  الجمطاعي واللعطب والقوططططططط  ال حفي يطة والتمطا   

  ، م  ال رةي  على ، باإلضططططططافة  لى اسطططططط خدام  راسططططططات الحالة ولعب األ وار وال مارين العمليةالملامة

 اا.فرصة ل   م دربة في الجانب العملي الس  شاف ندرات ءو علاال دريبات العملية 

 

 

 

 

 

 

وعقب ان ااء ال دريب، وخثل عملية تلاير أف ار مبا رات متاصطططططرة سططططط قام الم دربات من عوطططططاات  

عرب  جمي  عوططططاات المجال  المحلية  أوتتفييها ما بعد ال دريب،  المجال  المحلية بال خليط لاا 

بات  المشطططططارةات في ال دريب  نان اسططططط فدئ من مااضطططططي  الدورة ال دريبية،  يث م ن ال دريب الم در 

وشطططططجعان على تحم  المسطططططيولية وتفعي  أ وارهن  اخ  المجال  المحلية،  فوطططططث عن ام ثةان  

القطدرات لي ن نطا رات على ال طأالير في مج معطاتان المحليطة من أجط  تشطططططططجي  التسطططططططاء األخريطات على 

المشططططارةة الفعالة في األنشططططلة المدنية، مث ،  ع  المشططططارةة السططططياسططططية للمرأة على المسطططط ا  

  براز، ومحلي، وزيطا ة وعيان في مجطال طبيعطة األن مطة والقاانين ال ي تت   عمط  المجطال  المحليطةال

ال حططديططات الحقيقيططة ال ي واجاطط  المرأة فيمططا ي علق بططالفجاات  اخطط  الاي طط  الميسطططططططسطططططططي الحططالي 



 ن اخ  المجال  المحلية،  يث أصطططبح  نتفعي   ورهسطططاعدهن ال دريب على  للمجال  المحلية. ةما  

أةثر نططدرة على ال فططاو  م  أعوططططططططاء المجططال  المحليططة عتططد معططالجططة ا  يططاجططات المرأة وأولايططاتاططا، 

 باس خدام المعرفة والماارات الم  سبة من ال دريب. 

المشططططططارةات في    د و المجل  القروي لدير العسطططططط  في محاف ة الخلي  ةرئيسطططططط أناار شططططططاامرة،  

ال دريبية، ةاني رئيسطة مجل . ل  يسطبق لي أئ ةائ لدي  لقد اسط فدت ةثيرا من الدورة":   ال دريب نال

أو ال عطامط  م  الت اعطات سطططططططااء الم علقطة بعمط  المجل  أو   ى   المشططططططط ثت ط   آليطات  أي خبرة في  

، يبدأت أن ر  لى طبيعة المشططاة  والوططراعات من مت ار علم الرائ ، اخ  األسططرة. بعد هيا ال دريب  

 لطب على العطديطد من المشطططططططاةط ، وآمط  أئ ي ائ لطديتطا الم يطد من الطدورات  أصطططططططبحط  أةثر نطدرة على ال و

 ال دريبية الممااللة ال ي ترة  على نوايا    الت اعات".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ونال  الشططابة زيتب صططتابر، عوططا مجل  نروي ي ما في محاف ة نابل : "لقد سططررت جدا بأسططلاب 

.   القاعدة من نب  الم لقي نفسططهال دريب، وخاصططة مسططألة ال فاو  و   الت اعات،  يث ي   اسطط ت ا

ت  من خثلاا متانشططة  ، ت  اسطط ت ا  تعريف الوططراد بعد ت اين مجماعات صطط يرة،على سططبي  المثال

الى عر  ال عريف على المجماعة األوسطططططط   ، وصططططططاالً الاصططططططال  لى تعريف مشطططططط ر  الماضططططططاد ال 

عديد من بعد ال دريب، ت يرت مفاهيمي في ال" " وتوططططططيف صططططططتابر:ومتانشطططططط ه م  بقية المجماعات.

القوطططايا، متاا عدم الت ر  لى األمار بشططط   سطططلبي، وةيفية تحاي  الوطططراد  لى ت يير  يجابي، والخا   

 ". الياً  في جيور المش لة ولي  بعااملاا الثاناية، وهيا ما أطبقه في اج ماعات مجل  القرية

ضطططمن التشطططاف اإلضطططافي لمشطططرود " تع ي  المشطططارةة السطططياسطططية للمرأة وزيا ة   ال دريباتتأتي هيه 

 .CISال اب  لح ب الاسط السايدي  CKمن مرة  المرأة اليي تتفيه الجمعية ب ماي  ، تأاليرها"

 

 

 

 


