
 رمنظو من االنتخابات على والرقابة السياسية المشاركة حول تدريبية دورة ينظم" شمس" مركز

  جندري

 91/91/0109الثالثاء 

 : سمارت إندكسهللا رام

 ولح تدريبية دورة أوكسفام، من بدعم" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز نظم: هللا رام

 باتطال من مجموعة حضرها جندري، منظور من االنتخابية العملية على والرقابة السياسية المشاركة

 جتمعيات،م وناشطات وصحفيات محاميات إلى باإلضافة المختلفة، الغربية الضفة جامعات من القانون

 إقرار اتجاهب والضغط السياسية والحياة االنتخابية العملية في النساء مشاركة تعزيز إلى تهدف والتي

  .جندريا   وإنصاف عدالة أكثر انتخابية برامج

 أوكسفام مؤسسة حول تعريف  وقدم بالمشاركات، أوكسفام من رحال رحال األستاذ رحب بدوره

 ؤكدا  م للنساء، السياسية المشاركة دعم أجل من أوكفسام تنفذه الذي المشروع وحول عملها، وطبيعة

 شاركتهنم وتعزيز االنتخابات في للنساء الرقابية القدرات بناء أجل من التدريبية الدورة أهمية على

  .السياسية

 أشكال ة،السياسي المشاركة مفهوم األول التدريبي اليوم في األشقر لبنى األستاذة تناولت جانبها من

 في لمرأةا مشاركة أهمية المجتمعية، والمشاركة السياسية المشاركة بين التفرقة السياسية، المشاركة

 صنع مليةع في السياسية المشاركة من تحد التي المعيقات القرار، صنع عملية وفي السياسية الحياة

 فاهيمم شرح لها، الحماية وتوفير المرأة بحقوق وعالقتها الفلسطينية القانونية المنظومة القرار،

 لتنميةا ياسية،الس التنشئة السياسية، األحزاب العام، الرأي) السياسية المشاركة بمفهوم مرتبطة

 منظور نم الديمقراطية االنتخابات معايير وغيرها،( المصالح جماعات السياسية، الثقافة السياسية،

 ينوالتمار لألسئلة استخدامها خالل من ،(عامة فردية،) السياسية المشاركة دوافع االجتماعي، النوع

 إلى اإلضافةب. المسرحية السكيتشات وتقديم العمل ومجموعات األدوار وتقسيم التفاعلية، والفيديوهات

  .الفلسطيني المجتمع في النساء تمثيل توضح التي اإلحصائية النسب من مجموعة عرض

 االنتخابات؟، الماذ االنتخابات، موضوع الثاني التدريبي اليوم في السباع أبو أنيس المحامي تناول فيما

 لقانونا والمعاهدات، المواثيق: الناظم القانوني اإلطار االنتخابية، العملية ومراحل االنتخابية الدورة

: النتخاباتا على الرقابة والتنفيذية، التنظيمية اللوائح االنتخابات، قوانين الفلسطيني، األساسي

 األعمال جندري، منظور من الرقابة معايير الرقابة، مهام وأنواعها، الرقابة جهات التعريف،

 اإلدارة) االجتماعي النوع منظور من االنتخابية العملية مراحل  االنتخابات، على ابةللرق التحضيرية

 ةالدعاي الترشح، مرحلة واالعتراض، النشر تسجيل، من االنتخابية العملية مراحل االنتخابية،

 معج من: الرقابة تقرير وصياغة إعداد باإلضافة االنتخابية، المنازعات وحل الفرز، االنتخابية،

  .التقرير وعناصر المنهجية البيانات وتحليل

 لنساءا مشاركة بأهمية والتثقيف التوعية زيادة ضرورة على المشاركات أوصت التدريب نهاية وفي

 تشملل العمل وورش التدريبية اللقاءات تكثيف القرار، صنع مواقع في وجودهن وأهمية السياسية

 ،المجتمعية الفئات مختلف واستهداف جغرافية مناطق وأوسع مشاركة أوسع وعلى مختلفة فئات



 ياسةالس المشاركة في لحقهن وضامنة للنساء حامية تكون أن اجل من القوانين على التعديل ضرورة

 الرقابة يف النساء دور تفعيل وضرورة المختلفة، القرار صنع مواقع في السياسية المناصب وتولي

 ابيةاالنتخ العملية أثناء تجري التي واالنتهاكات الممارسات رصد أجل من االنتخابية العملية على

 . منها الجندري بالمنظور المتعلقة وخاصة
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