استهدف الفئات الشبابية في نابلس:
المرأة العاملة تنهي تدريبا للتوعية بقضايا العنف المبني على النوع االجتماعي
ضمن جهودها المستمرة في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات ورفع الوعي حول قضاايا العناف المبناي علال الناوج ااجتمااعي
أنهت جمعية المرأة العاملة الفلسايينية للتنمياة تادريبا للفئاات الشابابية اساتمر علال مادار ساتة أياا فاي مقرهاا بناابلس .وشاار فاي
التدريب  51شاب وشابة من يلبة وخريجي الجامعات وعدد من العاملين والعامالت في مؤسسات أهلية غير حكومية من محافظاة
نابلس .يأتي هااا النشااي كجامء مان مشاروج االتمكاين والادع النفساي ااجتمااعي لضاحايا العناف المبناي علال الناوج ااجتمااعي
والناجيااات ماان العنااف وباادع ماان مؤسسااة  ProVictimisالسويساارية .هاااا ويهاادف المشااروج إلاال المساااهمة فااي ميااادة الحمايااة
للضحايا والناجيات من العنف المبني علل النوج ااجتماعي وتعميم التحوات ااجتماعية لمجابهة العنف.
وشملت هاه الورشة التدريبية مواضيع عدة هي  :القيادة المساواة بين الجنسين العنف المبني علل النوج ااجتمااعي المسااءلة
مهارات الحوار والنقاش المشاركة المدنية والتنمية المجتمعية .وهدف التدريب إلل ميادة معرفاة الشاباب والشاابات فاي المواضايع
الميروحة و فه قضايا المساواة والعنف المبني علل النوج ااجتماعي بصورة عميقة وإكسابه /ن مهارات تمكنه مان لعاب دور
فاعاال فااي إحاادات الت يياار المجتمعااي فيمااا يخ ا هاااه القضااايا؛ باإلضااافة إلاال المساااهمة فااي ت يياار توجهااات ومفاااهي المتاادربين
والمتدربات الشباب اتجاه قضايا النوج ااجتماعي ليصبحوا أكثر معرفة بالسياق المحيي وأكثر قدرة علل المساهمة في الدفاج عن
قضايا المساواة في مجتمعاته /ن المحلية بالتركيم علل العنف المبني علل النوج ااجتماعي وآليات مواجهته.
ونفات التدريب مجموعة من المدربين والمدربات المختصين بالمواضيع الميروحة بااعتماد علل منهجية تفاعلياة وتشااركية مان
خالل تنويع األدوات كالعصف الااهني والنقااش والتماارين والمجموعاات الصا يرة وغيرهاا مان األدوات .ومتابعاة لهااه الورشاة
التدريبية سيقو المتدربين والمتدربات من الفئات الشبابية بنقل المعلومات المكتسبة لفئات أخرى من خاالل مشااركته /ن فاي تيساير
تنفيااا ( )51نشاااي توعيااة حااول المساااواة والنااوج ااجتماااعي ماان خااالل جلسااات حواريااة مااع مؤسسااات المجتمااع الماادني الحقوقيااة
والنسوية والمراكم المجتمعية والمؤسسات القاعدية وبالتركيم علل موضوج العنف المبني علل النوج ااجتماعي .هاا إلل جاناب
التما المتدربات/ين ببرنامج إشراف للشباب والشابات ستقو بتنفياه الجمعية لمتابعة دوره /ن كجهات فاعلة في الت يير المجتمعي
باإلضافة إلل مشاركة الشباب والشاابات المتادربين فاي أنشاية المشاروج الالحقاة للتادريب ومنهاا جلساات اساتماج وأنشاية ضا ي
وتأثير وغيرها.
يااكر أن هااا التاادريب تار أثارا ايجابيااا علال المشاااركين والمشااركات فعباروا فااي نهايتاه عاان مادى اساتفادته ماان حيات اكتساااب
المعارف وتيور المهارات مما انعكس إيجابا علل قدراته المهنية والعملية بحيت أصبحوا أكثر حساسية لقضايا النوج ااجتماعي
وأصبح لديه /ن ااستعداد للدفاج عن هاه القضايا في مجتمعاته المحلية .وفي هاا الساياق قالات ساهير منصاور أحاد المتادربات
وهاي تعماال فاي برنااامج التأهيال المجتمعااي ) :(CBRا ألول مارة أتعاارف بشاكل عميااق علال موضااوج مسااواة النااوج ااجتماااعي
والعنف المبني علل النوج ااجتماعي وما يترتب علياه مان تاأثير علال المارأة والرجال فاي مجتمعناا الفلساييني خصوصاا النسااء
والفتيات اوي اإلعاقة اللواتي يواجهن أشكال متعددة من العنف مما حفمناي علال نقال المعاارف والمعلوماات التاي تعلمتهاا خاالل
التدريب للفئات التي أتعامل معها في المجتمع كوني عاملة تأهيل مجتمعيا.
بااادوره قاااال اليالاااب فاااي كلياااة الحقاااوق معتصااا ب ااادادي؛ اتعمقااات لااادي القناعاااة مااان خاااالل مشااااركتي بالتااادريب باااان العناااف
مرفااااوا بكافااااه أشااااكاله والعقوبااااات ضااااد الجناااااة بااااالقوانين الميبقااااة علاااال الضاااافة وغاااامة غياااار رادعااااة ويجااااب تعااااديل
القاااوانين الساااارية بماااا ياااوفر الحماياااة واألمااان و األماااان للمااارأة بشاااكل عاااا وللنسااااء والفتياااات اللاااواتي ياااواجهن العناااف بشاااكل
خا  .سأشار بحمالت للض ي علي صناج السياسات للت يير مع جمعية المرأة ومؤسسات المجتمع المدنيا.
كماااا قاااال المتااادرب ويالاااب هندساااة الحاساااوب مناااار درومة؛ ا اكتسااابت مااان خاااالل التااادريب معلوماااات مهماااة تتعلاااق بمفااااهي
الناااوج ااجتمااااعي والعناااف والمساااائلة والقياااادة والحاااوار والمشااااركة المدنياااة مماااا سااااه فاااي مياااادة وعياااي بهااااه المواضااايع
وأصااابحت مقتناااع أكثااار أن قضاااية المااارأة ليسااات خاصاااة باااالمرأة فقاااي بااال هاااي قضاااية مجتمعياااة تهااا المجتماااع بكاملاااه و يجاااب
عليناااا كشاااباب أن نلعاااب دور فاااي إحااادات الت ييااار المجتمعاااي وأن نعمااال علااال تضاااافر جهودناااا للعمااال علاااي رفاااع حساساااية
المجتمع لقضايا النوج ااجتماعيا.

