
 

1 

 

د ئ را ل ا عمل  ل ا
 

ني لسطي ف ل ا سي  ا سي ل ا م  ظا ن ل ا ي  ف ب  ا شب ل ا و  ء  سا ن ل ا ة  رك مشا ز  زي ع ت  

 الجمعية المنسقة

مفتاح - والديمقراطية العالمي الحوار لتعزيز الفلسطينية المبادرة

المنطقة المستهدفة
منطقة رام هللا, فلسطين

 النطاق 

و الذي تتم قيادته من قبل المعهد األوربي  ات الفاعلة في مجال المساواة"مشروع "تقوية قدرات الجههذا العمل الرائد هو جزء من 

و الدولة الفرنسية. المشروع ممول من  , بالشراكة مع للبحر األبيض المتوسط 

عات محلية للجهات الفاعلة في مجال تجم. يقوم المشروع كل عام بتشكيل وزارة الشؤون الخارجية و التنمية الدولية الفرنسيةقبل 

في سبعة بلدان, يتألف كل تجمع من جمعيات, مؤسسات بحث و تعليم, سلطات محلية و إقليمية, شركات, نقابات و جهات إعالمية  المساواة

 عاملة في مجال المساواة بين الجنسين في منطقة محددة.

 

لى المستوى المحلي حول موضوع متعلق بالمساواة الجندرية و يحدد للوضع ع دراسة تشخيصيةيقوم كل تجمع محلي بالعمل على 

 مشروعاً ميدانياً لمعالجة المشاكل التي يتم تحديدها في الدراسة التشخيصية. تبنى هيكلية كل تجمع للجهات الفاعلة في مجال المساواة
 حول جمعية قادة لجميع أعماله.

 

( عن طريق قيادة عمل حشد رائد للجهات الفاعلة في مجال 2)الدورة  2017لعام  الفلسطيني بتنسيق التجمع المحليمفتاح تقوم 

في منطقة رام هللا, يتألف من استشارات و دراسة تحليلية لدراسة الفجوات السياسية التي تعيق من المساواة على المستوى المحلي 

 مشاركة المرأة و الشباب في المجاالت السياسية و العامة.

 على العمر منتصف في الرجال ويهيمن. العامة الحياة وفي السياسية الهيئات وفي المحلية المجالس في ناقصا تمثيال ممثلون والشباب النساء

 ضمن والشباب للنساء أعلى تمثيل لضمان السياسات صياغة تعزيز كيفية حول أفكارا" مفتاح" تجمع السبب، ولهذا. القرار صنع مراكز

 بقية في أيضا سينظر ولكنه اهللا، رام منطقة على البحث وسيركز. الفلسطينية التحرير منظمة داخل وخاصة لسطيني،الف السياسي النظام

(.الوطني المستوى على السياسية المشاركة) المختار الموضوع بسبب وغزة الغربية الضفة

الهدف 

 الفلسطيني السياسي النظام داخل القرار صنع مناصب شغل من المرأة تمنع التي الرئيسية واألسباب الفجوات تحليل

 

 األنشطة 

 التابعة والثقافة اإلعالم وحدة الفلسطينية؛ للمرأة العام االتحاد والتطوير؛ للبحث العربي العالم) االستراتيجية الفاعلة الجهات مع االجتماع -
 الطالب مجالس" وأعضاء الفلسطينية السياسية صائلالف من واإلناث الذكور من الشباب الناشطين الفلسطينية؛ التحرير لمنظمة

.والمشاورات التركيز مجموعاتالقيام ب و" الغد لمجموعة" قادة" أعضاء ؛"الجامعيين
البحث نتائج على بناء التشخيص إعداد -
 التحرير ومنظمة فلسطينيال التشريعي المجلس من القرار وصناع اإلعالم وسائل مع نتائجه لمناقشة صحفي مؤتمر في التشخيص تقديم -

 .المشروع مقترح وتطوير األخرى، الرئيسية الفاعلة والجهات الفلسطينية
 


