
                     

  " في العمل السياسي الشابة الفلسطينية النسوية اتدعم القياد" برنامج

  )2012آانون األول  31 – 2012 آانون الثاني 1( 

  مقدمة

 النسوية الفلسطينية الشابةبتمكين القيادات السياسية الشابة،  ومن خالل برنامج دعم وتقوية القيادات " مفتاح"ضمن اهتمام 

  .طينيفي مواقع صنع القرار المتقدمة في بنية النظام السياسي الفلس اتخاذ مكانةمن  النساءتمكين  إلىوالهادف 

القيادات  دعم" ، مشروع UNDP/PAPP برنامج األمم المتحدة اإلنمائيل من بتمويو ، 2012خالل العام   "مفتاح"تنفذ 

من خالل  1325حيت ترتكز أنشطة البرنامج إلى تفعيل قرار مجلس األمن ". النسوية الفلسطينية الشابة في العمل السياسي 

ضمن  القياديةلتطوير مهارتهن  الشابةالقيادات النسوية  طاقات تحفيز وتهدف األنشطة إلى. UNDPأجندة النقاط الثمانية لل

، داخل األحزابالشابات للتدرج ضمن المناصب القيادية  أمامتتاح  أنالفرص الممكن  تعزيز إلى إضافة  ،العمل السياسي

  .وآفاءة بجاهزيةللخوض في العمل السياسي  القيادات النسوية الشابة دعم ب ينعكساألمر الذي 

  

  الهدف العام 

ضمن مواقع صنع القرار على مختلف المستويات، والذي بدوره يعتبر  رفع نسبة تمثيل الشابات الفلسطينياتالمساهمة في 

والفتيات  المرأةالتمييز ضد  أشكالوالحد من جميع  ،آعامل مهم يساهم باتجاه تعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع

  .اتينيالفلطس

  

  :األهداف 

 .تصبحن قادرات على تقلد مناصب قيادية ذات مسؤولية عليا الشابة، بحيث بناء قدرات القياديات النسائية .1

السياسية آخطوة ابتدائية اتجاه خلق بيئة  العالقة ما بين القياديات الشابات ومجتمعاتهن، بما في ذلك األحزابتعزيز  .2

 .اء والشابات في المواقع القياديةمجتمعية ايجابية اتجاه قضايا النس

  

  المستهدفةالفئة  

ديات في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلفيات من القيا )سنة 32-  25( شابة 40سيتم من خالل المشروع استهداف 

حزب  إلى ينتمينال  اللواتي آذلك سيتم استهداف بعض الناشطات الشابات والقياديات .جغرافية وإيديولوجية وعلمية مختلفة

  .سياسي معين



 
 

  :المشروع األنشطة التي يتناولها 

 : برنامج بناء قدرات .1

 أوقيادية / شابة 40حيث سيتم استهداف .  التوازيبورشات تدريبية يتم تنفيذها في الضفة الغربية وقطاع غزة  3يتناول 

  - :الموضوعات التالية وستتناول التدريبات. ناشطة

 السياسية األنظمة ُبنى )1

 مفاهيم في الديمقراطية والمواطنة الفاعلة -

 روح العمل التطوعي والعمل المجتمعي تعزيز -

 الحرآات الفلسطينية وتشكيلةتطور  -

 القوانين والتشريعات )2

 الفلسطيني أساسيالحقوق المدنية والسياسية في القانون  -

 النظام االنتخابي في فلسطين -

 )سيتم تنسيقها بالتعاون مع لجنة االنتخابات المرآزية( االنتخابات  إجراءات -

 نمفهوم سيادة القانو -

 )الشخصية وقانون العقوبات األحوالقانون ( المرأةبقضايا  المتعلقةالقوانين  -

 اإلستراتيجيةاطر التخطيط واالتجاهات  )3

 اإلستراتيجيةتطوير الرؤى واالتجاهات  -

 )مواقع وسائل التواصل االجتماعيباستخدام (الرسالة  وإيصالتطوير  -

 )السياسية( مهارات المناصرة واالتصال  -

 وبناء االئتالفاتالتشبيك  -

 

 

 : مراجعة في آتاب/  المكتسب المعرفي .2

من  من مجموعة وإدارة بإعداد )آتب، دراسات، مقاالت(  األدبياتسيتم تنظيم  لقاءات يعرض من خاللها مراجعة لبعض 

: المقترحة ذات العالقةالشابات في آل مرة، حيث تقوم بعرض مراجعة لكتاب أو مقالة أو دراسة تتناول إحدى الموضوعات 

النوع االجتماعي،  أساس، قضايا النوع االجتماعي، اتفاقية سيداو، العنف المبني على األهلي، السلم 1325 األمنمجلس قرار 

تعميق  إلىوتهدف هذه اللقاءات والتي سيتم تنظيمها بشكل دوري خالل فترة المشروع  .نظريات التغييرالهوية والمواطنة، 

المعرفية لدى الشابات في المحاور التي تعتبر مهمة لتنمية دورهم القيادي  األفاقصال والحوار والجدل،  وتقوية مهارات االت

  .في المستقبل

 

 

  



 
 

 جلسات حوار  .3

لتعبير لالمجال لمجموعة الشابات  يتيحالقرار، مما  وأصحابجسر الهوة ما بين  الشابات القياديات  إلىتهدف هذه الجلسات 

جلسات نقاش ما بين الضفة الغربية  4وبالتالي سيتم تنظيم  .وطرح وجهات النظر  بشكل يعزز في بناء قدراتهن، آراءهمعن 

ة الغربية وقطاع غزة عبر الفيديو آونفرس في فترآة ما بين الضأن يتم التنسيق بعض الجلسات المش وممكن .وقطاع غزة

  .من مؤسسات المجتمع المدني ات/، والناشطينالقيادات السياسيةبعض  ستضافة، وا"مفتاح"

  

 عامة لقاءات .4

تعزيز العالقة ما بين  إلىوتهدف هذه اللقاءات . في قطاع غزة 2في الضفة الغربية و 2 عامة بواقعلقاءات  4سيتم تنظيم 

هذه  أن إلى إضافة.  مجموعة الشابات وبين المجتمع المحلي، آذلك تساهم هذه اللقاءات في تواجد الشابات في المجال العام

  .والسياسي االجتماعيى ستوعلى المااليجابي على إحراز التغيير اللقاءات تساند مجموعة الشابات في المساهمة في العمل 

  

 استخدام الصفحة االلكترونية .5

، بتشجيع ومساندة أخرىمن خالل  الصفحة االلكترونية الخاصة بالمؤسسة ومن خالل صفحات الكترونية " مفتاح"ستقوم 

ذات عالقة تساندهم في تنمية قدراتهم وتوسيع  أخرىالشابات لنشر مقاالت والدعوة للقاءات  والبحث في صفحات  مجموعة

  .تطاق تفاعلهم وعملهم

  

  الفترة الزمنية 

 . 2012إلى نهاية آانون األول  – 2012آانون الثاني  1ما بين  الفترة الواقعةشهر، في  12 األنشطة خاللسيتم تنفيذ 

 


