
      
                                                     

  مشروع

  الشباب الفلسطیني كمدافعین عن حقوق اإلنسان

  نبذة عامة

"  مفتاحمبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة "لل االستراتیجیة توجهاتالانطالقًا وانسجامًا مع 
ات المجتمع الفلسطیني في نشر الوعي حول المعاییر العالمیة لحقوق نوتفعیل مكو  والرامیة إلى تمكین

اإلنسان وتعزیز االلتزام بها من قبل جمیع الجهات ذات الشأن، واستكماًال إلنجازات المؤسسة في توثیق 
دافعین الشباب الفلسطیني كمبدعم من االتحاد األوروبي مشروع " "مفتاح"انتهاكات حقوق اإلنسان، تنفذ 

  .2021وانتهاءً بشباط  2018والذي یمتد لمدة ثالث سنوات ابتداءً من آذار  "عن حقوق اإلنسان

من خالل المشروع إلى تعزیز تطبیق اتفاقیات حقوق اإلنسان وفي مقدمتها العهد الدولي  "مفتاح"تسعى 
األخص في القدس ، وبدولة فلسطین المحتلةالخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة في خمس مناطق في 

كین ومن هنا، سیتم تمالشرقیة، والبلدة القدیمة في الخلیل، والمنطقة العازلة البریة والبحریة في قطاع غزة. 
 والناشطین باإلضافة لبناء القدرات المؤسسیة لخمس اإلعالم والقانون شاب/ة فلسطیني/ة من خریجي 25

منظمات مجتمع مدني في المناطق المستهدفة من توثیق انتهاكات حقوق اإلنسان و  مؤسسات قاعدیة
ائمة في المنظومة القانونیة على المستوى قالفجوة الالمرتكبة من قبل قوات االحتالل االسرائیلي والناتجة عن 

المستهدفة  تطویر ادوات لرصد االنتهاكات في المناطق . وسیتمالوطني الفلسطیني الحامیة لحقوق اإلنسان
یالء اهتمام لألثر المضعف  معمة الفهرس العالمي لحقوق اإلنسان ءموا من خالل السیاق الفلسطیني، وإ
 لنساءلفئات المجتمعیة المهمشة والضعیفة، وفي مقدمتها األطفال واعلى ااالحتالل  واجراءات لسیاسات

صدار تقاریر دوریة لتوثیق االنتهاكات في  واتواألشخاص ذوي اإلعاقة، واستخدام األد المناطق المستهدفة وإ
لقیادة حمالت مناصرة یقوم بالتخطیط لها وتنفیذها مدافعو حقوق اإلنسان بالشراكة مع المؤسسات  ةباإلضاف

  األهلیة والقاعدیة.



      
                                                     

سیتم االستناد إلى التقاریر الدوریة في إصدار تقاریر تحلیلیة وأوراق حقائق ومنشورات أخرى من أجل فتح 
لحوار مع الجهات الوطنیة والدولیة ذات الشأن من أجل اتخاذ خطوات عملیة في توكید حمایة حقوق باب ا

المجموعات المهمشة والضعیفة في المناطق المستهدفة. وامتدادًا لجهود المناصرة سیتم تمكین الشباب 
الوطنیة من أجل مساءلة المستهدف من تقدیم االنتهاكات التي یتعرض لها الفلسطینیون في المنابر الدولیة و 

الشعب الفلسطیني في المناطق المستهدفة والتي تعتبر من أكثر  االنتهاكات المرتكبة ضداالحتالل عن 
  النتهاكات حقوق اإلنسان. المناطق تعرضاً 

سیتم أیضًا التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة في مجال حقوق اإلنسان من خالل أعمال 
ها انعكاسًا لنهج المؤسسة في توسیع دوائر التشبیك والتنسیق بین ؤ التوجیهیة للمشروع، والتي سیتم إنشااللجنة 

نجازات المؤسسات األخرى العاملة في إبناء على وللتكرار التدخالت ل اً مؤسسات المجتمع المدني، وتفادی
 والمنهجیات المتبعة.المجال، إلى جانب تعزیز ضمان استدامة وجودة وجدوى التدخالت المنفذة 

 


