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  الرویة:

دولة فلسطینیة دیمقراطیة مستقلة ذات سیادة، یتمتع فیھا الفلسطیني بحقوقھ األساسیة، وتصان 
 فیھا حریتھ وكرامتھ، وتتمتع باالعتراف واالحترام الدولیین.

  الرسالة:

في القدس في كانون  مفتاح -ة طیالتعمیق الحوار العالمي والدیمقرالفلسطینیة المبادرة تأسست 
تسعى إلى تفعیل مبادئ الدیمقراطیة والحكم الصالح في المجتمع الفلسطیني و ،1998أول 

 بمكوناتھ المختلفة، والتأثیر في الرأي الرسمي والعام المحلي والدولي تجاه القضیة الفلسطینیة،
وذلك عبر الحوار الفاعل والمعمق، والتبادل الحر للمعلومات واألفكار، والتشبیك المحلي 

  والدولي.

  ستراتیجیةألھداف االا

تمكین مكونات المجتمع القیادیة من المشاركة في تعزیز الدیمقراطیة والحكم الصالح،  .1
 ورفع الوعي المجتمعي تجاه حقوق المواطنة الصالحة وواجباتھا.

o  نسویة وشابة فاعلة في المجال السیاسي والمجتمعي.قیادات  
o  مكونات المجتمع الفلسطیني فاعلة في دعم العملیة الدیمقراطیة وتعزیز آلیات

  الرقابة والمساءلة.
o .مشاركة النساء والشباب في صنع القرار على المستوى المحلي والوطني  
o .مجتمع مدني فاعل في تعزیز سیادة القانون  

أثیر على مستوى السیاسات والتشریعات بما یضمن حمایتھا للحقوق المساھمة في الت .2
  .المدنیة واالجتماعیة لجمیع الفئات، والتزامھا بمبادئ الحكم الصالح

o  مكونات المجتمع المدني بما فیھا الحركات النسویة والشابة مؤثرة في النظام
  السیاسي الفلسطیني.

o حریات، بما یتالءم مع القرارات سیاسات عامة تحقق الحمایة والعدالة وتصون ال
 .األممیة واالتفاقیات الدولیة الداعمة لحقوق اإلنسان وخاصة المرأة

 تطمح مفتاح لتحقیق اھدافھا االستراتیجیة من خالل تنفیذ برنامجین رئیسیین:

  برنامج تعزیز المشاركة المجتمعیة )1

قیادیة، قادرة على تسلم حقائب یھدف ھذا البرنامج إلى إعداد كوادر شبابیة ونسویة ومجتمعیة 
المسؤولیة، للتأثیر والتغییر على المستوى المحلي والوطني، باالستناد إلى النھج الدیمقراطي 
ومبادئ الحكم الصالح، وإعدادھم للتدرج في المستویات المختلفة لصنع القرار بجاھزیة وكفاءة، 

رار السیاسي ورسم السیاسات والضغط باتجاه انخراط ودمج النساء والشباب في صیاغة الق
 .العامة



ویعمل البرنامج على توسیع نطاق تعزیز مبادئ الحكم الصالح من خالل احتضان شبكات 
شبابیة ونسویة متمكنة بآلیات الرقابة والمتابعة والتأثیر في الرأي العام، وقادرة على االنخراط 

ت مع أقرانھم في دول اإلقلیم، ضمن نطاق التفاعل اإلقلیمي والدولي، من خالل تبادل الخبرا
 .لیكونوا قیادات فلسطینیة تحمل رسالة وطنیة ورؤیة عملیة للتغییر

  برنامج تعزیز الحوار للتأثیر في السیاسات العامة )2

یھدف ھذا البرنامج إلى توفیر فضاءات حواریة تضمن التفاعل على المستوى الوطني والدولي 
ابتداًء بالقانون الدولي اإلنساني، واتفاقیات حقوق اإلنسان باالستناد إلى إطار الشرعیة الدولیة 

واتفاقیة  1325والقرارات األممیة ذات الصلة، ومنھا حق تقریر المصیر، القرار األممي 
ً تناقش قضایا الوضع السیاسي والمجتمعي، وتدعم توسیع ». سیداو « كما یطرح البرنامج أوراقا

ً، ویعرض مقترحات نطاق التشبیك والتنسیق مع الجھات ذا ً ودولیا ت االختصاص محلیا
بتعدیالت على مستوى السیاسات العامة والتشریعات باالستناد إلى دراسات بحثیة ومسوحات، 
تدفع باتجاه تضافر الجھود الوطنیة، والضغط على مستوى صنع القرار السیاسي والوطني، 

  خص المرأة والشباب.للتأكید على وجود بیئة تشریعیة حامیة لحقوق اإلنسان وباأل

  الملخص التنفیذي: .1
 31 -ینایر  1خالل الفترة ما بین  "مفتاح"یعرض ھذا التقریر المرحلي اإلنجازات التي حققتھا 

ھم النتائج التي تحققت فیما یتعلق باألھداف أ. ویلخص القسم األول من التقریر 2015دیسمبر، 
  االستراتیجیة. 

كما  .لھذا التقریر )1( في الملحق 2015نفذتھا مفتاح خالل العام ترد أنشطة بناء القدرات التي 
خالل فترة  "مفتاح"ا أنتجتھقائمة كاملة من البحوث والدراسات والكتیبات التي  )2(یبین الملحق 

قائمة االوراق السیاساتیة التي طورتھا مفتاح  )3(التقریر. عالوة على ذلك، یتضمن الملحق 
  .شخاص ذوي العالقةر واألصناع القرابالشراكة مع 

  

: تمكین مكونات المجتمع القیادیة من المشاركة في تعزیز الھدف االستراتیجي االول:
  الدیمقراطیة والحكم الصالح، ورفع الوعي المجتمعي تجاه حقوق المواطنة الصالحة وواجباتھا

  ھم النتائج التي تحققت كما یلي:أفقد كانت 

  في عملیات المصالحة والسالمالسیاسیة للنساء مشاركة التعزیز 

حزیران  9عقدت المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة "مفتاح" بتاریخ 
مؤتمر "النساء یردن.. وطن واحد، شعب واحد، علم واحد" الذي نظمتھ بالتعاون مع  2015

، بالتزامن )UNDP(حدة اإلنمائي مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وبرنامج األمم المت
من الناشطات  900كثر من أفي رام هللا وغزة عبر الفیدیو كونفرانس، والذي شارك فیھ 

والقیادیات من مختلف فصائل العمل الوطني واإلسالمي. وأوصت المشاركات باإلسراع في 
قاھرة، وفق بیان تحقیق المصالحة الوطنیة الفلسطینیة عبر التنفیذ الكامل والفوري التفاق ال



الشاطئ بكافة بنوده، وتحدید موعد إلجراء االنتخابات الرئاسیة والتشریعیة وانتخابات المجلس 
   .الوطني

وأكد البیان الختامي الصادر عن المؤتمر على أولویة استعادة الوحدة الوطنیة كأساس إلنھاء 
ر الحصار اإلسرائیلي، ما االحتالل، باعتبارھا الطریق األقصر إلعادة إعمار قطاع غزة وكس

یتطلب تمكین حكومة التوافق الوطني في قطاع غزة من االضطالع بمسؤولیاتھا وواجباتھا، 
ً لنصوص اتفاق القاھرة   .وإزالة العقبات التي تعترض طریقھا، ومعالجة قضیة الموظفین، وفقا

ٍ یستند إلى فكرة  المواَطنة، وإقرار وشدد البیان على ضرورة السعي للوصول إلى عقٍد اجتماعي
ً إلى وثیقة االستقالل ووثیقة حقوق المرأة الفلسطینیة  حقوق المرأة في المشاركة السیاسیة، استنادا

كما دعا البیان إلى وقف كامل المظاھر  .الُمَقرة من جمیع أطیاف الحركة النسویة في فلسطین
ت سیاسیة وتعذیب والممارسات التي أضرت بالنسیج االجتماعي، من استدعاءات واعتقاال

  وإغالق مقار جمعیات ونقابات، وضرورة الكف عن ھذه الممارسات، وإزالة آثارھا وتداعیاتھا.
  

  تعزیز المشاركة السیاسیة للشباب:

توجھات الطلبة في عالن عن نتائج المسح اإلحصائي الخاص اإلتم  2015في شھر شباط 
من خالل بیان صحفي ألقتھ وذلك في المشاركة السیاسیة،  الجامعات والمعاھد الفلسطینیة

حصاء الفلسطیني السیدة عال عوض، والذي نفذ بالتعاقد مع الجھاز لإلرئیس الجھاز المركزي 
حصاء الفلسطیني، حیث خرجت النتائج بتمثیل لرؤى وانطباعات مجتمع الطلبة إلالمركزي ل

لضفة الغربیة وقطاع غزة. ویعتبر ھذا المسح والمجالس الطالبیة في جامعات وكلیات ومعاھد ا
التي حصائیة والمؤشرات ھذا اإلطار، من خالل النتائج اإل األول من نوعھ والمتخصص في

 صین ومؤسسات.تخاستقطبت اھتمام الحضور من م
ً  للعمل قامت المؤسسة باعداد تحلیل لنتائج المسح االحصائي الذي تم تنفیذه من خالل  استكماال

مع باحث خارجي، إلبراز القضایا التي تقف وراء النتائج االحصائیة التي تضمنھا  التعاقد
المسح، والتي تتمثل بمستوى الوعي والمعرفة لدى فئة الشباب  بالقضایا المرتبطة بالمشاركة 
السیاسیة والعمل السیاسي في فلسطین، إضافة الى االدراك للبرامج واألنظمة داخل الفصائل 

االنطباع الشبابي حول القیادة الفلسطینیة، وحول مشاركة المرأة السیاسیة، وعدد الفلسطینیة، و
من النتائج والمؤشرات التي تقف وراءھا البیئة المحیطة والمؤثرة في التركیب البنیوي للمجتمع 
الفلسطیني والنظام السیاسي القائم في فلسطین، والخروج بتوصیات مباشرة توجھ للمبادرة 

  ت عملیة من قبل المؤسسات ذات االختصاص. لالضطالع على نتائج المسح، بتطویر تدخال
  

 :شبكة الشباب الفلسطیني الفاعل سیاسیا ومجتمعیا - تقویة القیادات الشابة

 تطویرھا كمبادرةالمصالحة الوطنیة تم تحقیق  إلنھاء اإلنقسام و شبابیة حملة ھي   "عطوة"
ً، وذلك من خالل شاب وشابة 60من قبل  ً ومجتمعیا  االعضاء في شبكة الشباب الفاعل سیاسیا

ھدفت الى الوصول الى حلول من منظور شبابي للضغط باتجاه   مشاركتھم في ورش عمل
صیغت مجموعة من األنشطة  ثالثة ایام،خالل ھا ، حیث تم العمل علىقضیة االنقسام السیاسي

نوعیا وخطوة لألمام على صعید إتمام المصالحة في والتدخالت التي من شأنھا أن تحدث أثرا 



إطار جھد شبابي مجتمعي یستھدف الشارع الفلسطیني، واإلعالم، والمؤسسات الرسمیة وغیر 
 الرسمیة، والتشبیك مع كافة الجھات وصناع القرار. 

وتأتي ھذه المبادرة ضمن تعزیز الدور المحوري والحقیقي الذي یجب أن یلعبھ الشباب 
و تعبر عن رفض عزل الشباب  طیني في جھود إنھاء االنقسام وتحقیق المصالحة الوطنیةالفلس

  الفلسطیني عن المشاركة في  دوائر صنع القرار السیاسي و واالنخراط في ادارة الشان العام.

  التغییر وقادة الغد سفراءتعزیز دور الشباب باعتبارھم 

  زیارات دراسیة
 الشباب والشاباتناشطین/ات ال " مجموعة منمفتاح": استھدفت زیارة دراسیة لتونس .1

ھدفت ھذه الزیارة إلى تبادل التجارب  .برفقة  فریق من طاقم العمل في المؤسسةو
ً اإلناث في البلدین (تونس  والخبرات حول المشاركة السیاسیة للشباب، وخصوصا

یادات النسویة والفاعالت وفلسطین) وتم خالل الزیارة الدراسیة مقابلة مجموعة من الق
والفاعلین ضمن إطار مؤسسات المجتمع المدني الشریكة، للتعرف والتعلم من تجاربھم 

. وتضمنت الزیارة االلتقاء بمجموعات للمراة الغنیة في مجال تعزیز المشاركة السیاسیة
وحركات شبابیة فاعلة سیاسیا في تونس العاصمة، وعدد آخر من المقاطعات األخرى، 

سیساھم في خلق فرص التشبیك مع مجموعات شبابیة فاعلة في مجال العمل  ما
السیاسي في اإلقلیم، وخصوصا شمال إفریقیا، إضافة إلى خلق حالة من االستعدایة 
والحافز لدى المجموعة الشابة بالمشاركة السیاسیة واالستعداد للترشح والمشاركة في 

  االنتخابات.
مستوى الخبرة والمعرفة من حیث  المجموعة الشبابیة  ر علىكان لتاثیر الزیارة اثر كبی

طین والناشطات الذین اجتمعوا بھم في تونس. أعرب النشطاء شالتي یتمتع بھا النا
السیاسیین واالجتماعیین في المجموعة عن اھتمامھم في الترشح لالنتخابات المحلیة 

للمشاركین والمشاركات من إجراء والنقابیة القادمة. كما سمحت ھذه التجربة التعلیمیة 
مقارنات بین وضع المرأة في فلسطین وتونس، التي حفزتھم للبدء في التخطیط للتأثیر 

  على الھیاكل السیاسیة واالجتماعیة التي ینتمون الیھا.
  

عضوات الھیئات المحلیة من مناطق بیت  شاركت فیھا: الجولة الدراسیة إلى المغرب .2
ابلس، حیث اطلعن على تجارب لقیادیات نسویة في مدینتي ساحور والبیرة وبرقة/ ن

مراكش والدارالبیضاء، والتعلم من مبادرات المشاركة السیاسیة للنساء وااللیات التي 
 ً ساھمت في تعزیز وصولھن إلى مراكز قیادیة في مختلف المواقع العملیة وخصوصا

عات مع نساء قیادیات الرسمي منھا. وقامت العضوات بالمشاركة في عدد من االجتما
یتقلدن مناصب رفیعة في المؤسسة الرسمیة والمجتمع المدني، وأبرزھا مجلس العمالة 
والبلدیة ومجالس المقاطعات، باإلضافة لخوضھن اجتماعات تشاوریة مع مؤسسات 
رسمیة داعمة للنساء والعمل المجتمعي أھمھا المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، التي 

للمراة من التجارب الرائدة على مستوى العالم لدعم المشاركة السیاسیة  تمثل واحدة
ً. وقامت  بمرافقة العضوات في زیارات میدانیة إلى  "مفتاح"ورفع مستواھن اجتماعیا

وفي الدار في مراكش سات الشریكة مشاریع تنمویة قائمة وزیارة مقرات المؤس



تجربتھن كقیادیات  للحدیثاإلعالم عبر  البیضاء. باإلضافة الى االستضافة للعضوات
 فلسطینیات.

 

المساھمة في التأثیر على مستوى السیاسات والتشریعات بما یضمن الھدف االستراتیجي: 
. فكانت حمایتھا للحقوق المدنیة واالجتماعیة لجمیع الفئات، والتزامھا بمبادئ الحكم الصالح

  ابرز النتائج كاالتي:

  السلم واالمن في فلسطیندعم اجندة المراة في بناء 

  على المستوى المحلي:

في فلسطین  1325لتطبیق القرار االممي  النسوي تطویر الخطة االستراتیجیة لالئتالف الوطني
الوطني  وممثلي مؤسسات المجتمع المدني األعضاء في االئتالف "مفتاح"وذلك بالتعاون ما بین 

لیین في مجال حقوق االنسان. ركزت ، وبعض الخبراء المح1325النسوي للقرار االممي 
الخطة على محاور قرار مجلس األمن منھا حمایة النساء والعمل على زیادة مشاركتھن، 
باالضافة الى مشاركة النساء الفلسطینیات في الجھود الوطنیة النھاء االحتالل، والعمل على 

المستویین المحلي محور المساءلة، بحیث یتقاطع مع المحاور التي تتناولھا الخطة على 
، والتي ستعمل مؤسسات المعدة توافق جمیع األطراف على الخطة االستراتیجیةو تم   والدولي. 

على متابعة تنفیذھا حتى نھایة  1325الوطني النسوي للقرار االممي  سكرتاریا االثتالف
2017.   

  على المستوى االقلیمي:

... آفاق 1325عاما على القرار األممي  15المؤتمر اإلقلیمي تحت عنوان "عقدت "مفتاح"  
تشرین الثاني  3 -  2وتحدیات"، في العاصمة األردنیة عمان على مدار یومین متتالیین بتاریخ 

، بالتعاون مع االتحاد العام للمرأة الفلسطینیة، وبالتنسیق مع  أعضاء سكرتاریا 2015للعام 
فلسطین، واالتحاد  -شؤون المرأة ووزارة  1325االئتالف الوطني لتطبیق القرار األممي 

النسوي للمرأة األردنیة، ووزارة التنمیة البشریة في األردن. تركزت أعمال المؤتمر حول 
قضیة النساء الفلسطینیات الالجئات في دول الطوق، والالجئات العربیات نتیجة للنزاع المسلح. 

بتمثیل من الفلسطینیات في مشاركا ومشاركة،  77وتمیز المؤتمر بمشاركة واسعة وصلت إلى 
المنفى (مصر، سوریا، األردن، لبنان)، باإلضافة إلى عدد من المؤسسات الناشطة في مجال 

من العراق وبالد الطوق. كما شھد المؤتمر مشاركة متمیزة من  1325تفعیل القرار االممي 
كرامة،  مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان في فلسطین، جامعة الدول العربیة وشبكة

باإلضافة إلى حضور ممثلة مكتب أوكسفام في فلسطین. كما شاركت المؤسسات الفلسطینیة منھا 
األمانة العامة لالتحاد العام للمرأة الفلسطینیة ورئیسة االتحاد العام، طاقم شؤون المرأة، جمعیة 

الشابات المسیحیة،  المرأة العاملة، الھیئة المستقلة لحقوق اإلنسان، مركز دراسات المرأة، جمعیة
جمعیة إعالم وتنمیة المرأة وفریق العمل لدى مؤسسة "مفتاح" بقیادة المدیر التنفیذي د. لیلي 



 - 1325فیضي. وتناول المؤتمر عرضا لألوراق التي تمحورت حول  المرأة العربیة والقرار 
أة الفلسطینیة في الرؤى والخطط الوطنیة، انعكاسات التحوالت االجتماعیة والسیاسیة على المر

والحمایة  1325، القرار األممي 1325مخیمات اللجوء، عوائق تطبیق قرار مجلس األمن 
والمساءلة، اإلطار العام للحملة الدولیة للضغط والمناصرة لقضیة المرأة الالجئة وعلى وجھ 

 الخصوص المرأة الفلسطینیة.

  على المستوى العالمي:
استطاعت مؤسسة "مفتاح" أن یكون لھا حضورا على الصعید الدولي من خالل المشاركة 
بورقة حول وضع النساء الفلسطینیات في االرض الفلسطینیة المحتلة، وبالتركیز على واقع 

وربطھا  2014في العام  المرأة الفلسطینیة في قطاع غزة اثناء العدوان االخیر على قطاع غزة 
في بناء السلم واالمن. وذلك من خالل المشاركة في جلسة خاصة عقدت في نیو باجندة المراة 

البعثة   Commission on the Status of Woman (CSW)یورك على ھامش 
  الخاصة بواقع المراة لدى االمم النمتحدة.

ً في االجتماعات عقدت في نیویورك في الفترة الواقعة  التي وكانت لمؤسسة مفتاح مشاركة ایضا
عاما على إصدار  15بمناسبة مرور  وذلك 2015تشرین أول من العام  16غایة ول 12من 

وتخلل ھذه االجتماءات لقاء خاص مع االمین العام لالمم المتحدة بان كي  1325القرار األممي 
عرض التقریر العالمي المختلفة   وتخللت االجتماعات ، مون مع وفد من النساء العربیات

العالم، والتحدیات  في من قبل الحكومات ، وقابلیة تنفیذه 1325القرار األممي لمراجعة تطبیق 
أنھ بعد خمسة عشر عاما على تبني  االجتماعات  التي تواجھ ھذه الدول في تطبیقھ. وخلصت 

، الزالت الثغرات الحرجة تمنع تحقیق السالم المستدام في 1325قرار مجلس األمن رقم 
  المنطقة العربیة.

 المشاركة المجتمعیة في الرقابة على الموازنة العامة واإلصالح الضریبيتفعیل 

مراجعة  م الدرسات التي تناولتھ، واحدة من ا2015" خالل العام اصدرت "مفتاح  -
وتعدیالتھ من منظـور العدالة االجتماعیة  2011لقانون ضریبة الدخل 

ھي االقتصادي، واالجتماعي، ، وتناولت الدراسة محاور ثالثة رئیسیة واالقتصـــــادیة
والقانوني، ومجموعة الثغرات والفجوات التي تشوب الوضع الضریبي الحالي لضریبة 
الدخل، ومجموعة من االستنتاجات والتوصیات العملیة لضرورة إحداث إصالح 

ومن ضمنھا تحقیق العدالى االجتماعیة في  اجتماعي اقتصادي قانوني بالخصوص
بة الدخل وتحقیق االنصاف في االقتطاعات الضریبیة  الشرائح الخاضعة لضری

  .ومعالجة قضایا التھرب الضریبي 

  اصدار موازنة المواطن 

كاحدى العداد الموازنة التشاركیة وموازنة المواطن،  الشؤون االجتماعیةدعم وزارة  -
ة االدوات في تعزیز مبدا الشفافیة والنزاھة في اعداد الموازنة وتعزیز مبدا المساءل

سلسلة من الورشات التدریبیة والمتابعة واالرشاد مع  من خاللاالجتماعیة.  وذلك 
وتم مساندة بریق اعداد الموازنة في الوزارة في  .الوزارةفریق اعداد الموازنة لدى 

 .2016اعداد  موازنة المواطن للعام 



  
من موازنة المواطن والموازنة التشاركیة،  العداد  الدعم نفسھبلدیة دورا كذلك تلقت   -

أھم المفاھیم واألطر الناظمة للنھج التشاركي في صیاغة خالل التدریب واالرشاد على 
وتم  في اعداد الموازنات . الموازنة وموازنة المواطن لتعزیز مبدأ النھج التشاركي

، بناء على 2016مساندة فریق اعداد الموازنة في رسم وصیاغة وإعداد موازنة العام 
احتیاجات ومشاركة المجتمع المحلي. ومما یجدر ذكره أن البلدیة تتجھ نحو التأسیس 
لدائرة منفصلة في ھیكلیتھا تسمى دائرة أو وحدة المشاركة المجتمعیة والتي ستعتبر 

 حلقة الوصل المباشرة بین المؤسسة والمجتمع المحلي في كافة القضایا.
 

 
  الدروس المستفادة: .2
  یمكن ایعاز ضعف المشاركة االجتماعیة بخصوص القضایا المالیة واالقتصادیة، على

الصعیدین الوطني والمحلي، لعدة عوامل: اولھا، عدم رغبة الھیئات الرسمیة الوطنیة 
والمحلیة على التعاون أو المشاركة وثانیا واالھم: عدم وجود الوعي المجتمعي بشأن 

الدافع للمشاركة أو التأثیر على ھذه القطاعات. بناء  ھذه القضایا مما اسفر عن غیاب
على ذلك، فان رفع مستوى الوعي لدى الجمھور وتسھیل حصولھ على المعلومات، 

للمواطنین قوي  دافعتؤدي إلى خلق  التأثیرآلیات الرصد و تصمیمجنبا إلى جنب مع 
والتاثیر في رسم  السلطات لتلبیة االحتیاجات واألولویات ساءلةللمشاركة بفعالیة وم

 السیاسیة المالیة.
  التي ینبغي أن تستخدم للتأثیر واألكثر تأثیرا  حشدالوسائل االعالم ھي واحدة من أدوات

 لذلك تبدو الحاجة ملحة لدعم العامة. وراسمي السیاسات و القرارعلى صناع 
، مھارات التحقیق االستقصائي في تطویرالصحفیین والعاملین في وسائل اإلعالم 

لمعالجة القضایا المالیة وآلیات ممارسة المساءلة على  ةالالزم التحلیل والنقد االعالمي
وسائل اإلعالم والصحفیین االستثمار بمواصلة أساس معلومات محددة. ولذلك، فإن 

 ضمان تعبئة الرأي العام للتأثیر في السیاسات واإلجراءات.امر مھم لالشباب 
 التدریب  الداعمة الى بناء القدرات مثل الجوالت الدراسیة نویع األدوات المستخدمة في ت

في عملیة رفع العملیة المعلومات النظریة والممارسة الفجوة بین  منالنظري یقلل 
ین والمشاركات على دراسیة المشاركالجوالت العالوة على ذلك، ساعدت القدرات، 

 . وبالمثل، في المنطقةبناء عالقات وشبكات تواصل مع نظرائھم من الشباب والنساء 
كما جرى لكل من فرق  التدریب النظري یتبعالذي  االرشاد المتواصلكذلك المتابعة و

تسھیل  في  بلدیة دورا ووزارة الشؤون االجتماعیة ساھم اعداد الموازنات في كل من 
 .موازنات المواطنعملیة  عداد واصدار 

 على  النساء والشباب  مع النوعیة البعیدة عن النمطیة والتقلیدیة مفتاح تدخالت ثبتأ
  . فلسطین في رسم شكل دولة  بحیث تؤثر كبیرة طاقات كامنة لدى ھذه الفئات، ابراز

التفاعلیة والمعلوماتیة التي توسع من نطاق  باألدوات وذلك من خالل تزویدھم وتمكینھم
 ً ً او دولیا تنظیم البرامج التي تعكس تدخالت منظمة من  واالھم. تواصلھم سواء محلیا

 في صنع القرارللمشاركة على قدر المسؤولیة   اجل قادة الشسمتقبل من شباب ونساء



للتاثیر في شكل النظام السیاسي باالستناد الى مبادىء الدیمقراطیة على جمیع مستویات 
   والحكم الصالح.

  بین الجھات الوطنیة المرأة لالمن والسلماجندة الوصول إلى توافق في اآلراء بشأن 
في الضفة الغربیة ضمن صفوف الحركة النسویة الفلسطینیة والمجتمع المدني   المختلفة

موحدة وتحقیق اتفاق  وطنیة نسویة  في تطویر تدخالت استراتیجیةساھم  وقطاع غزة
یة، ركائز رئیسیة ھي: الحماضمن  بما  الوطنیة على التوجھات االستراتیجیة

 والمشاركة، والوقایة والمساءلة. 
  االممي للقرار لتطبیق   االئتالفات القاعدیةإشراك منظمات التضامن الدولیة مع

في تعزي التضامن الدولي لحمایة  في توفیر قنوات وفرص على حد  ساعد ،1325
والمحاذیة للجدار والقریبة من  حقوق النساء والفتیات خاصة في المناطق المھمشة

ستوطنات والتي تتعرض بشكل مستمر لالنتھاكات من قبل االحتالل. من جانب اخر الم
 الحمایة ومطالب شعبنا في انھاء االحتالل وتحقیق الفلسطینیة للمراة تجنید الدعم الدولي

لفضح ممارسات  المحافل والمنابر الدولیةودعم وجود المراة الفلسطینیة  و الدولیة
 .توثق االنتھاكاتل شھادات وتقاریر االحتالل واالنتھاكات من خال

  



 

  المالحق: .3
  2015): أنشطة بناء القدرات التي نفذتھا مفتاح خالل العام 1ملحق (

  مھارات القیادة العضاء المجالس المحلیة
ھیئات حكم محلي في مناطق طوباس وقلقیلیة تم  8عضوا مجلس محلي من  23 -

التخطیط والقوانین  - المتعلقة بالعمل البلديتعریفھم بالمھارات الفنیة والقانونیة 
 ولوائح المجلس المحلي من منظور النوع االجتماعي.

إناث و  12من القادة المحتملین من الشباب والناشطین المجتمعیین (  27استھداف   -
أیام في غزة، ھدف  3ذكور) في قطاع غزة في ورشة عمل تدریبیة لمدة  15

في قوانین االنتخابات المحلیة واللوائح وقواعد  التدریب لتعمیق معرفة الشباب
السلوك، میثاق النوع االجتماعي، بناء مھارات التیسیر في لقاءات مفتوحة ودورات 

  توعیة للمجتمعات المحلیة
من المرشحات الشباب المحتمالت من قطاع غزة خالل ورشة عمل  25استھداف  -

 لالنتخابات المقبلة.أیام تھدف إلى تعزیز استعدادھم  3تدریبیة لمدة 
ذكور) من مناطق  6إناث و  28من أعضاء المجالس المحلیة ( 34مشاركة  -

رؤساء للبلدیات  4مختلفة في الضفة الغربیة بما فیھا القدس الشرقیة، فضال عن 
ونائب رئیس بلدیة واحدة في ورشة عمل تدریبیة لمدة یومین على مھارات " الیات 

وع االجتماعي" مع التركیز على اتخاذ القرارات اتخاذ القرارات من منظور الن
داخل المجلس المحلي مع األخذ بعین االعتبار احتیاجات المجتمع المختلفة 

 واألولویات.
امرأة من عضوات المجالس المحلیة، من مناطق رام هللا  والبیرة  23استھداف  -

ات القیادیة خالل ورشة عمل تدریبیة مدتھا ثالثة ایام تحت عنوان "تطویر المھار
العضاء الھیئات المحلیة من النساء" لتعزیز اتحقیق الذات والثقة كأعضاء ذوي 

 النفوذ.
  

  تعزیز مھارات النساء و الشباب في مجال الشبكات وبناء التحالفات (جوالت دراسیة)
لغرض تعزیز الدور القیادي للمرأة في المعترك السیاسي على الصعیدین الوطني والمحلي، 

  تاح جولتین دراسیتین إلى بلدین في المنطقة العربیة: المغرب وتونس.نظمت مف
تم عقد الجولة الدراسة األولى في حزیران لمراكش / المغرب، حیث شارك ثالث  - -

نساء من أعضاء المجالس المحلیة من بیت ساحور، مدینة البیرة وبرقة / نابلس. 
نتخابات المحلیة المقبلة. كان الھدف ھؤالء النساء الثالثة لدیھن الدافعیة للمشاركة بال

العام من الجولة إتاحة الفرصة للعضوات في ھیئات الحكم المحلي لالضطالع على 
تجربة المرأة المغربیة في مواقع صنع القرار. وتھدف الزیارة إلى تبادل الخبرات 

 والتشبیك بین النساء من كال البلدین.
ول لتونس حیث رافق فریق من مفتاح وفد تم تنظیم جولة دراسیة ثانیة في كانون اال -

إناث). ھدفت الجولة الدراسیة إلى خلق  9ذكور و  2ناشطا شبابیا ( 11شبابي من 



فرص للشباب والنساء للمشاركة في نقاشات تتعلق بالدفاع عن حقوق المرأة 
وتعزیز المشاركة االجتماعیة والسیاسیة على حد سواء في فلسطین وتونس. عالوة 

، ھدفت الجولة إلى تعزیز التواصل والتعلم وتبادل الخبرات، ال سیما من على ذلك
خالل لقاءات مع النساء المتنفذات وقیادات نسویة شابة وبرلمانیات، ناشطات من 

 المجتمع المدني ومدافعات عن الحقوق وممثالت عن األحزاب السیاسیة .
 

  تحلیل الصراع والتحول االجتماعي
٪ إناث) من خالل ورشة عمل تدریبیة 65وناشطة شبابیین  (ناشط  28استھداف  -

أیام حول منھجیة التحویل المجتمعي في حاالت الصراع والتخطیط  6لمدة 
بالمشاركة (قومي). وشملت الورشة عملیة تدریب مكثف على أسالیب التحول 
المجتمعي اثناء الصراع، بما في ذلك تعریض المشاركین لمفاھیم الصراعات 

في المجتمعات كنوع من السلوك ونتیجة لمستویات أعمق من العنف  والعنف
 االجتماعي والھیكلي، والصالت بین الصراعات والعنف والقیم االجتماعیة السلبیة.

 
  المھارات الفنیة في الصحافة االستقصائیة والمساءلة االجتماعیة

من خالل من اإلناث)  12من الذكور و  10من الناشطین الشباب ( 22استھداف  -
أیام على "استخدام وسائل اإلعالم لتعزیز المساءلة االجتماعیة في  3تدریب لمدة 

األراضي الفلسطینیة المحتلة" حیث اصبح لدى المشاركین القدرة على تطویر 
  مجموعة من ادوات المساءلة االجتماعیة.

س صحفي شاب من مواقع مختلفة في الضفة الغربیة بما في ذلك القد 15استھداف  -
أیام. ركز التدریب على أدوات رصد وسائل  4الشرقیة من خالل تدریب مدتھ 

اإلعالم للموازنات العامة، وقانون الضرائب، باإلضافة إلى بعض المعلومات 
 المتخصصة في مجاالت الصحافة االقتصادیة.

 
  تعزیز الحكم الرشید في السلطة الوطنیة والسلطة المحلیة

ة في كل من وزارة الشؤون االجتماعیة وبلدیة دورا، استھداف فرق اعداد الموازن -
ایام تم التركیز خاللھا على  3بشكل منفصل، من خالل ورشات تدریببیة مدتھا 

مبادئ المشاركة المجتمعیة في اعداد الموازنات لتعزیز المساءلة والشفافیة. وأعقب 
في بلدیة دورا،  یوما من االرشاد العملي لفریق اعداد الموانة 14الورش التدریبیة 

یوما ارشادیا لفریق اعداد الموازنة في وزارة الشؤون االجتماعیة من أجل  28و 
متابعة واستخدام األدوات والمھارات المكتسبة فیما یتعلق بتطبیق التدابیر المتعلقة 
بشفافیة الموازنة والنزاھة وتعزیز مستوى مشاركة المواطنین في صیاغة ورصد 

 24المحلیة. سجلت مستوى المشاركة على النحو التالي: الموازنات العامة و
 19رجال)، بینما شارك  15نساء و  9مشاركا من وزارة الشؤون االجتماعیة (

  رجال). 14نساء و  5مشارك  في بلدیة دورا (
  

  العنف المبني على النوع االجتماعي -الحقوق الصحیة واإلنجابیة 



مدةه ثالثة أیام في كل من طولكرم  امام ودعاة من خالل تدریب 45استھداف   -
وجنین على أدوات واسالیب مشاركة الذكور في الصحة اإلنجابیة والعنف المبني 

جلسة  96من الدعاة واألئمة من اجراء   23على النوع االجتماعي كما تمكن   
  توعیة في مناطق طولكرم وجنین.

  
إلنسان في ذكور) من ممثلي منظمات حقوق ا 10إناث و  18( 28مشاركة  -

ورشات عمل تدریبیة لمدة أربعة أیام عقدت في كل من الضفة الغربیة وقطاع غزة. 
ھدف التدریب لدعم وتعزیز جھود منظمات حقوق اإلنسان لمتابعة ومراقبةالحقوق 
والصحة الجنسیة واإلنجابیة في فلسطین ، مما یساعد في وضع آلیات للمساءلة 

 القطاع.والمتابعة وتحسین الخدمات في ھذا 
  

  1325أدوات قرار مجلس األمن رقم 
ذكور) من قادة  4إناث و  17( 21تنظیم تدریب على مدى یومین في رام هللا ل - -

  .UNSCR1325المجتمع لتدریبھم على استخدام الدلیل التدریبي المحدث من 
محافظة من  11من اعضاء من االتحاد العام للمرأة الفلسطینیة في  34تدریب  -

عمل تدریبیة مدتھا یومان على استخدام نظام قاعدة البیانات التي خالل ورشة 
أنشأت في االتحاد لحفظ البیانات المتعلقة باالنتھاكات التي تمارس ضد النساء 

  .2014والفتیات بناء على أدوات التوثیق التي وضعت في وقت سابق من عام 
  

  تدابیر حقوق اإلنسان (توثیق االنتھاكات)
بشأن تدابیر حقوق اإلنسان  امرأة  في ثالث حلقات دراسیة رجل و 65مشاركة  -

لألمم المتحدة واالتحاد األوروبي، الھدف من ھذه اللقاءات  ھو زیادة المدافعین 
 والنشطاء االجتماعیین في مجال حقوق االنسان. 

ایام نظم  3من اعضاء االتحاد العام للمرأة الفلسطینیة في تدریب مدتھ  24مشاركة 
مناطق بالضفة الغربیة وقطاع غزة على رصد وتوثیق  8في  OHCHRن مع بالتعاو

  .انتھاكات حقوق اإلنسان
  
  
  

   



): قائمة كاملة من البحوث والدراسات والكتیبات التي نتجتھا مفتاح خالل الفترة 2ملحق (
  المشمولة بالتقریر. 

 نحو رصد واقع ظروف وحقوق العامالت في قطاع الخدمات الصغیرة  •
  رصد واقع ظروف وحقوق العامالت في قطاع الزراعةنحو  •
  دراسة تقییمیة لواقع الصحة االنجابیة والحقوق الجنسیة في فلسطین •
  :  من مجلة راي أخر عددین  •
استطالع الرأي حول توجھات الرجال والنساء حول مشاركة النساء السیاسة في  •

  مجال السلم االھلي وجھود المصالحة الوطنیة
وتعدیالتھ من منظور العدالة  2011لقانون ضریبة الدخل لعام  راسة تقییمیةد •

  االقتصادیة واالجتماعیة
  جولة تونس والمغرب - وثیق تجارب نسائیة وشبابیةت •
  كتیب المؤسسات التي تقدم خدمات طارئة لحمایة للنساء المعنفات •
دراسة وصفیة تحلیلیة لنتائج حملة توثیق انتھاكات حقوق االنسان ضد النساء  •

  1325الفتیات ضمن قرار مجلس األمن  و
حول  قیاس وجھة نظر المستفیدین/ات من خدمات الشرطة المدنیة الفلسطینیة •

 األنظمة واإلجراءات المتبعة في أجھزة األمن من وجھة نظر نوع اجتماعي
دلیل تدریبي موحد حول القضایا ذات العالقة بالرقابة على الموازنة العامة واإلصالح  •

 لضریبیة وتعزیز المشاركة المجتمعیةوالعدالة ا
  2015 الدلیل المرجعي للقیادات الشابة •
   1325 دلیل التدریبي خاص بالقرار االممي  •
  دلیل " مكافحة العنف ضد المرأة"  •

  
  

   



): قائمة االوراق السیاساتیة التي طورتھا مفتاح بالشراكة مع صناع القرار 3ملحق (
  واالشخاص ذوي العالقة:

 القیادي للنساء داخل مجالس الھیئات المحلیةدعم الدور  •
  تعزیز وصول النساء لخدمات األمن وتعزیز آلیات المساءلة االجتماعیة في فلسطین  •
  إنھاء االنقسام وتحقیق المصالحة الوطنیة  •
  دعم الدور القیادي للنساء داخل مجالس الھیئات المحلیة •
رات التي اتخذت من قبل المجلس تحصین الجبھة الداخلیة لمواجھة تبعات تنفیذ القرا •

  المركزي
  )3تفعیل وتطبیق نظام التحویل الوطني للنساء المعنفات (  •
  فتح أبواب المشاركة أمام المرأة الفلسطینیة الشابة داخل األحزاب السیاسیة / قطاع غزه •
  فتح أبواب المشاركة أمام المرأة الفلسطینیة الشابة داخل األحزاب السیاسیة •
  


