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  :"مفتاح"  رویة

دولة فلسطینیة دیمقراطیة مستقلة ذات سیادة، یتمتع فیها الفلسطیني بحقوقه األساسیة، وتصان 

 فیها حریته وكرامته، وتتمتع باالعتراف واالحترام الدولیین.

  :" مفتاح" رسالة

في القدس في كانون  مفتاح - ة طیالتعمیق الحوار العالمي والدیمقر الفلسطینیة المبادرة تأسست 
تسعى إلى تفعیل مبادئ الدیمقراطیة والحكم الصالح في المجتمع و  ،1998 من العام أول

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

  والدولي.

  ستراتیجیةألهداف االا

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

على مستوى السیاسات والتشریعات بما یضمن حمایتها للحقوق  التأثیرالمساهمة في  .2
  .المدنیة واالجتماعیة لجمیع الفئات، والتزامها بمبادئ الحكم الصالح

والتأثیر تیجیة في تعزیز مبادىء الدیمقراطیة والحكم الصالح ار توجهات "مفتاح" االستإطار ضمن 
 دوائر الحوار السیاسيلعامة بما یخدم الصالح العام، وانسجامًا مع تفاعلها في بالسیاسات ا

  السیاسات الوطنیة. أجندة والمجتمعي للضغط باتجاه دمج قضایا النساء والشباب ضمن 

  االستراتیجیة: لألهدافوفقًا ، 2016"مفتاح" خالل العام إنجازات أبرز  ،یستعرض هذا التقریر
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: تمكین مكونات المجتمع القیادیة من المشاركة في تعزیز األول الهدف االستراتیجي

  .الدیمقراطیة والحكم الصالح، ورفع الوعي المجتمعي تجاه حقوق المواطنة الصالحة وواجباتها

  المحور:  قیادات نسویة وشابة فاعلة في المجال السیاسي والمجتمعي.

  التداول السلمي للسلطة)ومبدأ االنتخابات ( تعزیز العملیة الدیمقراطیة  1.1

الفلسطینیة كناخبة للمرأة الضغط باتجاه تعزیز المشاركة السیاسیة إلى تهدف "مفتاح" حیث 
على والتأكید  ي،اتجاه تعزیز العملیة الدیمقراطیة في المجتمع الفلسطینبرفع الوعي و وكمرشحة، 

   االنتخابیة.حق المواطن الفلسطیني في ممارسة حقه في العملیة 
  

ضمن محافظات الضفة الغربیة وقطاع  ،وناخبة اناخب 2964 من ما یقارب"مفتاح" استهدفت 
المشاركة في بأهمیة تناولت توعیة جمهور الناخبین  ا،جماهیری لقاءً  98من خالل عقد  ،غزة

التسجیل وآلیات لیة، االنتخابات وربطها بالمواطنة، والتعریف بقانون انتخابات الهیئات المح
كذلك كان تركیز على توعیة الجمهور واالنتخاب،  االجراءات المتعلقة بالترشحات و لالنتخاب

  باهمیة المشاركة السیاسیة للمرأة وبنظام الكوتا.

من النساء والشابات (المستقالت وضمن  237"مفتاح" في دعم بناء قدرات ما یقارب استهدفت 
ابات ضمن القوائم المسجلة النتخمنهن  كن مرشحات  180منظمة التحریر الفلسطینیة)، أطر 

في كل من الضفة الغربیة وقطاع غزة، (حیث سجلت نسبة ، 2016مجالس الهیئات المحلیة 
حسب ما ورد عن لجنة االنتخابات ، %26إلى وائم االنتخابیة المسجلة تمثیل النساء في الق

  المركزیة). 

في  هزیتهن واستعدادهن للفوزجاساهمت "مفتاح" من خالل برنامج بناء القدرات في دعم رفع 
البرنامج االنتخابي والتخطیط الجید للحمالت االنتخابیة إعداد بحیث تم تمكینهن من  ،االنتخابات

تم تنظیم سلسلة التدریبات في المحافظات الشمالیة والجنوبیة و ، اإلعالموالخطاب مع واإلعالمیة 
  .غزة والوسطى في كل من الضفة الغربیة وقطاع
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اجتماعات مركزة مع ممثلي الفصائل الفلسطینیة على مستوى المحافظات في الضفة تم عقد 
مناقشة آلیات تشكیل القوائم إلى مرحلة تشكیل القوائم االنتخابیة، هدفت أثناء الغربیة وقطاع غزة 

، وضرورة التزام الفصائل الفلسطینیة 2016االنتخابیة النتخابات مجالس الهیئات المحلیة 
ومیثاق الشرف الذي وقعت علیه الفصائل ، 2016الصادرة في العام بقرارات المجلس المركزي 

األطر وممثلي من ممثلي الفصائل الفلسطینیة  97شارك في اللقاءات و . 20091في العام 
 ، فیما النسویة في  خمس محافظات  (جنین، أریحا واألغوار، طولكرم، القدس ومحافظة غزة)

تعذر عقد االجتماعات في المحافظات ( الخلیل، بیت لحم، نابلس) نظرا لعدم تعاون ممثلي 
 وعدم وجود الدافعیة لدى الحركة النسویة في بحث هذا الموضوع على الطاولة مع ،الفصائل

  ممثلي الفصائل.
  

  تعزیز المشاركة السیاسیة للمرأة في الحكم المحلي 1.2

من عضوات الهیئات المحلیة في مختلف محافظات الضفة الغربیة من خالل  77تم استهداف 
وزیادة تفاعلهن  ،مجالس بلدیةهدف إلى تطویر مهاراتهن القیادیة كعضوات برنامج بناء قدرات 

  .2ضمن دوائر صنع القرار

من طالب وطالبات الجامعات من خالل محاضرات عقدت في الجامعات  516استهداف 
من عضوات الهیئات المحلیة الفاعالت حیث عكسن  14أدارتها  3الفلسطینیة من الضفة لغربیة

تجاربهن كعضوات هیئات محلیة والتحدیات المحیطة. وركزت اللقاءات حول رفع وعي الشباب 
للتسجیل لالنتخابات   والشباب وتحفیزهم وتشجیعهمللمرأة والشابات اتجاه تعزیز المشاركة السیاسیة 

  المشاركة في مستویات صنع القرار.إلى كة في العملیة االنتخابیة وصوال والمشار 

                                                        
% كحد أدنى، أثارت اللقاءات غیاب الحركة النسویة 30على التزام الفصائل بتمثیل النساء في القوائم بنسبة لذي نص میثاق الشرف ا 1

الضغط بتجاه الزام الفصائل بزیادة نسبة التمثیل للنساء، و ،ملیة ترشیح الكفاءات من النساءالتأثیر في ععن المیدان كقوة قادرة على 
 ضمن األطر النسویة لم تخرج عن إطار فصائلھن.النسویة أولویات القیادیات أن اللقاءات وأبرزت 

التخطیط والتنفیذ للمشاریع لحوار والتفاوض والتشبیك، آلیات ا اتحاذ القرار،آلیات مجاالت یتضمن البرنامج التدریبي للعضوات:   2
في عملیة صنع  آلیات النھج التشاركيالتنمویة في المجتمعات المحلیة، كتابة وإعداد التقاریر واستخدام وسائل التواصل االجتماعي، 

ستناد إلى مبادىء الدیمقراطیة والحكم الصالح القرار، والتأكید على تحقیق قیم العدالة والمساواة بین مختلف فئات المجتمع المحلي، واال
 في إدارة الشأن المحلي.

القدس/ أبو دیس، جامعة النجاح الوطنیة / نابلس، الجامعة االمریكیة / جنین، جامعة الخلیل، عقدت المحاضرات في كل من جامعة  3
 یة/ رام هللا.جامعة القدس المفتوحة/ طولكرم، الكلیة االھلیة/ بیت لحم، كلیة فلسطین التقن
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إلى  ، باإلضافةمن الرجال ممثلین بشخصیات مؤثرةغالبیتها  ضغط ومناصرة 4مجموعات 5تشكیل 
وخاصة  ،االجتماعیة العدالة ى هذه المجموعات قضایا، بحیث تتبنالقیادات النسویة والشباب الفاعل

 Genderاسمعلى المجموعات  "،مفتاحأطلقت "وقد ، في الحیاة العامةالمرأة بالنسبة لمشاركة 
Defendersة تناصر قضایا متنوعة خطط عملیّ إعداد وتنفیذ  ىعل ، حیث تعمل هذه المجموعات

    .الحكم المحليفي للمرأة  مشاركة السیاسیةالومنها دعم  ،ضایا النوع االجتماعيمن ق

تناولت   منظور النوع االجتماعي،إلى تستند  الحكم المحليأعمال متخصصة في أدلة  4إصدار 
اتحاذ القرار في الهیئات آلیات التخطیط العمراني، التخطیط االستراتیجي، تخطیط البنیة التحتیة، 

بحیث یتم  ،ذات االختصاص في وزارة الحكم المحلياإلدارات بالتشاور مع إعدادها ، تم المحلیة
في دعم قدرات  ،استخدامها من قبل الوزارة والجهات ذات االختصاص ومنها مؤسسة "مفتاح"

ت نضم، تCDsمغناطیسیة  األدلة بأقراصمت هذه وعضوات الهیئات المحلیة، ودّع أعضاء 
  .5معلومات مكثفة حول المحاور المتخصصة

في الضغط باتجاه إلیه تم االستناد فیلم یوثق نماذج ناجحة لعضوات هیئات محلیة بحیث یإصدار 
  الحكم المحلي.ة في السیاسیة للمرأ المشاركةتعزیز 

  للشباب والمجتمعیة تعزیز المشاركة السیاسیة 1.3

  شبكة الشباب الفلسطیني الفاعل سیاسیا ومجتمعیا -

ًا یالفاعل سیاس الفلسطیني توسیع عضویة شبكة الشباب 2016"مفتاح" خالل العام استكملت 
الشبكة من مختلف إلى ) واإلناث من الشباب الفاعل (الذكور 20 ومجتمعیا، بحیث تم ضم

 60تضم في عضویتها من الشباب الملتزم ما یقارب أصبحت محافظات الضفة الغربیة، بحیث 
بالمهارات والمعلومات المتعلقة  )20أل(المجموعة الجدیدة إكساب وتم العمل على شاب وشابة. 

  الدیمقراطیة والحكم الصالح، المشاركة السیاسیة ومهارات القیادة التغییریة. بمبادئ

                                                        
   .الخلیل، نابلس والقدسات مجموعات في الضفة الغربیة في كل من محافظ 3في قطاع غزة، ومجموعتان  4
  تستند "مفتاح" في تدریباتھا لعضوات الھیئات المحلیة واألعضاء على ھذه األدلة المتخصصة  وتزوید الھیئات المحلیة بھا.  5
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ناث ( ذكور اشاب 62 من ما یقاربأكثر شارك  والذي  ،) في فعالیات المخیم الشبابي السنويوإ
تنظمه "مفتاح" بهدف تعزیز الحوار ما بین المجموعات الشبابیة وتعزیز مفهوم  العمل التطوعي، 

  ي،  مهارات التشبیك والضغط والمناصرة، التفاوض وبناء التحالفات.العمل الجماع

تم استهداف مجموعات الشبكة الشبابیة من خالل سلسلة من اللقاءات والجلسات الحواریة مع 
كتابه  هالل حولكان: لقاء مع د. جمیل أبرزها ومن  ،وباحثین في قضایا مختلفة اابوكتّ مفكرین 

"، لقاء مع د. طالب عوض المتخصص في 2006أوسلو النظام السیاسي الفلسطیني بعد "
القضایا المتعلقة بالعملیة االنتخابیة والقوانین واالجراءات ذات الصلة، لقاء مع د. عزمي الشعیبي 

   6.الجامعةة یحول الهویة الوطنیة الفلسطین

  برنامج قادة الغد

    15بحیث تشكلت مجموعة من الشباب والشابات وعددهم  ،قادة الغدبرنامج "مفتاح" أطلقت  
من خالل لجنة اختیار لیكونوا المجموعة  ةتم اختیارهم وفقًا لمعاییر محدد)  إناث 7ذكور و 8( 

یة لیكونوا في مواقع صنع القرار داخل دلیمتلكوا الجاهزیة والكفاءة واالستعداإعدادها، التي سیتم 
 ورؤیة عملیة  ،تنفیذيإعداد إطار على  المجموعة خالل العام بالعملالمجتمع الفلسطیني. بدات 

  .2017للعام الها أعم إلطالقخطة تنفیذیة  تتضمن  لعملها

  تعزیز المشاركة االقتصادیة للنساء من خالل مشاریع صغیرة مدرة للدخل 1.4

القدس،  ختلفة في محافظةمن مناطق مامرأة  60ل  ادعم، 2016خالل العام قدمت "مفتاح" 
شملت مشاریع اقتصادیة صغیرة للنساء، استطاعت من خاللها مجموعات  ،منحة 12 من خالل

  .وألسرهّن  وتحقیق دخل مقبول لهّن  ،المشاریعتلك النساء إدارة 

                                                        
حول غنّي ومستفیض وتخللت الجلسة نقاش  "،2006أوسلو النظام السیاسي الفلسطیني بعد " لقاء مع د. جمیل ھالل  حول كتابھ 6

المتغیرة التي شھدھا النظام خالل محطات تاریخیة شكلت تحوالت في مجرى حیاة الشعب ، واألحداث النظام السیاسي الفلسطیني
الشباب ھم أن على كبیرا، مع التأكید  تلفة، وشھد اللقاء تفاعالمن تغییرات على المشھد الفلسطیني بمكوناتھ المخطرأ وما  ،الفلسطیني

  .األفضل والمضي نحو من یملكون الخیار للتطویر والتغییر
والقوانین واالجراءات ذات الصلة، بحیث اكتسب ، لقاء مع د. طالب عوض المتخصص في القضایا المتعلقة بالعملیة االنتخابیة

قانون االنتخابات الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة، مھمة المتعلقة باالنتخابات في فلسطین، من مواد الاألمور من  امجموعة الشباب عدد
والدخول في شرح مفصل حول الثغرات القانونیة التي تحتوي ھذه القوانین والتحدیات التي  ومقارنتھا بقوانین ضمن دول االقلیم،

  ملیة االنتخابیة.والشباب في التمثیل والمشاركة في العالمرأة تواجھ 
، حیث برز في ھذا اللقاء كم المعلومات المغیبة عن الشباب ة الجامعةیالھویة الوطنیة الفلسطینلقاء مع د. عزمي الشعیبي حول 

ة یوربط المرحلة بتشكل الھویة الفلسطین ،ةیالفلسطیني من عرض تسلسل تاریخي للمراحل المختلفة التي شھدتھا القضیة الفلسطین
في بلورة مؤثرا  ادورجمیعھا  ة على اختالف شخوص المرحلة، لعبت یوالقیادة الفلسطین ،المختلفة من تجاذبات واستقطابوالتأثیرات 

 .شكل الھویة الفلسطینیة
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عملت على  ،والمهني الالزم من خالل دورات تدریبیة متخصصةالدعم الفني  "مفتاح"قدمت 
 القضایا التي تتعلق بحقوقهن، بعدد من نوتوعیتهواإلداریة، تهن القیادیة اتعزیز وتمكین مهار 

كسابهّن  ،المشاریعإدارة تمكینهن من إضافة إلى  مهارات االتصال والتواصل والتفاوض لبناء وإ
  السوق بمنتوجات ذات جودة.إلى قدراتهن للدخول 

  واألمنخدمات الحمایة إلى تعزیز وصول النساء  1.5

جراءات الشرطة من منظوردراسة قیاس خدمات  "مفتاح"أطلقت   ، والتي االجتماعينوع ال وإ
بالدراسة ورقة سیاسات وأُلحق بخدمات المؤسسة الشرطیة،  المتعلقة تعتبر من الدراسات النوعیة

 ،لتبنیها ودمجها بخطتها اً عالی االشرطة استعدادأبدت تتضمن مجموعة من التوصیات التي 
  یز التنفیذ.حإدخالها إلى للعمل على 

إلى ، بحیث هدف قات حول "حقك في العدالة واألمن"حل 6خاص من إذاعي برنامج إعداد  
تسلیط الضوء على واقع وصول النساء لخدمات األمن، من خالل طرح مواضیع لها عالقة 

الخاصة بالنساء ومراكز الحمایة في فلسطین واإلجراءات  ،بالخدمات المقدمة من الشرطة
براز  لصناعة القرار في داخل المؤسسة الشرطیة ووصول النساء  ،مفهوم الشرطة المجتمعیةوإ

  ."صوت فلسطینإذاعة " ج عبروبث البرنام ،وكافة االجراءات المتعلقة بالمؤسسة الشرطیة

تسلیط الضوء على مفهوم المساءلة إلى التي هدفت  ،"مفتاح" المسابقة اإلعالمیة الشبابیةأطلقت 
راب أفالم وأغاني ، يمشاركات شبابیة إبداعیة تمثلت بالرسم الكاریكاتیر المجتمعیة من خالل 

مجموعة شبابیة من قطاع غزة  األولى عكست مفهوم  المساءلة بتصامیم مختلفة. وفاز بالجائزة 
فحصلت علیها شابة من الضفة  ،الجائزة الثانیةأما  .یش النظام"إ"راب تحمل عنوان بأغنیة 

  .ير تیاالغربیة لرسم كاریك

حول قضایا النوع االجتماعي، حیث دعمت "مفتاح" األمن قدرات اللجنة االستشاریة لقطاع تعزیز 
ووزارة األمن ضمن قطاع  اجهاز  13والنوع االجتماعي في المرأة بناء قدرات مدراء وحدات 

وآلیات الموازنات إعداد من خالل ورشة تدریبیة حول تعزیز النهج التشاركي في  ،الداخلیة
 ،التفاعل مع قضایا النوع االجتماعي ومبادىء العدالة االجتماعیة في رسم السایسات المالیة

 .األمن وخاصة داخل قطاع
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المساهمة في التأثیر على مستوى السیاسات والتشریعات بما : الثاني الهدف االستراتیجي

. بمبادئ الحكم الصالحیضمن حمایتها للحقوق المدنیة واالجتماعیة لجمیع الفئات، والتزامها 

  كاالتي:النتائج  برزأفكانت 

  حوار السیاسات: المحور األول

عقد اللقاء الوطني السابع للنساء تحت عنوان (قضایا المرأة الفلسطینیة في األجندة  2.1
 الوطنیة).

فذ اللقاء على مدار یومین بالتزامن بین الضفة الغربیة وقطاع غزة  توسیع دائرة إلى وهدف  ،نّ
في بلورة األفق وغیاب  ،ةیالفلسطینللمرأة الحوار حول قضایا ملحة مرتبطة بالمشاركة السیاسیة 

  ضمن هیاكل النظام السیاسي الفلسطیني.  للمرأة سیاسة عامة داعمة 

% من النساء والشابات الفلسطینیات 96 ، أي ما نسبته)334بلغت (واسعة اللقاء مشاركة  سجل
اللقاء طرح أجندة وتضمنت  ،محافظات قطاع غزةالضفة الغربیة بما فیها القدس و  من محافظات

تعدیالت على قانون انتخابات الهیئات المحلیة بحیث یشكل محوریة هي: أوال: قضایا ثالث 
. ثالثا: خاصة ملف المصالحة الوطنیة في الحوارات الوطنیة المرأة ثانیا: أجندة إنصافا للمرأة.
  .7ءللنسالى أعتشكیل مجلس 

  
                                                        

مشاركة وعلى حق ، : التأكید على دوریة االنتخابات وإجرائھا في موعدھاالتعدیالت على فانون انتخابات الھیئات المحلیةاألوراق:  7
على المستویات كافة، وال سیما االنتخابات المحلیة، باعتبار ذلك حقا دستوریا وقانونیا تكفلھ  لمواطنین فیھا بالترشح واالنتخابا

إلى للقائمة األدنى % .وتخفیض الحد 5حقوق اإلنسان التي التزمت فیھا السلطة الوطنیة الفلسطینیة، تخفیض نسبة الحسم الى اتفاقیات 
% كحد أدنى بحیث تكون على 30، ونسبة الكوتا عاما 21إلى التأكید على موضوع خفض سن الترشح إلى  ، باإلضافة األقلعلى  5

الحوارات في وضرورة دمج النساء  ،محاكم مختصة لالنتخاباتإنشاء على ضرورة التأكید )، 5/15، 4/13، 9/3،4/11النحو التالي (
على القائمة المغلقة بالتمثیل أو اإلبقاء  ،للقائمة المفتوحة المقترحة (الصوت الواحد)أعمق فھم إلى الجاریة حول التعدیالت للوصول 
  النسبي ضمن القانون المعمول بھ.

والتي من  ،الشروع في الحوار الوطني النسوي الموازي من خالل بلورة األجندة النسویة النسویة في الحوارات الوطنیة:األجندة   -
قیم العقد االجتماعي الفلسطیني إلى باالستناد  ،ؤیة النساء ومبادرتھن بشكل تدفع باتجاه المصالحة الوطنیة الفلسطینیةشأنھا أن تعلي ر
  كمرجعیة وطنیة.

: تم االتفاق على الذھاب الى مزید من جلسات الحوار والنقاش على مختلف المستویات بما فیھا مؤسسات للنساءأعلى تشكیل مجلس  -
المبادرة بالنقاش وبلورتھا في إطارھا القانوني، كما أكدن على عدم ، إلشباع مدني وأحزاب سیاسیة وأطر نسویة حقوقیة ومجتمع

وجود أي تناقض بین المجلس األعلى المقترح واالتحاد العام للمرأة الفلسطینیة باعتبار األخیر ذراعا من أذرع منظمة التحریر 
دراسة جدوى من إجراء . وضرورة 1965وقیم تجسدت بتوافق وطني منذ العام  ،فالفلسطینیة، ویعمل ضمن رؤیة واضحة وأھدا

على النھوض بواقع  وتأثیراتھااالستراتیجیة واألبعاد للنساء من الناحیة القانونیة والبنیویة أعلى مجلس إنشاء قبل جھات مختصة حول 
 .في فلسطین، بحیث یحدد العالقات مع الفاعلینالمرأة 
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  :التنمیةأجل من واإلنصاف في السیاسة المالیة من منظور العدالة التأثیر  2.2

فیما یتعلق بإعداد موازنة  ،وزارة التنمیة االجتماعیة في الموازنةإعداد دعم فریق استكملت "مفتاح" 
في   تبني معاییر الشفافیة الدولیة كنموذج فياإلشارة إلیها، بحیث  یمكن  ، 2017المواطن لعام 

أجندة تعزیز دائرة المشاركة في رسم إضافة إلى  لدى المؤسسة الرسمیة، الموازناتإعداد 
عداد  بالوزارة،السیاسات الخاصة  تشمل مجالس التخطیط المشتركة أصبحت بحیث  ،الموازنةوإ

في والمواطنین مستفیدین لضمان تضمین احتیاجات ورؤیة المجتمع المدني وال ،في المحافظات
  الموازنة.إعداد 

مساءلة وزارة المالیة وزارة التنمیة االجتماعیة بمن خاللها  "مفتاح"ورقة مطلبیة ساندت إعداد تم 
نسبة  ضرورة رفع ورئاسة الوزراء بقضایا رئیسیة تتعلق بموازنة وزارة التنمیة االجتماعیة منها"

بتخصیص موازنة وزارة التنمیة االجتماعیة فقط لبرامج والمطالبة  ،موازنة الشؤون االجتماعیة
وفصل أي مراكز مسؤولیة مدمجة معها، ألنها "تضخم" موازنة وزارة التنمیة االجتماعیة  ،الوزارة

" من بند 2005ضرورة قیام وزارة "المالیة بإخراج نفقات "تعویضات تفریغات عام و  ،بشكل مضلل
ال تتعلق أخرى نفقات وأي التحویالت االجتماعیة على مركز مسؤولیة وزارة التنمیة االجتماعیة، 

في قواعد عنهم بوزارة التنمیة االجتماعیة، كون وزارة التنمیة االجتماعیة ال تملك معلومات 
یكون في موازنة أال وكونه یضخم موازنة الوزارة وال یخدم فئاتها. عدا عن كونه بند یجب  بیاناتها،

  ویخالف مبادئ الشفافیة". ة،وزارة التنمیة االجتماعی

باالستناد إلى الموازنة إعداد توقیع مذكرة التفاهم مع وزارة التربیة والتعلیم للعمل على دعم فریق 
موازنة المواطن واإلعداد إلصدار  ،الموازناتإعداد یة الدولیة في النهج التشاركي ومعاییر الشفاف

  .2017للعام 

 2011 دراسة متخصصة حول مبررات التعدیالت على قانون ضریبة الدخلإعداد العمل على 
صدار  وتعدیالته، جملة من مقترحات التعدیالت على بعض البنود في قانون ضریبة الدخل وإ

تعالج الفجوات التي یحتویها القانون و  ،ة وفقًا للدخولیعدالة الضریبال إلحقاق ابحیث یكون ضامن
  من منظور العدالة االجتماعیة واالقتصادیة.
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  في فلسطینواألمن في بناء السلم أجندة المرأة دعم  2.3

الضغط بتجاه إلى لقاًء جماهیریًا شملت محافظات الضفة الغربیة وقطاع غزة، هدفت  32تنفیذ 
نهاء االنقسام، والمطالبة بإعادة وحدة الصف الوطني، حیث شاركتحقیق   المصالحة الوطنیة وإ

من الرجال)، وأكدت اللقاءات على  140من النساء) و ( 898ومواطنة ( امواطن 1038 فیها
العنف والتشرذم والفئویة، ونشر ثقافة التسامح والسلم األهلي، والمطالبة بإشراك ضرورة نبذ ثقافة 

  في لجان المصالحة الوطنیة.النساء 

إمرأة فلسطینیة وعدد من أعضاء وعضوات المجلس التشریعي وقیادات نسویة  1200بمشاركة 
من مختلف األطر والفصائل والفلسطینیة، تم تنفیذ مبادرة السلسلة البشریة حول المجلس 

یردن.. وطن  ،  في رام اهللا وغزة بالتزامن، تحت  شعار "النساء2016آذار  14التشریعي في 
جراء انتخابات تشریعیة  واحد، شعب واحد، علم واحد" وطالبت النساء بضرورة إنهاء االنقسام وإ
ورئاسیة، والتأكید على وجود مشاركة حقیقیة للنساء في لجان المصالحة الوطنیة وتبني خطاب 

  .إعالمي وطني موحد

على أثیر بثت حلقات إذاعیة  8إعداد وبث البرنامج اإلذاعي "النساء یردن..." والذي تضمن 
العقد االجتماعي  . وتضمنت  تلك الحلقات مناقشة للمحاور التالیة:)FM 24اإلذاعة المحلیة (

دور النساء في لجان المصالحة الوطنیة، دور الشباب في جهود المصالحة الوطنیة،  والمواطنة،
طرح قضایا المصالحة الوطنیة،  مبادرات المجتمع المدني في إنهاء االنقسام، اإلعالم ودوره في 

  .8المجتمعي باتجاه إنهاء االنقسام دور الحركة النسویة في جهود الضغط والحراك

، وهي توصیات لمؤتمر (النساء یردن...) في الصحف المحلیة توصیات البیان الختامينشر 
وحدة الصف لى ضرورة إعادة حملت رسائل النساء بضرورة إنهاء اإلنقسام السیاسي، والتأكید ع

نسخة من البیان الختامي لمؤتمر "النساء یردن..." باللغتین  3000طباعة ونشر ، و الوطني
الضوء على وتسلیط  ،صوت النساء في حوارات المصالحة الوطنیةإلعالء ة العربیة واالنجلیزی

  . األهلي الفلسطینیة في بناء السلمالمرأة مبادرات 
                                                        

) من القیادیات النسویة والسیاسیة والشبابیة، ومجموعة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربیة وقطاع 19قات (استضافت الحل 8
غزة، وتم مشاركة الحلقات الثماني ونشرھا من خالل المواقع اإللكترونیة، وصفحات التواصل االجتماعي، بھدف  خلف بیئة حواریة لرفع صوت 

فاعلین في المجتمع المدني، للتأثیر في الوعي المجتمعي وخلق حراك مجتمعي باتجاه إنھاء االنقسام، ودعم أجندة المرأة في األمن النساء والشباب وال
  والسلم.
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حول مشاركة النساء السیاسیة في مجال النساء والرجال إطالق نتائج استطالع رأي وتوجهات 

  ة.لتي شملت الضفة الغربیة وقطاع غز ، واالسلم األهلي وجهود المصالحة الوطنیة
إعداد دراسة تحلیلیة متخصصة باالستناد إلى نتائج استطالع رأي "توجهات النساء والرجال حول 

  . 9وجهود المصالحة الوطنیة"مشاركة النساء السیاسیة في مجال السلم األهلي 

تشكیل لجنة ظل (موازیة) من النساء القیادیات والناشطات للجان المصالحة الوطنیة في كل من 
من النساء ممثالت لمؤسسات سكرتاریا االئتالف  25مكونة من  ،الضفة الغربیة وقطاع غزة

المستویین السیاسي في فلسطین والنساء الناشطات على  1325النسوي لتطبیق القرار األممي 
  .  10والمجتمعي

خالل  بناء قدراتهن في مجال حل النزاع وبناء السلم تمكین عضوات لجنة الظل (الموازیة)  من 
توسیع دائرة المعرفة والتنسیق ما بین ن مهارات التفاوض وفن المناظرة و بما یتضمنه م ،األهلي

المختلفة التي تعمل على قضایا الفاعلین والجهات األطراف وما بین  ،عضوات لجنة الظل
  المرتبطة بالمصالحة الوطنیة.

    
  المرأةالمساواة وتمكین تعزیز  2.4

قدمت "مفتاح" روقة سیاسات  مقترحة حول  تطویر نظام إدارة المعلومات المتعلق بموضوع  
العنف المبني على النوع االجتماعي والمساند لعمل نظام التحویل الوطني "تكامل"، بحیث تم 
اقتراح آلیات التنسیق والتعاون في إدارة المعلومات ما بین األطراف ذات العالقة ضمن القطاعین 

وجهاز الشرطة المدنیة مع  ،االجتماعیة، وزارة الصحةوزارة التنمیة باألساس هلي والعام، األ

                                                        
  مركزة باتجاه: الدراسة  توصیاتوجاءت  9
 ) ضرورة إنشاء آلیة وطنیة واسعة لتنظیم ومأسسة مشاركة النساء من أجل الدفع باتجاه المصالحة والسلم األھلي، بحیث تكون المشاركة ضمن1 

  برامجیة ووطنیة موحدة وفاعلة تشمل مشاركة اتحادات ومؤسسات وأحزاب ذات اھتمام مشترك. جھود 
مسؤولیات أكبر في المجاالت السیاسیة الكبیرة، كالمفاوضات وتحقیق السالم ارتباطا بالقضیة ) ضرورة إعداد نساء یتبوأن مناصب ویتحملن 2

ذات  الفلسطینیة، وبالتنسیق مع فریق المفاوضات واللجان ذات العالقة لیشكلن تمثیال ومشاركة فعلیة في ھذه الفرق واللجان، واألجسام األخرى
   العالقة.

 
وتحقیق تمثیل للنساء في  ،النسویة في الحوارات الوطنیةاألجندة الضغط باتجاه دمج ولحة الوطنیة الرسمیة لجان المصا مھمتھا رصد نشاطات 10

المختلفة الحوارات واللجان. االستمرار بتكثیف المكتسب المعرفي لدیھن من خالل تزویدھن بالمعلومات والبیانات حول لجان المصالحة  واالتفاقیات 
األطراف عضوات لجنة الظل وما بین  رة المعرفة والتنسیق ما بینئتوسیع دا والمستجدات المتعلقة بایة تطورات تشھدھا قضایا المصالحة الوطنیة.

مركز الفاعلین والجھات المختلفة التي تعمل على قضایا المرتبطة بالمصالحة الوطنیة، حیث جمع لقاء بین لجنة لظل ووطنیون النھاء االنقسام و
 ،في الحوارات بین الطرفین سواء المعلنیجري على ما والمعلومات الالزمة التي سلطت الضوء الطرفان، مسارات لتعریفھن بالجھود التي قام بھا 

مسارات على والتي عمل مركز  ،وما احتوتھا من قضایا تفاعلیة ،المغلقة، وتم مشاركة لجنة الظل بوثیقة الوحدة الوطنیة تإطار الحوارافي أو 
 تحقیق توافق وطني شامل على بنودھا.
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جاءت الورقة المقترحة نتیجة و مؤسسات المجتمع المدني المقدمة للخدمات للنساء المعنفات. 
  .الجهات ذات االختصاصمع والنقاشات الحوارات من سلسلة 

حیة واإلنجابیة والعنف المبني على النوع تم تنفیذ  تدریب متخصص  حول الحقوق الص
محافظة  من معیةمجتالوالواعظات والقیادات األئمة  استهدف من خالله مجموعة من ،االجتماعي

قضایا البهدف رفع وعي الفئة المستهدفة اتجاه الخطاب الحقوقي في  طرح ، 20وعددهم  ،نابلس
  المتعلقة بالصحة االنجابیة والعنف.

حلقة توعویة من قبل االئمة والواعظات حول القضایا المرتبطة بالحقوق الصحیة  100تم تنفیذ  
 2000من خاللها ما یقارب استهدفوا النوع االجتماعي، أساس جابیة والعنف المبني على واالن
هذه التجربة األوقاف باختالف الفئات ضمن مجتمعاتهم المحلیة. وتعتبر وزارة المواطنین من 

تتبنى وزارة األوقاف استكمال إلى عیة ومستجدة على مستوى برامج وزارة األوقاف، ما أدى نو 
بإدخال مفاهیم النوع االجتماعي ها التوعویة خطابها الدیني وبرامجالعمل ضمن هذه القضایا في 

  . 11والحقوق الصحیة واإلنجابیة ضمن الخطاب الدیني

في تنظیم وتنفیذ الحملة الوطنیة لمناهضة العنف ضد المرأة العام الحالي تمت المشاركة 
التي تم تنفیذها بالتعاون والتنسیق مع منتدى المنظمات األهلیة األنشطة ) من خالل 2016(

حول حق  :األولى ،والتي ركزت على قضیتین أساسیتین ،الفلسطینیة لمناهضة العنف ضد المرأة
  ول الجرائم اإللكترونیة.الفلسطینیة، والقضیة الثانیة ح العودة والكرامة للمرأة

  
  تعزیز فرص وصول النساء لسوق العمل وتشغیل النساء   2.5

نتائج التقریر التقییمي لدور القطاع العام والخاص واألهلي في تسهیل وصول  طلقت "مفتاح" أ
واسعة ومتنوعة من  بمشاركة، عزیز فرص تشغیل النساء في فلسطینالنساء لسوق العمل وت

إلى استند التقریر البحثي التحلیلي  والجهات الرسمیة واالهلیة والقطاع الخاص، حیثاألطراف 
نة من مؤسسات القطاعات الثالث لفحص إجراءاتها وخدماتها التي تساهم في تعزیز استهداف عیّ 

                                                        
مما دفع  ،خاصة واالئمة بشكل عام قضایا مجتمعیة تصنف "بالحساسة"نتائج ھذه التدخالت النوعیة تلقي الواعظات أبرز وكان من  11
تحویلھا وإنما  ،والواعظات بنظام التحویل الوطني لتجنب التعامل مع القضایا من خالل مشورة دینیةاألئمة التوصیة بدمج  " إلىمفتاح"

وعلیھ كخظوة اولى بتزوید األئمة والواعظات والقیادات المجتمعیة بأدلة حول العنف المبني على النوع  ،الجھات ذات االختصاصإلى 
والتي ترد إلى األئمة  ،التعامل مع القضایا الحساسة المتعلقة بالعنفتم بحیث  ،والمؤسسات العاملة في ھذا اإلطاراالجتماعي 

 والعمل ضمن ھذا اإلطار" والواعظات من خالل تحویلھا للمؤسسات ذات التخصص
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في محافظات فرص تشغیل النساء، باإلضافة إلى عینة ممثلة من النساء الباحثات عن عمل 
  باحثة عن عمل.  920ما یزید عن إلى وصلت  كافة، الضفة الغربیة

زة وعلى مستوى السیاسات العامة لخلق بیئة محفّ  ،جاء التقریر بمجموعة من التوصیات العملیة
ات متنوعة لتوسیع وخلق فرص ممكنة والبحث عن خیار  ،لتعزیز مشاركة النساء في سوق العمل

  .ومحددات سوق العمل في فلسطین ،التحدیاتضمن  دائرة المشاركة

  عامةسیاسات وأوراق حواریة جلسات  2.6

عداد أوراق الحواریة  "مفتاح"برز ما تخلل جلسات أ    2016خالل العام  سیاسات عامةوإ

ة تبعات تنفیذ القرارات التي اتخذت من قبل المجلس ھة الداخلیة لمواجھ"تحصین الجب •
 المركزي"

 "مجلس أعلى للمرأة الفلسطینیة... تصورات وتحدیات"    •
 یئات المحلیة"ھ"دعم الدور القیادي للنساء داخل مجالس ال •
 اء االنقسام وتحقیق المصالحة الوطنیة"ھ"إن •
 ."تعزیز وصول النساء لخدمات األمن وتعزیز آلیات المساءلة االجتماعیة في فلسطین" •
  

 الفلسطینیةحشد التضامن الدولي للقضیة  2.7

الكونغرس األمریكي وأزواجهم لفلسطین  من خمسة أعضاءمن زیارة وفد نظمت مؤسسة مفتاح 
. وكان لهذه الزیارة األثر اإلیجابي الكبیر على الوفد الزائر 31/5/2016 – 27خالل الفترة بین 

لع الذي  االحتالل وتأثیر  ،على أحوال الفلسطینیین في القدس ورام اهللا والخلیل وبیت لحماّط
وناشطین من الشباب  الرئیس الفلسطیني وسیاسیینبحیث التقوا  ،اإلسرائیلي على سیر حیاتهم

ورجال أعمال من مختلف القطاعات. وتنوعت انطباعات الوفد الزائر من رغبة في ومسؤولین 
، باإلضافة  العودة وزیارة فلسطین ودعوة زمالئهم من أعضاء الكونغرس لزیارة فلسطین أیضًا
لرغبتهم في العمل والضغط على الحكومة األمریكیة لمناصرة القضیة الفلسطینیة وتغییر أحوال 

هو الدعوة لتنظیم زیارة أخرى ألعضاء  ،الفلسطینیین. وكان من أبرز ما خرجت به هذه الزیارة
 آخرین في الكونغرس خالل فترة األعیاد في كانون األول من هذا العام.  


