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I. :مقدمة 
 رویة "مفتاح" :

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

 وكرامته، وتتمتع باالعتراف واالحترام الدولیین.

 رسالة " مفتاح":

من  في القدس في كانون أول "مفتاح" –المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة تأسست 

، وتسعى إلى تفعیل مبادئ الدیمقراطیة والحكم الصالح في المجتمع الفلسطیني بمكوناته 1998 العام

عبر الحوار الفاعل  لفلسطینیة،المختلفة، والتأثیر في الرأي الرسمي والعام المحلي والدولي تجاه القضیة ا

  والمعمق، والتبادل الحر للمعلومات واألفكار، والتشبیك المحلي والدولي.

 األهداف االستراتیجیة

 تعزیز الحكم الصالح في فلسطین: الهدف االستراتیجي األول

  القطاع العام واتخاذ القرارتعزیز مشاركة النساء والشباب في وضع السیاسات : 1الهدف الفرعي) 
 ) الحكم المحليو 
  العدالة بما یضمن  العامة الضغط والمناصرة حول السیاسات: المضي قدما في 2الهدف الفرعي

 االجتماعیة والمساواة.
 الفلسطینیةتجاه الروایة  حشد التضامن الدوليالوحدة الوطنیة و  الهدف االستراتیجي الثاني: تعزیز

  للوصول إلى توافق في اآلراء بشأن المواقف  السیاسي الداخليتشجیع الحوار : 1الهدف الفرعي
 للفلسطینیین  ةالسیاسیة الرئیسیة الحتمی

  نشر الروایة التاریخیة الفلسطینیة كقضیة عادلة: 2الهدف الفرعي 

بالسیاسات والتأثیر توجهات "مفتاح" االستراتیجیة في تعزیز مبادىء الدیمقراطیة والحكم الصالح إطار ضمن 

العامة بما یخدم الصالح العام، وانسجامًا مع تفاعلها في دوائر الحوار السیاسي والمجتمعي للضغط باتجاه 
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"مفتاح" أبرز إنجازات  ،یستعرض هذا التقریر، السیاسات الوطنیةأجندة دمج قضایا النساء والشباب ضمن 

 االستراتیجیة: لألهدافوفقًا ، 2017خالل العام 

II. فق األھداف االستراتیجیةالنتائج و: 

 تعزیز الحكم الصالح في فلسطینالھدف االستراتیجي األول:  .1

 ،تعزیز مشاركة النساء والشباب في وضع السیاسات واتخاذ القرار (القطاع العام، الحكم المحلي .1.1
 ومنظمات المجتمع المدني)

 العام لطلبة فلسطیناالتحاد  –الحوارات حول تفعیل أطر منظمة التحریر الفلسطینیة استمرار  .1.1.1

 النسویة، واألطر التنفیذیة، اللجنة وأعضاء الفلسطینیة الفصائل ممثلي مع الحوار وسعت "مفتاح" جلسات
الهادفة  العملیة الخطوات وتحدید فلسطین، لطلبة العام االتحاد تفعیل الضغط باتجاه بهدف الطالبیة، والكتل

وكفلت  .الفلسطینیة التحریر منظمة إطار ضمن صنع القرارمراكز  في والنساء الشباب تعزیز مشاركة إلى
 لتفعیل الطلبة اتحاد مجالس مبادرة بین ما والتفاوض الحوار تعزیز االجتماعات سلسلة خالل من "مفتاح"

 تضم مبادرة التي الحوارات ”مفتاح“ترعى  حیث الشبابیة، األطر عن فلسطین، وممثلین لطلبة العام االتحاد
الفصائل  من التزام لیكون هنالك الفلسطینیة والفصائل لألحزاب سیاسیة مكاتب وأعضاء الطلبة، اتحاد مجالس

 اللجنة عمل لمتابعة سكرتاریة تشكیل خالل من قیادة االتحاد بتولي الشبابي الفلسطیني المطلب حول
 الداخلي النظام في ةالضروری التعدیالت أهم ومناقشة االتحاد، لتفعیل الرئیس قبل شكلت من التي التحضیریة

 البنود المختلفة على التعدیالت وكذلك المطالب، كأحد كفروع، الفلسطینیة الجامعات اعتبار لالتحاد لضمان
بغیة  بخصوصها باب الحوار فتح إلى التي تحتاح النقاط من وغیرها االتحاد، ألعضاء المتعلقة بالعمر

التوصل إلى مجموعة من التوافقات حول أنجع السبل واإلجراءات لضمان تمثیل النساء والشباب في أطر 
 .ودوائر المنظمة المختلفة واستعادة األجسام الشبابیة كمساحة للمشاركة الحقیقیة للقیادات الفلسطینیة الشابة

 الشراكة إحیاء إلىتدعو هذه الحوارات والتي  جهود من جزًءا الشباب" "شبكة أعضاء كان ذلك، إلى باإلضافة
تعدیالت  صیاغةإلى  أدت لتيا تشااقنلا في بلشباا ركشا ،ذلك على وةعال. وشفافة دیمقراطیة بطریقة

 لملکیةا نتضم لتيوا ،باالتحاد العام لطلبة فلسطین لخاصةا خلیةادلا ئحاوللا في جهادراإل یةوررضو ضحةوا
 القراروصّناع   السیاسیون والقادة اإلعالم فیه شارك صحفي مؤتمر في ذلك تناول تم وقد ،بللشبا لکاملةا

 .المختلفة السیاسیة والفصائل الفلسطینیة التحریر منظمة داخل
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 الفلسطینیة التحریر منظمة ھیاكل داخل المقترحة اإلصالحات عرض .1.1.2

ضمن التوجهات االستراتیجیة ل"مفتاح" في تعزیز مشاركة المكونات المجتمعیة، بما في ذلك النساء والشباب، 
في عملیة صنع القرار السیاسي، وبناء على نتائج الدراسة البحثیة التي قامت باعدادها "مفتاح" بعنوان 

في أجهزة منظمة التحریر الفلسطینیة "المعوقات التي تحول دون الوصول إلى تمثیل متكافئ للنساء والشباب 
وتعرقل وصولهم إلى مواقع صنع القرار". وتعد هذه الدراسة األولى من نوعها وتشكل أرضیة لتنظیم حوار 
بخصوص ضرورة تفعیل مشاركة الشباب والنساء في األطر السیاسیة التابعة لمنظمة التحریر الفلسطینیة 

لتوصیات القابلة للتطبیق للضغط على صناع القرار الفلسطینیین كدراسة حالة. تتضمن الدراسة جملة من ا
نحو الغایة المنشودة، أبرزها "دمج الشباب والنساء في الحوارات القائمة والمستمرة الهادفة إلى إصالح أجهزة 

% على 30منظمة التحریر الفلسطینیة" و"تبني كوتا شبابیة ونسائیة تضمن تمثیل الشباب والنساء بنسبة 
 قل لكل منهما في أجسام منظمة التحریر الفلسطینیة".  األ

سیاسیة األولى من نوعھا .1.1.3 شباب ال  إصدار وثیقة ال

في ظل غیاب وثیقة سیاسیة وطنیة تهدف إلى إدماج الشباب في الحیاة العامة وتفعیل دورهم السیاسي 

المجتمعیة، بما في ذلك  واالجتماعي وضمن التوجهات االستراتیجیة ل"مفتاح" في تعزیز مشاركة المكونات

الشباب، في عملیة صنع القرار السیاسي، قامت "شبكة الشباب الفلسطیني الفاعل سیاسیًا ومجتمعیًا" التابعة 

لـ"مفتاح" بتطویر ونشر "وثیقة الشباب السیاسیة" األولى من نوعها، والتي تهدف إلى تطویر إطار اجتماعي 

 قة في صناعة القرار. وتطلعاته في الشراكة المعمّ  سیاسي یعبر عن طموحات الشباب الفلسطیني

قامت "مفتاح" بإدارتها ما بین جمیع األطراف  ،وتشتمل الوثیقة التي تم تطویرها عبر جلسات حواریة وتشاوریة

على تصور الشباب لشكل الدولة الفلسطینیة والنظام السیاسي، بما المعنیة لحصد إجماع على هذه الوثیقة، 

تم تبنى بنود الوثیقة من معظم الفصائل الفلسطینیة بها من حقوق وواجبات. یناط في ذلك أسس المواطنة وما 

خرج عن سلسلة الحوارات كما للشباب والریاضة. األعلى والكتل الطالبیة والمؤسسات الشبابیة والمجلس 

بدعم جهود الشباب في المشاركة األطراف اورات ورقة سیاسات تؤكد على بنود الوثیقة والتزام جمیع والمش

 السیاسیة وتعزیز تمثیلهم في مستویات صنع القرار السیاسي.
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ً  -تقویة القیادات الفلسطینیة الشابة .1.2  بناء قدرات شبكة الشباب الفلسطیني الفاعل سیاسیاً ومجتمعیا
 

 من اً عضو  26 قدرات تعزیز حیث تم الشباب شبكةعملها مع  2017  خالل العام"مفتاح" استكملت 

 في الشباب القادة قدرة تقویةل للشباب السیاسیة والمشاركة والدیمقراطیة الرشید مبادئ الحكم على أعضائها

 .السیاسي النظام في انخراطهم على والحفاظ الحكم في جدیة أكثر بشكل للمشاركة السیاسیة الفصائل مختلف

 الحوار جلسات في مشاركتهم خالل من الحوار قیادة في 1"قادة الغد" من عشر أربعة قدرات تعزیز كما تم

في مختلف  للشباب السیاسیة المشاركة دعم إلى الجلسات هذه سعت. "مفتاح" خالل العام أجرتها التي المفتوح

 الدولیة الدبلوماسیة" على القادة هؤالء اتقدر  تعزیز تم ، ذلك على عالوة. صنع القرار مستویات 

 المؤتمرات إلدارة الالزمة المهارات واكتسبوا الرئیسیة الدولیة للقضایا مدركین أصبحوا " حیثوالبروتوكول

 .السیاسیة الخطب وٕالقاء العامة المناقشة وجلسات الصحفیة

مناقشة كتاب "هویات تناولت  مراجعة أدبیة، جلستي تنظیم من خالل  أعضاء "قادة الغد"تم استهداف كما 

، كتاب "تاریخ فلسطین الحدیث" للكاتب الفلسطیني عبدالوهاب الكیاليو  ،قاتلة" للكاتب اللبناني أمین معلوف

بالتنسیق مع أعضاء شبكة الشباب، والذي یأتي ضمن إطار سعي الشبكة للتعمق في مناقشة  وعقد الجلسات

القضایا الحیویة المتعلقة بالشأن العام، وخاصة المتعلقة بالهویة الفلسطینیة، وتمكین أعضاء شبكة الشباب 

اب الذي یعیشه مجتمعنا من القدرة على قراءة مشهد األزمات االجتماعیة والسیاسیة الناتجة عن حالة االستقط

على الوثائق واطالعهم الفلسطیني، وزیادة معرفة  ووعي أعضاء الشبكة بأهم تحوالت القضیة الفلسطینیة، 

 التي تستعرض الروایة اإلسرائیلیة في كتابة تاریخ القضیة الفلسطینیة.

 في قیادیة أدوار ألداء) شبابال شبكة أعضاءعضوا من  21( الشباب الناشطین حشد تمذلك، إلى  باإلضافة
ورشة تدریبیة تم عقد  ، حیثاالجتماعي التواصل لوسائل الفعال االستخدام تغییر مجتمعي من خاللإحداث 

، والتي هدفت لتزوید المشاركین بالمهارات حول االستخدام المبدع والفاعل لوسائل التواصل االجتماعي
تغطیة ونشر أخبار النشاطات التي تنفذها الشبكة في الالزمة، لخلق منصة إعالمیة خاصة بشبكة الشباب، ل

                                                                 
ذكور  8(  15الشباب والشابات وعددهم ، بحیث تشكلت مجموعة من 2016خالل العام  قادة الغد"مفتاح" برنامج أطلقت  1
لیمتلكوا الجاهزیة إعدادها، التي سیتم تم اختیارهم وفقًا لمعاییر محددة من خالل لجنة اختیار لیكونوا المجموعة )  إناث 7و

 یة لیكونوا في مواقع صنع القرار داخل المجتمع الفلسطینيدوالكفاءة واالستعدا
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أكبر عدد ممكن من الشباب الفلسطیني، وزیادة قدرتهم على المساهمة في التأثیر إلى محاولة للوصول 
شاملة تحت شعار ال للمشاركة في الحملة الوطنیة شبكةمن ال أعضاء ستة اختیار تم وقد والتغییر االیجابي.
وزارة المالیة الفلسطینیة برفع مخصصات بند األدویة في لحشد تأیید المواطنین  لمطالبة "لیش فش دوا" 

. تم تنفیذ موازنة وزارة الصحة، بما یكفل توفر الموارد المالیة لضمان وجود األدویة المدرجة في سلة الوزارة
 –، ومعهد األبحاث التطبیقیة بالتعاون ما بین "مفتاح" واالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" الحملة

 . "القدس "أریج

 توصیات عملیة إلصالح النظام االنتخابي الفلسطیني  -النظام االنتخابي في فلسطین .1.3

ورشة موسعة في  ظمت، حیث نالنظام االنتخابي في فلسطینفي قیادة الحوار حول  اً حققت "مفتاح" تقدم
المؤسسات  ،مدینة رام اهللا بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة االنتخابات المركزیة، وزارة الحكم المحلي

مجمل  من خاللها توعضوات هیئات محلیة، نوقشوأعضاء الحقوقیة القانونیة وممثلي للفصائل الفلسطینیة 
بما فیه قانون انتخابات الهیئات المحلیة رقم االنتخابي النظام  التحدیات التي تواجه إدخال التعدیالت على

استكمال الحوارات باتجاه ) ضرورة 1، وقدم من خاللها مجموعة من التوصیات تضمنت 2005) للعام 10(
تحدید شكل النظام االنتخابي الذي یكفل للفلسطینیین المناخ الدیمقراطي من تعددیٍة وعدالٍة ومشاركة، وبما 

العمل على معالجة ما یحویه اإلطار القانوني الناظم ) 2، یئة االنتخابیة في فلسطینیتناسب مع الب
لالنتخابات، بما في ذلك غیاب قوانین وٕاجراءات، منها: قانون األحزاب، واإلعالم الخاص، وتمویل األحزاب 

 شباب وذوو اإلعاقةتصمیم حقیقي لمشاركة الفئات المختلفة في المجتمع، بما فیها النساء وال) 3، والمرشحین
الضغط باتجاه إعادة المناخ الدیمقراطي ُألطر منظمة التحریر، واالبتعاد عن سیاسات المحاصصة ) 4

تطویر أدوات الرقابة للتعامل مع وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي، والشركات الخاصة،  ) 5 الحزبیة
اء في الهیئات العامة للمجتمع المدني، في إطار توسیع مشاركة الشباب والنس) 6 ومسألة االستقاالت والترشح

تجدید التزام األحزاب السیاسیة بمیثاق ) 7 إعداد كوادر شبابیة ونسویة لالنخراط في العملیة الدیمقراطیة
مطالبة الحركة النسویة بالضغط باتجاه تحسین ) 8 % كحدٍّ أدنى30الشرف، بشأن تمثیل النساء بنسبة 

 .اواة الفعلیة والمشاركة، ولیس التعامل مع الكوتا كهدفالسیاسات بما یكفل المس
 

 تعزیز المشاركة السیاسیة للمرأة في الحكم المحلي .1.4

 المحلیة االنتخابات في المواطنین بین الوعي زیادة  .1.4.1

 و اإلناث من 1117( المواطنین من 1278 بین الوعي مستوى على رفع  2017عملت "مفتاح" خالل العام 

 باالنتخابات النساء وعلى مشاركة كناخبین المحلیة االنتخابات في التسجیل أهمیة على) الذكور من 161
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 8 في أجریت اً جماهیری اً لقاء 76 خالل من المواطنین هؤالء مع التواصل تم وقد. كمرشحات ومنتخبات

 . غزة وقطاع الغربیة الضفة في مناطق

 عشائرلل یجوز ال أنه على اتفقوا المشاركین من٪ 70 أن االجتماعات أعقبت التي التقییمات نتائج وأظهرت

 قوائمها إعداد عند للمساءلة وقابلة شفافة السیاسیة األحزاب تكون وأن االنتخابیة القوائم إعداد في التدخل

وتساهم هذه اللقاءات في توسیع مساحة الوعٍي عند جمهور الناخبین فیما یتعلق بأهمیة المشاركة  .االنتخابیة

لدى  وتفاعالً  اً السیاسیة وربطها بالمواطنة ومبادئ الحكم الصالح، وتحدث هذه اللقاءات بشكل عام وعی

. ولكن المطالبة فاعلین طنینالشباب والنساء في تشجیع مشاركتهم في العملیة الدیمقراطیة وتعزیز دورهم كموا

 بتكثیف هذه اللقاءات لدعم المواطنین بالمعلومات والبیانات الالزمة.

 قدرات عضوات المجالس المحلیة الجدد والمحتملین  بناء .1.4.2

في مختلف محافظات الضفة الغربیة من خالل برنامج الجدد من عضوات الهیئات المحلیة  58تم استهداف 

وزیادة تفاعلهن ضمن دوائر صنع  ،تطویر مهاراتهن القیادیة كعضوات مجالس بلدیةبناء قدرات هدف إلى 

إلى الحكم المحلي تستند أعمال متخصصة في أدلة  4"مفتاح" في ادارة هذه التدریبات اعتمدت  .2القرار

آلیات ، منظور النوع االجتماعي،  تناولت التخطیط العمراني، التخطیط االستراتیجي، تخطیط البنیة التحتیة

ذات االختصاص في اإلدارات بالتشاور مع إعدادها من قبل "مفتاح" اتحاذ القرار في الهیئات المحلیة، تم 

 .وزارة الحكم المحلي

 المحلیة المجالس انتخابات في بمقاعد للفوز مستهدفة مرشحة )112 أصل (من امرأة 93ساندت "مفتاح" 

دعم  برنامج خالل من النساء استهداف تم وقد. الغربیة الضفة في 2017أیار 13 في أجریت التي

 واعداد برامج القیادیة، المرأة أدوار على تركز التيقدرات النساء و  "مفتاح" لبناء تنفذهاالنتخابات الذي 

كیفیة و  ، المحلیة المجالس ولوائح وقوانین ، المحلیة االنتخابات وقانون ، االنتخابیة والحمالت ، االنتخابات

 .اتوالنقاش اتالحوار إدارة 

                                                                 
التخطیط والتنفیذ للمشاریع التنمویة في آلیات الحوار والتفاوض والتشبیك،  اتحاذ القرار،آلیات مجاالت یتضمن البرنامج التدریبي للعضوات:   2

على تحقیق قیم  في عملیة صنع القرار، والتأكید آلیات النھج التشاركيالمجتمعات المحلیة، كتابة وإعداد التقاریر واستخدام وسائل التواصل االجتماعي، 
 العدالة والمساواة بین مختلف فئات المجتمع المحلي، واالستناد إلى مبادىء الدیمقراطیة والحكم الصالح في إدارة الشأن المحلي.
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) الشرقیة القدس فیھا بما( الغربیة الضفة محافظات في 5 في" مناصري النوع اإلجتماعي" مجموعات 6 تشكیل .1.4.3
 .غزة وقطاع

 Gender مبادرة محلیة بقیادة مجموعة مناصري قضایا النوع االجتماعي 13تم االنتهاء من تنفیذ 

Defenders3  محافظات  5تحت شعار "ال لالصطفاف ونعم للعدالة االجتماعیة "، والتي تم تشكیلها في

 رئیسیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة بحیث شملت نابلس، الخلیل، القدس، خانیونس، ورفح.

 تم تحدید المبادرات من خالل عدد من اللقاءات التشاوریة بین أعضاء مناصري قضایا النوع االجتماعي على

مستوى المحافظات، ومن خالل اإلشراف المباشر من متخصصین في  قضایا التحول والتغییر المجتمعي 

والنوع االجتماعي. وقد تضمنت المبادرات في معظمها، تعزیز التثقیف المجتمعي بقضایا النوع االجتماعي 

للمرأة، زیارات میدانیة للهیئات  وحقوق المرأة، جوالت تثقیفیة حول قضایا النوع االجتماعي والمشاركة السیاسیة

المحلیة ومراكز صنع القرار في المحافظات،  إعداد وتوزیع المنشورات، دعم تجهیز مكتبات، مخیمات 

التي تحمل رسائل تدعم تحقیق العدالة االجتماعیة، الجداریات ، رسم Flash Mobsشبابیة، إعداد أفالم، 

بجانب مدارس األطفال، توزیع مالبس واقیة من المبیدات توزیع مظالت عند مواقف السیارات والباصات 

 الحشریة على المزارعین/ات، باإلضافة إلى أعمال تطوعیة لتنظیف األحیاء، والتشجیر، وتوزیع الحاویات.

 :في أعمال المنتدى الحضري الفلسطیني الثاني بعنوانالمشاركة  -دعم مشاركة النساء في اعداد الخطط العمرانیة .1.4.4
 "المساواة بین الجنسین في التنمیة الحضریة: تأثیر المرأة في تطویر المخططات العمرانیة"

لممارسة دورهن الغربیة  الضفة محافظات مختلف من المحلیة الهیئات عضوات من مجموعة "مفتاح"ساندت 
هیكلي یوضح القیادي في إطار عملیة التخطیط للتجمعات السكانیة التي یمثلنها، من خالل تطویر مخطط 

التغیرات التي طرأت على المخطط بعد تدخل النساء في عملیة التخطیط، ما یعكس االحتیاجات المختلفة 
وتم التعامل مع مخطط بلدة عصیرة الشمالیة كنموذج على  ،للفئات المجتمعیة من منظور النوع االجتماعي

 .هذا التدخل

 والذي الثاني، الفلسطیني الحضري مؤتمر المنتدى أعمال في "مفتاح" خالل  من العضوات شاركت كذلك
 عضوات تدخل وبعد قبل عصیرة لبلدة الهیكلیة مقارنة للمخططات عرض خالله جامعة بیرزیت، وتم في عقد

 بلدة داخل المشاكل بعض لمعالجة العضوات اقترحتها حلوالً  عكست التي إضافاتهن إلى واإلشارة المجالس،
 وزارة موافقة باتجاه الضغط التدخل هذا خالل من" مفتاح" استطاعتالمواطنین، و   وتلبیة احتیاجات عصیرة،

                                                                 
والتي تضم شخصیات مؤثرة من  2016، ھي مجموعات شكلتھا "مفتاح" في بدایة العام Gender Defendersمجموعة مناصري النوع االجتماعي  3

قیادات سیاسیة وعضوات واعضاء ھیئات محلیة وقیادات مجتمعیة ومجموعات ناشطین شباب. والتي عملت من خالل مبادارت مجتمعیة على دعم 
 مشاركة المراة السیاسیة ودعم انخراطھا في الحیاة العامة.
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 الهیكلي التخطیط في شاركن اللواتي والقرویة البلدیة المجالس عضوات تدخالت تضمین على المحلي الحكم
ومهندسات  المجالس عضوات إدماج ضرورة على تؤكد التي بالتوصیة والعمل الشمالیة، لبلدة عصیرة

 في عكس الجمهور مشاركة لضمان الالزمة المساحات وتوفیر الحضري، التخطیط عملیة في البلدیات
 للفئات خاص إعارة اهتمام وضرورة الفلسطینیة، والقرى للمدن الحضري التخطیط عملیة ضمن احتیاجاته
 المهمشة. والمناطق

 على المستویین المحلي والدولي تعزیز مشاركة النساء في بناء السلم واألمن .1.5

سیاسیة النسویة األجندة" .1.5.1  "واالجتماعیة ال

 القرار مستوى صنع على ملحة كأولویة المرأة الفلسطینیة قضایا وضع في النسویة الحركة لجهود امتداداً 
 المرأة،حقوق  االستقالل ووثیقة وثیقة ومنها الوطنیة المرجعیات إلى وباالستناد السیاسي الفلسطیني،

 "انطلقت "مفتاح السیاسیة، وتعدد اإلیدیولوجیات الفلسطیني النسوي التنوع ینسجم مع وبما الدولیة، واالتفاقیات
 الناظم القانوني اإلطار حول توافق إلى للوصول على مستوى محافظات الوطن الحوار جلسات من بسلسلة
نظمت سلسلة لقاءات  حیث الخصوص، بهذا مسودةقدمته "مفتاح" من  ما إلى باالستناد النسویة، لألجندة
باإلضافة لممثالت عن جمیع األطر النسویة  ،والجهاد اإلسالمي حماس حركتي من مشاركات ضمت

 الفلسطینیات أیضا الحوار لتشمل جلسات "التشریعي. وستستكمل "مفتاح المجلس ومستقالت، وعضوات من
 یعزز وبما الخصوص، بهذا فلسطیني نسوي توافق إلى للوصولالنسویة،  األجندة إطار لمناقشة الخارج، في

 الحتمیة الرئیسیة السیاسیة والمواقف الفلسطیني السیاسي القرار الفلسطینیة في المرأة ودمج مشاركة
 .للفلسطینیین

 قضایا النساء على طاولة الحوار الوطني .1.5.2

ا ناشطات شابات وقیادات نسویة من تابعت "مفتاح" مساندة لجنة (وفاق) النسویة والتي تضم في عضویته

 دعم وبناء قدراتهن القیادیة خالل من بما فیها القدس وقطاع غزة، وذلك مختلف محافظات الضفة الغربیة 

حیث ساندتهن  ،بالمعلومات حول ملفات المصالحة والتطورات في ملف انهاء االنقسام الفلسطیني تزویدهنو 

الرئیس بضرورة تمثیل قطاع النساء والشباب في حوارات المصالحة الوطنیة خاصة إلى "مفتاح" بتوجیه رسالة 

. كذلك دعمت "مفتاح"  لجنة (وفاق) بتوجیه 12/10/2017بعد توقیع اتفاق المصالحة بین فتح محماس في 

في رسائل إلى الفصائل الفلسطیینة في قطاع غزة لضرورة تمثیل النساء في اجتماعات الفصائل والتي عقدت 

 خمس نساء ممثالت عن فصائلهن.، بمشاركة 2017تشرین الثاني 21في القاهرة 
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 المصالحة الوطنیة تجاه الفلسطینیة المرأة موقف حول توافق .1.5.3

إصدار ورقة موقف للجنة الظل النسویة للجان المصالحة الوطنیة باالستناد إلى توصیات الدراسة الخاصة 

خرجت بشهادات ، و أثر االنقسام الفلسطیني على النساء الفلسطینیات "مفتاح" والتي تركزت علىأعدتها التي 

من األولى وتحمل الدراسة نتائج تعتبر  ،في قطاع غزة وباألخصمن االنقسام المتأثرات عبرت عنها النساء 

وتدعم  لجنة الظل النسویة للمصالحة الوطنیة في حواراتها ونقاشاتها مع األطراف وعها، والتي ستساند ن

 المختلفة المنخرطة في جهود المصالحة الوطنیة. 

إلى المراجعة الدولیة لتنفیذ  التي استندت نسویةالفلسطینیة ال ارؤیال التقریر الخاص الذي تناول عرض ومناقشة .1.5.4
 ، من قبل األمم المتحدة.2015والذي نشر في نھایة العام 1325 القرار األممي

من ممثلي المؤسسات الدولیة واالقلیمیة والبعثات الدبلوماسیة،   23عرض التقریر ضمن جلسة حوار جمعت 

في فلسطین، حیث عرض التقریر الذي جاء على شكل  1325وممثالت االئتالف النسوي لتطبیق القرار 

عبرت عن الفجوات التي أغفلها التقریر الدولي والمتعلقة باالنتهاكات التي تمارس بحق عشر، تیجیات ااستر 

جهود الحركة النسویة الفلسطینیة في بلورة أجندة نیات تحت االحتالل اإلسرائیلي، وأشارت إلى النساء الفلسطی

الفلسطینیة  ةیو سنلا ةكر حلاالمرأة، السلم واألمن. واعتبر اللقاء فرصة في توفیر بیئة حواریة جمعت 

النسویة لبناء األجندة تناولت  يوالت ،والمؤسسات النسویة بالمؤسسات الدولیة واستعراض االستراتیجیات العشر

وركزت على أهمیة قیام المؤسسات الدولیة بمهامها ومسؤلیتها اتجاه حمایة النساء  ،في فلسطینواألمن السلم 

 االحتالل دولیًا.  بإنهاء الفلسطینیة في المطالبة رأة المالفلسطینیات من االحتالل  ودعم جهود 

 عوض "للجنة والستین الثانیة الدورة االحتالل في ظل في تعیش توصیات لحمایة المرأة الفلسطینیة التيإعداد  .1.5.5
"  توثیق االنتھاكات الممارسة بحق المرأة والفتاة الفلسطنیة في مخیمات اللجوء: المرأة لدى األمم المتحدة

 الفلسطینیات النساء ضد اإلنسان حقوق انتهاكات على الضوء یسلط بحث معمقساهمت "مفتاح" باعداد 

تسلیط الضوء على االنتهاكات الجسیمة التي تتعرض لها إلى یهدف البحث و . االحتالل تحت یعشن اللواتي

 المرأة وضع للجنة والستین الثانیة الدورة مثل الدولیة اإلنسان حقوق منصات فيوٕاظهارها النساء الفلسطینیات 

)CSW (باتجاه حل دائم وعادل  . كما یهدف هذا التقریر للضغطاإلنسان حقوق مجلس ودورات نیویورك، في

لقضیة الالجئین الفلسطینیین في مخیمات اللجوء في فلسطین بشكل عام والنساء الالجئات بشكل خاص، 

اتها التي ألزمتها بها االتفاقیات والقرارات الدولیة ذات العالقة والدفع باتجاه تحمل الجهات المختصة لمسؤولی
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بحمایة الالجئات من االنتهاكات المتعددة التي تتعرض لها جراء حالة اللجوء التي فرضت علیها نتیجة 

 .االحتالل االسرائیلي وممارساته العدوانیة المختلفة والمنتهكة لمنظومة حقوق االنسان وللقانون الدولي

من انتهاكات النساء والفتیات الالجئات في فلسطین  وثیقتتأتي مساهمة "مفتاح" في هذا التقریر من خالل 
 نأ املع. باالستناد الى المرجعیات القانونیة الدولیة بهذا الخصوصاستمارة تم تطویرها  500تعبئة خالل 

  .ةمار ك ةكبش نم معدب هدادعا مت ریر قتلا

 دعم حمایة المرأة ومناھضة العنف المبني على النوع االجتماعي .1.5.6

 سلسلة من فعالیات ذتنفیفي   منتدى المنظمات األهلیة الفلسطینیة لمناهضة العنف ضد المرأة دعمت "مفتاح"

تعدیل  والتي سلطت الضوء على ضرورة، ) 2017الحملة الوطنیة لمناهضة العنف ضد المرأة العام الحالي (

  .وٕاقرار قانون حمایة األسرة من العنف لما له أثر في تخفیض وتیرة العنف داخل األسرة

 مدى أهمیة تعدیل وٕاقرار قانون حمایة األسرة من العنفجاء ذلك خالل مؤتمر تم التركیز من خالله على 

قدمت أوراق  تمر علىالمؤ أجندة كما اشتملت  .كضرورة ملحة في ظل غیاب تشریعات وقوانین حامیة للنساء

النقاش والجدل إلثارة صوریة المحكمة لل، عرض منتدى مناهضة العنفمن النیابة، وزارة التنمیة، القضاء، 

لمؤسسات استطاعت "مفتاح" واو  بخصوص الفجوات التي تحویها التشریعات والقوانین اتجاه النساء وحقوقهن.

من حمایة األسرة قانون  لجنة صیاغة وتعدیلل نفعلى ضم منتدى مناهضة العمن خالل فعالیات الحملة 

 تضمن التعدیالتو ، مسودة القانونرئاسة مجلس الوزراء بهدف مناقشة  تم تشكیلها سابقًا من قبل التي العنف

 قبل إقراره.

 

 التنمیةأجل من واإلنصاف في السیاسة المالیة من منظور العدالة التأثیر  .1.6

 الخاصة بوزارتي التنمیة االجتماعیة والتربیة والتعلیم العالي 2017نشر موازنتي المواطن للعام  .1.6.1

الخاصة بوزارتي التنمیة االجتماعیة، والتربیة  2017قامت "مفتاح" بتطویر ونشر موازنة المواطن للعام 

 والتعلیم العالي. 

هي عبارة عن وثیقة مبسطة للموازنة العامة الخاصة بالوزارة ذات الشأن والتي تلخص وموازنة المواطن، 

سیاسات وتوجهات وأولویات الوزارة للسنة المقبلة. وتكمن أهمیة إصدار موازنة المواطن في تعزیز شفافیة 
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سطینیة، وتمكین الموازنة العامة واإلنفاق الحكومي، فتح أبواب الحوار بین المجتمع المدني والسلطات الفل

 المواطنین من مساءلة السلطات وفقًا اللتزاماتهم المعلنة. 

وفي سیاق تعزیز الشفافیة والمساءلة كركائز أساسیة للحكم الصالح، قامت "مفتاح" بالعمل عن كثب مع 

 . خطیط وٕاعداد الموازناتالوزارتین اآلنف ذكرهما، نحو تذویت نهج تشاركي في الت

 حكومیاً  موظفاً  60 من خالل بناء قدرات الصحة وزارة لتشمل أعمالها "مفتاح" عتوس ، 2017 عام خالل

 االجتماعیة، التنمیة وهي: 2018 مواطنال اتموازن عدادللتحضیر إل استهدافها تم التي الثالث الوزارات من

 .الصحة ووزارة ،العالي والتعلیم التربیة

باالستناد لمعاییر الشفافیة  ،موازنة المواطن إرشادي إلعدادإعداد مسودة دلیل  "مفتاح"أنهت  ذلك، على عالوة

أن وزارة المالیة بتطویر موازنة المواطن (علما  في الوزارة لدعم الخاصة بالموازنة العامة قدم لوزارة المالیة

واستنادا للمنهجیة التي یحتویها  ،وألول مرة تصدر موازنة المواطن في وقت قریب من إقرارها باللغة العربیة

 الدلیل).

 للعمل على مؤشر العدالة الضریبیة في فلسطیناألولى االنتھاء من المرحلة  .1.6.2

"مفتاح" المرحلة االولى من العمل على "مؤشر العدالة الضریبیة" باعتباره منهجیة قامت بتطویرها أنهت 

بمرحلتها األولى. وتتسم المنهجیة المذكورة  منظمة "أوكسفام"، وتنفیذها على مستوى دولي في عشر دول

بطابعها الشمولي بحیث تعمل على تحلیل مدى عدالة النظام الضریبي بشقي اإلیرادات والنفقات، من خالل 

تمحیص وتحلیل بنیة النظام الضریبي، الوعاء والعبء الضریبي، التهرب الضریبي، الجبایة الضریبیة، 

 ساءلة. اإلنفاق العام، والشفافیة والم

تأتي أهمیة إنجاز "مؤشر العدالة الضریبیة" في إطار مراكمة الجهود والعمل في فلسطین على إصالح النظام 

الضریبي بما یضمن إسهامه في تحقیق العدالة االجتماعیة. وعلیه، سیتم العمل على مجموعة من المراجعات 

"مفتاح أعدته الذي  ،ات التقریر المتخصصمخرجإلى والتدخالت والتي تشمل جلسات نقاش وحوار باالستناد 

بهذا الخصوص، واستكمال العمل للخروج بتوصیات عملیة في جوانب العبء الضریبي، والجبایة الضریبیة، 

 واإلنفاق العام على القطاع االجتماعي.
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شفافیة الدولیة للموازنات .1.6.3  جولة تبادل خبرات ومعارف إلى تونس العاصمة حول معاییر ال

خالل ح" جولة تبادل خبرات ومعارف إلى تونس العاصمة حول معاییر الشفافیة الدولیة للموازنات نظمت "مفتا

التنمیة بوزارات ضم الوفد الفلسطیني ممثلین عن المؤسسة الرسمیة، ممثلًة حیث  شهر تشرین أول،

ممثًال بمؤسسة "مفتاح" االجتماعیة والتربیة والتعلیم العالي والحكم المحلي، والمجتمع المدني الفلسطیني 

  القدس "أریج".-ومعهد األبحاث التطبیقیة

إلى تبني معاییر الشفافیة الدولیة للموازنات لدى المؤسسة تدخالت "مفتاح" الهادفة الجولة ضمن هذه تأتي 

الفلسطیني الضوء على تجربة فلسطین في شفافیة وسّلط  الوفد الرسمیة من خالل إصدار موازنة المواطن. 

یاسات المالیة والموازنات التشاركیة في كل من لقاءاتهم مع وزارات الشؤون االجتماعیة، والمرأة والعائلة الس

والطفولة، والشؤون المحلیة والبیئة. وعزز هذا اإلطار فرص التشبیك وتبادل الخبرات بین المؤسسة الرسمیة 

 كانیات التعاون وتبادل الخبرات والمعارف. الفلسطینیة ونظیرتها التونسیة، لما في ذلك من أهمیة في بحث إم

 تحفیز النساء المستفیدات من المنح ودعم منتجاتھّن وتسویقھا من خالل إقامة بازار   .1.7

انطالقًا من حرص "مفتاح" على إنجاح المشاریع والمضي أكثر فیها، نظمت بازار باب العامود في التاسع 
في  دعم "مفتاح"ید من النساء المقدسیات المستفیدات من والعاشر من أیار للعام الحالي، بمشاركة العد

المناطق المهمشة في محافظة القدس، خاصة المقیمات قرب جدار الفصل العنصري وبمحاذاة المستوطنات 
اإلسرائیلیة، وبمشاركة أُمهاٍت وزوجاٍت لعدٍد من األسرى. وشهد البازار، الذي كان تتویجًا لجهود النساء 

هن، إقباًال من المواطنین أفرادًا ومؤسسات، وحقَّق نجاحًا مهمًا على صعید مستقبل المشاریع وٕابداعهن وٕانتاج
التي برزت إنتاجاتها الممیزة من خالل المعروضات التي تضمنتها أجنحة البازار وأقسامه المختلفة؛ من 

 مشغوالت التطریز واأللبسة التراثیة والصناعات الغذائیة البیتیة.
 

 الفلسطینیةتجاه الروایة  حشد التضامن الدولي الوحدة الوطنیة و اتیجي الثاني: تعزیزالھدف االستر .2

للوصول إلى توافق في اآلراء بشأن المواقف السیاسیة الرئیسیة  تشجیع الحوار السیاسي الداخلي .2.1
 للفلسطینیین  ةالحتمی

 

 التحضیر لفتح باب الحوار على تداعیات االنقسام على النساء والشباب .2.1.1

تداعیات وتأثیر االنقسام على المجتمع الفلسطیني متخصصة تناولت إعداد أوراق بحثیة شرعت "مفتاح" في 

أثر التشریعات التي سّنت وعّدلت في فترة ) 1 رئیسیة ، وبالتركیز على ثالثة محاور وتحدیداً المرأة الفلسطینیة
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إلجراءات والممارسات الحكومیة وأثرها في الحّد من الحریات الممنوحة ا) 2االنقسام على المرأة الفلسطینیة، 

دور الحركة النسویة والتحدیات أمام مشاركتها الفعلیة في بناء السلم األهلي وتمتین النسیج ) 3للنساء، 

  االجتماعي.

دات السیاسیة هذه الجهود كخطوة تحضیریة لمؤتمر وطني یفتح باب الحوار على هذه القضایا مع القیاتأتي 

 وضع قضایا النساء والشباب على طاولة الحوار الوطني.النسویة والحقوقیین، بهدف ضمان  ونشطاء الحركة

 

سیاسیة  ومتطلبات المرحلةإلسرائیل تداعیات االعتراف االمریكي بالقدس عاصمة  .2.1.2 جلسات  خاصة بالتطورات ال
 الراھنة

" والتي جاء إلسرائیلداعیات االعتراف االمریكي بالقدس عاصمة جلسة نقاش حول " ت "مفتاح"عقدت 

على الساحة الوطنیة والدولیة نتیجة قرار الرئیس االمریكي باالعتراف األخیرة انعقادها بناء على التطورات 

 . األمیركیة إلیهاوقرار نقل السفارة إلسرائیل، بالقدس عاصمة 

خطاب  ضوء على ودولیا، وٕاقلیمیا محلیا نةھرات السیاسیة الراناقش المجتمعون خالل الجلسة حیثیات التطو 

 اھ، ما یفقد الوالیات المتحدة دوروتداعیاته القرار ذاھالرئیس األمیركي األخیر المتعلق بالقدس، وأبعاد 

في العملیة السیاسیة، التي وصلت إلى طریق مسدود بفعل ممارسات حكومة رئیس الوزراء  نزیه كوسیط

في  نهااستیطا تكثیف خالل من األرض على ائيھالن الحل خارطة رسمت والتي و،ھبنیامین نتنیااإلسرائیلي 

 المقدسیین تجربة امھودعا المتحدثون إلى استل. د القدستهوید في اھمعظم األراضي الفلسطینیة، واستمرار

 یستدعي ما الشعبي، وضھأثبتت تلك التجربة حالة الن حیث الماضیة، تموز ّبةھاالحتالل إبان  مواجهة في

والوصول إلى حالة من التناسب بین الواقع السیاسي  الفصائل، وقیادات یرھالجما بین الحالیة الفجوة جسر

 .الحالي والوضع المیداني

ساتھا على القضیة الفلسطینیة" .2.1.3 سیاسیة الراھنة وانعكا  "تطورات األوضاع ال

وناقش وتأثیرها على القضیة الفلسطینیة،  االقلیمیةاألوضاع عقدت "مفتاح" جلسة نقاش حول تطورات 

ا، ما حدث ھأبرز والتي كان منالساحات العربیة واإلقلیمیة والدولیة، شهدها ت التي ةالتطورات العدیدالحضور 

إحداث تغییرات في طبیعة  علیهمن استقطابات عربیة وٕاقلیمیة، األمر الذي ترتب  الشهور األخیرةفي 
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 لهاجسبذریعة ا تهافات بین دول المنطقة، ومن ذلك محاولة تبرئة إسرائیل من مسؤولیاالعالقات والتحال

األمني، وبالتالي استمر انسداد األفق السیاسي للوصول إلى حل منصف للشعب الفلسطیني، یحقق إقامة 

   .الشرقیة ا القدستهالمستقلة ذات السیادة بعاصم تهدول

لتولي اإلدارة األمیركیة الجدیدة بقیادة دونالد ترامب الحكم في الوالیات أما على الصعید الدولي، فقد كان 

ا الالحقة على القضیة الفلسطینیة، بسبب طغیان الشعبویة والعنصریة، والتراجع الحاد في تهالمتحدة، تأثیرا

تمام ھوتقلیص اال تهمیشهاالسلبیة على القضیة، من حیث  تهاي تطورات تركت تأثیراھالحقوق والحریات، و

األمیركي والدولي بالتوصل إلى حل سیاسي للنزاع الفلسطیني اإلسرائیلي یلبي طموحات الشعب الفلسطیني 

 .تهفي الوصول إلى حل عادل لقضی

 

 نشر الروایة التاریخیة الفلسطینیة كقضیة عادلة .2.2

": ضیافة في .2.2.1   "مفتاح
 التطورات واألوضاع خاللها من تناقش قیادیة وسیاسیة شخصیات مع مقابالت نشر على تعمل "مفتاح"

القضیة  على وتأثیرها الدولیة السیاسیة المسارات في والتحوالت السیاسیة الفلسطینیة الساحة على الراهنة
 الفلسطینیة.

 :التالیة الحواریة اللقاءات 2017وأجریت خالل العام 
عاما من االحتالل  خمسون : خبیر األراضي واالستیطان في جمعیة الدراسات العربیة:السید خلیل تفكجي

 .عزلت القدس عن امتدادها الفلسطیني والمشهد على األرض أكثر مأساویة
أمان: قراءة في تطورات  -: مستشار مجلس إدارة ائتالف من أجل النزاهة والمساءلة د. عزمي الشعیبي

 المصالحة الفلسطینیة.
تحدیات الفلسطینینن في الوصول للمیاه واالجراءات  :فلسطین في المیاه سلطة رئیس ،غنیم المهندس مازن

 االسرائیلیة العنصریة 
تقریر األمینة التنفیذیة : متعددة األطراف للعالقات الفلسطیني الخارجیة وزیر مساعد ،حجازي عمار السفیر

 ل"إسكوا" ریما خلف
 االدارة االمریكیة الجدیدةیجیة سترات: ا، عضو اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیةد. حنان عشراوي

 احتضانها الكامل للموقف اإلسرائیليو بشأن العملیة السیاسیة في المنطقة 
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 حقائق وأرقام: .2.2.2

أن عرض المعلومات الدقیقة هو جزء أساسي من مهمتها. إن الحقائق واألرقام التي تعرضها  "مفتاح"ترى 
اإلسرائیلي، بحیث  -والصراع الفلسطیني ،تقدم معلومات محددة عن مواضیع تتعلق بالواقع الفلسطیني "مفتاح"

معلومات عن مواضیع تتناول جوهر هذا المجموعة من الحقائق واإلحصائیات و  الموادتستعرض هذه 
 تم إعداد ورقة حقائق حول: 2017وخالل  .الصراع

 االحتالل في األراضي الفلسطینیة المحتلة. سیاسة هدم المنازل التي تنفذها سلطات 
 األسرى الفلسطینیون

 األنتخابات الفلسطینیة المحلیة والتشریعیة والرئاسیة

 المستوطانت: عقبة أمام السالم

 

 :2017إصدارات مفتاح خالل عام  .2.2.3
 

 دراسات نوعیة:

منظمة التحریر الفلسطینیة المعوقات التي تحول دون الوصول إلى تمثیل متكافئ للنساء والشباب في أجهزة 

 وتعرقل وصولهم إلى مواقع صنع القرار

 وتعدیالته 2011التعدیالت المقترحة على قانون ضریبة الدخل للعام 

(االستراتیجیات العشر للعمل  1325رؤیة فلسطینیة نسویة تستند إلى المراجعة الدولیة لتنفیذ القرار األممي 

 على قضایا المرأة والسلم واألمن)

 المترتبة على االنقسام الفلسطیني من منظور النوع االجتماعيثار اآل

 قراءة تحلیلیة في العنف ضد النساء: توثیق لحاالت وبیانات من منتدى مناهضة العنف ضد النساء

 دلیل إرشادي: الدلیل اإلرشادي إلعداد موازنة المواطن في وزارة التنمیة االجتماعیة  
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 نشرات متخصصة:

 نحو قانون عادل النتخابات مجالس الهیئات المحلیةإنفوغرافیك: 

 وزارة التربیة والتعلیم العالي -2017موازنة المواطن 

 وزارة التنمیة االجتماعیة  - 2017موازنة المواطن 

 

 مشاركات "مفتاح"  

 "كرامة"شاركت "مفتاح" ممثلة بالدكتورة لیلي فیضي، ولمیس الحنتولي، في اللقاءات التي نظمتها شبكة ** 

في القاهرة حول االطالع على تجارب الدول في مبادرات السالم واألمن، ومنها مشاركة تجربة إسبانیا 

أتاحت هذه اللقاءات تبادل الخبرات في مبادرات السالم والعدالة االنتقالیة، وتسلیط الضوء ، حیث وكولومبیا

المعقدة التي تحتاج إلى تدخل دولي  على أن حالة فلسطین بحكم وجودها تحت االحتالل هي من الحاالت

 إلنهاء حالة االحتالل.

، رهام الفقیه مدیرة واإلداريمؤلف من كل من روال مظفر المدیر المالي ، " حمفتا" نم قیرفشارك **  

 دىحإ في،  Thunderbird School of الیةو في خصصمتجبر المحاسبة، في تدریب أسیل التطویر، 

 ذاله یًاذتنفی حًارمقت ستعك لعم ةطخإعداد ، في دةلمتحا تالیاولا في نازویأرب ،لمتخصصةا تلكلیاا

 لعم نامجربطرح  رحلمقتا لخال نم قیرلفا ولیحا، حیث Global Management روعلمش/اوللتحا

 لتيا لقضایاا ولحالحوارات  قالأو إط عایةور نحتضاا في تخصصي رمسا ونح سسةؤلما لعم لیولتح

 ،ینیةطلفلسا سمیةرلا سسةؤلما لخدا لعامةا تلسیاساوا لسیاسيا وىلمستا على بمتابعتها سسةؤلما ومتق

 .علیها وارلحا ببا لفتح یةولذات أو ئةراط قضایا یةأ لىإ باإلضافة

 ولح "كرامة" متهظن ذيلا رتمؤلما في فیضيالدكتورة لیلي  ذيلتنفیا ریدبالم ممثلة "حمفتا" تكرشا** 

عن  نممثلی من 13بمشاركة ، دالنوه/ يالها في "بيرلعا وطنلا فيواألمن  ملسالوااإلنسان  وقحق"

 عدة دول عربیة. نم  نقییوحقو المجتمع المدني تسساؤم
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 وجهت لسائر هنع ترجخو ،ادلنوه نموسیاسیین  نلمانییربب نكیرلمشاا تجمع تجتماعاا رتمؤلما لتخل

، بیةرلعا قةطلمنا في ملسالا تثادلمحا دالنوه معد ولح تحارمقت میدتقتم كذلك  ،یةدلنولها مةوللحك

 ءللنسا عجتماا جلسة تلیهاأن  علىاألمن  سمجل فيالیمنیات  ءللنسا عستماا جلسةعلى عقد  قالتفااو 

 .تینیاطلفلسا

 يذلا )اإلقتتاحیه الورشه( يفیر عتلا ، في اللقاءهیقفلا ماهر و شاركت "مفتاح" ممثلة بالدكتورة لیلي فیضي،  **

 ةر از و  لبق نم لو مملا "معدلا جمانر ب" ذیفنت تایلآ حول زو مت رهش لالخفي القاهرة  "كرامة"شبكة  هتمظن

 لالخ ءاكر شلا لو دلا تالخدت دیدحتل ءاقللا اذه فده .ةمار ك ةكبش لبق نم رادملاو  ةیدنلو هلا ةیجر اخلا

 ةفاضالاب مض يذلا ينیطسلفلا دفو لا نمض نم "حاتفم" ةكر اشم تءاجو  جمانر بلا نم ةیبیر جتلا ةلحر ملا

 ينو ناقلا داشر الل ةأر ملا زكر مو  ةلماعلا ةأر ملا ةیعمج ،)مات( ةأر ملا مالعاو  ةیمنت ةسسؤ م ،"حاتفم" ةسسؤ مل

 ةز كر م نیطسلف يف جمانر بلا تالخدت نو كت نأب ةكر اشملا عبر الا ةینیطسلفلا تاسسؤ ملا تقفتا  .يعامتجالاو 

 ةیبر غلا ةفضلا نم لك يف تاینیطسلفلا ءاسنلا اهل ضر عتت يتلا ةفلتخملا ةیلیئار سالا تاكاهتنالا قیثو ت ىلع

      .ةز غ عاطقو  )ةقر شلا سدقلا اهیف امب(

 ،لصالحا ملحكوا تلسیاساا وارح نامجرب ریدم ،ليولحنتا -لشعیبيا سلمی لخال نم" حمفتا" تكرشا** 

 درةلمباا نم معدب، ةاألورومتوسطی قةطلمنا في ءلنساا وقلحق نيدلما لمجتمعا تماظمن رتمؤمأعمال  في

 اً ركمشا 130 هحضر و ، 23/11/2017-22 خالل الفترةاألورومتوسطیة، والذي عقد في القاهرة  یةولنسا

 دولل الوزاري عالجتمااإلى  یمهادتق مت خرج بمجموعة من التوصیاتحیث ، دولة 26 نم كةرمشاو

 واةلمساا حالة زیزتع على تصیاولتاوأكدت  .27/11/2017بتاریخ القاهرة  فيعقد  والذياألورومتوسط، 

 وقلحق لعالميا دارالنحا حالةاإلشارة إلى  تمتو ،لتنمیةواللدیمقراطیة  سكمقیا الجتماعيا وعلنا على لمبنیةا

المرأة  وقحق تماظمن لعم نم دلحا في میساه مما ،نيدلما لمجتمعا لعم لسائوو تمساحا صتقلو ءلنساا

  .وصلخصا جهو على هاوذنفو

 مسال عملیة فيحاًال  روعلش"ا علىأكدت  لتيوا ،تینیاطلفلسا ءبالنسا خاصة صیةوت لختاميا نلبیاا ولتناو

 مما ،نیطفلس لحتالاأجل إنهاء  نمو ،قةطلمنا في تعارالصا لجمیع سیاسیة ولحلإلى إیجاد  ميرتإقلیمیة 

  .مستقلة ینیةطفلس لةدوإقامة  نم نیمّك
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 لمحلیةا تلتجمعاا للعماإلطار  ضعولاإلقلیمیة  دوةلناأعمال  في قیرمحا نحس یعرلمشاا قمنس ركشا**  

 لعاصمةا في  طسومترورالا ءنسا سسةؤم متهظن ذيلا ن،لجنسیا نبی واةلمساا لمجا في لفاعلةا تللجها

 سنوت رب،لمغا ،لیبیا ،مصر  ردن،الا ،الجزائر نم لك نم تجمعیاو تماظمن كةربمشا ردن،ال/ا نعما

 ،لسیاسیةا ةلحیاا فيالمرأة  كةرمشا زیزتع" نامجرب في  یكةرلشا تسساؤلما دوةلنا تضم ثبحی، نیطفلسو

 "حمفتا" تمدق ثحی، نسیةرلفا جیةرلخااوزارة  نم معدب ذینف ذيلاالقرار،  صنعإلى مراكز  لهاوصو معود

 داً یدتحو ،القرار صنع قعوام في بلشباوا ءلنساا لتمثی معد في"تجربتها كمؤسسة  خاللها تضرستعا خلةدام

 .ینیةطلفلساالتحریر  مةظمنأطر  في

 .  قةطلمنا فيالرائدة  ربلتجاا نم رتعتب نامجرلبا ذاه لخال نم" حمفتا" تخالدتأن  ،هركذ ریدلجا نم

 لةدالعا رشؤم ولح خاصة لعم شةور في ،تمیميتمارا  یعرلمشاا منسقة لخال نم "حمفتا" تكرشا** 

خالل  " حمفتا"عرضت وقد  .2017 ملعاا نم لثانيا نیرتش في داغنأو في مكسفاأو متهاظن لتيا یبیةرلضا

 لقب نم هاریطوت مت لتيا لمنهجیةاإلى  دباالستنا یبیةرلضا لةدالعا رشؤم ولح نیطفلس ریرتق المؤتمر

 یبيرلضا بءلعا ،یبيرلضا ماظلنا بنیة؛ ولتتنا ئیسیةر ورمحاستة إلى  دتستن لتيواأوكسفام،  مةظمن

 ،ميولحكااإلنفاق  ،یبیةرلضا لجبایةا فاعلیة ،یبيرلضا ربلتهوااإلیرادات  كفایة ،الضرائب یةدتصاعو

 .لستةا ورلمحاا مع الجتماعيا وعلنا رشؤمحیث یتقاطع ، لةءلمساوا لشفافیةا

شاركوا في  داغنوأو ل،لسنغاا ،یارنیجی ش،یدبنغال م،فیتنا ،یاودكمب س،نوت نم لك نم اودفویشار إلى أن 

 .وصلخصا ذابه مهریرتقا وامدقالمؤتمر المذكور، و
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