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  مقدمة:

ة تقوم مقراط ة لتعمی الحوار العالمي والد ادرة الفلسطین التعاون مع ،"مفتاح"  الم لإلنماء  دوق العريالصن و

ةومن خالل برنامجها  ،االقتصاد واالجتماعي ة المجتمع ز المشار ة بتنفیذ مشرو  ،تعز ة المجتمعات المحل ع "تنم

ة المهمشة" ا في المناط الفلسطین ة في المناط  ،اقتصاد ة المجتمعات المحل والذ یهدف إلى المساهمة في تنم

ة دور العضواتالمهمشة، وتحدیدًا في المناط ا ات لمصنفة ج، من خالل تقو اد ة،   الق في المجالس المحل

ار  عین االعت ام بدور فاعل ومؤثر یرفع من واقع النساء في مجتمعاتهن، آخذین  ات منهن، للق خصوصًا الشا

ة تمرر لمجموعات النساء ال ًا عبر منح اقتصاد ینهن اقتصاد اجات النساء المهمشات من خالل تم مصنفات أقل احت

ة.     حظًا في المجتمعات المحل

ین  ة وترفع من الوعي على المستو ة اتجاه عضوات الهیئات المحل ة في تغییر النظرة النمط ستساهم هذه اآلل
ة  تهن المجتمع ة، وترفع من مستو مشار اتجاه دور وقدرات العضوات في المجالس المحل المجتمعي والفرد 

ة من جهة، إض اس اتجاه تحسین واقع النساء المهمشات من خالل المنح المقدمة.والس   افة إلى  المساهمة في الدفع  
  

  أهداف المشروع: 
  

ة، بیت عنان،حزما، ( تعزز صمود المواطنین/ ات على أراضیهم في عدد من قر محافظات القدس - سو الع

، الشیخ جراح، قطنة، الرام م شعفا مة في القدس، العیزرة).بیت دقو، السواحرة، عناتا، مخ  ، البلدة القد

تهن في مراكز اتخاذ القرار داخل  - ة، وتعزز مشار إحداث تغییر في واقع العضوات في المجالس المحل

ة.  ة للنساء في الهیئات المحل ق ة حق اتجاه مشار ة   الهیئات المحل



طالة بین  - افحة الفقر وال ة الهادفة لم ة المساهمة في الجهود الوطن النساء وعائالتهن في المناط الرف
 المهمشة.

اسي واالجتماعي والثقافي في المجتمع المحلي. - ة الدور الس ة لتقو فاءة العضوات في المجالس المحل  رفع 
طي، للمساهمة في بناء قدراتهن ودعمهن في  - اد والتخط ة الدور الق إكساب العضوات في المجالس المحل

ة.  الوصول بجاهزة إلى مواقع صنع القرار والتأثیر في بیئتها المحل
  

قا لهذه االهداف سوف تعمل مفتاح  ة:وتحق    التدخالت التال
  

ة13( استهداف - ات في المناط التي وقع علیها  ) من العضوات في المجالس المحل اد والق
ار.  االخت

 واقع  القر  في محافظة القدس وضواحیها. جمع معلومات عن -
ثب على النساء المرشحات لالستفادة من المنح.   - ة للمواقع هدفها التعرف عن   زارات میدان

ار  - ر مشارع مدرة لت مجموعة من النساء المستفیدات لدعمها من خالل المنح المقدمة 13اخت طو

ادراتها النساء المستهدفات  .  للدخل تقوم 

ارها من خالل التعاقد  - حسب المناط التي تم اخت ة للمشارع المدرة للدخل  عمل جدو اقتصاد
 مع خبیر في المجال .

اإلضافة إلى مشرفین فنیین لإلشراف على مشارع المنح. - ات المنح  ع اتفاق ة لتوق  استشارات قانون
ع ودور ة تدر ورشة  )26نفیذ (ت - ةفي إدارة المشا ة ومهن ل  ات فن عة  متخصصة حسب طب

 . ( مشارع مدرة للدخل) تتم ادارته من مجموعات النساء المستهدفة مشروع
م و   - ات، والنساء المستفیدات من المنح ذتنفیتنظ اد ناء قدرات للعضوات والق ات و  سلسلة من التدر

ز ال اجات المقدمة تتر ما یتناسب ما احت ادة، المواطنة و م النوع االجتماعي، الق ات حول مفاه تدر
 .مجموعات النساء المستهدفة

ازار لعرض وتسو من -  من المنح المقدمة.تجات النساء المستفیدات عقد 
ة  تتضمن   - س خبرة النساء ومد استفادتهن من المشارع،  ،نجاح قصص إنتاج مادة إعالم تع

س ما  ادتع عة  للعضوات في مراحل الدور الق ودعمهن المشارع الصغیرة المدرة للدخل، متا
  للنساء المنتفعات.

  

 


