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، وبالتعاون مع صندوق األمم مفتاح -المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة تقوم
 بتنفیذ مشروع  ،سات والحكم الرشیداالسیحوار ها ومن خالل برنامج ،UNFPAالمتحدة للسكان 

  ."المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة "
المتحدة األمم الدورة البرامجیة الجدیدة لصندوق في والذي سیتم تنفیذه وضمن المشروع  "مفتاح" إن

عمل الأیضًا وسیتم  .العنفالمجتمعي تجاه قضایا سیعمل على رفع مستوى الوعي   UNFPAللسكان
  .تطویر السیاسات واالجراءات التي من شأنها الحد من العنف وانتشاره في المجتمع الفلسطینيعلى 

  
  : للمشروع الهدف العام 

إلى طرح قضایا العنف في إطاره العام  " المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة"    یهدف المشروع
للنساء المعنفات من خالل تمكینهن والوقوف المبني على النوع االجتماعي وطرح توفیر سبل الحمایة 

التأثیر في السیاسات والقوانین ذات العالقة  إلى، باإلضافة عند احتیاجاتهن االقتصادیة واالجتماعیة
  .بخفض وتیرة العنف في المجتمع الفلسطیني

  التالیة: األنشطة على تنفیذ  "مفتاح"وتحقیقا لهذه االهداف تعمل 

مع منتدى مناهضة فات من خالل التعاون لمعلومات الخاص بالنساء المعنّ تطویر نظام بنك ا -    
باإلضافة إلى تنفیذ سلسلة من النشاطات كأداة ضغط ومناصرة لتضمین قضایا  المرأة،العنف ضد 

  التي تعدها الحكومة. یوم100خطط عنف المبني على النوع االجتماعي في ال



جلسة استماع تهدف إلى الحوار وأصحاب القرار  حول آخر المستجدات المتعقلة بإقرار عقد  -    
قات قانون حم باتجاه  للضغطموقف ب والخروجالتي تواجه  إقرار القانون، ایة األسرة من العنف والمعوّ

  فات.لمعنّ ضرورة اإلسراع في إقرار القانون بما یساهم في وجود بیئة قانونیة لحمایة النساء والفتیات ا

ورقة حقائق حول واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في (الضفة الغربیة) والتحدیات التي إعداد   -
  .استجابته الحتیاجات الفتیات الفلسطینیات تواجهه ومدى

عنّ إعداد مسح  -     فات والتحدیات خاص بقیاس مدى إنفاذ نظام التحویل الوطني للنساء المُ
عنفات  بی تحدیات والفجوات ن مطرقة النظریة وسندان تطبیق نظام التحویل الوطني للنساء المُ
  . الممارسة

امرأة تعتمد على المقابلة الفردیة في المناطق (جنین،  100لـ  فردیة تحدید احتیاجات -
تحلیل المقابالت الفردیة وعكسها في تقریر ینظم المعلومات ، و طولكرم، نابلس، الخلیل)

 .ساء التي تم التعبیر عنها في المقابالتوفق احتیاجات الن
بهدف بناء قدراتهن ومهاراتهن الحیاتیة  امرأة 100ة ل یعقد سلسة من التدریبات التمكین -

  والعملیة وتمكینهن من قیادة شؤون حیاتهن.
مرأة بهدف تحسین أوضاعهن االقتصادیة واالجتماعیة ا 50 تقدیم منح اقتصادیة إلى -

  ن من دائرة العنف واالعتماد على ذواتهن.والمساهمة في خروجه
بهدف تحسین أوضاعهن االقتصادیة التدریب المهني والتقني إلى إمراة  50جیه تو  -

  واالجتماعیة والمساهمة في خروجهن من دائرة العنف واالعتماد على ذواتهن.
  

    

  

  


