
 
  

 
  المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة                                                     

  "مفتاح"
 

 وفي مراكز صنع القرارالوطنیِّة  الحواراتِ  ساء على طاولةِ للنّ  ةٍ الفعّ  ةٍ ومشاركتمثیٍل نحو  ...شوفونا
 

ّار    2019كانون األول  –أی
  

  : خلفیة عامة

تھدف من خاللھ المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار   والذي  ،"حوار السیاسات والحكم الرشید"ضمن برنامج 
إلى الضغط باتجاه انخراط ودمج النساء والشباب في صیاغة القرار السیاسي " مفتاح"العالمي والدیمقراطیة 

وتوفیر فضاءات حواریة تضمن التفاعل على المستوى الوطني والدولي، باالستناد ورسم السیاسات العامة 
بالقانون الدولي اإلنساني واتفاقیات حقوق اإلنسان والقرارات األممیة ذات  إلى إطار الشرعیة الدولیة ابتداءً 

الل السنوات خ" مفتاح"، عملت "سیداو"واتفاقیة  1325الصلة، ومنھا حق تقریر المصیر، القرار األممي 
ات السالم واألمن وإشراك النساء في المساعي الوطنیة الماضیة على الدعم المتواصل ألجندة النساء الفلسطینیّ

 .إلنھاء االنقسام

ً لھذه الجھود تسعى   وشبكة وطن  UNDPرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الشراكة مع بوب )مفتاح(استكماال
للنساء من خلفیات ومھن وانتماءات سیاسیة متنوعة لمناقشة استراتیجیات إلى تھیئة بیئة مواتیة  اإلعالمیة

النساء في المصالحة، واستعراض العوامل التي تعیق  ومناقشة دورن /عمل مشتركة للتعبیرعن آرائھم
شوفونا لدعم تمثیل ومشاركة ملیة من خالل إنشاء منصة واقتراح خطة للمشاركة في ھذه الع ،مشاركة المرأة

النساء " توصیات البیان الختامي  لمؤتمر  ، وذلك باالستناد إلىالوطنیة في عملیة المصالحة ةأللمر فاعلة
 ُ بمبادرة من مؤسسات مجتمع مدني في الضفة  ھالذي تم تنظیم" واحدْ  ، علمٌ واحدْ  ، وطنٌ واحدْ  شعبٌ .... نَ ردْ ی

  .2015في عام  UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   مع شراكةبیة وقطاع غزة وبالالغر

 



 :العام الھدف

تدفع باتجاه تحقیق المصالحة  ،مواقع صنع القرار فية أشوفونا لدعم تمثیل ومشاركة فاعلة للمرمنصة 
 .الوطنیة

  :أبرز التدخالت

  عناصر شبابیة ونسویة ممثلة لمكونات المجتمع تتكون من  شوفونا)مجموعات ( مجموعات 10خلق
 .القطاعات كلخب السیاسیة واالجتماعیة من وأخرى من النالفلسطیني 

  للدفع باتجاه تمثیل ومشاركة النساء  حساسة لقضایا النوع االجتماعي خطة استراتیجیةبلورة
ذلك من خالل تنظیم عدد ت السالم وجھود المصالحة الوطنیة، وفي محادثا بشكل فاعل الفلسطینیات

  .الضفة الغربیة وقطاع غزة في كل منشوفونا التي تضم مجموعات ورش العمل من 
 ومكونات المجتمع الفلسطیني في مواقع صنع والشباب  تمثیل النساءنحو ضاغطة  مبادرات تنظیم

 القرار باتجاه تحقیق المصالحة الوطنیة.
  

  : النطاق الجغرافي للتدخالت

  .وقطاع غزة) بما فیھا القدس(ستشمل التدخالت محافظات الضفة الغربیة

 

  

 


