
 
 

ن نساء والشباب في مستویات صناعة القرار ضمعادل لل تمثیل اتجاهبتعزیز الجهود الوطنیة للضغط 
  .منظمة التحریر الفلسطینیة اطار النظام السیاسي الفلسطیني/

  :مقدمة

"مفتاح" بدعم وتمكین القیادات النسویة والشابة، والنابع من الفهم لمجمل التحدیات التي تواجه النساء ضمن اهتمامات 
المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار  استراتیجیةفان والشباب في المشاركة السیاسیة على مستوى صناعة القرار، 

ترتكز على دعم قیادة من النساء والشباب قادرة على إجراء تحوالت تمكن من خلق  "مفتاح" العالمي والدیمقراطیة
ووضع سیاسات تستند الى قاعدة العدالة ومبادئ  ،أرضیة مستقرة للضغط والمناصرة على مستوى صنع السیاسات

ف أولویة وضع لتوحید جهود القطاعین العام والخاص، والمجتمع المدني خلثمة فرصة لذا فهناك  ،الحكم الصالح
  جمیع المكونات المجتمعیة.تمثیل لضمان  تشاركیة سیاسة وطنیة

  :الهدف العام للمشروع

، ورسم السیاسات العامة بلورة السیاسات العامة لجهة ضمان حمایة تمثیل النساء والشباب في مستویات صناعة القرار
  الفلسطینیة.ضمن اطار النظام السیاسي الفلسطیني، وخاصة منظمة التحریر 

  األهداف الفرعیة: 

  اطار النظام السیاسي الفلسطیني،  ضمنتفعیل الجهود الوطنیة لدمج النساء في مستویات صناعة القرار
  وخاصة منظمة التحریر الفلسطینیة.

  والحوار بین الفاعلین والداعمین لمشاركة النساء والشباب في مستویات صناعة توسیع دائرة المشاورات
 ذلك لتسلیط الضوء على فجوات النظام السیاسي الفلسطیني، ومناقشة سبل تجسیرها.القرار، و 

  االطار التنفیذي:

  التابعة لمنظمة التحریر  النسویة في الفصائل السیاسیةاالطر  ممثليتشكیل لجنة توجیهیة تضم عددًا من
  في مراكز صنع القرار.، والداعمین لمشاركة النساء والشاب من القیادات الشابة سطینیة وعدداً الفل



 
 

  تحد من مشاركة عقبات التيلطبیعة ال لبلورة تصور واضح دراسة تحلیلیة معمقة، تهدف  التحضیر إلجراء 
 والنظام ةمنظمة التحریر الفلسطینیفي مستویات صناعة القرار، ضمن اطار النساء والقیادات الشابة 

  السیاسي الفلسطیني.
  ذات االختصاص بالقضایا ، والجهات التوجیهیة لجمیع أعضاء اللجنة ومشاورات مستمرةعقد اجتماعات

التي و التي تعیق تمثیل النساء والشباب في مستویات صناعة القرار، والمتعلقة بطبیعة العقبات المختلفة، 
 ستتناولها الدراسة.

 .اعداد ورقة موقف بناءً على نتائج وتوصیات الدراسة 
  ببیان صادر عن اللجنة التوجیهیة، یتضمن نتائج الدراسة ومطالبة جهات مخاطبة الرأي العام الفلسطیني

نساء والشباب في عادل لل ، لضمان تمثیلالعامة صناع القرار بتحمل المسؤولیة بضرورة تعدیل السیاسات
 حفي.من خالل عقد مؤتمر صوذلك القرار،  مستویات صناعة

  
  

 

  

  

   

  

   

  


