
 

 

 

 

بمشروع "الرياديون من النساء والشباب  مجتمعية تقديم مبادراتإعالن عن بدء 

 أُبادر"–يقودون التغيير 
 
 

قديم طلبات ت فيء بدال عنبيرزيت جامعة  –التعليم المستمر  مع مركزتعلن مؤسسة كير الدولية بالتعاون 

لشباب والشابات والنساء للوصول لحياة إلحداث تغيير في المجتمع وتحسين حياة ا مبادرات فيالمشاركة 

بحيث تهدف تلك المبادرات الى تسليط الضوء على المعيقات والفرص المتاحة التى تعزز من مشاركة  .أفضل

 بالموارد،التحكم  الحركة،بحرية مثل الحقوق المتعلقة  االقتصادية، والحياة القطاعات العامة فيالمرأة 

بناء على وقدرة النساء والشابات  محدده،نساء بأدوار معينه وقطاعات تحديد ال المنزل،األدوار داخل 

  والممتلكات.ووصولها للموارد مثل حقها بالميراث والملكية الخاصة لألموال مشروعها الخاص 

  

"، الذي تنفذه مؤسسة أُبادر-يأتي هذا اإلعالن ضمن مشروع "الرياديون من النساء والشباب يقودون التغيير و

، بالشراكة مع منتدى سيدات األعمال 2022-2018دولية؛ وبدعم من حكومة كندا لمدة أربع سنوات كير ال

ومركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية، وجمعية إنقاذ المستقبل الشبابي وجمعية مركز 

هار االقتصادي للنساء المؤسسات الصغيرة في قطاع غزة. يهدف مشروع اُبادر إلى تعزيز التمكين واالزد

ً وذكوراً( من ذوي الدخل المحدود والمتوسط في جنوب ووسط الضفة الغربية )بما في ذلك  والشباب )إناثا

 .محافظة نابلس( وقطاع غزة

 

من خالل هذه المبادرات يطمح مشروع أبادر الى تحدي المعيقات االجتماعية التي تواجه النساء والشابات، 

للنساء المبادرات بحيث تحصل النساء والشابات على دعم مجتمعي أفضل يمكنهن من احداث تغيير مجتمعي 

 بالمجتمع.تنفيذ المبادرات الخاصة بهن لتحسين وضعهن االقتصادي وتمكينهن من القيام بأدوار فاعله 

 

  التقدم بمبادرة مجتمعيه الطالب عندماذا سيستفيد 

على عدة مواضيع تساهم في تنمية مهاراتهم ومعارفهم ، كما سيتم تدريب الطالب المتقدمين بفكرة مبادرات 

من قبل مشروع  الفائزة المبادرةفرديه وجماعيه بحيث يتم تنفيذ  مبادرةسيتم الدخول بمنافسه للفوز بأفضل 

، سيتم اختيار دوالر  3000أبادر الذي سيقوم بتغطية تكاليف التنفيذ بميزانية قد تصل كحد أقصى لغاية 

حده كحد أدنى على مستوى الجامعة ومن ثم سيتم الدخول بمنافسة ضمن المارثون االجتماعي بين مبادرة وا

على مستوى الجامعات المشاركة والتي ستفوز برحله تعليمية الى أوروبا  مبادرةأفضل الجامعات الختيار 

  معة بيرزيتمن خالل برنامج التعليم المستمر في جا مغطاة التكاليف بشكل كامل  لمدة أربع أيام

 

 :األهداف التالية احدى المبادراتيجب أن تشمل 

 

  اإليجابي تعزيز دور الشباب في التغيير المجتمعي 

  تحقق تمكين وتعزيز دور الشباب فى المشاركة المجتمعية الفعالة من خالل أنشطة مجتمعية مختلفة

 العدالة المجتمعية وخاصة للمرأة والشابات 

 وتحقيق اإلستقاللية المالية من خالل إنشاء التفكير  في للنساءية ووالتوعة يالمهارات الثقاف تعزيز

من  االقتصادية ةالتنميفي  المرأةتبرز هذه المبادرات دور  بحيث- ومتناميةمشاريع فردية مربحة 

 والشباب.ره للدخل من قبل النساء مشاريع منتجه ومد وأدراهخالل تنفيذ 



  للوصول الى الفرص حركتها وحقها المرأة،وتحد من فرص تقيد  التيتتحدى المبادرات الثقافات 

المبني على النوع  والعنف الواسعةالمجتمعية  والمشاركة-حقها في الميراث  خاصة-  والموارد 

في أدوار محدده من  المرأةحيث تتحدى هذه المبادرات العادات والتقاليد التي تظهر  –االجتماعي 

 تقليدية.لمشاريع غير  ناجحةل من خالل ابراز دورها كسيدة اعمال رعاية األطفال ورعاية المنز

 

  كريادية واهمية الدعم األسري لتمكين النساء أدوار الرعاية المنوطة بالنساء وكيف تحد من فرصها

 والشابات من القيام بأدوارهن كرياديات 

  تقليدية. غيرو مختلفةتغيير الصور النمطية للنساء وإظهار دورها كريادية في قطاعات 

  تتحدى المبادرات المعيقات الذاتية التي تحد من توجه الشباب والشابات نحو الريادية وتعزز تفضيلهم

للوظيفة. من هذه المعيقات: الخوف من الفشل، الرغبة في الحصول على دخل مادي بشكل أسرع، 

 عدم تقبل المجتمع لريادة االعمال من قبل الشابات، وغيرها 

  تعزيز وعي الشباب والشابات بمفهوم ريادة االعمال المجتمعية ودورها في إيجاد حلول مستدامة

عالية بين  بطالةحيث يعاني المجتمع الفلسطيني من نسبة  لهم،لمشاكل مجتمعاتهم ومصدر دخل 

 البطالة.ريادة األعمال كأحد الحلول للحد من  الشباب وتعتبر

 

 أشكالها: ما المقصود بالمبادرات وما هي

 

وقد تتحدى هذه  لعدد كبير من األفراد ةوسيلة لخدمة المجتمع عن طريق فكرة مفيد هياالجتماعية المبادرة  -

 الصور النمطية للمرأة والشباب، العادات والتقاليد السلبية وتدعم حقوق وواجبات األفراد تالمبادرا

 

 ،رسوماتتوعوية محاضرات  ة، قصةمسرحيل قد تكون هذه المبادرة فردية او مجموعة وقد تكون على شك
من األفكار اإلبداعية التي تحمل قضية معينة  التواصل االجتماعي وغيرهاوسائل من خالل  حملهأغنية، 

 االقتصادية تساهم في التغيير المجتمعي نحو حقوق المرأة والشباب الريادي

 

  -المبادرات: الفئات المستهدفة ضمن 

 

 ( بنسب 29 – 19ن فى الجامعات الفلسطينية المختلفة تتراوح أعمارهم )الشباب من كال الجنسي

 متساوية من الذكور واإلناث 

 ( 29 – 19المبادرين من كال الجنسين من الشباب التى تتراوح اعمارهم ما بين)  عام، بما يتضمن

  .لك الفرق الشبابية والناشطين المجتمعيينذ

 

 المبادرات: واختيارتقديم الية 

 

 10/12/2019وحتى 10/2019/10 تاريخ م فتح باب التقديم للمبادرات من يت -

 بشكل واضح ومفهوم تعبئة نموذج المبادرة  -

وكيفية تحويل  درات حول مهارات مفهوم المبادرات، المهارات الحياتية،سيتم تدريب المتقدمين بطلب لمبا -

مدرب مختص بالمبادرات لتقديم الدعم واالستشارة  الفكرة الى مبادرة مجتمعية لمدة يومين ومن ثم سيتم توفير

 للطالب اثناء االنتهاء من كتابة وتطوير فكرة المبادرة. 

سيتم اختيار عدد محدد من المبادرات والتي تتوافق مع معايير االختيار )التأثير للمبادرة، الوصول للفئات  -

المبادرة ال تسبب ردة  للتنفيذ،الميزانية  اله،أعالمستهدفة، موضوع المبادرة ضمن أهداف المشروع المذكورة 

  المستهدفة(فعل عكسية من المجتمع والفئات 



حيث سيتم االختيار من قبل لجنة اختيار مكونه من  ،عليهاتقديم طلب لالنضمام للمبادرة ال يعني الموافقة  -

لعمل المجتمعي والتمكين المؤسسات الشريكة ضمن مشروع أبادر باإلضافة الى شخصيات اعتباريه مهتمة با

 والشباب.االقتصادي للنساء 

تلتزم المبادرات الموافق عليها بفترة التنفيذ التي سيتم اإلعالن عنها الحقا، كما تلتزم مؤسسة كير الدولية 

 بتنفيذ المبادرات الفائزة وتغطية التكلفة لتنفيذها 

 .نشطة في المبادرةيتم تدقيق الموازنة المقترحة بما يتناسب مع مصاريف االس -

 وتقديم مجتمعية مبادرة كأفضل بالمبادرات المشاركة الجامعات مستوى على الفائزة المبادرة اختيار سيتم -

 – المستمر التعليم مركز لبق من أوروبا الى التكاليف مغطاة تعليمية رحلة عن عباره وهي للفائز جائزه

  بيرزيت جامعة

 

 :   التاليالرابط  زيارة ةمبادرتقديم مقترح على من يرغب ب
https://forms.gle/642qUn9fGbBPT7Lf8 

 

 

او االتصال  buthaina.mizyed@care.org -: سار يمكن التواصل من خالل البريد االلكتروني لالستف

 0592928840على تليفون رقم : 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F642qUn9fGbBPT7Lf8&data=02%7C01%7CButhaina.Mizyed%40care.org%7Cd33f58fbc19442b1d29508d74252751f%7Ce83233b748134ff5893ff60f400bfcba%7C0%7C0%7C637050794250196458&sdata=fAfv1zx3aGRI%2FZT5XMjuX%2BpzB%2Fa2VoFQJaxHt33ia6g%3D&reserved=0
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