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دعوة للمشاركة في المشروع:

معاً نشكّل مستقبلنا المشترك :نساء تقدن صوب السالم واألمن
هل تؤمنين بقوة النساء وقدرتهن على إحالل التغيير؟
ندعوك لإلنضمام إلينا في مشوار يجمع نسا ًء من مختلف الفئات السكّانية واآلراء السياسية
والفكرية ويسعى إلحالل التغيير وتحقيق األمل ،وكذلك توسيع الدوائر النسائية المنادية
والمقررة من أجل السالم واألمان في بالدنا.
م  500امرأة من
في إطار المشروع المبتكر والفريد من نوعه "معاً نشكّل مستقبلنا المشترك" ،نحن نعمل على ض ّ
مختلف فئات المجتمع اإلسرائيلي ،بغية قيادة جهود التغيير في صفوف تلك الدوائر والفئات السكّانية .
ك للمشاركة باستكمال يتناول قدرة النساء على إحالل التغيير بنا ًء على القرار  1325الصادر
في المرحلة األولى ندعو ِ
عن األمم المتحدة ،والوضع السياسي األمني في إسرائيل .تشمل الدورة تدريبات على استخدام اإلعالم ووسائل
ل النزاعات ،أدوات في التوجيه وفعاليات إلحداث التغيير االجتماعي.
االتصال االجتماعية ،أسس ح ّ
ل مشتركة باختيار  3فعاليات يمكنها إخراجها لحيّز التنفيذ بعد االستكمال (بمرافقة
في المرحلة الثانية تقوم ك ّ
م السائد.
العا
الخطاب
تغيير
هدفها
الموضوع)،
في
وخبيرات
المشاركة
مندوبات عن التنظيمات
ّ
االستكمال مجاني ويجري على مدار يومين كاملين مع إقامة بظروف ضيافة (مبيت شامل وجبات حالل) .هناك
إمكانية نقل من تل أبيب إلى القدس وبيت بيرل.
حتى اآلن عقدت سبع ندوات شاركت فيها أكثر من  350إمرأة ممن أكملن التدريب للمرحلة األولى من البرنامج .وقد
بدأت العديد من المشاركات بالفعل المرحلة الثانية من تنفيذ المشاريع واألنشطة االجتماعية التي بادرن بها.

في األشهر القريبة القادمة ستعقد الندوات الثالث األخيرة في إطار
المشروع وستشارك فيها  150امرأة أخرى

أنتن مدعوات للتسجيل في أي من الندوات التالية:
 25-24تشرين الثاني ( 2017الجمعة والسبت) ،وستعقد في "نس عاميم" في الجليل الغربي
 30-29كانون األول ( 2017الجمعة والسبت) ،وستعقد في مركز "تسيبوري" في القدس
 20-19كانون الثاني ( 2018الجمعة والسبت) ،وستعقد في "بيت بيرل"

لإلنضمام ولمزيد من المعلومات ،يمكنك التوجه إلى إيريس هرمتي
على البريد اإللكتروني  womenlead9@gmail.comأو هاتف رقم 054- 4814194

حول المشروع:
في سنة  ،2000صدر القرار  1325عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،مؤكداً أهمية مشاركة النساء بمواقع إتخاذ
القرارات المتعلقة بإيجاد الحلول للصراعات .إعتمد القرار المذكور على دراسات ونماذج من العالم تفيد بأن مشاركة
ل الصراعات ،قد أوجدت فرصا ً أكبر نحو إحالل اإلتفاقيات المستقرة والثابتة .وعلى
النساء في المفاوضات الجارية لح ّ
ضوء إستمرار الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني وقل ّة تمثيل النساء في مواقع إتخاذ القرارات ،يصبح القرار  1325مناسباً
جداً لواقع الحال في إسرائيل.
تمتزج نشاطات المشاركات في الدورة في الفضاءات المختلفة مع نشاطات دفع سياسات في الكنيست والحكومة
ووسائل اإلعالم من أجل تغيير حقيقي وواسع .نعتقد أن بإمكان  500امرأة يشاركن في هذا البرنامج أن يصبحن قوة
دافعة لهذا التغيير بفضل األنشطة التي يبادرن اليها.
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