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 المشروع لمحة تعريفية عن

 الفلسطيني المقدسي أوسلو على الشبابية فهم األثر الحالي والمستقبلي التفاق تعميقمشروع           

 " 2" قضايا 

 عن المؤسسة

بهدف ترسيخ وحماية  2016حكومية مقرها مدينة القدس، تأسست في سنة ، جمعية فلسطينية غير لحل النزاعات ACT مؤسسة
، وتعزيز االنتاج البحثي واألكاديمي ونشر وتعميم ثقافة اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات، منظومة السلم األهلي وسيادة القانون 

  نية.  الهوية الوطو السياسية، القانونية، و المسائل  فيللشباب الفلسطيني المقدسي 

 عن المشروع

 معرفةعزيز ت  الى مكتب فلسطين واألردن Heinrich Böll Stiftung مؤسسة بدعم منالذي تنفذه المؤسسة يسعى المشروع 
باآلثار الحالية والمستقبلية الناشئة والمترتبة على اتفاقية أوسلو )اإلتفاقية الفلسطينية اإلسرائيلية المرحلية المقدسي الشباب الفلسطيني 

بالتركيز على  1995حول الضفة الغربية وقطاع غزة( الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية في العام 
 .ة والثقافيةاألمنيالقانونية و الجوانب السياسية و 

 الفئات المستهدفة

عاماً، ممن يتوفر لديهم اإلهتمام  35-20من الفئة العمرية شابًا/ة )بالتساوي بين اإلناث والذكور(  12يستهدف هذا المشروع 
 المحيطة. بالقضايا السياسية والقانونية العامة، والرغبة بالمشاركة السياسية في الحياة العامة، والقدرة على التأثير في البيئة

 أهداف المشروع
 ات ياألمنية والثقافية التفاقالقانونية و مناقشة وتحليل الجوانب السياسية و تعميق المعرفة و و  حوارلحرة ل مساحة توفير

 أوسلو
  والموقف. وفي مجال علم ، في مجال التدريب على إعداد أوراق تحليل السياسات، والحقائق المشاركين/اتبناء قدرات

  . والمناصرة والضغطالتفاوض، 
  على الصعيدين الوطني بشأن القدس أوسلو  اتفاقية فيالتعاقدية اللتزاماتها االنتهاكات اإلسرائيلية التوعية العامة حول

 والدولي.

 مدة المشروع

 .2021وتنتهي بآخر تشرين أول  2021ثمانية أشهر تبدأ باألول من آذار 
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 أنشطة المشروع
  أثر اتفاقية أوسلو على للمشاركين/ات في المشروع حول القضايا الرئيسية المتعلقة بحوارية وتحليلية  لقاءات 8عقد

  والمقدسيين. القدس 
  ساعة حول 15تدريبات متخصصة مدة كل تدريب منها  3تنفيذ: 
  .سياساتالاألصول العلمية إلعداد أوراق الحقائق، والموقف، وتحليل  .1
 مهارات التفاوض .2
 ناصرةالضغط والم .3
 ورقة تحليل سياسات، وورقة حقائق، وورقة موقف( حول قضايا ذات صلة مباشرة في القدس واتفاقية  2)أوراق  4 إنتاج

 أوسلو
  األمنية القانونية الجوانب السياسية و القدس والمقدسيين من أوسلو على  اتفاقية أثرحول توعوية إطالق حملة إعالمية

، وإجراء مقابالت تلفزيونية وإذاعية، وإنتاج فيديوهات، وومضات عامة، وتوجيه رسائل، تشمل عقد اجتماعات والثقافية
 إذاعية، ونشر بوسترات توعوية. 
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