
 تعزيز القدرات من أجل خلق مبادرات إقتصادية للنساء في الضفة الغربية

 مقدمة

ة بين النساء والرجال ادية الشاملة والمستدامة وتحقيق المساوافي تعزيز التنمية اإلقتص"تقوية دور المرأة مبادرة مبتكرة بعنوان 

شؤون المرأة  ( بالشراكة مع طاقمPICTIتم إطالقها من قبل الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ) في فلسطين"

(WATC  ( والتحالف من أجل التضامن )APS وبتمويل من )Generalitat De Valencia ر مشروع "تمتع المرأة الفلسطينية تحت إطا

ات ياديات في قطاع تكنولوجيا المعلومالنساء الرهذه المبادرة الى تزويد  سعىوتة وتشجيع التغيير اإلجتماعي. بحقوقها اإلقتصادي
كل من ندعو وعليه اإلقتصادية الكاملة وتعزيز المساواة بين النساء والرجال في فلسطين.  قدراتهمية واإلتصاالت بالدعم الالزم لتقو

فكارهم التقنية تعنى بقضايا إجتماعية وإقتصادية والتي بدورها تحدث تغييراً في حياة الناس، على تقديم أوريادية تملك أفكار مبتكرة 
 الرقمية.

 أهداف المبادرة

 تقوية دور المرأة في تعزيز التنمية اإلقتصادية الشاملة والمستدامة في فلسطين. •

تستخدم التكنولوجيا كأداة رئيسية لترويج أو تكنولوجي أفكار فلسطينية ذات طابع معلوماتي/تطوير وترويج  •

 فكار واألعمال الناشئة.األ

 تعزيز روح المنافسة بين الرياديات الفلسطينيات وتقليل الفجوة بين الجنسين. •

 معايير التأهل للمسابقة

من الضفة الغربية والقدس الشرقية؛ واللواتي لديهن الفلسطينيات في كل هذه الدعوة مفتوحة لجميع النساء الرياديات والمبدعات 
  أو تستخدم التكنولوجيا كأداة رئيسية لترويج أفكارهم وأعمالهم الناشئة. فكرة ذات طابع مختص في تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

 فكرة ريادية.  18ر أفضل ، وسيتوج هذا التحدي بإختياستقوم المشاركات بإستعراض أفكارهن ومشاريعهن

 الفئات المشاركة

كار ذات طابع معلوماتي/تكنولوجي أو تستخدم التكنولوجيا كأداة رئيسية لترويج األفكار واألعمال فنرحب بجميع الفئات التي لديها أ
 الناشئة.

أفكار ذات طابع تكنولوجي تسلط الضوء على كل واتي لديهن كما ونشجع بشكل خاص جميع النساء الرياديات الل
 الزراعة والصحة والتعليم.من قطاع 

 معايير التقييم

 المشكلة التي سيتم معالجتها. •

 شرح مفصل عن الفكرة. •

 حل واضح للمشكلة. •

 اإلبتكار.مستوى  •

 حترافية في مفهوم الفكرة.مدى اإل •

 درجة تأثير الحل. •

 اإلستدامة المالية. •
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 إحتمالية توليد فرص عمل وباألخص الشابات. •

 مدى دعم الفكرة لقضايا النساء. •

 

 آلية التقديم

 30/9/2019الموعد النهائي لتقديم مقترح أولي عن الفكرة هو  •

  الرابطالضغط على يرجى إكمال الطلب من خالل  •
ي يدة ميغان طنوس على الرقم التالحول المسابقة، يرجى التواصل مع: الس لمزيد من التفاصيل أو األسئلة •

 megan.tannous@picti.psد اإللكتروني أو من خالل البري 0594232680

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqFZD1qFrsTRjMshbNwnV3YYJwlXLap5eVK2MiFokZwQe8sg/viewform?usp=sf_link
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