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  المقدمة .1

-الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیةبادرة تتضمن هذه الوثیقة إطار العمل االستراتیجي للم
االتجاهات العامة لسیاسات مفتاح ). وهي تحدد 2021- 2017للسنوات الخمسة المقبلة ( مفتاح

والمحاور التي ستركز علیها، ورؤیتها، ورسالتها، وأهدافها االستراتیجیة والتدخالت المرتبطة بها. كما 
  .2017خرجات واألنشطة لسنة تتضمن بعض التفاصیل حول الم

  
قام فریق مفتاح بوضع هذه الوثیقة بتیسیر وتوجیه من خبراء خارجیین ومحلیین. كما شارك فیها أعضاء 
مجلس األمناء، واإلدارة وطاقم العمل خالل فترة العمل على هذه الوثیقة، حیث وضع مجلس األمناء 

  .وأنشطة أهدافمت اإلدارة وطاقم العمل بترجمتها إلى ات الخمسة المقبلة، بینما قاو التوجهات العامة للسن
  
  السیاق .2

تعمل مفتاح، شأنها في ذلك شأن المنظمات الفلسطینیة األخرى، في بیئة معقدة تملي علیها العمل ضمن 
مزیج من استراتیجیتین: األولى تتطلب االستجابة السریعة لألزمات القائمة، واألخرى تتضمن تدخالت 

إحداث تغییر إیجابي بعید المدى. هذه تحدیات كبیرة وضاغطة، وتتطلب جهودًا  منهجیة تهدف إلى
 مشتركة بین كل من الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني وعموم الناس. 

   
  يالتشریععدم االستقرار السیاسي، والنزاعات السیاسیة الداخلیة وتعطیل المجلس  

بالشعب وباالقتصاد  حي الحیاة الفلسطینیة مما یضرنایواصل االحتالل اإلسرائیلي هیمنته على كافة م
نسانیة في القطاع.  ما أالفلسطینیین. وتستمر إسرائیل في حصارها لغزة، مما أدى إلى كارثة اقتصادیة وإ

في الضفة الغربیة، وباإلضافة إلى سیطرتها على المعابر الدولیة وعلى حركة الناس والبضائع، تواصل 
اني، ونهب األرض والموارد، وتقسیم الضفة الغربیة إلى كانتونات عبر نظام إسرائیل توسعها االستیط

  الحواجز والسواتر الداخلیة وتقوم بفرض سیاساتها االحتاللیة المعیقة للنمو والتنمیة. 

نظامین، وكان له تبعات  2007أوجد االنقسام السیاسي بین الضفة الغربیة وقطاع غزة، والذي بدأ سنة 
خفاقات داخل كما م الدیمقراطیة وتداول السلطة. یة وخارجیة كبرى. على الصعید الوطني، تراجعت قیَ وإ

رت الموارد، تت وتبخّ لت العملیة التشریعیة، وتشتّ ل المجلس التشریعي)، وتعطّ تراجعت المساءلة (مع تعطّ 
. أما على الصعی د الدولي، وضعف الرأسمال االقتصادي واالجتماعي، وتدهورت الحوكمة تدهورًا شدیدًا

فقد تراجعت مكانة القضیة الفلسطینیة ولم تعد تشكل أولویة على األجندة الدولیة. وتفاقم الوضع القائم 
ین للمجتمع الدولي. من هنا، ثمّ  َ ة بسبب االنقسام الفلسطیني وغیاب النهج والخطاب الموحَدین الموجه
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یمكن لمفتاح البناء على نقاط قوتها حاجة ملحة إلى بذل الجهد على الصعیدین الوطني والدولي، حیث 
 الروایة التاریخیة الفلسطینیةوالمساهمة بشكل كبیر في تحسین الحوار الوطني وفي زیادة الوعي تجاه 

  على الساحة الدولیة.   

 الحوكمة 
كبیرة، تتراوح بین المساءلة، والشفافیة في إدارة الموارد، إلى وضع تحدیات یواجه الحكم الصالح 

واتخاذ القرارات، والمشاركة والشمول، والعدالة واإلنصاف، والكفاءة والفعالیة في تقدیم  السیاسات
ى استیالء حماس على قطاع ى االحتالل اإلسرائیلي إلى تعقید هذه التحدیات كما أدّ الخدمات. طالما أدّ 

  غزة بالقوة إلى مفاقمتها.
 ، ر واألهم الذي یتهدد الحكم الصالح. فمع یشكل عدم القدرة على إجراء انتخابات الخطر األكبأوًال

رم الشعب الفلسطیني من فرصة محاسبة المسؤولین الحكومیین على االنتخابات تأتي المساءلة، وقد ُح 
د النظامان القانونیان المختلفان الناجمان عن االنقسام التحدیات المستویین الوطني والمحلي. وقد عقّ 

عالوة دة بین الضفة الغربیة وقطاع غزة. وني وعدم وجود أنظمة موحَّ القائمة من ناحیة إطار العمل القان
ات المدنیة والتراجع المتواصل لحقوق المرأة المحدودة في قطاع فإن القیود على الحریّ  على هذه المشاكل،

ومع  على هذا الصعید خالل العقد الماضي. تغزة على وجه الخصوص، تهدد اإلنجازات التي تحقق
م الحكم الصالح في فلسطین من خالل تكامل العالقات بین صة للمشاركة في إرساء قیَ ذلك، توجد فر 

  الحكومة والمجتمع المدني.
 

هذه الظروف، ومع الشلل الذي أصاب المجلس التشریعي وضعف وظائفه الرقابیة، یكتسب  في ظلَ 
 الدور الذي تلعبه مفتاح ومنظمات المجتمع المدني األخرى أهمیة قصوى.

  
 والشباب ءنساال 

والشمول في شكل النساء والشباب النسبة األعلى من المجتمع الفلسطیني. غیر أن نقص المشاركة ت
حشد الموارد تعظیم الكفاءة والفعالیة في بشكل كبیر من القدرة على  اتخاذ القرار یحدّ مواقع القیادة و 

یاسة الدولیة. إن ضعف التمثیل فرص التنمیة والتمّكن من التأثیر على السمن  یحدّ سطینیة، كما الفل
السیاسي واالقتصادي للشباب والنساء الفلسطینیین یؤدي إلى ضعف تأثیرهم على جهود التنمیة السیاسیة 

، وخاصة في مواقع القیادة في القطاعین العام  واالقتصادیة. هناك ضعف في تمثیل النساء حالیًا
  .دالت البطالةالخاص، بینما یعاني الشباب من ارتفاع شدید في معو 
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یعد  والشباب نساءح السیاسات الخاصة بقضایا الالمجتمع المدني في إصال فان دوربشكل عام، 
فان  . لذا،بحدها األدنىالسیاسات المتعلقة بالمرأة  تطویر وصیاغة مقترحاتفمشاركته في  .هامشیا

خلق  منتمكن راء تحوالت إستراتیجیة مفتاح ترتكز على دعم قیادة من النساء والشباب قادرة على إج
 الحتیاجات وضع سیاسات مستجیبةو على مستوى صنع السیاسات والمناصرة أرضیة مستقرة للضغط 

لتوحید جهود القطاعین العام والخاص، والمجتمع المدني خلف لنوع االجتماعي. ثمة فرصة الشباب و ا
الذاتي، في ظل  التقدمي فرص مشاركة النساء والشباب بشكل كامل ف وطنیة لضمانأولویة وضع سیاسة 

 .ومتقدم متفائلوفي مجتمع  یزدهراقتصاد 

  ذات األولویة  السیاسات .3
 

خالل السنوات الخمسة المقبلة، ستركز مفتاح مواردها من أجل تحقیق رسالتها وأهدافها في عدة مجاالت 
بانعدام حشد الدعم إلصالح إطار عمل السیاسات الخاصة سیاساتیة مترابطة، حیث ستعمل على 

اتخاذ القرار عملیة جتماعي، وتعزیز الحكم الصالح و المساواة بین الجنسین والعنف القائم على النوع اال
تنشیط  الحوار الداخلي بشأن حقوق المواطنین، وتحسین العملیة الدیمقراطیة في المجتمع الفلسطیني، و 

 تعزیز الحوار العالمي. حول السیاسات، ودعم النساء والشباب وتنشیط الجهود الهادفة إلى
  

 َزین السیاسي والعام.   دعم النساء والشباب  وتجهیزهم للعب أدوار سیاسیة واالنخراط في الحیّ
  عملیة صناعة القرارات تعزیز الحكم الصالح والدیمقراطیة داخل المجتمع الفلسطیني، للتأثیر على

إرساء الدیمقراطیة في  ، والمساهمة فيحقوق المواطنین حمایة ضمانبما یكفل  الوطنیة
ومن خالل تطویر من خالل عقد لقاءات حول السیاسات مع صناع القرار  المجتمع الفلسطیني

 . ونشر أوراق سیاساتیة ذات العالقة
  فیما بین كافة قطاعات المجتمع،  حوار سیاساتي لتعزیز التواصل عبر القنوات المتعددةإجراء

، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وذلك بهدف بما فیها القادة السیاسیین، والحكومة
السیاسات من ناحیة ومتابعة القضایا السیاسیة الراهنة من ناحیة  تطویر وصیاغةدعم عملیة 

اع القرار في تبادل  كادیمیین، والوزراء،سیتم هذا من خالل إشراك السیاسیین، واأل أخرى. وصنّ
 علني وصریح للمعلومات واآلراء. 

 عنف القائم على المساواة واإلنصاف في النوع االجتماعي بما في ذلك الحمایة من الز تعزی
 لمكافحته على عدة مستویات: ؛ ووضع التوصیاتالتشریعات إطار عمل النوع االجتماعي في
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التي تقدم خدمات لضحایا العنف من  وغیر الحكومیة المنظمات الحكومیة، السیاسات والتشریع
   السیاساتیة التي تعالج العنف ضد النساء، ووسائل اإلعالم. ت، اإلجراءاالنساء

 على الصعد الوطنیة، واإلقلیمیة، والدولیة، وذلك من خالل االنخراط  توسیع الشبكات والتحالفات
مختلف األنشطة التي تنفذها منظمات المجتمع المدني (اللقاءات العامة، النشط لمفتاح في 

 ) على الصعد الوطنیة، واإلقلیمیة، والدولیة.والمؤتمرات، وورش العمل، إلخ
 االلتزام بقیم النزاهة،  على تعظیم جهودها لتعزیزمفتاح  عمل كعضو في ائتالف أمان، ست

في شتى القطاعات الفلسطینیة، بهدف المشاركة في بناء نظام نزاهة  والشفافیة والمساءلة
 وطني. 

 لتسلیط الضوء على اآلراء السیاسیة وحدة اإلعالم والمعلومات (الموقع اإللكتروني)  إعادة تنشیط
، من خالل كتابة مقاالت الرأي، والبیانات الروایة التاریخیة الفلسطینیةالهامة وزیادة الوعي تجاه 

التضامن مع  تعزیز السیاسیة، وأوراق موقف، والتقاریر، والدراسات، وصفحات الحقائق، بهدف
 قضیة الفلسطینیة.ال

  من  على المستوى العالمي (الحوار العالمي) الروایة التاریخیة الفلسطینیةنشر المساهمة في
جراء لقاءات مع البعثات  خالل استضافة الوفود الدولیة، وتقدیم العروض، وعقد جلسات نقاش وإ

 .التي تبرزیة القضایا السیاسحول  الحوار الفلسطیني الداخليتنشیط  وكذالكالدبلوماسیة. 
 

لنجاح، ستقوم مفتاح باالستثمار في رأسمالها البشري وبناء فریق رئیسي لتمكین العناصر ب فیما یتعلقو 
كهیئة حاكمة، في  مجلس اإلدارةتقوم بتوسیع دور سمن المهنیین الذین سیقومون بتنفیذ أهدافها. كما 

  موال.  حشد األتجنید و مناقشة السیاسات العلیا واالنخراط النشط في 
  

أولویاتنا السیاساتیة خالل السنوات الخمسة تمحور لسیاسات المحددة أعاله، ستل للخطوط اإلرشادیةوفقًا 
  :حولالمقبلة 

 
 دور النساء والشبابالصالح و الحكم  )1(

على مستوى السیاسات من المساواة من خالل المناصرة والضغط العدالة االجتماعیة و ضمان  -
 من أجل النساء والشباب؛و  الوطنیة ولویاتاأل أجل

 الترویج والضغط من أجل المساءلة، والشفافیة والنزاهة في النظام العام؛ -
القیم والمبادئ التنویریة والتقدمیة في حل المشاكل العامة من خالل الحوار النشط  نشر -

 وتحالفات مجتمعیة؛ وتشكیل ائتالفات
 معالجة العنف الداخلي من خالل المؤسسات التربویة؛ -
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ر الهوة بین الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من ناحیة وبین تلك المنظمات والقطاع جس -
 الخاص من ناحیة أخرى؛

 التركیز على بعد النوع االجتماعي في القرارات السیاسیة وفي الخطاب السیاسي؛ -
 التركیز على برامج التمكین االقتصادي للمرأة في المناطق المهمشة؛ -
رأة على كافة المستویات مع التركیز على الحقوق االجتماعیة مواجهة التمییز ضد الم -

 والسیاسیة؛
 تركیز التدخالت في القدس الشرقیة وقطاع غزة؛ -
 مشاركة النشطة في الحوار الداخلي والدولي وفي عملیة اتخاذ القرار؛من التمكین الشباب  -
 جتماعي؛االقتصادي واال تعمیقا للترابط المواطنةالمبادرات المتعلقة بتعزیز  -
 ؛بما یدعم مشاركة المرأة، وخصوصًا قانون االنتخابات المحلیةمراجعة القوانین والتشریعات  -

والدفع باتجاه رفع نسبة مشاركة المرأة في األحزاب السیاسیة  ،وتمكین المرأة من قیادة التغییر
 %.30إلى 

م مع االتفاقیات الدولیة تقییم القوانین والتشریعات الوطنیة والدفع باتجاه تعدیلها بما یتالء -
 الموقَّعة من خالل تنشیط دور ومشاركة منظمات المجتمع المدني.

 
 الروایة التاریخیة الفلسطینیة واإلعالم )2(

  مواجهة التدهور والتشكیك المحیط بالروایة التاریخیة الفلسطینیة في ظل ضعف األداء
لمواجهة الحمالت اإلسرائیلیة وذلك من خالل تطویر وتنفیذ استراتیجیة  ،السیاسي الفلسطیني

  المكثَّفة من التشویه والتحریف؛
  قلیمیًا ودولیًا لتشجیع الحوار الدولي من خالل تسلیط ، وإ إطالق مبادرات تربویة مكثفة محلیًا

  الضوء على تجارب وخبرات النساء والشباب؛
 السیاسي.  برنامجاهمة في بناء التوافق حول الالمس  
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 رؤیة ورسالة مفتاح .4

  ؤیتنار 
دولة فلسطینیة ذات سیادة، ومستقلة، ودیمقراطیة، تتسم بالتسامح والشمول، وتمنح الفلسطینیین "

  حقوقهم األساسیة، وتحمي كرامتهم، وتحظى باالعتراف واالحترام الدولیین".
  

  رسالتنا
ع الحكم الصالح فیما بین المكونات العدیدة للمجتمنشر مبادئ الدیمقراطیة و تسعى مفتاح إلى "

القضیة ة بالرأي العام المحلي والعالمي والدوائر الرسمی انخراط تعزیز الفلسطیني؛ وهي تسعى كذلك إلى
ق، والتدفق الحر للمعلومات الفلسطینیة. ولتحقیق هذه الغایة، تتبنى مفتاح آلیات الحوار النشط والمعمَّ 
  واآلراء، عالوة على التشبیك المحلي والدولي".

  
اح حول محورین: األول داخلي في فلسطین (إرساء الدیمقراطیة ونشر الحكم الصالح) وتتمحور رسالة مفت

. وضمن هذه االستراتیجیة، تسعى مفتاح إلى البناء على التأثیر الكبیر واآلخر خارجي (الحوار العالمي)
الضوء على  تسلیطالذي أحدثته فیما یتعلق بالمحور األول (الدیمقراطیة) والبناء على نجاحها السابق في 

  "الحوار العالمي".
  

  موقع مفتاح 
لیست منظمة غیر حكومیة خدماتیة (أي منظمة تقدم الخدمات المادیة و ، مفتاح هي منظمة غیر حكومیة

(الوعي، والمناصرة، وشن الحمالت، والدراسات  الفوقیة للحكم البنیةمستوى تعمل على  ،للجمهور)
   .لسیاسي)السیاساتیة، وبناء القدرات التنظیمیة وا

وتستند استراتیجیة مفتاح إلى مزیج من التنافس والتعاون مع المنظمات غیر الحكومیة األخرى، بمعنى 
التنافس للحصول على التمویل والتعاون في تنفیذ األنشطة. تركز مفتاح على القیادة، والمعلومات، 

  والسیاسات والعالقات الدولیة، مستثمرةً خصائصها التي تمیزها:
 ذوي مجلس اإلدارة من شخصیات فلسطینیة من المهنیین واألكادیمیین المرموقین ومن یتكون - 1

 خلفیات متنوعة.
2 - .  حیاد مفتاح السیاسي جعلها منظمة تحظى بسمعة جیدة وتقدیر كبیر، لذا فهي توفر مكانًا آمنًا
 دة العمل.الشفافیة، والمساءلة، والمصداقیة وجو  امبادئ الحكم الصالح ومن بینهفتاح بتسترشد م - 3
  مفتاح قادرة على الوصول إلى صناع القرار وبالتالي لدیها القدرة على الوصول إلى المعلومات. - 4
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 والتدخالت على مستوى السیاسات اإلستراتیجیةاألھداف  .5
، وضعفها، والفرص والمخاطر المحیطة بنا. أهدافنا، فإننا ندرك نقاط قوتنالتحقیق غایاتنا و  في سعینا

ر نطوّ نعالج نقاط ضعفنا، ونستثمر في الفرص المحتملة و القوة التي نتمتع بها، و  وسنبني على نقاط
  تكتیكات للتخفیف من أثر المخاطر المحتملة.  

  
ولتحقیق هذا الهدف، نعمل من أجل ،هو المساهمة في بناء دولة فلسطین الدیمقراطیة العامإن هدفنا 

 تحقیق هدفین استراتیجیین.
  

 

 

 

 

 

 الح في فلسطینتعزیز الحكم الص .1
o والشباب والمجموعات المهمشة.نساءمساندة للامة السیاسات الع ، 
o  مساندة للدیمقراطیة وحریة التعبیر.الحكومیة السیاسات والقرارات 
o حكومة مساءلة أمام جمهورها.ال 
o ومة شفافة في إنفاقها.كحال 
o  ات في النساء والشباب ممثلون بشكل جید في هیئات وضع السیاسات واتخاذ القرار

 المؤسسات الحكومیة والمدنیة.
 

ت البرامجسیاسا على مستوى التدخل اإلستراتیجیة  
تعزیز مشاركة النساء والشباب في وضع  .1

(القطاع العام،  واتخاذ القرارالسیاسات 
 المدني) ومنظمات المجتمعالحكم المحلي 

 

  التمكین من خالل التدریب والتعلیم (أنشطة تدریبیة ودورات
 متخصصة)

 عم االنتخاباتد 
  التشبیك للتركیز والتأثیر 
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 الضغط والمناصرة حول السیاسات .2
 

  الحوار على مستوى السیاسات والمناصرة حول سیاسات
الحكم المحلي واالنتخابات، والسیاسات االجتماعیة، 

 والتعلیمیة والمالیة بما یضمن حقوق المواطنین.
 

 روایة التاریخیة لفلسطینتقویة الوحدة الوطنیة والوعي العالمي تجاه ال .2
o  األحزاب والمنظمات الفلسطینیة تتوصل إلى توافق حول البرنامج السیاسي الفلسطیني

 حد من أجل التحریر؛وتتّ 
o .المجتمع الدولي (الحكومي والشعبي) یدرك جیدًا عدالة القضیة الفلسطینیة 

  
ت البرامجالتدخل على مستوى سیاسا االستراتیجیة  

 یاسي الداخلي تشجیع الحوار الس .1
 

 ول القضایا السیاسیة الهامةقیادة الحوار ح  
 دعم الحوار حول االتفاقیات الدولیة الخاصة بالفلسطینیین  
  العام دعم التوافق حول الرسائل الرئیسیة في الخطاب

 الفلسطیني 
نشر الروایة التاریخیة الفلسطینیة  .2

 كقضیة عادلة 
 

 استضافة الوفود الدولیة -
اسیة، والحقائق واألرقام، واالنتهاكات نشر اآلراء السی -

 اإلسرائیلیة للقانون الدولي  
 
 صر التمكین االستراتیجي اعن .3

o المحافظة على الحكم الصالح واإلدارة الفعالة  
o أهدافها.تحقیق رسالتها و  القدرات المؤسسیة لمفتاح لكي تتمكن من ویرتط 

 تائج؛الهیئتان الحاكمة واإلداریة في مفتاح موجهتان نحو الن -
 تمتلك مفتاح الموارد البشریة والمهارات الالزمة لتحقیق أهدفها؛ -
 تمتلك مفتاح السیاسات، واألنظمة، والعملیات واإلجراءات السلیمة؛ -
 تمتلك مفتاح البنیة التحتیة الالزمة لدعم تدخالتها؛ -
 أعمالها. والكافیة لتنفیذتمتلك مفتاح القدرات المالیة المستدامة  -

 
سیاسات البرامجالتدخل على مستوى  االستراتیجیة  

 والتدریبتطویر المهارات  - الموظفین تحسین قدرات .1
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 نظام الحوافز ورفع المعنویات  - 
وأنظمة ، (التخطیطتطویر األنظمة الداخلیة  .2

 والمتابعة والتقییم)  ،المعلومات
 

 والتقییم ونظام المتابعةتطویر التخطیط  -
 تحسین قاعدة البیانات -
 اإلداریة والنظام الداخلي تطویر السیاسات  -

تطویر االتصال الداخلي والخارجي (أدلة  .3
 )visibility الرؤیة اإلجراءات،

 تحسین االتصال ورفع التقاریر الداخلیین -
 تحسین االتصال الخارجي ونشر المعلومات  -

 تنویع مصادر التمویل  .4
 

 األموال تجنیدزیادة أنشطة  -
تنفیذ المستند ال لتعزیزالتمویل الرئیسي محفظة زیادة  -

 إلى البرامج
 التشبیك مع منظمات المجتمع المدني األخرى .5

 
قیادة الحوار الداخلي حول القضایا الجوهریة  -

 الحساسة
 تنفیذ المشاریع المشتركة - -

 


