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 مقدمة:

ضمن اهتمامات "مفتاح" بدعم وتمكین القیادات الفلسطینیة الشابة، والنابع من الفهم لمجمل التحدیات التي تواجه 
القیادات الفلسطینیة الشابة والهادف على تنفیذ برنامج دعم  2003الشباب الفلسطیني، فقد عملت "مفتاح" ومنذ عام 

والتغیر اإلیجابي على المستویین السیاسي  ،الى تمكین الشباب من المشاركة الفاعلة والمؤثرة في العملیة التنمویة
 واالجتماعي.

  
استراتیجیة المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة "مفتاح" ترتكز  فإنولتحقیق ما تصبو إلیة "مفتاح"، 

على دعم قیادة من الشباب، قادرة على إجراء تحوالت، تمكن من خلق أرضیة مستقرة للضغط والمناصرة على مستوى 
خالل إتاحة الفرصة للقیادات صنع السیاسات، ووضع سیاسات تستند الى قاعدة العدالة، ومبادئ الحكم الصالح، من 

الشابة لالنخراط في العمل السیاسي واالجتماعي، وذلك لتمكینهم من قیادة عملیة التغییر المجتمعي، سعیا لخلق 
 مجتمع فلسطیني مدني دیمقراطي.

  
جتمعي، المجموعات الشبابیة في برنامج دعم القیادات الشابة، تسعى للعب دور ایجابي في عملیة التغیر الم لذا فإن

 والضغط باتجاهمن خالل تلقیهم لمجموعة مخططة ومدروسة من التدریبات لغایة تمكنهم من المشاركة السیاسیة، 
القیام بتنفیذ مجموعة من االنشطة واالعمال التطوعیة، من باإلضافة الى تمثیل الشباب في مستوى صناعة القرار، 
 أجل المساهمة في التقدم والتغییر اإلیجابي.

  
نا مع الجهود المبذولة من قبل المجموعات الشبابیة للتأثیر في السیاسات العامة، والضغط على صناع القرار، وتزام

لجهة تحسین البیئة والظروف المحیطة بالشباب  الفلسطیني لخلق بیئة مناسبة تمكن الشباب من ممارسة شراكة 
مجموعة  الختیارل تطبیق مجموعة من المعاییر، حقیقیة في عملیة التغییر المجتمعي، فقد عملت "مفتاح" ومن خال

" وذلك لتركیز الجهود في قادة الغد"من أعضاء الشبكة، والذي بات یعرف باسم برنامج تشكیل فریق بهدف شبابیة، 
بناء قدراتهم لجهة تمكینهم من التفاعل في مستویات صناعة القرار، وتمثیل مصالح القطاعات الشبابیة في مراكز 

  سات.صنع السیا



 
  

  الهدف العام للبرنامج:
، العامةالنظم و السیاسات  تأثیر فيعلى القدرتهم لتعزیز ، للشباب الفلسطینيالقیادیة  والقدراتتطویر المهارات 

   خلق شراكة حقیقیة للقیادات الشابة في مستوى صناعة القرار ورسم السیاسات.لجهة وذلك 

 األهداف الفرعیة:

  الى مراكز صنع القرار. هموصولتطویر وبناء القدرات القیادیة للفریق، لتحسین فرص  
 .النهوض بقدرة أعضاء الفریق على المشاركة الفاعلة في صناعة السیاسات العامة  
 .النهوض بواقع التشبیك مع المؤسسات الشبابیة على المستویین المحلي والدولي  

  االطار التنفیذي:

  وورشات عمل.دورات تدریبیة  .1
  محاریة الفساد.تعلیمیة لتطویر قدرات الفریق في  رحلة .2
  للضغط باتجاه مكافحة الفساد.لتشكیل لجنة لمراقبة سیاسات وأداء المؤسسات الحكومیة، مبادرة  .3
برنامج مساقات تعلیمیة، لتمكین القیادات الشابة من مهارات إعداد أوراق السیاسات العامة، والخطط  .4

 ات الشباب المختلفة.التنمویة لقطاع

 


