
 
 

"تقویة ودعم القیادات الفلسطینیة الشابة"برنامج   

 شبكة الشباب الفلسطیني الفاعل سیاسیًا ومجتمعیاً 

 

 مقدمة:

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

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

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

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

سعیا لخلق  ،المجتمعي التغییرلتمكینهم من قیادة عملیة  واالجتماعي، وذلك في العمل السیاسي ة لالنخراطالشاب
 .دیمقراطيمدني  مجتمع فلسطیني

  
في عملیة التغیر المجتمعي،  دور ایجابي تسعى للعب في برنامج دعم القیادات الشابة،لذا فان المجموعات الشبابیة 
ضغط باتجاه والمن التدریبات لغایة تمكنهم من المشاركة السیاسیة،  مخططة ومدروسةمن خالل تلقیهم لمجموعة 

من بتنفیذ مجموعة من االنشطة واالعمال التطوعیة، القیام باإلضافة الى الشباب في مستوى صناعة القرار،  تمثیل
  .غییر اإلیجابيالمساهمة في التقدم والت جلأ
  

  الهدف العام للبرنامج:
خلق منبر شبابي لتحویل الصراعات وبناء توافق في اآلراء بشأن القضایا الحیویة، وذلك لتوحید جهود الشباب 

  دیمقراطیة. دولة فلسطینیة  بناءل السعي لالنخراط بعملیة التحول المجتمعي، وتعزیز شراكة الشباب في
 
 
  



 
 

  االهداف الفرعیة:
 قدرات المجموعات المستهدفة. بناء  
 منة للحوار بین القطاعات الشبابیة المختلفة.توفیر مساحة آ  
 .تعزیز دمج الشباب في مناقشة القضایا السیاسیة واالجتماعیة في المجتمع الفلسطیني  
  ،في من خالل تمثیلهم الشابة،  القیاداتبناء شراكة حقیقیة مع بهدف توفیر مساحة للحوار مع صناع القرار

 مستوى رسم السیاسات.
  

  االطار التنفیذي:
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شبكة "ونتاجًا الستهداف المجموعات الشبابیة خالل األعوام الماضیة، وتحقیقا ألهداف البرنامج، فقد تم تشكیل 

اراءهم الفئات الشبابیة، ویعكس توجهاتهم و  كجسم شبابي یضم مختلف "الشباب الفلسطیني الفاعل سیاسیًا ومجتمعیاً 
تمر  ،مجموعة شبابیة جدیدةمن خالل استهدف  سنویاً  العمل على توسیع الشبكةكما ویجري ، السیاسیة واالجتماعیة

  نشطة الشبكة.بهدف إدماجها الحقا في أ تلیة من ورش العمل والتدریبابنفس اآل
  


