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 مقدمة عن املرروع

املشاركة اضيياسية ضط�ر ا اضسطينيةية مال� ب االار ط �ل م  ا اضالا   ال حتالل  اسرائي��، واملشاركة 

 جال�ع، فل ي�كا ا�حاليث عا اضالا�ية ا�سهل ها اضشا م  اضيياسية  ا  هم  ؤشرات ودالالت اضالا�ية ��  ي

 دون اضالنرق ملل لع املشاركة اضيياسية

ضم يال ج قلايا املراا �� اضالا  " ااضر�يع اضعر�ي"التظت  ؤسيات تقلق املراا اضسطينيةية ان  ا �ي�ى 

�خناب اضالي�قرا�ي وخناب حش�م  ا اجم اضعالاضة حجال�اعية، وضم يالم اد اج تقلق املراا �ش�م وا�ح �� ا

اضعالاضة حجال�اعية، ك�ا ان هااك  خاوف تقيقية  ا ان  صا�ح املراا اضسطينيةية وتقلقها سيالم اضالغا��ي 

ع��ا �� اجاالات اضالا  اضل��ي  ع اسال�رار جهلد املصا�حة اضل�اية و�عاظم املقاو ة اضيط�ية ضلتالل ، ضذا 

ط ن املخالطس ن واملؤسيات اضةيل ة وا�حقلقية ضلسالجااة ضهذه يجب ان م�لن ا�جهلد  ةيقة  ا قبم اضساع

 .اضالنلرات

ك�ا ان خيبة ح م ع�� اضصعيال اضييا��ي و�قاء ا�خناب ا�حقل�� ك�ا هل اديا ا�� وقسة داخطية وفحص  ال�عا 

 �  ضطل ع اضييا��ي وحس��اميجيات ذات اضعلقة، تيث ان �م هذا ادى ا�� قااعة اا�حاجة ضطالغي � واضالسك

 ااس��اميجيات جاليالا مل�ا ان يالم �غييب املر ا عا املشهال اضييا��ي

 شروع دعم اضقيادا اضةيل ة اضالحلضية �� اوقات اضالغي � �� دو  اضشرق حوسط وش�ا  " ا هاا جاءت فكرا  

وع �� ، و اسيذ املشر 2015ت�ى ��اية عام  1/10/2012 ا االاية   الا  اضع�م ااملشروع ثلثة سالات " افر قيا

 )جا ن، �لضكرم، �ل�اس، ا�خطيم، و�يت �حم(  حافظات 

مل�س، اضي�ا ا افة ا�� ( ، وهل  شروع اقطي�ي ياسذ �� اضيليير ة سيالا  ؤسية وهذا املشروع  �ل   ا قبم

 ركز املراا ضلرشاد اضقانل�ي (  ا خل  ار�عة  ؤسيات تقلقية و�يل ة �� فطين ن ياسيذ املشروع  ،)فطين ن

 �� قناع غزا)  ركز شؤون املر ا(�� اضلسة اضغر�ية ) وحجال�ا��، ج�عية املر ا اضعا طة، و ؤسية  سالاح

 

 الهدف العام للمرروع 

رفع قالرات اضةياء اضسطينيةيات �� حرا��ي اضسطينيةية املحالطة وخاصة اضةياء اضسق �ات وامله�شات  

يادا و �ارس��ا ع�� ج�يع  يالل ات صاع اضقرار، واكتياب سطنة تيامية و �ان ان م�لن ضط�شاركة �� اضق

 ، و الم ماسيذ املشروع  ا خل  ار�عة اهالاف فرعيةاتالياج��ا وتقلقها  ركز ة



رفع  ياللى و�� اضةياء واضشباب �� املاا�ق امله�شة �� اضلسة اضغر�ية  : ا�حقو  والقيادة: الهدف اول 

�� صعيال ا�حقلق اضيياسية وحجال�اعية وحقالصادية، وان يصبحا اك�� ثقة �� ملصيم وقناع غزا ع

 ).اضعائطة، املجال�ع املح��، واضل��ي وحقطي�ي(تقلقها، وان يطع�ن ادوارا ع��  يالل ات  خالطسة 

اضغر�ية وقناع  حرمقاء ا�هارات عالد  ا املؤسيات اضةيل ة وتطسا��ا �� اضلسة :  بناء القدرات: الهدف الثا�ي 

 .غزان و صادرها وقالر��ا ع�� اضالفاع عا اجاالا تقلق املراا اصلت ج�ا�� واضالأث � �� صااعة اضقرار

ان يصبح صااع اضقرار واملؤثر ا �� اضر ي ا�ا ف��م  اضقادا  :�غي�� التوجهات والسياسات : الهدف الثالث 

ب �� حرض اضسطينيةية املحالطة ع�� ج�يع واضياسة اضشبا ي ن واضححسي ن وحتزاب اضيياسيةاملجال�ع

 .امليالل ات اك�� وعيا اأو اعهم واك�� �عب �ا عا اتالياجات اضةياء واوضل ا��ا

انالاج املعرفة ومبادضها  ا اجم �عز ز  شاركة اضةياء  : بناء الروابط والعالقات والتعلم: الهدف الرا�ع 

 واساضيب اضقيادا �� حرا��ي اضسطينيةية املحالطة

 


