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 الرئيـسية فـي     اورغم مـساهمتهم   الفلسطيني، نسبة في المجتمع      تشكل أعلى   فئة الطالئع والشباب   رغم أن 

 دولة عصرية وتحقيـق  وإقامة واالستقالل تحقيق أهدافها المتمثلة في التحرر  إلى وصوالً،  النهوض بالحالة الفلسطينية  

قد حان الوقـت    ف ا لهذ . بعيدة عن أعين المخططين وراسمي السياسات       بقيت هذه الفئة االجتماعية    د، فق التنمية والتطور 

 بيئـة تنمويـة مواتيـة        ضمن من ،إليالء الطالئع والشباب أهمية وحيزاً أكبر في الخطط التنموية الوطنية والقطاعية          

عتبار تنوع وجهات   أخذ بعين اإل  ت ،باب على سياسات وخطط وطنية لقطاع الش      د، تعتم لتحقيق غايات وطموحات شعبنا   

  .ضمن دمجاً لمصالح واهتمامات الفئات العمرية المختلفةتالنظر، و

  :تتضمن السياسة الوطنية للطالئع والشباب بمفهومها الشمولي معطيين رئيسيين مترابطين هما 

مة لتثبيت مفهوم المـدخل      وهي التي تشكل فلسفة العمل الشبابي في فلسطين، التي تحمل القيم الالز            :الرؤية   •

 إنتـاج التنموي المستديم باعتبار الشباب أولوية تنموية، والتأكيد على المنطلقات القادرة على المضي قدماً في               

 .السياسة الوطنية للطالئع والشباب

لى ، على ان يتم العمل ع24-15 السياسة الوطنية للفئة العمرية من إعدادهذه الوثيقة تشمل  : الفئة العمرية •

 سنة بعد العمل على تأمين الموارد 35-25 لتشمل الفئة العمرية من -الحقاً–استكمال السياسة الوطنية 

وقد جاء هذا التقسيم بناء على اختالف االحتياجات .  سياسة وطنية شاملةإلىالالزمة إلنجاز ذلك والوصول 

  .والمشكالت والطموحات لكال المرحلتين

  

  
  المفهوم

 

 ة،ر مرجعي طتستند إل عن مبادئ توجيهية ومسارات للعمل      بمفهومها  اسة الوطنية للطالئع والشباب     السي تعبر     

تُعِرف هذه السياسة بشكل واضح مكان ودور الطالئـع         . يتم تبنيها من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية       ل

  هذه الفئـة   عتبار احتياجات إلين ا والشباب في المجتمع ومسؤوليتهم، ورؤيتهم لحاضرهم ومستقبلهم، مع األخذ بع         

  مـن   الطالئع والشباب  الوطنية على اعتبار   ترتكز السياسة  . في التنمية  اما يؤدي لدمجه  م،  ا ومشاكله اوطموحاته

 ، وآليات العمل معهم، وأدوارهم،      همرؤيا واضحة حول   وجود   عتباراإلالتي تأخذ بعين     ، العملية التنموية  ياتأولو

 .وبرامجهم ونشاطاتهم

  السياسة الوطنية للطالئع والشباب
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  ألهدافا
 

  .  تضمن تطبيقها  إنتاج سياسة وطنية للطالئع والشباب، شاملة ومنظمة إلى جانب خطة عمل .1

 .رفع الوعي في المجتمع الفلسطيني باهتمامات الطالئع والشباب، ومخاوفهم، واحتياجاتهم وحقوقهم .2

 .الوطنيةتفعيل الطالئع والشباب ليساهموا في كل مراحل عملية تشكيل السياسة .3

 األساسية من خـالل     األهليةدرات العاملين في وزارة الشباب والرياضة والوزارات والمؤسسات         بناء ق  .4

 . مشاركتهم في العملية

ـ   الطالئـع والـشباب الفلـسطيني،       حقوق لدعمالدعوة والتأييد مع صانعي القرار       .5 آراءهم، واألهتمـام ب

 . واحتياجاتهم، ومساهماتهم، وطموحاتهم

  
  منطلقاتال

  

 وأداة للمخططين ومنفـذي الـسياسات علـى         ةسياسة وطنية للطالئع والشباب، تكون موجه     ال بد من رسم     

 البحث الـالزم و  على برنامج دراسات التنمية يعكفوفي هذا اإلطار .  مستوى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية 

  فـي فلـسطين    "ابالسياسة الوطنيـة للطالئـع والـشب      "مسودة  / مشروع تحضيربتنظيم النشاطات األخرى المتعلقة     

  . مجتمعيةطالئعية وشبابية ومشاركة بوصياغتها 

  
  : عداد السياسة الوطنية للطالئع والشبابإلالمنطلقات المفاهيمية الرئيسية 

  

 :الخصوصية الفلسطينية •

أن تراعي السياسة طبيعة الظروف والمحددات السياسية واالقتصادية والثقافية في المجتمع الفلـسطيني،             

  .بعد الوطني والقومي واإلنساني، مع القناعة بأهمية التطوير في كافة المجاالتوأن تبرز ال
  

 :المدخل التنموي •

  .لمجتمع بأسرها  وداخلها النفع للطالئع والشباب،بأن تحمل هذه السياسة 
 

 : االستدامة •

الـشباب   مـن الطالئـع و     حقوق األجيـال المقبلـة    تضمن بعمقها   أن تمتلك السياسة الوطنية رؤيا مستقبلية       

  .وتطورهم
 

 :المحافظة على الحقوق •

  .وحقوق الطفل وغيرها من الحقوق العالميةبحقوق اإلنسان الحقوق  ربط هذه 
 

 :تفعيل الطاقات •

  . وموجهةأن تطلق هذه السياسة الطاقات المختزنة لدى الطالئع والشباب بطريقة صحية
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 :تعزيز التواصل •

ة يلمسؤولين والطالئع والشباب، وبـين القيـادات الـسياس        أن تعزز هذه السياسية آليات التواصل بين ا       

  .والمجتمعية والقيادات الشابة
 

 :تنسيق الجهود  •

ربط مفاهيم السياسة المقترحة بأهمية تنسيق وتوحيد الجهود وحسن األداء ضـمن أهميـة التخـصص                

  .حترافاالوتعزيز 
 

 : تعزيز التعاون •

  .مجال الشباب لرفع كفاءة األداء في خدمة هذه الفئةتطوير آليات التعاون مع المؤسسات العاملة في 
 

 :المساواة والعدالة •

وحالة اللجـوء وتحقيـق العدالـة       ،عتبار التنوع في المجتمع     أن تتضمن السياسة توجهات تأخذ بعين اإل      

 .والمساواة والدمج لفئات الطالئع والشباب األكثر تهميشاً كالمعاقين
 

  :ختالفاال حتراماوتشجيع التسامح  •

  . والتعددية في وجهات النظرأن تتضمن السياسة تشجيعاً على التسامح المجتمعي واحترام االختالف
 

 :المشاركة •

مشاركة الطالئع والشباب والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية األخرى التي تعنى بهم في كافة مراحل              

  .المشروع
 

 : القابلية للتبني •

  . قابلة للتبني والقبول من الجهات الحكومية وغير الحكوميةأن تحمل السياسة في طياتها ما يجعلها
 

 :القابلية للتطبيق •

 .أن تكون السياسة الوطنية للطالئع والشباب قابلة للتطبيق من قبل المؤسسات المعنية والمكلفة بذلك
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  مكونات الوثيقة
  .المقدمة .1

 .  ملف الطالئع والشباب في السياق الفلسطيني .2

 . باب التاريخية والمعاصرة في فلسطين قضايا الطالئع والش .3

 . المنطلقات والرؤى .4

 .المواطنةضمن مفهوم  الحقوق والواجبات  .5

 :  من حيث الجوانب التالية األولويات .6

 .لكل أولوية واألهداف والمبادئ  المنطلقات •

 .الفئات المستهدفة لكل أولوية  •

 .ستراتيجيات األساسية لكل أولويةاإل •

 ات المساءلة والتقييم التنظيمية وآلييةالبن •
 .خطة العمل •

  
  المنهجية

  

  :تقسم المنهجية إلى ثالثة مجاالت متداخلة ومترابطة              

  
  المجال البحثي: أوًال

 وضـمن األسـس المهنيـة       مـشترك  وبتفاعل   اله، إلى أع  الهرم  من أسفل  منهج عمل تشاركي  استخدام   .1

  .والموضوعية

 . للخبرات الوطنية ولخبرات الطالئع والشباب والمؤسسات العاملة معهـم          إن هذا المنهج يتطلب تفعيالً كامالً     

 تشاركية تعتمد باألساس على فئة الطالئـع والـشباب          إليها التي سبقت اإلشارة     عملية البحث والتطبيق  تكون  

 وسيكون للتقييم الموضـوعي للخبـرة المتراكمـة لـدى الـشباب             .أنفسهم وخصوصاً المجموعات المهمشة     

  .ع، وعند المنظمات الطالئعية والشبابية، أهمية حاسمة في تحديد طبيعة السياسة ومحتوياتهاوالطالئ

   

من خالل مراجعة ، حتياجات والمصادر و الممارسات الفضلىوذلك للقيام بتقييم واقعي لإل : البحث العلمي الموثق    .2

   .االختصاصذوي المقابالت مع أجراء األبحاث العلمية ذات العالقة و

 في الدول المجاورة وإبرام اإلتفاقيـات الدوليـة         سياسات الطالئع والشباب  ل  الرجوع  من خالل  :الدراسات المقارنة .3

  .المختلفة
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 مجال رفع الوعي والتأييد : ثانيًا 
  : في تحقيق األهداف المترابطة التاليةيعمل هذا المجال على المساهمة بشكل واضح 

تقديم المشروع ومكوناتـه المختلفـة       ، من خالل     نية للطالئع والشباب  رفع الوعي بأهمية وجود سياسة وط        .1

   . للمشاركين على كافة المستويات

التأكيد على وجهات نظرهم،  من خالل تزويدهم بفرصـة المـشاركة بتـشكيل              من  تمكين الطالئع والشباب     .2

  . السياسة والترويج لها

ب والمهتمة بالمشاركة فـي النـشاطات المرتبطـة         تقدير حجم قدرات المؤسسات العاملة مع الطالئع والشبا        .3

 ولـذلك سـتترافق العلميـة       ،جل تعاون مستقبلي مع المؤسسات األخرى ذات العالقة       أبالسياسة الوطنية من    

  .ة تستخدم كافة الوسائل المتاحةئيالبحثية وستتكامل مع نشاطات إعالمية ودعا

  .الترويج للتنمية وحقوق اإلنسان رفع الوعي بأهمية الدور الذي تلعبه سياسة الشباب في  .4

  .اتهمتشجيع المؤسسات والمجموعات المهتمة بالعمل في مجال التعبئة والتأييد للترويج لمشارك .5

  .ولوياتهمأتزويد الشباب بإطار للتعبير عن احتياجاتهم ومخاوفهم و .6

  . التنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةرفع درجة .7

  
 درات مجال بناء الق: ثالثًا

  :تتضمن عملية بناء القدرات ما يلي

 . كوادر المشروع المتعلقة برفع الوعي والدعوة والبحث .1

 . اللجان التوجيهية والميسرين .2

 . والمؤسسات األخرى ذات العالقة والرياضة موظفي وزارة الشباب .3

 . اإلعالميين .4

 . الشباب .5

  . أعضاء المجموعات المحورية .6

  

  : قدرات المجموعات سابقة الذكر بالنقاط األساسية التاليةوتتلخص الخطة التدريبية لبناء

 تدريب كوادر المشروع المتعلقة برفع الوعي والدعوة والبحث واإلعالميين والمجموعات الشبابية علـى       .1

كيفية إعداد السياسة، لماذا هناك حاجة لسياسة وطنية، آلية إعداد السياسة، ماهية مهارات :المهارات التالية 

والضغط، كيفية إدارة الحمالت اإلعالمية، كيفية دمج السياسة في عمل المؤسسات الحكومية وغير             التعبئة  

  .الحكومية
 

  : على المواضيع التاليةاللجان التوجيهية والميسرين أعضاءتدريب  .2

  ولماذا هناك حاجة لسياسة وطنية؟ ما هي السياسة؟ •

  ؟كيفية إعداد السياسة •

  . السياسة في عمل المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةدورات تدريبية على مهارات دمج •
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   الشباب واللجان العاملة في المشروع وموظفي وزارة الشباب والرياضة العاملين فـي المـشروع              تدريب  .  3

  .، حسب المهمات التي سيقومون بهاوالمؤسسات األخرى ذات العالقة
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  الهيكليــة

 
 
 
 

  

   والشباب اللجنة التوجيهية للسياسة الوطنية للطالئع
  

  لجنة الشباب والطالئع التوجيهية
  

  مشـــروعإدارة ال

  

  فريــق المشـروع

نشاطات بناء 

  القدرات
نشاطات اإلعالم 

  والضغط والتأييد
نشاطات البحث 

  والدراسات



 

 
  .لجنة التوجيهية للسياسة الوطنية للطالئع والشبابال.  1
  

اللجنة التوجيهية للسياسة الوطنية للطالئع والشباب من ممثلين عن المؤسسات الحكومية وغير الحكوميـة              تتكون  

وتتلخص مهام هـذه اللجنـة      في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تعقد اجتماعات منتظمة بواسطة الفيديو المرئي،             

  :في

 . رار خطة العمل للمشروع ودعم تنفيذهاإق .1

 . تأمين الدعم المؤسسي الحكومي والدولي للسياسة .2

 .تقديم التوجيه ومتابعة عملية إنتاج السياسة، وضمان تطبيقها .3

 .لمشاركة الفعالة في إنتاج سياسة شاملة تتعامل مع محاور مختلفة تهم الشبابا .4

ة في إنتاج وتبني السياسة مركزيـاً ومناطقيـاً وتقـديم           ضمان مشاركة المؤسسات الحكومية وغير الحكومي      .5

  .التسهيالت الالزمة

ضمان مشاركة الطالئع والشباب في مختلف مراحل إعداد السياسة لتعكس االحتياجات واألولويات الحقيقيـة               .6

 . لهم

تبنيها  اسة وضمان الترويج والضغط باتجاه أهمية إنتاج سياسة وباتجاه النشاطات المختلفة المتعلقة بإنتاج السي .7

 .من المؤسسات المحلية والدولية

خلق الفرص للتعلم من المؤسسات التي لديها خبرة في إنتاج السياسات الوطنيـة علـى الـصعيد المحلـي                     .8

 .والدولي

 إنتاج وتطبيق اتصاالت شاملة وخطة للتأييد والضغط والتي تهدف إلى نشر الوعي فـي المجتمـع حـول                   .9

 .بالسياسة الوطنية للشبا
 

  ). كل ستة أسابيع(هذا وتجتمع اللجنة التوجيهية للسياسة الوطنية بشكل دوري : مالحظة

  
  .)وزارة الشباب والرياضة(مهام سكرتاريا اللجنة التوجيهية 

  

  .متابعة توجيهات اللجنة التوجيهية وضمان دمجها في تطبيق المشروع ونتائجه .1

  دارة المشروعمتابعة توصيات اللجنة التوجيهية من قبل هيئة إ .2

  .حشد الطاقات الموجودة لدى المؤسسات الحكومية واألهلية والشبابية وتوظيفها في خدمة المشروع .3

 .إدارة عملية التنسيق بين كافة المؤسسات الشريكة على مستوى اللجنة التوجيهية وترأس اجتماعاتها .4

 .العالقةضمان تدفق المعلومات وتطورات تقدم عملية وضع السياسة للمؤسسات ذات  .5

 .العمل مع صناع القرار ومجلس الوزراء لتبني السياسة وإشراكهم في توفير الدعم المادي والمعنوي لها .6
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  لجنة الطالئع والشباب التوجيهية. 2
  

 بحيث تكون أعمار    إحداها تكون في المحافظات الشمالية واألخرى في المحافظات الجنوبية        : ينبثق عنها لجنتان  

  . سنة 24-15أفرادها من 
  م اللجنة امه

  : دعم عملية إنتاج السياسة الوطنية وضمان مالئمتها آلراء واحتياجات الطالئع والشباب باإلضافة إلى

تقديم المشورة و تطوير النشاطات المفترضة للمشروع، وضمان أن تكون اللغة والنشاطات ودية ومفيدة للطالئع  .1

 .والشباب

 .المساعدة في تفسير آراء وأفكار الطالئع والشباب التي يتم الحصول عليها من النشاطات المختلفة للمشروع  .2

 .المساعدة في الحمالت اإلعالمية الخاصة بالطالئع والشباب .3

 .ضمان مشاركة الطالئع والشباب في مختلف مراحل إعداد السياسة لتعكس احتياجاتهم وأولوياتهم  .4

 .ة حول مراحل إعداد السياسة المختلفةتقديم تغذية راجع .5

  . دور هذه اللجنة وذلك بالتنسيق مع هيئة إدارة المشروع بتفعيليقوم برنامج دراسات التنمية .6

 ).كل ستة أسابيع(هذا وتجتمع اللجنة التوجيهية للشباب والطالئع بشكل دوري   .7

  
   هيئة إدارة المشروع. 3

  

  :وتتكون من

 .)تم اعتماد وزارة الشباب والرياضة كسكرتاريا اللجنة(سكرتاريا اللجنة التوجيهية  .1

 .اليونيسيف .2

  .برنامج دراسات التنمية في جامعة بير زيت .3

  

  كل أسبوعين بشكل دوريتجتمع هذه الهيئة 
  

  : الهيئةما مه
  .متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التوجيهية •

مـشروع، والمـذكورة فـي الخطـوط        إدارة وتنظيم نشاطات المشروع، لضمان تحقيق المنتجات المتوقعة لل         •

  ).تقوم هذه الهيئة بتقديم الدعم لفريق المشروع، والممثل فيها(، روعمشلوثيقة الالمرجعية 

  ).كل ستة أسابيع(رفع تقرير دوري للجنة التوجيهية للسياسة الوطنية حول مراحل تنفيذ المشروع  •

في برنامج  ) وزارة الشباب والرياضة  (نة التوجيهية   ة من سكرتاريا اللج   /كما تم االتفاق على أن يتم انتداب موظف       

  :دراسات التنمية ضمن فريق العمل، بحيث تكون مهام هذا الشخص ما يلي
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حلقة وصل يساعد ممثل الوزارة في هيئة إدارة المشروع في الدعوة الجتماعات اللجنـة التوجيهيـة                . 1

  .للسياسة الوطنية وتوثيقها

  .والطواقم من مؤسسات أخرى لدعم نشاطات المشروعتعبئة طاقم وزارة الشباب . 2

  .التعريف بالمصادر البشرية التي تحتاج إلى تعزيز وتدريب أثناء عملية إعداد السياسة. 3

  .يعمل هذا الموظف ضمن األطر اإلدارية والتي يعمل ضمنها باقي فريق المشروع. 4
  

  مهام اليونيسيف
  . عضو في هيئة إدارة المشروع •

  .م الفني للمشروعتامين الدع •

 .تأمين الدعم المالي للمشروع •

 .التنسيق مع مؤسسات األمم المتحدة األخرى العاملة في مجال الشباب •

  
  جامعة بيرزيت/ برنامج دراسات التنمية. التطبيقية البحثية المؤسسة . 4

  

لك بتوجيه من هيئة جامعة بيرزيت هو المؤسسة التطبيقية البحثية للمشروع وذ-يكون برنامج دراسات التنمية

حيث سيتولى البرنامج مسؤولية وضع الخطط التفصيلية والبرامجية لمناقشتها من قبل هيئة إدارة / إدارة المشروع

ية والعمل هذا باإلضافة إلى التواصل مع لجنة الطالئع والشباب التوجيه. المشروع، وتطبيق المشروع بشموليته

 .مع فريق إدارة المشروع

.  

  :يق العامل في المشروع منويتألف الفر

  .%)30(المنسق العام للمشروع  •

  .ة المشروع والتدريب /منسق •

  .%50غزة / ة المشروع/منسق •

  .)1.5(ة اإلعالم والتوعية والدعوة /منسق •

  .)وزارة الشباب والرياضة(منسق تفعيل المصادر  •

  .ة إدارية/مساعد •

  .ة من الشباب/ ميسر20 •

  . عملية في الضفة الغربية وقطاع غزةكما ويستعين البرنامج بلجنة بحثية
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  اإلطـار الزمنـي للمشـروع

  
  ) شهر من تاريخ توقيع االتفاقية11. ( شهرا16ًمدة المشروع  •

 .يتم تعديل اإلطار الزمني حسب توقيت توقيع االتفاق وضمن الظروف األمنية في الميدان •

  
  مراحــل المشــروع

  
  ) أوغسطس25 - مارس1(تصميم المشروع   .  أ
  

  .االتفاق على البنى التنظيمية، األدوار، العضوية والعالقات .1

  .إعداد نقاط مرجعية لكل لبنة تنظيمية .2

  .تعريف وتعيين فريق المشروع .3

  .تعريف األدوار الرئيسية لفريق المشروع و تعريف نقاطه المرجعية  .4

  .تعريف المشاركين الرئيسيين ودور وزارة الشباب والرياضة  .5

  .احل الرئيسية ومدة المشروع االتفاق على المر .6

  .تحديد الميزانية  .7

 .تحديد المنهجيات والحاجة إلى االستشارات  .8

 .تحديد الخطوط العامة الموجهة  .9

 .تحديد المتطلبات العامة للتدريب  .10

 .إعداد خطة عمل مفصلة  .11

 .مراجعة الخطة ومباركتها من اللجنة التوجيهية .12

 .عمل الترتيبات التعاقدية .13
 

  ) سبتمبر30 - أوغسطس25( وع إنشاء المشر. ب
  

 .ورش العمل األولية .1

 .مين الدعم المكتبيأتعيين الكادر وت .2

 .)بروشور، صفحة الكترونية( إنتاج األدوات الدعائية الالزمة  .3

 .دليل عمل  .4

 .التأييد والدعوة مع صانعي القرار  .5

 .جمع المواد واألدبيات ذات العالقة من دول أخرى  .6

 .ن الشبابتأسيس اللجنة التوجيهية م .7
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 .توزيع البروشور والمواد الدعائية األخرى .8

 .اإلعالن عن المشروع  .9
 
 ) نوفمبر20 - أآتوبر 1(  تهيئة للعملية البحثية والتوعويةال و التحضير.جـ

  

  البحث : أوالً

  إعداد األوراق الخلفية  .1

  )ذات العالقة بالطالئع والشباب(في القوانين والتشريعات الفلسطينية قراءة  •

  في السياسات الوطنية للشباب، ارتباطاً بالمجموعات المهمشةممارساتاجعة للمر •

 )2003مسح الشباب (قراءة تحليلية إلحصاءات الشباب في فلسطين  •

 مراجعة للمعاهدات الدولية واالتفاقيات المتعلقة بسياسات الشباب •

ها في المؤسـسات الحكوميـة واألهليـة،        هذا وقد تمت مراجعة السياسات المرتبطة بالطالئع والشباب والمعمول ب         * 

  )دراسة خالد النبريص(وسيتم اعتمادها كمرجع 
 

 جعل المنهجيات إجرائية  .2

 ).التركيز/محاور العمل( عمل تخطيطية للتعرف على األولويات حول القضايا سبعة ورشتنظيم  .3

 يهاتحضير النقاط المرجعية الخاصة بمجموعات العمل المحورية والباحثين العاملين ف .4

 تحضير األدوات لتطبيق نشاطات المشروع .5

 :ات والباحثين بما يتضمنه من/تدريب المصادر ومجموعة الميسرين .6

  تطبيق المنهجيات  -

 الحساسية لقضايا الشباب واحتياجاتهم -

 التعريف والتنسيق مع المؤسسات والمؤسسات ذات العالقة .7

 .ق األوسط وشمال إفريقياالمشاركة في الورشة اإلقليمية للسياسات الشبابية في الشر .8

  

  رفع الوعيوالتأييد والدعوة : ثانياً

 .إنشاء لجنة إعالمية وإعداد خطة لرفع الوعي و التأييد .1

  .وصناع القرار..) األهل والمعلمين(التعريف بالمنهجيات المناسبة الستهداف الشباب، الراعين .2

 .التعريف بالبرامج و المبادرات الموجودة حالياً .3

 .شارية مع الشباب وإنهاء خطة العمل ورشة عمل است .4

 .ورشة عمل مع الصحفيين لتعريفهم بالمشروع وخطة رفع الوعي والتأييد  .5

 .تشكيل لجنة إعالمية وإقرار خطة إعالمية .6
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 .ورشة عمل مشتركة بين الطالئع والشباب والصحافيين  .7

 .) و البروشور Fact sheets(إعداد أدوات معلوماتية مثل  .8

  

  

   القدرات بناء: ثالثاً

  إعداد الخطة التدريبية لبناء القدرات  .1

 دراسة احتياجات التدريب .2
 

  )2005/ مارس20 – نوفمبر 20( تنفيذ نشاطات رفع الوعي والدعوة ها و تحليل وجمع المعلومات والبيانات. 4

  
   البحث : أوالً

موعات عمل محوريـة    باإلضافة لألوراق الخلفية وورش العمل التحضيرية السابق ذكرها، سيتم تشكيل مج          

مهمة هذه المجموعات تـتلخص فـي       ).  مجموعة في الضفة وغزة كحد أقصى      20 قضايا و    10( حول القضايا   

  . تحليل القضايا األساسية والخروج بالتوصيات الالزمة لتطوير الطالئع والشباب الفلسطيني

حيث تقوم مؤسسات رائدة من الطالئع والشباب،  % 50 فرد، على أن  يكون       12-8تتكون كل مجموعة من     

 فكل مجموعة سوف تعد ورقة، تقوم   ،ومتخصصة في موضوع الطالئع والشباب باإلشراف على هذه المجموعات        

  :فيها بـ

  .مقدمة وتعريف وتلخيص أهمية المواضيع األساسية المتعلقة بكل قضية .1

 ...).البرامج والخدمات(تلخيص المبادرات الحالية  .2

 .هذه البرامج عليهاالفئات المستهدفة وتأثير  .3

 .الفجوات  .4

 .التي تمنع مشاركة الطالئع والشباب الكاملة) االجتماعية، القانونية، الثقافية(المعيقات .5

 .درجة التعاون بين الشركاء األساسيين .6

 .وعلى المستوى الدوليالتعريف بأفضل نماذج الممارسات والمشاريع في الشرق األوسط  .7

آليات لدمج أفضل للطالئع والشباب وتعاون اكبر بين القـائمين          التوصية باستراتيجيات ونشاطات و    .8

 .األساسيين على موضوع الطالئع والشباب

مقترحات يعتمد تبنيها على نتائج البحث الميداني وآراء مجموعات العمـل،  (   مواضيع األوراق المحورية  •

  ):كما إنها بحاجة لتحديد اكبر وتخصيص

  التعليم  •

 الصحة •

 العمل •



 14

 اإلسكان •

 فقرال •

 التشريعات •

 الرياضة وأوقات الفراغ والنشاطات الترفيهية  •

 البيئة  •

 حقوق اإلنسان والحقوق المدنية  •

 المشاركة •

  

  .هذا وسيتم اعتماد المواضيع خالل الورشات التحضيرية* 
   

  آلية عمل المجموعات المحورية

 المجموعة األساسية

 ورش عمل مجموعات مركزة مقابالت حاالت دراسية

 ات حسب الحاجة للمجموعةاجتماع
 

العاطلين عـن العمـل،     (اجتماعات مع مجموعات ذات عالقة       اجتماعات مناطقية

 ...)الفقراء، الالجئين، النساء، المعاقين

  

  رفع الوعي والتأييد والدعوة : ثانياً

  :والذي سيتم مع ثالث مجموعات هي

  الطالئع والشباب .1

 األهل والمدرسين وغيرهم .2

 صانعي القرار .3

  

  :يمكن أن تشملبشكل محدد، فإن نشاطات رفع الوعي والتأييد والدعوة 

  تفعل لجان الشباب والطالئع المحلية  •

  "حملة صوت الشباب"تتضمن مقابالت من شاب إلى شاب ضمن  •

  استخدام استطالعات الرأي التي يعدها برنامج دراسات التنمية  •

 مية التطبيق الكامل لخطة اإلعالم ومبادرات اللجنة اإلعال •
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   التدريب:ثالثاً

  إعداد خطة التدريب بشكل مفصل .1

تطبيق برنامج منظم لبناء القدرات يتضمن تدريبات على المهارات، توزيع المعلومات والمـشاركة              .2

  في نشاطات المشروع

  

  ) مايو30 - مارس20( إعداد النسخة األولية وتغذية راجعة وإقرار صياغة السياسة  . 5

  
 

 ية الناجمة عن النشاطات األساسية في المشروعتحليل النتائج البحث
 

 تحضير مسودة السياسة من قبل فريق المشروع
 

 استشارات  مع الشركاء األساسيين والمؤسسات ذات العالقة
 

 ) في الضفة الغربية3 في غزة و 2(ورش عمل مناطقية 
 

 جيهية الوطنيةلجنة الطالئع والشباب التوجيهية واللجنة التو: تغذية راجعة
 

 إخراج المسودة بصورتها النهائية

  

  ) يوليو30 - مايو30(  التبني و الترويج للسياسة الوطنية للطالئع والشباب . 6
  

  .)رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس مجلس الوزراء(موافقة الحكومة  .1

 .مؤتمر وطني لإلعالن عن السياسية ال .2

 .جلس التشريعي والوزارات و المؤسسات غير الحكومية المصادقة على السياسة من الم .3

 .)ترجمة و تدقيق( إنتاج الوثيقة  .4

 .) مالياً وإدارياً عن طباعة وثيقة السياسة ستكون اليونيسيف مسئولة(طباعة  .5

 .توزيع ال .6

 .ترويج إعالميال .7
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 ختاميــةالمالحظـات ال
  

طالئع والشباب هي المرجعية التوجيهية لمراحل تنفيـذ        التأكيد على أن اللجنة التوجيهية للسياسة الوطنية لل        •

 .المشروع

 .مشاركة الطالئع والشباب في كل مراحل المشروع •

 .المؤسسات لكي تكون شريكة في صنع السياسة و بالتالي تبنيهاكافة تفعيل دور  •

  .عتبار تحديات االحتالل، وصعوبة التنقل والحركة، والفصل بين المناطقاألخذ بعين اإل •

تأكيد على أن هيئة إدارة المشروع هي المرجعية اإلدارية والفنية للمشروع ككل، ويتركز عملهـا فـي                 ال •

 هذا و تجتمع حـسب االتفـاق كـل          ،التأكد من أن المنتجات المتوقعة تتم حسب المرجعيات المتفق عليها         

 . أسبوعين لمتابعة ومناقشة سير العمل

خاذ القرارات المتعلقة بالتنفيذ األمين والمهني للمشروع فهي مـن           التسيير واإلدارة اليومية والميدانية وات     •

  .مهمات فريق المشروع المعين من قبل برنامج دراسات التنمية

أهمية مركزة عملية إدارة وتنفيذ المشروع، وإعطاء فريق العمل الصالحيات الكافية والفعلية لوضع الرؤى  •

  .والتنفيذ الفعال للمشروع

 .الشباب والرياضة والمؤسسات األخرى وتطوير القدرات بكل الطرق الممكنةتفعيل مصادر وزارة  •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


