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القادة الشباب

يطمح امل�سروع لتح�سني معرفة وتطوير اأدوات ومهارات 240 �سابا و�سابة من القد�س، لتح�سني و�سع جمتمعاتهم من خالل م�سار 

اأو�ساع  الفاعلة يف حت�سني  ال�سبان  لت�سهيل م�ساركة  القدرات  لـِتدريبات على بناء  تدريبي تخ�سع فيها املجموعات امل�ستهدفة 

الفل�سطينية،  الوطنية  الهوية  املنا�سرة،  االبحاث،  املناظرات،  الناقد،  )التفكري  يف  تدريبية  �ساعة   100 مبعدل  جمتمعاتهم 

املواطنة الفاعلة، العدالة االجتماعية، القانون الدويل االن�ساين وحقوق االن�سان( الإنتاج:

اأوراق بحثية  

اأوراق حقائق  

انفوغرافيك )ت�سميم بياين معلوماتي(  

تنفيذ 10 مبادرات جمتمعية  

عر�س النتائج واالإجنازات يف موؤمترين �سبابيني، يت�سارك فيهما احل�سور ق�س�س النجاح واالإجنازات والتحديات والدرو�س   

امل�ستفادة.

المناصرة المحلية والدولية

�سيتم تاأ�سي�س فريق بحث )Think Tank( من ال�سباب االأكرث فعالية، للم�ساركة يف جزئية املنا�سرة الدولية يف الربملان االأوروبي 

يف بروك�سل وجمل�س حقوق االإن�سان يف جنيف، بهدف ت�سليط ال�سوء على الو�سع احلقوقي يف القد�س، اإىل جانب اإنتاج اأوراق 

ال�سيا�سات وتقدير املواقف حول الو�سع داخل املدينة، ومنها ت�سدر تو�سيات ت�ستخدم يف ت�سكيل اأدوات �سغط على اجلهات 

الدولية والفل�سطينية الر�سمية لتحمل م�سوؤولياتها.

اأما يف جزئية املنا�سرة الدولية، �سريفع امل�سروع الوعي الدويل حول انتهاكات حقوق االإن�سان يف القد�س، من خالل تنظيم 6 

جوالت تعريفية باملدينة ل�سناع القرار االأوروبيني، واإنتاج فيلم وثائقي عن انتهاكات حقوق االإن�سان يف القد�س، كهدم املنازل، 

والتهجري الق�سري، والتمييز �سد املقد�سيني، واال�ستغالل االقت�سادي الذي �سيعر�س يف اأماكن خمتلفة بدول االحتاد االوروبي 

)الدمنارك، بلجيكا، ال�سويد، الرنويج، املانيا، واململكة املتحدة(.

مشروع دعم التغيير والقيادة الشابة في القدس

بالتعاون:تنفيذ:

الحراك المستمرمن تلقاء نفسه.. وإنمـا مـن خــاللالتغييرال يأتينـــا
”هــــــــذا املشــــــــروع بتمـــــــويــــــــل مــــــــن االحتــــــــــاد األوروبــــــــي”
“This project is funded by the EUROPEAN UNION”



الهدف العام
ي�سعى امل�سروع الذي تنفذة موؤ�س�سة الروؤيا الفل�سطينية بالتعاون مع موؤ�س�سة م�ساعدات االكني�سة الدمناركية 

)DCA( وبتمويل من االحتاد االوروبي على مدار 3 �سنوات )�سباط 2016-�سباط 2019(، لدعم التغيري لدى 
املقد�سيني/ات من خالل تطوير القيادة املجتمعية والدفاع عن حقوقهم ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية 

التي يكفلها القانون الدويل االإن�ساين، حيث �سيتم العمل على:

متكني جمموعة من ال�سباب املقد�سي واملوؤ�س�سات القاعدية واملجموعات املقد�سية من لعب دور فاعل يف   

املجتمع، والتاأثري على �سناع القرار ووا�سعي ال�سيا�سات الفل�سطينيني.

خلق م�ساحة للتفاعل مع/ وال�سغط على اجلهات الفل�سطينية والدولية امل�سوؤولة لتحمل م�سوؤولياتها جتاه   

حقوق املقد�سيني.

يت�سمن امل�سروع عدة عنا�سر اأ�سا�سية جتعل منه م�سروعًا �سموليًا، والذي ي�سمل: بناء القدرات على امل�ستوى 

ال�سبابي الفردي، املجموعات، واملوؤ�س�سات القاعدية

رفع الوعي   

مبادرات جمتمعية  

املنا�سرة املحلية والدولية  

الت�سبيك  

القد�س يف خلق  االإ�سرائيلي داخل  واإجراءات االحتالل  �سيا�سات  �ساهمت 

واقع �سعب على املقد�سيني، وخا�سة على امل�ستويني االجتماعي واالقت�سادي، 

املجتمعية  للموؤ�س�سات  املحدودة  املدنية  امل�ساركة  بفعل  �سوءًا  االأمر  وازداد 

وفئة ال�سباب، االأمر الذي انعك�س على �ستى ميادين املواطنة الفاعلة. 

1

الفئات المستهدفة
�سابًا   240 لـ  اإ�سافة  الغربية،  ال�سفة  ومثلها يف  موؤ�س�سة قاعدية وجمموعة مقد�سية،   20 امل�سروع  ي�ستهدف 

دولية، ورجال  وموؤ�س�سات  ت�سامن،  دولية م�سوؤولة )جمموعات  القد�س)20-30 عاما(، وجهات  و�سابة من 

دين، ودول اأع�ساء يف االحتاد االوروبي(، ف�ساًل عن 5000  مقد�سي/ة.

ي�شتهدف امل�شروع املناطق التالية:
20 منطقة يف القد�س: �سور باهر، البلدة القدمية، بيت �سفافا، وادي اجلوز، الطور، ال�سرافات، ال�سيخ   

جراح، الثوري، العي�ساوية، �سلوان، �سعفاط، جبل املكرب، اأبو دي�س، العيزرية، را�س العامود، باب ال�ساهرة، 

الرام، خميم �سعفاط، الزعّيم، وبيت حنينا. 

20 منطقة يف حمافظات ال�سفة الغربية التالية: جنني، نابل�س، رام اهلل، بيت حلم، واخلليل.  

جانب املنا�سرة يتم تنفيذه يف الدمنارك ومن خالل حتالف ACT يف 12 دولة ع�سو يف االحتاد االوروبي،   

مبا يف ذلك الرنويج و�سوي�سرا.

مكونات المشروع
المؤسسات القاعدية والمجموعات الشبابية

�سيعمل امل�سروع على تطوير القدرات الفنية واالإدارية لـ 20 موؤ�س�سة قاعدية وجمموعة مقد�سية، يف جماالت 

حتديد احتياجات املجتمعات النا�سطة فيها، واال�ستجابة لها، والدفاع عن حقوق االأفراد. �ست�ساهم تدريبات 

بناء القدرات يف ت�سهيل حتديد الق�سايا ذات االأولوية لتتم معاجلتها، وت�سليط ال�سوء على ق�سايا وطنية يف 

القد�س �سمن حملتي منا�سرة، ومبادرات جمتمعية تنفذها املوؤ�س�سات واملجموعات املقد�سية با�ستخدام منح 

�سغرية يدعمها امل�سروع.

ويف املرحلة التالية ي�سار اإىل بناء عالقات وروابط اأمنت مع موؤ�س�سات مماثلة يف �سائر حمافظات ال�سفة 

الغربية، لتعزيز تنفيذ الن�ساطات امل�سرتكة ملعاجلة ق�سايا اأ�سا�سية، بالعمل على اإي�ساح �سورة احلياة اليومية 

وتلك يف  القد�س  واملجموعات يف  القاعدية  املوؤ�س�سات  بني  تظافر اجلهود  امل�سروع  �سيعزز  كما  القد�س.  يف 

ال�سفة الغربية، الإنتاج �سراكات و�سبكات ترعى الن�ساطات امل�سرتكة من خالل عقد ور�سات عمل م�سرتكة.

اأيام   5 االأولوية، من خالل عقد  الق�سايا ذات  ال�سوء على بع�س  بت�سليط  امل�ستهدفة  امل�سروع  �ستقوم فئات 

مفتوحة ت�سارك فيها جهات فل�سطينية م�سوؤولة، وعقد 20 لقاء مفتوح يف املجتمع املحلي. ي«
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