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 المقدمة

وفي ضوء ما تم إنجازه في سياق تنفيذ خطة عمل المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اإلستراتيجية للسنوات الثالث األولى بعد تأسيسه، انطالًقا من 
تواصل ، التي 1121الثانية للعام تم اشتقاق محاور خطة العمل السنوية ، وتوسع العمل في عدة مشاريع بالتعاون مع مؤسسات شريكة، 1122ول خطة العام األ
ن اتخذ من مدينة رام اهللالمركز  هوية لترسيخ السعي الطموح مقرا له، وللتأكيد  بصفته مركزا فلسطينيا يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني داخل وطنه وفي الشتات، وا 

ال يقتصر على مواكبة آخر التطورات والمستجدات على الصعيد السياسي وأبعاده االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلعالمية فحسب، بل على أن عمل المركز 
نتاجيسعى جاهًدا إلى تحديد أفضل السبل لالستجابة لها، و  المالئمة لتساهم في تعزيز  ةاإلستراتيجيدراسات والبدائل أبحاث السياسات والأوراق الموقف السريعة و  ا 

 .اته التحررية في مواقعه المختلفةوتطلع الشعب الفلسطيني نضال

 ،اإلستراتيجية في بلورة السياسات والدراسات متخصصالمستقل خطة برؤية المركز القائمة على تعزيز دوره اللتلتزم اكما كان الحال في عام التأسيس األول، و 
وضع السياسات و  في المؤسسات الرسمية واألهلية؛ القرار ناعةصالفجوة بين المعرفة و ذلك من خالل تضييق و ، وديمقراطية   موضوعية   ز على تطوير بدائل  يركالتو 

مكانية تطبيقها وزمن تقديمها مع االستجابة للمتغيرات ذات التأثير على ، وتقديم تحليالت ودراسات إستراتيجية تتميز بالعمق والمهنية، ومناسبة من حيث واقعيتها وا 
كة الوطنية والخيارات اإلستراتيجية الفلسطينية ودر تفاضات الشعوب العربية على الحر واقع الشعب الفلسطيني وكفاحه الوطني، السيما تأثير تطور ثورات وان

ناثا،الشباب الفلسطيني  .في هذا السياق ، في الوطن والشتات، ذكورا وا 
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  ألهدافا
 :لىإ الرامية المركز تنطلق خطة العمل السنوية من أهداف 

بما يثري ويحسن عملية اتخاذ القرار  ،حول البدائل والخيارات السياسيةالمعمقة ستراتيجية ذات النوعية المتميزة إنتاج البحوث التحليلية  والدراسات اإل -أ
 .السياسي الفلسطيني

 ، مع اهتمام خاص بتوفيرستراتيجيات السياسية القصيرة والبعيدة المدىصة حول أوجه السياسات واإلتزويد المعنيين بالتحليل والمشورة المتخص   -ب
 .التحليالت وأوراق الموقف السريعة المدروسة والمتخصصة حول المتغيرات الطارئة على الساحة السياسية

 .خالل نشر نتائج البحوث ووسائل أخرى من ،م حول القضايا السياسيةالعمل كحلقة وصل بين البحث األكاديمي والسياسات العامة وكمنبر للنقاش العا  -ت
 .التي تهم الشعب وصانع القرار الفلسطيني يجيات السياسية للبحث في القضاياستراتاجتذاب الفلسطينيين المؤهلين وغيرهم من المختصين في األبحاث واإل -ث
 .ى المنهج العلمي في الفكر والبحث في فلسطيننتاج الفكري الجاد والمهني المستند علاإلسهام في تطوير اإل -ج
 .اإلسرائيلي وتفاعالتها اإلقليمية والدولية –ستراتيجية ذات البعد الوطني المرتبطة بفلسطين والصراع العربي بحث القضايا اإل -ح
نظيم الندوات والمحاضرات والحلقات الدراسية ولويات الفلسطينية، وذلك من خالل األنشطة العلمية وتالمشاركة في تعزيز الوعي المرتبط بالقضايا واأل -خ

 .واستطالعات الرأي وورش العمل المتخصصة والمؤتمرات، ذات الصلة بعمل المركز واهتماماته البحثية
 .من الجنسين سهام في تطوير المهارات الوظيفية للكوادر البحثية والشبابيةاإل -د
ستراتيجيات بحاث واإلاألفي  منهم خاصة المختصين ،بناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتاتاالستفادة من كافة القدرات والمهارات المتوفرة لدى أ -ذ

  .القرار الفلسطيني ناعةالشعب وص في القضايا التي تهم ،وتوجيهها لإلسهام في تراكم المعرفة ،السياسية
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 محاور الخطة السنوية
 

تنفيذها ضمن خطة ، تم تطوير أهداف تفصيلية تحدد طرق العمل والنشاطات التي سيتم بعين االعتبارالمستهدفة بعمل المركز  الفئاتمع أخذ احتياجات ودور كل 
، وكذلك تضمين ما تم ترحيله بسبب عدم استقرار (أشهر 9) ، وما تم إنجازه ضمن خطة العام األولة، باالستناد إلى خطة األعوام الثالثالثانيعمل المركز للعام 
ومع األخذ بعين  .في خطة العام الثاني...( ، بعض جوانب خطة قطاع الشبابالمقر، التجهيزاتوحدة قياس الرأي العام، البحوث، )لية للمركز وانتظام الموازنة الما

 : محاور ثالثةإلى  ، تم تقسيم خطة العام الثانيولخطة العام األ البناء على

 .البنية اإلدارية والمؤسسية للمركزيتعلق باستكمال  :األول

 .1121، وتلك الجاهزة للتنفيذ خالل العام المشاريع والبرامج قيد التنفيذ من العام األول: لثانيا

 .بالفئات المستهدفة واألهداف واألنشطة المتعلقةخطة العمل  :الثالث

 

  :الثالثةاور المح، والتي تأخذ بعين االعتبار الثانيللعام  وضح آليات العمل واألهداف واإلستراتيجياتت تيةاآلول اوالجد

 



5 
 

 استكمال البنية اإلدارية والمؤسسية للمركز: أوال

إجراءات 
 العمل

اإلستراتيجيات التي تحكم  األهداف التفصيلية للعمل
 العمل

 الجدول الزمني األنشطة المقترحة

 

 

 

 

 مقر المركز

تجهيزات أثاث و تجهيز مقر دائم ب
عصرية مالئمة لعمل طاقم المركز 

االجتماعات والباحثين، ولتنظيم 
وتوفير  النشاطات الرئيسيةو والندوات 

الخدمات ذات العالقة للفئات 
المستهدفة، وذلك في موقع مناسب 

  .بمدينة رام اهلل

إعطاء األولوية لشراء شقة أو -
مبنى مستقل في موقع مناسب 
وفق توجه مجلس اإلدارة 

من )وضمن الموازنة المقترحة 
أو باتفاق مع  خالل البنك

 (.لى دفعات مباشرةالمالك ع

في حال تعثر الشراء ألسباب -
تتعلق بالموارد المتاحة ضمن 
الموازنة، يتم استئجار مقر 

 .مالئم ضمن سقف الموازنة

 أنحسم الموقف من مجلس األمناء بش-
خياري الشراء أو االستئجار في ضوء الكلفة 
وشروط ومواقع المباني المتوفر في محيط 

التسديد للدفعة  مركز مدينة رام اهلل، وشروط
أو  القروض البنكية األولى واألقساط عبر

، بما ينسجم مع شيكات آجلة مباشرة للمالك
 يباشر، على أن السقف المحدد في الموازنة

  .المقر المؤقت الحاليلالنتقال من العمل 

إنجاز عملية تجهيز المقر والتأثيث ومد -
شبكات الحاسوب والكهرباء، بما يتناسب مع 
طبيعة عمل المركز، وضمن الموازنة 

يتم الشروع باإلجراءات 
من قبل  المتعلقة بالمقر
في ضوء ما  مجلس اإلدارة

 األمناءيقرره مجلس 
بخصوص الشراء أو 
االستئجار وفق العروض 

 .المتوفرة بهذا الخصوص
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تعريف جمهور المستفيدين -
من صانعي القرار والباحثين 
والمؤسسات ذات العالقة بموقع 

 .  المقر والخدمات المتاحة

 .المقرة

وعنوانه  شن حملة ترويج لموقع المقر-
ونشاطاته والخدمات  البريدي واإللكتروني

المراسالت مع التي يقدمها من خالل 
  . ت العالقة في الوطن والخارجالمؤسسات ذا

 

 

 المكتبة

ضمن توفير مكتبة استكمال العمل ل
تعتمد نظاما حديثا وتوفر المقر الجديد 

لمراجع والدراسات التي تخدم العمل ا
البحثي للمركز، وتوفر الخدمات 
الالزمة للباحثين المكلفين بإنجاز 
األبحاث واألوراق اإلستراتيجية التي 

 .يقررها المركز وفق خطته

إنشاء مواصلة العمل في -
شبكة عالقات وثيقة مع 
المراكز البحثية الفلسطينية 
والعربية والدولية، والجامعات، 

المؤسسات الرسمية، و 
والمنظمات األهلية والناشطة 
في القطاعات المختلفة، من 
أجل إبرام اتفاقات تبادل 
إصدارات أو اشتراكات، 

تصميم نظام محوسب لتنظيم عمل -
لوصول المكتبة وتصنيف موجوداتها يسهل ا

للمراجع والكتب، مع نظام محدد لتقديم 
خدمات االستخدام داخل المقر أو اإلعارة، 
على يتسم نظام المكتبة بالمرونة بشأن أفاق 

 .توسع عمل المركز في المستقبل

بيانات حول احتياجات القاعدة  تحديث-
المركز من المراجع والكتب البحثية 

صدارات المراكز البحثية  .وا 

مع يتم إنجاز النظام  -
 .إلى المقر الجديد االنتقال

 

 

 

 

 



7 
 

واالستفادة من الخدمات التي 
توفرها مكتبات الجامعات 

 .ومراكز البحوث

اعتماد نظام عصري للمكتبة -
واألرشيف واإلعارة يسهل على 
طاقم المركز والباحثين 

لوصول للمراجع واألبحاث ا
المتاحة في مكتبة المركز 
ومكتبات الجامعات 

 .والمؤسسات البحثية

اعتماد نظام عمل يتيح -
اإلطالع على أحدث النتاجات 
واإلصدارات في مجاالت 
األبحاث التي تهم المركز 

حصر المراجع والكتب ة تحديث عملي-
واإلصدارات العربية واألجنبية التي يمكن 
توفيرها من خالل عالقات التبادل، أو من 

 .خالل الشراء، أو من خالل االشتراك

االتصال بالجامعات والمؤسسات متابعة -
 والمراكز البحثية والمنظمات األهلية

عالقات  وتعزيز، ذات العالقة والرسمية
جاالت تبادل اإلصدارات تعاون معها في مال

 .أو االشتراك

عبر الحالية نواة المكتبة واألرشيف  تطوير-
تخصيص مكان مالئم في المقر الجديد، 

الحصول أوال على إصدارات ومتابعة 
مجانية، والشراء ثانيا، بما يتالءم مع 

مرحلة الالموازنة، واحتياجات المركز في 

قاعدة تحديث إنجاز -
البيانات مع نهاية شهر 

 .آذار

 

 

عملية الحصر مع  تحديث-
 .آذارشهر  نهاية

 

 

 البناء على مواصلة-
االتصاالت واللقاءات التي 

العام تم الشروع بها خالل 
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 .الماضي .القادمة .وتدعم نشاطه البحثي

 

 

يفترض أن تشهد المكتبة -
مع  واالرشيف تطورا مهما

ديد االنتقال للمقر الج
انتظام تحويل اإللتزامات و 

المالية للمركز، وتستمر 
شهريا وفق ما هو محدد 
في الموازنة، والتزاما بقائمة 
أولويات معتمدة في قاعدة 

 .بيانات احتياجات المركز
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الموقع 
 اإللكتروني

إطالق موقع إلكتروني عصري 
وتفاعلي خاص بالمركز، يعزز 
استخدام اإلنترنت للتواصل مع 

فلسطينيين في الوطن والشتات، ال
والوصول إلى آرائهم من خالل 

يصال رسالة  الصفحة اإللكترونية، وا 
ورؤية ونتاجات المركز للفئات 

إضافة إلى تعزيز  المستهدفة،
التواصل مع المؤسسات العربية 

ذات العالقة، وتمكين واألجنبية 
الجمهور العربي واألجنبي من 

ات االطالع على والتفاعل مع نشاط
 .المركز

نشر الدراسات التي سيتم  -
عملها من قبل المركز أو 
بالتعاون مع مراكز 

 .ومؤسسات أخرى
اجتذاب الكتاب والمحللين  -

والعامة في الشتات للتفاعل 
حول القضايا ذات العالقة 

 . بالصراع
استخدام اإلنترنت للتواصل  -

مع فلسطيني الشتات، 
واستقدامهم واجتذابهم إلى 

تلفة، المبادرات المخ
والوصول إلى آرائهم من 

 .خالل الصفحة اإللكترونية
توظيف المناسبات -

واالحتفاالت الرسمية والوطنية 
إلرسال الرسائل المختلفة 

موقع مع األخ سعد جري متابعة تصميم الت
في ضوء قرار مجلس  (الناشر)عبد الهادي 

 .األمناء بشأن االسم المختصر للمركز

تبدأ هذه العملية بعد تحديد 
االسم المختصر وتصميم 

 شعار المركز
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للجمهور الفلسطيني عبر 
 .المواقع اإللكتروني

استخدام التكنولوجيا، ومنها -
الموقع اإللكتروني، كأساس 
للتواصل مع الجمهور العربي 

 .والدولي

تخدام الموقع اإللكتروني، اس-
إلى جانب وسائل االتصال 
األخرى للتواصل مع داعمي 
المركز، وضمان اطالعهم 
على نشاطاته، إلى جانب 
اعتماد الشفافية في نشر تقارير 
المركز السنوية عبر الموقع 

 .اإللكتروني
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للترويج استخدام الموقع -
  .ونشر وقائع المؤتمر السنوي

 

 

 

 

 لجنة
 ثو البح

إنتاج عدد من األبحاث والدراسات  -
ذات األولوية وفق خطة البحوث 
الموضوعة، وضمان تأمين الموارد 

 .لمالية الالزمة لهاا
 إشراك نخبة من الباحثين -

الفلسطينيين من مختلف أماكن 
في بلورة  تواجد الشعب الفلسطيني

الوعي حول القضايا والتحديات 
التي تواجه الشعب الفلسطيني، 
وطرح سياسات وخيارات وآليات 
تساعد في صنع واتخاذ القرارات 

  .المناسبة
المساهمة في وضع السياسات  -

التعاون مع الباحثين -
يين المحترفين والمحللين السياس
في  واالقتصاديين واالجتماعيين

بلورة سياسات بحثية علمية، 
وتحديد مجاالت ومواضيع 

وث واألوراق اإلستراتيجية البح
ولوية لصانعي القرار ذات األ

 .والجمهور الفلسطيني

إشراك نخبة من الباحثين  -
األبحاث وأوراق  في إعداد

 .العمل المختلفة

العمل بموجب نظام البحث العلمي -
، إلضافة لخطة البحوث الخاص بالمركز

 .وقائمة الباحثين الخاصة بالمركز

، وتحديد انتظام عمل لجنة البحوث دوريا -
كمحكمين،  أسماء مجموعة من الباحثين

، او من خارجهأ اللجنةسواء من أعضاء 
وفقا لطبيعة التخصصات التي تطرحها 

 .مجاالت البحث

تحديد األبحاث ذات األولوية ضمن خطة  -
البحوث للشروع بتكليف باحثين للعمل على 

 

 

 

للجنة البحوث عقد اجتماع 
شباط، قبل نهاية شهر 

واالتفاق على آليات عمل 
اللجنة والمحكمين وتحديد 
األبحاث ذات األولوية 
للشروع في تكليف باحثين 

 .بالعمل عليها



12 
 

وخطط البحث الخاصة  البحثية
بالمركز والموجهة لمعالجة 
المشكالت الخاصة بالمجتمعات 
الفلسطينية في أماكن تواجدها 

 .المختلفة
بحوث الالمساهمة من خالل لجنة  -
محكمين في مراجعة وتحكيم الو 

البحوث بالتعاون مع دائرة البحوث 
 .في المركز

 

ضمان آلية إشراف وتحكيم  -
وث واألوراق علمي للبح

االستراتيجية التي يصدرها 
 .المركز

توظيف قدرات وعالقات  -
في  لجنة البحوثأعضاء 

اجتذاب الكتاب والمحللين 
والعامة في الوطن والشتات 
للتفاعل حول القضايا ذات 

في نسج العالقة بالصراع، و 
تعاون وتفاعل مع  عالقات

المؤسسات البحثية الفلسطينية 
  .والعربية واألجنبية

 .1121إنجازها خالل العام 

 

 

 

ار الشروع بإنجاز نحو إقر 
بحوث  ةأو خمس أربعة

حسب ما تتيحه موازنة 
، 1121المركز خالل العام 

ووفق جدول زمني وبااللتزام 
بمعايير وقواعد نظام 

 .البحث العلمي
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مجموعة 
 التفكير

مواصلة عمل المركز القائم على  -
إشراك نخبة من الباحثين والفعاليات 

شاركة الفلسطينية، مع مراعاة الم
الشبابية والنسوية، في بلورة الوعي 
حول القضايا والتحديات التي تواجه 
الشعب الفلسطيني، وطرح سياسات 
وخيارات وآليات تساعد في صنع 
واتخاذ القرارات المناسبة، وبما يتيح 
تفعيل األدوات المتاحة من خالل 
مجموعة التفكير في التأثير على 
صانعي القرار والجمهور 

 . المستهدف
عرض األوراق اإلستراتيجية وأوراق  -

تقدير الموقف على مجموعة 
التفكير إلغنائها والحصول على 
 .تغذية راجعة قبل نشر هذه األوراق

 

إشراك مجموعة من الباحثين -
والفعاليات المعنية بالتحليل 
والمشورة المتخصصة حول 
أوجه السياسات واإلستراتيجيات 
السياسية القصيرة والبعيدة 

، مع اهتمام خاص دىالم
التحليالت وأوراق بتوفير 

الموقف السريعة المدروسة 
والمتخصصة حول المتغيرات 
 .الطارئة على الساحة السياسية

مع القضايا التعامل السريع -
والمستجدات ذات األبعاد 
اإلستراتيجية المرتبطة بفلسطين 

اإلسرائيلي  –والصراع العربي 
، وتفاعالتها اإلقليمية والدولية

من خالل اجتماعات مجموعة 
التفكير واألوراق التي يمكن 

البناء على تجربة المركز في إنتاج أوراق -
تقدير الموقف وتنظيم الندوات المتعلقة 
بالسياسات خالل العام الماضي من أجل 

ير من نخبة من تشكيل مجموعة تفك
الباحثين والفعاليات المجتمعية، مع مراعاة 

 .المشاركة الشبابية فيها

وراق أعرض األوراق اإلستراتيجية و -
 . الموقف على مجموعة التفكير قبل نشرها

استكمال المشاورات 
واالتصاالت لتشكيل 
مجموعة التفكير ووضع 
الالئحة المنظمة لعملها مع 

، بحيث آذارصف شهر تمن
اع ى المجموعة لالجتمتدع

عند حدوث تطورات 
 و لدىأتستدعي ذلك، 

إعداد مسودات أوراق 
 .و أوراق موقفأإستراتيجية 
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بلورتها في ضوء ذلك لتقديم 
سريعة للتأثير في إجابات 

  .مسار القضايا المستجدة
 

 

 

 

 نظام
 الداعمين

 (نوالمتبرع)

توفير التزامات بدعم رسالة ورؤية 
في المركز واستقاللية منهجه 

، من مجاالت البحث والسياسات
خالل توسيع شبكة تقديم الدعم 

 كز من شخصياتلنشاطات المر 
وطنية معنية بدعم  ومؤسسات

وذلك وفق األهداف مسيرة المركز، 
والشروط والمعايير المحددة في 

 .الداعمين نظام
إشراك فئات فلسطينية أوسع في 
الوطن والشتات في عملية التفاعل 

تعزيز التفاعل وروح  -
المسؤولية الوطنية واالجتماعية 
من شخصيات وفئات فلسطينية 
في مختلف تجمعات الشعب 
الفلسطيني تجاه دعم الجهد 

الذي يخدم  تيوالسياسا البحثي
قضية الشعب الفلسطيني 
ووحدته ودور أبنائه في بلورة 
الخيارات المستقبلية عبر دعم 

 .المركز على هذا الصعيد دور
اجتذاب شخصيات اعتبارية  -

 الخاص بالداعمين والمتبرعين النظام إقرار-
معايير بما يتضمنه بشأن أنماط و كز، للمر 

وحقوق وواجبات  وشروط تقديم التبرع،
 المتبرعين والتزامات المركز تجاههم،

 .بالتعاون مع محامي المؤسسة

مجلس  الشروع باتصاالت بالتعاون بين-
جل تشكيل نواة أاألمناء ومجلس اإلدارة من 

من  الثانيالداعمين خالل العام  لمجموعة
 .عمل المركز

إقرار مشروع النظام قبل  -
اجتماع )كانون الثاني نهاية 

 .(مجلس األمناء

صميم النماذج ت -
واالستمارات الخاصة بكل 

واع الدعم والتبرعات من أن
وفئاتها، والحسابات البنكية 
ذات العالقة، بالتنسيق مع 

، وذلم مع محامي المركز
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مع المركز والدعم المعنوي والمادي 
لتوجهاته وفعالياته، بما يعزز 

جتماعية في المسؤولية الوطنية واال
واقتراح دعم جهود البحث العلمي 

المتعلقة بفلسطين ووحدة السياسات 
شعبها وقصية الصراع مع 

 .   االحتالل والعنصرية

وفكرية وبحثية من مختلف 
تجمعات الشعب الفلسطيني 
للتفاعل مع رسالة ورؤية 
وأهداف المركز، بحيث تشكل 

تبرعين والمالداعمين  مجموعة
حاضنة إضافية للمولين 
الرئيسيين في دعم المركز 

 .وترسيخ استقالليته
توفير عامل دعم إضافي  -

لدور كل من مجلس األمناء 
ومجلس اإلدارة في توفير 

ويل الالزم لتوسيع نشاط مالت
المركز وتعزيز تواصله مع 

 .الفئات المستهدفة
 

ضمن الموقع  حيز خاصتصميم -
 الداعمين، مجموعة إلبراز دور اإللكتروني

والنماذج الخاصة يكل من أنواع الدعم 
مع اعتماد الشفافية في نشر  والتبرع،
 .التبرعات

 

 .نهاية شباط

الشروع باالتصاالت  -
لتشكيل نواة مجموعة 

 .الداعمين مع بداية آذار

تخصيص حيز للداعمين  -
ضمن الموقع اإللكتروني 

 .لدى الشروع بتصميمه
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وحدة قياس 
 عامالرأي ال

 مسحية دراسات وحدة إقامة -
 القيام بها يناط رأي، واستطالعات
ومجموعات  دورية باستطالعات

تركيز بؤرية لرصد وتحليل 
 الفلسطيني العام الرأي اتجاهات
 وتقارير دراسات إعداد لغايات
 أنشئ التي الهدف خدمة في تساهم
المركز في المجاالت  أجله من

 .البحثية والسياساتية
 دورية باستطالعات القيام -

، الفلسطيني العام الرأي التجاهات
وفق منهجية االستبيانات 

 .والمجموعات البؤرية
 طارئة رأي باستطالعات القيام -

 تحتمل ال هامة بقضايا تتعلق
 .التأجيل

 سياسية بمسوحات القيام - 

 بعين يأخذ اقتراح وضع تم -
 المركز عمل طبيعة االعتبار

 السياسات، ألبحاث الفلسطيني
 الرأي لقياس أكبر الحاجة حيث

 والتحليل البحث ألغراض
 في بالتأثير والمساهمة
 وذلك القرار، صنع مستويات
 مجموعات أسلوبي باعتماد
 واالستطالعات التركيز

 .(االستبانات)

 يترك لمجلس األمناء البت في اقتراح -
 في المطروح الرأي قياس وحدة تأسيس
 األولويات ذات المركز بنية استكمال سياق
 ال وقد عمله، من الثاني العام في الملحة
 هذه تأسيس بالضرورة بينها من يكون
 .الوحدة

يتوقف الشروع بإنشاء  -
الوحدة على التوجه الذي 
سيعتمده مجلس األمناء 
بخصوص االقتراح المقدم، 
ومدى توفر الموارد المالية 

 .الالزمة
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 والسياسة تتوافق وغيرها واجتماعية
 .للمركز العامة

 توالدراسا األبحاث إعداد -
 وتزويد المركز، بعمل العالقة ذات
 الالزمة بالمعلومات وحداته باقي

 العالقة ذات واألبحاث للدارسات
 .منها كل بعمل

الكادر 
 الوظيفي

تلبية احتياجات التوّسع في عمل 
 .المركز وفق الخطة السنوّية

االرتقاء بقدرة الكادر الوظيفي 
بحث والمشاريع، في مجال ال

 .وبناء قواعد البيانات

تعيين باحث كمدير لوحدة المشاريع  -
ذي كفاءة في مجال بلورة وتنفيذ 
المشاريع والبرامج والتشبيك، ال 

 .سيما فيما يتعلق بقطاع الشباب

تعيين سكرتيرة تنفيذية تتمتع  -
بكفاءات في مجال اإلدارة 
والعالقات العامة، وُتجيد اللغة 

 .اإلنجليزية

تم إجراءات التعيين فور ت
مصادقة مجلس األمناء 
على الخطة، وفي ضوء 

 .استقرار وانتظام الموازنة
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 أو جاهزة للتنفيذ التنفيذ قيد والبرامج المشاريع: ثانيا

 –دعوة خاّصةالجدول الز األنشطة المقترحة اإلستراتيجيات التي تحكم العمل األهداف التفصيلية المشروع
مجموعة الّتفكير 

 إلستراتيجّي الفلسطينيّ ا

 مني

 

 

 

 

 

دعم وتطوير محتوى عملية  -
المصالحة بصفتها مسارا 
يستهدف إعادة بناء النظام 
السياسي والحركة الوطنية 
الفسطينية في إطار منظمة 
التحرير بعد إعادة بنائها 
كممثل شرعي وحيد للشعب 

تمكين المركز من القيام بدور  -
فعال في بلورة الرؤى الكفيلة 

نهاء بتحقيق أهداف ا لمصالحة وا 
في سياق تنفيذ المرحلة  االنقسام

القادمة من المشروع بالتعاون 
مع مبادرة إدارة األزمات الفنلندية 

األلمانية، " هينرش بل"ومؤسسة 

تطوير مضمون وثيقة دعم  -
وتطوير مسار المصالحة من 
خالل تنظيم عدد من ورشات 
العمل في الوطن والقاهرة 
بمشاركة سياسيين وأكاديميين 

ء حول المجاالت وخبرا
الرئيسية التي تتضمنها الوثيقة، 

يتوقع البدء بالورشات في  -
آذار المقبل بالتنسيق مع 
الجهات المصرية ذات 

 .العالقة
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 مسار وتطوير دعم مشروع
 الفلسطينية المصالحة

 

 

 

 

الفلسطيني في كافة اماكن 
تواجده، عبر اعتماد مبدأ 
االنتخاب حيث أمكن، وعلى 
قاعدة برنامج وطني كفاحي 
وركائز للمصلحة الوطنية 
العليا، مع تحديد دور وشكل 
السلطة انطالقا من دور 

 .المنظمة كمرجعية عليا

إشراك أكبر عدد ممكن من  -
الشخصيات السياسية 
ي واألكاديمية والمجتمعية ف

عملية تحقيق وتعزيز وحدة 
الشعب وممثله وبرنامجه 
الوطني، بما يسهم في بلورة 
رؤى حول تنفيذ هذه العملية 

بااللتزام بالمعايير التي تحكم 
أسس الشراكة والتعاون بين 

 .المركز والمؤسسات األخرى

إشراك مزيد من الشخصيات  -
اديمية والمجتمعية السياسية واألك

من مختلف تجمعات الشعب 
الفلسطيني في بلورة وتبني رؤى 
محددة لدعم وتطوير مسار 
المصالحة بما يخدم تعزيز كفاح 

 .الشعب الفلسطيني

توجيه أنشطة المشروع نحو  -
الفئات التأثير في مواقف 

في مواقع صنع القرار  المستهدفة
الفلسطينيى على كافة 

مثل البرنامج السياسي، األمن، 
المجلسان الوطني والتشريعي، 

وذلك في ... والقونين والحريات
ضوء االتصاالت الجارية مع 
المسؤولين المصريين بهذا 

 .الخصوص

ورشة بالتعاون  /تنظيم ندوة -
مع جامعة الدول العربية في 

لمصالحة القاهرة، حول ا
والخيارات السياسية الفلسطينية 
في ظل تطورات الربيع 
العربي، بمشاركة شخصيات 
سياسية وفكرية وأكاديمية 
فلسطينية وعربية ذات وزن 

 

 

 

 

 

 

 

يجري العمل لتنظيم  -
الندوة في نيسان 
بالتنسيق مع مكتب 
األمين العام 
للجامعة العربية، 
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وآليات ضغط على اطراف 
 .االنقسام الداخلي

خلق رأي عام فلسطيني  -
يسند مسار إعادة بناء الحركة 
الوطنية والتمثيل الوطني عبر 
المنظمة وفق برنامج وطني 

تبار لمكانة كفاحي يعيد االع
ودور حركة التحرر 

 .الفلسطيني

التأثير في المواقف العربية  -
والدولية، الرسمية والشعبية، 
باتجاه دعم وحدة الشعب 
الفلسطيني واحترام خياراته 
السياسية بعيدا عن 

الرأي العام ، وأوساط المستويات
  .الفلسطيني

بلورة مواقف عربية ودولية،  -
رسمية وشعبية، داعمة لمسار 
المصالحة والخيارات 
  .اإلستراتيجية للشعب الفلسطيني

 .وتأثير

القيام بزيارتين إلى كل من  -
بمشاركة )برلين وبروكسل 

ثالثة من أعضاء مجلس 
اإلدارة ضمن وفد من أربعة 

بهدف الترويج ( أعضاء
صالحة والخيارات للم

الفلسطينية وحشد الدعم لها في 
أوساط األحزاب والبرلمانيين 
األلمان واألوروبيين واالتحاد 

 .األوروبي

المشاركة في االتصاالت  -
واللقاءات مع األطراف 
الفلسطينية والعربية والدولية، 

وفي ضوء توفر 
التمويل من مبادرة 
إدارة األزمات 

 .الفنلندية

سيتم القيام بزيارتين  -
إلى برلين 

 12بين  وبروكسل
 .آذار 1شباط و

سيواصل المركز  -
التمتع بالمرونة في 

االستجابة 
وما للتطورات 

تقتضيه من 
اتصاالت ولقاءات 



21 
 

كلما استدعى األمر، بما يخدم  .االشتراطات السياسية
تعزيز وتطوير مسار 

 .المصالحة

للجهود  جشن حملة تروي -
المبذولة لتحقيق المصالحة 
 والوثائق والرؤى التي يتم  

اإللكتروني موقع إنتاجها عبر ال
 والندوات والمحاضرات

 المراسالت مع المؤسساتو 
ذات العالقة في  والشخصيات

 .  الوطن والخارج

وحمالت ترويج 
وفق ما تقتضيه 

 .الحاجة

 الشباب بين التواصل مشروع
 الثانية المرحلة -الفلسطيني

 مشتركة معرفة بناء -
 الشباب بين

 ذكوًرا الفلسطيني،

تطوير وسائل وآليات  -
التواصل المباشر بين 

ني في الشباب الفلسطي

تفعيل دور اللجنة  -
ابية المشكلة في الشب

ولى ختام المرحلة األ

استمرار اللقاءات  -
التي تعقدها اللجنة 
الشبابية بدعم 
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ناثًا،  يتصل فيما وا 
 المشاركة وتعزيز

 القرار واتخاذ السياسية
 الشباب قدرة وتعزيز
 لبحثوا التخطيط على
 إستراتيجيات بناء في

 بين مشتركة عمل
 الوطن في الشباب

 وتطوير والشتات،
 فلسطينية شبابية وثيقة

 إلى باإلضافة جامعة،
 التواصل مشروع تعميم
 الفلسطيني الشباب بين
 جغرافية مناطق على
 المرحلة تشملها لم

مختلف تجمعات الشعب 
 .الفلسطيني

تعزيز وتنمية قدرات  -
الشباب من الجنسين 
على التفكير 
اإلستراتيجي وبلورة 
السياسات الكفيلة 
بتطوير المشاركة 
السياسية للشباب 
والتأثير في صنع 
القرار، وبلورة 
إستراتيجيات ووسائل 
وآليات للتحرك الشبابي 
الجمعي في الوطن 
 والشباب في سياق

من المشروع، من 
التواصل بين حيث 

الشبابية المجموعات 
في عدد من 
التجمعات الفلسطينية، 
وبلورة رؤى أولية 
تتعلق بتنمية دور 

 .الشباب

عقد ورشة خارج  -
الوطن بمشاركة 
نشطاء من الشباب 
 في عدد من
التجمعات الفلسطينية، 
بما يمكن من بلورة 
تصورات مشتركة 

وتيسير من المركز 
خالل شهر كانون 

 .الثاني

ترتيب عقد الورشة  -
الشبابية خالل 

 .شهر شباط

وضع الخطة  -
التفصيلية لمتابعة 
المرحلة الثانية 
حتى نهاية العام 

 بناء على 1121
مخرجات الورشة 
الشبابية، وتأمين 

المستلزمات 
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إحداث تغييرات في  .منه األولى
 .السياسات الفلسطينية

تعزيز التكافل والتعاون  -
المشترك بين الشباب 
الفلسطيني في معالجة 
التحديات والهموم 
المشتركة، وكذلك في 
المشاركة الجمعية في 
معالجة مشكالت 
الشباب في كل تجمع 
على حدة، والتغلب على 
العقبات التي تعترض 
تنمية دور الشباب فيه، 

ا واقتصاديا سياسي

حول إعادة بناء 
الحراك الشبابي، ودور 
الشباب في بلورة 

اإلستراتيجيات 
والسياسات الوطنية، 
وآليات التواصل بما 
يعزز الجهد المشترك 
على المستوى الوطني 
العام، وفي معالجة 
مشكالت الشباب في 

 .كل تجمع

في بلورة خطة العمل  -
المرحلة الثانية من 
المشروع حتى نهاية 

 .والموارد الالزمة
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 .1121العام  .واجتماعيا

 المشاركة تطوير مشروع
 الفلسطيني للشباب السياسية

يمتد إلى عامين  بحثي مشروع
 دراسة إلى يستندونصف و 

 السياسية والبيئة الواقع
 واالجتماعية والقانونية

 التي والثقافية واالقتصادية
 ي،الفلسطين الشباب فيها يعمل

 الدراسات إلى استناًدا
 إلى والسعي الموجودة،
 اإلشكاليات وتحديد تطويرها،
 قيامه تعترض التي والعوائق

 األكمل، الوجه على بدوره

 وتجريب وتطوير وتصميم تقديم
 والمهارات والنماذج المعارف
 التي العوائق إلزالة الضرورية

 المشاركة تطوير دون تحول
 بما الفلسطيني، للشباب السياسية

 االحتياجات مع منسجًما يكون
 والخصائص واألولويات
 ويستفيد يواكب وبما الفلسطينية،

 الموجودة والخبرات بالتجار  من
 االلتزام مع العالم، امتداد على

 التي الفكرية، الملكية بحقوق

 وتصميم تعريف -
 حول معرفة وتطوير
 فيها تعمل التي البيئة

 والمنظمات األحزاب
 وتدعم الشبابية،
 مشاركة من وتعزز
 المجتمع في الشباب

 .الفلسطيني

 وتصميم تعريف -
 بناء برنامج وتطوير
 معارف،" قدرات

يجري العمل للبدء في تنفيذ 
وفق بالشراكة المشروع 

خالل العام جدول زمني 
بعد تلقي الموافقة   1121

النهائية من المركز الدولي 
ألبحاث التنمية الكندي 

IDRC 
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 المشاركةفي مجال  خصوًصا
 .السياسية

 لبيئة نموذج بناء -
 والحزبية حزبية مناسبة

 حاضنة وبرامجية ومؤسسية
 مشاركة من تعزز لفرص
 .لفلسطينيا للشباب متنوعة

 وتقييم وتجريب تصميم -
 المشاركة لتمكين تسعى برامج

 والشابات للشباب السياسية
 الواقع خصوصية مع تنسجم

 حالة حيث من الفلسطيني
 واالحتالل السياسي االنقسام
 الشباب واحتياجات والمنسجم

 المصالح مجموعة تشمل
 .للباحثين والمادية المعنوية

" اتجاهات مهارات،
 قدرات لبناء يوجه

 شبابية مجموعات
 .فلسطينية

 من بؤرة تشكيل -
 الفلسطيني الشباب
 مواكبة على القادر
 االنتهاء بعد العمل
 بما المشروع من

 االستمرارية يضمن
 إنتاج على والقدرة

 مبادرات وتطوير
 من تعزز مبدعة

 في مشاركتهم صفر 
 إطار في مجتمعهم
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 .وتطلعاتهم

 من نماذج وتنفيذ خلق -
 تعمل متنوعة شبابية مبادرات

 مشاركة فرص تحقيق على
 .للشباب ومستمرة متزايدة

 .ومتميز مبدع

 

 الشبابي المنتدى  مشروع

 وتنمية تعزيز في المساهمة
 والمجتمعية السياسية المشاركة
 من الفلسطيني للشباب

 توفير طريق عن الجنسين،
 في تنشط للشباب حاضنة
 المعرفية الخدمات تقديم مجال

 للشباب، والتنموية والتوجيهية
 قدراتهم تنمية الى باالضافة
 ورعايتها مبادراتهم وتوجيه

 البيانات ونشر جمع- 
 حول الحديثة واألبحاث والقوانين

 التجمعات في بالشبا واقع
 .والشتات الوطن في الفلسطينية

 بيانات قاعدة توفير- 
 عربية تجارب حول ومعلومات
 تعزيز مجال في رائدة وعالمية
 وتمكينهم الشباب مشاركة
 من الجنسين بين والمساواة

 بيانات قاعدة بناء -
 حول احصائية
 الفلسطيني الشباب

والخبراء ذوي العالقة 
 التجمعات في مختلف
 الوطن في الفلسطينية
 .والشتات

 بيانات بناء قاعدة -
 حول ببليوغرافية

سيتم الشروع في تنفيذ 
وفق جدول زمني المشروع 

مع انتظام يمتد إلى عام، 
موازنة المركز، او بالشراكة 

مؤسسات مع إحدى ال
 .الداعمة
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 مع والتواصل والتعامل
 وأصحاب واألفراد المؤسسات

 تحقيق مجال في االختصاص
 التي والبرامج للمشاريع تكاملال

. الفلسطيني الشباب تستهدف
 علمية أسس على سبق ما كل

 المنهج على معتمدة مدروسة
 والبحث الفكر في العلمي

 المبادرة روح وتنمية والتطوير،
 بين المساواة وتعزيز واإلبداع،
 .الجنسين

 بيانات قاعدة وكذلك الشباب،
 في ونتاجاتهم الخبراء حول
 محليا الشباب قضايا مجال
 .ودوليا وعربيا

 لتمكين رؤية بلورة- 
 وتفعيل الفلسطيني الشباب
 .والمجتمعية السياسية مشاركته

 المؤسسات مع التنسيق- 
 المعنية الشبابية والمنظمات

 وتطوير الشباب بتمكين
 .والمجتمعية السياسية مشاركتهم

 مهارات ورعاية تنمية- 
 في الشباب الباحثين لدى البحث
 المجاالت في والشتات الوطن

 ونشر الشباب، قضايا
 سواء الشبابية األبحاث
 هذا سياق في المنجزة

 يالت تلك او المشروع،
 منظمات تصدرها

 فلسطينية ومؤسسات
 في فلسطينية غير أو

 .الشبابية المجاالت

 برامج وتقييم تنفيذ -
 قدرات وتدعيم التمكين
 الشبابية القيادات

 قطاع عن والمسؤولين
 مختلف في الشباب

 الفلسطينية، التجمعات
 المجاالت في السيما
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 .بقضاياهم عالقةال ذات

 ورعاية وتشجيع تنمية- 
 مجاالت في الشبابية المبادرات

 السياسية المشاركة تعزيز
 .والمجتمعية

 شبابي منبر توفير- 
 سنويا المنتدى يعقده سنوى
 تهم محددة قضية على ويركز
 الوطن في الفلسطيني الشباب
 .والشتات

 منصة ونشر بناء- 
 بالشباب خاصة الكترونية
 النتاجات وحاضنة وقضاياهم
  .المنتدى

 وتخطيط البحثية
 المشاركة سياسات
 والتمكين السياسية

 حول وتتركز بابي،الش
 البحثية، المهارات
عداد  السياسات وا 

 ..القيادية والمهارات

 المبادرات تنفيذ رعاية -
اإلبداعية،  الشبابية

 وتقييمها وتعميم
 .المستفادة الدروس

عقد مؤتمر سنوي  -
بمشاركة شباب من 
مختلف التجمعات 
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 الفلسطينية ويركز 
 محددة قضية على
 الفلسطيني الشباب تهم
 .والشتات الوطن في

 اخبارية إصدار نشرة -
الشباب  حول دورية

الفلسطيني في مختلف 
 .التجمعات

 سنوي تقرير اصدار -
 مكثف بشكل يعالج

 واحدة من أبرز
 فى الشباب قضايا
 .والشتات الوطن
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 األبحاث برنامج مشروع
 للشباب اإلجرائية

 الريادة المساهمة في تحقيق
 وقضايا أبحاث مجال في

 اقتراح في والتميز الشباب،
 التي النوعية والبرامج الحلول
 المختلفة، احتياجاتهم تلبي

الفاعلة من باحثين  والمساهمة
 في إنجاز األبحاث شباب

 الشعب بقضايا المتعلقة
 .الشباب السيما لفلسطيني،ا

 العلمية االستشارات تقديم
 الرقي على والعمل والبحثية،
 للمشاركة الشباب بمستوى
 التنمية مجاالت في بفعالية

 خالل من وذلك المختلفة،
 شبابية مجموعات وتأهيل تدريب

 الغربية الضفة من كل في
 2991 وأراضي غزة وقطاع

 مجال في الشتات وتجمعات
 أخرى حياتية تومجاال البحث
 وأدائهم كفايتهم ورفع تتصل
 في قيادية بأدوار قيامهم وتعزيز

 البحث على قائمة مجتمعهم،
عداد  والمناصرة التعبئة خطط وا 
 .والتأثير

 الشباب اختيار -
 من المستهدفين

 .البرنامج

 وتطوير تصميم -
 التدريبي البرنامج
 البحثي بشقيه

 .والمهاري

تنفيذ البرنامج  -
 .التدريبي

تطوير األبحاث بما  -
يشمل تحديد 
المجموعات البحثية 
ومجاالت األبحاث 

 ..والمشرفين

 تنفيذ في الشروع سيتم
 زمني جدول وفق المشروع

 انتظام مع م،عا إلى يمتد
 بالشراكة او المركز، موازنة

 المؤسسات إحدى مع
 .الداعمة
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 الباحثين من تشكيل نواة لمنتدى
 المشروع دورة بانتهاء الشباب
 .مخرجاته استدامة لتحقيق

 .نشر األبحاث -

تشكيل نواة منتدى  -
 .الباحثين الشباب

 

 

 ثانيخطة العمل للعام ال: ثالثا

 

كما تنفيذ ما يلي  خالل هذه الفترة القصيرة من عمر المركز ، حيث تماألشهر التسعة الماضية من عمل المركزسيتم خالل العام الثاني البناء على ما تحقق خالل 
 :تفصيل في التقرير اإلداريهو مبين بال

  ندوات حول قضايا مختلفة 9تنظيم. 

 تنظيم ورشتي عمل. 

 تنظيم يوم دراسي. 
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 مم المتحدة واالتحاد األوروبي ومراكز بحثيةب ومن األعقد سلسلة من اللقاءات مع صانعي القرار السياسي ودبلوماسيين عرب وأجان. 

  أوراق تقدير موقف 9إعداد. 

 تراتيجيإعداد ورقة تقدير إس. 

  ودراسات أوراق بحث 3إعداد. 

  (.أوكسفورد -وثيقة المصالحة، ووثيقة الخيارات اإلستراتيجية)مساهمة فعالة من المركز في إعداد وثيقتين 

 من قبل مدير عام المركز ومدير البحوث ندوة ومحاضرة 22في  كمتحدثين المشاركة. 

 بلدان 2ات ومؤتمرات، شملت زيارة خارجية للمشاركة في ورشات ولقاء 22القيام بـ. 

 كتابة ونشر عدد كبير من المقاالت من قبل مدير عام المركز ومدير البحوث في صحف ومواقع لمؤسسات فلسطينية وعربية ودولية. 

 ذاعات فضائيات على اللقاءات من عدد  كبير في المشاركة اإلسرائيلي  بيالعر  بالصراع عالقة ذات قضايا لطرح وفضائية محلية ومسموعة مرئية وا 
 .وقضية المصالحة
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 الجدول الزمني األنشطة المقترحة اإلستراتيجيات التي تحكم العمل األهداف التفصيلية للعمل معها الفئة المستهدفة 

صانعو القرار 
 الفلسطيني

المساهمة في بلورة الوعي حول  -
القضايا والتحديات التي تواجه 

 .الشعب الفلسطيني
آليات طرح سياسات وخيارات و  -

تساعد في صنع واتخاذ القرارات 
 .المناسبة

المساعدة في تقييم تطبيق  -
القرارات وتنمية روح المساءلة 

 .الشعبية
تعزيز السياسات التي تخدم  -

 .الشعب الفلسطيني وقضاياه
 

العمل من خالل المؤسسات  -
واألحزاب ودوائر منظمة التحرير 
على تحديد مواضيع البحث 

 . والحاجة للبدائل
اون مع الباحثين المحترفين التع -

والمحللين السياسيين 
واالقتصاديين واالجتماعيين 
إلصدار األبحاث وأوراق العمل 

 . المختلفة
تنظيم ورشات العمل واللقاءات  -

 . الخاصة بصانعي القرار
تدريب المهتمين في المجاالت  -

 . ذات العالقة

أوراق  9إعداد : األوراق اإلستراتيجية-
مقترحة من لجنة ناوين يجية حول عإسترات

 .البحوث
أو  9عداد التعاقد مع باحثين إل :األبحاث-
وفق ما هو مقترح في  (أبحاث) دراسات 5

، إضافة إلى األبحاث التي البحوث خطة
ستنجز في سياق المشاريع والبرامج المذكورة 

 .أعاله
إعداد أوراق موقف وفق ما : أوراق الموقف -

تقتضيه المستجدات وطرحها على 
 .وجهات ذات عالقة موعة التفكيرمج

 خالل العامعقد خمسة لقاءات -  -
 . لقطاعات سياسية واقتصادية مختلفة

ورش عمل تناقش مخرجات  أربعتنظيم  -
خالل  ستصدرالتي  األوراق اإلستراتيجية

، إضافة إلى اجتماعات مجموعة العام

سيتم وضع جدول 
زمني لتنفيذ األنشطة 
المقترحة بعد 
مصادقة مجلس 

على خطة  األمناء
، وخطة الثانيالعاام 
ونظام ، البحوث

البحث العلمي، 
إضافة إلى استقرار 
وانتظام موازنة 

 .المركز
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  .التفكير
بأوراق عمل تخص  اتالمشاركة في مؤتمر  -

 . ةالقضية الفلسطيني
مقاالت في الصحف المحلية  عدةنشر  -

واإلقليمية حول قضايا محددة ذات عالقة 
 .بالصراع العربي اإلسرائيلي

تنظيم حوار من خالل جلسات وحلقات  -
نقاش تركز على بلورة ركائز المصلحة 
الوطنية العليا، والسعي لترويجها وتبنيها 
في اوساط صانعي القرار في المستويات 

العام الفلسطيني في  المختلفة والرأي
 .الوطن والشتات

الجمهور 
 الفلسطيني 

تعزيز الوعي المشترك لدى  -
ي الوطن والشتات الفلسطينيين ف

بالتحديات التي تواجه الشعب 
الفلسطيني والسياسات الالزمة 

 .لمواجهتها

استخدام اإلعالم المرئي  -
والمسموع للوصول إلى الجمهور 
الفلسطيني، وتوعيتهم حول 

 . يا الصراعقضا
استغالل المناسبات واالحتفاالت  -

المشاركة في لقاءات على فضائيات  -
ذاعات مرئية ومسموعة محلية وفضائية  وا 
لطرح قضايا ذات عالقة بالصراع العربي 

 . اإلسرائيلي
نشر مقاالت  وتحليالت سياسية مبنية  -
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تطوير المشاركة الشعبية في  -
صنع القرار المتعلق بمستقبل 

 .الشعب الفلسطيني
تطوير برامج تسعى لتعزيز  -

التواصل بين الفلسطينيين على 
 .اختالف أماكن تواجدهم

المساهمة في وضع السياسات  -
هة لمعالجة المشكالت الموج

الخاصة بالمجتمعات الفلسطينية 
 .في أماكن تواجدها المختلفة

توعية الجمهور الفلسطيني  -
والعربي واإلقليمي بأهمية 
المحافل والمؤسسات الدولية في 

 .دعم القضية الفلسطينية
 

الرسمية إلرسال الرسائل المختلفة 
 . للجمهور الفلسطيني

عمل النشرات والبيانات ونشر  -
التي  وأوراق السياسات الدراسات

سيتم عملها من قبل المركز أو 
 .من مراكز ومؤسسات أخرى

العمل مع المؤسسات األهلية  -
والمؤسسات الرسمية للوصول 

 . العامة إلى
التركيز على المرأة عنصر  -

 .أساس في النضال الفلسطيني
التركيز على الريف الفلسطيني  -

والتفاعل مع الجماهير العريضة 
في هذه التجمعات كونها تشكل 

من أماكن تواجد % 01أكثر من 
 . الفلسطينيين في الداخل

التعاون مع المؤسسات الوطنية  -

على الدراسات التي تم تنفيذها من قبل 
 . المركز

بمشاركة  ةجماهيريوندوات  اتتنظيم لقاء -
 . حول قضايا مستجدة بيةمجتمعية وشبا

عمل وتنظيم حلقات نقاش ومؤتمرات  -
في الريف والمدن  والشباب خاصة بالمرأة

 . الفلسطينية والشتات إن أمكن
عمل لقاءات داخل الخط األخضر  -

بالتعاون مع المؤسسات األهلية هناك؛ 
 .91 فلسطينييلنقاش قضايا تخص 

عمل صفحة خاصة، ضمن الصفحة  -
بالمركز، بفلسطيني  اإللكترونية الخاصة

 .interactive webالشتات تكون 
عقد لقاءات خاصة تجمع بين مثقفين من  -

داخل الخط األخضر ومن الضفة والقطاع 
 videoومناطق الشتات من خالل ال

conf. . 
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 .في تجمعات الشتات
المحللين اجتذاب الكتاب و  -

والعامة في الشتات للتفاعل حول 
 . القضايا ذات العالقة بالصراع

استخدام اإلنترنت للتواصل مع  -
فلسطيني الشتات، واستقدامهم 
واجتذابهم إلى المبادرات 
المختلفة، والوصول إلى آرائهم 

 .اإللكتروني الموقعمن خالل 
التركيز على الكتاب والمثقفين  -

اصل داخل الخط األخضر، والتو 
 .  معهم

تنظيم لقاءات حوارية تضم مثقفين  -
وباحثين مع ممثلي األحزاب السياسية، 
وبحضور العامة؛ لنقاش قضايا ذات 

 .قة بالصراععال

الجمهور العربي 
 والدولي 

المساهمة في إعادة بناء الوعي  -
بالبعد العربي واإلقليمي والدولي 

 .للقضية الفلسطينية
العمل والتأثير الموجه نحو تبني  -

سياسات على المستوى الدولي 

التعاون مع الجهات المؤازرة  -
ومجموعات التضامن الدولية 

 . لتفعيل القضية الفلسطينية دولًيا
التعاون مع مؤسسات عربية  -

ودولية لتعزيز دعمهم ومؤازرتهم 

إطالق الصفحة اإللكترونية الخاصة  -
، خاصة إن أمكن بالمركز بعدة لغات
 .بالعربية واإلنجليزية

ألفراد لبيانات القاعدة  تحديث وتطوير -
دولية بحيث ترسل العربية و المؤسسات الو 

-  
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لتعزيز شرعية القضية 
 .الفلسطينية

تعزيز التنسيق مع مؤسسات  -
ج بحثية عربية ودولية للتروي

لسياسات تخدم القضية 
 .الفلسطينية

 

 للقضية الفلسطينية 
استخدام التكنولوجيا كأساس  -

للتواصل مع الجمهور العربي 
 . والدولي

لهم كافة األبحاث والدراسات التي يصدرها 
 .المركز

مؤتمرات دولية و  لقاءات المشاركة في -
قليمية  للحديث عن بدائل حل وعربية وا 

، وحشد الدعم الصراع العربي اإلسرائيلي
لمسار المصالحة والخيارات السياسية 

  .الفلسطينية
نشر المقاالت والدراسات في الصحف  -

العربية واألجنبية؛ للوصول إلى الجمهور 
 . الدولي والعربي

استضافة متحدثين دوليين وسياسيين  -
 .عالميين في المؤتمر السنوي

 مر السنويالمؤت

وضع خطة تفصيلية لمحاور 
السنوي الثاني بالستفادة المؤتمر 

من مخرجات وتوصيات 
 .المؤتمر األول

   

 


