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 ة مقدم

جننننازات التنننن   ققهننننا نا  هنننن أ ةمكجفنننن ةالتقريننننر لننننيعكس   ننننورعننننداد هنننن ا إ يننننأت            

والتننن  جننناءت   نننيلة توننناإلر جهنننود كاإلنننة ،  2015اتحننناد اللنننطان الفلانننايا   نننال  العنننام 

لنننن ي  واصننننلوا العمننننا  كننننا جهنننند وانتمنننناء وجا نننن  واألصنننندقاء ، االعنننناملي  والمتاننننوعي  

العمننننا ، منننن  اجننننا اقنننندامه  العدينننند منننن  القننننرط والمواقننننع الفلاننننايايه وتحملننننوا متاعننننب 

تحقينننه اهننندات م سانننته  التننن  يقنننر إلننن  طليعتهنننا االرتقننناء  ننندور اللنننطان الفلانننايا  إلننن  

الملننناركة إلننن  اعنننادة  اننناء النننوط  الفلانننايا  والتخفينننر مننن  اعطننناء الحيننناة التننن   لفهنننا 

 اال تال  االسرائيل  .

ان هنننن ه االنجننننازات تحققنننن  إلنننن  شننننا شننننروت صننننعطه يعيلننننها اللننننعب الفلاننننايا  جننننراء 

سننننات اال ننننتال  االسننننرائيل  التنننن  تهنننندت الننننم تفرينننن  االر  الفلاننننايايه منننن  اهلهننننا سيا

عطنننر سياسنننة االسنننتياان والح نننار والقمنننع التننن  يانننا  ماهنننا اللنننطان الفلانننايا  الا نننيب 

علنننم الر ينننا والهجنننرة  نننارع النننوط  ل ولعنننا م قنننرات الطاالنننة واالعتقنننا    جطنننارهطنننر كاأل

النقاننننام سنننناهم  إلنننن  تلننننتي  و نننندة الحركننننة اسننننتمرار  الننننة ا أنكمننننا . تنننندلا علننننم  لنننن 

  الحريات العامة. وأضرتاللطا ية 

ن اهنننن  التوجهننننات التنننن  ياننننعم االتحنننناد الننننم تحقيقهننننا تتمجننننا  تااننننيه الجهنننند اللننننطا   إ

ساننننات علننننم كاإلننننة الماننننتويات  مننننا إلنننن   لنننن  تع ينننن   و تمكنننني  هنننن ه الم، الفلاننننايا  

سانننننات  تع يننننن  اللنننننراكة منننننع م ،وتع يننننن  دور الهينننننات المحلينننننة  ،مواردهنننننا ال اتينننننة

تع ينننننن  دور الاانننننناء ، التركينننننن  علننننننم تع ينننننن  المننننننورو  الجقنننننناإل  ، المجتمننننننع المحلنننننن  

 . المهلمةوالفتيات ال سيما إل  المااطه 

والنننندع  والتعنننناون وتفعيننننا ة ، ن تحقيننننه هنننن ه الامو ننننات لنننن  تتحقننننه  نننندون تننننوإلر االرادإ

 . الخاط و ااء قراكات محلية ودولية

إلننننن  مانننننيرة االتحننننناد  هننننندت تع يننننن  دور اللنننننطان  راسنننننخةسنننننتطقم  ن هننننن ه التحننننندياتإ

التعاننننفية، الفلاننننايا  ل ليطقننننم اداة ال ننننمود إلنننن  وجننننه سياسننننات اال ننننتال  االسننننرائيل  

  اعتطارهنننناولتطقننننم قوننننايا وهمننننوم اللننننطان علننننم اجانننندة الحكومننننة الفلاننننايايه اليوميننننة 

الننندع  والرعاينننة  ية اسنننتراتيجية إلننن  سنننيا   القونننية الفلاننناياية والتننن  تانننتحه كننناونننق

واالسنننت ال  مننن  قطنننا الجهنننات الداعمنننة التننن  تحمنننا  لإلغنننراء تنننم ال يطقنننم اللنننطان عرضنننة 

 .اجادة سياسية تتعار  مع  ه وكرامة اللعب الفلاايا  

 وا  فنننا عاننن  مالقنننا  غينننان التق نننير تن الاجا نننات التننن  تحققننن  ال ألنننم إن نلنننير أ قننن  

ماننناهمة تحتننناع للمتا عنننة واالسنننتمرار لتحقينننه ن كنننا منننا تننن  انجنننازه هنننو أولكاانننا نعتطنننر ،

 ديمومة الاجاح .

 

 ريا  عااري

 ريالمدير االدا

 كا عام وأنت   خير 



 

أيونننا ، االن نقننندم التقرينننر االداري والمنننال  الننن ي يانننتعر  ماننناهمتاا إلننن  العمنننا الننن ي 

 نهدت م  وراءه تع ي  ال مود أل ااء قعطاا ولللطان  لكا  اص .

 

كتا تنننه، مننن  ملننناركتاا لمإلنننراد والم سانننات إلننن  الماننناطه التننن  نعمنننا نقننندم منننا نانننتايع 

 هنننا، ونعتننن ر لمننن  لننن  ن نننله  عننند، ألن دورننننا أن نعاننن  الامنننا ع إلننن  العمنننا، وال نانننتايع 

 ت اية كا المااطه الفلااياية.

قننناركاا ونلنننارس الم سانننات غينننر الحكومينننة إلننن   منننالت ت يينننر الاياسنننات، تحاورننننا منننع 

نا أن ال ننننمود عاننننوان المر لننننة، ال ننننمود المقنننناوم لمخااننننات الجهننننات الماننننئولة، أكنننند

 اال تال  لتجويعاا، وإ واعاا... وتهجيرنا .

 

عمقانننا مفننناهي  اللنننراكة منننع إلئنننات قنننعطاا مننن  قنننطان وناننناء ، ع زننننا مننن   طنننرات اللنننطان 

 إل  إدارة الم ساات ، وع زنا م  تو يد المداإلعي  ع  الحريات العامة إل  الطلد .

 

الماضنننيي  ، انت نننرنا ضننننم  قننندرتاا ،لمحننناإل ت  سنننلفي  ومااقنننة قننننما    نننال  العننناميي 

غر نننن  القنننندس ، ع زنننننا قنننني  العمننننا التاننننوع  ، وسنننناهماا إلنننن  تقويننننة صننننوت الانننناس ، 

ات ام . كإ اعنننننة للاننننناس ، للمجتمنننننع المننننندن  ال ننننناد  ،  24صنننننوت الطلننننند ، مننننن   نننننال  

 لقوايا الطلد ، ضد الفااد ، مع انجازات المخل ي  .

 

  هننن ه االنجنننازات ،لنننوال دعننن  االصننندقاء المتوننناماي  منننع قنننعطاا ، الننن ي  نقننندم لننن  ولننن  تكننن

لهننن  اللنننكر ،ولننن  تكننن  لنننوال الاننناق  التافيننن ي إلننن  االتحننناد يعمنننا  نننروح الفرينننه واالنتمننناء ، 

 ولوال دع  مجلس ا دارة ، وتوجيهات الهيئة العامة .

 

كطقيننننة الم ساننننات  و ننننال  العنننناميي  الماضننننيي  ، لعننننب اتحنننناد اللننننطان الفلاننننايا  دورا

الفاعلننننة ، إلنننن  قننننطكة الما مننننات االهليننننة ، وإلنننن  تلننننكيا وتفعيننننا مجلننننس تااننننيه العمننننا 

االهلننن  ، وعالقنننات متميننن ة منننع العديننند مننن  الم سانننات التننن  يتقننناطع االتحننناد معهنننا إلننن  

 العما م  أجا صمود قعطاا .

 

لكننن   نعتننن ر لمننن  لننن  نانننتايع تلطينننة ا تياجننناته  ، نحننن  محكومنننون  م نننادرنا و جمهنننا ،

 ه ا ال يعا  عدم اهتماماا ، ولكااا نعت   تقدي  واجطاا ضم  قدرتاا .

 

 محرم الطرغوث  

 مدير عام اتحاد اللطان الفلاايا  
 



 

 الج ء األو : التوجه الم ساات  لالتحاد .

 

 الرؤية  .1

اللننننطان هنننن  قننننوة إلاعلننننة إلنننن  مجتمننننع إللاننننايا  متحوننننر متقنننندم ديمقراطنننن ، نحنننن  ننننن م  أن جميننننع 

الفلاننننايا  مننن  كننننا المانننناطه الوطاينننة أ ننننرار مننن  القيننننود المفروضننننة علنننيه  ،وإلنننن  المقننننام اللنننطان 

األو  القينننود المفروضنننة علنننيه  مننن  قطنننا اال نننتال  واجراءاتنننه. نحننن  ننننرط أننننه إلننن  نهاينننة العقننند القنننادم 

سننننيكون هانننناس عنننندد منننن  اللننننطان إلنننن  مواقننننع قياديننننة  ويلنننناركون إلنننن  صنننناع القننننرار إلنننن  األ نننن ان 

ت االجتماعينننة، والمراإلنننه ا قت نننادية. كمنننا أنانننا إلخنننورون  نننأن اللنننطان الفلانننايا  الاياسنننية،الما ما

يلننننكا ضننننمانة لعننننائالته    إلنننن  الجطننننات )االسننننتدامة( وتع ينننن  قنننندراتها علننننم التعنننناإل  منننن  ال نننندمات 

 الخارجية الت  تهدد م ادر رزقه .

 المهمة. 2

و تننننوإلير وتاننننوير  نننندائا  ناننننعم إلننننم تمكنننني  اللننننطان الفلاننننايا  إلنننن  الوننننفة ال ر يننننة وقاننننا  غنننن ة 

لنننواقعه  وروئينننته   المانننتقطلية   ا نانننجام منننع قننني  المجتمنننع الفلانننايا  و تع يننن  اسنننس الديمقراطينننة 

ع إلننن  الفئنننة العمرينننة منننا  ننني   وسنننارك  إلننن   35-12إلينننه . عليانننا أن نعمنننا منننع إلئنننة اللنننطان  كنننوراع وإناثنننا

تنننن  توننننم  انجنننناز الاياسننننات مااقننننة عملاننننا علننننم دعنننن  وت وينننند وتعننننديا اطننننارات وأدوات العمننننا ال

الوطاينننة مننن  أجنننا تحقينننه طمنننوح اللنننطان. مجنننا  عملانننا يتونننم  التنننأثير علنننم التلنننريعات ،الطنننرام ، 

الخانننط واجنننراءات الما مات)الم سانننات( وتانننوير قننندرات اللنننطان  منننا يتونننم  االتجاهنننات ،المعرإلنننة 

سننناقوم  نننالتركي  مننن   نننال   والخطنننرة،  ا ضننناإلة إلنننم الجقاإلنننة ا جتماعينننة، الطاينننة التحتينننة التا يمينننة.

عملاننا علننم ضننمان تننوإلر  يننارات امختلفننة لللننطان إلنن  جميننع المانناطه،  حينن  تطقننم ملنناركة اللننطان 

 وأإلكاره  غير محدودة إل   عض الجوانب.

 ألهدات. ا 3

 تاوير ملاركة اللطان الفلاايا  إل  الحد م  إلقر أسره  . .1

يننننة والاياسننننية التنننن  تهنننن  اللننننطان تع ينننن  تفاعننننا اللننننطان الفلاننننايا  إلنننن  القوننننايا ا جتماع .2

 الفلاايا  والعال .

زيننننادة اهتمننننام اللننننطان إلنننن  ا لجوانننننب الجقاإليننننة المرتطاننننة  ننننالمجتمع الفلاننننايا  وا ناننننان    .3

  لكا عام.

 .تاوير األداء العام التحاد اللطان الفلاايا  م  أجا انجاز رؤيته وزيادة تاثيره   .4

 

 

 



 القي  الحاكمة لعما اتحاد اللطان. 4

نحنننن  إلخننننورون  رؤيتاننننا ومهمتاننننا التنننن  تجانننند القنننني  ا ناننننانية المتحوننننرة ،والمااننننجمة مننننع 

موننننمون  اعننننالن وثيقننننة االسننننتقال  ،المرجننننع الرئيانننن  النننن ي يننننا   وضننننوح أن إللانننناي  هنننن  

للفلانننايايي  ،يتمتعنننون  ماننناواة كاملنننة إلننن  الحقنننو  ، يننن  الننندي  والمعتقننندات الاياسنننية وكرامنننة 

مقراطنننن   رلمننننان  مطانننن  علننننم  ريننننة التعطيننننر وتلننننكيا األ نننن ان ا ناننننان ت ننننان إلنننن  مجتمننننع دي

الاياسنننية وتكنننريس العدالنننة ا جتماعينننة ،الماننناواة ،عننندم التمييننن  إلننن  الحقنننو  العامنننة  اننناءع علنننم 

العنننر  لالننندي  لاللنننون ل الانننو  االجتمننناع  إلننن  ضنننوء الدسنننتور القنننائ  علنننم قاعننندة سنننيادة القنننانون 

أعلانننن  الت امهننننا  مطننننادد األمنننن  المتحنننندة وأهننننداإلها  ون ننننام اال ت نننناص الماننننتقا، دولننننة إللانننناي 

 وا عالن العالم  لحقو  ا ناان وااللت ام  م الح عدم ا نحياز وسياساته.

  ا ضاإلة إلم ه ه المطادد نح  ملت مون ن:

العمننننا التاننننوع : اتحنننناد اللننننطان الفلاننننايا  يتمانننن   قيمننننة العمننننا التاننننوع  مانننن  تأسياننننه  .1

مننن   نننال  التننن ام العننناملي   تكنننريس جننن ء مننن  وقنننته  للعمنننا  ويانننعم إلنننم تحانننياه وتانننويره

  المجتمع ولقوايا اللطان  ارع ساعات العما الرسمية و عيداع ع  المامم الوشيف .

ا يجنننا  : االتحننناد ماننن  تأسيانننه يعمنننا منننع التجمعنننات الريفينننة الفقينننرة المهملنننة إلننن   االنحيننناز .2

ع منننن  انحيننننازه إلننننم األإلننننراد والمانننناطه الفقيننننرة وغيننننر القننننادرة  المانننناطه الفلانننناياية، اناالقننننا

والمهملنننة  يننن  الخننندمات غينننر موجنننودة. سنننوت نانننتمر  ننندع  أي سياسنننة وطاينننة أو مطنننادرة 

قيننرة والمهملننة إلنن  الطلننندات الفلانناياية وسنناعما علننم التأكيننند منن  قننأنها أن تاننور الفئنننات الف

ع موجودة.  علم أن الطرام  والخدمات له ه الفئات دائما

يف نننح االتحننناد  والمالينننة، كننن ل  الفاينننة، ا دارينننةاللنننفاإلية: االتحننناد يعمنننا علنننم نلنننر تقننناريره  .3

ع عننن  كنننا المعلومنننات المتعلقنننة  خ نننية المتعلقنننة اسنننتجااء المعلومنننات الل  الننناطاته، منننعدائمنننا

االتحننناد سنننوت يانننتمر إلننن  هننن ا المانننار وسنننوت  العامنننة. نننالموشفي  أو مجلنننس ا دارة والهيئنننة 

يحاننن  الينننات نلنننر التقنننارير ال ماينننة ، منننا إلننن   لننن  نتنننائ  عمنننا مجلنننس ا دارة ،الهيئنننة العامنننة 

 أو أية جهات  ات عالقة .

حدينننند ا تياجنننناته  الملنننناركة: اتحنننناد اللننننطان يعمننننا وينننن م   ننننأن اللننننطان قننننادرون علننننم ت .4

و قنننوقه  ويمتلكنننون القننندرة للننندإلا  عاهنننا   اسنننتخدام أدوات متاوعنننة. مننن  هننن ا الما نننور طنننور 

االتحننناد عننندداع مننن  األطنننر واألدوات التننن  تونننم  ملننناركة اللنننطان إلننن  كنننا المراكننن  والتجمعنننات 

إلننن  كنننا مرا نننا التننند ا التننن  يقنننوم االتحننناد  الملننناركة  هنننا. اتحننناد اللنننطان سنننوت يانننتمر إلننن  

يع ملننننناركة اللنننننطان وسيانننننمر دور االتحننننناد  اعتطننننناره راإلعنننننة تننننندع  وتانننننها عملينننننة توسننننن

 التاوير.

ع إلننن  القنننرارات وا تجاهنننات التننن  تو ننند القنننوط  .5 االنتمننناء للنننوط : االتحننناد سنننوت يطقنننم ملت منننا

ا جتماعينننة الوطاينننة الاياسنننية والتننن  تلنننكا ضنننمانة لاللتننن ام  القنننانون األساسننن  الفلانننايا  

االتحننناد سنننوت يقنننوم  نننرإلض التاطينننع والننندع  الملنننروط وسنننوت يانننتمر واعنننالن االسنننتقال . 

 العمنننننا ضننننند الفئوينننننة الح  ينننننة إلننننن  العمنننننا التانننننويري ،ورإلنننننض التقاننننني  وتع يننننن  الو ننننندة 

 الوطاية.



التعننناون: االتحننناد يعتقننند أن التعننناون لننن  يكنننون مجنننرد قيمنننة إلننن  عمنننا االتحننناد لكننن  سنننوت يقنننوم  .6

ع وماهجينننة عمنننا، ومننن   قيقنننة الماننناإلع ا جتماعينننة وا قت نننادية التننن    تاميتنننه لي نننطح  رنامجنننا

منن  الممكنن  أن تاننت  ، سننوت نقننوم  العمننا علننم تع ينن  وتقويننة العمننا التعنناون  إلنن  كننا األ عنناد 

 المعرإلية والم سااتية مع الموساات المجتمعية  ات ال لة  اهداإلاا ورويتاا .

، مهمته، تافي  رؤيتهد  الااطة إلم العامة سوت تراقب أداء االتحا ا دارة والهيئةااللت ام: مجلس  .7

ع ضم  اطار العما علم تاوير األداء العام.  أهداإله والقي  الحاكمة لعمله.ه ا سيت  استعراضه ساويا

-الدا لية:ء الجان : تحليا الطيئة الج   

 

 مجلس ا دارة

 االس 

 

 الجاس المامم

  كر رئيس مجلس ا دارة محمود القاض 

مجلس ا دارة نائب رئيس رام  إلواضلة   كر 

 أنجم امي  ال ادو  أغ ان الطرغوث 

 أنجم عوو ق ط  ماد

  كر عوو محمود الفارس

 أنجم عوو نجوط ع الدي 

  كر عوو هليا أ و جيش

  كر عوو ماجد سحطان

 أنجم عوو أ الم  وير

 

 

مجلس االدارة ألعواءالفئة العمرية   

 

 المجمو  أنجم  كر العمر

40-50  1 2 3 

30-40  1 0 4 

20-30  3 2 3 

 5 4 9 

 

 

 



 

 الهيئة العامة

 

 المجمو   كر أنجم العمر

20-30  8 6 14 

30-40  6 5 11 

40-50  5 6 11 

 20 16 36 

 

 المتاوعون

 المجمو   كر أنجم العمر

16-18  53 80 133 

19-25  225 180 405 

26-35  175 92 267 

36-55  60 23 83 

 513 375 888 

 

 

 

ونو  العما االجتماع  اب الاو   توزيع الااق   

2014-2015  

 نو  العما الاو  ا جتماع 

 ج ئ  كاما أنجم  كر

9 8 15 2 

 متاو  1 1 

 

 

 

 



 

 إلرو  االتحاد

 الرق  المااه عاوان الفر 

 1 مام ريماوي  ي  ريما

 2 قهلة  مد سلواد

الطلدة القديمة -دير استيا  3 ياسر عو  

المجلس المحل  -كو ر  6 ا الص الطرغوث  

قرن الكاياة-عا ود  7 رام  إلواضلة 

قرن الماجد - ي  سيرا  8  ديجة الواوي 

المجلس المحل - ي  عور التحتا  9 نجوط ع  الدي  

دوار الطلد-م ار  الاو ان   10  ميس القاض  

 11 إلايه قيلاوي سلفي 

 12 عكرمة ريان القدس ، ي  دقو

 

االتحاد المجتمعيةمراك  و دمات   

 الرق  المرك 

أت أم) قركاء مع قركة 24راديو   1-  

-2  ي  عور التحتا - وانة |أطفا   

دير استيا -عيادة ططية  3-  

 

 

 

  الداعمة التحاد اللطان الفلاايا الجهات

2014-2015 

 

 

 

 اس  الملرو  الممو  مدة الملرو  المي انية العملة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قهر 12 261000 دوالر االم   رنام   

المتحدة االنمائ  

(UNDP) 

التمكي  االقت ادي 

المحرومة لمسر  

قهر 30 135000 يورو المجتمع المدن   االتحاد االورو   

 وا عالم

مرك  اولر  المه  24 320000 دوالر

 الدول 

كور إلاد ) الدع  

االساس  لقدرات 

 االتحاد(

 يورو

 

قهر 30 567573  تمكي  اللطان االتحاد االورو   

قهر 24 20000 يورو المجتمع المدن   كوسط  

 وا عالم

قهر 24 29000 يورو  لدية ميالنو  

 االياالية

 رنام  االم  

ال  ائ  اللاما إل  

 إللااي 

قهر 30 45032 دوالر لجاة  تأسيس الطعجة الطا وية 

 العما التاوع 

الطا  االلمان   قهر 24 100000 يورو

 للتامية

( (KFW 

ترمي   ي  

الوياإلةإلة 

 العا ودي

 يورو

 

 دوالر

 

851573 

626032 

 المجمو   



 محاور التقرير

 اوال: تع ي  تفاعا اللطان الفلاايا  إل  القوايا ا جتماعية والاياسية الت  ته  اللطان الفلاايا  

 

تانتاد  االسناس ارتك ت نلاطات اتحاد اللطان الفلاايا  علم تكريس ه ا الهدت ضم  اليات عما إلاعلنة 

علنم توسننيع الملنناركة وتا يمهننا ضننم  قننراكات مجتمعيننة ألطننر وموساننات قننطا ية تاالننه  االسنناس منن  

االيمانطورورة تو يند هن ا الجهند الجمناع  من  كاإلنة أو أغلطينة الموسانات اللنطا ية تانعم النم تافين  دور 

 إلاعا لقاا  اللطان  اعتطاره ه ت ووسيلة إل  ان وا دالت 

 

إلنننن   لننننورة مهمتننننه كموساننننة اهليننننة مجتمعيننننة تعمننننا إلنننن   2015 -2014د إلنننن   العننننامي  تمينننن  االتحننننا

 نننال   التركيننن  علنننم تفعينننا دور اللنننطانل  ولتحقينننه  لننن  اعتمننند االتحننناد إلننن    التانننوير المجتمعننن  مننن 

عملنننه علنننم  اننناء قنننراكات طويلنننة االمننند منننع الموسانننات المحلينننة  ات العالقنننة ل و هننن ا انتقنننا االتحننناد 

مننن  كوننننه يافننن   ننندمات النننم صنننانع سياسنننات ل ولعنننا ملننناركته وتمجيلنننه وتاسيانننه  إلننن  العديننند مننن  

 قرا علم ه ا التاور اللطكات الوطاية يعد مو

 
لقنننند  نننن   اتحنننناد اللننننطان الفلاننننايا  جهنننندا كطيننننرا لتحقيننننه هنننن ا الهنننندت منننن   ننننال  مجموعننننة منننن  

   الخاوات:

التن  تون  استمرار عووية االتحاد  إل  الهيئة االدارية للطكة الما مات االهلية للدورة الجالجة علم التوال  

موسانة أهلينة إلن  الونفة ال ر ينة وقانا  غن ة ل وتانعم هن ه اللنطكة النم تع ين  دور  139إل  عونويتها 

 القاا  االهل  إل  المجتمع الفلاايا .

وقد ت   ا تيار ممجا االتحاد  المدير العام الايد محرم الطرغوث   امادو ا للطكة الما مات االهلية إل  قطكة  

ا اقنكاله االقت نادية والاياسنية  والجقاإلينة وممنجال لهنا إلن  لجاة المقاطعة للتاطيع مع الجانب الارائيل   ك

 لجاة التاايه الف ائل  الوطاية واالسالمية  

لنننكا مننن  قنننطكة ت ي لنننوا عمنننا االهلننن  لل التاانننيق مجلنننس اليعتطنننر  االتحننناد م سنننس وعونننو إلننن   -

يونننن  إلنننن  والنننن ي  ة الوطايننننة للعمننننا االهلنننن ل اتحنننناد الجمعيننننات الخيريننننة  ئننننالما مننننات االهليننننة ل الهي

 هلية .م ساة أ 1000ة اكجر م  عوويت



إلنننن  محنننناإل ت  سننننلفي  وقننننرط والموساننننات القاعديننننة  للمجننننالس المحليننننة  قننننكا االتحنننناد ائننننتالت  -

قنننما  غنننرن القننندس  هننندت تع يننن  دور الهيئنننات المحلينننة إلننن  المجتمنننع وجننناءت هننن ه الخانننوة كوا ننند 

ممنننو  مننن  االتحننناد االورو ننن  لا  تمكننني  اللنننطان   non state actor  مننن  المخرجنننات لملنننرو 

  اللراكة مع موساة كوسط  االياالية 

 

  

 27تاسننننيس قننننطكة الموساننننات اللننننطا ية الديمقراطيننننة لمنننن   ننننال  تجمننننع  يونننن  إلنننن  عوننننويته  -

موسانننة واطنننار قنننطا   ي مانننون  العمنننا النننديمقراط  و عقنننددت هننن ه الموسانننات اجتماعهنننا االو  

أهنن  ماجنن ات الهيئننة االنتهنناء منن  اهليننة قننطا ية و م ساننات  طعةوانتخطنن  هيئننة تحوننيرية منن  سنن

التحونننير لمنننوتمر و صنننياغة الا نننام الننندا ل  لللنننطكة لعرضنننه علنننم اجتمنننا  الهيئنننة العامنننة القنننادم ل 

 . 2014 ال ي عقد إل  العام الاياسات اللطا ية والملاركة إل  إلعالياته 

 الدا لية م   ال  محام  للمتا عة ت  تحوير كاإلة االورا  الالزمة للح و  علم تر ي  م  وزارة     

 .القانونية مع جهات اال ت اص الفلاايا       

 

   لجاة المقاطعةDS: B 

تعتطنننر هننن ه اللجانننة  ات  عننند دولننن   يننن  تلنننكل  مننن  العديننند مننن  الالنننااء والموسانننات والفعالينننات 

وانهننناء  إلننن  العديننند مننن  دو  العنننال  التننن  تنننوم   حنننه اللنننعب الفلانننايا   اقامنننة دولتنننة المانننتقلة

اال ننننتال  االسننننرائيل   لالراضنننن  الفلانننناياية ل واهنننن  مننننا تمينننن ت  ننننه إلعاليننننات هنننن ه اللجاننننة علننننم 

المانننننتوط المحلننننن  والننننندول   هنننننو نونننننالها لمقاطعنننننة الماتوجنننننات االسنننننرائيلية واإلنننننرا  الانننننو  

الفلانننايا  المحلننن  ماهنننا ل وعلنننم المانننتوط الننندول  مقاطعنننة ماتوجنننات المانننتوطاات االسنننرائيلية 

إلننن  االسنننوا  الدولينننة ل وقننند  ققننن  هننن ه اللجانننة نجا نننات كطينننرة إلننن  الانننا ة الدولينننة إلننن  ووسنننمها 

ه  لموساننننننات اال ننننننتال  المقاطعننننننة االكاديميننننننة والاياسننننننية والجقاإليننننننة والتاطيننننننع  كننننننا اقننننننكال

 االسرائيل .



 

لقننند دعمننن  كاإلنننة إلعالينننات االتحننناد هننن ه الخانننوة مننن   نننال   ملننناركة اعوننناءه ومتاوعينننه إلننن  المراكننن  

عنننة لنننه والماننناطه المانننتهدإلة إلننن  نلننناطاته  نلننناطات لجانننة المقاطعنننة وإلعالياتهنننا وقنننارس ان نننار التا 

االتحنناد إلنن  مننوتمر المقاطعننة النن ي عقنند إلنن  مدياننة  ينن  لحنن  وإلنن  الماننيرات الجماهيريننة ل وقننام  نندع  

 ام التنننا ع لالتحننناد  نننرام  توعوينننة -كاإلنننة اقنننكا  المقاطعنننة  منننا إلننن   لننن  االعنننالم  يننن   ننن  رادينننوا ات

  اصة  ه ا الهدت .

 

 الماتدط المدن  الفلاايا  لحماية  رية التعطير : *

  نقا نننة ال نننحفيي ل المجلنننس  تننن  تلنننكيا هننن ا الماتننندط  مننن  تجمنننع مننندن  موسانننات  لموسانننات اهلينننة

تنننوم   مطنننادط  قنننو   التاانننيف  للعمنننا االهلننن  ل اتحننناد اللنننطان الفلانننايا  قنننطكة الما منننات االهلينننة  

االناننان  مننا إليهننا  ريننة التعطيننر عنن  الننراي ل ويالننط منن  اجننا تكننريس وتعمنني  هنن ه المطننادد والحقننو  

ومراقطنننة الينننات تاطيقهنننا  عدالنننة ون اهنننة انانننجاما منننع القنننانون االساسننن  الفلانننايا  ووثيقنننة االسنننتقال  

و  المنننواط  وتع يننن  الحنننوار والمعاهننندات واالتفاقينننات الدولينننة  منننا ياننناه  إلننن  تعميمهنننا و ماينننة  قننن

والماننن ولية الوطاينننة واالجتماعينننة تجننناه القااعنننات المهملنننة  نننالمجتمع الفلانننايا   هننندت الوصنننو  

النننم مجتمنننع ديمقراطننن  يكفنننا  نننه االنانننان إلننن  التعطينننر عننن  رايهكمنننا يانننعم الماتننندط لتع يننن  العالقنننة 

المنننا   والوننن ط مننن  اجنننا  ننني  موسانننات المجتمنننع المننندن  واالعنننالم ل ونلنننر ثقاإلنننة الحنننوار المهاننن  

وقننننر ايننننة تجنننناوزات مرتطاننننة  حقننننو  التعطيننننر و ريننننة العمننننا ال ننننحف  ل وقنننند تنننن  تحدينننند قننننروط 

العوننننوية لجميننننع موسااننننات المجتمننننع المنننندن  الفلاننننايا  التنننن  تننننوم   ننننا ترام  قننننو  االناننننان 

واالدارينننة وااللتننن ام  معنننايير واسنننس العمنننا المهاننن  و اللنننفاإلية وا تنننرام القنننواني  واالن منننة المالينننة 

الااشمننننة لعمننننا الموساننننات ل االسننننتعداد للمانننناهمة والملنننناركة إلنننن  إلعاليننننات الماتنننندط وتاننننوير عمننننا 

 الماتدط .

 



 
 

مننن   نننال  منننوتمر عقننند إلننن  مديانننة الطينننرة  2014تننن  االعنننالن عننن  تاسنننيس الماتننندط إلننن  نهاينننة العنننام 

دارينننة للماتننندط ل  حونننور جمنننع كطينننر مننن  ممجلننن  موسانننات المجتمنننع الفلانننايا   وتننن  ا تينننار هيئنننة ا

 ويعتطر ه ا الماتدط م  اه  مخرجات  ملرو  الميد ن   .

 نلاطات  ات عالقة : 

قنننارس وإلننند مننن  اتحننناد اللنننطان الفلانننايا  إلننن  إلعالينننات الماتننندط االجتمننناع  العنننالم  إلننن  تنننونس إلننن  

 24-28/3/2015الفترة الواقعة  ي  

قنننننارس اتحننننناد اللنننننطان الفلانننننايا  إلننننن  ورقنننننة العمنننننا ضنننننم   رننننننام  تمكننننني  ما منننننات المجتمنننننع 

 7/12-10/12/2015المدنيال ي عقد إل  تونس إل  الفترة الواقعة  ي  

 

 تاوير ملاركة اللطان الفلاايا  إل  الحد م  إلقر أسره ثانيا:   

 

لللننننطان الفلاننننايا  هننننو مهمننننة يعتطننننر اتحنننناد اللننننطان الفلاننننايا   ننننان تحانننني  الوضننننع االقت ننننادي 

وطايننننة  الدرجننننة االولننننم ل الن تلنننن يا اللننننطان وزيننننادة إلرصننننه   العمننننا يعتطننننر الح ننننانة االولننننم إلنننن  

تع ينننن  صننننموده  وعنننندم هجننننرته   ننننارع الننننوط  ل كمننننا تحانننني  وضننننعه  االقت ننننادي  تمننننا سننننيكون 

منننن  تع ينننن  الح ننننانة الجانيننننة لكننننا اقننننكا  االنحننننرات االجتمنننناع  والاياسنننن  والجقنننناإل  وسننننيمكاه  

 دوره  االيجا   وملاركته  إل  صااعة القرار الفلاايا   كا الماتويات .



ان تحقينننننه هننننن ا الهننننندت يعتطنننننر وا ننننندا مننننن  االهننننندات االسنننننتراتيجية لرسنننننالة ودور اتحننننناد اللنننننطان 

الفلانننايا  ل وقننند جاننند االتحننناد  نننال  مانننيرته التننن  ت يننند عننن  علنننرون عامنننا العديننند مننن  الامنننا ع 

 تعميمها واالستفادة ماها . الااجحة  الت  ي لح

ان التمكننني  االقت نننادي هنننو هننندت كطينننر يانننتدع  اوال  رننننام  تامنننوي  كنننوم  واهلننن  و  وصننننية 

للنننعب تحننن  اال نننتال  الننن ي لننن  يانننمح  التاكيننند لتامينننة قننناملة إلننن  المجتمنننع الفلانننايا  ل وقننند راط 

يننة جاننب الننم جاننب كننا االتحنناد  نندوره علننم هنن ا ال ننعيد مانناهمة ال تتعنندط  لننه نمننا ع اقت ننادية محل

عنننددا  2015- 2014الموساننات االهليننة التننن  تعمننا إلننن  هنن ا المجنننا  ل وقنند نفننن  االتحنناد  نننال  العننامي  

مننن  الامنننا ع مننن   نننال  مجموعنننة مننن  الملننناريع والطنننرام  التننن    نننا مننن   اللهنننا علنننم تموينننا مننن  

 -الجهات المانحة :

 

 : DEEP))   رنام  التمكي  االقت ادي

 

 تنن  ا تيننار جمعيننة اتحنناد اللننطان الفلاننايا  للمننرة الجالجننة كلننري  تافينن ي مننع عنندد منن  الموسااننات 

الننن ي يافننن  مننن  االهلينننة الفلاننناياية لتافيننن  تننند الت اقت نننادية لعننندد مننن  االسنننر المانننتهدإلة  الملنننرو  و

تخانننيط  نننال   رننننام  االمننن  المتحننندة االنمنننائ   اقنننرات مننن  وزارات العمنننا واللننن ون االجتماعينننة وال

 و دع  م   ا  التامية االسالم .  الالاة الوطاية الفلااياية

 تمكي   الاااء الرياديات ضم  ملرو  التمكي  االقت ادي لالسر الفقيرة  الهدت:

 م   ال  ملاريع تاموية تاتجيب ال تياجات االسر الفلااياية إل  التجمعات المحلية 

 .الجيباا الطلدل  يرنطااللالجديرةل قلاديا الطلدل ي   اي ناا  التافي  : قرط راإلات ل 

دوالر  6600 قيمننننة ماهننننا علننننم لننننوازم ومعنننندات   ننننل  كننننا اسننننرة و 35اسننننتفادت منننن  الملننننرو   

لتاسننننيس ملنننناريع جديننننده او تاننننوير ملنننناريع قائمننننة ل وقنننند تاوعنننن  هنننن ه التنننند الت والملنننناريع  نننني  

 ورش عما ل  دماتل دكاكط  تجارية ل ملاريع زراعية ل  ياطةل 

 كما   ا الماتفيدي  علم دورات توعوية وتدريب وتوجيهات لومان نجاح ه ه الملاريع .

 

 
 

اي  والممننو  منن  قطننا  لديننة : ملننرو  االمنن  ال نن ائ  اللنناما إلنن  إللانن PALL PASS))  ننا   نناس

االيااليننننة ويافنننن   اللننننراكة  نننني  اتحنننناد اللننننطان الفلاننننايا  واالغاثننننة ال راعيننننة وموساننننة  ميالنننننو

 كوسط  االياالية



 الهننندت: تحقينننه االمننن  ال ننن ائ  لالسنننر المحتاجنننة إلننن  إللاننناي  واياالينننالتمكي  هننن ه االسنننر مننن  تحقينننه

اماهنننا ال ننن ائ  مننن   نننال  اسنننتخدام المانننا ات ال ينننر مانننت لة إلننن  الماننن   لل راعنننة ورإلنننع النننوع  لننندط 

 الاالن لدط الاالن ق  قوايا ال راعة والحدائه الما لية

 .زعتره،  مراح معال،  ارطاسقرط  ناا  التافي :

 

 ا رز االنلاة :

 

 اليها.دورات تدريطية لتحاي  االنتاع ال راع  إل  القرط الملار 

الفئة  موضو  التدريب الرق 

 الماتهدإلة

 المخرجات تاريخ التدريب عدد الااعات

م ار /ة  20 االستخدام االمجا لوسائا ال راعة -1

 إل  كا قرية

ساعة   36

موزعة علم 

لمدة  –القرط 

 يومي 

1/6-

31/12/2015 

زيادة الوع   و  

 ال راعة الما لية .

تع ي  اساليب 

 التاويه

ال راعة الحديجة والحفاش اليات  -2

 علم الطيئة

  ةطالط 30

مدرسة 

 -الفردوس 

 ارطاس

انلاء  ديقة  16/12/2015 ساعتي 

مدرسية م  مواد 

 معاد استخدامها

 

 

لتلنننر االنجنننازات  التلنننارس منننع الالطنننة  PALL PASSت نننمي  صنننفحة إلنننيس  نننوس ضنننم  ملنننرو   -

  . االيااليي 

أم  نننو   –أت  24 لقنننة سننيت   جهنننا  ننال  الملنننرو  عطننر ا اعنننة  12 لقنننات ا اعيننة مننن  اصننا  4 نن   -

 ال راعة العووية والملاريع ال راعية العائلية. ،ملاكا التاويه ،  االنتاجية ال راعية

 

 
 

 

 



 Non state actor  

قريننننة إلنننن  محنننناإل ت  سننننلفي   15ا نننند اهداإلننننه تحانننني  ال ننننروت المعيلننننية لللننننطان واللننننا ات إلنننن  

والقنننندس اللننننرقية منننن   ننننال  تع ينننن  ما مننننات المجتمننننع المحلنننن  إلنننن  المانننناطه الماننننتهدإلة وتحانننني  

 الخدمات االجتماعية والحد م  الطاالة  ي  اللطان 

ع االقت نننادي واالجتمننناع  إلننن  الماننناطه ولتحقينننه هننن ا الهننندت تننن   داينننة اعنننداد دراسنننة تحليلينننة للواقننن

 الماتهدإلة 

إلة  هنننندت التااننننيه والتلننننطي  تلننننكيا مجننننالس ملننننتركة للهيئننننات المحليننننة إلنننن  المانننناطه الماننننتهد

لخدمننننة المجتمننننع المحلنننن  وتاننننوير وتو ينننند امكانيننننات الموساننننات الماوننننوية تحنننن  هنننن ه المجننننالس 

 الماتقطا.وزيادة قدراتها إل  التاايه والتلطي  لومان استمرار 

 

 .: قرط محاإل ة سلفي  وقرط قما  غرن القدس  القرط الماتهدإلة

 

 -ا رز االنلاة :

اصنننندار دراسننننة  حجيننننة  ننننو  الواقننننع االقت ننننادي إلنننن  محنننناإل ت  سننننلفي  والقننننرط الماننننتهدإلة إلنننن  -

محاإل نننة القننندس ل وقننند صننندرت هننن ه  الدراسنننة مننن   نننال  قنننركة متخ  نننة إلننن  اال حنننا  والدراسنننات ل 

 نننالل تي  العر ينننة واالنجلي ينننة وجنننرط اطالقهننا مننن   نننال  اجتمنننا  للعديننند مننن  الموسانننات وتنن  ططاعتهنننا 

المهتمننننة و ات العالقننننة ل وتعتطنننننر هنننن ه الدراسننننة االولنننننم المتخ  ننننة  هنننن ا الجاننننننب  إلنننن  الماننننناطه 

 الماتهدإلة .

    

 



مجنننالس محليننننة  10موسانننة ماهننننا  41تلنننكيا مجلننننس ملنننترس إلنننن  محاإل نننة سننننلفي   يتكنننون منننن   -

  عوننو  كمننا جننرط تلننكيا مجلننس ملننترس إلنن  16وانطجننه عنن  المجلننس مجلننس م نن ر يتكننون منن   

 يمجلنننون علنننرون موسانننة ماهنننا سنننطعة 18القنننرط المانننتهدإلة إلننن  محاإل نننة القننندس  وتكنننون مننن    

لنننم إلننن  تننناريخ هننن ه المواقنننع ل  يننن  ستاننناه  هننن ه المجنننالس مجنننالس محلينننة ل وهننن ه الخانننوة هننن  االو

إلننن  تع يننن  دورهنننا وتحديننند ا تياجاتهنننا وتا ننني   وتو يننند جهننندها لننندط الجهنننات الحكومينننة واالهلينننة مننن  

اجنننا ضنننمان ا ياجاتهنننا واسنننتدامة دورهنننا كتجمنننع موسانننات  إلاعنننا ل وتننن  اطنننال  عمنننا هننن ه المجنننالس 

مينننة والموسانننات المدنينننة والمحلينننة وإلننن  مقدمنننة عطنننر اجتماعنننات عامنننة قنننارك   هنننا الجهنننات الحكو

 لننن  المحننناإل ي  وروسننناء الطلنننديات والمجنننالس المحلينننة وممجلننني  عننن  وزارات إلننن  الانننلاة الوطاينننة 

 الفلااياية .

ينننورو 250 قيمنننة مالينننة  ماحنننة  علنننم    نننل  كاإلنننة الموسانننات الماونننوية إلننن  هننن ه المجنننالس وقننند 

كمنننا يجنننري العمنننا السنننتكما  تاسنننيس  كننني  اللنننطان لو لننن  مننن  مي انينننة ملنننرو  تم الغنننرا  التاثيننن ل

دائننننرة توشيننننر لتمكنننني  اللننننطان وتقويننننة إلرصننننه  ل كمننننا تنننن  انلنننناء صننننفحة الكترونيننننة علننننم موقننننع 

والتواصنننا منننع الجهنننات  ات العالقنننة   مننن  اجنننا تع يننن  الحنننوار ”face bookالتواصنننا االجتمننناع  : 

. 

دارة والحوكمنننننة  نننننو  مواضنننننيع االتا ننننني  عننننندد مننننن  الننننندورات التدريطينننننة للمجنننننالس الملنننننتركة  -

 -ادارة الملاريع : ،سياسات اللطان  ،االقت اد والتوام  االجتماع  ،

 

عننننننننندد سننننننننناعات  الفئة الماتهدإلة  موضو  التدريب

 التدريب

 المخرجات تاريخ التدريب 

الحوكمنننننننننننننة الرقنننننننننننننيدة 

 واالدارة العامة 

المجنننننننننننننننننننننننننالس 

 الملتركة

 -قننننننننننننننهر ا ار  ساعة 28

2014 

ورإلننننع الننننوع  اكاننننان الخطننننرة 

 إل  التخايط واالدارة

االقت ننننننننننناد والتونننننننننننام  

 االجتماع 

المجنننننننننننننننننننننننننالس 

 الملتركة

قننننننننننننننننننننننننننننننهر  ساعة  28

 2014ايار

 اننناء قننندرات المجلنننس الملنننترس 

إلننن  االقت ننناد ورإلنننع النننوع  إلننن  

 مجا  التوام  االجتماع  

المجنننننننننننننننننننننننننالس  سياسات اللطان 

 الملتركة 

رإلنننع النننوع   ننندم  اللنننطان إلننن   2014ايلو   ساعة 30

 امطة الت

المجنننننننننننننننننننننننننالس  ادارة الملاريع 

الملنننننننننننننننننننننننتركة 

وموساننننننننننننننننننننات 

 قاعدية 

تلننننننننننننننري  او   ساعة  48

2014 

زينننننننادة القننننننندرات إلننننننن  تامينننننننة 

 مهارات ت مي  الملاريع 

 



 

 

  للعمنننا منننع الموسانننات إلننن  الماننناطه المانننتهدإلة  هننندت  اقنننهر  9تعننني   طينننر اقت نننادي لمننندة

الخطيننننر  نننناجراء التنننندريطات الالزمننننة وقنننند قننننام ، ساننننات ملننننرو  منننندر للنننند ا للم  15ر ا تيننننا

للموساننننات  العننننداد مقتر ننننات الملنننناريع ودراسننننة الحنننندوط االقت ننننادية  وتنننن  إلننننتح المجننننا  

لكاإلنننة الموسانننات لتقننندي  الالطنننات وإلنننه معنننايير متفنننه عليهنننا وإلننن  مقننندمتها الوضنننع القنننانون  

 واالداري للموساات وواقعية الملاريه وجدوتها االقت ادي.

  تينننار الملننناريع مكوننننة مننن  طننناق  الملنننرو  ل موسانننة كوسنننط  االياالينننة ل التننن  تلنننكيا لجانننة 

تننن  االعنننالن ملنننرو   15ممجلننني  عننن  المجنننالس الملنننتركة . الخطينننر االقت نننادي وتننن  ا تينننار 

 . (2016) عاه  إل  ه ا العام

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ،ماننننناهمة االتحننننناد ،المحاإل نننننة ، المي انينننننة  ،الملنننننرو   ،جننننندو  يتونننننم  اسننننن  الجمعينننننة 

 . مااهمة الجمعية الماتفيدة

 

 

مي انية  المحاإل ة الملرو  اس  الجمعية الرق 

 الملرو 

عملة 

 اليورو

مااهمة 

 االتحاد

مااهمة الجهة 

 الماتفيدة

جمعية اسكاكا الااائية  -1

 الخيرية

 2892 9700 12592 سلفي  

نادي الافا والمرك   -2

 الجقاإل 

ت ايع  جر 

 االديكور

 -إلر ه 

 سلفي 

13620 10050 3570 

جمعية الم ارعي   -3

 الفلااياية

دكان 

ال تياجات 

 الم ارعي 

 2700 9300 12000 سلفي 

تعاونية  مرك  الحياة الجقاإل  -4

انتاجية 

 وتاويقية

-كفا  ارس

 سلفي 

13155 9167 2988 

زراعة  اتحاد اللطان الفلاايا  -5

 إلراولة

-دير استيا

 سلفي 

12237 9700 2537 

 روقي  الااائية جمعية  -6

 الخيرية

تامي  

 اغاام

 - روقي  

 سلفي 

15750 9500 6250 

جمعية تامية المراة  -7

 الريفية

 ي  زراع  

  الستي 

) دإليئة 

 زراعية(

-جماعي  

 نا لس

 

12200 9700 2500 

-ديراستيا  مخط  نادي دير استيا الرياض  -8

 سلفي 

15402 12000 3402 

نادي المراة وا دا   -9

 الافا

م رعة 

 ا قار

 -كفر الدي  

 سلفي 

14850 12000 2850 

جمعية الاهوة الريفية  -10

 قما  القدس

م رعة 

نمو جية 

 للماع 

 24580 9500 34080 القدس - دو

- ي  دقو اغاام جمعية تامية  ي  دقو -11

 القدس

15160 9500 5660 

م رعة  مرك  المراة  ي  سوري  -12

 ا قار

 ي  

 -سوري 

18421 6421 12000 



 القدس

ماطخ  مرك  الماتدة الجقاإل  -13

لالكالت 

 اللعطية

 - ي  عاان 

 القدس

15834 9883 5951 

جمعية  اات  لدنا  -14

 الخيرية

الاط  

 صموئيا

الاط  

 -صموئيا

 القدس

13700 9500 4200 

 - ي  اكاا  محا مال س جمعية نااء  ي  اكاا -15

 القدس

11700 8500 3200 

 80701 150000 230701    المجمو 

 

 

 طير تاويه للعما مع الموساات الت  ت  ا تيارها   هدت مااعدة هن ه الموسانات علنم قنراء  تعيي ت   -

متالطات الملاريع الالزمة  ما يوم  سلمة الجوده واالسعار المااسطة وسيعما الخطير لمندة  مانة اقنهر 

اد اللنطان ياالنه اهتمنام اتحن-1 النجاز مهمته ومااعدة هن ه الموسانات  ايجناد عالقنة إلعالنة منع الانو .

الفلاننايا   هنن ا الجانننب  اغتطنناره مهمننة وطايننة  الدرجننة االولننم ل  ن ننرا لمننا يتعننر  لننه الجيننا اللننان 

الفلاننايا  منن  محنناوالت هادإلننة لامننس وإل ننا هنن ا الجيننا عنن  تنناريخ إللانناي  الاياسنن  والجقنناإل  . ينن  

خ الفلانايا  وإلنن  يتعنر  اللنطان الفلانايا  النم  منالت ما منة تنندار من  جهنات معادينة للحنه والتناري

 المقدمة ماها اال تال  االسرائيل . 

لقد تمي  االتحاد وما  اناالقته  االهتمام إل  ه ا المجا  وكان م  الجهات االولم الداعية الم اينالء االهتمنام 

 ه ا الجانب واعتطر ه ا الهدت وا دا م  االهدات االستراتيجية لعمله ل وترج  ه ا الهدت م   ال  مايرة 

 اللطا ية  طويله  دات اثارها واضحة إل  العديد م  المحاإل ات واالوساط

 و ل  م   ال  :

 زيادة اهتمام اللطان إل  ا لجوانب الجقاإلية المرتطاة  المجتمع الفلاايا  وا ناان   لكا عام. ثالجا:

 

تننرمي  الطيننوت والتجمعننات القديمننة واعننادة تاهيلهننا واعتمادهننا كمقننرات للموساننات والمراكنن  اللننطا ية  - 

المهمله وقد انج  االتحناد و نال  مانيرته التن  تجناوزت علنرون وتحديدا إل  القرط والتجمعات الاكانية 

عاما العديد م  الاما ع إل  قرط دير استيا ومن ار  الاو نان  وعنا ود و ين  عنور التحتنا وجفانا ل وسناهم  

هنن ه االنجننازات  اعننادة الننروح لهنن ا التنناريخ واضننف  جمنناال ع ننريا عليننه واصننطح  تلننكا متافاننا لللننطان 

 لوع  والجقاإلة واال دا .واللا ات وماا ر ل

لقد طور االتحاد استراتيجيته إل  ه ا المجا  ليحقنه اسنتخدام اإلونا وإلائنده اكطنر لهن ه المنوارد تعنود  نالافع 

 2015 -2014العام علم المجتمع الفلاايا  علم الماتويات الجقاإلينة والطيئينة واالقت نادية ل إلخنال  العنام 

إل  قرية عا ود  ي  قنام و ندع  من  الطان  االلمنان  للتامينة  تنرمي   نف  االتحاد تجر ة جديده إل  ه ا المجا 

تجمع مطان  قدي  ايا للاقوط   هدت اعادة تل يله كطي  ضياإلة لتلنجيع الانيا ة الطديلنة و اصنة ان قرينة 

 .عا ود غاية  المعال  الايا ية الدياية والاطيعية 

م  مكره صحية ملوثة للطيئة الم م در ترإليه   يورو  ول  المطان  100000وقد  ل   تكلفة ه ا الترمي  

يااه  إلن   ماينة الطيئنة . وقند ا تنوط التجمنع علنم سنطعة غنرت وغنرت  ندمات وسنا ة جميلنة ل ويانعم 

االتحاد  اليا لللراكة مع جهنة متخ  نة لتلن يا هن ه المالنئة الحونارية التن  ستاناه   تمنا إلن   ماينة 



جتمع المحل  وستااه   لكا اكيد إل  ج ن الاياح والموسانات الترا  وستعود  الافع االقت ادي علم الم

المحلية لتل يله  اللكا االمجا وه ا ما سيااه   توإلير إلرص عما جديده لللطان والمجتمنع المحلن   لنكا 

 عام.

 صورة للموقع قطا و عد الترمي  

 

 
 

 

 

عر  إليل  الطدر ال ي ت  انتاجه  دع  م  وزارة الجقاإلة وقام  ايوا  دع  عرضه إل  العديند من  المراكن   -

الجقاإلية وللطا ية إل  العديد م  المحاإل اتل ويات  عر  ه ا الفنيل  لتعمينه المنورو  الجقناإل   ني  االجينا  

القت نادية واالجتماعينة الفلاناياية التن  المتعاقطة ل م   ال  ا راز ه ا العما الفا  لجانب مه  إل  الحيناة ا

تكاد ان تادثر ل إلموس  الطيدر كان موس  الخير للفالح الفلاايا  وكان الطيدر يمجنا المانرح اللنعط  لل اناء 

 الفلاايا  ويمجا الحاضاة االجتماعية للعونة واالكالت اللعطية .

محاإل نات ام   ل اريحنا ل جاني  لالخلينا ل لقد نف ت دائرة العما التاوع  سته علر عرضا له ا الفنيل  اإلن  

 ي  الق  ه ه الفعالية استجا  ة وتفاعا إل  االوساط اللطا ية ل وتخلا عر  الفيل  نقاش عميه  للجواننب 

الت  تعر  لها وا رزها ل وجدير   ال كر ان جمهور الفيل  ل  يقت ر علم جيا اللطان  ا قارس جيا الطيدر 

 . ي   دوره  اغاوا رسالة الفيل إل  عدد م  اللقاءات وال

 



 

 

لتاوع  إل  ) الجل ون.  ي  سيرال  ي  عور التحتال كو ر ل  ا و قش ل سلواد اتلكيا عدد م  لجان العما  -

ل  ي  ريما ل م ار  الاو ان  ل عا ود ل دير استيا ل الايطة (ن  ي  إلي   مالت عمنا تانوع  إلن  العديند من  

عادة تلكيا دائرة العما التاوع   دع  م  موساة الطعجة ا لطا وينة إلن   اعنادة القرط والمخيمات وساه  ا 

االعتطار له ه القيمة التراثية إلن  المجتمنع الفلانايا  ل وقنكا ا لعمنا التعناون  ماناهمة  نارزة إلن  اوسناط 

 قطا ية عديده ل  اعتطار ان العما التاوع  هو ا د القي  الااشمة لعما االتحاد.

ط دائرة العما التانوع  إلن  تاين  انلناة ميدانينة  ل تن  تافين  وتخانيط  نلناطات  ات عالقنة والم جانب نلا

 هنن ا الهنندت منن   ننال   ننرام  تدريطيننة لخلننه قيننادات قننا ة ور ننط المجموعننات هنن ه  لجننان دا ننا المراكنن  

 حل   .اللطا ية    وكان  م  اه  الموقرات لاجاح ه ا الهدت هو زيادة إلاعلية اللطان إل  المجتمع الم

 

 
 

 

 : ا ناانو قو   را عا:  تامية وتعمي  قي  المواطاة  

 

االناننانية منن   ننال  أنلنناة ت  ات العالقننة  تع ينن  القنني  نفنن  اتحنناد اللننطان الفلاننايا  العدينند منن  الالنناطا 

 .و رام  متاوعة م   ال  المراك  اللطا ية التا عة لالتحاد إل  العديد م  المحاإل ات الفلااياية 

 

 

 ا رز االنلاة :

إلنن  مدياننة  ينن  لحنن   نندعوة منن  الماتنندط   30/5/2015-29عقنند مننوتمر الحريننات إلنن  الفتننرة الواقعننة  نني  

االعالمن  المنندن  الفلاننايا   حوننور كطيننر منن  الموساننات  هنندت تلننكيا ما ننة للحننوار الفلاننايا  تجنناه 

 ماية الحرياتالعامة لتع ي  المواطاة و ماية  قو  االناان  لكا عام م   ال  تانليط الونوء علنم واقنع 

 ية التعطير و رية الوصو  للمعلومات و رية التجمع .الحريات العامة إل  إللااي   التركي  علم  ر

قارك  قخ نيات  نارزة إلن  هن ا المنوتمر  لنكا إلاعنا من   نال  تقندي  اورا  عمنا  ات عالقنة ل وتمين ت 

الملاركة  حوور رسم  لموسات الانلاة والما منة التلنريعية واالماينة والنوزارات  االضناإلة لموسانات 

 وممجلي  ع  موساات المجتمع المدن . قو  االناان العاملة إل  إللااي  



 رع الموتمر  توصيات ت  االعالن عاها عطر موتمر صحف  وتمحورت  نو  ضنرورة ا تنرام كاإلنة جواننب 

 قو  االناان وت  االتفا  علم اليات عما لومان رقا ة إلاعلنة علنم عمنا الانلاة  هن ا الخ نوص واتفنه 

 علم عقد ه ا الموتمر ساويا.

 

 

 
 

 اعما  تاوعية

 

عدد 

 الملاركي 

 الالاط مكان التافي  الفئة الماتهدإلة التاريخ

الطلدة القديمة –دير استيا  اللطان 28/3/2015 30  عما تاوع  

  م ار  الاو ان  اللطان 29/3/2015 30

   ي  عور التحتا اللطان 30/3/2015 60

  سلواد اللطان 31/3/2015 20

ونااء  ي  مرك  إلتيات  الفتيان 30/3/2015 48

 عورالتحتا

 

مخي  الجل ون معر  ع   اللطان 17/4/2015 500

 ا داعات االسرط

 

يوم االسير 

-الفلاايا   

مايرة قمو  لالطفا  -سلواد االطفا  17/4/2015 2000   

معر  إل  اللار   - ي  ريما اللطان 18/4/2015 500

 الرئيا 

 

1500 4/9-

19/9/2015 

سلواد.  ي  ريما  .  اللطان والفتيان

الجل ون. ي  سيرالدير استيال 

 ي  عور التحتال اليامونل جفاال 

اريحالعا ود. ا و قشل ل دورا 

عر  إليل  

 الطيدر



الخليال اريحال م ار  الاو ان . 

  ي  عاانل كو ر

 

 

 
 

 

   اماا: تاوير الاياسات االعالمية اللطا ية:

 

اولم اتحاد اللطان الفلاايا  لتقوية الموساات االعالمية اهمية كطيرة ل وقد  ادر االتحاد مان  سناوات النم 

  هدت ايجاد ماا ة كطيرة لللطان للتعطير ع  ارائهن  وتع ين  صنوته  FMتاسيس ا اعة محلية   قطان 

 .إل  المجتمع 

  : ا رز االنلاة

اسنتراتيجية عملنه إلن  اال اعنة من   نال  اقامنة قنراكة منع قنركة طنور االتحناد  2014ما  مات ر العام  -

محلية  هدت زيادة امكانياتها اللوجاتية والفاينة وتوسنيع نانا   جهنا ل وتن  توقينع اتفاقينة ملنتركة السنس 

اللننراكة وإلننن  المقدمنننة ماهننا ا قننناء صنننوت اال اعننة داعننن   للمانننيرة الوطايننة ولحقنننو  االنانننان وقونننايا 

 از للمهملي  والفقراء .الديمقراطية واالنحي

  علننم اال اعننة وهنن  اليننوم تلننه طريقهننا  قننوة إلنن  الوسننط االعالمنن  FM  24وقنند تنن  اطننال  اسنن    

الفلانايا  المحلن  وتح ننم  اهتمنام قااعنات واسننعة من  قنعطاا ل كمننا ان نانا   جهنا توسننع  لي نا الغلننب 

 المحاإل ات الفلااياية .

 

لدور االتحناد إلن  الجاننب االعالمن  من   نال  ملنرو    ميند قد قهد  راس ملموس  2015 -2014لعام ا -

ن   ال ي كجر  وارقطا     ي  الموسانات االهلينة والموسانات االعالمينة المانتقلة واطلنه هن ا الحنوار 

تاسيس   الماتدط االعالم  المدن  الفلاايا  لحماينة  قنو  االنانان الفلانايا    وقنكا نمنو ع للندو  

 الطرنام  . اال رط الملاركة إل  ه ا

لقد ساه  ه ا الملرو   تع ي  القدرات اللطا ية االعالمية م   ال  استهداإله  إل  التندريب وورش العمنا 

المختلفننة علننم منندار العننامي  الماضننيي  ويمكنن  تاننجيا انجنناز  ملحننوش وكطيننر لملنناركة اللننا ات إلنن  هنن ا 

 الحراس .



ت    ير زي ل القدس   م   ال  قراكات اعالمية ع ز االتحاد عالقاته  ه ا الجانب مع عدد م  الجامعا -

 تهدت الم تع ي  دور وسائا االعالم إل   ماية  قو  االناان .

طننور االتحنناد ادائننه علننم مواقننع التواصننا االجتمنناع    الفننيس  ننوس  وعالقاتننه مننع محاننات التلفنن ة  -

 .واال اعات المحلية وال حر  لكا يلير الم التقدم إل  ه ا المجا 

 

 

 والقانونية: سادسا : تاوير الطيئة االدارية 

 

 -تع ي  وتقوية للطاية االدارية والقانونية لالتحاد: 2015 -2014قكا العام 

يجنننري العمنننا ماننن  نهاينننة العنننام الماضننن  ومننن   نننال  دعننن  الطعجنننة الطا وينننة  جهننند مكجنننر العنننادة تانننوير 

والمالينننننة  والملنننننتريات والتقيننننني   ويعمنننننا االن منننننة الدا لينننننة  ا االسنننننتراتيجية ل االن منننننة الدارينننننة 

إلريننننه  منننن  االتحنننناد مننننع  طيننننر ماتنننندن منننن  الطعجننننة الطا ويننننة  وسننننيت  قريطننننا االنتهنننناء منننن  التعننننديال ت 

 الالزمة لتاوير له ه االد ياتالجازتها م  الجهات الرسمية .

 . اعادة صياغة الهيكلية والوصر الوشيف  -

 .استحدا  ن ام للرإلا ة والتقيي   -

 انت م  اجتماعات االدارة التافي ية لالتحاد  ال  العامي  الماضوي    ورة اإلوا م  الاا ه.-

كاإلننننة التعياننننات التنننن   نننندث  إلنننن  العننننامي  الماضننننيي  جنننناءت منننن   ننننال  المقننننا الت و لننننكا يعكننننس  -

 .قفاإلية مالقة 

 .اللفاإلية والا ام ألمطدكاإلة العااءات وعرو  االسعار استادت  -

تننندقيه إلننن  االتحننناد لمننندة قنننهر ل  طإلننن  الانننلاة الفلاننناياية اجنننر االدارينننة والمالينننة ة الرقا ننندينننوان  -

وسننننالمة االجننننراءات  واقننننادت هيئننننة الرقا ننننة  ايننننا  ا اميننننة العمننننا والعدالننننة واللننننفاإلية إلنننن  االتحنننناد

 االدارية والمالية .

 .التقارير االدارية والمالية ت  تقديمها إل  الموعد لجهات اال ت اص والمانحي   -

 .ع  رسالته ات  تاوير قعار االتحاد لي طح اكجر تعطير  -

 

 



 . ضم  مفهوم مو دكاإلة متالطات االتحاد اللوجاتية ت  تا ي   روإلايا ل -

 19/4/2014إلنننن  لجمعيننننة اتحنننناد اللننننطان الفلاننننايا  عقنننندت اجتماعهننننا  العننننادي  هيئننننة العامننننة ال -

ن والرياضننننة  وتنننن  نقنننناش جنننندو  االعمننننا  و انتخننننان لننننطا حوننننور مانننندون عنننن  المجلننننس االعلننننم لل

وتنننن  اجننننازة تعننننديال ت علننننم  مجلننننس ادارة جدينننند ل كمننننا عقنننند اجتمننننا  طننننارد علننننم هننننامش االجتمننننا  

  .الا ام االساس  ويجري العما القرارها م  قطا وزارة الدا لية 

 

 

 

 الااق  التافي ي التحاد اللطان الفلاايا 

2015 

 العام  الوشيف المامم  االس   الرق  

  المدير العام  محرم الطرغوث  -1

  المدير االداري ريا  عااري  -2

  المدير المال  ديانا جاد    -3

  مدير الطرام  جميا دراغمه -4

  مااقة االعالم اسراء عا د  -5

مااننننننقة ملننننننرو  تمكنننننني   هديا ر يع -6

 اللطان

 



مااننننننه ملننننننرو  تمكنننننني   إلايه قيلاوي -7

 سا -اللطان 

 

ه ملننننننرو  تمكنننننني  ماانننننن عكرمة ريان -8

قننرط قننما  غننرن  -اللننطان

 القدس

 

  مااقة ملرو  ميد ن  عال عدوي -9

والمااصنننرة   ا جنننة ميدانينننة  لي اكرجة  -10

 الميد ن  –

 

  الميد ن   – ا جة ميدانية  مارلي   وري  -11

  تافي ية مااعدة ادارية سميحة عمر -12

  محاسب صالح  الد  -13

  مااه الو ط والمااصرة  عل  هليا -14

  الخدمات ا تاام   ار -15

  العما التاوع  مازن عيام -16

ملننننرو   – ا جننننة ميدانيننننة   لوه دراماه -17

DEEP 

 

  متاوعة سويدية كارولي  -18

 

 

 :  *اصدارات االتحاد      

   دراسة ماحية ع  الوضع االقت ادي إل  محاإل ت  سلفي  والقدس 



 

 

 سانننننات اسنننننة مانننننحية عننننن  واقنننننع العالقنننننة  ننننني  م سانننننات المجتمنننننع المننننندن  والم در

 االعالمية 

 

 .نلرة ع  ترمي  المطان  القديمة 

 

 

 

 

 

 



 -ه  التحديات:أ

 

 

  القدس.مقدمتها  وإل  المحاإل اتعما االتحاد ليلما كاإلة ناا  توسيع 

 عادة العما إل  قاا  غ ةإ.  

  التمويا.توسيع دائرة 

  توسيع قطكة العالقات مع الجهات المانحة. 

  للد اتوإلير إلرص مدرة. 

  تفعيا عما الهيئة العامة ومجلس االدارة. 

  القدس.تاوير دور االتحاد إل  محاإل ة 

 

 

 

 

 


