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 ألول: التوجه المؤسساتي لالتحاد الجزء ا

 

 الرؤية .1

الشببباه هببم فببوة فا لببة فببي مجتمببع فلسببديني متحاببر متنببدم ديمنرادببيل نحبب  نببؤم     جميببع الشببباه 

وفي المنام األول النيود المفرواة لالفلسديني م  كل المنادق الودنية  حرار م  النيود المفرواة  ليهم

 بدد مب  الشبباه فبي  نح  نرى  نه في نهاية العند النادم سيكو  هناكلواجراءاتهاالحتالل  ليهم م  فبل 

المنظمببات االجتما يببةل والمرافببق  ويشبباركو  فببي صببنع النببرار فببي األحببزاه السياسببيةلموافببع فياديببة 

 اإلفتصادية. 

يبز فبدراتها سبتدامة  وتعزلفلسديني يشبكل ابمانة لعبائالتهم فبي ال ببات  اإلكما  ننا فخورو  بأ  الشباه ا

  لى التعافي م  الصدمات الخارجية التي تهدد مصادر رزفهم.

 المهمة .2

تععيفير غتطععيير وععلااق  لععيازع   ني فععي الةععفغ الةرويععغ غزطععا   عع   غنسعععإ ىلععإ ت اععيا الشععباب الفلسععطي

نع عق علينا أن ،سس اللي قراطيغ فيع أسجام مع زي  ال جت ع الفلسطيني غتع ي  ال ستقبليغ  واإلن  غرؤيت   

غسنرك  فعي منطقعغ ع لنعا علعإ دعع  غت غيعل ،35-12مع فئغ الشباب ذكيراً غىناثاً في الفئغ الع ريغ ما ويا 

مجعا  ، يطنيغ ما أجعق تحقيعط ط عيل الشعبابنجاز السياسات الىاطارات غأدغات الع ق التي تة ا  غتعليق

 ات)ال ؤسسعات  غتطعيير زعلرات لخطع  غاجعراتات ال ن التأثير علإ التشريعات ،البعرام،، ع لنا يتة ا ا

 .الشباب و ا يتة ا االتجاهات ،ال عرفغ غالخبر ، واإلضافغ ىلإ الثقافغ اإلجت اعيغ، البنيغ التحتيغ التن ي يغ

سنقيم والتركي  ما خال  ع لنا علإ ض ان تيفر خيارات مختلفغ للشعباب فعي ج يعع ال نعاطط، وحيعى تبقعإ 

 في وعض الجيانب.مشاركغ الشباب غأفااره   ير محلغد  

 

 األهداف .3

 
 تطيير مشاركغ الشباب الفلسطيني في الحل ما فقر أسره  . .1

تع يععععع  تفاععععععق الشعععععباب الفلسعععععطيني فعععععي القةعععععايا اإلجت اعيعععععغ غالسياسعععععيغ التعععععي ت ععععع  الشعععععباب  .2

 الفلسطيني غالعال .

وشعععاق زيعععاد  اهت عععام الشعععباب فعععي  الجيانعععب الثقافيعععغ ال رتبطعععغ وعععال جت ع الفلسعععطيني غاإلنسعععاني  .3

 عام.

 ا أجق ىنجازرؤيت  غزياد  تاثيره.تطيير األدات العام التحاد الشباب الفلسطيني م .4

 

 

 



   القي  الحاك غ لع ق اتحاد الشباب الفلسطيني. 4

اعالن غثيقغ غ ال تحةر  ،غال نسج غ مع مة ين نحا فخيرغن ورؤيتنا غم  تنا التي تجسل القي  اإلنساني

الذي ينص ويضيل أن فلسطيا هي للفلسطينييا ،يت تعين و ساغا  كاملعغ فعي االستقال  ،ال رجع الرايسي 

الحقيق ،حيى الليا غال عتقلات السياسيغ غكرامغ اإلنسان تصان في مجت ع دي قراطي ورل اني مبني علعإ 

حريغ التعبير غتشايق األح اب السياسيغ غتاريس العلالغ اإلجت اعيعغ ،ال سعاغا  ،ععلم الت ييع  فعي الحقعيق 

لني  االجت اعي في ضيت اللستير القعاا  علعإ زاععل  سعياد  القعانين ،اللين ا،الليا،ًت علإ العرقلعامغ وناا

غن ام االختصاص ال ستقق، دغلغ فلسطيا أعلنت الت ام ا و بادئ األم  ال تحل  غأهلاف ا غاإلعالن العال ي 

 لحقيق اإلنسان غااللت ام و صطلح علم اإلنحياز غسياسات .

 :هذه ال بادئ نحا ملت مين غ ىلإ واإلضاف

الع ععق التطععيعي: اتحععاد الشععباب الفلسععطيني يت سععل وقي ععغ الع ععق التطععيعي منععذ تأسيسعع  غيسعععإ ىلععإ  .1

تحسين  غتطييره ما خال  الت ام العامليا وتاريس جع ت معا غزعت   للع عق وعال جت ع غلقةعايا الشعباب 

 .خارج ساعات الع ق الرس يغ غوعيلاً عا ال س إ اليظيفي

 

اإلنحيععاز اإليجععاوي: االتحععاد منععذ تأسيسعع  يع ععق مععع التج عععات الريفيععغ الفقيععر  ال   شععغ فععي ال نععاطط  .2

تعيفر  حيعى الخعلمات  يعر م،الفلسطينيغ، انطالزاً ما انحيازه ىلإ األفراد غال ناطط الفقيعر  غال   شعغ 

الفقيعر  غال   شعغ فععي سعي  نسعت ر وعلع  أي سياسعغ غطنيعغ أغ مبعادر  معا نعأن ا أن تطعير الفئعات ،

 البللات الفلسطينيغ غسنع ق علإ التأكيل علإ أن البرام، غالخلمات ل ذه الفئات داا اً ميجيد .

كعق ،كعذلل يفصعح االتحعاد داا عاً ععا اد يع ق علإ نشعر تقعاريره الفنيعغ ،اإلداريعغ غال اليغالشفافيغ: االتح .3

غ مجلععس اإلدار  صععيغ ال تعلقععغ وععال يظفيا أواسععتثنات ال عليمععات الشخ،ال عليمععات ال تعلقععغ ونشاطات 

و عا ،اللغريعغ االتحاد سي  يست ر في هذا ال سار غسعي  يحسعا يليعات نشعر التقعارير ،غال يئغ العامغ 

 . غ العامغ أغ أيغ ج ات ذات عالزغفي ذلل نتاا، ع ق مجلس اإلدار  ،ال يئ

 

   غي تلاعين تحليعل احتياجعات   غحقعيزال شاركغ: اتحاد الشباب يع ق غيؤما وأن الشباب زادرغن علإ  .4

االتحعاد ععلداً معا األطعر غاألدغات  ما هذا ال ن ير طير، غواستخلام أدغات متنيعغالقلر  لللفا  عن ا 

اتحععاد الشععباب سععي  يسععت ر فععي تيسععيع ،التععي تةعع ا مشععاركغ الشععباب فععي كععق ال راكعع  غالتج عععات 

 غ تلع  غتس ق ع ليغ التطيير.مشاركغ الشباب غسيست ر دغر االتحاد واعتباره رافع

التحععاد سععي  يبقععإ ملت مععاً فععي القععرارات غاإلتجاهععات التععي تيحععل القععي  اإلجت اعيععغ ا نت ععات للععيطا:اإل .5

لت ام والقانين األساسي الفلسطيني غاعالن االستقال . االتحعاد يغ السياسيغ غالتي تشاق ض انغ لإلاليطن

يسعت ر والع عق ضعل الفئييعغ الح ويعغ فعي الع عق  سي  يقعيم وعرفض التطبيعع غالعلع  ال شعرغط غسعي 

 التطييري ،غرفض التقسي  غتع ي  اليحل  اليطنيغ.

سععي  يقععيم وتن يتعع  ليصععبح  وععق،  التعععاغن: االتحععاد يعتقععل أن التعععاغن لععا ياععين مجععرد زي ععغ فععي ع لعع  .6

سعي  ،تنت، ورنامجاً غمن جيغ ع ق، غما حقيقغ ال نافع اإلجت اعيعغ غاإلزتصعاديغ التعي معا ال  اعا أن

نقيم والع ق علإ تع ي  غتقييغ الع ق التععاغني فعي كعق األوععاد ال عرفيعغ غال ؤسسعاتيغ معع ال ؤسسعات 

 .عيغ ذات الصلغ وأهلافنا غرؤيتناال جت 

رؤيتعع ، م  تعع ، يرازبععا أدات االتحععاد والنسععبغ ىلعإ تنفيععذ غال يئععغ العامععغ سعي  االلتع ام: مجلععس اإلدار    .7

 هذا سيت  استعراض  سنيياً ض ا اطار الع ق علإ تطيير األدات العام.، لع ل أهلاف  غالقي  الحاك غ 



ت الثاني: تحليق البيئغ اللاخليغالج   

 مجلس اإلدار  
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 ال ج ي  أنثإ ذكر الع ر

18-25 1 1 2 

 الجنس

 

 االس  ال س إ

 أنثإ

 

حالم خةيرأ رايس مجلس اإلدار   

 أنثإ

 

الرايسنااب   نذ  ح اد 

 أنثإ

 

ميا الصنلغقأ  أ صان البر يثي 

 ذكر

 

 سال  ال وا أميا السر

 ذكر

 

 مح يد الفارس عةي

 أنثإ

 

 جنيا الطييق عةي

 أنثإ

 

عل عققغ عةي  

 ذكر

 

 مح يد زاضي عةي

رذك  

 

وي حجلغأح ل أ عةي  



26-35 0 3 3 

36-55 3 1 3 

 4 5 9 

 

 ال يئغ العامغ

 ال ج ي  ذكر أنثإ الع ر

25-18 10 4 14 

26-35 11 7 18 

36-55 6 6 11 

 20 16 36 

 

 ال تطيعين

 ال ج ي  ذكر أنثإ الع ر

16-18  110 83 133 

19-25  240 265 405 

26-35  92 175 267 

36-55  23 60 83 

 513 375 888 

 

 

 

 

  2017للعام  النوع االجتما ي ونوع العملتوزيع الدافم حسه 

 



اإلجت اعيالني    ني  الع ق 

 ج اي كامق أنثإ ذكر

5 4 9  

 متطي  1 1 

 

 فرغ  اإلتحاد 

 الرز  ال نسط عنيان الفر 

 1 منإ ري اغي ويت ري ا

 2 ن لغ ح ل سلياد

البلل  القلي غ - دير استيا  3 ياسر عيض 

زرب الانيسغ -د عاوي رام  فياضلغ     4 

زرب ال سجل - ويت سيرا  5 مي الةصيا  

ال جلس ال حلي - ويت عير التحتا  6 نجي  ع  الليا 

دغار البلل - م ار  النيواني  7 خ يس القاضي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراك  غخلمات االتحاد ال جت عيغ



 الرز  ال رك 

افاار لللعايغ غاالعالن  ) نركات مع نركغ  أ  أم 24راديي   1 

التحتات عيروي - حةانغ أطفا   2 

استيا دير -عياد  طبيغ   3 

 

 

  2017الدافم التنفيذي التحاد الشباه الفلسديني

 ال س إ اليظيفي االس  الرز 

 ال لير العام محرم البر يثي 1

 ال لير االداري رياض عطاري 2

 ملير البرام، ج يق درا    3

 منسقغ االعالم اسرات عاول 4

 منسقغ مشرغ  ميل نت عال علغي 5

   مساعل  اداري س يحغ ع ر 6

 محاسب صالح خالل 7

 الخلمات اوتسام و ار 8

 منسط مشرغ  النبي ص ؤايق ييسف ج ا  9

 

 

 

 

 

 2017ورز البرام، غال شاريع غال بادرات التي نفذت عام أ



 

  داار  البرام، غال شاريع:  غالأ 

كبيعرا لتجنيعل ارهعا تشعاق مصعلرا عتبإو ،سسات في ع ل ا وشاق رايسي علإ ع عق هعذه العلغاارؤال ترتا   

مععع الج ععات ال انحععغ سععيات كانععت علععإ ال سععتي   غسسععؤال غتسععاه  ايةععا فععي تع يعع  عالزععات  ،مععيا األ

  غتنفيعذ دارىمسعؤغليغ تحقيعط الجعيد  فعي ك ا يقعع علعإ ععاتط طعاز  هعذه العلاار  ،العروي غالعلغلي،ال حلي

غاسعتطاعت هعذه ،غيتعلاخق ع ل عا معع ال سعتفيليا غال عانحيا غداغاعر ع عق االتحعاد ، ال شاريع في ال يعلان

غضعع ان   هلافععأشععاق ركيعع   غرافعععغ م  ععغ فععي تحقيععط ن ت،أعلععإ مععلار سععنيات ع ععق االتحععاد غالععلاار  

 غتاثيره في ال جت ع .  است راريغ غجيد

التي ت ي ت فعي طبيععغ هعذه ،2017العام نشطغ خال  ال شاريع غالبرام، غاأل لقل نفذت هذه اللاار  علدا ما

 .زطاعات هامغ في ال جت ع الفلسطيني  ات غمل  مالمست ا لحاج،البرام، غاالنشطغ 

 

   مياا عععععغ البيئعععععغ التعلي يععععغ معععععع االنعععععخاص ذغي االحتياجععععات الخاصعععععغ فعععععي الةعععععفغ مشععععرغ

 الةرويغ

تنفيععععذ هععععذا ال شععععرغ  تعععع  ،هليععععغ غالحايميععععغ لتاامععععق وععععيا ال ؤسسععععات األغاتحقيقععععا ل بععععلأ الشععععراكغ 

حتياجعععععات بيئعععععغ التعلي يعععععغ للطلبعععععغ معععععا ذغي اإللتحسعععععيا الععععععاغن معععععع غزار  الترويعععععغ غالتعلعععععي  ،والت

 ث انيعععغ معععلارس غنععع ق ،القلسغمحعععاف تي سعععلفيت الخاصعععغ فعععي ععععلد معععا ال عععلارس الحايميعععغ فعععي 

 ملرسععععغ ونععععات ديرسععععتيا،ملرسععععغ ونععععات ال اغيععععغ االساسي ، ملرسععععغ ونععععات كفععععق حععععارس االساسععععي)

ملرسععععغ ونععععات ،ساسععععيغ ال ختلطغاسععععااكا األملرسععععغ ،ملرسععععغ كفععععر الععععليل االساسععععيغ للبنات،االساسيغ

ملرسعععععغ الخنسعععععات االساسعععععيغ ،ملرسعععععغ ذكعععععير ويعععععت عنعععععان الثانييغ،الجيب،فاط عععععغ ال هعععععرات الثانييغ

فععععي ال ععععلارس ال شععععار  مرافععععط غ غحععععلات صععععحيغ هيععععق غتأ حيععععى تعععع  ونععععات  .  الجععععلير   ال ختلطععععغ

دغرات ك عععا تععع  تن عععي  ععععل  ، االحتياجعععات الخاصعععغ معععا الطلبعععغلتسععع يق حركعععغ ذغي  م عععراتانشعععات ،الي ا

لقععععل ،االعازغ ذغي غدمج عععع  مععععع غعععععي   غتحقيععععط  تفععععاعل   و ععععل  تع يعععع  ،غالطالبات تلريبيعععع  للطلبعععع 

مععععا ذغي االحتياجععععات  24طالععععب غطالبععععغ مععععا ويععععن    1948اسععععتفاد مععععا هععععذا ال شععععرغ  مععععا يقععععارب 

فعععي محاف عععغ  فعععي زريعععغ ال اغيعععغ    مركععع  اوعععي نبععععغ الثقعععافيهيعععق  غىععععاد  تأ ي  مك ا تععع  تعععر،الخاصعععغ

الخلمعععغ اب والقةعععايا الثقافيعععغ غال جت عيعععغ غتطعععيير زعععلرات   فعععي مجعععاالت لشعععبل ياد  اهت عععام ا،سعععلفيت

 . ال جت عيغ 

 

 

 

 

 

 

 



  ي صمؤئيلبالن  مندنةالتدخل لحماية السكا  المعراي  لخدر التهجير في  مشروع  

هععلا  يعتبر غاحععل مععا أهعع  األ،الشععباب الفلسععطينيتع يعع  صعع يد الشعععب الفلسععطيني غفععي ال قلمععغ مععن   

 غتحليلا في ال ناطط ال   شغ غال عرضغ لالستيطان غال ناططيغ لع ق اتحاد الشباب الفلسطيني االستراتيج

ن يركع  االتحعاد فعي تنفيعذ مشعاريع متععلد  فعي محاف عغ أفل  ياا صعلفغ ،ال حاصر  وجلار الفصق العنصري

ويعت ، هللا غالبيعر    ويعت ععير التحتعاسلفيت غزر  ن ا   رب القلس غالقعر  الحلغديعغ فعي محاف عغ رام 

 الت جير .غال عرضغ لخطر ح ما غالعليل ما التج عات ال تشاو غ ،صفا ،ولغ، ولعيا ،سيرا

حقيقعي   لسياسعغ  التعي تعتبعر ن عيذج ع عق فعي زريعغ النبعي صع يايق لقل اختار اتحاد الشباب الفلسطيني  ال

يى  يععاني هعذا ح،ضل الفلسطينيا فعي هعذه ال نطقعغ التي ي ارس ا االحتال  االسراايلي  الت ي  العنصري   

 الجةرافيعغ غالتعلمير  غ ع لعمعا ال لحالعغ  م عا عرضع ا ، ه عا  فعي كافعغ منعاحي الحيعا ىالتج ع معا اضع اد غ

غالبعاحثيا ععا مسعتقبق اجت عاعي ،لفئعغ الشعباب الععاطليا ععا الع قا غالت جير ال  ن ، غتحليل،جت اعيالا

 أفةق .

لقبعر غ فيجعيد االنبي ص يايق م ارا لليفيد السعياحيغ  التعي تعلار معا زبعق االحعتال  االسعراايلي زريغ تعتبر 

فعإن ج عا  القريعغ الخعالب، غتاريخ عا علإ الر   ما ذلعل،  غالعرازغ، ضا  ل ا ل سغ ما القلاسغأال سجل  

 الةني، غميزع ا االستراتيجي، زل جعل ا هلفا لسياسات االستيطان اإلسراايلي .

ات غنعباات الصعر  غ ال نشعأونات البيعيت ،التعلي يغ،النبي ص يايق ما كافغ الخعلمات الصعحيغزريغ تحرم 

يجعاد وعلااق ىغ  للتةلعب علعإ ال عيقعات غمحاغلعغ غيسعإ السعاان العإ االعت عاد علعإ زعلرات   الذاتيع. الصحي 

 للساا . تحليلا

انطالزا ما تع ي  ص يد الفلسطينيا في مياج غ االحتال  االسراايلي غاالستيطان ال تعيح  العذي يعن   غ

تع يعع  ي ل  ،االراضعي الفلسععطينيغ غتحليعلا فععي منعاطط )ج  زععام اتحععاد الشعباب الفلسععطيني وتنفيعذ مشععرغ 

ىععاد  حيى تةع ا ،النبي ص يايق ال عرضيا لخطر الن غل غالت جير غالطرد غاالزتال زريغ  ص يد ساان 

خ سعغ ىنشات ،ويتا ما البييت األكثر حاجغخ سغ عشر  ترمي  ،التأهيق لليحلات السانيغ غالحلااط الصةير 

رغ  ع  الثععد،حععلااط مجت عيععغ، غحععل  صععحيغ لل لرسععغ )كارفععان  عشععر  حليقععغ من ليععغ صععةير ،  عشععر 

 سععتغ ت  تن ععي  ،، تععلريب النسععات غاالطفععا  علععإ ىدارت ععا غتحسععيا انتاج ععا غالعنايععغ وال حصععي ،ال راعيععغ

ععا البيئعغ غالتةذيعغ غالسعالمغ التيعيغ فعي مفعاهي   ،ميسع  ال راععغ غالحصعادفعاليات مجت عيغ في فتعرات 

سععاه غ فععي تن يععغ زععلرات غمععيارد ال ،ىدار  الحععلااط الصععةير ، أه يععغ االزتصععاد العععاالي ال ن لي ،ايععغالةذا

دع  الثعرغ  ،زياد  اليعي ما أجق االستفاد  ما االراضعي ال حيطعغ و راعت عا غاسعت الك ا،ال جت ع ال حلي

غتقلي  ىرنععادات ع ليعغ وشععأن كيفيععغ ىعععاد  ،واركسععات ثالثعغ ىعععاد  تأهيععق معا خععال  ،القريععغ الحييانيعغ فععي 

لسانيغ،  ععرض ال  ارسعات الصعحيحغ إلدار  ال عأغ ، غيليعات تن ي  مالجئ الحييانات ال تاخ غ لليحلات ا

 اإلدار  الصحيغ الصحيحغ ما أجق زياد  اإلنتاج مع الحل ما ال خاطر الصحيغ. 

نفععذت غرنععات ع ععق تيعييععغ لرفععع مسععتي  الععيعي فععي ال جت ععع حععي  ال خععاطر الصععحيغ غاالمععراض ك ععا 

تعع  تيريععل ال عععلات الصععحيغ حيععى  طبيععغ  غمععا جانععب اخععر نعع ق ال شععرغ  خععلمات غمسععاعاداتغالتلععي ، 

 .غتج ي  العياد  وأج    طبيغ وسيطغ غت غيلها واألج    ذات األغلييغ ،غالطبيغ لعياد  القريغ



هلفت الإ العنايغ وصعحغ سعاان النبعي صع يييق معا خعال  ع عق وععض الفحيصعات  ت  تنفيذ ثالثغ ايام طبيغ 

% علإ األزعق معا القاصعريا غاالطفعا ، غ 50ما وين   ا، ث انين نخصا ن لت ما ال يقق عا ،ال تخصصغ

األهعالي اركغ شع وع ق تطيعي اتن يف نعار  غطرزعات القريعغ واالضافغ الإ تنفيذ أيام  ،% ما النسات 25

 . وعل االنت ات ما ع ليات الترمي  غىعاد  التأهيق غالحلااط غاالماكا الترفي يغواق فئات   الع ريغ 

فعي تع يع  زعلر   ،تحعاد الشعباب الفلسعطينيهعلا  االسعتراتيجيغ غاليطنيعغ الألاا غاحعل معلقل مثق ال شعرغ  

غتسعلي   ،غح ايعغ األراضعي الفلسعطينيغ ،غتع يع  صع يده  العيطني ،الساان علإ مياج غ مخاطر الت جيعر

ليصعي  ل ثعق هعذه اهليعغ غالقطعا  الخعاص ة ا وعرام، ال ؤسسعات الحايميعغ غاألأن تته يغ ألإ عالةيت 

 علي ا .غص يده ييميا ث ا وقاته ساان ا التي يلفع  ،التج عات

 

 في مدينة الندس  واواحيها  مشروع الحق في الصحة بالشراكة مع لجا  العمل الصحي 

ط اللغليععغ غتطبيقات ععا فععي الحقععيق الصععحيغ غفععط ال ياثيععل شععرغ  دغرات تلريبععغ للشععباب حععي  تةعع ا ا

الطبعي فعي ال علارس   رحعي  ) التقصعيفعيل  زصعير انتعاج غتع   ،و ل  زياد  اليعي والحط والصعحغفلسطيا 

تلريبيع  حعي  ر  مشعاركغ مج يععغ  نعباويغ فعي دغ ،ه يغ حصي  الطفق الفلسطيني علإ حقيز  الصحيغأغ

 العامغ . دار غاإلدار  ال شاريع ىدغر  تلريبيغ في مجا  غ ،اليات الةة  غال ناصر  في الحط والصحغ

تحريععل لغ مععا وععيا مؤسسععات ال جت ععع ال ععلني  يعع  مبععلت التعععاغن غالشععراكتعتي هععذه النشععاطات و ععل  أغتعع 

سعناد دغر فاععق للشعباب ى  العامغ غال جت عيغ غولاعات   غتع ي  دغره  في الحياىطالق ىالطازات الشباويغ غ

نعباويغ فاعلعغ تع عق ات طعر غنعباأونعات  غذلعل عبعر غاللفا  عا الحقيق االجت اعيعغ غالصعحيغ في ال طالبغ

 .الحط والصحغ غال حلدات االجت اعيغ ال ؤثر  ،العامغ غض ا ض ن ا نشر الثقافغ غاليعي والحقيقعلإ 

 

  مبادرة ودنية حول البدالة في صفوف الشباه/ات وخاصة  الخريجي  والخريجات   وفرص

 تمكينهم/  للعمل في النداع الزرا ي 

ال جلعععس االعلعععإ للشعععباب  ،غزار  الع عععق ،غزار  التن يعععغ االجت اعيعععغ ،معععع غ زار  ال راععععغ والشعععراكغ 

غالعليعل  ، راعيعغاال اثعغ ال ،االتحعاد الععام لالزتصعادييا الفلسعطينييا اتحاد لجان الع ق ال راععي ،غالرياضغ

تسعلي  الةعيت علعإ  و عل  ،جعاتت هعذه ال بعادر  ،ما ال ؤسسات ال حليغ علإ امتلاد ال حاف ات الش اليغ

جعاد فعرص لتشعةيل   معا يىغمحاغلعغ  ،خريجيا ما الشباب الفلسطيني صفي  ال حج  البطالغ ال نتشر  في

ساسيغ ما مقيمات االزتصاد اليطني أق دعامغ الذي يشا، خال  تشجيع غدع  مسار الع ق والقطا  ال راعي

 العل يغ غالع ليغ  في هذا االتجاه . استث ار زلرات    غ

 

  ت   ،نجاح اعلاد ال تطلبات الةرغريغ إلال ؤسسات إليق لجنغ ما العليل ما تشا   ال بادر  ت  لجال هنغإل

فعي مرك يعغ  يرنعغ اختت عت وغ ،طعيلارمغ سعلفيتغ محاف عغرنات ع عق معع الشعباب غالشعاوات فعي تن ي  

علعإ رااسعغ  عرضع ع عق وةعرض غطني غورنام، طارايجاد ىهلفت الإ  ،ناب/ مااغ حةير ملينغ البير   و



ايجعاد لل سعاه غ فعي  ،نفيعذهعت عاده غتنإوغال طالبعغ  ،ذات العالزعغغ اليزارات غال ؤسسعات مجلس اليزرات 

 ل ذه ال شالغ . حق 

 

   داار  الةة  غال ناصرثانيا: 

علالععغ فععي الهععلا  االتحععاد غتحقيععط أدا  تحععرف فاعلععغ لتنفيععذ سياسععات غأهععذه الععلاار  واعتبارهععا سسععت أت  

 الع عق  ن مف عيموعأ ،العذيا يؤمنعينفعراد سسعات غالقطاععات غاألؤالإ جنعب كعق ال  اجنب ،ال جت ع وشاق عام

حععلا  غ إلغم  عع ثيرأتععغزنععا   ،ع ععقمنبععر  عبععار  عععا ن ععا ، غىلععيس عبععار  عععا غظيفععغ تقليليععغ ،سسععغؤل وا

 صالل غالعلالغ غال ساغا  .في طريط اإلتةيرات تصب 

نت اف يعيمي إل التي تتعرض واللفا  عا حقيق االنسان  ي انإل يلهي تجس ،االتحادن غجيد هذه اللاار  في أ

 ما نعأن ا ال سعاس  ،خاطئغ ما الج ات الفلسطينيغيغ م ارسات أغاليزي  ويج   ،ما االحتال  االسراايلي

 .اونات نعبنا غحريغ حيا  و

 

 : اطات التي نفذت علإ هذا الصعيللنش اأورز

  غاليزفعغ االحتجاجيعغ علعإ سعيت الخعلمات    االتصعاالتوافي يانعركات  ال شاركغ في الحراف الشعبي

 . ال قلمغ غارتفا  االسعار

  معام ال  ثليعغ السييسعريغ ضعل زعرار البرل عان السييسعري ضعل حركعغ أال شاركغ في اليزفغ االحتجاجيغ

 . BDSال قاطعغ الفلسطينيغ 

 تلبيعغ غرفةا لقطع رغاتب ميظفي زطعا   ع    ،حتجاجيغ أمام مقر مجلس اليزرات الفلسطينيالزفغ االي

 الفلسطينيغ . هليغ غاليطنيغللعي  الفعاليات األ

 حيعى نعارف  ،اييمعا يروععأسعناد مطعالب   علعإ معلار ىسعر  غضعراب األى ال شاركغ الفاعلغ في فعاليعات

ال سعاه غ فعي  ،مقعرات ال يسسعات اللغليعغ ذات العالزعغمام أغداخق الخي  ات عتصاماإلكافغ االتحاد في 

 . سناد ال تةامنيا ليجستيغ إلالمير وعض األ

 

   مععرغر تسعععغ غسععتين عامععا علععإ النابععغ ال شععاركغ فععي ال سععير  الحانععل   مسععير  العععيد   فععي ذكععر   

 .علإ حط العيد  كيل أللت

  ىن ات االنقسام غترتيب البيت اللاخلي الفلسطينيفعاليات ال شاركغ في . 

   الح لغ اليطنيغ لتطبيط الحل األدنإ لألجير، رؤيا وليلغ للحل األدنإ لألجيرق طالىفي  ال شاركغ . 

  مغمئييغ غعل ولفير ال شؤفي ذكر  شعبيغ الفعاليات الغ ،حانل ال سير  الال شاركغ في . 



   ت اكات ال ست ر  للحرياتنغغزف اإل  الجراا  اإللاترغنيغ  لقانين ال شاركغ في الفعاليات ال ناهةغ 

 . في الةفغ الةرويغ غزطا     

  

 والشعراكغ معع  غزار  الترويعغ الن ام اللاخلي لألنليغ البيئيغ ال لرسيغ  علادىيغ لجن  يعة ال شاركغ في

 ،غزار  الصعحغ ،مجلس تن ي  زطا  ال يعاه ،سلطغ جيد  البيئغ ،مرك  التطيير ال ااي غالبيئي ،غالتعلي 

لترويع  غالتعلعي  خعال  عت عاده معا زبعق غزار  اىطباعتع  غعلاد الن عام غ ى ت  حيى  ،ج عيغ الحيا  البريغ

تفعيعق لغزرا  الترويعغ غالتعلعي  غ ،سسعات ذات العالزعغؤتع ي  الشراكغ ويا ال الإ   ل غي، 2017العام 

ال سعاه   فعي اليصعي  العإ غ ،الخط  غالبعرام، علاد غواإلدغر من  ات ال جت ع ال لني في ال شاركغ 

ل رغ  ال الا غ لع ليغ ايئغ ت ل ،نت ات لل جت ع ال لرسيرسيغ يمنغ غصحيغ غصليقغ، تع ز اإلويئغ مل

 . غاعي غنش  التعلي  غالتعل  الفعا ، ما خال  مجت ع ملرسي 

 

  نباغ ال يسسات الشباويغ اللي قراطيغ 

 

 ،ال بععادر ت هععذه تغجععا، الفلسععطينيغ  لععل  غزار  اللاخليععغرسعع يا يغ تسععجيق  نععباغ ال ن  ععات الشععباوتعع  

ععع  تيج ععات العلالععغ د ،علععإ تع يعع  غتع يععط اللي قراطيععغ ،العاملععغسسععات ؤسععيس تج ععع نععباوي مععا ال ألت

 الشعباب لتقييعغ دغر ،ما خال  جس  تنسعيقي معن   غفععا سسات ؤتيحيل رؤيغ غصيت هذه ال ل ،غال ساغا 

 .  في صناعغ القرارالفلسطيني 

 

 ورز تيج ات ع ق الشباغ أ

 ،رتقعاتإلل ،يسسعاتؤتال  ماعاتحقيط رسالت ا في خلعط تع ق علإ  ،اويغ فلسطينيغبسسات نؤ يغ لايجاد رؤ

ه  اليطني فعي تع ي  ص يد الشباب غتطيير دغرغلي قراطيغ اللتع ي  زي   ،ها في ال جت ع الفلسطينيرولغ

بلعير  ميازعف لتيحيل الج ل الشعباوي غ، راايليغ غتحليلا في ملينغ القلسسحتالليغ األمياج غ السياسات اإل

هلععي ؤسسععات الع ععق األن العععام غال سععاه غ فععي تيحيععل ج ععيد كافععغ مأالتععي ت ععس الشععمشععتركغ فععي القةععايا 

تيظيف ععا لخلمععغ ولععير  ميزععف غاضععح مععا السياسععات الت ييليععغ غغ ،جت ععاعيرتقععات وععلغرها الععيطني غاألإلل

 رفععض سياسععغغ، طنيععغ غمياج ععغ الت ييععق ال شععرغطهلععي و ععا ينسععج  مععع ال صععلحغ اليالع ععق الشععباوي غاأل

طععالق الحريععات العامععغ ىلي قراطي غتع يععط سياسععغ الحععيار غالع ععق الععغ التطبيععع مععع الج ععات االسععراايليغ

 انيعغ السعلطغ ضع ا مي ،سسعات الشعباويغ الفلسعطينيغ االهليعغؤع ق ال  ال طالبغ وتخصيص ميازنات للع غ

 ،فعي ال جت عع الفلسعطينيماافحعغ الفسعاد  ،هليعغ األسسعات ؤستقالليغ ع عق ال ىح ايغ  ،اليطنيغ الفلسطينيغ

 س يغ غال حليغ .سسات الرؤي ال ت ثيق الشباب الفلسطيني فالةة  لة ان غجيد تشريعات تافق 

   

 

 ثالثا : االعالم غالعالزات العامغ 



اليسعيلغ الرايسعيغ لشعرل رسعالغ غم  عغ عتباره إل ذا الجانب و ،كبير ه يغ أ ييلي اتحاد الشباب الفلسطيني

ما ع ليعغ الةعة  ركي   هامغ  عتبارهىالإ  ك ا يتطلع االتحاد، غتسلي  الةيت علإ اليازع الشباوي ،االتحاد

ذاععات ىسسعت أ سسات التعيؤاالتحاد في طليعغ ال لقل كان  ،العام الفلسطينيي أتحشيل للرغاليغ غال ناصر  

غالقطاععات الشعباب يم غاحتياجعات زطعا  سنيات لتسعلي  الةعيت علعإ ه عمجت عيغ منذ ما ي يل عا عشر  

والشراكغ مع احعل  نعركات القطعا    أ  أم  24)س  إن وذاعغ ال عرغفغ اآلع ق هذه اإلغت  تطيير ،االخر 

لعليعل معا لعالمعي ى سعيس منتعل أيةعا منعذ سعنيات العإ تأاالتحاد ك ا وادر ،والخ  اليطنيالخاص ال لت مغ 

 تيحيل لع ل   .دا  تيجي  غألياين  ، ير الحايميغمؤسسات ال جت ع ال لني 

فاعلععغ لتحقيععط و ف ععيم ونععات نععراكات  ،عالزاتعع  مععع ال ؤسسععات ال حليععغتحععاد اإل ععع ز 2017خععال  العععام 

النشعاطات غالعليعل معا  ،غالةعة  غال ناصعر في عل  زةايا مرتبطغ والتن يغ   نجازات غمساه ات ج اعيغى

 اليطنيغ غال جت عيغ .

غال جععالس ال حليععغ فععي العليععل مععا غالبلليععغ مععع الج ععات الحايميععغ  اتعلإ تع يعع  العالزععرص االتحععادحععغ

 جعرت ععل  لقعاتات غاجت اععاتسعياق غفي هذا ال ،هلي غالحايميتحقيط التاامق ويا الع ق األل ،ال حاف ات

 سسات اللغليغ .ؤالعليل ما ال  اتات  غنراكات  معك ا غاصق االتحاد لق ،وين  ا

 ورز النشاطات التي جاتت في هذا السياق :أ

  ال ؤت ر العال ي إلعالن تنفيذ السعالم غغزعف الحعرب فعي لحةير زيار  ال لير العام الإ كيريا الجنيويغ

التحعالط الععال ي  - ت التي عقلت كجع ت معا ز عغ السعالم سيؤغ ، غيعل هذا ال ؤت ر ما أكبر ال ؤت را

 غاللغ  ما كق العال  . غزل نارف في  علد كبير ما م ثلي ال ؤسسات ،لسل  األديان

 لتطيير الشراكغ مع  ،غلف وال غ اللغليأرام، الإ السييل  ولعي  ما مرك  زيار  ملير الب. 

 فعي ملينعغ  في اللقات السنيي الذي ين  غ مرك  أغلف وال غ اللغلي ،لعلد ما ميظفي االتحاد  شاركغ ال

 سبق الع ق في البرنام،  ال شترف مع   .لتقي   ،لل ؤسسات الفلسطينيغ الشرياغ ،اريحا

   علد ما ال ؤسسات النرغيجيغ الذي ي ثق ي،مع اليفل النرغيجاالجت ا. 

   التعي نع لت مراكع  االتحعاد فعي مختلعف ال حاف عات ، ؤسسعغ أغكسعفام اللغليعغل زيارات ميلانيغتن ي، 

 .ا ال ؤسسات غال ن  ات الشباويغ ع جرات دراسغ مسحيغىوةرض 

 صبري صيل م زير الترويغ غالتعلي  العاليمع غ اجت ا   ال لير العام . 



 تحعاد تقعليرا لإل إلتحاد الشعباب الفلسعطيني ،زريغ الجلير في ساسيغ ال ختلطغ تاري  ملرسغ الخنسات األ

 ياجات الخاصغ في الةعفغ الةرويعغاالحت البيئغ التعلي يغ مع االنخاص ذغيمياا غ  مشرغ  علإ تنفيذه

. 

 غولليغ سانتا كليميل ؤسسات اإلسبانيغ ا جت ا  مع غفل ىسباني م ثال عاإلا. 

 علإ للشباب غالرياض س األستراتيجيغ لقطا  الشباب لل جال شاركغ في حفق اطالق الخطغ اإل . 

 ال راك  الشباويغ :  راوعا

مععا خععال   ،تجععاه الشععباب االتحععاد فععي ال جت ععع الفلسععطينيسععيس هععذه ال راكعع  لععتعاس رؤيععغ غرسععالغ أتعع  ت

   سعيس أجعاتت فاعر  التغ ،فعي مختلعف ال جعاالت ،لتطعيير زعلرات  هل   ؤع عق تعطرأغ اوريجاد منعىت اين   غ

غنتاجا للتجروغ الطييلغ لع ق االتحاد في هعذه  ،فتيات غالشبابللحتياجات الانتاجا ل عرفغ أه   ،ل ذه ال راك 

التععي زععلمت دع ععا معنييععا مععا ال جت عععات ال حليععغ ال سععت لفغ هععذه الفاععر  دع ععا  يععى غجععلتح، التج عععات

  الإ جانب مساه غ االتحاد في تيفير متطلبات غمستل مات الع ق و ا . ،غليجستيا

 

 شاطات اورز الن

 مرك  الش يل زياد حامل -ات سليادمرك  فتيات غنس 

صععبح عنععيان  هععام أغ ،سععت رار غتيسععيع نشععاطات  غتنيع ععاإت يعع  ال ركعع  و ،2007سيسعع  فععي العععام أمنععذ ت

ذات  ،معا ععلد معا الافعاتات النسعييغ ،مؤهلعغ غفاعلعغيليرال رك هيئغ اداريغ  ،ولل  سليادات هالي غفعاليأل

غفعي  ،علإ الت ييق الذاتي  ل ختلعف نشعاطات ال رك   غيعت ل ،الخبر  الع يقغ في الع ق النسيي غال جت عي

الثقافيعغ ، ال تنيععغ فعي الجيانعب االجت اعيعغ نشعطغ غالفعاليعاتال ركع  سلسعلغ طييلعغ معا األام ن ع  هذا الع

 ا : ورزهأغاليطنيغ ما 

 

  العنععف  ،التج يععق ،رنععاد غالتفريععن النفسععياإل ،غلععيسعععا  األإل، ادغرات متخصصععغ  فععي الععذكات العقلععي

غاستفاد ما هعذه  ،ما مخلفات ال ناز س ل  الطبيعيغ نتاج األى ،عت اد علإ الذاتاإل، غسليكيات االطفا 

غن  ععت هععذه الععلغرات والتعععاغن مععع  ،  مععا سععاان البلععل يمععرأكثععر مععا مععااتي طفععق غفتععا  غأالععلغرات 

 سسات ذات عالزغ و ياضيع اللغرات .ؤم

  ضراو   عا الطعام .ىاالسر  في في اسناد  ال شاركغ الفاعلغ 

   هالي االسر  غالجرحإ غالش لات .أتاري 

  طرغد  ذاايغ علإ األسر ال حتاجغ في مناسبات عليل   .تيزيع 

   ما ولل  سليادسر  األأهالي تاري 

 . تاري  طلبغ التيجي ي غخريجي الجامعات غال عاهل العليا 

  ال رتبطغ وال جت ع. حي  ال ياضيعتن ي  محاضرات 

 



 رك  فتيات غنسات ويت عير التحتا م 

 ،طفععا  القريععغأت التععي اسععت لفت العليععل مععا فتيععات غنسععات غن عع  ال ركعع  العليععل مععا الفعاليععات غالنشععاطا 

تقعلي  مسعاعلات لععلد معا  ،مخي عات صعيفيغ ،لقعاتات، غيعغتيزعت هعذه الفعاليعات علعإ تن عي  دغرات تلريب

 . هالياأل

 

 : ورز هذه النشاطاتأ

 روععغ فتيعات غتع  أتخعرج معن    ،فتعا  ل عل  سعنغ ثالثغ عشرناركت و ا  ،تن ي  دغر  في تص ي  االزيات

عاد  انتاج الس اد ك ا ن  ت دغر  تلريب إل ،النشاطات ما خال  رسيم االنتراف لل تلروات هت ييق هذ

ي  معرأي غو شعاركغ ثالثعين فتعا  غوعلع  معا غزار  الحاع  ال حلع ،ل راعي ما مخلفات ال ناز االطبيعي 

 . ن رأروعغ أل ل  

 

 وععار أ لعععلد مععا ال سععتفيليا لحفععر ،تقععلي  مععنح ماليععغ والتعععاغن غدععع  الج عيععغ الفلسععطينيغ فععي فرنسععا

 . وارأنجازما مج يعغعشر  ىغت   ،نازق 25000وتالفغ  ،رتيازيغى

 خ سين مياطا غاستفاد ما هذه الفعاليغ ،تن ي  ييم ع ق طبي مجاني ل رضإ القلم . 

  غي و ععل  دمعع، غتيظيععف عععلد مععا ذ ،التجاريععغ والقريععغ سسععات غال حععا ؤتن ععي  لقععات ع ععق مععع ال

عا تقلي  تيصعيات حيى ت خض االجت ا   ،سسات غال حالت التجاريغؤاالحتياجات الخاصغ في هذه ال 

 ال ل  . غخطغ لتحقيط هذا

 طعيير و عل  ت ،غوت ييق ذاتي معا ال شعاركيا ل ل  ن ر ،تن ي  مخي  صيفي لحيالي مااتي طفق غطفلغ

 جيات ما ال رل غالترفي  ل   .أمن جيغ غتيفير زلرات   الال

  حصعات السعااني فعي القريعغجعرات اإلاالحصعات الفلسعطيني إل مرك استةا  ال رك  طاز   ميظفيا ما، 

 حيى غفر ل    رفغ ماتب طيا  فتر  ع ل   .

 

 را مرك  فتيات غنسات ويت سي 

 

ى تع  مصعادر  حيع ،حعتال  االسعراايليمعا زبعق اإلزع الجةرافيغ است لافا كثر ال ياأسيرا ما تعتبر زريغ ويت 

 مع ع مصعادر  ضعافغ العإ واإل ،راضعي اأالجاث غ علإ ستيطنغ راضي القريغ لخلمغ ال أالةالبيغ الع  إ ما 

 سراايلي .األ جلار الة  العنصريونات  لةايات ،خر راضي ال راعيغ األاأل

ل ركع  متعنفس غيعتبعر هعذا ا،  1948خةعر ععام األ  تعتبر القريغ ما القر  الحلغديغ ال حاذيغ مبانر  للخ

ت يع  ال ركع  ، سيسع أس ال حلي وتيفير مقعر مجعاني منعذ تغساه  ال جل ،طفا  القريغأكبير لفتيات غنسات غ

مبعادر  الطفعق ال بعل  ورز ال بادرات اطالق أغكانت  ،2017وتنفيذ مبادرات غنشاطات كبير  علإ ملار العام 

تطعيير يليعات غوعرام، تركع  غهت ام والطفق غتنشئت  غصقق مياهب  غالتعريف وحقيز  لإلس ام في تطييراأل

 علإ مختلف عناصر البيئغ التي ينشأ في ا الطفق و ل  خلط أجيا  أفةق لل ستقبق .



تقعلي  خععلمات ال  ،ورازهععاىغتن يععغ زعلرات   غالع ععق علعإ  طفععا  ال يهعيويادعع  األهععي هععلا  ال بعادر  أهع  أ

هت عام السر  غالنادي غال لرسغ لتن يغ اتع ي  التعاغن ويا األ ،خال  ورام، غأنشطغ خاصغ و  من جيغ ما 

يتةعع ا يجععاد ماتبععغ متخصصععغ للطفععق غىصععلار مجلععغ واسعع  النععادي ىالع ععق علععإ  ،والطفععق غصععقق نخصععيت 

 ،الفنيغ غالرياضيغطفا  غتن يغ زلرات   تشجيع عاد  القرات  لل  األ ،طفا  غرسيمات  محتياها اولاعات األ

ونعات زيعادات نعاوغ تسع   فعي رفعع  غ مياكبغ التانيليجيا ال ت ثلغ في استخلام الا بييتر غاأللععاب التروييعغ

ىفطعار ج عاعي لألطفعا   ،معارثينتن عي  ، ال نفعذ ورز النشاطات أغما  ،مستي  االهت ام واألطفا  غتنشئت  

 ،التج يع  لع عق لجنعغ تطيعيعغ ،رسع  ععا يعيم األسعيرمسعاوقغ تن عي   ،الفقيعر مساعل  األسعر  ،في رمةان

تعلعع   طععارات فععي ملرسععغ ويععت سععيرا الثانييععغ حيععىغرنععغ تصععنيع اإلتن ععي   ،دغرات ىسعععا  أغلععي تن ععي  

 60تحييق  ،غ ال لرسيغيالبيئزينغ طارات غتحييل ا الإ ستفاد  ما مخلفات اإلمج يعغ ما الطالب كيفيغ اإل

اطار سيار  الإ زيارير أرضيغ غمعلقغ و ساعل  مج يعغ الطالب ال ت ي   والتعاغن مع سلطغ جيد  البيئعغ 

مير في ما لجنغ أغليات األ في ماتبي رام هللا غالبير  غمليريغ الترويغ غالتعلي  غنادي ال بل  الصةير غولع 

غ أسبي  القرات  اليطني في ملرسعغ العذكير االوتلاايعتنفيذ انشطغ و ناسبغ ،رحالت تثقيفيغانشطغ غ ،غالقري

ولاعيعغ غرنعغ الاتاوعغ اإل ،طفعق 60 اني غانترف واالنشطغ ما يقعارب أغتخلق النشاط زرات  زصص غلعب غ

 متحعف ياسعر عرفعات، حيعى تع  ععرض  زيعار  ، طالبعغ 40فعي مركع  الفتيعات وحةعير مع الااتبغ نيا  هنعل 

مخعي  ياسعر عرفعات الصعيفي غوعلع  معا تن عي   ،وطريقعغ مبسعطغ ،لألطفا طيني التاريخ الفلسمقتطفات ما 

غتثقيععف  ،تنفيععذ أنشعطغ فنيعغ غثقافيعغ ،طفعق غطفلعغ 120مؤسسعغ ياسعر عرفعات ل عل  اسععبيعان نعارف فيع  

لجنعغ  نتبعاه غمعا ال ؤسسعات ال شعاركغ والعلع ع ال حلي مع ال خي  وشاق الفعت لإلزل تفاعق ال جت غملني، 

ال خعي  الشعتيي  ،هعاليمسعاه ات فرديعغ معا مج يععغ األغكعذلل ، غمجلس زرغي ويعت سعيرامير غليات األأ

  12سعنيات لةايعغ 5  طفعق غطفلعغ معا ع عر 75األغ   مطر األليان  في مرك  الفتيات، ىسعت ل  النشعاط )

العنق  علعإ  ،متنيععغ من عانعت ق ال خعي  علعإ ععل  فعاليعات ا  تقسي    حسب الفئعات الع ريعغ، غسنغ، غت

رحلععغ ترفي يععغ  ،طفععق غطفلععغ 100 اسععت ل  يععيم فععرل غمععرل  ،لعععاب ترفي يععغأ ،الةنععات ،الرسعع  ،النحععاس

 .2016ل ج يعغ األطفا  التي ت  الع ق مع ا صيف 

 

 الاتاوعغ  فعي مجعا   والتنسيط مع غزار  الثقافعغ غالشعباب ك ا نفذ ال رك  علدا ما غرش الع ق غاللغرات  

حةعير مسعار فاعري حعي  ميضعي  التشعاركيغ غنقعاش  ،  طفعق غطفلعغ40اإلولاعيغ  غىست لفت اليرنغ )

محاغر لقصغ  ليلإ الح قات  غعل  نشاطات أخر  خال  الييم في ماتبغ ولليغ البير  العامغ، وحةير ععلد 

 . ق ال اتباتطفا  داخكيفيغ تفعيق زصص األ ،أمنات ال اتبات في الةفغ الةرويغكبير ما 

 

 

 

 

 

 



  غال اليغداريغ الشؤغن األداار  خامسا : 

 

القطععا  الخععاص فععي سععات الحايميععغ غسؤهعع   الععلغاار فععي ع ععق ال أداريععغ غال اليععغ مععا تعتبععر الشععؤغن اإل

خر  حلقعغ اليصعق أسسات ما ج غ غما ج غ ؤل تلاخق ويا كافغ ماينات هذه ال ن را ل يزع ا ا ،هليغاأل

 .سسغ غالج  ير ؤويا ال 

ثقععغ الشععركات م ععا أهلعع  كسععب ات متالحقععغ علععإ هععذا الصعععيل لقععل راكعع  اتحععاد الشععباب الفلسععطيني  خبععر

وتحقيط درجغ عاليعغ  دلغ الافيلغعلإ مج يعغ ما الليااح غاأل  ما خال  استناد ع ل ،غال يسسات الرزاويغ

تشععاق نسععبغ الجنسععيا نسععبغ متسععاغيغ غيع ععق فععي ال يسسععغ طععاز   مععا ال ععيظفيا   ،غالن ععاممععا الشععفافيغ 

 ،2017ك ا أن ال يئغ العامغ لالتحاد منت  غ في اجت اعات ا السعنييغ  و عا فعي ذلعل الععام  ،% لاق طر 50

سسعغ ؤام مععوحةير معلير ،  2016داري للعام زرت ال ي انيغ  غالتقريراألأحيى اجت عت ال يئغ غنازشت غ

 هاعلاد ت غالليازم الذي جر عامغ في اجت اع ا دليق ع ق ال شترياجازت ال يئغ الأك ا  ،وي   الغ للتلزيطأ

 والتعاغن ويا مرك  تطيير ال يسسات غطاز  ما االتحاد .

غييجعل غصعف  ،سعاس التخصعص غالتاامعق وعيا محعاغر الع عقأتن ي ي الخاص واالتحعاد زعاا  علعإ ال ياق ال

صالحيات في ال رم اليظيفي غفقا لل  ام غالغهناف تسلسق  ،غظيفي لاق ميظف/   و ا ي نع ازدغاجيغ الع ق

 الن اهغ في مجاالت الع ق كافغ .علإ جيد  ما أحقيط لتويا مختلف ال  ام غهناف لجان مشتركغ 

  معن   عشعرغن  ،عةعيكق عام غتتاين معا سعتغ غثالثعين  ياتجت ع دغريترأس ال ياق التن ي ي هيئغ عامغ 

يعت  ، سعا الشعباب في ،اج عاالالفئعغ الع ريعغ لالعةعات   تقع غ،معا العذكير  سعتغ عشعر عةعي  ما االنا  غ

  ،غيترأس ال جلس الحالي   االنسغ احالم خةير،ماين ما تسعغ اعةات  ،كق عاميا مجلس ادار  انتخاب  

   غتشاق االنا  ما مج يعغ خ سغ أعةات ما اج الي العلد .

 ،سعات العلغاارؤالععام غمج يععغ معا ال علرات غرا ال علير مع لف أيتعتنفيعذي  الييمي طعاز  ع ق االتحاد يلير

زعرار ىطال  علإ سير ع ق العلغاار غلإل ،غيجت ع الطاز  اسبيعيا ،غال تاوعاتال  ام حيى تشر  علإ كافغ 

 التيجي ات غال تاوعات ال طليوغ .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الهيكل التنظيمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيئة العامة

 مجلس االدارة

 المدير العام

 المراكز الضغط والمناصرة العالقات العامة واالعالم البرامج الشؤون المالية الشؤون االدارية

 السكرتاريا

 شؤون الموظفين

 الخدمات

 محاسب 

 أمين الصندوق

 كتاب المشاريع

 ادارة المشاريع

 عالقات عامة 

 االعالم

 دير استيا

 بيت ريما

 بيت عور التحتا

 بيت سيرا

 عابود

 مزارع النوباني

 بيت الضيافة/عابود

 

 سلواد



 2017ميزانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اصدارات االتحاد : 

   مشروع التمكي  االفتصادي " –كتيه " الحد م  الفنر في فلسدي 

  . " فصة " غابة  م الريحا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العملة

 

 اسم المشروع الممول مدة المشروع الميزانية



 

2017 الجهات الدا مة التحاد الشباه الفلسديني  

 

 

 

 

 

 

 لوجو االتحاد والموسسات الشريكة والدا مة 

 

 

 

 

 

 الخات غ 

 ييرغ) انت إ 

 

ن ر 30 23000  ال جت ع ال لني غاالعالم  االتحاد االغرغوي  

 147201 دغالر) مست ر  

 

ن ر 12 مرك  اغلف وال    

 اللغلي 

كير فنل ) اللع  االساسي 

 لقلرات االتحاد 

 134750 

مج ي  

ال ي انيغ 

2016-2017 

 

ن ر12 التعاغن االيطالي  

والتعاغن مع ميسسغ 

   كيسبي االيطاليغ 

التلخق لح ايغ الساان 

ال عرضيا لخطر الت جير في 

 ال نطقغ) النبيي ص ؤايق  

ان ر 9 87650 دغالر  –ال  ثليغ الياوانيغ  

 فلسطيا

تحسيا البيئغ التعلي غ لذغي 

 االحتياجات الخاصغ  

 نازق 

 

ن ر 12 26000  ماينات الصحافغ  هنرش وي  



 جق اليطا أما  ننا نع قا

اغالت علعععإ معععلار حعععغمسعععاه ات غمغنعتععع  و عععا نسعععاه  وععع  معععا انجعععازات  ،جعععق العععيطاأاننعععا نع عععق معععا 

دراكنعععا ال سعععت ر لل عععرغ  التعععي ي عععر و عععا نععععبنا غوشعععاق خعععاص زطعععا  ىمعععا خعععال   ،سعععنيات التأسعععيس

معععا مج عععي  السعععاان فعععي ، سعععنغ  29- 15%  للفئعععغ الع ريعععغ 30الشعععباب العععذي تبلعععن نسعععبت  حعععيالي 

صععععل  هعععذا القطععا  مععا ت  عععي  علععإ كافععغ األرض لعع  غمعععا يتععع ،الةععفغ الةرويععغ غالقعععلس غزطععا   عع  

 االزتصاديغ غالثقافيغ غالسياسيغ غالتن ييغ وشاق عام .

ن مععععلالت الفقعععر غالبطالعععغ فعععي أدر  ععععا الج عععات الرسععع يغ تشعععير العععإ ات ال تعععيفر  غالصعععاين االحصعععااى

معععع غجعععيد تبعععايا فعععي النسعععب وعععيا 2016% فعععي الععععام 40صعععفي  الشعععباب غصعععلت العععإ معععا نسعععبت  

غسععععاط أ% فععععي 60بغ البطالععععغ فععععي  عععع   زراوععععغ ال حاف ععععات الشعععع اليغ غالجنيويععععغ  حيععععى غصععععلت نسعععع

غاحععل مععا ال ؤنععرات التععي يجععب التيزععف عنععلها هععي مج ععي  نسععبغ البطالععغ للخععريجيا غلعععق  ،الشععباب

ا ج ععععاز االحصععععات غفقععععا لالرزععععام الصععععادر  ععععع، % 51فععععي زطععععا  الشععععباب حيععععى ولةععععت مععععا زراوتعععع  

ال جر  للخعععارج وشعععاق وععع% معععا الشعععباب 24حصعععاتات العععإ ر بعععغ رت وععععض االنعععاأك عععا  ي،الفلسعععطين

 داا  أغ مؤزت .

زمعععغ فعععي هعععذا القطعععا  غتسعععل  الةعععيت علعععإ ضعععرغر  رزعععام الصعععادمغ تؤنعععر العععإ ع عععط األن هعععذه األأ

ن ي عععلد اسعععتقرار النسعععي، االجت عععاعي  أغالعععذي معععا نعععأن اسعععت راره دغن ععععالج  ،مياج عععغ هعععذا الخطعععر

ك عععا يقعععيد العععإ ضعععرغر  البحعععى ععععا حلعععي  تسعععاه  و عععا كافعععغ ماينعععات ال جت عععع  ،لل جت عععع الفلسعععطيني

ععععاد  صعععيا غ لتع يععع  صععع يد هعععذا الشعععباب ىهلعععي غيحتعععاج العععإ حايميعععغ غالقطعععا  الخعععاص غالقطعععا  األال

غلعععععق مفتععععال الحععععق فععععي ذلععععل ونععععات اسععععتراتيجيغ مشععععتركغ لتشععععةيق الةالبيععععغ  ،وشععععاق ع لععععي غغازعععععي

غحاجعععغ السعععيق تيجيغ العععإ مراجععععغ سياسعععغ التعلعععي  سعععتراه اإلع  عععإ معععا هعععذا القطعععا  غتؤسعععس هعععذال

غتشععععجيع الع ععععق والقطععععا  كبععععر للع ععععق ال  نععععي أخصصععععات غتيسععععيع نطازعععع  ليشعععع ق تيسععععيع مععععا الت

للحفعععاظ علعععإ وقعععات نعععباونا فعععي  ،ال راععععي معععا خعععال  سياسعععيات غوعععرام، تاامليعععغ وعععيا ال اينعععات الثالثعععغ

ال  االسععععراايلي غلةعععع ان مياج ععععغ ال شععععرغ  حععععتتععععي تتعععععرض لعععععلغان م ععععن ، مععععا زبععععق األرضعععع  الأ

 ستيطاني ما خال  تع ي  ص يد نعبنا غفي ال قلمغ من   الشباب .اإل

هلععععي مع ععععا ضعععععف  فععععي الت ييععععق للقطععععا  األ ظععععرغ  سياسععععيغ متقلبععععغ ح لععععت 2017لقععععل نعععع ل العععععام 

 .وشاق خاص 

فععععي العليععععل مععععا  نشععععطغ غوععععرام، غمشععععاريعأ، 2017ال  العععععام لقععععل نفععععذ اتحععععاد الشععععباب الفلسععععطيني خعععع

غ يغ االتحععععاد القاا ععععغ علععععإ سياسععععج يع ععععا ضعععع ا سععععياق اسععععتراتيجغارتبطععععت  ،ال نععععاطط الجةرافيععععغ

حيعععى كعععان ل حاف عععغ  ،كثعععر اسعععت لافا لسياسعععات االحعععتال غالع عععق فعععي ال نعععاطط ال   شعععغ غاأل الت اعععيا

سععععلفيت غزععععر  نعععع ا   ععععرب القععععلس غضععععياحي القععععلس وشععععاق عععععام التركيعععع  ل ععععذه ال شععععاريع التععععي 

ن نطععاق ع ععق االتحعععاد أك ععا ي اننععا القععي   ،تفاد من ععا زطععا  غاسععع مععا نععرااح ال جت عععع الفلسععطينياسعع

إ غيسعععتنل هعععذا الع عععق العععت غمنعععاطط غتج ععععات جةرافيعععغ جليعععل  زطاععععاخعععر غي تعععل العععإ أيتسعععع ععععام وععععل 

 كثر فاعليغ  .أتع ي  تراك  ال ساه ات  لتبلغ 

كبعععر فعععي تاريخععع  معععا الناحيعععغ الت ييليعععغ غلاعععا األ نجععع ه االتحعععاد معععا مشعععاريع زعععل ال ياعععين هعععيأمعععا  نأ

حعععاد التيجععع  العععإ فقعععل كعععرس االت ، خعععرتن عععيي غغطنعععي كبيعععر غمعععا الناحيعععغ األي اعععا اعتبارهعععا ذات أثعععر 



للععععام  2017يجاويعععغ فعععي ن ايعععغ الععععام سسعععات محليعععغ غدغليعععغ ظ عععرت ويادرهعععا اإلؤونعععات نعععراكات معععع م

 القادم .
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