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 األهداف االستراتيجية

 

  بابيةوال الى حركة اجتماعية شوص الفلسطيني ات/للشباب والقيادة فاعلةالمشاركة ال تعزيز العام:  ف االستراتيجيالهد

في مختلف   المجتمعفي    ادييلقودورهم ا  الفاعلةومشاركتهم    مأثيرهوت  طينيسلفال  ات/بتعزيز تفاعل الشبا  االول:لهدف االستراتيجي  ا

 نواحيه.

الفقر  في  والمساهمة  والمشاركة  القيادةفي  مكينهم  وت  الفلسطيني  ات/بالشبادور    تعزيز  :انيالثاتيجي  الهدف االستر   والبطالة   الحد من 

  .تامولعوالم واسرهم للموارد ات /ووصول الشباب ،الصمود ماتوق م القطاعات لتعزيزعلى مختلف من المشاكل ها  يروغف واالنكشا

الثالث: االستراتيجي  التع  زيادة  الهدف  والتشفرص  ااون  وبناء  ذ  ومأسستها  لشراكاتبيك  األطراف  كفاءة    اتمع  لرفع  األداء العالقة 

 . ات/اببالعمل مع الشبواالرتقاء  

 . ادتحاالللمساهمة في تحقيق رؤية  الفلسطيني اد الشبابحتال سيةمؤسوال تطوير القدرات الفردية: بعجي الراتراتياالس دفهلا

  التغيير   يصبحوا قادةل  ينيالفلسطات    /الفاعلة للشباب مشاركة  ال  تحقيق  فلسطيني إلىب الاتحاد الشبانتطلع في  
 ة اعية شبابيالى حركة اجتموال وص حياةت الجاالكافة م يف

 

 
 

 

ايس العى  الفلسطينيشبتحاد  ت  اب  الشبابكيمإلى  اآلنية   سنه   35الى    18  واناثا( من عمر  )ذكورا  لسطينيالف  ن  خياراتهم  تجاه 
وات الضامنة  طر واألدوفير األدعم وتل  من خال  يةوالديمقراط  ينسجم مع قيم المجتمع الفلسطينيبما    وتعزيز صمودهم  ليةوالمستقب

الشباب طموحات  ويشملات/لتحقيق  علىالعملنا  ل  جام  .  اات  التشريع  تأثير  واإلجراءات  والخطط  وتنميوالبرامج  ة لمؤسساتية 
للشبابالقدر  الذاتية  في  واسرهم  ات/ات  الثقافوخبرا  ومهاراتهم  معارفهمذلك    بما  إلى  باإلضافة  و تهم،  المجتمعية  التحتة  ية البنية 

 ب المستقبل.  والفتيات شبا م بالفتيان الى االهتما  ةاضافرهم المجتمعي تفعيل دو ، و والمؤسساتية

 

، يمل المجتمع الع،  تعزيز الصمود  والتعاوني،  ل الجماعيالعم،  مل التطوعي واالنتماءالعة،  شفافينزاهة والال
بوثيقة االستقل   ،المجتمعيةالمشاركة  ،  دالةوالعالمساواة   الااللتزام  الدو فلسطيني والمو ل  الخاصة  اثيق  لية 

 .نبحقوق االنسا
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 جدول المحتويات 

 رقم الصفحة   العنوان

 3 مقدمة

 3 اب الفلسطينياد الشباتحخلفية عن 

 3 االستراتيجية أهداف إعداد الخطة  

 4 ةستراتيجي الالخطة  ا  ادإعد جيةمنه

 5 يني سطفللباب ااتحاد الشيجي لواقع عمل االستراتليل التح

 9 رؤية اتحاد الشباب الفلسطيني

 9 رسالة اتحاد الشباب الفلسطيني

 9 القيم والمبادئ التي يؤمن بها اتحاد الشباب الفلسطيني

 9 مواقع عمل اتحاد الشباب الفلسطيني

 9 باب الفلسطيني األهداف االستراتيجية التحاد الش

 11 اتحاد الشباب الفلسطيني( إطار العمل المنطقي ) 

 18 (  المتوقعه النشطة اتحاد الشباب الفلسطيني)الموازنة بالدوالر

 22 تحاد الشباب الفلسطيني ا  هيكلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 | P a g e  
 

   مقدمة

  ، االهتمامبالكثير من    ات  /الشبابظى  ويح  سان،نل امام بتمعية ومدى االهتات المجالمؤسس  رتطو  بمدىمعات  طور المجت س تيقا

سنة في فلسطين   29سنة حتى    18  رمن عم  مليون شاب وشابة  1.16هناك  الحصاء الفلسطيني فووفق أحدث تقارير الجهاز المركزي ل

 ةيفة الغرب% في الض22.3(،  2021لعام  صف ان منت% من إجمالي السكان في فلسطي22المجتمع الفلسطيني؛    مسيشكلون أكثر من خ

ن ة مية وبمشاركبمهنية عال 2027-  2202 لالعوام التحاد الشباب الفلسطينيتراتيجية لقد أعدت الخطة االس .1( غزة اعقطي ف %21.8و

ل لعماانب  لكافة جو  يصياتشخ  ، حيث عرضت الخطة تحليالجهة استشارية خارجية، باالضافة الى  تحاداالة وطاقم  الهيئة االدارية والعام

القيم المؤسسية   مجموعة منالخطة  خالل    نماد  ى االتحوتبن،  ورسالته  تحادرؤية اال  تقبل من خاللمسلل ة  اغيص  قدمت  ، كماادحتفي اال

دة لمذ  فية تنضير خطتم تحكذلك  القادمة، و  خمسفي االعوام ال  وتحدد اوجه نشاطاته  لتي ستحكم عملهواألهداف االستراتيجية ا  الغاياتو

واحد لهاالتخط  متي  الت  ريعاللمش  يالمال   عزيتوال  ولتتنا  ةسنة  ولمراقبيط  تن ،  ومتابعة  الخطة  تطبيق  تم  ة  فقد  مخرجاتها،  تطوير  فيذ 

أداة تخطيط فاعلة،  ة في استخدام الخطة كمساعدولل    ة والنوعية ووسائل تحقق ممكنة وذات مصداقية،ات األداء الكميمجموعة من مؤشر

ليمك  بحيث  ةيذيالتنف  للخطة  حدالمو   م عاال  طارال  يمصمت  تمد  فق بناءطلن  للعام    تنفيذ  ةطخ  اقم  المخرجات   شمليبما    2022تفصيلية 

 دارية والهيئة ال طاقم التحاد  ي من قبلتقييمها وتحديثها بشكل سنويوصى بلخطة ، وهذه ااالساسية من برامج ومشاريع

 

 طينيلفلس اتحاد الشباب اعن  خلفية

ربحية. وتم تسجيله في وزارة الداخلية عام    غيروة  غير حكومي  ةلياهة  ابيبسة شسؤمك   1992م  في العا  تأسس اتحاد الشباب الفلسطيني 

 RA-2229-CU , تحت رقم2002

االتحا وتعزيز يعمل  تطوير  على  التركيز  إطار  في  الشباب  ودعم د  الق  الفلسطيني   ات/دور  صناعة  في  التغيير دوقيا  راربالمشاركة    ة 

الشبابية المحلية عبر العديد من   نيات والتعاو   مؤسساتوال  الجماعيةة ورديلفا  تارالمبادكافة    دعموب  واسرهم،  ات/وتعزيز صمود الشباب

ة  في الضف. وخالل مسيرته نفذ االتحاد العديد من البرامج  وتحسين ظروف حياتهم  ات/دور الشباب  امج واألنشطة الهادفة إلى تعزيزالبر

فال القدس  غربيه بما  الهالحفاظ    دفبهقطاع غزة  ويها  التمكين االقتصادي في   والموروث  ةطنيالو  ةويعلى  الفلسطيني، وبرامج  الثقافي 

الزراعة الشبا  مجاالت  اليومية من خالل برام  ات/بوالصناعة والخدمات، وعمل على رفع وعي  ج إعالمية متنوعة، ونظم  بهمومهم 

الشباب  الت حمأيضا   لقضايا تخص  السيا  ثيروالتأ  اباتوالش  دعم ومناصره  نظم  ،  ساتعلى  العمل   عيةوتط  تالمحكما  تعزيز  بهدف 

اجت كقيمة  اعداد    ماعيةالتطوعي  الى  واالبحاث  االدراضافه  من   ات/ابالشباكل  ومش  احتياجات  حول  ةجتماعياال  اتحووالمسسات 

. ولضمان ئوارالطفي حاالت    فعيل دورهموت   ات/رونا بدعم الشبابائحة كوفي جكما كان لالتحاد تدخالت  نفسهم  ا   ات/منظور الشباب

  وقد الوطن  ظات  في قرى مختلفة من محاف  ونسائية شبابيةمراكز  األقل حظا ، بادر االتحاد إلى تأسيس  المجتمعات  بد  احاالت  ةتعزيز عالق

 ،القطاعفي قاعدية مع المؤسسات ال التعاون والتشبيكاستمر في  ولكنه  2007 عام حداثء االفي قطاع غزه على ضوقره غلق االتحاد مأ

المؤسسات االهليه مختلف    معوالتعاون  بيك  يعمل االتحاد على التش, كما  راكة مع مؤسسات الوطنشلا  لى ائمة عقته الاما  مع رسالسجان

 .حلي واالقليمي مالمستوى ال ىعلليه دواللحكومية ووا

 اهداف اعداد الخطة االستراتيجية

 .ها االتحاديع التي ينفذاروالمش جية البراماعلوفاهمة بتطوير كفاءة  المس .1

م .2 عملستحديد  علمي  شب  2027  -2022  عواملال  حادتالا  تقبل  مسبقاكل  له  واحتايتنوبما    ومخطط  المتغيرات  مع    ياجات غم 

 .ةفدمستهالفئات ال

 .ادحتلمستقبل وطبيعة االحتياجات لالالدارية واصحاب العالقة في تحديد ااة ى الهيئاركة لدتطوير مستوى المش .3

 لها.مويل على تحصول وال ةالتطويري ويج مشاريعهالة في ترالداة فع تحاداال ي تبن .4

 

 
1 https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4045 
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 لخطة االستراتيجيةعداد اا يةهجمن

إعدا  الخطةتم  لال  د  السأ  بإتباع  تحاداالستراتيجية  الفلوب  االداهيللعالة  مشاركة  والعامة  ئة  شاركتحاداالوطاقم  رية  وقد  مؤسس،  ة ت 

 التالي:و لنحعلى اخطوات كانت  6  ية تضمنتئيسراحل رم 3العداد على لية ، واشتملت عماتيجيةرتة االسالخطوير استشارية في تط

 :ات التاليةالخطو تلم؟ وقد شنحن اآلنن أيوقد كانت تجيب على السؤال  ولى:المرحلة األ

 : اليةإلعداد وضمت األنشطة التئة واالتهي .1

 التدريب على إعداد الخطة االستراتيجية. .أ

 ألساسي. التخطيط ا تشكيل فريق .ب

 األنشطة التالية: تملش وقة الأصحاب الع وحشد لليتح .2

 العالقة. اب أصحل تحلي .أ

 عمل.تشكيل لجان ال .ب

 لية:  تاشطة الاألن وشملتشخيص الوضع القائم  .3

 تحادقع العمل في االص واتشخي .أ

 تحضير التقرير التشخيصي. .ب

 ة:اليالتطوات خلوشملت االثانية: إلى أين نريد أن نتجه؟ حلة المر

 تحديد الرؤية. .1

 . داتحلة االد رساتماعا .2

 يات.الغا ةاغيص .3

 يجية.راتاالستاألهداف تحديد  .4

 :وشملت الخطوات التاليةكيف نصل؟  المرحلة الثالثة:

   طة التالية:ت األنشوقد ضم المقترحة، شاريعملوالبرامج ا تحديد .1

 ة. وتحديد أنشطتها الرئيسي ومشاريعامج اقتراح بر .أ

 ل نهائي. كالمقترحة وتحديدها بش مشاريعال جعةمرا .ب

   لية:تاال نشطةوالمتابعة، وقد ضمت األ  ذيفنالت  طوضع خط .2

 خطة التنفيذ.تحضير مصفوفة  .أ

 ريع والبرامج.نات للمشاازوضع المو .ب

 : التاليةألنشطة د ضمت ايقة الخطة، وقر وثتحضي .3

 الخطة. تحضير مسودة  .أ

 ا. اعتماد الخطة داخلي .ب
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 االستراتيجية عداد الخطةحل وخطوات إ( يظهر مرا1) رقموالشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتحاد الشباب الفلسطيني  عمل عق وال  التحليل االستراتيجي

   وتشمل: اتحاد الشباب الفلسطينيواكب عمل ي تالتمة ة العاالبيئ تصر لواقعمخ وفيما يلي استعراض 

 

 :   ، وتضمخارجيةالبيئة ال

 

                                                                                            : السياسي اقعالو .1

، وقطاع غزةبما فيها القدس    ، للضفة الغربية  1967  لة عامنية المحتطيي الفلسضارحتالل السرائيلي لأللرار وجود اانعكس استم    

ا السياسية واالقتصاديعلى مجمل  للمجلحياة  الفلسطينية واالجتماعية  المواطن  أوضاكل مباشر على  وأثر سلبا  وبش   ،تمع   ينيلسطفلا ع 

العدوانية،مجموة  سياسات االحتالل العسكريي واالقتصادي واالجتماعي، فالنسان  وأمنه البشر والحجر وال  ل إجراءاته  شجر، بما  على 

ا  تعنيه للشباب  ةتفاصيل يومية، من قتل وتصفيات جسدية واعتقاالت متواصل  منلجملة  هذه  الزردمير مباني  وت  ،وخاصة  ع وتجريف 

ير العرقي في طه لتسياسات او  ز واالغالقات،ي وإقامة الحواجلفصل العنصرارد، وبناء جدار اعلى المو  يطرةلساو  يومصادرة األراض

لة  حالمر
لى: أين  ألو ا

   ن؟          اآلن نح

ة التهيئ
 واإلعداد

تحليل  
  ابأصح

 العالقة

  صتشخي
 ع القائم الوض

المرحلة 
ثالثة: كيف  ال

   نصل؟

وضع خطط  
 فيذالتن

 ابعة لمتوا

 تحضير وثيقة
  ةالخط

 لخطوات ا

رامج  البتحديد 
 ريع المش وا

  المرحلة
إلى  الثانية: 

أن أين نريد 
 نتجه

د  حديت
 يةؤالر

   الةالرسو
لقيم  ا يدتحد

 المؤسسية 

  لغاياتاديد تح
هداف  األو

 راتيجيةاالست
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واأل واستمالقدس  امتداد  رار حصار غغوار،  على  يقازة  با2ما  عا  15رب  ما  هذا  قرارات ضم،  إلى  و  لضافة  الضفاساجزاء  ة  عة من 

 3والتشتيت  لتقسيما مند يزملنه من تبعيات تؤدي إلى اتج عربية وما ين غال

الها(، والتي بم لو وملحقاتوسأ  ية)اتفاق1993م  ابتدأت عافشل عملية السالم التي    ظل  هذا في    الفلسطينيوجبها نشأت  ة،  سلطة الوطنية 

الفلسطيني يعيش ازدواجية سياسية وأمنية فريدة من نوعت المجوبا ي فة   يليئ اروالجراءات الس  انينقوال مل  رت مجاشحيث أ،  هاتمع 

لدولة، االعتداء على المقاصة  ادية  االستيطان، قانون يهو  شرعنه، )من االتفاقيات التي وقعتهال حتى  إسرائيخيرة، على تحلل  ات األالسنو

بالرهالف واألسرى  الشهداء  وصم  وطأة  تحت  فلسطينية  األخيرة  الجراءات  القدابيين،  على  ي  بنقل  اردال  رارق  وءضس  األمريكية  ة 

قطع و،  4دولية وث الالجراءات المالية لإلدارة األمريكية ضد وكالة الغوئيل،  ة إسرامة دولاعتبارها عاصى القدس بيكية إلمراألة  رافالس

والمساعدا األاألموال  عن  ذلك  في  بما  الفلسطيني  للشعب  األمريكية  والمستشفياتت  فمن  ل، ومحاولة  ب "صفقة   مىيس  امرير  تماشلة 

الدولية وفي   الحقوق الوطنيةتهدف إلى تصفية    ناصرمن ع   اهلمج مل بمبما تح   5القرن"  الفلسطيني التي أقرتها الشرعية  الثانية للشعب 

،  ات  /االعتقاالت في صفوف الشباب  ، وقد أدت األجراءات السرائيلية إلى المزيد من  ودة لالجئينا حق تقرير المصير وحق العمتهمقد

 . التعبير عن الرأيحرية  ذلككو -التنقل وحرية حرية التعلم ، حريةتقييد ال

الداخلي الذي بفي هذا السياق، فان استمرار اال  الفلسطيني  ة ع غزافي قطيسمى " بالحسم العسكري"  ا  م  رعب  2006ام  نذ عدأ منقسام 

زة ومن في قطاع غ  بناشع   وعمق من معاناةءا  سوزاد المشهد    ، األمر الذي6من اتفاقيات   ة وما نتج عنها والت المصالحل محال كوفش

لضرورية والالزمة ا  اتعريبالتالي التشالتشريعي والعملية الديمقراطية، وس  فلسطيني، في ظل تعطل دور المجلام السياسي الة النظأزم

 . لف التحدياتفي مواجهة مخت رته على الصمودته المختلفة وقدعاقطاع بتمالمج بوضع للنهوض

، ل العالميد من دوفي العد  موزعين  7لسطينيليون فم  8ات بما يزيد عن  نيين في الشتعدد الفلسطي  ريقدات الفلسطيني فتلشوعلى مستوى ا

 وتهافت  العربي  ي الوضعإلى تردكل الدالئل    رتشيف  ليمي قى ال، أما على المستوالساسيةا  وققلحول على االحصمن    بعضهمويعاني  

سوف يكون   ف بعض الدول العربية اتجاه القضية الفلسطينيةمواق  ير فيالتغ هذاإن  ،  8ولة االحتاللد  الى التطبيع مع  بعض الدول العربية

   .يةضية الفلسطينكبيرة على مجمل الق سلبية له تبعيات

 : قتصادياال اقعالو .2

ة واالعتماد ات المحليف اليرادجة لضعستقر وغير واضح المعالم وذلك نتير موغيوضع اقتصادي متردي    نيةيفلسطي الضتعاني األرا

ع الكامل  الخشبه  الدعم  كملى  أارجي  اا  شن  السرائيليوثال  بهالرتباط  باالقتصاد  الفلسطينية  يق  األسواق  اتفاق  ضعيفة  جعل  ية وبحكم 

  رائيلية.سالات منتجلائع واادية سوق للبضباريس االقتص

% توزعت 53بلغت    2020في عام  العمل  خارج    ات/الشباب  ينالبطالة ب  نسبة  نالحصاء الفلسطيني أز المركزي لاتشير تقارير الجه

، .% 38% بينما الذكور كانت  68النسبة األعلى بين الناث، حيث بلغت    وكانتفي غزة،    %67ابل  مقغربية  % في الضفة ال43بواقع  

% بين الذكور، 33% بين الناث و64هذه المعدالت    فلسطيني، إذ بلغتال  ات/األكبر أمام الشباب  حديالتكل  طالة تشبمعدالت الحيث أن  

 29إلى    18في العمر )  ات/أعلى معدالت البطالة بين الشبابإن  ، وكذلك فةبية الغر% بالضف24% مقابل  67على في غزة  وكانت األ

 .%699 والشابات % 39الذكور  لشبابرق واضح بين ا% بف54ى فأعل ط وسبلوم المتدحملة ال يجين منهم منجلت بين الخرعاما(، س

ن هذه سنوات العشر الماضية، إال أ لة خالل املى العاكة النساء في القوتفاع نسبة مشار لى الرغم من ارعفيما يخص مشاركة النساء، ف

كة لت مشارزا  وما  .2019ملة في عام  عاوى الي القف  ركاتامجمل الناث المشن  م  %19.1النسبة ما زالت متدنية، حيث بلغت حوالي  

ليومي الحقيقي  األجر ا  دلبلغ معتة تقريبا خالل هذه الفترة، كما  اركة النساء والفجوة مازالت ثابأضعاف مش  4بأكثر من    ال تزيدالرج

 . لالرجا ح لصال شيكال 13بمقدار  وةفجللرجال، حيث تظهر البيانات وجود  شيكال  73قابل ال مشقي 60لمرأة ل

ا اال  نكما  السياسات  بانعكحتالل  إليها  ومشار  األمنية  التشريعية،،  يةقتصادالا اساتها  الحياة  معاضاعف    وتعطل  المواطن ناة  من 

فعلالفلسطيني الم،  اوتسى  البطالة والفى  ارتفاع نسبة  االقتصادي    الناتجة عن  قرالقتصادي واالجتماعي، ومع  النمو    الفلسطينيضعف 

 
2 https://www.ochaopt.org/ar/theme/gaza-blockade 

3https://www.masarat.ps/article/4768/ 

4 http://www.plo.ps/ar_print.php?id=2c7c15fy46645599Y2c7c15f 

5 https://www.masarat.ps/article/4768/ 

6 https://www.prc.ps/ 

7 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3502# 

8 https://www.masarat.ps/article/5194/ 

9 http://arabic.news.cn/2021-08/11/c_1310121267.htm   

https://www.ochaopt.org/ar/theme/gaza-blockade
https://www.masarat.ps/article/4768/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-(%D8%AC)
http://www.plo.ps/ar_print.php?id=2c7c15fy46645599Y2c7c15f
https://www.masarat.ps/article/4768/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-(%D8%AC)
https://www.prc.ps/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%88/
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3502
https://www.masarat.ps/article/5194/%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-(BDS)-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://arabic.news.cn/2021-08/11/c_1310121267.htm
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الموقاالتف  يجةنت  عليه  ائيليةلسراوالقيود   العمل، ناهيك عندحم، وس االقتصادية""اتفاقية باري  عةاقيات  السياسات  ودية فرص    قصور 

 .ق العمل متدنيةفي سو ات/الشبابأبقى نسبة مشاركة هذا كله  لسطينيةفالكومات الرسمية للحاالقتصادية والمالية 

كورون لجائحة  كان  آلقد  الكثيثا  على  سلبية  لال  نواحيمن    رار  زادتينني لفلسطيحياة  حيث  ال  ،  األسر  فقمعدالت  بعض  ر وانكشاف 

 .بادراتالجهود والم يد منزملتطلب اوهذا ي ،10حتياجات األساسية لألسرةة البعض على تلبية االدم مقدرفلسطينية وعال

 

 ع االجتماعي:اق الو .3

لتي  ية االمجتمع في الظروف    وص عميقا  من خالل الغ  إال،  ةمالعاحياة  في ال  ى مشاركتهومد  الفلسطيني  ات/الشبابع  وضة  ال يمكن رؤي

 .لمجتمعيا  يحتم ضرورة إلقاء الضوء على واقعه  ام، تحيط به

ن إال أ  ،والبنية االجتماعية واالقتصادية  بية األخرى من حيث الموروث الثقافيرمعات العجتعن الم  ي ال يختلف كثيرا  والمجتمع الفلسطين

يع  مقارنة وضع  إذ ال يمكن  ،ةوصيخصلااألمر ال يخلو من بعض   النسب  االستقرار )ولومن    يش حالةمجتمع  المجاالت  بالمعنى  ي في 

العديد من اجل ذلك  سلك    ،االحتالل ونيل الحريةص من  للخال  ادهرفأبكل    بمجتمع مناضل يسعى  الجتماعية(،دية واالقتصاواة  السياسي

 .ضاللنا الحياة، وفي شتى ميادين من السبل في شتى ميادين

سبيل    االحصائي  المثالفعلى  الرستشير  إلات  تمية  معدال ى  العنف  زايد  اال ت  النوع  على  فلسطيناعجتمالمبني  في  وهذ11ي  يتطلب ،  ا 

للتع الجهود  من  معاالمزيد  ونتائجهلا  مل  وأسبابه  الفعنف  القيادة  انشغال  وان  بالجلسطين،  السياسيةية  واالواأل  وانب  على  قمنية  تصادية 

ت ى ازياد معدالسوال نن  تماعياالجنوع  ال  لمبني علىل العنف اشكاد من أالعدي  سة زاد في تكريلعامة احيا من ال  عيمااالجت  اب الشقحس

 .ات/بابشفوف الاصة ماقبل الدخول في صالطالق وخ

 

ازد العنف  ياد ملحوهناك  ارتفاع حاالت  في  الشجار  ادت  ، وزجتمعيالمظ  تت  إن  العائلي حيثحاالت  التي  فيها  عالوسائل    العشائر اطى 

 . يهلبشكل كبير وتؤثر على السلم األ عار الوضيد من انفجنونية تز، وغياب الوسائل القاسلطةوال

ملحوظ في عدد  ارتقاع  ية إلى وجود  الفلسطينشرطة  في ال  فحة المخدراترير ادارة مكاقافقد أفادت تاهرة مقلقة جدا ،  خدرات ظالم  شكلت

م المختلفة  لألنواع  وتشيرلمخدراتا  نالمتعاطين  االتهام  اصا  ،  المساسرائيلي  اال  الدورى  إلمباشر    بشكلبع  هرة ظا   بانتشارهمة  في 

 .ات/شبابعلى ال لبيالسالتأثير   فيواجتماعي وثقافي واقتصادي عد سياسي ب وهذا له ها،ر ب اجواالت المخدرات تعاطي

  

 ع التكنولوجي: اق الو .4

واالجهزة   اسوبالح  وأصبحئلة،  جية هاعالم ثورة تكنولوشهد ال، حيث  خيرألال العقد  شكل كبير خالعالميا ب  يلوجكنوالتطور الوضع  ت

 . رلتكنولوجي بشكل كبيتأثر الوضع ا  نيايطنطاق واسع، وفلسعلى ستخدم ت يةالذك

فقد   األخيرة،  القوبالفترة  استخدا زاد  أم مواقبال على  لتوفر  نتيجة  االجتماعي  التواصل  الحاسوب  ع  كية السل  التااالتصووسائل  جهزة 

تي قامت ال  تحقيق أهدافها  يؤسسات األهلية فينعكس إيجابا على تفعيل دور المن  شأن ذلك أ  نوم  نترنت،مة الكية التي توفر خدالالسلو

 من أجلها.

أدى   فقد   نةطة الفلسطيلبيانات الشر  استنادا  طين بشكل ملحوظ، وي في فلسلتواصل االجتماعترنت ووسائل اد عدد مستخدمي االنلقد زا

اللى ارتذلك إ التواصل االر من مستخدمي  ثيالك  ا زال، ومية  رونااللكتجريمة  فاع في معدالت  طين فلس  ماعي فيتجاالنترنت وشبكات 

لسنوات  ا  عن  ان انخفاض االسعارالتحديات،  كل وتركهم عرضة للكثير من المشا  األمن الرقمي وهذا مابيسمى    امعانون من نقص فيي

  ،لنقال الذكية في السوق الفلسطينيجهزة امن ا  كثيرةتوفر انواع    ة إلىضافباال  االنترنت هذام  تخدابير السالك  تشاراالن  بقة أدى إلىالسا

لجا  وهناك مشرق  واستخدلوجولتكننب  فهنيا  المنصامها،  من  الكثير  االلكترونااك  التعليمية  هذ  يةت  وفرت  حيث  المنصات المجانية،  ه 

ل إدراك   ها،يروغ  القدرات  وبناءطوير  لتفرص  فرص   يادةم االنترنت في زالواسع الستخدا  شارنتقد ساهم االو  وغيرها،  12مثل منصة 

م االلكتروني لعفي نشر ثقافة التثر الكبير  حة كورونا األلجائخل، وكان  الدمصادر  ل على بعض  صولحاومل من المنزل  لعل  ات/الشباب

 .14ويبيكس او  13زوم  قعل موي مثؤسسالمدي والفرلتواصل لغايات ا كة االنترنتشب يد من منصات التعلم واالستفادة من واستخدام العد

 

 
10 https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-report-6 

11 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2480.pdf 

12 https://www.edraak.org/  

13 https://zoom.us/ 

14 https://www.webex.com/ 

https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-report-6
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2480.pdf
https://www.edraak.org/
https://zoom.us/
https://www.webex.com/
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   البيئة الداخلية

 نقاط القوة  

 ومعروفة ،ةمقدي عريقة،مؤسسة  •

 لممولين خبرة في التعامل مع ا •

   يا ودوليامحلؤسسات حكومية وجهات مانحه ومنيات وتعاوة اهلية وقاعدي ومؤسساتاتحادات  معبناء شراكات   •

 ينموي واالنسانعلى الصعيد التت اعالقطكافة ا طع مع يتقا  (ذكورا واناثا ابلشبا)وهو   مهميعمل في قطاع  االتحاد •

 كبير تأثير  لها مشاريع تنموية في االتحاد يعمل •

  خبرات نوعية ويمتلكلطاقم مؤهل ا •

خالل   من ومكافحة الفساد النوع االجتماعياسات حول وسيمدونة سلوك ، ورياتتونظام مش يونظام إدار نظام داخلييوجد  •

 .نظام التشكي

سر ة الخاصة باألالفني  اللجانتالف الزراعي،  ئاال السلم األهلي،ائتالف  األهلية،مات المنظ )شبكةة بككثر من شبأ عضوية •

 ة ووزارات(الفقيرة بالتعاون مع وزارة العمل، عالقات وطنية مع قوى وطني

 ات/وخاصة الشباب لقاءات وورش عمل مع الناسامج المؤسسة تبنى على بر •

  منطلق فئوي ال تعمل من المؤسسة •

 مرار تباس  العامة اتيسالسياومناقشة ،  ات ذات العالقةق مع الوزارالتنسيب نعمل ةوكمالحى ى مستوعل •

 ( وغيرهاات عاونيتال عة، االنتاج، التدريب والتطوير المهني،، الزراصحةال)قطاع من  أكثرفي  متقاطع ات/الشبابعملنا مع  •

 Core Fundتوفر  •

 اقليمية  وشراكات عالقات •

 24واسهم  –العربية للغةابأف  24 أسهمفي  شركاء) –إف ام  24المجتمعي  الراديو تي تديرار الأفككة شر في مساهمد تحاالا •

 Jerusalem 24 FM ةاالنجليزي  ةللغاباف ام 

 عف الض نقاط

  خطة تجنيد موارد ال يوجد •

 لتطور اكبة امهم لمولكترونية مطلب االرشفة اال •

ي را( بحيث يكون النظام الدقة، تطوير النماذج ذات العاللمشترياتام انظو داريظام ال)النيث حدت اجة إلىبحة مظ بعض األن •

   ادجية لالتحاالستراتيمتوافق مع التوجهات 

 خل مستدامدساهم بينتاجي اعدم وجود مشروع  •

 العمل في القدس وغزة  صعوبة  •

 ات االتحاد(حاعلى نجالضوء ، تسليط يترونكلوقع االالم رطويتاالتحاد بحاجة إلى حضور إعالمي أفضل ) •

 مملوك لالتحاد فالمقر الموجود استئجار عدم وجود مقر  •

 تقييم  متابعة وخطة د م وجودع •

 قص في الموارد البشرية الن •

 الفرص 

  وتبادل الخبرات الشبابية  المؤسسات الشراكات مع •

 اقليمياالعمل  •

 مصادر التمويل   في نويعتال •

 يةوالتعليم ووزارة التنم  التربية الزراعة، وزارةرة وزا ،مل رة العزا)ومثل  يةت الرسملمؤسسابعض ا مع لوثيقةالعالقات ا •

 ( االقتصاديلوطنية الفلسطينية للتمكين المؤسسة ا، ماعية للعماللفلسطيني للتشغيل والحماية االجتا وقدالصن االجتماعية

مكين والت للتشغيلنيات  وتعاواصة تياجات خحوي ابابيه وتاهيل ذ ومراكز ش مؤسسة أهلية  170مع تفاقيات التعاون ا •

 االقتصادي 



9 | P a g e  
 

وزارة التنمية  و وهيئة العمل التعاوني لشباب والرياضةمجلس األعلى لالومع  –أة مرلمع وزارة شؤون ا تعاون اتفاقية •

 االجتماعية.

 الالجئين الفلسطينية  مخيماتمع وثيقة  قتناعال •

 اونيات والتع خلة للدمدرالمشاريع لر التعزيز فكتوجه االتحاد  •

التعاونيات الشبابية  - ات/الشبابعمال ال – والمزارعات(المزارعين  ات/)الشبابل العما ات/لشبابخطط للعمل مع ا ودوج •

 يةرسمالغير وة الرسمي

 تهديدات ال

 مناطق )ج( يع في شارل وتأثيرها على المسات االحتالممار •

 لالتحاد  يملعمل اليورها على اار جائحة كورونا وتأثياستمر •

 ويل متلة فرص الق •

 صعوبة الوصول للمعلومات  •

 اتحاد الشباب الفلسطيني  ة رؤي

الشبافي  تطلع  ن إلى اتحاد  الفلسطيني  للشباب مشاركة  ال  تحقيق  ب  التغييرل  الفلسطيني  الفاعلة  قادة  الحياة كافة مجاال  في  يصبحوا    ت 

 ةاعية شبابيالى حركة اجتموال وص

 ي  الفلسطينب ة اتحاد الشباسالر

 تجاه خياراتهم اآلنية والمستقبلية  سنه  35ى  ال  18  واناثا( من عمر  )ذكورا  لسطينيالف  كين الشبابإلى تم  الفلسطيني  باتحاد الشبعى ايس

تحقيق طموحات دعم وتوفير األطر واألدوات الضامنة لمن خالل    يةبما ينسجم مع قيم المجتمع الفلسطيني والديمقراطوتعزيز صمودهم  

ويشات/لشبابا علىتأالملنا  عجال  م  مل.  ا  ثير  والجراءات  والخطط  والبرامج  وتنميالتشريعات  للشبابرالقد  ةلمؤسساتية  الذاتية    ات 

ذلك    واسرهم في  و  ومهاراتهم  معارفهمبما  المجتمعية  الثقافة  إلى  بالضافة  والمؤسساتيةوخبراتهم،  التحتية  دورهم البنية  وتفعيل   ،

 قبل.  ب المستيات شبايان والفتم بالفتالهتمااضافه الى االمجتمعي 

 ي  الفلسطيناد الشباب يؤمن بها اتحالتي  والمبادئ القيم

 الشفافية  ة ونزاهال ▪

 واالنتماءالعمل التطوعي  ▪

 اوني والتعالعمل الجماعي  ▪

 د  تعزيز الصمو ▪

 ي عتمالعمل المج ▪

 المساواة والعدالة  ▪

 معية  المشاركة المجت ▪

 خاصة بحقوق االنسان لالدولية ا ثيقالمواو نيالفلسطي االستقالل قةوثيب اللتزاما ▪

 

 اد الشباب الفلسطينياتحعمل مواقع 

 اقليميا. غزة مع العمل  وقطاعس فيها القد بما الغربيةفي الضفة  نيةت الفلسطي حافظاالمة ف اك

 :  التحاد الشباب الفلسطيني ستراتيجيةالا  األهداف

 وات الخمس القادمة خالل السن ستراتيجيةاالات وجهالت ة منالل مجموعرؤيته من خقيق ي إلى تحنباب الفلسطيطلع اتحاد الشيت

 ات الفلسطيني وصوال الى حركة اجتماعية شبابية/والقيادة للشباباعلة المشاركة الف العام: تعزيز الهدف االستراتيجي 



10 | P a g e  
 

االستراتيجي   الشبا  االول:الهدف  تفاعل  ا  الفاعلةومشاركتهم    مأثيرهوت  طيني فلس ال  ات/بتعزيز  في        ع  جتمالمفي    ادييلقودورهم 

 نواحيه.مختلف 

  والبطالة  الحد من الفقر في  والمساهمة  والمشاركة  يادةالقي  ف مكينهم  وت  الفلسطيني  ات/بالشبادور    تعزيز  :انيالثاتيجي  الهدف االستر

  .تامولعمالو واسرهم للموارد،ات /ووصول الشباب ،الصمودمات مقو القطاعات لتعزيزعلى مختلف من المشاكل ها يروغف واالنكشا

الالهدف اال التع  زيادة  ثالث:ستراتيجي  ااون والتشفرص  األداء عالقة لرفع كفاءة  ال  اتمع األطراف ذ  ومأسستها  لشراكاتبيك وبناء 

   ات/بالعمل مع الشبابواالرتقاء 

 اد تحاالة يؤتحقيق رهمة في للمسا  التحاد الشباب الفلسطينيمؤسسية تطوير القدرات الفردية وال: بعجي الراتراتياالس دفهلا
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االستراا الشبا  االول:تيجي  لهدف  تفاعل  في    المجتمع  في    اديي لقا  رهمودو  الفاعلةومشاركتهم    مأثيرهوت  طينيفلس ال  ات/بتعزيز 

 مختلف نواحيه.

 صوال لحركة اجتماعية شبابية فلسطينيه المجتمع واط في لالنخر ات/تفعيل دور الشباب 

 اعية شبابية فلسطينيه اجتم لحركة مع وصوالاط في المجتتفعيل دور الشباب/ات لالنخر 1.1

 يوطنلمحلي والى المستوى اعلالمناصب القيادية للوصول إلى   ات/شبابال مكينت 1.2

 لقرار اة ناعاسية وصة في الحياة السيالفاعل مومشاركته موتأثيره ات/شبابحضور ال تعزيز 1.3

بقضايا متعلقة    يجيهاستراتوخطط    قفمو  أوراق   داروإصعات الرأي  طالات واست والدراساألبحاث    جراءا 1.4

   واقع الشباب/ات والمراه وذوي االعاقه ومشاركتهم الفاعله

  لةوالبطا  الحد من الفقر في  والمساهمة  والمشاركة  القيادةفي  مكينهم  وت  فلسطينيال  ات/بالشباور  د  تعزيز  :انيالثاتيجي  دف االستراله

             .تامولعوالم واسرهم للموارد ات/ووصول الشباب  مات الصمودمقو زيزعات لتعالقطاعلى مختلف من المشاكل ها يروغف واالنكشا

 تعزيز مشاركة الشباب/ات في التعاونيات )الرسمية وغير الرسمية( ونشر فكر العمل التعاوني 2.1

 والمدرة للدخل  تلفةالمخ نتاجيةاال- المشاريع في طينيالفلس ات/بابالشتمكين وج دماا 2.2

 بطالة ايا الفقر والمستجيبة لقض مجتمعيةات بادرلقيام بملي طينالفلس ات/الشباب تحفيز 2.3

 عبر العمل التطوعي على االندماج في مجتمعهم ات/لشبابتشجيع ا 2.4

 .ات/بابفير فرص عمل للشفي تو مهني تساهمدريب وتعليم تتطوير برامج مأسسة و 2.5

وصولهم تمع وتسهيل  ات في المج/وتطوير مرافق ومساحات ومواءمتها لدماج الشبابالعمل على تأهيل   2.6

 للموارد 

الثالث: ااون والتشعالت  فرص  زيادة  الهدف االستراتيجي  األداء العالقة لرفع كفاءة    تامع األطراف ذ  ومأسستها  لشراكاتبيك وبناء 

  ات/بالعمل مع الشبابواالرتقاء 

     دوليا ا وليمح  العالقةت ذاواصل وتبادل الخبرات مع المؤسسات ضع آليات للتوبناء شراكات و  13.     

 ات /القطاعات المختلفة لالستجابة الحتياجات الشبابالمساهمة في توحيد الجهود بين  3.2    

 اد تحاالقيق رؤية للمساهمة في تح التحاد الشباب الفلسطينيمؤسسية رات الفردية والتطوير القد : بعجي الراتراتياالس دفهلا

 اد الشباب الفلسطيني  اتح ارية عملرستمتدامة وااس الموارد المالية لضمانتنمية  4.1

 بية للطاقم يوفق االحتياجات التدر طوربة التومواك، داالتحاة لطاقم الفردي لقدراتتطوير ا 4.2

 رتقاء باألداء المهني للعمل لال  تحادية لالوير الخطط المؤسستط 4.3

 حاالت الطوارئتطوير خطة للعمل في  4.4
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 يني(  شباب الفلسط) اتحاد ال المنطقيعمل إطار ال

تعزيز تفاعل الشباب الفلسطيني وتأثيرهم ومشاركتهم الفاعلة ودورهم القيادي في المجتمع في مختلف  الهدف االستراتيجي االول:

 نواحيه.

وسائل   المؤشرات  األنشطة  النتائج   األهداف الفرعية

 التحقق 

 السنوات

تفعيل   1.1

دور الشباب/ات  

لالنخراط في  

المجتمع وصوال 

عية لحركة اجتما

 شبابية فلسطينيه

ية ع مجتمأنشطة  •

وتعزز   تستهدف الشباب

 دورهم 

تنفيذ أنشطة 

مجتمعية يشارك بها  

 الشباب

عدد المشاركين من 

 الشباب/ات

عدد المشاركات  

 الشابات

 

 التقارير 

 آليات

التوثيق  

 المختلفة

20222023,  ,

2024  ،

2025 ،2026 ,

2027 

دور فاعل للشباب/ات  •

في الحياة المدنية  

 المجتمعية 

تنفيذ أنشطة 

ومشاركات للشباب  

تساهم في تعزيز  

فرص تشكيل حركة 

 اجتماعية

عدد المشاركين من 

 الشباب/ات

عدد المشاركات  

 الشابات

 التقارير 

 آليات

التوثيق  

 المختلفة

20222023,  ,

2024  ،

2025 ،2026 ,

2027 

تفعيل دور المراه الشابه   •

في الحياة المدنية  

 المجتمعيه 

نشطة تنفيذ أ

مرأة  شاركات للوم

تساهم في تعزيز  

فرص تشكيل حركة 

 اجتماعية

عدد المشاركات  

 الشابات

 التقارير 

 آليات

التوثيق  

 المختلفة

20222023,  ,

2024  ،

2025 ،2026 ,

2027 

تفعيل ذوي االعاقه   •

الشباب/ات في الحياة 

 المدنية المجتمعة 

تنفيذ أنشطة 

ومشاركات  

لألشخاص ذوي  

في  تساهم  العاقة

ز فرص تشكيل تعزي

 حركة اجتماعية

عدد المشاركين من 

ذوي االعاقه  

 الشباب/ات

 ةعدد االنشطة المنفذ

 التقارير 

 آليات

التوثيق  

  المختلفة

20222023,  ,

2024  ،

2025 ،2026 ,

2027 

التعرض لتجارب  •

 ةاقليمية ودولي

خلق فرص  

للمشاركات الدولية  

 للشباب

التبادل تنفيذ برامج 

 ليا ودوليا الشبابي مح

عدد وطبيعة 

التجارب االقليمية 

 والدولية للشباب 

 التقارير 

 آليات

التوثيق  

 المختلفة

20222023,  ,

2024  ،

2025 ،2026 ,

2027 

تمكين  1.2

الشباب/ات 

للوصول إلى  

المناصب القيادية 

مشاركة الشباب/ات في  •

 يالمحلهيئات الحكم 

تنفيذ أنشطة ذات 

عالقة بمشاركة 

شباب في هيئات  ال

الحكم المحلي :  

عدد المشاركين من 

 الشباب/ات

عدد المشاركات  

 التقارير 

آليات 

التوثيق  

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،
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على المستوى  

 المحلي والوطني 

)مجالس الظل 

والمجالس الشبابية، 

البرامج االعالمية،  

لجان المساءلة،  

ورش العمل، برامج 

التدريب وبناء  

 القدرات(

 تالشابا

عدد الشباب 

والشابات الذي  

أصبحوا اعضاء في  

 لي هيئات الحكم المح

% مشاركة الشباب  

 في صنع القرار  

 المختلفة

 

2027,2026 

مشاركة الشباب في  •

 األحزاب السياسية

تنفيذ أنشطة ذات 

عالقة بمشاركة 

الشباب في االحزاب 

 السياسية

)البرامج االعالمية،  

ورش العمل، برامج 

التدريب بناء  

 القدرات(

د المشاركين من دع

 الشباب/ات

عدد المشاركات  

 تالشابا

عدد الشباب 

والشابات الذي  

أصبحوا اعضاء في  

 االحزاء السياسية 

% مشاركة الشباب  

 في صنع القرار  

 التقارير 

آليات 

التوثيق  

 المختلفة

 

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2027,2026 

مشاركة الشباب/ات في  •

انتخابات المجلس  

 التشريعي

شطة ذات ذ أنتنفي

عالقة بمشاركة 

الشباب ليصبحوا 

أعضاء في المجلس  

التشريعي: )البرامج 

االعالمية،  ورش 

العمل، برامج 

التدريب بناء  

القدرات، برامج  

األقران، أنشطة  

الضغط والتأثير 

 والمناصرة(

عدد المشاركين من 

 الشباب/ات

عدد المشاركات  

 تالشابا

عدد الشباب 

والشابات الذي  

عضاء في  أصبحوا ا

المجلس التشريعي 

  الفلسطيني

% مشاركة الشباب  

 في صنع القرار 

 التقارير 

آليات 

التوثيق  

 المختلفة

 

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2027,2026 

مشاركة الشباب/ات في  •

مؤسسات المجتمع  

 المدني

تنفيذ أنشطة ذات 

عالقة بمشاركة 

الشباب ليكون لهم 

دور فاعل في  

مؤسسات المجتمعي  

:  ي المختلفةالمدن

)البرامج االعالمية،  

عدد المشاركين من 

 الشباب/ات

عدد المشاركات  

 تالشابا

عدد الشباب 

والشابات الذي  

 التقارير 

آليات 

التوثيق  

 لفةالمخت

 

2022، 2023 

2024 ،2025 ،

2027,2026 
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ورش العمل، برامج 

التدريب بناء  

القدرات، المؤتمرات 

) 

أصبحوا اعضاء في  

مؤسسات المجتمع  

 المدني 

% مشاركة الشباب  

 في صنع القرار 

مشاركة الشباب/ات في  •

 مجالس اتحاد الطلبة 

تنفيذ أنشطة ذات 

عالقة بتعزيز 

مشاركة الشباب 

ليكون لهم دور فاعل  

في مجالس اتحاد 

: )البرامج  الطلبة

االعالمية،  ورش 

العمل، برامج 

التدريب بناء  

القدرات، برامج  

 االقران( 

عدد المشاركين من 

 الشباب/ات

عدد المشاركات  

 تالشابا

عدد الشباب 

والشابات الجدد  

الذين أصبحوا 

اعضاء في مجالس  

 اتحاد الطلبة  

 التقارير 

آليات 

التوثيق  

 المختلفة

 

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2027,2026 

مشاركة المراه الشابة   •

للوصول إلى المناصب 

المستوى  القيادية على

 المحلي والوطني

ذات  تنفيذ أنشطة

بتعزيز عالقة 

مشاركة المرأة 

للوصول إلى  

المناصب القيادية 

محليا ودوليا: 

)البرامج االعالمية،  

ورش العمل، برامج 

التدريب بناء  

القدرات، برامج  

برامج  االقران، 

التوعية، حمالت 

الضغط والمناصرة، 

تعديل التشريعات  

 والقوانين( 

عدد المشاركات  

 تالشابا

عدد الشابات الالتي 

صلن إلى مراكز و

المستوى  على قيادية

 المحلي والوطني

 التقارير 

آليات 

التوثيق  

 المختلفة

 

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2027,2026 

مشاركة ذوي االعاقة   •

للوصول إلى  ات /الشاب

المناصب القيادية على  

المستوى المحلي 

 والوطني

تنفيذ أنشطة ذات 

عالقة بتعزيز 

األشخاص  وصول

ى  ذوي العاقة إل

المناصب القيادية 

ا ودوليا: محلي

)البرامج االعالمية،  

ورش العمل، برامج 

 والمشاركات عدد

من المشاركات 

األشخاص ذوي 

 العاقة 

ألشخاص ذوي  عدد ا

  العاقة الذين 

إلى مراكز   اووصل

المستوى  علىقيادية 

 التقارير 

آليات 

التوثيق  

 المختلفة

 

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2027,2026 
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التدريب بناء  

القدرات، برامج  

االقران، برامج  

التوعية، حمالت 

 الضغط والمناصرة،

تعديل التشريعات  

 والقوانين( 

 المحلي والوطني

تعزيز   1.3

حضور  

الشباب/ات 

وتأثيرهم  

ومشاركتهم  

الفاعلة في الحياة  

السياسية 

 وصناعة القرار 

مشاركة الشباب/ات في  •

 الحكومة الفلسطينية

تنفيذ أنشطة ذات 

عالقة بتعزيز 

الشباب في مشاركة 

الحكومة الفلسطينية: 

)البرامج االعالمية،  

ورش العمل، برامج 

التدريب بناء  

القدرات، برامج  

االقران، برامج  

التوعية، حمالت 

الضغط والمناصرة، 

تعديل التشريعات  

 والقوانين( 

ت عدد الشابا

والشابات الذين 

أصبحوا أعضاء في  

 الفلسطينية  الحكومة

طبيعة المشاركة  

 والتأثير 

 التقارير 

آليات 

التوثيق  

 المختلفة

 

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2027,2026 

مشاركة الشباب/ات في  •

 ةالحياة السياسي

تنفيذ أنشطة ذات 

عالقة بتعزيز 

في  الشبابمشاركة 

الحياة السياسية: 

)البرامج االعالمية،  

ورش العمل، برامج 

التدريب بناء  

القدرات، برامج  

االقران، برامج  

التوعية، حمالت 

الضغط والمناصرة، 

تعديل التشريعات  

 والقوانين( 

 تعدد الشابا

والشابات المشاركين  

 الحياة السياسية في 

طبيعة المشاركة  

 والتأثير 

 التقارير 

آليات 

التوثيق  

 المختلفة

 

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2027,2026 

مشاركة المراه الشابة   •

 الحياة السياسية في 

تنفيذ أنشطة ذات 

عالقة بتعزيز 

في  مشاركة المرأة 

: الحياة السياسية

)البرامج االعالمية،  

ورش العمل، برامج 

التدريب بناء  

عدد المشاركات  

 تالشابا

تي عدد الشابات الال

ياة شاركن في الح

 السياسية

طبيعة المشاركة  

 التقارير 

آليات 

التوثيق  

 المختلفة

 

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2027,2026 
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القدرات، برامج  

االقران، برامج  

التوعية، حمالت 

الضغط والمناصرة، 

تعديل التشريعات  

 والقوانين( 

 والتأثير 

مشاركة ذوي االعاقة   •

الشاب/ات في الحياة  

 السياسة 

تنفيذ أنشطة ذات 

عالقة بتعزيز 

مشاركة األشخاص 

ذوي العاقة في  

الحياة السياسية: 

عالمية،  )البرامج اال

ورش العمل، برامج 

التدريب بناء  

القدرات، برامج  

االقران، برامج  

التوعية، حمالت 

الضغط والمناصرة، 

تعديل التشريعات  

 والقوانين( 

 والمشاركات عدد

من المشاركات 

األشخاص ذوي 

 العاقة 

عدد األشخاص ذوي  

العاقة الذين   

شاركوا في الحياة 

 السياسية

 

طبيعة المشاركة  

 ر والتأثي

 التقارير 

آليات 

التوثيق  

 المختلفة

 

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2027,2026 

تمثيل الشباب/ات  •

لفلسطين في الساحات  

 الدولية 

تنفيذ أنشطة ذات 

عالقة بمشاركة 

الفاعلة في  الشباب 

الساحات الدولية  

)ٍسفر، منح، تبادل، 

مؤتمرات، لقاءات  

 تفاعلية(

عدد الشباب 

 والشابات المشاركين  

ية القضايا التي  نوع

 يحملها الشباب 

التقارير 

وكافة 

أشكال 

 التوثيق  

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2027,2026 

اجراء  1.4

األبحاث 

والدراسات  

واستطالعات  

الرأي وإصدار  

أوراق موقف 

وخطط  

استراتيجيه 

متعلقة بقضايا  

واقع الشباب/ات 

والمراه وذوي  

االعاقه 

ة وذات  مادة بحثية موثق •

واقع  جودة عالية حول )

الشباب/ات وقضايا 

 ( ةوذوي العاق المرأة

عمل دراسات ذات  

عالقة بواقع  

الشباب/ات وقضايا 

 ة وذوي العاق المرأة

 األبحاث  األبحاثعدد نوعية 

توثيق  

 اللقاءات 

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2027,2026 

مساحة فكرية تشاركية   •

 تعنى بالواقع الفلسطيني 

مؤتمرات ذات تنظيم  

عالقة بالواقع  

 يالفلسطين

عدد المؤتمرات  

 ونوعية المشاركات 

تأثير المؤتمرات،  

األبحاث، أوراق 

العمل على صناع  

القرار نحو تغيير  

 الواقع 

توثيق  

 المؤتمر 

أوراق 

 العمل

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2027,2026 
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ومشاركتهم  

 الفاعله

تعاون مع الجامعات   •

 ث ومراكز األبحا

بناء شراكات مع  

ومراكز  الجامعات 

 األبحاث 

عدد الجامعات  

 ومراكز البحث  

مذكرات 

 التفاهم

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2027,2026 

انتاج المعرفة ذات  •

بالواقع  العالقة 

 الفلسطيني

تنظيم أنشطة 

وفعاليات بحثية ذات 

عالقة بالواقع  

 يالفلسطين

عدد المشاركين من 

الشباب/ات في 

 الفعاليات

 

التقارير 

وكافة 

أشكال 

 وثيق الت

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2027,2026 

 

تعزيز دور الشباب الفلسطيني وتمكينهم في القيادة والمشاركة والمساهمة في الحد من الفقر والبطالة  الهدف االستراتيجي الثاني: 

 المعلومات.  واالنكشاف وغيرها من المشاكل على مختلف القطاعات لتعزيز مقومات الصمود ووصول الشباب واسرهم للموارد و

وسائل   المؤشرات  ة طشناأل النتائج  األهداف الفرعية

 التحقق 

 السنوات

تعزيز     2.1

مشاركة 

الشباب/ات في 

التعاونيات  

)الرسمية وغير 

الرسمية( ونشر 

فكر العمل  

 التعاوني 

تعاونيات شبابية  تأسيس  •

 متخصصة

تنفيد أنشطة تساهم 

في تأسيس تعاونيات  

 شبابية متخصصة  

 نيات عدد التعاو

التحسن في اداء 

 التعاونيات القائمة

الزيادة في عضوية 

الشباب في 

 التعاونيات  

 التقارير 

 

وسائل 

التوثيق  

 المختلفة

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2026 ،2027 

مشاركات محلية  •

 واقليمية للتعاونيات 

 

تنفيد مشاركات  

محلية واقليمية 

للتعاونيات )التشبيك  

 وبناء الشراكات( 

اركات  عدد المش

المحلية والدولية  

 التعاونيات ألعضاء 

التحسن في الدخل  

 للتعاونيات والشباب 

 التقارير 

 

وسائل 

التوثيق  

 المختلفة

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2026 ،2027 

ادماج   2.2

وتمكين 

الشباب/ات 

الفلسطيني في 

-المشاريع 

االنتاجية 

المختلفة 

 والمدرة للدخل 

مشاريع انتاجية وأفكار  •

 ية إبداع

 

تطوير وتنفيد  

مشاريع انتاجية ذات 

 طابع ابداعي 

عدد المشاريع 

 االنتاجية 

عدد الشباب/ات 

المشاركين في 

 المشاريع االنتاجية 

زيادة الدخل للشباب 

 ات واسرهم/

 

تقارير  

 المشاريع

كافة أشكال  

 التوثيق  

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2026 ،2027 
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مميزة  قدرات  •

لشباب/ات في ادارة  ل

 اريع المدرة للدخل المش

تصميم وتنفيذ  

برامج بناء قدرات 

حول إدارة  

المشاريع المدرة 

 للدخل 

تأثير برامج بناء  

القدرات على تحسين 

 أداء الشباب/ات 

 التقارير 

 

وسائل 

التوثيق  

 المختلفة

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2026 ،2027 

تحفيز    2.3

الشباب/ات 

الفلسطيني للقيام  

بمبادرات 

مجتمعية  

تجيبة لقضايا  مس

 الفقر والبطالة

مبادرات مجتمعية   •

 لمجابهة الفقر والبطالة

تنفيذ مبادرات  

مجتمعية مستجيبة  

 للفقر

 عدد المبادرات 

تأثير المبادرات على 

الحد من الفقر  

 والبطالة 

عدد الشباب/ات 

 المستفيدين 

 التقارير 

وسائل 

التوثيق  

 المختلفة

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2026 ،2027 

تنفيذ مبادرات ذات   رامج التشغيلب •

 عالقة بالتشغيل 

 عدد المبادرات 

تأثير المبادرات على 

الحد من الفقر  

 والبطالة 

عدد الشباب/ات 

 المستفيدين 

 التقارير 

وسائل 

التوثيق  

 المختلفة

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2026 ،2027 

مبادرات ذات  تنفيذ  مشاريع زراعية •

عالقة بالمشاريع 

 الزراعية 

 عدد المبادرات 

تأثير المبادرات على 

الحد من الفقر  

 والبطالة 

عدد الشباب/ات 

 المستفيدين 

 التقارير 

وسائل 

التوثيق  

 المختلفة

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2026 ،2027 

تشجيع   2.4

الشباب/ات على  

االندماج في 

مجتمعهم عبر 

 التطوعيالعمل 

مشاركات تطوعية  •

 للشباب

أنشطة تطوعية على  

ستوى المحلي الم

 والوطني

عدد االنشطة  

 التطوعية

تأثير االنشطة على  

 تحسين الواقع

عدد الشباب/ات 

 المتطوعين

 التقارير 

وسائل 

التوثيق  

 المختلفة

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2026 ،2027 

توظيف التكنولوجيا   •

ات  /لتفعيل دور الشباب 

 عي في العمل التطو

عمل خطط حول 

ادماج التكنولوجيا  

 لعمل التطوعي في ا

عدد ونوعية البرامج  

التطوعية والتي 

أصبحت التكنولوجيا  

 التقارير 

وسائل 

التوثيق  

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،
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 جزءا منها 

% التحسن في  

مشاركة الشباب في 

 البرامج التطوعية 

 2027، 2026 المختلفة

مبادرات تطوعية   •

مجتمعية يساهم بها  

 الشباب/ات

تنفيذ مبادرات  

ارك بها  تطوعية يش

 الشباب

 عدد المبادرات

عدد المشاركين 

 والمشاركات 

 التقارير 

وسائل 

التوثيق  

 المختلفة

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2026 ،2027 

مأسسة    2.5

وتطوير برامج 

تدريب وتعليم  

مهني تساهم في 

توفير فرص  

عمل 

 للشباب/ات. 

شراكات مع مؤسسات   •

 ة ذات عالق

مع  بناء شراكات  

مؤسسات ذات  

وفتح آفاق   ةعالق

 التعاون والتكامل 

عدد ونوعية  

 الشراكات 

مذكرات 

 التفاهم 

2026 ،2027 

مركز مهني تابع   •

 دلالتحا

تأسيس مركز مهني  

 تابع لالتحاد 

جهوزية المركز 

 المهني

 

تقارير  

 االنجاز

2026 ،2027 

تطوير برامج  برامج تدريبية مهنية  •

 تدريبية مهنية 

 عدد البرامج المهنية

حقين من عدد الملت

الشباب/ات في 

 المركز المهنيه 

تأثير المركز المهني  

 على التشغيل

تقارير  

 االنجاز

 

كافة وسائل 

التوثيق  

 المختلفة 

2026 ،2027 

العمل على    2.6

تأهيل وتطوير  

مرافق 

ومساحات  

ومواءمتها 

إلدماج 

الشباب/ات في 

المجتمع 

وتسهيل  

وصولهم  

 للموارد  

فق تعنى تأهيل مرا مرافق مؤهلة للشباب •

 ت بالشباب/ا

 عدد المرافق المؤهلة 

عدد الشباب /ات 

 المستفيدين  

نوعية البرامج 

 المنفذة

مدى استفادة 

الشباب/ات من 

 المرافق وبرامجها 

طبيعة الخدمات  

 والمرافق 

زيادة وصول 

تقارير  

 االنجاز

 الصور 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 



20 | P a g e  
 

الشباب/ات واسرهم 

 للموارد والخدمات 

حات مؤهلة تساهم  مسا •

في وصول الشباب 

 للخدمات

تأهيل مساحات  

تسهل وصول 

الشباب/ات 

 للخدمات 

 ساحاتعدد الم

 المؤهلة 

عدد الشباب /ات 

 المستفيدين  

نوعية البرامج 

 المنفذة

مدى استفادة 

الشباب/ات من 

 المرافق وبرامجها 

طبيعة الخدمات  

 والمرافق 

زيادة وصول 

الشباب/ات واسرهم 

 لخدمات للموارد وا

تقارير  

 االنجاز

 الصور 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

برامج ومشاريع   •

تستهدف األشخاص  

 ذوي العاقة 

برامج تنفيذ 

ومشاريع تستهدف  

األشخاص ذوي 

 العاقة 

عدد األشخاص ذوي  

العاقة المستفيدين  

 من البرامج 

التحسن على حياة  

األشخاص ذوي 

 االعاقة المستفيدين 

تقارير  

 االنجاز

 الصور 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

 

زيادة فرص التعاون والتشبيك وبناء الشراكات ومأسستها مع األطراف ذات العالقة لرفع كفاءة األداء   الهدف االستراتيجي الثالث:

 واالرتقاء بالعمل مع الشباب/ات

وسائل   المؤشرات  األنشطة   النتائج  األهداف الفرعية

 التحقق 

 السنوات

بناء    3.1

شراكات ووضع 

آليات للتواصل  

وتبادل الخبرات 

بناء شراكات مع   شراكات مع جامعات   •

الجامعات وفتح آفاق 

 التعاون

 عدد الشراكات

تأثير الشراكات على 

 جودة عمل االتحاد

تقارير  

 االتحاد

مذكرات 

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2026 ،2027 
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مع المؤسسات  

ذات العالقة  

 محليا ودوليا 

عدد و نوعية  

الفرص التي اتاحتها 

 الشراكات

 تفاهمال

وثائق  

الخطط 

 والبرامج

 التقارير

بناء شراكات   شراكات مع الحكومة  •

 وتعاون مع الحكومة

 عدد الشراكات

تأثير الشراكات على 

 جودة عمل االتحاد

عدد و نوعية  

الفرص التي اتاحتها 

 الشراكات

تقارير  

 االتحاد

مذكرات 

 التفاهم

وثائق  

الخطط 

 امجوالبر

 التقارير

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2026 ،2027 

شراكات مع المؤسسات   •

 الدولية   

بناء شراكات  

وتعزيز فرص  

التعاون مع 

 المؤسسات الدولية 

 عدد الشراكات

تأثير الشراكات على 

 جودة عمل االتحاد

عدد و نوعية  

الفرص التي اتاحتها 

 الشراكات

تقارير  

 االتحاد

مذكرات 

 التفاهم

وثائق  

خطط ال

 والبرامج

 التقارير

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2026 ،2027 

تنفيذ برامج لتبادل  خبرات متبادلة  •

 الخبرات 

 عدد الشراكات

تأثير الشراكات على 

 جودة عمل االتحاد

عدد و نوعية  

الفرص التي اتاحتها 

 الشراكات

تقارير  

 االتحاد

مذكرات 

 التفاهم

وثائق  

الخطط 

 والبرامج

 التقارير

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2026 ،2027 

شراكات مع القطاع   •

 الخاص 

بناء شراكات  

وفرص التعاون مع 

 القطاع الخاص 

 عدد الشراكات

تأثير الشراكات على 

تقارير  

 االتحاد

مذكرات 

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،



22 | P a g e  
 

 جودة عمل االتحاد

عدد و نوعية  

الفرص التي اتاحتها 

 الشراكات

 التفاهم

وثائق  

الخطط 

 والبرامج

 التقارير

2026 ،2027 

المساهمة   3.2

في توحيد 

الجهود بين 

القطاعات 

المختلفة 

لالستجابة 

الحتياجات  

 الشباب/ات

المشاركة في األجسام   •

المحلية، واالقليمية 

والدولية التي تعمل 

 على قضايا الشباب/ات

تنفيذ أنشطة ذات 

المشاركة  عالقة ب

في األجسام 

المحلية، واالقليمية 

تي تعمل والدولية ال

على قضايا 

  الشباب/ات

عدد الشراكات 

 والمشاركات 

 

تأثير الشراكات  

والمشاركات على 

 جودة عمل االتحاد

عدد و نوعية  

الفرص التي اتاحتها 

 الشراكات

تقارير  

 االتحاد

مذكرات 

 التفاهم

 الدعوات  

محاضر 

 االجتماعات 

وثائق  

الخطط 

 والبرامج

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2026 ،2027 

تنفيذ مشاريع   مشاريع المشتركة ال •

مشتركة بالشراكة 

مع المؤسسات  

 الشبابية في فلسطية 

عدد الشراكات 

 والمشاركات 

 

تأثير الشراكات  

والمشاركات على 

 جودة عمل االتحاد

عدد و نوعية  

الفرص التي اتاحتها 

 الشراكات

تقارير  

 االتحاد

مذكرات 

 التفاهم

 الدعوات  

محاضر 

 االجتماعات 

وثائق  

 الخطط

 والبرامج

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2026 ،2027 

الخطط التشاركية مع  •

 المؤسسات الشبابية 

المشاركات في 

التخطيط واألنشطة 

 ذات العالقة 

عدد الشراكات 

 والمشاركات 

 

تأثير الشراكات  

والمشاركات على 

 جودة عمل االتحاد

عدد و نوعية  

تقارير  

 االتحاد

ات مذكر

 التفاهم

 الدعوات  

محاضر 

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2026 ،2027 
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التي اتاحتها الفرص 

 الشراكات

 االجتماعات 

وثائق  

الخطط 

 والبرامج

 

 االتحاد : تطوير القدرات الفردية والمؤسسية التحاد الشباب الفلسطيني للمساهمة في تحقيق رؤية الهدف االستراتيجي الرابع

 

 ال وسائل المؤشرات  األنشطة   النتائج  األهداف الفرعية

 تحقق 

 السنوات

تنمية   4.1

الموارد المالية  

لضمان استدامة  

واستمرارية 

عمل اتحاد  

الشباب 

 الفلسطيني

خطة تجنيد  تطوير  موارد مستدامة لالتحاد •

 موارد 

أفكار مشاريع  تطوير 

 مدرة للدخل 

نسج عالقة مع  

 القطاع الخاص  

 أنشطة مدرة للدخل 

تطوير بروفايل 

خدمات خاص بال

فنية الستشارية اال

يقدمها  التي يمكن أن 

 االتحاد

عدد المشاريع 

المقدمة للجهات 

 التمويلية

 عدد الممولين الجدد 

عدد األنشطة المدرة  

 للدخل 

عدد وطبيعة 

الخدمات التي يقدمها  

 االتحاد

تقارير  

 االتحاد

ئق  وثا

المشاريع 

واألوراق 

 المفاهيمية 

 الخطط 

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2026 ،2027 

تطوير   4.2

القدرات الفردية  

لطاقم االتحاد،  

ومواكبة التطور  

وفق االحتياجات  

 التدريبية للطاقم 

 قدرات طاقم يمتلك ال •

 مميز أداء وذو 

تنفيذ تدريب وبرنامج  

 -بناء قدرات حول:

المقترحات  كتابة  

 وتجنيد الموارد 

خطط المتابعة  

والتقييم والمساءلة 

 والتعلم 

 الضغط والمناصرة 

نظام األرشفة 

 كتروني  االل

ادماج التكنولوجيا في  

عدد الساعات  

 التدريبية

 عدد المستفيدين 

التحسن في االداء  

لدى الطاقم والهيئة 

 الدارية والمتطوعين

توفر االنظمة  

 والخطط

 التقارير

مخططات  

 التدريب

االدلة  

 التدريبية

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2026 ،2027 
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 العمل

تطوير    4.3

الخطط 

المؤسسية 

د لالرتقاء لالتحا

باألداء المهني  

 للعمل

احداث التطور في    •

العمل المؤسسي 

 لالتحاد

    -تطوير:

خطة متابعة وتقييم  

ومساءلة وتعلم  

MEAL 

 خطة اعالمية 

 موارد خطة تجنيد 

 

نظام الشكاوي 

 والثناء واالقتراح  

 

مدونات السلوك  

 والجندر

عدد ونوعية الخطط  

 المطورة

مدى تأثير الخطط  

ها  التي تم تطوير

على مأسسة العمل  

 وجودته

نسخ 

 الخطط

 التقارير

2022 ،2023 

 

تطوير     4.4

خطة للعمل في  

 حاالت الطوارئ

خطة عمل لحاالت  •

الطوارئ مثل 

COID-19  

بناء وتطوير خطة  

 لحاالت الطوارئ 

مدى تأثير الخطه 

التي تم تطويرها  

على العمل وجودته  

 في حاالت الطوارئ 

نسخ 

 الخطط

 التقارير

2022 ،2023 

2024 ،2025 ،

2026 ،2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتوقعه النشطة اتحاد الشباب الفلسطيني  ( بالدوالر الموازنة(
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 في مختلف نواحيه. المجتمع  في   ادي يقلورهم اود الفاعلةومشاركتهم  مأثيرهوت طينيفلسال ات/بتعزيز تفاعل الشبا االول:تراتيجي الهدف االس 

األهداف  

 لفرعية ا

 2027 2026 2025 2024 2023 2022 ة طنشاأل ائج النت

تفعيل    1.1

دور  

  ات/الشباب

لالنخراط في  

المجتمع  

وصوال  

لحركة  

اجتماعية  

شبابية  

 فلسطينيه 

ة ط أنش •

 يةمجتمع

تستهدف 

باب  الش

  تعزز دورهمو

تنفيذ أنشطة  
مجتمعية يشارك  

 بها الشباب 

 30,000  50,000   

100,000  

 500,000   500,000   500,000  

فاعل  ردو •

ات \للشباب

الحياة  في 

المدنية  

 المجتمعية 

تنفيذ أنشطة  
ومشاركات  

للشباب تساهم في  
تعزيز فرص  
تشكيل حركة  

 اجتماعية

تفعيل دور  •

الشابة   المرأة

في الحياة  

دنية  الم

 المجتمعية  

تنفيذ أنشطة  
ومشاركات  

للمرأة تساهم في  
تعزيز فرص  
تشكيل حركة  

 اجتماعية

  يذوتفعيل  •

  العاقة

ات \الشباب

في الحياة  

المدنية  

 المجتمعية  

 

تنفيذ أنشطة  
ومشاركات  

لألشخاص ذوي  
اإلعاقة تساهم في  

تعزيز فرص  
تشكيل حركة  

 اجتماعية

ض  التعر •

لتجارب  

 ودولية  إقليمية

رص  خلق ف
للمشاركات  

 الدولية للشباب 
تنفيذ برامج  

التبادل الشبابي  
 محليا ودوليا 

ن يتمك   1.2

  ات/الشباب

للوصول إلى  

المناصب  

القيادية على  

وى  مستال

المحلي  

 والوطني 

مشاركة  •

الشباب/ات 

في هيئات  

 ي المحلالحكم 

تنفيذ أنشطة ذات  
عالقة بمشاركة  

الشباب في هيئات  
  المحلي:الحكم 

)مجالس الظل  
والمجالس الشبابية،  
البرامج االعالمية،  

لجان المساءلة،  
ورش العمل،  
  برامج التدريب
 وبناء القدرات( 

 

50,000  

50,000   

100,000  

 500,000   500,000   500,000  

مشاركة  •

الشباب في  

األحزاب  

 السياسية 

تنفيذ أنشطة ذات  
عالقة بمشاركة  

الشباب في  
 االحزاب السياسية 

مشاركة  •

الشباب/ات 

في انتخابات  

المجلس  

 التشريعي 

االعالمية،  البرامج 
العمل،   ورش

تدريب  لبرامج ا
 بناء القدرات 
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مشاركة  •

الشباب/ات 

في مؤسسات  

المجتمع  

 المدني 

تنفيذ أنشطة ذات  
عالقة بمشاركة  

الشباب ليصبحوا  
أعضاء في  

المجلس التشريعي:  
)البرامج 

  االعالمية، ورش
العمل، برامج  
التدريب بناء  

القدرات، برامج  
األقران، أنشطة  
الضغط والتأثير  

 والمناصرة(

اركة شم •

الشباب/ات 

في مجالس  

 اتحاد الطلبة 

تنفيذ أنشطة ذات  
قة بمشاركة  عال

الشباب ليكون لهم  
دور فاعل في  

مؤسسات  
المجتمعي المدني  
المختلفة: )البرامج  
  االعالمية، ورش

العمل، برامج  
التدريب بناء  

القدرات،  
 المؤتمرات ( 

مشاركة  •

المراه الشابة  

للوصول إلى 

المناصب  

 على ةالقيادي 

المستوى  

المحلي  

 والوطني 

تنفيذ أنشطة ذات  
عالقة بتعزيز  

مشاركة الشباب  
ليكون لهم دور  

فاعل في مجالس  
اتحاد الطلبة:  

)البرامج 
  االعالمية، ورش

العمل، برامج  
التدريب بناء  

القدرات، برامج  
 االقران(

مشاركة ذوي  •

االعاقة  

ات  /الشاب

للوصول إلى 

المناصب  

القيادية على 

لمستوى  ا

المحلي  

 والوطني 

تنفيذ أنشطة ذات  
عالقة بتعزيز  
مشاركة المرأة  
للوصول إلى  

المناصب القيادية  
محليا ودوليا:  

)البرامج 
  االعالمية، ورش

العمل، برامج  
التدريب بناء  

القدرات، برامج  
االقران، برامج  
التوعية، حمالت  

الضغط  
والمناصرة، تعديل  

التشريعات  
 والقوانين( 

تعزيز     1.3

حضور 

  ات/الشباب

مشاركة  •

الشباب/ات 

في الحكومة  

ذات   أنشطة  تنفيذ 

بتعزيز   عالقة 

الشباب   مشاركة 

 

30,000  

50,000   

100,000  

 100,000   100,000   100,000  
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وتأثيرهم 

ومشاركتهم  

ي  لة فالفاع 

الحياة  

السياسية  

ة  وصناع 

 القرار 

الحكومة   الفلسطينية  في 

الفلسطينية:  

)البرامج 

ورش   االعالمية،  

برامج   العمل، 

بناء   التدريب 

برامج   القدرات، 

برامج  الا قران، 

حمالت   التوعية، 

الضغط  

تعديل   والمناصرة، 

التشريعات  

 والقوانين( 

مشاركة  •

الشباب/ات 

في الحياة  

 ة السياسي

ذات   أنشطة  تنفيذ 

بتعزيز   عالقة 

الشباب   مشاركة 

الحي اة  في 

)البرامج   السياسية: 

ورش   االعالمية،  

برامج  ا لعمل، 

بناء   التدريب 

برامج   القدرات، 

برامج   االقران، 

حمالت   التوعية، 

الضغط  

تعديل   والمناصرة، 

التشريعات  

 والقوانين( 

مشاركة  •

المراه الشابة  

في الحياة  

 السياسية 

ذات   أنشطة  تنفيذ 

بتعزيز   عالقة 

في   المرأة  مشاركة 

السياسية:   الحياة 

)البرامج 

ورش    االعالمية، 

برامج    العمل، 

بناء  ال تدريب 

برامج   القدرات، 

برامج   االقران، 

حمالت   التوعية، 

الضغط  

تعديل   والمناصرة، 

التشريعات  

 والقوانين( 

مشاركة ذوي  •

االعاقة  

الشاب/ات في  

 الحياة السياسة 

ذات   أنشطة  تنفيذ 

بتعزيز   عالقة 

مشاركة األشخاص  

في   اإلعاقة  ذوي 

السياسية:   الحياة 
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)البرامج 

ورش ةاالعالمي  ،  

برامج   العمل، 

بناء   التدريب 

برامج   القدرات، 

برامج   االقران، 

حمالت   التوعية، 

الضغط  

تعديل   والمناصرة، 

التشريعات  

 والقوانين( 

تمثيل   •

الشباب/ات 

لفلسطين في  

الساحات 

 الدولية 

ذات   أنشطة  تنفيذ 

بمشاركة   عالقة 

في   الفاعلة  الشباب 

الدولية   الساحات 

)ٍسفر، منح، تبادل،  

لقاءات  م ؤتمرات، 

 تفاعلية( 

اجراء   1.4

األبحاث 

والدراسات  

واستطالعات  

الرأي  

وإصدار 

اق موقف  أور

وخطط  

استراتيجيه 

متعلقة  

يا واقع بقضا

  ات/بابالش 

  والمراه

وذوي  

  اقهاالع

ومشاركتهم  

 الفاعله 

مادة بحثية   •

موثقة وذات  

جودة عالية  

واقع  حول )

الشباب/ات 

 وقضايا المرأة

وذوي 

 ( ةقاالع

عمل دراسات ذات  

عالقة بواقع  

الشباب/ات وقضايا  

المرأة وذوي  

 اإلعاقة 

 

50,000  

50,000   50,000   100,000   100,000   100,000  

مساحة فكرية   •

تشاركية تعنى  

بالواقع  

 الفلسطيني 

تنظيم مؤتمرات  

ذات عالقة بالواقع  

 الفلسطيني 

تعاون مع  •

الجامعات  

ومراكز  

 ث األبحا 

شراكات مع    ءبنا

الجامعات ومراكز  

 األبحاث 

انتاج المعرفة   •

ذات العالقة 

بالواقع  

 الفلسطيني 

تنظيم أنشطة  

وفعاليات بحثية  

ذات عالقة بالواقع  

 الفلسطيني 

 

 

 المجموع $ 
      

160,000  

             

        

200,000  

      

350,000  

     

1,200,000  

   

1,200,000  

    

1,200,00

0  
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من ها  يروغف  واالنكشا   والبطالة  الحد من الفقر  في  والمساهمة  والمشاركة  ادةالقيفي  نهم  مكيوت  الفلسطيني  ات/بالشبا دور    تعزيز  :انيالث اتيجي  رف االستالهد

 . تام ول ع والم للموارد سرهم ووصول الشباب وا  مات الصمودمقو  القطاعات لتعزيزى مختلف علشاكل الم 

األهداف  

 رعية فلا

 2027 2026 2025 2024 2023 2022   ة األنشط النتائج 

تعزيز     2.1

اركة مش

  ات/الشباب

في 

التعاونيات  

)الرسمية  

وغير 

الرسمية(  

ونشر فكر  

  العمل

 التعاوني 

تأسيس   •

تعاونيات 

شبابية 

 متخصصة 

تنفيد أنشطة تساهم  
في تأسيس  

تعاونيات شبابية  
  متخصصة

 200,000   200,000   500,000   

500,000  

 800,000   800,000  

مشاركات  •

محلية واقليمية  

 للتعاونيات 

 

تنفيد مشاركات  
محلية واقليمية  

للتعاونيات  
)التشبيك وبناء  

 الشراكات( 

ادماج    2.2

 ينوتمك

  ات/الشباب

الفلسطيني  

في 

-المشاريع 

االنتاجية  

تلفة المخ

والمدرة  

 ل للدخ 

مشاريع انتاجية   •

 وأفكار إبداعية 

 

وتنفيد   رتطوي 

مشاريع انتاجية  

ذات طابع  

  ابداعي

 100,000   

100,00

0  

 50,000   

100,00

0  

 

100,00

0  

 50,000  

مميزة  قدرات  •

لشباب/ات في  ل

المشاريع  ادارة 

 المدرة للدخل 

تصميم وتنفيذ 

برامج بناء 

قدرات حول  

إدارة المشاريع  

 المدرة للدخل 

تحفيز    2.3

  ات/الشباب

فلسطيني  ال

يام  قلل

بمبادرات  

مجتمعية  

مستجيبة 

لقضايا 

  الفقر

 والبطالة 

مبادرات   •

مجتمعية 

لمجابهة الفقر  

 والبطالة 

تنفيذ مبادرات  

مجتمعية مستجيبة  

 للفقر

 800,000   800,000   

1,000,00

0  

 

1,200,0

00  

 

1,800,00

0  

 

1,800,00

0  

تنفيذ مبادرات   برامج التشغيل  •
ذات عالقة  

  بالتشغيل

يع  رمشا •

 زراعية

تنفيذ مبادرات  
ذات عالقة  
بالمشاريع  
 الزراعية 

2.4   

تشجيع 

  ات/لشبابا

على  

االندماج في  

  مجتمعهم

عبر العمل  

 طوعي الت

مشاركات  •

 تطوعية للشباب 

أنشطة تطوعية  

على المستوى  

 المحلي والوطني 

 50,000   50,000   100,000   

150,000  

 150,000   150,000  

توظيف   •

ولوجيا  نالتك

لتفعيل دور 

ات في /الشباب 

 عيالعمل التطو

عمل خطط حول  

ادماج التكنولوجيا  

في العمل  

 التطوعي 
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مبادرات   •

تطوعية  

مجتمعية يساهم  

 بها الشباب/ات 

تنفيذ مبادرات  

تطوعية يشارك  

 بها الشباب 

 2.5   

مأسسة  

وتطوير  

برامج  

تدريب 

وتعليم 

مهني  

  في تساهم

توفير فرص  

ل  عم

 . ات/لشبابل

شراكات مع   •

مؤسسات ذات 

 ةعالق

بناء شراكات مع  

مؤسسات ذات  

عالقة وفتح آفاق  

  التعاون والتكامل

     500,000   800,000  

مركز مهني   •

 د تابع لالتحا

تأسيس مركز 

 مهني تابع لالتحاد 

برامج تدريبية   •

 مهنية 

تطوير برامج  

 تدريبية مهنية 

 2.6    

العمل على  

يل هتأ

  وتطوير

  مرافق

  ومساحات

ومواءمتها  

  إلدماج

  ات/الشباب

  في المجتمع

  وتسهيل

وصولهم 

   للموارد 

مؤهلة   • مرافق 

 للشباب 

تأهيل مرافق تعنى  
 بالشباب/ات 

 800,000   800,000   800,000   

800,000  

 

1,000,00

0  

 

1,000,00

0  

مساحات مؤهلة   •

في   تساهم 

الشباب   وصول 

 للخدمات 

 تأهيل 
سهل  تمساحات  

وصول  
الشباب/ات  

  للخدمات

برامج  •

ومشاريع  

تستهدف 

األشخاص ذوي 

 العاقة 

برامج   تنفيذ 
تستهدف   ومشاريع 
ذوي   األشخاص 

 اإلعاقة 

   1,950,000  المجموع $ 

1,950,00

0  

 

2,550,00

0  

 

2,950,0

00  

 

4,650,00

0  

 

5,050,00

0  

 

ا الثالالستالهدف  التع  زيادة  ث:راتيجي  والتش افرص  وبناء  ون  ذ  ومأسستها  كاتلشراابيك  األطراف  لرفعالعال   اتمع  مع  واالرتقاء  داء  األ كفاءة    قة  بالعمل 

   ات/الشباب

 2027 2026 2025 2024 2023 2022 ة األنشط النتائج  فرعية لف ا األهدا

بناء شراكات   3.1

ووضع آليات  

للتواصل وتبادل  

 رات معالخب

المؤسسات ذات  

 ليا دوومحليا  العالقة

شراكات مع   •

 جامعات 

 

بناء شراكات  

مع الجامعات  

وفتح آفاق  

 التعاون 

 50,000   50,000   100,000   100,000   100,000  100,000  

مع   • شراكات 

 الحكومة 

 

بناء شراكات  

وتعاون مع  

 الحكومة 
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شراكات مع   •

المؤسسات  

 الدولية   

بناء شراكات  

وتعزيز فرص  

التعاون مع  

المؤسسات  

 ولية لدا

تنفيذ برامج  تبادلة خبرات م •

  لتبادل الخبرات

شراكات مع   •

 طاع الخاص الق

بناء شراكات  

وفرص التعاون  

مع القطاع  

 الخاص 

المساهمة في    3.2

توحيد الجهود بين  

عات المختلفة  القطا

لالستجابة  

الحتياجات  

 ات /الشباب

المشاركة في   •

األجسام  

المحلية،  

  يةواالقليم

والدولية التي  

تعمل على 

قضايا  

 الشباب/ات 

تنفيذ أنشطة  

ذات عالقة  

بالمشاركة في  

األجسام  

المحلية،  

واالقليمية  

والدولية التي  

تعمل على  

قضايا  

  الشباب/ات

 50,000   50,000   100,000   100,000   100,000   00,000  

المشاريع   •

 المشتركة  

تنفيذ مشاريع  

مشتركة 

بالشراكة مع  

ؤسسات  لما

الشبابية في  

 فلسطية 

الخطط  •

التشاركية مع 

المؤسسات  

 الشبابية 

المشاركات في  

التخطيط  

واألنشطة ذات  

 العالقة 

  200,000  200,000   200,000   200,000   100,000   100,000  $المجموع 

 

 د اتح االللمساهمة في تحقيق رؤية  شباب الفلسطينيلا  حادالتمؤسسية  التطوير القدرات الفردية و: بعراجي التراتياالس  دفه لا

األهداف  

 لفرعية ا

 2027 2026 2025 2024 2023 2022 ة نشطاأل ج لنتائا

تنمية   4.1

لمالية الموارد ا

لضمان استدامة  

واستمرارية  

عمل اتحاد  

الشباب  

موارد  •

مستدامة  

 لالتحاد 

 خطة تجنيد موارد  

وير أفكار  وتط

  مشاريع مدرة

 دخل لل

نسج عالقة مع  

 50,000   50,000   100,000   100,000   100,000   

100,000  
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 القطاع الخاص   ي لسطينلفا

 أنشطة مدرة للدخل 

تطوير بروفايل  

خاص بالخدمات  

االستشارية الفنية  

التي يمكن ان 

 يقدمها االتحاد 

تطوير   4.2

الفردية  قدراتال

حاد،  لطاقم االت

 التطور ومواكبة

وفق  

ت  االحتياجا

 ريبية للطاقم لتدا

طاقم   •

  يمتلك

القدرات  

  أداءذو و

 مميز

تنفيذ تدريب  

وبرامج بناء قدرات  

 حول: 

كتابة المقترحات  

 نيد الموارد جوت

خطط المتابعة  

والتقييم والمساءلة  

 والتعلم  

 الضغط والمناصرة  

نظام األرشفة 

 االلكتروني  

ادماج التكنولوجيا  

 في العمل 

 30,000   50,000   100,000   100,000   100,000   

100,000  

تطوير   4.3

الخطط 

المؤسسية  

رتقاء  لالتحاد لال

باألداء المهني  

 للعمل

احداث   •

ر في  التطو

العمل 

المؤسسي  

 التحاد ل

 تطوير: 

  قييمة وتابعة متخط

ومساءلة وتعلم 

MEAL 

 مية خطة اعال

 نيد موارد طة تج خ

 

  الشكاوىنظام 

 والثناء واالقتراح  

 

ك  دونات السلوم

 ر والجند

 20,000   50,000   100,000     

ر  يتطو   4.4

ي  للعمل فخطة 

حاالت  

 رئ الطوا

خطة عمل  •

لحاالت  

الطوارئ  

مثل 

COID-

19 

بناء وتطوير خطة  

 حاالت الطوارئ ل

 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000  

   250,000   250,000   350,000   200,000   150,000  المجموع $
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250,000  

 

 دوالر  لسنوية المتوقعه بالالموازنه املخص 

 طيني  اتحاد الشباب الفلس 

 2027 2026 2025 2024 2023 2022 السنة 

  6,700,000   6,300,000   4,600,000   3,450,000   2,450,000   2,360,000  وازنة $مال

 

 الشباب الفلسطيني  اتحاد لية هيك

 

 :التحاد الشباب الفلسطيني المقترحه الهيكلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيئة العامة

 مجلس االدارة 

 هيئة استشارية 

 المدير العام 

 المدقق الخارجي 

 ة  برامج /مدير

ماليمدير/ة   مدير/ة   

 اداري

ة  /مساعد ة   /محاسب

 اداري 

ة  /منسق

 المشاريع

وحدة منسق/ة 

العمل 

 التطوعي

وحدة منسق/ة 

 التعاونيات 

وحدة منسق/ة 

الشباب 

 والزراع 

  ة/مراسل

وحدة منسق/ة 

الشباب 

 العمال 

مدير/ة  

 مشروع

ات   /منسقين

 ميدانيين

كادر 

المشروع 

 

منسقين/ ات 

 ميدانيين

منسقين/ ات 

 ميدانيين
منسقين/ ات 

 ميدانيين

وحدة منسق/ة 

التوعية 

 والتدريب 

  ات/مدربين

دائرة المناصرة منسق/ة 

 واالعالم 
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