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ً

أوال:

قانوى الشباب وأثره على هستقبل الشباب الفلسطيني
مقدمة :
إن الشباب الفلسطيني  ،بوصفو العنصر الرائد فيي الجتمجيا الفلسيطيني اليعي يعمبير جتمجعيا شيابا  ،وبفونيو الفيرد
الجؤىل لقيادة الشعب الفلسطيني بتجيا فئامو وقواه حاليا وفي الجسيمقبل  ،وبفونيو جرفيل الفعيل اليوطني الفلسيطيني

العي يدير عتلة البناء واإلبداع في نفس الوقت العي يمحجل فييا أجانة التياد والدفاع عن فلسيطين شيعبا وقةيية
ةد أبشا قوى الشر العيالجي اليعي مقيوده الوتييات الجمحيدة ايجريفيية وربيبمييا الجسيل الجمجايل بالفييان الصيييوني

العي يغمصب بالدنا ويسعى تاىدا جن خالل مدجير جقوجات جتمجعنا الجدنية والحةارية والبشرية فرض السييطرة
الفاجلة على فلسطين ومغييبنا عنو بعد اغمصاب فل جا نجلك جن حقوق للشعب الفلسطيني فيو .

إن الشباب الفلسطيني يةحي اليوم بل إنيو عنيوان المةيحية والفيداء واتنيدفاع فيي جقاوجميو وتيياده ةيد اتحيمالل

الصييييوني الييعي يتميياح ويعمييدي وبشييفل صييار يوجيييا علييى ش يعبنا الفلسييطيني وجقد ارمييو جمسييببا فييي إيقيياع أفييدح
الخسييائر الجادييية والبش يرية  ،والمييي يمحجييل الشييباب جنيييا النصيييب ايفبيير  ،ىييعا الشييباب يسييمحق الفاييير إلسييناده
ولدعجو  ،وعلك جن خالل جده بأسباب الصجود والقوة والجنعة  ،وجن خالل ميوفير وسيائل الميرويا والعييط الطييب

الفريم لو ويسرمو ،أول جا يسمحق أن موفر لو تجييا الحقيوق الجدنيية والسياسيية واتقمصيادية  ،وفيي جقدجية عليك
أن يميياح لييو العجييل بحرييية فاجليية وبييدون قيييود محييد جيين قد ارمييو وجيين عطيياءه فييي اإلبييداع العلجييي والففييري والاقييافي ،

ومييئة الظروف الصحية الفاجلة أجاجو ليواصل دربو في البناء واإلبداع.

الشباب الفلسطيني يسمحق أن يحيا بفراجة وبعلة وبشرف  ،وجن اتل علك يتب أن موفر لو تجيا الةجانات ين
يعيط فعلك بدون نقصان وبال انحراف عن بنياء ومنجيية اإلنسيان الفلسيطيني الشياب اليعي يفيون العنصير ايصييل

في جنظوجة العجل الفلسطيني الحةاري والجقاوم .

لعلك تاء الخبراء في الجتال الشبابي والمشريعي والجؤسسات والتجعيات ايىلية و جؤسسات الجتمجا الجدني
بفافو أطيافو وعلي رأس ىعه الجؤسسات و الرة الشباب والرياةة المي عجلت جنع جا يليد عن  01سنوات سابقة

يتل الخروج بقانون يحجي حقوق الشباب فانت البداية جا جشروع قانون سجى قانون رعاية الشباب والرياةة و

جن ام حول إلي قانون رعاية الشباب الفلسطيني وأخي ار قانون الشباب الفلسطيني ورعاية جن حفوجمنا حفوجة دولو
رئيس الولراء "إسجاعيل ىنية" وقبل أن يفون ىعا العام ىو عام اورات الشباب في الوطن العربي فقد أطلق علي

ىعا العام عام الشباب الفلسطيني 1100م خاصة في شير  00عام 1101م وجن ام بدأت عجلية قراءة جشاريا
لمم مشفيل لتنة قانون الشباب الجنباقة عن اللتنة الوطنية العليا لعام الشباب
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المي فانت برئاسة د .باسم نعيم في حينو وممفون ىعه اللتنة جن :
لجنة قانون الشباب المتفرعة عن المجنة الوطنية العميا لعام الشباب /:
أ.سعيد أبو سلطان جدير الدارة العاجة للمخطيط ورسم السياسيات بالو الرة رئيساً
أ.أجتد سعد شراب الجسمشار القانوني بو الرة الشباب والرياةة عةواً
أ.لاىر سجاره جن الجتلس المشريعي عةواً

والمي قاجت بعقد سمة ورط عجل علي جسموى قطاع غلة وبدعوة تجيا الجؤسسات الشبابية الفاعلة في قةايا

الشباب والتي تبنت مقترحات الشباب وضميا ضمن مشروع القانون ومن ثم وألول مرة في تاريخ الوزارة
وتاريخ صياغة القوانين في فمسطين في ظل الوزير د .محمد إبراىيم المدىون تشكل الوزارة لجنة

لصياغة مشروع القانون متمثمة:

لجنة صياغة مشروع قانون الشباب والئحتو التنفيذية واألنظمة الصادرة بمقتضاه :
د .نافع الجدىون أجين عام الجتلس المشريعي رئيساً

أ.أساجة سعد وفيل جساعد في و الرة العدل نائب لرئيس

أ.أجتد شراب الجسمشار القانوني بو الرة الشباب والرياةة أجين سر

أ.يعقوب الغندور جدير عام ديوان الفموى و المشريا عةوا

أ.أنس أبو ندى جدير دائرة اتسمشارات القانونية عةوا

ويعمبر مشفيل جال ىعه اللتنة سابقة ىي ايولي جن نوعيا حيث اخمصت ىعه اللتنة بإعداد صياغة لقانون

الشباب الفلسطيني واينظجة الخاصة بو وقبل المطرق نود المعريج علي جحموى قانون الشباب.
اجلسء األول /
قانون الشباب الفمسطيني رقم ( )2لسنة 2111م :
اقر القانون بتلسة 1100/3/15م بالقراءة الاانية جن قبل الجتلس المشريعي
جحموى القانون /

 يمفون القانون جن ( )21جادة ممولع على خجسة فصول.

عرف الجشرع الشاب بأنو  :فل إنسان فلسطيني يمراوح سنو جا بين الااجنة عشر والخاجسة والاالاين عاجاً.
ّ 
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اع لجوروايا الحةاري و قيجييا  ،جمح ٍيل بيروح
 -0منشئة شباب جؤجن باهلل جمجسك بعقيدمو  ،جنمم لوطنو و أجمو و ٍ

الجسؤولية .

 -1معجيق ومحصين وتء الشباب ليعا الوطن مربية واقافة وسياسة .
 -2معليل النلعة القيادية والجسؤولية الجدنية .

 -3منجية جفانة ودور الشباب وةجان جشارفميم في صنا القرار.
 -4منجييية الففاييية البدنييية والقييدرات الففرييية والعقلييية وصيييانميا اييم مرقييية الجشييارفة الفاعليية فييي اينشييطة الجتمجعييية
ومشتيا العجل التجاعي لدى الشباب.

 -5منظيم طاقات الشباب ومرسيل قيم العجل التجاعي والمطوعي لديو .
 أوفل القانون لو الرة الشباب والرياةة جسؤولية وةا ايىداف العاجة لرعاية الشباب وجمابعية منفييعىا واإلشيراف

علييا .

 يكفل ىذا القانون الحقوق التالية لمشباب:

.0

الحقوق الجدنية (اليوية ،اللواج ،السفن ،حرية الرأي والمعبير ،العجل)...

.2

الحقوق الصحية.

.1

الحقوق السياسية.

.3

الحقوق اتتمجاعية والاقافية.

.5

الحقوق المعليجية( .مشتيا البحث العلجي واإلبداع مخفيض الرسوم التاجعية المأىيل الجيني والمقني)

.4
.6

الحقوق الجعلوجامية.

الحقوق الجالية واتقمصادية( .دعم الجشياريا الشيبابية الفرديية والتجاعيية امخياع الميدابير الاللجية للحيد جين

البطالة).
.7
.8

الحق في الحجاية( .أت يمعرض أي شاب للمععيب أو أي جن ةروب الجعاجلة القاسية)

الحق في العجل (لفل إنسان قادر علية )

علي أن منظم الالئحة المنفيعية للقانون .



نظّم الجشروع آليات لمعليل الوعي اإلعالجي لدى الشباب .

منقسم الجؤسسات الشبابية الي :

 .0الجرافل الشبابية.

أ .امحاد الجرافل الشبابية

ب .امحاد عام لالمحادات الشبابية
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المستشار القانوني

يقرر الجشروع إنشياء (الصيندوق اليوطني ليدعم الشيباب) يميولي ميوفير الجيوارد الجاليية الاللجية للحرفية الشيبابية

والرياةية وموليا ىعه الجوارد علي تياميا الجخملفة وفق أسيس يحيددىا القيانون لييعه الغايية و اإلقيراض الجيسير و
آليات المسديد وغيرىا.


إنشاء جرفل إعداد القادة ومنجية القدرات الشبابية وان فانت جن جيام الو الرة.



بيوت وجعسفرات الشباب الدائجة وان فانت جن جيام الو الرة.

الفصول التي يتكون منيا القانون :
الفصل ايول

معريفات و أحفام وجيام

الفصل الااني

حقوق الشباب

الفصل الاالث

الجؤسسات و اتمحادات الشبابية

الفصل الرابا

الصندوق دعم الشباب الفلسطيني

الفصل الخاجس

أحفام انمقالية وخماجية

محتوى الالئحة التنفيذية رقم ( )4لسنة 2111م لقانون الشباب الفمسطيني رقم ( )2لسنة 2111م
أقرت الالئحة المنفيعية بماريل 1100/6/15م جن قبل جتس الولراء.

محتوى الالئحة/:

 تاء في  74جادة جفصلو يحفام القانون
 تاءت أحفام الجواد ( )1216لمنظيم عاجل الجؤسسات الشبابية و طريقة مستيليا و حليا ..الل
 الجادة ( )17انشأ دائرة المبادل الشبابي وحددت جياجيا

 الجادة ( )18أللم القانون الو الرة بإنشاء دائرة الجعسفرات والعجل المطوعي.
 الجادة( )21أللم الو الرة بإنشاء جرفل إعداد القادة وحددت لو جيام

 تاءت أحفام الجواد جن ( )20236عن حقوق الشيباب وىنياك أللجيت اليو الرة بةيرورة المنسييق جيا
فاف يية ال ييو الرات المعل يييم ج يياال لمخف يييض الرس ييوم التاجعي يية  ،الص ييحة لم ييوفير م يياجين ص ييحي إل الج ييي

جتاني  ،جا و الرة الاقافة إلنشاء الجرافق الاقافية  ،جا المخطيط و التييات الجعنيية لوةيا خطيط
للقةاء علي البطالة  ،إعفاء للجشاريا جن الةريبة في السينة ايوليى عليي ايقيل  ،دعيم جشياريا

اإلسفانية للشباب  ،مشتيا البحث العلجي واإلبداع واتبمفار ،وغيرىا الفاير.

 الج يواد جيين ( )37261محييدات عيين إنشيياء صييندوق دعييم الشييباب الفلسييطيني وجيين خييالل اتطييالع
علييية وةييا أىييداف ليييعا الصييندوق وجاييل الشييباب بجتلييس اإلدارة بعةييوين وقييدم الصييندوق فافيية
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أنواع القروض وأىجيا قرض اللواج و قرض المشغيل و قرض اإلسفان وقرض البحيث العلجيي و

اتبمفيار وقييرض اإلسيفان والجشييرع لييم يغليق البيياب إنجيا مييرك البيياب جفميوح يتييل أنيواع أخييرى جيين
القيروض رغبيية جنيو فييي حجايية جصييالا الشيباب ونظييم آليية جيينا القيروض وفيفييية صيرفيا تجيعيييا

قروض حسنة بدون فوائد.

 ت يياءت أحف ييام الج ييادة ( )60ح ييول إعف يياء الجؤسس ييات الش ييبابية وجني ييا الج ارف ييل واتمح ييادات ج يين
الةرائب و الرسوم عن ايجوال الجنقولة والغير جنقولة

 تيياءت الج يواد ( )61274عيين أحفييام عاجيية خماجييية جنيييا حييل الجؤسسييات ومنظيييم عجليييا و النفيياع
وغيرىا.

اجلسء الثاني :
مستقبل الشباب بموجب قانون الشباب :
الحقيقة وفي ظل موتو الحفوجة تىمجام بالشباب قبل انطالق اورة الشباب حيث في شير  00جن عام 1101
مبت الحفوجة بإعالن ىعا العام  1100ىو عام الشباب الفلسطيني فقد شرعت الحفوجة ججالة بو الرة الشباب

والرياةة بالعديد جن الفعاليات جنيا :

 .0جناصرة ودعم القةايا الشبابية على أساس علجي وجيني واةا الجعالم
 .1المأفيد على الجتلس اتسمشاري الاقافي والشبابي بمبني موصيات الجؤمجر ومحويليا جن أففار إلى
جشاريا عجل.

 .2مشتيا صياغة جنظوجة عجل شبابي جمفاجلة (البرلجان – الجرافل – اتمحادات -الييئات – الفمل.)..
 .3محقيق جمطلبات اتمصال والمجايل الشبابي والجساىجة في صناعة القرار والمأفيد على سياسة الباب
الشبابي الجفموح.

 .4الجساىجة في صناعة قيادات ورجول شبابية وعلك عبر جشاريا المأىيل الشبابي وأبرلىا جشروع " جرفل
اإلعداد القيادي الشبابي" ونوامو " دبلوم الرائد".

 .5اسمفجال البيئة القانونية للعجل الشبابي الخالق عبر (مطبيق قانون الشباب واللوائا وتئحة البرلجان
واينظجة الشبابية واصدار قوانين ناظجة للعجل الشبابي.
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 .6ملبية اتحمياتات الشبابية ومنجية الجوارد الجالية لدعم الشباب عبر (الحفوجة – جشاريا المجويل -و الرة
الشباب – صندوق دعم الشباب).

 .7معليل ففر الحوار الحةاري الشبابي ودعم جشروع الوحدة الوطنية عبر مرسيل الوحدة الشبابية على
قاعدة " فلسطين موحدنا" ومبني جشاريا " الشباب والجصالحة" و " الجشروع الرائد " جنمدى الحوار

الحةاري الشبابي".

 .8دعم جساىجة الشباب في جشروع المحرير والمنجية والنيةة وعلك عبر دعم الجبادرات الشبابية واإلبداع
(صندوق دعم الشباب)،وعبر "حاةنة اإلبداع الشبابي" ونواميا " تائلة اإلبداع الشبابي".

 .01رعاية اإلجمداد الشبابي جا الحفاظ على العجق العربي الشبابي الحةاري ،والدعوة إلى " جؤمجر الشباب
العربي السنوي" في غلة جقدجة لعقده في القدس ومعليل جلمقيات اإلخاء الفلسطيني العربي الدائجة.
 .00نميتة إدرافنا للجخاطر الجحدقة بالقدس فإن الو الرة إعمجدت إسمراميتية القدس قةية الشباب الجرفلية
محت شعار " شباب نحو القدس" فجا دعجت الو الرة في اليوم العالجي للمةاجن جا الشعب الفلسطيني محت
عنوان " الحرية للقدس" والدعوة إلى جليونيات شبابية نحو القدس ونخص دعوة ايلىر الشريف.

ً
ثانيا :
صندوق دعن الشباب بني الواقع واملأهول
لماذا الشباب ..؟؟
جن الصعب الحديث عن جسمقبل الجتمجا الفلسطيني العي يعيط جرحلة محرر وطني وديجقراطي ويعاني جن
ألجات ت حصر ليا لعا فجن البدييي أن مفون الصعوبة في الحديث عن جسمقبل العجل الشبابي و الشباب العين

يشفلون قطاع رئيسي فبير في الجتمجا الفلسطيني العي يواتيو محديات خارتية  :ممجال في سعي اتحمالل

اإلسرائيلي وحلفائو إلى متلئة ايرض الفلسطينية وحصارىا ومجليق النسيج اتتمجاعي والاقافي الفلسطيني والمحفم

في جسار حياة الجتمجا الفلسطيني في ظل سياسية مسعي لمفريس اتنقسام واعاقة وجنا منجية الجتمجا  ،فالجمابا
للسياسة اإلسرائيلية في حربيا ةد الشعب الفلسطيني ،يلجس أنيا معجل على تبيمين عسفرية تحمالل ايرض،

و سياسية اقافية ليلم عافرة اإلنسان الفلسطيني ومشويو ماريل القةية ،ليصبا الشعب الفلسطيني شعبا بال ماريل

و بال ىوية ،في جحاولة تادة وجسمجرة إلسقاط حق الشعب الفلسطيني في مقرير جصيره واقاجة دولمو الجسمقلة
وعاصجميا القدس وةجان عودة الالتئين فإعا جا امسعت الجسافة بين ايغنياء والفقراء ،ينمشر الفساد ويلداد
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الغالء واحمفار السلا ،ومةيا القيم العاجة ،وينميي جا يربط الناس ،ويلداد المففك ايسري والمشرعم اتتمجاعي،

فل فرد وفل تجاعة او طائفة مبحث ليا عن قةية بعد أن غابت القةية العاجة وبعد أن انحسر الوطن في

قلوب الجواطنين .وفي ظل ان عدد بلغ عدد السفان في ايراةي الفلسطينية حمى نياية عام  1115حوالي 2.7

جليون نسجة جنيم  %40عفور و %38إناث ،وبلغت نسبة التنس  012عفور لفل  011أناى ،وقد جالت فئة

الشباب جن عجر( )18 -04حوالي  %16جن إتجالي السفان (جنيم  %31جراىقين و% 51الشباب)..وقد بلغت
نسبة التنس بين الشباب 013 ،عفور لفل  011أناى ) ،التيال الجرفل لإلحصاء (1116 ،ججا يؤفد الدور

الجمعاظم ليعا القطاع اتتمجاعي الفبير واليام ،ولعل جن نافلة القول المأفيد على أىجية الشباب في مقدم

الجتمجعات ،وىي أىجية متعلنا نسلم بةرورة المففير والمخطيط الواعي لرعاية وحجاية ومربية شبابنا خارج إطار
المقليد واحمرام حقوقو وملبية حاتامو ،وحشد اإلجفانيات والجوارد الاللجة لمحقيق ىعه الرعاية والحجاية بشفل سليم
يةجن مجاسك الجتمجا ومنجيمو واسمج ارر لألسف يعاني الشباب الفلسطيني جن جشفالت سياسية واقمصادية

واتمجاعية واقافية ت حصر ليا ،فيم يعانون ميجيشاً جلدوتاً ،مارة بوصفيم تلء جن الشعب الفلسطيني الرالح
محت نير احمالل اسميطاني قاجا للحقوق والحريات ،ومارة بوصفيم فئة اتمجاعية في جتمجا ت يول ِيم اتىمجام

الفبير .فقلجا مسمرعي جشافليم ومطلعاميم انمباه أحد جن صناع القرار إت بالقدر العي يخدم موتياً جعيناً أو يسيم
في معليل سلطة ىؤتء العين يمحفجون في الجوارد والق اررات على جسموى ايسرة فجا على جسموى الجتمجا

وجؤسسامو .

لعا يسود في أوساطيم شعور عام باإلحباط والقلق والخوف جن الجسمقبل .فجن تية ،مشل ىيجنة النلعة ايبوية

في جتمجا عفوري جن قدراميم على المعبير عن أنفسيم وعن طجوحاميم ،فجا مقيد روح اإلبداع لدييم ،جا جا

يوافب علك جن قجا وفبت ومجييل متاه الفميات خاصة .وجن تية اانية يليد مردي ايوةاع اتقمصادية

واتتمجاعية وايجنية ،في ظل نظام سياسي ىط وجنقسم علي عامو وصراع جحمدم على السلطة ،جن وةا ىعه

الفئة سوءاً وةياعا ،فجن الجموقا أن ممفاقم ألجة الشباب الفلسطيني تراء علك الحصار واتنقسام ت سيجا وأن
جعاناة ىعا القطاع اتقمصادية واتتمجاعية والنفسية بامت ظاىرة للعيان ججا انعفس ارمبافاً وعدم يقينية بالجسمقبل.
وىعا بطبيعة الحال سيمرمب عليو مقوقعاً أو انسحاباً جن العجل العام إةافة إلى البحث عن سبل أخرى للخالص

فاليترة أو السفر وربجا اتنحراف والمشدد والعنف .
الفكرة العامة :

جن ىنا تاءت الففرة العاجة إلنشاء صندوق دعم الشباب الفلسطيني ىي ففرة فريدة جن نوعيا في ظل دول العالم
الاالث أو الدول الناجية ومأمى النوعية في وتود جال ىعه الجؤسسة أننا دولو محت احمالل في ظل محرر وطني
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حيث إن جال ىعا الصندوق جمواتد في الدول الارية فدول الخليج وغيرىا فبنوك منجوية اجا لدينا فيو صندوق
دعم للشباب يقدم القروض للشباب في جتاتت خجس ولحاتة الجتمجا و للرقى بالشباب وتىمجام الحفوجة

بالشباب باشر ىعا الصندوق عجلو علي الفور وأعلن عن بدء مقديم قرض اللواج وفي حال اسمجرار الصندوق
بعجلو بيعه السرعة وحصولو علي الدعم والجنا ودعم الحفوجة جن الجيلانية فجا نص علييا القانون وفعلك

ةرورة جشارفة جؤسسات الجتمجا الجدني والجحلي اتقمصادية في دعم جال ىعه الجشاريا المنجوية

نموقا في الخجس سنوات القادجة سيفون وةا الشباب قد محسن لألفةل خاصة في حال موافر قرض المشغيل
وقرض اإلسفان و قريبا تدا سيفون قرض البحث العلجي واتبمفار.
مجاالت عمل الصندوق :
يقدم صندوق دعم الشباب قروض في خجس جتاتت حددت علي سبيل بالجاال بالقانون وأعطى الجتال لجتلس
اإلدارة لفما أي جتال آخر يصبا حاتة جلحة للشباب مجالت ىعه الجتاتت الخجس في :

 -0قرض اللواج.

 -1قرض اإلسفان.
 -2قرض المشغيل.
 -3قرض المعليم.

 -4قرض البحث العلجي واتبمفار واتخمراع.

 -5أية قروض أخرى يوافق علييا جتلس اإلدارة.
واشترط القانون لالستفادة من مميزات الصندوق شروط عامة و ىي :
 -0أن يفون فلسطيني التنسية.
 -1أن يقدم جا يابت حاتمو للقرض.

 -2أن يفون عاطالً عن العجل في حالة القروض المشغيلية.

 -3أن يفون تجيا العاجلين في قرض المشغيل جن الشباب الفلسطيني التنسية.
 -4أن يقدم الجسمندات الاللجة حسب جا يحدده جتلس اإلدارة.
 -5أن يقدم معيد باتلملام باينظجة الجالية الجمبعة.
 -6أن يقدم دراسة تدوى في حالة قرض المشغيل.

 -7أت يفون قد حصل على قرض جن الصندوق سابقاً.
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 -8أن يقدم الباحث اتتمجاعي للصندوق مقري اًر حول الحالة خالل شيرين فحد أقصى.
ولو تطرقنا لمشروط الخاصة بكل قرض نجد أن الشروط كالتالي :
أوال قرض التشغيل :
 -0أن يمم معبئة النجاعج الخاصة بالقروض ومسليجيا للدائرة الجخمصة بالصندوق.
 -1باإلةافة لجا ورد في أعاله في الشروط العاجة يمم مقديم الةجانات الاللجة حسب جا يحددىا جتلس اإلدارة.
 -2مقديم سند دين جنظم لدى فامب العدل بجبلغ القرض.
 -3أن يفون القرض المشغيلي جناسب لحاتة السوق.

 -4أن يفون للشباب دور رئيسي في إدارة ومنفيع الجشاريا.

 -5مقديم مقارير جالية وادارية فل شيرين لجتلس إدارة الصندوق.
ثانيا  :قرض الزواج :
 -0أن ت يقل عجره عن اانين وعشرين عاجاً.
 -1أن مفون اللوتة فلسطينية التنسية.

 -2باإلةافة لجا ورد في أعاله في الشروط العاجة يمم مقديم الةجانات الاللجة حسب جا يحددىا جتلس اإلدارة.
 -3على الجقمرض مقديم عقد نفاح رسجي وجصدق جن الجحفجة الشرعية شريطة أن ت يفون قد جةى على
ماريل عقد النفاح أفار جن شيرين.
 -4يقدم الجقمرض الجسمندات المالية:
أ .صورة جن بطاقة اليوية.

ب .صورة جن الستل المتاري إعا فان الففيل مات ار أو قسيجة الرامب إعا فان جوظفا أو جا يابت عجلو إعا
فان في القطاع الخاص.

ت .صورة جن بطاقة ىوية الففيل.
ث .خطاب رسجي جن الففيل الماتر أو الجوظف يمةجن اتلملام بالففالة.

اء أفان جوظفاً في القطاع الحفوجي أو في
ج .شيادة معيد ومعريف جن التية المي يعجل فييا الجقمرض سو ً
القطاع الخاص إن وتدت.
ح .أي جسمندات أخرى يحددىا جتلس إدارة الصندوق.
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ثالثا  :قرض التعميم العالي :
 .0أن يفون الجقمرض جن الشباب الفلسطيني.

 .1أن يقدم الجقمرض شيادة قيد جن الجؤسسة المعليجية الراغب المعليم فييا.
 .2أن يقدم الجقمرض نسخة جصدقة جن شيادة الاانوية العاجة .

 .3أت يفون الجقمرض قد حصل على جنحة دراسية أو قرض تاجعي آخر.

 .4أت يقل جعدل الطالب الجقمرض عن  % 61في فل فصل لةجان اسمجرار دفا ايقساط جن قبل الصندوق.
 .5أت مليد جدة الدراسة عن السنوات الجعمجدة في الجؤسسة المعليجية جا لم يقدم الجقمرض ععر جقبول.
 .6مسري أحفام ىعه الجادة على طلبة جؤسسات المعليم العالي جا دون درتة الجاتسمير.
 .7باإلةافة لجا ورد في أعاله في الشروط العاجة.
رابعا  :قرض اإلسكان :
 .0أن ت يقل عجر الجقمرض عن خجسة وعشرين عاجاً.

 .1أن مفون ايرض جلفاً خاصاً للجقمرض أو شريفاً في جلفيمو بجوتب وايقة عقد جلفية أو جسمخرج طابو أو
حفم جحفجة نيائي وبات.

 .2أن يفون الجنلل جلفاً خاصاً للجقمرض أو شريفاً في جلفيمو بجوتب وايقة عقد جلفية أو عقد إيتار وبحاتة
للمرجيم .

 .3أن يقدم الجقمرض رخصة جن البلدية بإتراء اإلةافات اإلنشائية أو المرجيجات وأن يقدم فعلك بياناً بيعه
ايعجال والمفاليف الجقدرة ليا بصورة جفصلة.

 .4أن يابت الجقمرض أنو سافن في ىعا الجنلل أو عالم على السفن فيو في حالو قرض المرجيم.

 .5مقديم شيادة جن التجعية المعاونية اإلسفانية في حال فان الغرض جن القرض الجشارفة في بناء ،أو مقديم عقد
امفاق علي بيا إعا فان الغرض جن القرض شراء جنلل.

 .6باإلةافة لجا ورد في أعاله في الشروط العاجة.
خامساً  :قرض البحث العممي و االبتكار:
 -0أن يفون الجقمرض جن الشباب الفلسطيني.

 -1أن يقدم عجالً تلياً يخدم الجتمجا الفلسطيني.

 -2أن يقدم براءة اتخمراع جن التيات الجخمصة إن للم ايجر علك.

 -3باإلةافة لجا ورد في أعاله في الشروط العاجة مم مقديم الةجانات الاللجة حسب جا يحددىا جتلس اإلدارة.
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اجلسء الثالث:
التوصيات لقانون الشباب :
 .0البحث عن آليات مطبيق قانون الشباب الفلسطيني وتئحمو المنفيعية واينظجة الصادرة بجقمةاه.
 .1ةرورة عجل براجج إعالجية جشمرفة بين الو الرة واإلعالم و الجؤسسات الشبابية

 .2مبنى قانون الشباب جن قبل الجؤسسات ايىلية والعجل علي موعية الشباب بيعا القانون.
 .3مشتيا روح الشباب علي اإلقبال والبحث.

 .4مشتيا ففرة أن ت حق يةيا وراءه جطالب.
 .5اإلسراع في الدعوة تنمخابات برلجان الشباب الفلسطيني ليفون الججال الوحيد للشباب واتنخراط جن قبل
لشباب بو

 .6ةجان وتود جشارفة شبابية في صنا القرار وفي القوائم اتنمخابية الجقبلة
 .7إعطاء اىمجام افبر للدراسات وايبحاث الفجية الفيفية واتسمرشاد بيا في عجلية المخطيط.

 .8مشتيا الشباب علي طرح جشاريا جدرة بالدخل ( جشاريا المشغيلية ) والعجل علي دعجيا جن صندوق دعم
الشباب.

 .11الضغط تجاه تعديل القانون الشباب في جوانب منيا :
أ .وةا مجايل للشباب (فوما) .

ب .أن يفون البرلجان لو دور في صندوق دعم الشباب الفلسطيني جن خالل مفعيل براجج الصندوق علي ان

يفون رئيس برلجان الشباب عةواً في جتلس إدارة الصندوق.
ت.


مخصيص جا ت يقل عن  %21جن براجج اإلسفان لأللواج الشابة وىعا أيةا فان جطلب للو الرة.

التوصيات لصندوق دعم الشباب :
أ .ةرورة أن يفون ىناك مخصيص لرسوم الجعابر أو البمرول مقدر بحوالي  %0مخصص للصندوق إلقاجة
الجشاريا المنجوية.

ب .جساىجة الحفوجة جن جوالنميا السنوية حسب القانون لدعم الصندوق.

ت .جش ي ي ي ي ي ي ييارفة الجؤسس ي ي ي ي ي ي ييات ايىلي ي ي ي ي ي ي يية الخاص ي ي ي ي ي ي يية والتجعي ي ي ي ي ي ي ييات الفلس ي ي ي ي ي ي ييطينية والعربي ي ي ي ي ي ي يية واإلس ي ي ي ي ي ي ييالجية
والشرفات الخاصة في مبني جشاريا الصندوق.

ث .مفعي ي ي ي ي ي ي ييل ال ي ي ي ي ي ي يينص الخ ي ي ي ي ي ي يياص ب ي ي ي ي ي ي ييإيرادات الص ي ي ي ي ي ي ييندوق ج ي ي ي ي ي ي يين إيي ي ي ي ي ي ي يرادات و الرة الش ي ي ي ي ي ي ييباب الرياة ي ي ي ي ي ي يية.
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المراجع :
 قانون الشباب الفلسطيني رقم  1لسنة .1100
 قرار جتلس الولراء رقم  3لسنة  1100والخاص بالالئحة المنفيعية لقانون الشباب رقم  1لسنة
1100م.

 قي يرار ولي يير الش ييباب والرياة يية رق ييم ( )88لس يينة  1100بش ييأن إص ييدار النظ ييام ايساس ييي ال ييداخلي
برلجان الشباب الفلسطيني

 ق يرار ولييير الشييباب والرياةيية رقييم ( )011لسيينة  1100بشييأن إصييدار النظييام اتنمخييابي لبرلجييان
الشباب الفلسطيني

 قي يرار ولي يير الش ييباب والرياة يية رق ييم ( )010لس يينة  1100بش ييأن محدي ييد ح ييدود ال ييدوائر اتنمخابيي ية
والمتجعات السفانية المابعة ليا

 د .جحجد ابراىيم الجدىون ورقة عجل حول رؤية جؤسسات السلطة الوطنية لإلسمراميتية الوطنية

للشباب إلي أين ؟ -الجؤمجر الفلسطيني ايول الشباب قادة الجسمقبل نحو شباب قادر علي قيادة
المنجية والمغيير.

 الجحاجي والباحث صالح عبد العاطي ورقة عجل بعنوان "جسمقبل الشباب والعجل الشبابي في
فلسطين" جقدم في جؤمجر " نحو شباب فلسطيني جوحد " وعلك يوم الشباب العالجي
12/8/2008العي جولمو الجساعدات الشعبية النرويتية.

 جالحظات جن ورشات عجل جمعددة في جحافظات قطاع غلة قاجت بيا لتنة قانون الشباب
الجنباقة عن اللتنة الوطنية العليا لعام الشباب.

متب محد ب لهلب  ب 
ب 
إعداد :أ.أجمد سعد شراب
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