السمطة الوطنية الفمسطينية

Palestinian National Authority

و ازرة الشباب والرياضة

Ministry Of Youth & Sport

االدارة العامة لمشباب

املوضوع  /تقرير خمتصر عن شهر فرباير
-1التواصل مع فضائية القدس(لبنان)لدعوة مقدم نشرة الشباب لزيارة قطاع غزة.
-2اجتماع مع جمعية الكشافة الفمسطينية واالتفاق عمي عدة امور.
-3اعداد وتوزيع مطوية عن قانون الشباب في حفل دبموم الرائد .
-4لقاء لجنة نشر قانون الشباب.
-5لقاء مع مندوبين عن مؤسسة الوداد بخصوص ماتم نشره من فعاليات عن عام الشباب.
-6اجتماع بالتشريعي لمجنة التنسيقية لمعمل التطوعي الذي يشرف عمييا المجمس التشريعي.
-7تثبيت نافذه عمي صفحة الوازرة باسم قانون الشباب الفمسطيني.
-8ارسال كتب لمجمس طالب الجامعات لنشر قانون الشباب.
-9بدء خدمة ارسال رسائل عمي الجوالت لنشر قانون الشباب.
-11زيارة اذاعة الوان +فضائية فمسطين اليوم لنشر قانون الشباب.
-11زيارة و ازرة الخارجية الدكتور محمود المدىون لعضوية لجنة استقبال الوفود.
-12زيارة صحيفة الرسالة+صحيفة فمسطين+اذاعة القدس +وكالة صفا لنشر قانون الشباب.
-13المشاركة في الوقفة التضامنية مع االسير خضر عدنان امام الصميب االحمر.
-44بدء المرحةالثانية لنشر قانون الشباب لقاءمع طالب بوليتكنك المستقبل التطبيقي لنشرقانون الشباب.
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-15زيارة عدد من المؤسسات الشبابية األجنبية ودراسة سبل دعم الشباب.
-16نشر أول حمقة من حمقات نشر قانون الشباب في صحيفة الرأي.
-17المشاركة في فعاليات جائزة فمسطين التشجيعية لألبداع الشبابي 2111م.
-18المشاركة بورشة عمل بالتربية والتعميم لمرياضة المدرسية.
-19لقاء رؤساء اقسام الشباب بالمديريات لتوزيع الميام والتواصل معيم بالعمل.

-21إلقاء كممة الو ازرة بمؤسسة فجرلإلغاثو والتنميو
-21اجتماع المجنة التحضيرية لمخيم االخاء الثاني.
-22لقاء في فضائية القدس عن حممة العمل التطوعي غزة أجمل.
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-23لقاء المجنة االعالمية بالتشريعي لترتيب انطالق الحممة الوطنية لمنظافة.
*-لقاء رئيس جمعية ارض االنسان االيطالية االجنبية.

-24استقبال مراسل فضائية القدس المبناني عالء عواد من معبررفح وترتيب عدة لقاءات لعمل تقريرعن الو ازرة
حيث أجرى لقاءات عمي النحو التالي.
-25لقاء مع الدكتور محمد المدىون وزير الشباب والرياضة.
*لقاء مع د.محمود بارود رئيس لجنة نشر القانون
*لقاء مع أحمد االشقر مدير الصندوق.
* -توثيق حالة من الحاالت المسجمة بالصندوق.
*-اجراء مقابالت من الشباب من طالب الجامعة االسالمية.

دائرة المعسكرات والعمل التطوعي:
 -1زيارة المجمس التشريعى لتنسيق الحممة الوطنية لمنظافة يوم الخميس.
 -2المشاركة فى حفل إختتام دبموم الرائد يوم اإلثنين.

 -3زيارة و ازرة العمل والصحة بخصوص متابعة احصائيات عن فئة الشباب.

 -4التواصل مع المديريات بخصوص نشر البروشور والممصقات عمى المؤسسات الشبابية لممشاركة فى
األعمال التطوعية.

 -5زيارة ديوان الموظفين بخصوص إعتماد شيادات خبرة فى العمل التطوعى.
 -6زيارة شركة جوال بخصوص إعالن توفير فرص عمل لخريجين الجامعات.
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-7المشاركة في حفل االعالن عن الحممةة الوطنيةة لمنظافةة بقاعةة المجمةس التشةريعي بعنةوان (غةزة اجمل)والةذي
يشرف عمييا لجنة من المجمس التشريعي1
-8ارسال كتب ومراسالت لبدء العمل التطوعي غزة اجمل لجميع المديريات والمؤسسات واالندية والجمعيات.

دائرة التبادل الشبابى.
 -1توجيو دعوة لماليزيا وعدد من شبابيا لزيارة قطاع غزة بتاريخ 2112/2/8م.

 -2توجيو دعوة إلى لبنان لفضائية القدس لألخ  /عالء عواد مقدم برنامج أخبار الشباب 2112/2/8م.وتمت
اإلستجابة لمدعوة وتم ترتيب لزيارة القطاع فى فترة قريبة .
 -3تجييز خطة التنمية وتم وضع مشاريع تخص الشباب لعام 2112م2115 – .م .وتم تقديميا لإلدارة العامة
لمتخطيط ورسم السياسات بالو ازرة بتاريخ 2112/2/2م.

 -4اإلجتماع مع مدير عام التدريب فى ديوان الموظفين العام األستاذ نبيل الموح والتحدث فى مشروع التدريب
الخريجين من خالل تبنى الو ازرات لمخريجين كجيو رسمية لمتواصل مع الديوان واعطائيم شيادة بمدة التدريب
وتكون ذات فائدة وجدوى فى مجال التوظيف الحكومى .

 -5إعداد كتاب إنجازات عام الشباب الفمسطينى 2111م.وتجييزه وتم تسميمو الى المجنة المختصة بإعداد الشكل
الفنى لمكتاب إلصداره .
 -6إرسال عدد من المشاريع لمؤسسة إنتربال الدولية فى قطاع غزة ليتم تمويميا وتبنييا مشروع تعشيب ممعب
فمسطين باإلنجيل الصناعى ومشروع دعم الشباب ومشروع إنشاء مقر دائم لمبرلمان الشبابى .

 -7إعداد دعوة لوزير الشباب والرياضة الماليزي لزيارة قطاع غزة موجو من الدكتور محمد المدىون .
 -8الت واصل مع المجنة التحضيرية لمخيم اإلخاء لدولى الثانى والتحضير لإلجتماع االول بعد تزويدىم بمشروع
المخيم لمنقاش فى اإلجتماع بتاريخ 2112/2/26م.
 -9البدء فى تدريب قادة ومنشطى مخيمات الصيفية والمشاركة كمدرب فى الدورات التدريبية من تاريخ
 2112/2/27ويستمر حتى تاريخ 2112/4/25م.

-11التواصل مع بريطانيا لتجييز وفد شبابى بعد الوفد الطالبى القادم لزيارة غزة وسيتم ترتيب ليذه

الزيارة أثناء زيارة الوفد الطالبى الشبابى لغزة

.

-11صياغة مشروع لمتدريب الميدانى لمخريجين داخل الو ازرات مقدم لمسيد الوزير الدكتور محمد المدىون بحيث
يستفيد الخريجين من مدة تدريبية  51ساعة حسب تخصصو وذلك إلستفادة عند التقدم لموظائف الحكومية وتم
إعتماد المشروع من الدكتور الوزير لمخاطبة الجيات المختصة

-12إعداد مشروع لتأىيل الخريجين لسوق العمل والحد من البطالة مقدم لمدكتور محمد المدىون فتم الموافقو
عمية والتعاون مع اإلدارة العامة لمتدريب ولتنسيق المشروع

غزة – ص.ب  -4143تلفاكس 5888832
infomys@gov.ps

Gaza P.O.Box 1416 TelFax:5888838
www.mys.gov.ps

السمطة الوطنية الفمسطينية

Palestinian National Authority

و ازرة الشباب والرياضة

Ministry Of Youth & Sport

االدارة العامة لمشباب

 -13المشاركة فى اإلجتماع األول لمجنة التحضيرية لمخيم اإلخاء الدولى الثانى كعضو فى المجنة حيث تم
تشكيل المجان المختمفة التى ستعمل فى ىذا المخيم وتم مناقشة بعض األنشطة والبرنامج الخاصةبالمخيم

دائرة اإلتحادات والمراكز الشبابية
-4تسجيل جمعية فرع منظمة فور شباب

اإلثنين الموافق 2142/4/2م

تم زيارة الجمعية بناء عمى طمب الترخيص المقدم لإلدارة وتم كتابة تقرير زيارة ميدانية بصالحية مقر الجمعية لمنشاط

الشبابي باإلضافة إلى أن جميع أىداف الجمعية شبابيةةة وبناء عمى تعميمات المدير العام تم إصدار شيادة تسجيل
ميني لمجمعية وتسميميا لرئةيس الجمعية األستاذ /أشرف أبودية .

 -2إعداد النماذج الخاصة بتسجيل المراكز واإلتحادات الشبابية  :الخميس 2142/4/42م
أ ) نموذج تسجيل مركز شبابي

ب) نموذج تسجيل إتحاد مراكز شبابية

ج) نموذج تسجيل إتحاد عام لإلتحادات الشبابية

د ) نموذج طمب إندماج مراكز
ه ) نموذج طمب توفيق أوضاعو
 -)3متابعة ترخيص الجمعيات التالية :

 -1جمعية أجيال لمتنمية واإلبداع
 -2جمعية الممتقى التربوي

وذلك بعد وصول التقارير الخاصة بيذه الجمعيات من مديرية الوسطى واإلفادة بأىمية ىاتين الجمعيتين لعمل
الجمعيات الشبابية ومالئمة مقرىما لمعمل الشبابي عمى أن يتم تسميم ىذه الجمعيات شيادات تسجيميا من قبل
األستاذ /أنور جودة رئيس قسم الشباب بمديرية الوسطى واإلحتفاظ بممفات ليذه الجمعيات ومتابعة أنشطتيا

-4زيارة الداخمية واإلطالع عمى النماذج المعدة لمتراخيص في الداخمية لإلسترشاد بهذه النماذج :

 -1لمناقشة وضع الجمعيات الشبابية المسجمة لدى وزارة الداخمية.
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 -2وآليات توفيق األوضاع لمجمعيات القائمة ذات األىداف الشبابية ورسوم تسجيل المؤسسات الشبابية

* -المشاركة في حممة التوعية بقانون الشباب الفمسطيني

حيث بدأت المرحمة األولى من محافظة رفح حتى محافظة الشمال ورأس الحممة الدكتور /
محمود سممان بارود مدير عام اإلدارة العامة لمشباب والمستشار القانوني بالو ازرة األستاذ/أمجد شراب واألستاذ/
أحمد الميدنة رئيس قسم تسجيل المؤسسات الشبابية وعدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات وأعضاءىا
والميتمين بصدور القانون عمى أن تتبع المرحمة األولى لمحممة مراحل متعددة في الجامعات والمؤسسات الشبابية
واإلستمرار في نشر القانون بين أوساط الشباب والمؤسسات الشبابية.
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