بسم هللا الرحمن الرحيم
التقرير اإلداري لفروع االتحاد العام لمحافظات الجنوب
منذذو ولذذوس السذذوطن الولنيذذن الفوسذذطينين ولذذ ،سرر الذذولن ا عذذارع اإلتحذذاد العذذام لومذذرس ولذذ ،ت ذ ي ا لذذر
والهيئذذات التذذ ،ت ذ

أذذمالن سأةذذر لومذذرس الفوسذذطينين ب اتةذذار الهيئذذن الوحي ذ وال ذذراين التذذ ،تمث ذ لسذذا

فوسطينا حيث بادرت ا مالذن العامذن بت ذ ي الوجنذن التحةذيرين العامذن لمحافظذات الجنذوب والم ولذن مذن 15
اةذو وبسذةإ وتسذاع مهذذام اإلتحذاد ولذ اذ د اةذذوات الهيئذن التحةذيرين فيمذا بعذ الذ 21 ،اةذو والتذذ،
ب ورها قامت بت ي فروع اإلتحاد ف ،أافن محافظات قطاع غز اوذ تم ت ي  7فروع موزان او ،قطاع غز
ا ومن ثم ت ي لجان محوين موزان او 35 ،موقع محوين ف ،أافن سرجا قطاع غز اوالت ،اموت او ،تحقيق
سه اف اإلتحذاد فذ ،تح ذي وتنظذيم لاقذات المذرس فذ ،تحريذر ا رر واإللسذان والحفذاا اوذ ،الثوابذت الولنيذن
اوتعزيذذز م ذذارأن النسذذا ف ،مواقذذع لذذنع القذذرار فذذ ،أافذذن المسذذتويات اواإلرتقذذا بم الذذن ووأذذعين المذذرس
والحصذذوس اوذذ ،أافذذن حقوقهذذا المه ذ ور واموذذت اوذذ ،تنسذذيإ النسذذا لتتحذذاد العذذام وذ بو ذذت ا ذ د المنتسذذةات
 31,918منتسةن اولق أان دور اإلتحاد العام مميزا واعاعيا ف ،مجم اإللجازات الولنين والمجتمعيذن وذ أذان
ومازاس او ،رسس الحمون الت ،لاأوت من سجذ قذالون احذواس يةصذين اصذرل ي فذ لونسذا حقذوة متسذاوين
اأما تم ت ي الوجنن القالوليذن التذ ،ت ولذت مذن مجمواذن مذن ا لذوات المحاميذات اوذ ،مذ ار عذنوات لويوذن
ااموت او ،االج المئات من قةايا الظوم واالأطهاد والت ،تعرأت لها النسذا اأما اموذت اوذ ،محذو االميذن
القالولين لونسا من لالس الن وات والوريات الت ،اق ت او ،مستول قطاع غز .
ولق ام اإلتحاد ب ذ

مرأذزل فذ ،الحموذن الولنيذن لوم ذارأن السياعذين والتذ ،سعذفرت اذن أوتذا لسذوين فذ،

قذذذذوالين اإللتةابذذذذات الولنيذذذذن اوأالذذذذت الةذذذذمالن الحقيقيذذذذن اوذذذذ ،لذذذذعي الةرلذذذذام الذذذذولن ،والذذذذتةوص مذذذذن
اإلحتالساوالةرلام اإلجتماا ،وال يمقرال ،والقالول،ا وذ تجوذ ،ذلذم مذن لذالس الحذراس النسذول الذول سيذرف
اويه اإلتحاد العام من لالس ت ي لجنن م ترأن من اإلتحاد العذام والمسعسذات النسذوين العاموذن والفااوذن فذ،
قطاع غز اه فت ولذ ،تةفيذا المعالذا اب ذ سيذ الها اذن أاهذ النسذا والذ فاع اذن حقذوقهن المسذووبن اةذر
عنوات لويون اعوا او ،لعي اإلحتالس وولع اعاته سو او ،الصعي الفوسطين ،ال الو ،وقهر لونسا والعم
او ،توحي جهود ولاقات المرس تجا التح يات الت ،تواجهها ا من لالس الة ط ال عة ،والجماهيرل الول
مارعذذته النسذذا عذذوا با لمسذذيرات سو المهرجالذذات الهادفذذن سو بت ذ ي حمذذالت الة ذ ط الفااوذذن اوذذ ،الصذذعي
اإلجتماا ،والقالول.،

ف ،اام  2005ام اإلتحاد العام او ،تج ي هيئاته وهياأوه من لالس اموين ديمقرالين ام اإلتحاد العم من
لاللها او ،أخ ال ما وتج ي الحيا من لذالس واطذا الفرلذن لتذ افع ا جيذاس والتنذافع اوذ ،ل مذن النسذا
وتحقيق سه اف اإلتحاد اوذ تم ولتةاب  5فروع موزان او ،المحافظات الةمسناأمن رؤيذن منهجيذن م روعذن
وب ست هو الفروع تتطوع بال ور المنال بهاا وال سلنا ف ،قطاع غز واجهتنا جمون من اإلي اليات والتح يات
الت ،جعوت ام اإل تحاد ف ،بعض ا حيان ما بين الصعود والهةول وتجو ،ذلم:
سوال :اإللقالب الحمساول او ،ال راين واإلعتيال او ،المقرات الرئيسن لتتحادالعام ولهةها وعوةها مما ي
اائقا ف ،ام اإلتحاداأما ععت ح ومن اإللقالب او ،ل ر الذوار والراذإ فذ ،قوذوب سبنذا ال ذعإ الفوسذطين،
وبةالذن النسذا مذن لذال س ممارعذات ال طرعذن والعنجهيذذن والقتذ أذ يذرائم المجتمذع الفوسذطين ،ا وقامذذت
باإلعتيال او ،مجم وثائق اإلتحاد العام مما لم يم ننا من لياغن مجم التقرير ب

دقيق .

ثاليا :ف ،فتر اإللقالب لوحظ تراجع حقيق ،ف ،مجم الم تسةات واإللجازات الت ،حققها اإلتحاد العام بالتعاون
والتنسيق مع مسعسات المجتمع الم ل ،او ،مستول قطاع غز .
ثالثذا  :عذذو الوأذذع المذال ،واذ م تذذوافر موازلذن لتتحذذاد العذذام ساذاة القذ ر اوذذ ،تنظذيم ا ل ذذطن والفعاليذذات
المنالن باإلتحاد العام اوا م الق ر او ،دفع سجر المقرات لم  3عنوات مما وعت ا ،مذن سلذحاب المقذرات
بع رر سثاث اإلتحاد العام وبيعه ف ،مزاد اون ،ووغالة الريار الةالن باإلتحاد .
رابعا :ت ال الصالحيات والمهام مابين ا مالن العامن والوجنن التحةيرين واذ م وأذوا الرؤيذن سربذم العمذ
ووأع الجميع ف ،وي اليات أنا جميعا ف ،غن ،انها
لوا لرل سله من المهذم سن تحذ د الذرؤل ب ذ

قذالع فذ ،مجمذ القةذايا وسن لةذع حوذوال ل ذ اإليذ اليات التذ،

واجهت اإلتحاد ف ،السنوات السابقن .

ا ل طن الت ،لفوها

اإلتحاد :

ام ذ اإلتحذذاد بالتنسذذيق مذذع المسعسذذات النسذذوين ال وليذذن والعربيذذن ومسعسذذات المجتمذذع الم ذ ل ،والذذوزارت
الح ومين او ،تحقيق سه اف اإلتحاد وموالون درب النةاس بالنهور بالمرس الفوسطينين ثقافيا واقتصاديا
واجتماايا حيث وأعت ا لوات لصإ اينيها توفير مقرات ثابتن لتتحاد والعم او ،تأثيثهذا وذلذم بالتنسذيق
مع المسعسات ال اامن لقةايا المرس وحقوقها وذلم لوعم او ،ولجاز وتنفيو الع ي من الةرام والم اريع .

ا ل طن الولنين :
عاهم اإلتحاد بااتةار الرديا الولني في الع ي من الم ارأات:
 .1الم ارأن في المهرجالات والمسيرات المةتوفن لوع ي من المناعةات الولنين المت رر عنويا
 .2وحيا ذأرل واالن ال ولن ويوم الن ةن ويوم ا رر من لالس الوقا ات المت رر مع السذي ات فذي أذ اذام
أمن احتفاالت في أال فروع اإلتحاد.
 .3زيذذارات تةذذامنين لةيذذوت العذذزا وسهذذال ،ال ذذه ا وزيذذار الجرحذذ ،بالمست ذذفيات وذلذذم بع ذ اإلجتياحذذات
الصهيولين المت رر الم مر لمنالق القطاع .
 .4الم ذذارأن باعذذتمرار فذذي جميذذع االاتصذذامات عذذوا ليمذذن لالاتصذذام االصذذويإ ا حمذذر مةنذذ ،هيئذذن ا مذذم
المتح

ا المجوع الت ريعي وذلم في جميع المناعةات الولنين والتي تقتة ،دام القةين الفوسطينين .

 .5الم ارأن باالحتفاالت االجتمااين والولنين أيوم المرس العالمي وت ريم بعض ا لوات المناأالت وسمهات

ال ه ا وا عرل وأولم االحتفاس بيوم الطف الفوسطيني ويوم االسير الفلسطينى.

ال ورات التي لفوها االتحاد :
لفو اإلتحاد العام عوسون من ال ورات المتع د والمتنوان :


دورات محو ا مين واإلععافات ا ولين في المنالق المهم ن وذلم بالتعاون مع الهالس ا حمر الفوسطيني .



دورات تجمي متنوان في تصفيا وقص ال عر ا العالج با ا اب .



دورات حياأن قص وتفصي اتري و ا لسي ارأي .



دورات أمةيوتر وع رتارين وت ريإ م ربين.



دورات تصنيع غوائي.



دورات دفاع م لي.



دورات حوس الوثيقن النسوين واالعتراتيجين الةالن باإلتحاد العام لومرس .



دورات حوس العم الجماهيرل والعم التطوا ،ووثيقن عي او.



دورات حوس تح ي اإلحتياجات ولق المهارات.



دورات حوس مفهوم التثقيا المجتمع.،



دورات حوس اإللتةابات العامن والةو يات.



دورات وا اد أادر لسائي .



دورات تطريز فالح ،وم والت ي وين.



دورات أتابن الم اريع وودارتها.



دورات لحافن وواالم.



دورات تعزيز ق رات المتطواين .



دورات ت ريةي ن ان النوع االجتمااي والجن ر والم ارأن بالةحث السريع.



دور ت ريةين ان االتصاس والتوال والت ل المجتمعي.



دورات لمساا المرس في ت وين الح ائق المنزلين واإلعتفاد منها لة من ا عر والمجتمع.



دورات في التف ير المجتمعي والتف ير االب اا ،وذلم مع مسعسن تامرلوتعويم المستمر .



دورات متع د في تعويم الةط العربي والرعم .



دورات ورياد لفسي .



دورات قياد المةيمات الصيفين والتن يطين مع وزار ال ةاب و الرياأن والوأالن.

ا ل طن الثقافين والتواين المجتمعين:
سما او ،الصعي الثقافي والتواين المجتمعين فق لفو االتحذاد ال ثيذر مذن النذ وات فذي الع يذ مذن القةذايا أالذت
ب ايتها االلطالة بحمون تعريا باالتحاد وماهين سه افه وسهمين االلتفذاف حولذه وذلذم بالتنسذيق مذع المسعسذات
والجهات المعنين .


تم اق ا د من الن وات حوس العنا أ المرس ا والعنا المجتمعذي وحقذوة المذرس ال ذراين والقالوليذن
وذلم بالتع اون مع المرأز الفوسطيني لحقوة اإللسان .



اق ل وات حوس التمييز أ المرس ا الزواج المة ر ا النفقنا الميراث ا الحةالن ا الولاين ....الخ



ل وات حوس الم اأ السذووأين وا زمذات التذي تواجذه ا لفذاس ودور ا مهذات فذي معالجتهاابالتنسذيق مذع
دائر المرس ووزار الصحن.



التةوس الترادل ل ل ا لفاس ولرة العالج.



المة رات وسأرارها او ،اإللسان والمجتمع ولرة مقاومتها.



التسرب من الم ارس والتعويم المهني وسهميته .



سمرار الصيا ان ا لفاس وال ةار ولرة الوقاين منها .



الرأاان الطةيعين وسهميتها لطف وا م .



ااهر العنا في المجتمع والفوتان ا مني .



الم ارأن السياعن لومرس وااللتةابات الةو ين والت ريعين .



دور المسعسات المالحن ف ،المجتمع الفوسطيني.



مةالر مواد التنظيا ال از ا الحرائق.



مرر سلفوولزا الطيور بالتعاون مع وأالن ال وث لالجئين ووزار الصحن .



ل وات حوس موأوع المراهقن لوفتيات من عن  15- 12بال راأن مع .UNDP



ام سيام لةين تطواين لوعالج ووجرا الفحولات المجالين بالتنسيق مع وزار الصحن .



محاأرات لحين ان عرلان الث ي ولرة ال ا المة ر والفحص الواتي ا حإ ال ةاب ولرة الوقاين والعالج .



فقر ال م وسعةابه واالجه ا ال وا ا من ما هوا ؟



ل وات دينين مع دائر الواظ واإلرياد ال يني تناولت أافن المواأيع التذي تمذع الحيذا اليوميذن أالصذال
والصوم والزأا ....ولخ

الم اريع اإللتاجين واإلغاثين:


م روع قالون محو ا مين القالولين.



م روع التصنيع ال وائي رفم .



م روع تصنيع ا حوين دير الةوم والوي سوقا عةاب فنين .



م روع التطريز الفالحي.



م روع حياأن الستائر الةسيطن .



م روع تربين ال واجن وا رالإ في الع ي من فروع االتحاد .



م روع الةيالن والتري و والنسي االرأ( ،الةسط) رفم.



م روع تصنيع غوائي (مربيات ا مةوالت )ف ،أافن الفروع.



م روع زراان الفقع(اش ال راب).



م روع ول ا م تةن لأللفاس عن  12-6اام ف ،منطقن ال رقين وذلم بالتعاون مع مسعسن .CHF



م روع افتتاا ريار سلفاس ا د  3ريار العتيعاب ا لفاس ذول ال ل المح ود وذلم برعوم متوعطن .



م روع سي اس ي وين ومةادر ات يةابين بالتعاون مع الثقافن والف ر الحر.



م ذذروع مرأذذز أمةيذذوتر غذذرب غذذز بتموي ذ مذذن  UNDBحيذذث ل ذ م النسذذا مذذن لذذالس تق ذ يم الوريذذات
وال ورات وهو مرلص من قة وز ار التربين والتعويم وتم اقفاله مع مقر اإلتحاد العام مع اإللقالب.

ا ل طن االجتمااين:
عاهم االتحاد في دام لمود المرس الفوسطينين وتةفيا ح الحصار وا زمن االقتصادين الةالقن التي يمر بها
قطاع غز او ،وجه الةصوص من لالس.


الزيذذارات المي اليذذن لمنذذالق االجتيذذاا والت ذ مير والتجريذذا حيذذث تذذم تق ذ يم المذذواد التموينيذذن وا غطيذذن
والمالبع والمساا ات النق ين في جميع فروع االتحاد والتي تعرأت لو مار .



تق يم مساا ات تموينين لألعر المستور بالتعاون مع المحافظات ووزار ال سون االجتمااين وأولم فذي
يهر رمةان من لالس التةراات ومساا ات لجان الزأا .



دام حذوالي 2900سعذر فقيذر فذي منطقذن الوعذط ،وأذولم  95سعذر هذ مت بيذوتهم اوتوزيذع  150لذرد
غوائي لةيت حالون وأولم توزيع $ 5000سمري  ،لألعر المتةرر بةيت حالون .



لوق فرص او ،بن الةطالن بالتعاون مع مسعسات المجتمع الم لي



ام برلام لت اف االجتمااي لع د من ا لوات وا عر المحتاجن بقيمن  100يي



توفير تأمين لحي لأللوات المحتاجات ا د  50في منطقن لان يولع بالتنسيق مع م تإ العم .



ام أفاالت لأليتام وذلم بالتنسيق مع الجمعيات ا هوين .



مساا لالب الجامعن ب فع الرعوم الجامعين (فاا لير).



مساا ا عر المحتاجن مع ب

لأللت الواح .

العام ال راعي بتوفير حقائإ م رعين سو زل م رعي وذلم بالتنسيق مذع

المسعسن الفوسطينين الةريطالين – غز .


توزيع مواد تموينين احويإا بس وت او ،سلفاس الريار التابعن لالتحاد ب ز .



وفطار جمااي لوسي ات وذلم بالتنسيق مع الهالس ا حمر االمارت. ،



توفير لظارات لةين لومحتاجين بصريا وأولم توفير الةامةرز وال راعي المتحرأن لوول االحتياجات الةالن

ولي م التوليات الت ،لرل سله من المهم ا لو بها بعين اإلاتةار أ ،لنهض باإلتحاد:
 .1ت ريع لصولين ووهتمام بالغ لتتحاد العذام فذ ،قطذاز غذز لمذا يواجهذه مذن تحذ يات جسذام ت ذ
محطات مفصوين ف ،تاريخ اإلتحاد العام او ،الصعي الذ الو ،مذن قةذ حرأذن حمذاس والةذارج ،مذن
قة اإلحتالس.
 .2تح ي موازلن واأحن ل

فرع من فروع اإلتحاد يستطيع من لاللها االج ا مور الحياتين اليومين.

 .3العم ذ اوذذ ،فةذذم ممارعذذات حمذذاس أ ذ اإلتحذذاد العذذام ومقراتذذه اوذذ ،الصذذعي المحوذذ ،والذذ الو،
والةارج ،ب

الوعائ والطرة المتاحن.

 .4العم من سج الحفاا او ،مجم الم تسةات واإللجازات الت ،حققتهذا النسذا واذ م تحويذ المجتمذع
ال ،ومار لالةالين اب الب من العم لمزي من الم تسةات لونسا .
 .5وعتمراروجود هيئن وعيطن لقطاع غز تنظم العمذ والةذرام مذا بذين الفذروع وت ذون محذ د المهذام
والصالحيات.
 .6لطالإ بتمثي قطاع غز ب افن المستمرات بما يتناعإ وحجم التنسيإ وا د ع ان قطاع غز وواطا
الفرص المتساوين لوجميع.
 .7لطالإ بعود ا د فروع اإلتحاد العام أما أالت بالسابق  7فروع.
 .8لطالإ ب يراس اإلتحاد العام ف ،غز ب افن المستمرات المحوين وال وليذن والالانذا اوذ ،أافذن ا وراة
الةالن بجميع المستمرات.
 .9تفعي الموقذع اإلل ترولذ ،الةذاص باإلتحذاد العذام وتزويذ ب ذ

دورل بجميذع الن ذالات والفعاليذات

والةذذرا م الةالذذن بذذالمرس الفوسذذطينين اوتذذوفير وحصذذائيات حذذوس أافذذن المت يذذرات التذذ ،تمذذع حيذذا
النسا .
 .10تفعي ذ الوجذذان اإلاالميذذن وال ذ ار أافذذن الةيالذذات والمذذوأرات والعذذرائض فذذ ،أ ذ المناعذذةات الولنيذذن
واإلجتمااين التذ ،تالمذع همذوم ومتطوةذات المجتمذع الفوسذطين ،وتعميمهذا ب افذن الوعذائ االاالميذن
المتاحن (المرئين والمسموان والمقرو ).

