
فة  المة    المةرةةتثقية   إلة تهةد   الرةرةةنشرة دورية  ررزيية   إصدار إن -1

، وتشةييعه  لععمة  وةعةداهه السي س  والصح  والتعري  بوطنه  وقضيته  

 ضمن اطر االتح د.

زتةة ت تةة  اليعتةةر الشةةهيد والشةة ضد الةةدا يتضةةمن  ةةه دا  رةةن تةة   إصةةدار -2

الحصة ر والمية  ر  إثنة  الف  ةي  التة  تعةيوا  اإلحداثحو   ةنفسهماليعتر 

الخروج رن المخيم والدور الدا ق روا به خالله . وقةد تو عةا العينة   إثن  

تةة  اليعتةةر رةةن المنةة طف المختعفةة  وقةةد  ةضةة ل تواجةةد  ةرةة زنالثق فيةة  ععةة  

استغرق جميع تصني  وفةر  ضةدا الشةه دا  سةت  ا ةهر بةدة  رب  ةرة بعةد 

وخمسة  رةن زةوادر تة  العينة   عضةوانالنيوح. وقد تع ون فيه  خمس  رةن 

 .ةيض اليعتر ف  االتح د رمن ضيرن 

المعتقال  والشهيدا  عع  ارض فعسطين  حو ز ر   وإحص  تقرير  إصدار -3

رؤسسةة  الشةةؤون  وةضمهةة  ةبر ضةة   ورختعفةةوخ رجهةة  تع ونةةا رةةع جهةة   

 االجتم عي .

برن رج ثق ف  ررزيا يرافف لعدورا  الت  يقوم به  االتح د فة  رية    إعداد -4

 .. الخ.االريه.ورحو  والسكرت ري ي ط  الخ

الفةروع ف   ةقيمالفعسطيني  الدا  المرةة ألسبوعرواد ثق ف  وبرن ري   إعداد -5

 .8/12/1977له  ف   وةرسعا المختعف 

المحتعة   األرضاالقتص دا واالجتمة ع  فة   المرةةدراس  حو  واقع  إعداد -6

 وخ رجه .

 .1978لفعسطيني  ف  ةذار ا المرةة ألسبوع  رزا العين  ف  التحضير  -7

 

تحولا العين  الثق في  لعين  لعطف  فيم  يعة  تقريةر عةن  1978ورند نه ي  ع م 

 .إعم له 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفعسطيني  ف  الررةةتقرير حو  نش ط االتح د الع م 

 السن  الع لمي  لعطف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

التحةة د العةة م ا ةقةة مفعسةةطين فةة  وطةةنهم  ألطفةة  تحةةا  ةةع ر المسةةتقب  المشةةرق 

واجتم عيةة  فةة  فةةروع  وإعالريةة الفعسةةطيني  ريموعةة  نشةة ط   ثق فيةة   الرةةرةة

االتح د المختعف . وقد  ةكعا لهةدا الغةرض لينة  ررزيية  ت بعة  لعينة  التنفيدية  

البرن رج )ررفف( وعممته عع  ز ف  الفروع وق رةا بتنفيةد  ةعد لالتح د والت  

ثقةة ف   ةس سةةيينبرنةة رج ععةة  رحةةورين النشةة ط   المرزييةة  فيةةه. وقةةد ترزةةي ال

 .وإعالر 

 

 المحور الثق ف : ةوال

 ةينمةة الفعسةةطينيين  األطفةة   إرك نيةة   وإبةةرا فةةرل لتطةةوير  إعطةة  اسةةتهد  

. تضةةةمن ةخةةةر فةةة  قضةةةيتهم رةةةن ن حيةةة   األطفةةة  وجةةةدوا رةةةن ن حيةةة  وتثقيةةة  

 البرن رج:

والع  ةرة بةين الرابعة   لألطفة  زت ت لون فعسطين وضو زتة ت تعةوين  إصدار -ة

رن العمر صورا عن رعة لم فعسةطين الرهيسةي  اليغرافية  والحضة ري  وعةن 

ثرواته  الطبيعي  وتراثه  وصن عته  اليدوي  المختعف  وضد  ضدا الكت ت ضو 

 التعوين زأداة تربوي . تثقي  الط لب ف  وطنه رن خال  استخدام

 14يةةور  حعقةة  دراسةةي  حةةو  الطفةة  الفعسةةطين ، واقعةةه ورشةةكالته  إق رةة   -ت

االجتم عية   األطفة   ةوضة ع. قدرا فيه  دراس   حو  1979حييران  15و

الشةةةعب الفعسةةةطين   تواجةةةد ةرةةة زنوالتربويةةة  والسي سةةةي  والصةةةحي  فةةة  

المؤسسة   االجتم عية  والتربوية  الع رعة  رةع  نرنةدوبوالمختعف . حضةرض  

 د ععة  السة ح  الفعسةطيني  زمة  حضةرته  رمةثال  عةن فةروع االتحة األطفة  

، لبنةةة ن، األردن،  ، سةةةوريالفعسةةةطيني  المختعفةةة  ) الكويةةةا، العةةةراق الرةةةرةة

ورمثال  لهيئ    ووز ل  غوث الالجئين(. ةسي المتحدة لغرت  األرمورنظم  

توصي   قيمة  فة  المية ال  التة  تةم  إل اجتم عي  لبن ني  وتوصعا الحعق  

 بحثه .



وصورضم ور  صدر رن زتب  وفنونهم اليدوي  األطف  رعرض  لرسوم  ةق را -ج

والكف  ا .   رزا فيه المؤسس    اإلرك ني  ورعصق   لهم بهد  تشييع ضدا 

ععة  السة ح  الفعسةطيني  والعبن نية ، وقةد اسةتمر المعةةرض  األطفة  الع رعة  رةع 

 .1979حييران  17-10بين  ةسبوعلمدة 

 فة  األطقص  تحا عنوان "قصة  رةن وطنة " يكتبهة   ألفض رس بق   ةجرا  -د

سن  وقد ردد الت ريخ النه ه  لالسةتالم القصةل لنه ية   ةهر  18-10بين عمر 

 ةطفةةة  . وقةةةد اسةةةتعم االتحةةة د حتةةة  اصن ريموعةةة   قصةةةل رةةةن 12/9/1979

فعسطينيين رن لبن ن وسوري  والعراق. وقد حدد  جةواهي ثق فية  قيمة  لعفة هيين 

 ف  ضدا المس بق .

 إلة الم دي  تهةد   اإلرك ني  نيع ببعض لعب  تربوي  ر   الا قيد التص إنت ج -ا

 ب إلض ف ج نب رن تراثهم الوطن   إل اليدوي  وتعريفهم  األطف  تطوير ارك ن   

 الفرص  لععب الممتع والبن  . إعط ههم إل 

دورة تدريبيةة  فةة  الرع يةة  االجتم عيةة  لتطةةوير زفةة  ة العةة رعين فةة   إق رةة  -و

ويشر  ععيه  االتح د العة م  ةق ره   الصمود الت ةطف  رؤسس  ت  اليعتر بيا 

ولمةدة  ةهر ز رة . ن لةا  ةالزةواالفعسةطيني ، وذلةب ب لتعة ون رةع رنظمة   الرةرةة

 الدورة التدريبي . بإنه  المتحدة  األرمبعدض  المش رز   ف  الدورة  ه دة 

فعسطين" تضةمن  ةطف  " ةسبوعضمن  لألطف  حفال  ترفيهي  وفني   إق ر  - 

حفعة  فنيةة   وةخيةةرا  السةينم هي األفةةالممتحرزةة  ثةم عةةرض لةبعض حفعة  لعةدر  ال

الثةةةورة  إطةة ررةةةن المؤسسةة   المختعفةة  فةة   ةنفسةةهم األطفةة  زبيةةرة اعةةد لهةة  

رسةرحي   ةو وةغنية الفعسطيني  قدرا ز  رؤسس  رنه  فقرة خ ص  رن رقصة  

الصمود، بيا  ةطف  قصيرة. وقد   رزا ف  ضدا الحفع  المؤسس   الت لي :بيا 

، وردرسةة  اليررةةو  األطفةة  ع دة الطفولةة ، رؤسسةة  زنفةة ن  الثقةة ف  ريةة ض سةة

فةة  رؤسسةة  الشةةؤون  األطفةة  النموذجيةة  فةة  وز لةة  غةةوث الالجئةةين، وريةة ض 

 االجتم عي .



الصةمود تضةمنا برن رية   ةطفة  لكشة ف  بيةا  ةسةبوعينرعسكر لمدة  إق ر  -ح

 .1979تمو   17-2تثقيفي  حو  القضي  الفعسطيني  

 

 :اإلعالر  : المحور ث ني

التةةة  تبةةةر  واقةةةع الطفةةة  الفعسةةةطين   اإلعالريةةة المةةةواد  إصةةةداروقةةةد اسةةةتهد  

لدعم رش ريع الثةورة  اإلعالري الحمال   وإق ر ورشكالته وطموح ته وزف  اته 

وال سيم  المشة ريع التة  يقةوم بهة  االتحة د وبشةك  خة ل بيةا  لألطف   المق ر 

 -ف  المخيم  ، تضمن البرن رج بهدا المحور: األطف  الصمود وري ض  ةطف  

فعسةطينيين رةن رؤسسة  تة  اليعتةر  ةطفة  رو ن رة  تتضةمن رسةوم  إصدار -1

 الصمود. ةطف  بيا 

 .األطف  رن رسوم  ةيض بط ق   رع يدة لعسن  الع لمي  لعطف   إصدار -2

 .األطف  رن رسوم  إعالري رعصق    إصدار -3

فة  الضةف  الغربية  )سةعيم ن  رعصف ررزةيا لفنة ن فعسةطين  يعةي  إصدار -4

 رنصور(.

قمصةة ن قطنيةة  طبةةع ععيهةة   ةةعر السةةن  الع لميةة  لعطفةة  "المسةةتقب   إصةةدار -5

وتبة ع  واإلنيعييية فعسةطين فة  وطةنهم" بة لعغتين العربية   ألطفة  المشرق 

العربيةة   األقطة رفة   لألطفة  ضةدا القمصة ن ويكةون ريعهة  لمشة ريع االتحة د 

 لمؤتمرا  الع لمي .ف  ا إعالري  ألضدا وتو يع 

فيعم يصور واقع الطف  الفعسطين  ردته نص  س ع  وقد انته  اليي   إنت ج -6

 رن العم  فيه. األزبر

، حيةة  1979 ةزتةةوبر 16و14لعطفةة  الفعسةةطين  فةة  فرنسةة  فةة   يةةوم إق رةة  -7

الصةمود فةة   ةطفةة   ةةهدا  فعسةطين فةة  الضةف  الغربيةة  وبيةا  ةبنة   ة ر  

ندوتين سي سيتين  إل  ب إلض ف   ضدين اليورين حفعتين فولكعوريتين ف إق ر 

 ةطف لن . زم  عرض المرةةالفعسطين  واتح د  األحمرواجتم عيتين ف  الهال  

 الفن  ف  رعرض فن . إنت جهم



 ةة ر  االتحةة د فةة  المةةؤتمرا  الع لميةة  لعسةةن  الع لميةة  لعطفةة  وقةةدم تقةة رير  -8

رية  التة  ةصةدرض  خ ص  حو  الطف  فة  زة  رةؤتمر زمة  و ع المةواد اإلعال

والت  ةصدرته  رؤسس   الثورة وقد حققةا وفةود االتحة د لهةدا المةؤتمرا  

انتصةة را  زبيةةرة لشةةعبن  فةة  انتياعهةة  قةةرارا  ض رةة  فةة  دعةةم نضةة    ةةعب 

فعسطين حتة  عودتةه إلة  ةرضةه وتقريةر رصةيرا ععيهة  وإدانة  الصةهيوني  

 لمؤتمرا  ض :وز نا ضدا ا حرز  عنصري  وإدان  اتف قي  ز رب ديفيد.

النةةدوة الع لميةة  لعطفةة  فةة  تشيكوسةةعوف زي . حيةة  قةةدم االتحةة د تقريةةرا حةةو   -1

 فعسطين. ألطف  االجتم عي  واالقتص دي   األوض ع

العربيةة  المق رةة  فةة  ضعسةةنك  والمخصصةة  لعطفةة  الفعسةةطين   ةوروبةة نةةدوة  -2

عةةدة رح ضةةرا   ةقةة موالتةة  زةة ن النشةة ط الرهيسةة  فيهةة  لوفةةد االتحةة د الةةدا 

 دوا  ونق     حو  الطف  الفعسطين  وقضي   عبن .ون

 11-7 بتة ريخالمؤتمر الع لم  لعسن  الع لمي  لعطف  )المرزيا( ف  روسكو  -3

، وز ن االتح د قد   ر  ف  لينت  عم  لعتحضير لهةدا المةؤتمر 1979ايعو 

. وفةة  1979 ةيةة روفةة  اليياهةةر فةة   1979فةة  زةة  رةةن بةةرلين فةة  نيسةة ن 

ر ررزةةيا حةةو  واقةةع الطفةة  االجتمةة ع  واالقتصةة دا المةةؤتمر قةةدرا تقريةة

الع لم  لحقوق الطف . زمة  قةدرا زعمة   رةن  اإلعالن إل والتربوا استن دا 

. و  ر  االتح د ف  لي ن الصةي غ  األربعرمثال  االتح د ف  لي ن المؤتمر 

تتضمن التوصي   التة  تقةدرا بهة  رنةدوب تن   األربعفك نا توصي   العي ن 

 ي  الفعسطيني  وجنوت لبن ن.حو  القض

. 1979ايعةو  1الحعق  الدراسي  حو  ثق ف  الطف  العرب  ف  درشف بت ريخ  -4

العينة  الوطنية  الفعسةطيني  لعسةن  الع لمية  لعطفة   إعم  يش ر  االتح د ف  

 لين  الطف  المرزيي  ف  االتح د. رسئول تمثعه فيه  

 

 العين  المرزيي  لعسن  الع لمي  لعطف    

    الفعسطيني  الررةةالتح د الع م ا



 

 برن رج السن  الع لمي  لعطف 

 

 فعسطين ف  وطنهم. ألطف  المستقب  المشرق  -الشع ر: -ة

 -النش ط   : -ت

لعطف  الفعسةطين  تقة م فيةه النشة ط   فة   زأسبوعحييران يقر  1-8 - 

 والدو  الت  تتبن ا. واألقط رتواجد فروع االتح د  ةر زنز ف  

 ررزيي : األسبوعيتضمن 

 -رع رض: -ة

 .ةطف  رعرض رسوم  -1

 .ةطف  رعرض صور  -2

 .ةطف  رعرض زتب  -3

 .لألطف  رعرض فنون يدوي   -4

 رعرض رعصق  . -5

 .ةفالمعرض  - 

 ندوا . -ث

 عش  . –ليع  فولكعوري   -د

 المخيم  . ألطف  حفال  فني   -ا

 

 -رس بق  القص : -2

نة " رعحةف رةن وط قصةلبعنةوان " األطف  قص  يكتبه   ألجم رس بق   ةجرا 

 (.1رقم)

 -حعق  دراسي  : -3

اق ر  حعق  دراسي  حو  "الطف  الفعسطين ، واقعه ورشكالته" ف  نه ي   هر 

 نيس ن.



 -ندوة ع لمي  : -5

اق ر  ندوة ع لمي  لعتض رن رةع الطفة  الفعسةطين  فة  بيةرو  ب لتعة ون رةع  -6

 االتح د النس ه  الديمقراط .

 -المش ريع : -ج

حمةةال  ر ليةة  واعالريةة  لتطةةوير بيةةا اطفةة   بيةةا اطفةة   الصةةمود: اق رةة   -1

 الصمود.

             توسيع رشروع ري ض االطف   ف  المخيمة   فة  فةروع  -1ري ض االطف  :  -2

 االتح د المختعف .

اق ر  دورة تدريبي  لتطوير زف  ة رععم   ري ض االطف   -2                        

 (.2الصي  . رعحف )ب لتع ون رع االونسكو لمدة اسبوعين خال  

ررزةي ارورةة  وطفولةة : التعةة ون رةةع الهةال  االحمةةر الفعسةةطين  لفةةت  ررازةةي  -3

 ارور  وطفول  ف  المخيم  .

 -رواد اعالري  : -د

 اصدار رو ن ر . -1

 اصدار بط ق   رع يد. -2

انت ج قمص ن تحم   ع ر السن  الع لمي  لعطف  ب لعغ   العربي  واالنيعييية   -3

  والفرنسي .

 اصدار رعصف. -4

اصةةدار زةةراو رصةةور حةةو  الطفةة  الفعسةةطين  واالعةةالن العةة لم  لحقةةوق  -5

 الطف .

 انت ج فيعم حو  الطف  الفعسطين  وبيا اطف   الصمود. -6

 

 -رواد ثق في : -ا

اصةدار زتة ت تعةةوين حةو  فعسةةطين ليبة ع ب لمخيمة   ب لتعةة ون رةع دار الفةة   -1

 لتع ون رؤسس  ص رد.العرب  رع ريموع  اقالم تعوين ب 



 اصدار دراس  حو  الطف  الفعسطين  بمي الته المختعف . -2

 اصدار ريموع   ه دا  واحص  ا  حو  الطف  الفعسطين . -3

اصةةدار ريموعةة   ةةراه  رصةةورة وريموعةة  صةةور حةة ه  تعةةر  بفعسةةطين  -4

 الوطن.

 تربوي  ررتبط  بتراثن  وقضيتن . ةلع ت إنت ج -5

 

 


