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منتدى شارك الشبابي
نشرة إعالمية الكترونية دورية تصدر 

عن منتدى شارك الشبابي 2011

"منتدى شارك الشبابي منظمة شبابية فلسطينية مستقلة يديرها الشباب، نساهم في بناء وتطوير قدرات الشباب للقيام بدور قيادي وتنمية 
اجملتمع من خالل برامج التمكني واملناصرة التي ترتكز على العمل التطوعي وصقل روح املبادرة وتعزيز قيم املساواة وحقوق اإلنسان."

تصدر هذه النشرة عن منتدى شارك الشبابي في فلسطني، ملزيد من املعلومات الرجاء االتصال على دائرة العالقات العامة واإلعالم هاتف رقم 022967741
info@sharek.ps :بريد الكتروني

www.sharek.ps

في يوم الشباب العاملي الدولة واألسرى والوحدة الوطنية واحلقوق واحلريات أولويتنا 

شباب فلسطني يتوجهون بنداء من أجل الوحدة الوطنية ويطالبون بضمان حقوقهم وحماية حرياتهم

شارك يوجه نداء ملراجعة ما مت إجنازه على صعيد وطني وعاملي، فيما يتعلق بالسياسات والتوجهات العامة اخلاصة بالشباب

قبيل “استحقاق” أيلول وبالتنسيق مع منتدى 
شارك الشبابي

شباب فلسطني في الداخل والشتات 
يطلقون حملة “ال تتراجع” 

أطلق شباب فلسطينيون من داخل الوطن والشتات، 
)ال  حملة  الشبابي  شارك  منتدى  مع  بالتنسيق 
جهود  لدعم  أيلول،  “استحقاق”  قبيل  تتراجع( 
للتوجه  الفلسطيني  واملوقف  بالدولة  االعتراف 
للعالم لنيل االعتراف بالدولة، حتت شعار”نريد ثباتا 
تقرير  حق  ان  مؤكدا  الوعود”  سئمنا  املوقف،  على 
املصير رحلة نضال، تبدأ باالعتراف بالدولة، وال تنتهي 
رافضا  الفلسطيني،  بنيل جميع حقوق الشعب  إال 
التراجع عن قرارنا املستقل، وكل الضغوط، كلنا من 

أجل فلسطني موحدة.

الشباب  بني  احلوارات  من  سلسلة  احلملة  وشملت 
اجلهود  مع  تزامنا  وذلك  والشتات،  فلسطني  في 
الفلسطينية حلشد الدعم للذهاب إلى األمم املتحدة 

وطرح االعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة.

مرة أخرى ملف شارك على طاولة األمم املتحدة

سري يدين إغالق منتدى شارك الشبابي في غزة

عبر روبرت سري املنسق اخلاص لألمم املتحدة لعملية السالم في الشرق 
وزارة داخلية حماس مقرات منتدى  إزاء إغالق  بالغ قلقه  األوسط عن 

شارك الشبابي على خلفية إتهامات غير محددة.

هذه  مبمارسة  الكامل  باالحترام  مؤخرا  عنه  صدر  بيان  في  وطالب 
باالحترام  طالب  كما  ومستقلة.  حرة  بطريقة  ألعمالها  املؤسسات 
جرى  التي  املتحدة،  األمم  هيئات  بها  تقوم  التي  لألعمال  الكامل 
للمستفيدين  دعما  تقدمها  التي  األنشطة  بعض  تشويه  مؤخرا 

الفلسطينيني.

مجموعات شبابية نطالب باستقالة وزير الداخلية في احلكومة املقالة 
إلصداره تعليمات خارج إطار القانون وحل منتدى شارك الشبابي في 

غزة، واملنظمات احلقوقية والدولية تدين وتستنكر القرار.

برنامج مناصرة قضايا الشباب في فلسطني:

تقرير الشباب “رياح التغيير”هل ستدك جدران القهر؟”

التغيير”  “رياح  الشباب  تقرير  أكد 
مناطق  كافة  في  عنه  اعلن  الذي 
الغربية  الضفة  ومحافظات 
بالتنسيق مع عدة مؤسسات املركز 
النسوي، رفض أي استغالل للشباب، 
احلزبية،  املناكفات  في  بهم  والزج 
والعمل على االستثمار في طاقتهم 
لتحقيق أهداف شعبهم، ال أجندات 
ربط  كان،  طرف  ألي  وآنية  ضيقة 
في  الفلسطيني  الشباب  نضال 
بنضال  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة 
وشباب  ال1948  شباب  من  أقرانهم 
االحتالل  ضد  العمل  باجتاه  الشتات، 

وعنصرية إسرائيل، والعمل على حتصني اجلبهة الداخلية بإنهاء االنقسام، 
املقاومة  أشكال  على  واجملتمعية  السياسية  القوى  جميع  بني  واالتفاق 

واستراتيجياتها.
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منتدى شارك الشبابي يؤكد موقفه بضرورة توعية الطالب لطبيعة التخصصات العليا، 
وعالقتها بسوق العمل الفلسطيني

الطلبة  اختيار  في  فاصلة  نقطة  باعتبارها  العامة  الثانوية  نتائج  حول  موقفية  ورقة  الشبابي  شارك  منتدى  أصدر 
لتخصصاتهم اجلامعية، وقد أكد املنتدى آنذاك على عدد من التوصيات، أهمها: توعية الطالب لطبيعة التخصصات 
للقبول،  موحدة  معايير  تضع  الوطن،  مستوى  على  موحدة  جامعية  قبول  سياسة  العمل،  بسوق  وعالقتها  العليا، 
وحتدد أعداد الطلبة املقبولني في كل تخصص، احليلولة دون تكرار البرامج والتخصصات، والتركيز على ربط املناهج 
التخصصات، سياسة  ببعض  العمل  إغراق سوق  ووقف  العمل،  الالزمة لسوق  والتقنيات  باملهارات  العليا  الدراسية 
وتشجيع  الطلبة  إقراض  صناديق  وتفعيل  واحملتاجني(،  املتفوقني  )خاصة  الطلبة  على  املنح  لتوزيع  وفاعلة  واضحة 

املشاريع الريادية.

فيس بوك يغلق الصفحة الرسمية ملنتدى شارك الشبابي
في فلسطني

أفاد منتدى شارك الشبابي أن إدارة الفيس بوك قامت بإغالق صفحته الرسمية دون سابق إنذار باعتبارها صفحة فلسطينية 
على موقع فيسبوك تخص مؤسسة شبابية تعمل على تنمية وتطوير الشباب في فلسطني إضافة إلى أن عدد املشتركني في 

الصفحة يفوق 10000 شاب.

منتدى شارك الشبابي يطلق شبكة شباب لتعزيز انخراط الشباب في بناء مجتمع محلي دميقراطي

أطلق منتدى شارك الشبابي مشروع شبكة شباب، بتمويل من خدمات اإلغاثة الكاثوليكية بهدف بناء قدرات الشباب وانخراطهم 
كمواطنني في عملية بناء مجتمع محلي دميقراطي، من خالل زيادة مهارات الشباب في استخدام آليات جديدة مثل: املناظرة واحلوار، 

اإلعالم اجلديد والعمل اجملتمعي بهدف املشاركة كمواطنني ناشطني في بلدهم، وتوفير املساحة والفرصة 
للشباب باحلوار مع صناع القرار، حيث سيتم العمل على بناء قدرات الشباب في اثني عشر موقعا في 
الضفة الغربية،  وبالنتيجة سيتم تنفيذ اثني عشر مناظرة علنية واثني عشر حملة و12 عمل تطوعي 
، وهي اخلليل:) سعير، بيت أمر وبيت أولى(، األغوار: )الزبيدات، جفتلك ومرج نعجة(، قلقيلية: )كفر ثلث، 

حبلة وجينسافوط(، جنني: )جنني، فحمة وعرابة(.

مجموعات شارك الشبابية تساند حملة أعطيني فرصة لدعم املنتج الوطني الفلسطيني

بهدف تشجيع املنتجات الوطنية وتنظيف أسواقنا من املنتجات اإلسرائيلية، وتنمية االقتصاد الوطني الفلسطيني لتلبية 
االحتياجات احمللية من منتجات فلسطينية، وبهدف حتفيز عجلة اإلنتاج وتشغيل املزيد من أبناء شعبنا العاطلني عن العمل، 
والتقليل من نسبة الفقر والبطالة، وتطوير صناعتنا ومنتجاتنا الوطنية لتغدو بديالً مقنعاً لبضائع ومنتجات املستوطنات 
ولتنافس البضائع اإلسرائيلية والعاملية في األسواق، شارك ما يزيد على 130 متطوع من متطوعي مجموعات شارك باحلملة 

وفعالياتها ونشاطاتها بعدد من املدن والقرى الفلسطينية. 
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تواصل االستعدادات لعقد قمة الشباب الفلسطيني في 10 أيلول حتت عنوان

دور الشباب في تعزيز التجربة الدميقراطية
كمفتاح للتنمية اجملتمعية 

)شباب يصنع التغيير(

ستضم القمة أكبر جتمع شبابي فلسطيني من ممثلي اجملالس احمللية الشبابية من مختلف 
املناطق الفلسطينية، والذين هم على استعداد تام لتعميم هذه التجربة وترسيخها ابتداء 
إلى ممثلي  ألواع وامللتزم بقضايا وطنه  من إطالق نداء موجه باسم الشباب الفلسطيني 
قطاع احلكم احمللي واملشرعني لالنتقال نحو أفق جديد من التعاون املبني على التواصل بني 

األجيال على أسس الدميقراطية وسيادة القانون.

إطالق تلفزيون الشباب على شبكة االنترنت 

فضاء شبابي رحب، وانطالقة جديدة

eshabab.tv  منبر إعالمي مستقل يتوجه إلى الشباب بشكل خاص وينطلق من فلسطني، يهدف لتوفير 
مساحة إعالمية إلكترونية متكن الشباب الفلسطيني من االنخراط بشكل أكبر في مجتمعاتهم احمللية 

وبكل ما يتعلق بوطنهم. 

اجملالس احمللية الشبابية تستمر في تنفيذ 10 
حمالت شبابية ومجتمعية

تستمر اجملالس احمللية الشبابية في تنفيذ سلسلة حمالت شبابية 
ومجتمعية بالشراكة مع البلديات واملؤسسات الشبابية واحمللية، 
الرصيف  هذا  الشباب  اختار  ففي حلحول  احلمالت  تنوعت  حيث 
الطرق واألرصفة،  التعديات على  من حقي بهدف الضغط إلزالة 
واختار شباب إذنا احلد من التلوث الناجم عن عمليات إعادة التكرير 
وحرق النحاس واختار شباب عنبتا حملة تهدف إلى احلد من انتشار 
اجملاري واملياه العادمة بالشوارع ، وتوعية السكان مبضارها البيئية .

اجملالس احمللية الشبابية تختتم مخيمات املشاركة 
اجملتمعية في عشرة مواقع 

البلديات،  مع  بالشراكة  الشبابية  احمللية  اجملالس  اختتمت 
مخيمات املشاركة اجملتمعية واحلكم احمللي في كل من ) أبوديس، 
بيت فجار، حلحول، أذنا، أريحا، سلفيت، عنبتا، الرام، وقلقيلية ( 
في  الشباب،  من  ومشاركة  500 مشارك  عن  يزيد  ما  ومبشاركة 
حني انطلق اخمليم في الطيبة مبشاركة 47 شاب وفتاه، بالشراكة 
األمريكية  الوكالة  من  وبتمويل  الدولية   CHF مؤسسة  مع 

للتنمية.

اجملالس احمللية الشبابية تناقش قمة الشباب في اجلنوب

وبتمويل من  الدولية   CHF بالتعاون مع مؤسسة  الشبابي  عقد منتدى شارك 
الوكالة االمريكية للتنمية الدولية  لقاء مركزيا شاركت فيه مجالس اجلنوب 
( ،حيث ركز  وابوديس   ، اذنا   ، ، حلحول  ، بيت ساحور  ) بيت فجار  اخلمسة وهي 
املزمع  القمة  أوراق  مناقشة  أهمها  كان  القضايا  من  مجموعة  على  اللقاء 
مشاركا   50 عددهم  بلغ  الذين  املشاركون  وقدم  املقبل،  الشهر  مطلع  عقدها 

مجموعة من التوصيات التي سيتم طرحها على صناع القرار في القمة . 
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“شارك” ومؤسسة CHF الدولية، يطلقان 
فكرة تشكيل احتاد اجملالس احمللية 

الشبابية وينهي املرحلة الثانية من 
مشروع اجملالس احمللية الشبابية

أطلق منتدى شارك الشبابي بالشراكة مع مؤسسة 
الشبابية،  احمللية  اجملالس  احتاد  الدولية، تشكيل   CHF
محافظات  في  شبابي  محلي  مجلس   13 مبشاركة 
اجملالس  أمام  مفتوحا  الباب  وإبقاء  الغربية،  الضفة 
 40 حوالي  إلى  لتصل  تشكيلها  املتوقع  الشبابية 

مجلسا في محافظات الوطن.

بإشراف منتدى شارك الشبابي وبدعم صندوق إقراض
وتطوير البلديات

الرابع  انتخابات أول مجلس محلي شبابي في بلدية مرج بن عامر جترى في 
والعشرين من الشهر اجلاري

وسام  الشبابي  شارك  منتدى  في  الشبابية  اجملالس  مشروع  منسق  أعلن 
الشويكي أنه تقرر بالشراكة مع بلدية مرج بن عامر عقد انتخابات أول مجلس 
محلي شبابي في البلدية املدمجة بتاريخ 24 \ 9 \ 2011، وذلك ضمن مشروع 

اجملالس احمللية الشبابية املمول من قبل صندوق إقراض وتطوير البلديات.

 10 دمج  فيها  مت  منطقة  في  ونوعية  جديدة  جتربة  أنها  الشويكي  وأوضح 
مواقع لتشكيل بلدية واحدة، تتكون من ) بيت قاد الشمالي، بيت قاد اجلنوبي، 

اجللمة، فقوعة، عرانة، عابا، دير غزالة، عربونة، جلبون ودير أبو ضعيف(. 

قرى أربع  تضم  التي  املدمجة  املتحدة  البلدية  في  انتخابات  إليها  يضاف 
)ميثلون، سيريس، اجلديدة، صير ( . 

مشروع احلياة حق

األوروبية  املفوضية  من  بدعم 
يهدف  اإلنسان،  وحقوق  للدميقراطية 
مشروع احلياة حق إلى املساهمة في 
املتعلقة  والتصورات  املفاهيم  تغيير 
الصعيدين  على  اإلعدام  بعقوبة 
العمل  وسيتم  واجملتمعي،  الرسمي 
وبناء  تعبئة  طريق  عن  ذلك  لتحقيق 
شبكات إقليمية ومحلية من الشباب 
املعرفة  وإتاحة  نشر  الناشطني، 

املتعلقة بإلغاء عقوبة اإلعدام.

فريق “آرت تيريتوريز”  

وبدعم من مؤسسة روزا لوكمبرغ 
ورواق، ومنتدى شارك الشبابي يطلقوا 

مساحات حلوار مدني

نظم فريق “آرت تيريتوريز”  وبدعم من مؤسسة روزا 
الشبابي مساحات  ومنتدى شارك  ورواق،  لوكمبرغ 
تيريتوريز،  آرت  وإنتاج  وتطوير  مببادرة  مدني  حلوار 
عمل  وورشة  ندوة،  ميدانية،  جولة  على  تشتمل 
برام  املنتدى  مقر  في  وذلك  متتالية،  أيام  أرعة  ملدة 
اهلل مبشاركة محلية وعاملية ملهندسني معماريني، 
من  ونشطاء  بالبيئة،  ومهتمني  ومعلمني،  وفنانني، 

اجملتمع احمللي، وسياسيني.

ضمن سلسلة ورشات عمل أقيمت ملدة أسبوع

منتدى شارك الشبابي ومؤسسة الدوحة لألفالم يطلقان برنامج “حرّر 
حرّر “ لنقل القصص الشخصية من فلسطني

الدوحة لألفالم سلسلة ورشات متنقلة حتت  الشبابي ومؤسسة  أطلق منتدى شارك 
عنوان “حرّر حرّر” بحيث يقوم املشاركون من مختلف احملافظات بإنتاج فيلم مدته دقيقة 

واحدة حول قصصهم الشخصية خالل اندالع الثورات في العالم العربي .

وقال املدير التنفيذي ملنتدى شارك بدر زماعرة، تستمر ورشة العمل اسبوعا كامال في كل 
مدينة، لتدريب هواة السينما على رواية القصص من خالل ابتكار شخصيات خيالية، 
وسيتم اختيار عدد من املشاركني، بعد متكينهم من تعلم ومناقشة طرق رواية القصص 
وابتكار الشخصيات خللق قصص خيالية تنقل جوهر الثورات السياسية واالجتماعية 

والثقافية في العالم العربي.

وسيتم عرض األفالم التي انتجت ضمن برنامج “حرّر حرّر” في معرض دولي متنقل سيتم 
إطالقه خالل الدورة الثالثة ملهرجان الدوحة ترايبكا السينمائي 2011 والذي سيعقد في 
25 وحتى 29/10/ 2011. كما وسيتم نشر هذه األفالم على موقع الكتروني تفاعلي  انشأ 

خصيصاً لهذا البرنامج.
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برنامج جسور لدعم التعليم من خالل اللعب

جتري التحضيرات النطالق املرحلة 
الرابعة من برنامج جسور لدعم 
 7 في  اللعب  خالل  من  التعليم 
حيث  الغربية،  بالضفة  مواقع 
مع  شراكة  اتفاقية  توقيع  مت 
األهلية  املؤسسات  تطوير  مركز 
الفلسطينية لتنفيذ املشروع في اخلليل وحلحول وعرابة والقدس.

افتتاح  مت  أخرى  جهة  من 
التعليمية  البيئية  احلديقة 
للشباب واألطفال في قرية كفر 
واالنتهاء  اهلل.  رام  قضاء  نعمة 

من إعداد حديقة األطفال في قرية الزبيدات في غور األردن، .  

منتدى شارك واالحتاد األوروبي يرسمان بسمة أمل على شفاه األطفال

شفاه  على  والبهجة  الفرحة  رسم  في  كبيرا  جانبا  شارك  ملنتدى  كان  نفرح”  “فينا  شعار  حتت  أيار  من  التاسع  في  األوروبي  االحتاد  فعاليات  انطلقت 
غزة. وقطاع  الضفة  مدن  من  وغيرها  وخانيونس  البلح   ودير  وغزة  نعمة  وكفر  نابلس  إلى  لتمتد  اهلل   رام  مدينة  من  البداية  فكانت  األطفال،  ووجوه 

نشاطات نوعية لألطفال في نابلس

طوقان  قدري  مدرسة  في  بنشاط  نابلس  شارك  متطوعو  نفذ 
مؤسسة  من  150طفل  من  أكثر  أستهدف  حيث  نابلس  مبدينة 
ومتطوعه  متطوع   15 النشاط  في  وشارك  التعذيب  ضحايا 
حيث تخلل النشاط عدة أنشطه منها أنشطة رياضية، إضافة 
حيث  اخلاصة  االحتياجات  لذوي  الطفل  رعاية  جمعية  زيارة  إلى 

أستهدف النشاط أكثر من 60 طفل من ذوي أإلعاقة

متطوعو جامعة بيرزيت وبدعم شارك ينفذوا يوم 
مفتوح لألطفال في مخيم االمعري

مع  بالتعاون  لألطفال  مفتوح  يوم  بيرزيت  جامعة  متطوعو  نفذ 
مدرسة بنات االمعري األساسية مبخيم االمعري برام اهلل مبشاركة 
متطوع   60 قرابة  إلى  إضافة  وطفلة  طفل   120 على  يزيد  ما 

ومتطوعة حيث تخلل النشاطات ألعاب وفعاليات متنوعة .

مبشاركة ما يزيد على 300 طفل االحتفال 
باختتام اخمليمات الرياضية للشباب 

PYSL الفلسطيني

اختتم اخمليم الرياضي األول للشباب الفلسطيني بتنفيذ 
منتدى شارك الشبابي بالشراكة مع برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي UNDP ومؤسسة خطوات في كل من : مدرسة 
األكادميية  اهلل،  رام  مدينة  في  الثانوية  اهلل  رام  ذكور 
مدينة  في  إبداع  مؤسسة  نابلس،  مدينة  في  الرياضية 
األمم  برنامج  قبل  من  ممول  رياضي  مشروع  هو  حلم،  بيت 
وجنوب  الهند،البرازيل  ومنتدى   UNDP اإلمنائي  املتحدة 

www.pysl.ps  للمزيد IBSA إفريقيا
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مركز بلدية جنني 
الشبابي “شارك” 

يطلق فعاليات 
سينما األطفال 

في محافظة 
جنني 

أطلق مركز بلدية 
جنني “شارك” فعاليات 

سينما األطفال )ما 
بعد اإلفطار( التي 

تستهدف األطفال 
املهمشني في األحياء 

الشعبية.

وأفادت منسقة 
املشروع شهد زكارنة، 

بأن شارك يستهدف 
من فعاليات سينما 

األطفال ستة عشرة 
موقعا في محافظة 

جنني، من بينها 
تسعة مواقع في 

األحياء الشعبية من 
املدينة )املراح، مراح 

سعد، اجلابريات، احلي 
الشرقي، إسكان 

صباح اخلير، خروبة، 
حي الرازي، حي 

السكة(, إضافة إلى 
عرض في مخيم جنني 

وسبعة عروض في 
القرى اجملاورة التابعة 
حملافظة جنني )يعبد، 
عرابة، رمانة، اجللمة، 

فقوعة، البلدية 
املتحدة، دير غزالة(.

وأوضحت زكارنة أن 
العروض اشتملت 

على عرض سينمائي 
لفيلم كرتون و فيلم 

لألطفال ونشاطات 
باحثة عن مواهب 
األطفال الغنائية 
واخلطابية وألعاب 
ترفيهية لألطفال، 

والقت هذه العروض 
إعجاب األطفال.

مركز التمكني االقتصادي للشباب “خطوة إلى األمام”:

بحضور رئيس الوزراء “شارك” يعلن عن خطة عمل لتشغيل الشباب الفلسطيني 

أعلن منتدى شارك الشبابي عن خطة عمل لتشغيل الشباب الفلسطيني، حدد فيها دور ومهام كل من 
احلكومة واملنظمات الشبابية، والقطاع اخلاص، واألطراف الدولية، وذلك في إطار ورقة عمل أعدها منتدى 

شارك الشبابي . 

الوزراء  رئيس  بحضور  اهلل،  برام  الشبابي  شارك  منتدى  مقر  في  اخلطة،  إطالق  حفل  خالل  ذلك  جاء 
الفلسطيني د.سالم فياض، ومازن سنقرط وزير االقتصاد الوطني األسبق رئيس مجلس إدارة مجموعة 
املدير  زماعرة  وبدر  الشبابي،  شارك  منتدى  أمناء  مجلس  عضو  مشعشع  وسفيان  الغذائية،  سنقرط 
التنفيذي، وممثلني عن الوزارات اخملتصة وعدد كبير من املنظمات األهلية والشبابية الفلسطينية والقطاع 
إلى حتديد  الهادفة  ونقاش محاورها  نتائج اخلطة  وذلك بهدف االطالع على  املانحة،  واملؤسسات  اخلاص 

التحديات الرئيسية وإظهار احلاجة إلى العمل وحتفيز إجراء مراجعة موسعة لالستجابات القائمة.

منتدى شارك الشبابي ومنظمة العمل الدولية يطلقان برنامج تعزيز فرص الفتيات 
لدخول سوق العمل الفلسطيني 

أطلق منتدى شارك الشبابي ومنظمة العمل الدولية برنامج تعزيز فرص الفتيات لدخول سوق العمل 
القيادة واالتصال  60 شابة حول مهارات حياتيه تتضمن  إلى تدريب  الفلسطيني حيث يهدف املشروع 
الذاتية واالستعداد والتهيؤ ملقابلة العمل باإلضافة لبرنامج حول  ومهارات متقدمة في إعداد السيرة 

قيادة احلاسوب الدولية.
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بحضور ممثلي عن وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسات وكليات التعليم 
والتدريب املهني ومؤسسات القطاع اخلاص وسوق العمل

internation�  dvv الكبار  لتعليم  األملانية  املؤسسة  مع  بالشراكة  الشبابي  شارك  منتدى  “نظم 
بني  الشراكة  بعنوان  ندوة  األوروبي،  االحتاد  وبتمويل  العالي،  والتعليم  التربية  وزارة  وبالتعاون مع   ”al

مؤسسات التعليم املهني والتقني ومؤسسات سوق العمل “واقع وطموح”.

“شارك” يوفد ثالثة من مديري املدارس املهنية إلى أملانيا إلكسابهم املهارات واخلبرة واملعرفة في التعليم املهني

نّظم منتدى شارك الشبابي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي زيارة دراسية لوفد مكّون من ثالثة مدارس مهنية في الضفة 
الغربية وممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي جلمهورية أملانيا االحتادية ملدة أسبوع بهدف اإلطالع على اخلبرات والتجارب واملهارات في 

التعليم املهني األملاني.

منتدى شارك الشبابي 
واملؤسسة األملانية 

لتعليم الكبار يختتمان 
ورشة عمل  ضمن مشروع 

»مهني«

الشبابي  شارك  منتدى  أعلن 
لتعليم  األملانية  واملؤسسة 
internation�  dvv “الكبار 

التربية  وزارة  مع  بالتعاون   ”al
اختتام  عن  العالي،  والتعليم 
مخرجات  في  العمل  ورشة 
ومتابعة  العمل  سوق  دراسة 
اإلستراتيجي  التخطيط  ورشة 
والتقني  املهني  التعليم  ملدارس 
وبتمويل  املشروع،  في  املشاركة 

من االحتاد األوروبي.
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منتدى شارك الشبابي ينفذ مشروع “ابدأ العمل”: أيام التوظيف الوطنية
للخريجني اجلدد في ست محافظات في الضفة الغربية

ينفذ منتدى شارك الشبابي مشروع “ابدأ العمل: أيام التوظيف الوطنية” ضمن برنامج تعزيز الريادة الشبابية )YED( بالتعاون مع 
مؤسسة الشباب الدولية )IYF( واملمول من الوكالة األميركية للتنمية الدولية. سيتم تنفيذ املشروع في ست محافظات في الضفة 

الغربية بالشراكة مع عدد من اجلامعات الفلسطينية في تلك احملافظات.

1100 خريج وباحث عن عمل يستفيدوا من تدريبات منتدى شارك الشبابي في محافظة اخلليل ضمن برنامج خطوة إلى االمام . 	 
التربية والتعليم العالي االنتهاء من سلسلة ورش تدريبية استهدفت معلمي املدارس املهنية بهدف بناء 	  بالشراكة مع وزارة 

قدراتهم.
انطالق سلسلة تدريبات بالشراكة مع كلية فلسطني التقنية وكلية العلوم التربوية وجامعة القدس املفتوحة، تشمل تدريبات 	 

وأيام مهن وبرامج تدريبية متخصصة، تستهدف اخلريجني لرفع مستوى الوعي املهني لديهم في مجاالت االتصال والتعرف على 
سوق العمل وإعداد السيرة الذاتية واالستعداد ملقابالت العمل. 

مشاركة فاعلة في أيام املهن لذوي اإلعاقة في اخلليل ورام اهلل ونابلس . 	 
اختتام عدد من البرامج التدريبية بالشراكة مع جامعة القدس في ابوديس وبيت حنينا، استهدفت طلبة اإلدارة والعلوم املالية 	 

واحلقوق واآلداب والعلوم التنموية . 
بناء قدرات 	  القضاة واحمللفني بهدف  العليا وعدد من  رئيس احملكمة  القدس مبشاركة  شارك يرعى احملكمة الصورية في جامعة 

خريجي كلية احلقوق وتنفيذ تطبيقات عملية ومحاكمات علنية صورية مبشاركتهم .

منتدى “شارك” الشبابي والشباب الدولية ينظم لقاء حول:
“احتياجات سوق العمل الفلسطيني من اخلريجني اجلدد”

أجمع مختصون من كافة القطاعات على وجود 
املوائمة  وفي  عام  بشكل  التعليم  في  أزمة 
واحتياجات  العالي  التعليم  مخرجات  بني  ما 
لكافة  اجلذري  التصدي  إلى  ودعوا  العمل،  سوق 
التقليدي  من  بالتعليم  واالنتقال  التحديات 
العمل  ثقافة  وتعزيز  الكفاءات،  تعليم  إلى 
اللقاء  خالل  ذلك  جاء  اخلريجني.  بني  التدريبي 
الشبابي  شارك  منتدى   ، نظمه  الذي  احلواري 
في  الدولية،  الشباب  مؤسسة  مع  بالتعاون 
سوق  “احتياجات  حول:  اهلل،  برام  املنتدى  مقر 
وركز  اجلدد”،  اخلريجني  من  الفلسطيني  العمل 
احلوار على قضايا التوظيف، وعرض خالله أحدث 
العمل  سوق  باحتياجات  املتعلقة  اإلحصائيات 
والتدريب والتوظيف، إضافة إلى توطيد الشراكة 
التعليمية  واملؤسسات  اخلاص  القطاع  مع 

ومؤسسات اجملتمع املدني.
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استهدف ما يزيد على 1000 مبادر بغزة والضفة 

اختتام برنامج مبادرات الشباب “فليكن منكم التغيير” وإطالق مرحله جديدة من البرنامج

اختتم منتدى شارك الشبابي بالشراكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان مشروع فليكن منكم التغيير حتت شعار »نحو مشاركة 
محيطهم  وبني  بينهم  الفجوة  لتخفيف  اإلبداعية،  قدراتهم  وإطالق  مجتمعهم،  في  الشباب  انخراط  لتعزيز  خالقة،  شبابية 

االجتماعي، من خالل دعم املبادرات الفردية واجلماعية، إلحداث التغيير. 

وتضمن املشروع تدريبات خاصة باملبادرين 
احلياتية  املهارات  من  مجموعة  شملت 
مبادر،  لكل  تدريبية  ساعة   14 بواقع 
عدد  وبلغ  خالقة،  نوعية  مبادرات  وبروز 

املستفيدين من املشروع 1000 شاب.

اجلامعات  في  الروح  هوية  فيلم  عروض  يختتم  شارك  منتدى 
الروح  هوية  فيلم  عرض  الشبابي  شارك  منتدى  اختتم  الفلسطينية، 
وبدعم  آلينس  آرتس  شركة  مع  بالتعاون  الفلسطينية،  اجلامعات  في 
وزارة الشؤون اخلارجية النرويجية، عبر 10 عروض سينمائية في قاعات 
وساحات جامعات “ بيرزيت، أبو ديس، النجاح، اخلليل، البوليتكنك، بيت 
التقنية  العربية األمريكية، وجامعة فلسطني  حلم، فلسطني األهلية، 

خضوري وشاهدها  3500 طالب وطالبة.

مــن هـــنـــا

وهــــنــــاك

في  الشبابي  ملنتدى شارك  التنفيذي  املدير  زماعرة  بدر 
لدعم  “سينيرجوس”  مؤسسة  بجائزة  يفوز  فلسطني 
الرياديني االجتماعيني للعالم العربي، بعد مشاركته في 
)أوسي(،  العربي  للعالم  االجتماعيني  الرياديني  برنامج 
برصد  قام  حيث  أمريكي،  دوالر    25,000 اجلائزة  وقيمة 
في  لالستمرار  الشبابي  شارك  منتدى  لصالح  اجلائزة 

تطوير برامجه الريادية. 
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فريق منتدى شارك الشبابي يلحق هزمية كبيرة بفريق الـ UNDP: في مباراة ودية أقيمت على ملعب الفرندز في رام اهلل تغلب 
فريق موظفي ومتطوعي منتدى شارك الشبابي على فريق موظفي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حيث كانت النتيجة 16 لصالح 

 .UNDP شارك 3 أهداف في مرمي

منتدى”شارك” يجتمع مع محافظ رام اهلل والبيرة  د. غنام في مكتبها، ويسلمها تقريره املرحلي بعنوان 
“رياح التغيير” هل ستدك جدران القهر

قدم املدير التنفيذي ملنتدى شارك الشبابي، بدر زماعرة، برفقة وفد شبابي من املنتدى في رام اهلل تقرير املنتدى املرحلي بعنوان ) رياح 
التغير.. هل ستدك جدران القهر( حملافظ محافظة رام اهلل والبيرة د. ليلى غنام، باإلضافة إلى مجموعة من النشرات والدراسات التي 
أصدرها املنتدى، وتعريف احملافظة مبنتدى شارك وأنشطته وفعالياته املتعددة مع جميع الفئات املستهدفة وبخاصة األطفال والشباب 

من كال اجلنسني. 

شبابية  مبادرات  رعاية  في  املشاركة 
اجملموعات  لدعم  استمرارا  ايديز  بال 
رعاية  في  املنتدى  ساهم  الشبابية 
ايديز  بال  جملموعة  االلكتروني  املوقع 
مقر  في  استضافتهم  الى  باإلضافة 

املنتدى برام اهلل.

البشيتي  عصام  رعاية 
ودعما  للمبادرات  تشجيعا 
تبنى  الصاعدة  للمواهب 
الشبابي  شارك  منتدى 
إنشاء ورعاية موقع الكتروني 
للطفل عصام البشيتي أثناء 

مشاركته في مسابقة:

Arabs Got Talent
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متطوعو منتدى شارك الشبابي في قطاع غزة يحيون ذكرى محمود درويش

أحيا متطوعو منتدى شارك الشبابي في قطاع غزة ذكرى الشاعر محمود درويش من خالل أمسيات شعرية وفنية نظمت أمس 
في أنحاء مختلفة من قطاع غزة، وتخللها احلديث عن سيرة درويش الشعرية وأهمية شعره، تالها إلقاء بعض القصائد اخملتارة 

وعزف على العود والغناء. 

ففي مدينة غزة أوقد مجموعة من الشباب شموعهم في ميدان اجلندي اجملهول وغنوا مجموعة من األشعار التي حلنها وغناها 
الفنان العربي القدير مرسيل خليفة. 

أما في محافظتي شمال غزة والوسطى، فأحيى الشباب الذكرى بأمسيات ثقافية وفنية تخللها العديد من الفقرات شارك 
فيها نخبة من الشعراء والشباب املثقفني.

وعبر املتطوعون عن أسفهم الستمرار إغالق مقرات منتدى شارك الشبابي في قطاع غزة التي تعتبر حاضنة شبابية وثقافية 
للشباب، مؤكدين استمرارهم في العطاء التطوعي اجتاه كافة القضايا الوطنية واجملتمعية واإلنسانية على الرغم من إغالق 
االجتماعي  النسيج  عن  اخلارجة  اخملالفات  من  مجموعة  هناك  بأن  غزة  حكومة  رأت  :إذا  ذاته  الوقت  في  متسائلني  مقراتهم، 
الفلسطيني تستدعي إلغالق املنتدى، فلماذا لم تر احلكومة املقالة فعالياتنا الوطنية واإلنسانية واجملتمعية طوال عمل منتدى 

شارك في الفترة السابقة؟

ومــــضــــات

شــبــابــيــة 

اجملالس الشبابية تنفذ سلسلة 
من البرامج اإلذاعية الشبابية

بالتعاون مع عدد  الشبابية  اجملالس  نفذت 
البرامج  من  سلسلة  احمللية  اإلذاعات  من 
وأثاره  نقاش  بهدف  الشبابية  اإلذاعية 

قضايا الشباب في مناطقهم. 

“شارك” يشارك في اجتماع الطاولة املستديرة الثالث 
“الشباب في احلكم احمللي”

شارك منتدى شارك الشبابي في اجتماع الطاولة املستديرة الثالث 
“الشباب في احلكم احمللي” في أريحا والذي هدف إلى استعراض واقع 
مشاركة الشباب في احلكم احمللي واملواقف التي يواجهونها للخروج 

بحلول تنمي وتعزز دورهم في قطاع احلكم احمللي. 

نقل املعرفة العملية وبناء القدرات وتعزيز امللكية الفكرية 

بهدف  العمل،  وسوق  التعليم  دراستني حول  عن  اإلعالن  مت  بيرزيت  في جامعة  التنمية  دراسات  مركز  مع  بالشراكة 
حتسني تدفق املعلومات بني اجلامعات والشباب وسوق العمل واالرتقاء بالتعليم وتطوير القوة العاملة.
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فضائية وتلفزيون فلسطني و”شارك” يستمران في برنامج “شباب البلد” 

يستمر منتدى شارك الشبابي وفضائية وتلفزيون فلسطني بتقدمي برنامج “شباب البلد” ويقدمه ايهاب اجلريري، خللق 
جدل وحوار جدي بني صفوف الشباب وبني بقية فئات اجملتمع حول مختلف القضايا التي تتقاطع فيها قضايا الشباب 

اليومية وتلك الفئات.

من جهة أخرى يستمر “شارك” وراية أف ام في بث برنامج “ شو براسك” فيما حقق البرنامج 
اإلذاعي الشبابي فلسطني الشباب جناحا كبيرا بالشراكة مع شركة جيل للنشر وشارك وبتمويل 

من الوطنية موبايل . 

الى ذلك ظهرت ردود فعل متباينة حول تقرير الشباب واألحزاب السياسية من االنخراط الريادي 
إلى اخلوف وخيبة األمل. حيث شكلت أحداث املنطقة نقطة حتول في التفكير جتاه محاور التقرير 
ومحتوياته، وبدأت ظالل ذلك تتجلى في حراك شعبي أساسه الشباب الذين كسروا حاجز الصمت 

والتغييب.. 

الشباب الفلسطيني
والتنظيمات السياسية:

من االنخراط الريادي

Palestinian Youth
and Political Parties:

From a Pioneering Engagement
with Political Parties

A 14 years of investment in the future14 عام من االستثمار بالمستقبل

Fear and Disappointment الخوف وخيبة األمل

شارك ومنتدى الفنانني الصغار يفتتحان معرض “حصادنا” الفني

سنوات  الثماني  خالل  املعهد  بطالب  اخلاص  الفني  املعرض  الشبابي  شارك  منتدى  مع  وبالتعاون  الصغار  الفنانني  منتدى  افتتح 
املنصرمة، حيث أشتمل املعرض على مجموعة كبيرة من اللوحات التي نفذها طالب املعهد خالل هذه الفترة من لوحات زيتية اختلفت 

مبواضيعها ومبضامينها.
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“شارك” ينظم حوارا شبابيا حول: اإلعالم 
االجتماعي واستخداماته ملناصرة قضايا الشباب

اجلديد  اإلعالم  حول  شبابيا  حوارا  الشبابي،  شارك  منتدى  نظم 
االسترالي  مبشاركة  اهلل  برام  مقره  في  وذلك  واالجتماعي، 
لدرجة  حاليا  يحضر  الذي  دحدل  سهيل  األصل  الفلسطيني 
اجملموعات  ممثلي  وبحضور  االجتماعي،  اإلعالم  في  الدكتوراه 

الشبابية ومنسقي املنتدى في محافظات الضفة الغربية 

مهرجان وطني حاشد في اخلليل دعما لألسرى 

الذاكرة”.، حيث نقل محافظ اخلليل كامل  “ األسرى في  الشبابي في محافظة اخلليل، مهرجانا وطنيا بعنوان  نظم منتدى شارك 
كافة  من  تبذل  التي  اجلهود  كل  مثمنا  املستقلة،  الدولة  وبناة  املستقبل  جيل  هم  الذين  فلسطني،  لشباب  الرئيس  حتيات  حميد، 

املؤسسات للتضامن مع احلركة األسيرة في سجون االحتالل.

بدوره، أكد املدير التنفيذي ملنتدى شارك، بدر زماعرة، على أهمية قضية األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وضرورة توعية الشباب 
بقضيتهم، وإبراز قضيتهم من خالل مواقع التواصل االجتماعي، الذي أصبح من الوسائل اإلعالمية الهامة جدا، داعيا إلى العمل بكل 

الطرق لتدويل قضية األسرى وشرح معاناتهم للمجتمع الدولي .

باملميز، ألن من قام عليه هم  النشاط  واملتطوعني، واصفا هذا  العاملني في منتدى شارك  دور  النجار، ثمن  نادي األسير أمجد  مدير 
الشباب، وهذا ما يدخل الطمأنينة ألسرانا بأنهم غير منسيني وهم في قلوب أبناء شعبهم.

ومــــضــــات

شــبــابــيــة 

بحضور كثيف وبنكهة شبابية مجموعة شارك الشبابية في بيت أمر تنظم أمسية رمضانية بحضور 
احملافظ ووزير األسرى ورئيس البلدية

نظمت مجموعة شارك الشبابية في بيت أمر أمسية رمضانيه حضرها العديد من الشخصيات الرسمية وتخلل األمسية كلمه 
الشعرية  الفقرات  من  العديد  وتخللها  واملتطوعني،  البلدية  ورئيس  قراقع  عيسى  األسرى  ووزير  حميد  كامل  اخلليل  مدينه  حملافظ 
واملسرحية والراب والدبكة الفلسطينية واألغاني الشعبية وقد حضر األمسية عدد كبير من أهالي البلدة الذين وصل عددهم ما 

يقارب اخلمس مائة شخص مع مطالبه شديدة من أهالي البلدة ورئيس البلدية بإعادة تنفيذ نشاطات مشابهه.  
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جانب من احتفال الزميل مرعي بشير في دير البلح بغزة واتخاذه من الزي الفلسطيني عنوانا لفرحه وتضامنه مع شارك

اللجنة الوطنية لتكرمي املتطوعني الفلسطينيني عونه 2011 
تقرر عقد املهرجان في نابلس هذا العام 

لنحتفل بفلسطني، ولنبدأ مسيرة احلرية

بسواعد الشباب وإرادتهم نضيء املستقبل، ونحمي إرثنا 
وتاريخنا وهويتنا

التطوعية،  املبادرات  الستنهاض  تهدف  وطنية  احتفالية  عونه، 
عبر تكرمي مناذج من املتطوعني، الذين يبذلون كل ما لديهم وفاء 
لتراب وماء وسماء الوطن. ومن قدموا مببادراتهم وإبداعاتهم مناذج 

حية لالنتماء واالبتكار... من ساهموا بأعمار وطنهم فلسطني.

.  .  . لها  االنتماء  وتأكيد  لألرض  العهد  لتجديد  يوم  عونه، 

عونه، احتفالية الوطن واإلنسان . . .
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صور أجمل العروض واللقاءات حتى االن . . .
عرض اجللمة لسينما األطفال يحضره 500 )طفل وطفلة وامهات( . . .

وعروض غنائية ومواهب صوتية رائعة . . .

الشباب يصنع املستقبل في عالم ال 7 مليار
حملة أطلقها منتدى شارك الشبابي

)UNFPA( وبالشراكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان

مبناسبة اليوم العاملي للسكان والذي يصادف  احلادي عشر من متوز 
من كل عام ومبناسبة وصول عدد سكان العالم ال 7 مليار نسمة 
في نهاية شهر أكتوبر من هذا العام أطلق منتدى شارك الشبابي 
وصندوق األمم املتحدة للسكان حملة خاصة بهذه املناسبة حتت 
عنوان “الشباب يصنع املستقبل عالم ال 7 مليار”، حيث تشمل 
املناسبة  بهذه  اخلاصة  النشاطات  من  مجموعة  على  احلملة 
سبقتها حملة إعالمية واسعة شملت الصحف واإلذاعات احمللية 
إطالق  إلى  باإلضافة   . االجتماعية  التواصل  مواقع  إلى  باإلضافة 
املشاركني  الغربية وقطاع غزة  متنح  الضفة  فنية في  مسابقة 
الفرصة للتعبير عن هذه املناسبة بطرق فنية مختلفة تشمل: 
كتابة املقال والرسم واألفالم القصيرة، بحيث تدور هذه االعمال 

حول عنوان احلملة.

منتدى شارك الشبابي يطالب باحترام احلقوق 
واحلريات ويرفض تدخل السلطات التنفيذية بالعمل 

األهلي، ووضع شروط إضافية خارج إطار القانون

تواصل احلكومة املقالة في قطاع غزة انتهاكاتها حلريات املواطنني 
أخر  حول  موقفية  ورقة  بإصدار  املنتدى  قام  حيث  وحقوقهم، 

االنتهاكات وهي:

اجملتمع 	  مؤسسات  من  وغيرة  الشبابي  شارك  منتدى  حل 
املدني مبوجب قرار تنفيذي، خارج إطار السلطة القضائية.

إصدار تعليمات بعدم السماح ألي جمعية خيرية أو مؤسسة 	 
غير ربحية بتنفيذ أي مشروع ممول من جهة مانحة إال بعد 
موافقة وزارة الداخلية واألمن الوطني واجلهات اخملتصة فيها. 

وضع آليات جديدة للتضييق على سفر مسؤولي اجلمعيات 	 
األهلية واملنظمات غير احلكومية.

رأيها 	  عن  والتعبير  التضامن  من  شبابية  مجموعات  منع 
تضامنا مع الشعب السوري .

منع طلبة حصلوا 	 
على منح دراسية 

من جامعات 
أمريكية من 

السفر للدراسة.
اعتقال عدد 	 

من الصحفيني 
وانتهاك حرية 

الرأي والتعبير . 
منع عشرات 	 

االفراد من مغادرة 
قطاع غزة بدواعي 

مختلفة. 
منع مجموعة 	 

من الشباب من 
تنظيم إفطار 

جماعي في 
مطعم مبدينة 

غزة.
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تصدر هذه النشرة عن منتدى شارك الشبابي في فلسطني، ملزيد من املعلومات الرجاء االتصال على دائرة العالقات العامة واإلعالم هاتف رقم 022967741
info@sharek.ps :بريد الكتروني

www.sharek.ps


