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«Freedom is the only thing that brings 

you into harmony with yourself»

Ibrahim Nasrallah - Gaza Weddings

»الحــــريــــــــــة هــــــي الشــــــــــيء الــــوحيــــــــــد 
الـــــــذي يجعـــــــلك تشبـــــــه نفســــــــــك«

ابراهيم نصر الله - أعراس آمنة  

Films  أفالم

Studies / Researches  دراسات / أبحاث

Infographic  إنفوغرافيك

Facts Sheets  أوراق حقائق

Policy Papers  أوراق سياساتية

مجموعات شبابية  |  مؤسسات المجتمع المدني
هيئات محلية  |  وزارة التربية والتعليم العالي

سلطة جودة البيئة  |  المجلس األعلى للشباب والرياضة
وزارة الزارعة  |  جامعة القدس
جامعة النجاح  |  جامعة الخليل

جامعة بولتكنيك فلسطين  |  جامعة بيت لحم

Youth Groups  |  Civil Society Organizations
Local Entities  |  Ministry of Education and Higher Education

Environmental Quality Authority  |  
Higher Council for Youth and Sports  |  

Ministry of Agriculture  |  Al-Quds University 
Al-Najah University  |  Hebron University 

Polytechnic Palestine University  |  Bethlehem University

PalVision in Numbersالرؤيــا باألرقام
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Strategic Goals

 Youth empowered to engage in sustainable development 
and contribute to positive change in their community.

 Youth engagement is strengthened in preserving the 
Palestinian identity and building community resilience.

 Youth have enhanced access to quality education to 
increase their employment opportunities.

تمكيـــن الشـــباب/ات مـــن المشـــاركة فـــي التنميـــة المســـتدامة،   
داخـــل  اإليجابـــي  التغييـــر  إحـــداث  فـــي  الفاعلـــة  والمســـاهمة 

. تهـــم مجتمعا
والهويـــة  الثقافـــة  علـــى  الحفـــاظ  فـــي  الشـــباب/ات  دور  تعزيـــز   

المجتمعيـــة. القـــدرة  وبنـــاء  الفلســـطينية، 
تمكيـــن الشـــباب/ات مـــن الوصـــول الـــى ســـبل التعليـــم الجيـــدة،   
لمضاعفـــة فـــرص حصولهـــم علـــى التوظيـــف والوظائـــف المالئمة.

Our Vision

تمكيـــن الشـــباب الفلســـطيني وتوجيهه التخـــاذ إجـــراءات جماعية نحو 
التنميـــة المســـتدامة لمجتمعاتهم.

Palestinian Youth take collective action toward sustainable 
development of their communities.

Our Missionرســـــالتنـــــــــــا

حشـــد الشـــباب الفلســـطيني وتمكينـــه لتحقيـــق تطلعاتهـــم والحفاظ 
على هويتهم الفلســـطينية الجماعية، والشـــروع في تنمية مســـتدامة 
يقودهـــا الشـــباب من خـــالل العمل التطوعـــي والنشـــاط االجتماعي، 
وريـــادة األعمال والضغـــط والدعوة على المســـتوى المحلي والوطني 

والدولي.

Mobilize and empower Palestinian youth to achieve their 
aspirations, preserve their collective Palestinian identity 
and initiate youth-led sustainable development through 
volunteerism, social activism, entrepreneurship, lobbying 
and advocacy, on a local, national, and international levels.

PalVision Speechكلمـــــــــــة الرؤيـــــــــــا

شبابنا، متطوعينا، ُشركائنا، ممولينا، 
أحباء الرؤيا الفلسطينية، تحية طيبة وبعد.

ُنطـــل عليكم اليـــوم عبر تقريرنا الســـنوي للعـــام الُمنصـــرم 2017 ونحن 
نحمـــل مســـؤولية العمـــل الجـــاد والـــدؤوب مـــن قلـــب مديتنـــا جميعًا، 
الُقـــدس. لقد شـــّكل العـــام 2017 محطة مـــن محطات بناء المؤسســـة، 
والســـعي الدائـــم للوصول بالشـــباب إلـــى موقع التغيير والمســـؤولية 
المجتمعية، من خالل البرامج واألهداف التي كان الشـــباب جزءًا رئيســـيًا 

فـــي بنائها ضمـــن الُخطة االســـتراتيجية التـــي ُأقرت العـــام المنصرم.

لقـــد كان العـــام 2017 عامًا حافـــاًل بالعقبات والتحديـــات التي كادت أن 
تزعـــزع مكانة المؤسســـة في المدينة، مـــن خالل التشـــكيك بانتمائها 
تـــارة والتنظيـــر عليهـــا تـــارة أخـــرى، بهـــدف هـــز ثقـــة شـــباب وشـــابات 
المدينـــة بمؤسســـتهم ورؤيتهـــم، إاّل أن تلك المحـــاوالت ذهبت أدراج 
الريـــاح، وهـــا هي الرؤيا الفلســـطينية تعمـــل بكل ما تمتلكـــه من جهد 
للحفاظ على رســـالتها المتمثلة بالشـــباب، الرســـالة التي لطالما آمنت 

بهـــا وســـعت إليها وعملـــت لتحقيقها.

السيد عماد الجاعوني
رئيس مجلس اإلدارة

Our Youth, Volunteers, Partners, 

Donors, Friends and Supporter, 

We stand with you today upholding our responsibility to 
work diligently towards supporting youth to take collective 
action toward sustainable development from the heart of 
our city, Jerusalem. 2017 marked yet another milestone in 
the development of our organisation, and our constant 
endeavor to guide and support youth towards positive 
change and social responsibility through our goals and 
programs that were mainly developed by the youth within 
the organisation’s strategic plan that was approved last year.
During 2017, PalVision was under extensive pressure and 
faced numerous obstacles that aimed to undermine its 
status in Jerusalem and hinder people’s trust by stirring 
negative discourse. As these attempts disappeared, 
PalVision continues to works with all its capacity side by side 
with our youth, volunteers and supporters to achieve our 
mission towards youth empowerment and engagement.

Imad Al-Jaouni

Chairman of the Board 

Our Projectsبــــــرامجنــــــــــــا

نروي

رؤيتنــــــــــــــــا

أهــــــــدافنــــــــــــــــا


