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 قـانون الشباب الفلسطيني
 م 1111رقم )   ( لسنة 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 بعد اإلطالع على القانون األساسي وتعديالته ،

 ، 1691( لسنة 11وعلى قانون إنشاء مجلس أعلى لرعاية الشباب والتربية الرياضية بقطاع غزة رقم )
 م والقوانين المعدلة له المطبقة بالضفة الغربية ، 1699 ( لسنة01وعلى قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم )

 م ،1111وبناًء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ   /   /
  ، وتعديالته 1111( من القانون األساسي لسنة 11وبعد أن أصبح القانون مصدرًا بقوة المادة )
 بسم اهلل ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني 

 صدر القانون التالي:
  

 (1المادة )
يكــون للكلمــاا و العبــاراا التاليــة الــواردة فــي اــعا القــانون المعــاني الملصصــة للــا أدنــاه مــا لــم تــد  القرينــة علــى لــال   

 علك:
 السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.

 الوزارة: وزارة الشباب والرياضة.
 الوزير: وزير الشباب والرياضة.

 بين الثامنة عشر واللامسة والثالثين عامًا.  اب: ك  فلسطيني يتراوح سنه ماالش
المؤسســة الشــبابية: أيــة مؤسســة عاا نفــ  عــام تعنــى بالشــباب وللــا شلصــية اعتباريــة مســتقلة   تســتلد  الــربح ويكــون 

ا األساسـي وتشـم  المراكـز ادفلا نشر وممارسة األنشطة الشبابية الملتلفة التي تدل  ضمن أغراضلا المحددة فـي نااملـ
 الشبابية وبرلمان الشباب. 

 معسكراا وبيوا الشباب الدائمة : المليماا والمساكن الدائمة الملصصة إليواء الشباب والطلبة الجامعيين.
 الصندوق: صندوق دعم الشباب الفلسطيني المؤسس بموجب أحكام اعا القانون.
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 (1المادة )
 ملام وصالحياا الوزارة

 الوزارة اللطط والسياساا العامة لدعم ولدمة الشباب ومتابعة تنفيعاا واإلشرا  عليلا.  تض 
 

 (1المادة )
 لغاياا تطبيق أحكام اعا القانون تمارس الوزارة الملام والصالحياا التالية :

 ي تضعلا الوزارة.. العم  على توفير اإلمكاناا الالزمة ، وتسليراا لتنفيع السياساا العامة واللطط اللاصة الت1
 . تسجي  المؤسساا الشبابية حسب األصو .1
 اإلشرا  على المؤسساا الشبابية ودعملا. .1
 . تنمية قدراا الشباب المبدعين والمواوبين.4
. تناـــيم تبـــاد  األنشـــطة واللبـــراا الشـــبابية وتناـــيم تمثيـــ  فلســـطين لـــدو الجلـــاا والمنامـــاا العربيـــة والدوليـــة الرســـمية 5

 عاا العالقة كافة.واألالية 
 .الرقابة اإلدارية والمالية والفنية علي المؤسساا الشبابية كافًة.6
 . استقبا  الشكاوو التي ترف  ضد المؤسساا الشبابية والفص  فيلا وفقًا للقانون.7
 . اقتراح التشريعاا المتعلقة بدعم الشباب.8
 ة بدعم الشباب. التعاون والتنسيق م  المؤسساا الرسمية واألالية اللاص9

قامة وتليئة البيوا والمعسكراا الشبابية الدائمة ومراكز إعداد القادة .10  .  تنايم وا 
 . أية ملام أو صالحياا ألرو بموجب التشريعاا السارية11
 

 الفـص  الثاني
 حقـوق الشباب

 (1المادة )
 يكف  اعا القانون الحقوق التالية للشباب : -1

 الحقوق المدنية. .أ
 لسياسية.الحقوق ا .ب

 الحقوق الصحية. .ت

 الحقوق ا جتماعية والثقافية. .ث
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 الحق في الحصو  على المعلوماا. .ج

 الحقوق التعليمية. .ح

 الحقوق المالية وا قتصادية.  .خ

 الحق في السكن .د

 الحق في العم  .ذ

 تنام الالئحة التنفيعية كيفية حماية اعه الحقوق ودعملا. -1
 

 (1المادة )
 اه حقوق الشبابالتزاماا السلطة الوطنية تج

 على السلطة الوطنية ا لتزام بما يلي :                                      
 ضمان المشاركة السياسية الفاعلة للشباب في ممارسة حقلم في ا نتلاباا اقتراعًا وترشيحًا. -1

  ضمان حق الشباب في تشكي  األحزاب وا نضمام إليلا وفقًا للقانون. -1

 لثقافية والمكتباا العامة ومنتدياا تكنولوجيا المعلوماا واإلنترنا.إنشاء المرافق ا -1

 العم  على تلفيض الرسوم الجامعية وتوزي  المنح الدراسية بشك  عاد . -1

 دعم توفير ناام تأمين صحي إلزامي مجاني لطلبة الجامعاا واللريجين العاطلين عن العم . -1

 لمواد الملدرة والمؤثراا العقلية.العم  على حماية الشباب من التدلين والكحو  وا -9

إعداد وتنفيع اللطط الوطنية والبرامج لحماية الشباب من الفقر، وضمان توفير فرص عم  للم لح  مشكلة  -0
 البطالة.

دعم المشاري  الشبابية الفردية والجماعية وتشجي  المشروعاا الصغيرة وتقديم التسليالا الالزمة لدعملا  -8
عفائلا من الضريبة في   السنة األولى على األق .وا 
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 الفص  الثالث
 المؤسساا وا تحاداا الشبابية

 (9المادة )
 ألغراض تطبيق أحكام اعا القانون تنقسم المؤسساا الشبابية إلى المؤسساا التالية :

 المراكز الشبابية. .1

 برلمان الشباب. .1

 (0المادة )
 المراكز الشبابية

ث  شريحة من الشباب تجمعلـم أاـدا  وطموحـاا وتطلعـاا مشـتركة ويشـم  المركز الشبابي او تجم  شبابي يم .1
ـــك صـــق  مـــواابلم وتنميـــة  عـــدادامعل للمشـــاركة الفاعلـــة فـــي التنميـــة الوطنيـــة وترســـيخ قـــيم العمـــ   شلصـــياتلم وا 
 الجماعي وا جتماعي لديلم.

دا .1 رتلــا وتناــيم ســائر شــؤونلا تــنام األحكــام و اإلجــراءاا اللاصــة بتأســيس المراكــز الشــبابية وتســجيللا وحللــا وا 
 بمقتضى تعليماا وقراراا تصدر عن الوزير.

 % كحد أدنى من الشباب.11يجب أن يتضمن مجلس إدارة المركز الشبابي ما   يق  عن  .1

داري. .1  تتمت  المراكز الشبابية المسجلة حسب األصو  بشلصية اعتبارية عاا استقال  مالي وا 

 طة الالزمة لتحقيق أادافلا وفقًا للقانون.تمارس المراكز الشبابية ملتل  األنش .1

قامــة عالقــاا مــ  مراكــز مشــابلة لــار  الــوطن،   .9 يجــوز ألي مركــز شــبابي تنفيــع بــرامج تبــاد  أنشــطة شــبابية وا 
 وا شتراك في مؤتمراا أو اجتماعاا أو معسكراا في اللار  على أن يتم بالتنسيق م  الوزارة.

و مؤسساا شـبابية فـي اللـار  بعـد التنسـيق مـ  الـوزارة ووفقـًا للضـوابط التـي يجوز للمراكز عقد اتفاقاا م  أفراد أ .0
 تصدراا في اعا الشأن.

 

 (8المادة )
 إتحاد المراكز الشبابية.

يجــوز لثالثــة مراكـــز شــبابية أو أكثـــر عاا أاــدا  متشـــابلة أن تكــون فيمــا بينلـــا إتحــادًا ، و يجـــوز للــعه ا تحـــاداا أن 
( مــن 0امــًا علـى أن يكـون ا نضـمام إليــه طوعيـًا ويسـري علـى اــعه ا تحـاداا أحكـام المـادة )تشـك  فيمـا بينلـا إتحـادًا ع

 اعا القانون.
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 (6المادة )
تعفى المؤسساا وا تحاداا الشبابية من الضرائب والرسوم الجمركية على األموا  المنقولة وغير المنقولة الالزمة لتنفيع 

وفي حا  التصر  بلا تستوفى عنلا الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وقا أادافلا الواردة في نااملا األساسي 
 التصر  من المؤسسة.

 
 (11المادة )

 برلمان الشباب الفلسطيني
 ينشأ بموجب أحكام اعا القانون برلمان شبابي يسمى " برلمان الشباب الفلسطيني" .

 
 (11المادة )

 لتالية :يمارس البرلمان الشبابي الملام والصالحياا ا
 . تدريب الشباب على ملاراا النقاش الفعا  والحوار الديمقراطي وأساليب الشورو.1
 . إعداد قياداا شبابية قادرة على المشاركة الحقيقية والفاعلة في العم  البرلماني.1
 . متابعة التشريعاا وتقديم مالحااا بشأن مشاري  القوانين التي تحقق مصالح الشباب.1
 ص مشاركة الشباب في صن  القرار والدفاع عن قضاياام.. تعزيز فر 1
 . تشجي  مشاركة الشباب في العم  الحزبي ولوض ا نتلاباا.1
 

 (11المادة)
 يصدر الوزير قرارًا بشأن الناام ا نتلابي والناام الداللي للبرلمان.

 
 ( 11المادة )                                              

 الشبابية ح  المؤسساا
 تح  المؤسسة الشبابية في الحا ا اآلتية :

 . صدور قرار من مجلس الجمعية العمومية بح  المؤسسة الشبابية على أن تبلغ الوزارة بالقرار فور صدوره.1
  المؤسسة أعماللا الفعلية لال  العام األو  من تاريخ تسجيللا وفي اعه الحالة يلغى تسجيللا من قب إعا لم تباشر. 1

 عن ارو  قاارة لارجة عن إرادتلا. ئاً ما لم يكن التوق  ناش الوزارة بعد إنعاراا بعلك لطياً 
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 . بقرار من الوزير إعا ثبا ارتكابلا ملالفاا مالية أو إدارية أو ملالفة الناام العام أو اآلداب العامة.1

 
 (11المادة )                                                

للـا يقـوم بجـرد أمواللـا المنقولـة وغيـر المنقولـة ويحيـ  الـوزير اـعه األمـوا   ياً مصـفالمؤسسة يعين الوزير  ال  ح   اإع -1
أو أليـة مؤسســة  إلـى مؤسسـة شـبابية مشــابلة للـا فـي األاـدا   بعــد تسـوية ا لتزامـاا الماليـة للمؤسســة المحلولـة

 ألرو يحدداا الوزير في حا  عدم وجود مؤسسة مشابلة .
ي جميــ  األحــوا  يجــب أن تنفــق أمــوا  وممتلكــاا المؤسســة المحلولــة وفقــًا ألغراضــلا دالــ  حــدود األراضــي فــ -1

 الفلسطينية.
 (11المادة )

 حار التطبي  م  العدو
يحار بأي حا  من األحوا  ممارسة أو تـرويج أو تشـجي  أي نشـاطاا شـبابية سـواء كانـا رياضـية أو ثقافيـة أو  .1

 قتصادية أو أي نشاطاا ألرو م  العدو الصليوني.اجتماعية أو سياسية أو ا

( مـن اـعه المـادة ودون اإللـال  بأيـة عقوبـة أشـد فـي القـوانين سـارية 1في حا  ملالفة األحكام الواردة في الفقرة ) .1
 ( من اعا القانون.11المفعو  تطبق أحكام المادة )

 
 الفص  الراب 
 الفلسطيني  صندوق دعم الشباب

 (19المادة )
يتمت  بشلصية   "الفلسطيني " صندوق دعم الشبابموجب أحكام اعا القانون صندوق لدعم الشباب يسمى ينشأ ب

داري وله بلعه الصفة تملك األموا  المنقولة وغير المنقولة الالزمة لتحقيق أادافه والقيام  اعتبارية و استقال  مالي وا 
 ية المرعية.بجمي  التصرفاا القانونية وفقًا لألصو  والقواعد القانون

 
 (10المادة )
في مدينتي غزة ورام اهلل وله أن يفتح مكاتب  مقران مؤقتانيكون المقر الرئيس للصندوق مدينة القدس على أن يكون له 

 في كافة أنحاء المدن الفلسطينية.
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 (18المادة )
ن والزوا  وتموي  المشاري  الصغيرة لك  شاب الحق في ا ستفادة من برامج الصندوق المتعلقة بالصحة والتعليم واإلسكا

 وأية برامج ألرو وفقًا لألنامة التي تحكم عمله.
 

 (16المادة )
 مجلس اإلدارة

 يشك  مجلس إدارة الصندوق من تسعة أعضاء وعلك على النحو التالي :
 رئيساً                                       وكي  وزارة الشباب والرياضة    .1

 نائب رئيس         المالية من موافي الفئة العليا                                    ممث  عن وزارة  .1

                     عضواً     ممث  عن وزارة الشؤون ا جتماعية والعم  من موافي الفئة العليا       .1

                                          اً عضو    ممث  عن وزارة شؤون المرأة من موافي الفئة العليا                         .1

 عضواً    ممث  عن وزارة األشغا  العامة واإلسكان من موافي الفئة العليا          .1
 عضواً    ممث  عن وزارة التلطيط من موافي الفئة العليا                              .9

 عضواً                   ممث  عن وزارة التربية والتعليم من موافي الفئة العليا    .0
 . أعضاء    سنتين      من رؤساء مجالس إدارة مؤسساا شبابية يلتارام الوزير ويتم استبداللم ك   اثنان .8

 
 (11المادة )

مجلس إدارة الصندوق او السلطة العليا المشرفة على شؤون الصندوق وتصري  أموره وتحقيق أغراضه وله على 
 األلص ما يلي :

 العامة والليك  التنايمي للصندوق. رسم السياسة .1

تعيين مدير عام للصندوق مشلودًا له بالنزااة واللبرة والكفاءة، ويكون ملزمًا بتطبيق السياساا العامة التي  .1
 يقراا مجلس اإلدارة ومتابعة تنفيعاا.

 لدعم الشباب المحتاجين. اللباا والمنح الماليةتحديد المعايير اللاصة بتقديم  .1

 ايير اللاصة بالقروض الميسرة وآلياا تسديداا.  تحديد المع .1

قرار الالئحة الداللية للصندوق. .1  إعداد وا 

 المصادقة على التقرير المالي واإلداري السنوي والتقارير الدورية التي تقدم عن سير العم  بالصندوق. .9



 

     قانون الشباب المقر بالقراءة الثانية 

       
    

 

8 

 
 

 
 
 

 إقرار موازنة الصندوق. .0

 إقرار اتفاقاا التعاون م  المؤسساا عاا العالقة. .8

 مسائ  ألرو تتعلق بنشاط الصندوق ويرو المجلس النار فيلا.أية  .6

 
 (11المادة )

صــحيحة باألغلبيــة  هيعقــد المجلــس اجتماعاتــه شــلريًا بشــك  دوري ويتحقــق النصــاب بحضــور ثلثــي األعضــاء وتكــون قراراتــ
 المطلقة.

(22المادة)

أو بناًء على طلب من ثلثي األعضاء يجوز للمجلس عقد اجتماعاا غير دورية بناًء على دعوة من رئيس المجلس 
 األعضاء وتكون قراراته صحيحة بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين. ثلثاوتكون اجتماعاا المجلس صحيحة إعا حضراا 

 (11المادة )
داريًا دوريًا ك  ثالثة أشلر.  يقدم مجلس إدارة الصندوق عن أعماله للوزير تقريرًا ماليًا وا 



 ( 11المادة )
 صندوقموارد ال

 تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي :
 . ري  المنشآا الشبابية وبيوا ومليماا الشباب التابعة للوزارة ومرافقلا وملحقاتلا.1
 . اللباا والتبرعاا والمنح واللدايا والوصايا له على أن توافق الوزارة عليلا .1
 في الموازنة العامة.. المساامة السنوية التي ترصداا الحكومة لصالح الصندوق 1
 . بد  اللدماا التي تقدملا الوزارة و يحدد مقدار ك  منلا بموجب تعليماا يصدراا الوزير للعه الغاية.1
 

 (11المادة )
. تعفــى التبرعــاا والمــنح واللبــاا واللــدايا والوصــايا المقدمــة للصــندوق مــن ضــريبة الــدل  وعلــك وفقــًا لألحكــام والشــروط 1

 انون ضريبة الدل  المعمو  به.المنصوص عليلا في ق
. يعفــى الصــندوق مــن الضــرائب، بمــا فــي علــك الضــريبة العامــة علــى المبيعــاا، ومــن رســوم طوابــ  الــوارداا وأي رســوم 1

 وعوائد مالية للدوائر الحكومية والبلدياا. 



 

     قانون الشباب المقر بالقراءة الثانية 
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 (19المادة )

عــام فــي وســائ  النشـر العامــة بمــا فــي علــك يعتمـد الصــندوق مبــدأ المكاشــفة التامــة فـي عملــه وعليــه أن يعلــن مــ  بدايـة كــ  
الصــح  والمواقــ  اإللكترونيــة عــن شــروط ا ســتفادة مــن مــنح و قــروض الصــندوق كمــا يعلــن الصــندوق أســماء المســتفيدين 

 من لدماته.
 الفص  اللامس

 أحكام انتقالية ولتامية
 (10مادة )

على  أن تقوم بتوفيق أوضاعلا وفق أحكام اعا  تعتبر جمي  المؤسساا الشبابية قب  نفاع اعا القانون مسجلة رسمياً 
 القانون واللوائح واألنامة الصادرة بمقتضاه لال  مدة أقصااا سنة من تاريخ نفاعه وا  اعتبرا ملالفه ألحكام القانون.

 (18مادة )
 ي صدر مجلس الوزراء اللوائح  واألنامة المتعلقة بتنفيع أحكام اعا القانون. .1
 والنماع  المتعلقة بتنفيع أحكام اعا القانون. ايماا والقراراي صدر الوزير التعل .1

 
 (16مادة )

 م والقوانين المعدلة له.1699( لسنة 01قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم )يلغى . 1
 .يلغى ك  ما يتعارض م  أحكام اعا القانون.  1

 ( 11مادة  )
القانون ويعم  به بعد ثالثين يومًا من تاريخ نشره في على جمي  الجلاا الملتصة ك ٌ  فيما يلصه تنفيع أحكام اعا 

 الجريدة الرسمية.
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