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PBBY/املجلس العاملي لكتب اليافعني/ فرع فلسطني
International Board on Books For Young People/Palestine National Section



مقدمة وتعريف
نضال  بعد   2003 عام   IBBY اليافعني  لكتب  العاملي  املجلس  في  دائما  فلسطني عضوا  أصبحت 
طويل استمر نحو عشر سنوات: إذ قبل فرع فلسطني PBBY عضوا كامل العضوية كباقي الفروع 

الوطنية في أنحاء العالم كافة والبالغ عددها 72 عضوا.
وفرع فلسطني ليس له أغراض حزبية أو فئوية، ويعمل على تشجيع تطوير أدب األطفال وتشجيع 
إنتشارالكتب النوعية لألطفال،  كما يدعم ويسهم في األنشطة الثقافية التي تشجع القراءة والكتابة 

اإلبداعية عند األطفال.

األهداف
الهدف العام: نشر الوعي بأهمية تطوير أدب األطفال وضرورة التواصل الثقافي بني الشعوب في 

مجال أدب األطفال.

األهداف اخلاصة :
تشجيع تطوير أدب األطفال في فلسطني. 1 .

دعم توفير الكتب النوعية لألطفال ونشرها وتوزيعها. 2 .
تشجيع عادة القراءة. 3 .

تعزيز الكتابة اإلبداعية. 4 .
تشجيع البحث في أدب األطفال. 5 .

العمل على تعزيز التبادل الثقافي من خالل الترجمة واملشاركة في األنشطة الثقافية العاملية.. 6

النشاطات
عقد احملاضرات واللقاءات الثقافية. 1 .

االشتراك  في مؤمترات املجلس العاملي لكتب اليافعني. 2 .
دعوة الكّتاب ملناقشة انتاجهم )كتبهم(. 3 .

عرض ومناقشة كتب )في أدب األطفال(. 4 .
عقد دورات وورشات عمل في أدب األطفال. 5 .

مراجعة مخطوطات كتب قبل نشرها. 6 .
دعوة الكّتاب والرسامني للتحدث عن جتاربهم. 7 .

ترشيح الكتب لقائمة الشرف: للكتابة، والرسم، والترجمة. 8 .
تكرمي الكّتاب. 9 .

. 10 استضافة كّتاب ومختصني.

شروط العضوية
•يقبل املجلس لعضويته الكّتاب والرسامني والناشرين واملعلمني وأولياء االمور وأمناء املكتبات  	

وكل من يهتم عمليا باألطفال وبأدبهم.
• شاقل. يلتزم العضو “الفرد” بدفع رسم اشتراك سنوي مقداره 100	

• شاقل. يلتزم العضو “املؤسسة” بدفع رسم اشتراك سنوي 200مقداره 200	
•تتشكل الهيئة العامة من أعضاء الهيئة اإلدارية وجميع األعضاء املسجلني. 	



Introduction and Identification
After a struggle of 10 years, Palestine was officially accepted in 2003 as a national 
section with full membership of IBBY like the other 72 national sections in the 
world. PBBY is an independent and nonpolitical nor denominational organization 
which aims to encourage the development of children’s literature through activi-
ties in support of reading and creative writing among children.

Objectives
General Objective: Promoting awareness of the importance of developing chil-
dren’s literature and the necessity of cultural exchange among people with regard 
to children’s literature.

Specific Objectives:
Encouraging the development of children’s literature in Palestine.1. 
Supporting the provision, publishing, and distribution of quality books for children.2. 
Encouraging the reading habit.3. 
Promoting creative writing.4. 
Encouraging research in children’s literature.5. 
Promoting cultural exchange through translation and participation in interna-6. 
tional cultural activities. 

Activities
Conducting lectures and cultural meetings.1. 
Participating in IBBY’s conferences.2. 
Inviting writers to discuss their books.3. 
Reviewing and discussing children›s books.4. 
Conducting seminars and workshops in children›s literature.5. 
Reviewing manuscripts of books before publishing.6. 
Inviting writers and illustrators to share their experience.7. 
Nominating books for IBBY›s Honor List for writing, illustrations and translation. 8. 
Honoring writers.9. 
Having writers and specialists as guests.10. 

Membership
PBBY membership is formed from writers, illustrators, publishers, teachers, librar-• 
ians, parents and all those who have practical interest in children and their culture.
The individual member pays 100 NIS for annual membership fee.• 
The institute pays 200 NIS for annual membership fee.• 
The General assembly constitutes of the Administrative Board and the rest of • 
registered members.



استمارة العضوية

االسم:..................................................

املهنة:...................................................

مكان العمل:...........................................

العنوان:................................................

رقم الهاتف:...........................................

البريد اإللكتروني:...................................

تاريخ االشتراك:......................................

التوقيع:................................................

Membership Form

Name: ...............................................

Profession: ........................................

Place of Work: ...................................

Address: ............................................

Tel. No. .............................................

Email: ...............................................

Date of Membership: .........................

Signature: ..........................................

Address:
C/O MA’AN Development Centre Ramallah - Palestine 

President and Liaison Officer 
Ms Jehan Helou 

E-mail:jehanna@gmail.com
  

Vice-President and Liaison Officer 
Ms Mary Fasheh 

E-mail:mjfasheh@p-ol.com

www.ibby.org






