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تقديم

ــا  منــذ بداياتــه، ســعى المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، إلــى رفــع مســتوى الوعــي فكري
وثقافيــا ورياضيــا فــي صفــوف الشــباب، حتــى أصبــح مجلســنا يزخــر بإنجــازات مهمــة، ترقــى 
بمســتوى العمــل الشــبابي فــي فلســطين، ولقــد قــام المجلــس بتبنــي عــدد كبيــر مــن البرامــج 
التــي تتصــف بالشــمولية، كونهــا برامــج عبــر قطاعيــة، ســاعد فــي ذلــك تقاطــع عملنــا مــع 
كافــة المؤسســات الحكوميــة، واألهليــة، حيــث اتصــف عمــل طواقــم المجلــس، بالتعــاون مــع 
المؤسســات واألنديــة الرياضيــة بالتكامــل والشــمولية، وذلــك إيمانــا منــا، بــأن رســم سياســة 
ــة فــي كافــة مناحــي  ــة موحــدة، تلبــي طموحــات الشــباب وتضمــن مشــاركتهم الفاعل وطني
الحيــاة، مــن شــأنه تحقيــق غايــات كبــرى، ســتغير واقــع الشــباب وتخــدم تطــور هــذا المجتمــع 

العظيــم.

وألن اإلنســان غايتنــا األولــى، ينطلــق المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة فــي سياســاته فــي 
العمــل مــع الشــباب، إلــى رؤيــة شــاملة، تركــز علــى أولويــة دمــج الشــباب فــي عمليــة التنميــة 
المســتدامة، وتعزيــز هويتهــم الوطنيــة، وحقوقهــم فــي المواطنــة الصالحــة، ذلــك أن إيماننــا 
راســخا وعميقــا بــأن شــبابنا هــم نفــط فلســطين الــذي ال ينضــب، لــذا فــإن رؤيتنــا الشــاملة 

تنطلــق مــن أحالمهــم وطموحاتهــم. 

إننــا فــي المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، نؤمــن بــأن التربيــة ممارســة قوامهــا المشــاركة، 
وحيــن نتحــدث عــن المشــاركة، فــإن مشــاركة الشــباب أنفســهم فــي رســم مســتقبلهم هــي 
بالنســبة لنــا، أولويــة قصــوى، وضــرورة مــن أجــل تعزيــز قناعاتهــم بأدوارهــم الرياديــة المهمــة، 
فنحــن، لهــذا الغــرض انتهجنــا سياســة تشــاركية فــي العمــل الشــبابي، وهــي سياســة مــن 
شــأنها، أن تحــدث فرقــا فــي واقــع الشــباب، سياســة نســعى مــن خاللهــا فعليــا ال شــكليا، إلــى 
إشــراك وتمثيــل الشــباب فــي رســم السياســات وصياغــة الخطــط وتنفيــذ البرامــج، تحقيقــا 
ــه  ــة بخلق مجتمــع فلســطيني ديمقراطــي وطنــي حــر، ممكــن، مشــارك، لدي ــا المتمثل لرؤيتن

الفــرص المتكافئــة.

إن المجلــس األعلــى وبانفتاحــه علــى جميــع قطاعــات الشــعب الفلســطيني ممثــال بأفــراده 
ومؤسســاته وأطــره الرســمية وغيــر الرســمية، قــد عــّزز نهجــه التشــاركي،  حتــى أصبــح يعــّد 
ــا إطــارا شــامال  مرجعــا فــي كل مــا يتعلــق بالعمــل الشــبابي فــي هــذا الوطــن، وحتــى أصبحن
يضــّم كافــة المؤسســات الشــبابية واألنديــة الرياضيــة، واألجســام الشــبابية الفاعلــة، ومــا كان 
ذلــك ســوى محصلــة طبيعيــة لجهــود طويلــة وكثيفــة فــي مجــال العمــل الشــبابي، تجربــة 
غنيــة، حرصنــا خاللهــا علــى دراســة واقــع الشــباب واألدبيــات المتعلقــة بالعمــل الشــبابي، 
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وتلمــس احتياجــات الشــباب الفلســطيني المناضــل والصامــد فــي أرضــه رغــم كل تحديــات 
االحتــالل، وتفصيــل الخطــط االســتراتيجية عبــر القطاعيــة بنــاء علــى ذلــك، بمــا يراعــي الوصــول 
إلــى تجمعــات الشــباب مــن األبعــد إلــى األقــرب، وكانــت دومــا نصــب أعيننــا أهدافنــا المتمثلــة 
فــي الســعي لتنميــة وتعزيــز قيــم المواطنــة واالنتمــاء والحقــوق المدنيــة للشــباب، وتوفيــر 
بيئــة قانونيــة قــادرة علــى تنظيــم العمــل الشــبابي، كمــا بيئــة مناســبة لممارســة النشــاط 
الرياضــي، رافقهــا جهــود مكثفــة لتأســيس بنيــة تحتيــة ومرافــق تخــدم شــباب فلســطين حيثمــا 

وجــد.

وطموحاتهــم  بقدراتهــم  الوطنــي،  شــبابنا  بأصالــة  بعمــق  نؤمــن  إننــا  أقــول  النهايــة  فــي 
صعبــة،  واختبــارات  تحديــات  مــن  فلســطين  شــباب  عانــى  فلطالمــا  العاليــة،  وهممهــم 
وتحــوالت فــي مســار حياتهــم، لكنهــم وفــي كل مــرة كانــوا يثبتــون بأنهــم األكثــر تمســكا 
بثوابتهــم الوطنية، واألقــدر علــى خلــق حلــول مبتكــرة لمشــاكلهم وتحدياتهــم، ولقــد كانــت 
ــر الوطنــي الفلســطيني وجنودهــا هــم الشــباب  وســتظل منظمــة التحريــر حاملــة لــواء التحري

أينمــا وجــد. الفلســطيني 

اللواء جبريل الرجوب

رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة
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تمهيد

شــّكل الشــباب وعلــى مــدار الحقبــات المتعاقبــة رمــزًا للنضــال الفلســطيني وتجســيدًا للحالــة 
الوطنيــة التــي عايشــتها القضيــة الفلســطينية بمراحلهــا المختلفــة، حيــث كان للشــباب دور 
والنقابيــة  الطالبيــة  والحــركات  الجماهيريــة  األطــر  قيــادة  فــي  فاعلــة  ومشــاركة  رئيســي 
العمــل  قيــادة  متالحقــة  محطــات  وفــي  الفلســطيني  الشــباب  مثــل  ولقــد  المختلفــة، 
التــي قاومــت االحتــالل اإلســرائيلي ومخططاتــه المتتاليــة.  الفئــات  المجتمعــي وطليعــة 

ويمكــن اإلشــارة إلــى أنــه ومــع قيــام الحكومــة الفلســطينية فقــد بــدأت مالمح مرحلــة جديدة 
بالتشــكل ممــا أحــدث تأثيــرًا علــى بنيــة العمــل الشــبابي والعمــل الوطنــي عمومــًا، حيــث تميــزت 
هــذه الفتــرة بظهــور إطــار رســمي يتمثــل بــوزارة الشــباب والرياضــة والتــي كان لهــا دور أساســي 
فــي إدارة قطــاع الشــباب واإلشــراف علــى األنديــة والمراكــز الرياضيــة والمؤسســات الشــبابية 
والتــي  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  مــن  العديــد  ظهــور  مــع  ذلــك  وترافــق  المختلفــة، 
ســاهمت بتقديــم الخدمــات لفئــات الشــباب الفلســطيني مــن توعيــة وتدريــب وإرشــاد وغيــره 
والتــي ظلــت محــدودة األثــر مــن حيــث القــدرة علــى الوصــول إلــى قطــاع الشــباب وإمكانيــة 

التأثيــر الحقيقــي عليــه.

وفــي العــام 2012 بــدأت مرحلــة جديــدة فــي إدارة الشــأن الشــبابي بتحويــل الــوزارة إلــى 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة تحــت مظلــة منظمــة التحريــر الفلســطينية للوصــول إلــى 
الشــباب الفلســطيني فــي كافــة أماكــن تواجــده، وللتحــرر فــي العمــل الشــبابي والرياضــي 
مــن محــددات االتفاقــات السياســية التــي تحــدد عمــل الــوزارات بمناطــق نفــوذ الحكومــة 

الفلســطينية. 

لكــن وعلــى الرغــم مــن الــدور الــذي لعبــه الشــباب الفلســطيني والــذي مّثــل حالــة مــن الوعــي 
الفلســطيني  المجتمــع  أن  ورغــم  الفلســطينية،  للقضيــة  الوطنــي  واالنتمــاء  المجتمعــي 
إلــى  عــام   )29 – 15( العمريــة  الفئــة  مــن  الشــباب  نســبة  فيــه  تصــل  فتيــًا  مجتمعــًا  يعتبــر 
حوالــي 30 %مــن عــدد الســكان1، إال أن الشــباب الفلســطيني يعانــي اليــوم مــن جملــة مــن 
التحديــات الكبيــرة والتــي أحدثــت تأثيــرًا عميقــًا علــى بنيــة المجتمــع وواقــع الشــباب ومــن بينهــا 
ــذي  ــى الواقــع السياســي واألمنــي ال ــة باإلضافــة إل ــات الحزبي االنقســام السياســي والتجاذب
تحييــاه األراضــي الفلســطينية، يترافــق ذلــك مــع تــردي الوضــع االقتصــادي وانتشــار البطالــة 
وخاصــة بيــن صفــوف الخريجيــن وضعــف مخرجــات قطــاع التعليــم وعــدم كفايــة مالءمتهــا 
الحتياجــات ســوق العمــل، باإلضافــة إلــى العوامــل المتعلقــة بتقــدم حالــة المجتمــع ودخــول 
أشــكال جديــدة مــن التكنولوجيــا والتقنيــة وشــبكة اإلنترنــت، والتــي كان أبرزهــا انتشــار مواقــع 

1 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،2016. مسح الشباب الفلسطيني، 2015، النتائج الرئيسية. رام الله – فلسطين.
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التواصــل االجتماعــي والتــي خلقــت نمطــًا جديــدًا مــن العالقــات وكان لهــا تأثيــرًا كبيــرًا علــى 
ــه المختلفــة،  ــة، وســلوكه، وتفاعلــه مــع المجتمــع بمكونات ــه الفكري واقــع الشــباب، وتوجهات
كمــا ادخلــت الجائحــة الصحيــة الكثيــر مــن التحديــات فــي واقــع المجتمــع الفلســطيني خصوصــا 

فــي واقــع الشــباب األمــر الــذي هــو انعــكاس للحالــة العالميــة فــي هــذه الجائحــة. 

تهــدف االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الشــباب الفلســطيني، وبإشــراف المجلــس األعلــى 
ــا الشــباب ضمــن الخطــط التنمويــة القطاعيــة  للشــباب والرياضــة، إلــى إدمــاج أولويــات قضاي
وحمايــة  العالقــة،  ذات  الحكوميــة  الجهــات  مــع  بالشــراكة   )2022 – 2017( مــن  لألعــوام 
الفــرص  وتعزيــز  البطالــة  مســتويات  وتقليــل  حظــًا،  واألقــل  المهمــش  الشــباب  وتمكيــن 
السياســية  المشــاركة  وتعزيــز  العامــة  الحيــاة  فــي  الشــباب  وإدمــاج  للشــباب،  المتوفــرة 
والمدنيــة للشــباب الفلســطيني، وضمــان تمتــع الشــباب بالحقــوق المختلفــة كالحــق فــي 
العمــل والتعليــم والتدريــب، وخدمــات الرعايــة الصحيــة، واألنشــطة الثقافيــة والرياضيــة، ضمن 
بيئــة صحيــة تتميــز بالنمــو واإلبــداع والريــادة والقــدرة علــى المنافســة فــي مجــاالت العمــل 
المختلفــة والتــي تمكــن الشــباب مــن االندمــاج الحقيقــي فــي المجتمــع الفلســطيني مــع 
تعزيــز االنتمــاء والهويــة وتجســيد الــدور الحقيقــي للشــباب فــي مقاومــة االحتــالل واســتكمال 

تطلعــات الشــعب الفلســطيني فــي نيــل الحريــة واالســتقالل الوطنــي. 





القسم األول
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منهجية إعداد االستراتيجية

بهــدف إعــداد وتطويــر االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الشــباب الفلســطيني لألعــوام مــن 
وأولويــات  طموحــات  ويلبــي  الشــباب  قطــاع  واحتياجــات  يتوافــق  وبمــا   )2022 – 2017(
الشــباب الفلســطيني، تــم االعتمــاد علــى منهجيــة عمــل شــاملة تســتند إلــى إشــراك فئــات 
الشــباب الفلســطيني وبكافــة المســتويات باإلضافــة إلــى أصحــاب العالقــة الممثليــن للقطــاع 
الرســمي واألهلــي والخــاص ووكاالت األمــم المتحــدة ضمــن كافــة مراحــل عمليــة التخطيــط 
االســتراتيجي الوطنــي للشــباب، وذلــك مــن خــالل اللقــاءات وورش العمــل والنقــاش والتــي 
اســتهدفت تشــجيع الشــباب علــى المشــاركة فــي تحديــد المشــكالت وصياغــة التدخــالت 
المقترحــة ومراجعــة المخرجــات الناتجــة عــن عمليــة التخطيــط بكافــة مســتوياتها، لذلــك ومــن 
أجــل التحضيــر لعمليــة التخطيــط وإعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب، فقــد تــم االعتمــاد 
علــى العديــد مــن الخطــوات والمراحــل وبالشــراكة مــع فئات الشــباب وكافة ممثلــي المجتمع 

المدنــي وأصحــاب العالقــة، وذلــك علــى النحــو التالــي: – 

المرحلة األولى: التحضير لقيادة االستراتيجية

تشكيل فريق التخطيط التنفيذي	 
تــم تشــكيل فريــق خــاص باإلشــراف علــى عمليــة التخطيــط االســتراتيجي مــن كافــة الوحــدات 
واألقســام التابعــة للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، والــذي كان لــه دور أساســي فــي 
التحضيــر لعمليــة التخطيــط والتواصــل مــع فئــات الشــباب ومؤسســات المجتمــع المدنــي 
وأصحــاب العالقــة ليكونــوا منخرطيــن ضمــن جهــود تطويــر االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب.

تشكيل لجنة استشارية	 
تــم تشــكيل لجنــة استشــارية لمواكبــة العمــل علــى الخطــة االســتراتيجية مــن ممثليــن عــن 
ــة  برامــج األمــم المتحــدة الشــريكة فــي العمــل مــع المجلــس ومــن رؤســاء الوحــدات العامل
فــي المجلــس إضافــة إلــى مستشــاري العمــل مــع المجلــس برئاســة األميــن العــام للمجلــس، 
لتقديــم الدعــم اللوجســتي والفنــي للفريــق العامــل علــى االســتراتيجية وكذلــك لمراجعــة 

مخرجــات عمــل المراحــل المختلفــة. 

إعداد خطة العمل ومنهجية التنفيذ	 
فــي ســياق التحضيــر لمرحلــة التخطيــط، قامــت طواقــم المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
باقتــراح خطــة تنفيــذ مبدئيــة لتطويــر االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب، حيــث تــم اختيــار خبــراء 
فلســطينيين مــن أجــل تطويــر االســتراتيجية ومراجعــة خطــة العمــل وتحديــد منهجيــة التنفيــذ 

واإلطــار الزمنــي المطلــوب لتطويــر االســتراتيجية بوضــوح.

القسم األول



13 االستراتيجية القطاعية للشباب

مراجعة الوثائق واألدبيات واإلطار النظري	 
تــم العمــل علــى مراجعــة العديــد مــن الوثائــق والبيانــات والدراســات ذات الصلــة بقطــاع 
الشــباب الفلســطيني باإلضافــة إلــى االطــالع علــى االســتراتيجيات الســابقة المتعلقــة بقطــاع 
الشــباب والخطــط الوطنيــة والخطــط القطاعيــة والتــي تتقاطــع مــع مجــاالت الشــباب علــى 
وجــه الخصــوص، هــذا إلــى جانــب إجــراء عمليــة تحليــل معمــق لمعطيــات واقــع قطــاع الشــباب 
لمعرفــة أهــم جوانــب الضعــف والتحديــات التــي تواجــه هــذا القطــاع. أمــا فيما يتعلــق بالوثائق 
التــي تمــت مراجعتهــا فيمكــن اإلشــارة إلــى مجموعــة مــن األدبيــات والمنشــورات علــى النحــو 

التالــي:

االتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بقطاع الشباب والطفولة.	 

خطط التنمية الوطنية ومن بينها خطة التنمية الوطنية لألعوام من 2014 – 2016.	 

مســح 	  أهمهــا  ومــن  الفلســطيني  الشــباب  بواقــع  المتعلقــة  اإلحصائيــة  المعلومــات 
.2015 الفلســطيني  لإلحصــاء  المركــزي  الجهــاز    –  الفلســطيني  الشــباب 

الخطط القطاعية ذات العالقة بقطاع الشباب والرياضة عربيًا وإقليميًا.	 

تقارير مختلفة ذات صلة باحتياجات الشباب الفلسطيني.	 

المرحلة الثانية: تحليل واقع قطاع الشباب وأولوياته التنموية
ــة لإلطــار  ــة مراجعــة متكامل ــم إجــراء تحليــل موســع لقطــاع الشــباب والرياضــة إلنجــاز عملي ت
االســتراتيجي والتــي تشــمل إعــادة صياغــة الرؤيــة والرســالة والقيــم واألهــداف االســتراتيجية 
واســتراتيجيات العمــل المتبعــة، وذلــك مــن خــالل عقــد ورش تخطيــط ونقــاش مجموعــات 

بؤريــة )مركــزة( مــع األطــراف ذات العالقــة وبشــكل جماعــي تشــاركي. 

عقد ورش عمل مع فئات الشباب على المستوى الوطني	 
حيــث تــم عقــد 102 ورشــة عمــل مــع الشــباب الفلســطيني علــى مســتوى الوطــن والشــتات 
شــملت )26 ورشــة فــي المحافظــات الجنوبيــة، 72 ورشــة فــي المحافظــات الشــمالية و4 
ورشــات فــي مخيمــات الالجئيــن فــي لبنــان(، حيــث شــارك فيهــا مــا يقــارب 5000 شــاب وشــابة 
ممثليــن عــن أكثــر مــن 500 نــاٍد ومركــز ومؤسســة شــبابية، ومــن ضمــن أبــرز المؤسســات 
واألنديــة التــي اســتضافت ورش العمــل مركــز شــهداء دورا، مركــز تنميــة المجتمــع فــي بلديــة 
حلحــول لــذوي اإلعاقــة، جامعــة البوليتكنــك، جامعــة بيــت لحــم، جامعــة القــدس، جمعيــة 
بــرج اللقلــق، نــادي جبــل المكبــر، ســرية رام اللــه األولــى، نــادي بلعيــن، جامعــة بيــر زيــت، مركــز 
فتحــي عرفــات )الهــالل أريحــا(، مدرســة بنــات أريحــا الثانويــة، مدرســة تراســنا، مدرســة بــدو 
الكعابنــة، جامعــة القــدس المفتوحــة بمراكزهــا التعليميــة المختلفــة، جامعــة النجــاح الوطنيــة، 
الجامعــة العربيــة األمريكيــة، الغرفــة التجاريــة الصناعيــة طولكــرم، وغيرهــا )يمكــن االطــالع 

علــى القائمــة الكاملــة فــي الملحــق رقــم )1((.
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 وقــد شــكلت اإلنــاث أكثــر مــن 60 % مــن المشــاركات، كمــا شــارك شــباب مــن ذوي اإلعاقــة، 
والشــباب فــي المناطــق المهمشــة )كالذيــن يعيشــون تحــت الفقــر أو مناطــق ج( مــن مختلــف 
المناطــق. وقــد اســتهدفت الورشــات نقــاش كافــة مشــكالت الشــباب والتحديــات التــي 
تواجههــم، والعمــل علــى تصنيفهــا ضمــن قطاعــات محــددة، واقتــراح التدخــالت الضروريــة 

ــر االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب. لتطوي

عقد ورش عمل مع المؤسسات الرسمية والقطاع األهلي والقطاع الخاص	 
تــم عقــد 6 ورش عمــل تتعلــق بتحليــل الواقــع وإنجــاز المراجعــة االســتراتيجية وذلــك بمشــاركة 
فــرق العمــل التابعــة للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، باإلضافة إلى ممثليــن عن األطراف 
وممثلــي  الرياضيــة،  والنــوادي  المدنــي،  المجتمــع  ومؤسســات  كالــوزارات،  العالقــة  ذات 
قطــاع الشــباب والمــرأة وذوي اإلعاقــة، وغيرهــا ممــن لديهــم تأثيــر علــى قطاعــات الشــباب؛ 
كمــا وأبــدت هــذه المؤسســات خصوصــًا وزارات االختصــاص اهتمامــًا عاليــًا للمشــاركة فــي 
ورشــات تحليــل الواقــع لالســتفادة مــن هــذا التحليــل فــي بنــاء خططهــا االســتراتيجية، األمــر 
ــوزارات  ــرز ال الــذي انعكــس فــي واقــع الحــال علــى الخطــط االســتراتيجية القطاعيــة. ومــن أب
والمؤسســات التــي شــاركت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، وزارة الصحــة، وزارة العمــل، وزارة 
التنميــة االجتماعيــة، وزارة الحكــم المحلــي، وزارة شــؤون المــرأة، وزارة الثقافــة، ســلطة جــودة 
البيئــة، مجموعــة االتصــاالت، اتحــاد عمــال فلســطين، مجموعــة باديكــو القابضــة، مؤسســة 
أجــل  التعليــم مــن  تامــر، مؤسســة األفــق، مؤسســة  النيــزك، مؤسســة  بيــاالرا، مؤسســة 
التوظيــف وغيرهــا )ويمكــن االطــالع علــى كشــف المؤسســات كامــاًل فــي الملحــق رقــم )2((.

المرحلة الثالثة: إعداد اإلطار االستراتيجي
تتضمــن المرحلــة الثالثــة إعــداد اإلطــار االســتراتيجي ويشــمل الرؤيــة واألهــداف االســتراتيجية، 
فــي ضــوء مخرجــات ونتائــج  تمــت  المراجعــة االســتراتيجية  أن عمليــة  اعتبــار  وذلــك علــى 
الشــباب  رؤيــة  مــع  يتوافــق  وبمــا  بالشــباب،  المتعلقــة  الســابقة  الوطنيــة  االســتراتيجية 
واحتياجاتهــم، وبمــا يخــدم واقــع عمــل المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، وبمــا يتوافــق 
المعاييــر  الوطنيــة والقطاعيــة، وبمــا ينســجم مــع  القيــادة السياســية والتوجهــات  ورؤيــة 
ــا الشــباب، مــع التأكيــد علــى ضــرورة أن  واالتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة ذات الصلــة بقضاي
تنســجم النتائــج مــع مخرجــات اللقــاءات وورش العمــل مــع األطــراف ذات العالقــة وخصوصــًا 
فئــة الشــباب. أمــا المحــاور التــي تمــت مراجعتهــا خــالل ورش العمــل واللقــاءات فشــملت:

الشــباب والمجلــس األعلــى 	  التــي تؤثــر علــى واقــع  الداخليــة والخارجيــة  البيئــة  تحليــل 
والرياضــة. للشــباب 

رؤية المجلس األعلى للشباب والرياضة.	 

رسالة المجلس األعلى للشباب والرياضة.	 
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القيم والمبادئ للمجلس األعلى للشباب والرياضة.	 

األطراف ذات العالقة.	 

األهداف االستراتيجية.	 

اإلجراءات والسياسات.	 
مــن جهــة أخــرى فقــد تــم تطويــر الرؤيــة المتعلقــة باالســتراتيجية الوطنيــة للشــباب مــن خــالل 
ــر اللقــاءات المتعــددة التــي تــم عقدهــا مــع  اســتمزاج آراء مجموعــات الشــباب المختلفــة عب
تلــك المجموعــات بهــدف تطويــر االســتراتيجية، هــذا باإلضافــة إلــى التشــاور مــع أصحــاب 

العالقــة.
المرحلة الرابعة: تطوير المسودة النهائية من وثيقة االستراتيجية الوطنية للشباب

بعــد اســتكمال عمليــة تحليــل اإلطــار االســتراتيجي ومراجعــة األهــداف االســتراتيجية مــن 
خــالل إعــداد خطــة التنفيــذ والتــي تشــمل األهــداف االســتراتيجية والبرامــج والسياســات 
للشــباب،  الوطنيــة  االســتراتيجية  ســتتضمنها  التــي  والميزانيــات  الزمنــي  واإلطــار  العامــة 
ــى  ــن المجلــس األعل ــم والتــي تســتهدف تمكي ــى إعــداد خطــة المتابعــة والتقيي باإلضافــة إل
ــر تطبيــق االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب، حيــث ســتتضمن  للشــباب والرياضــة مــن قيــاس أث

خطــة المتابعــة توضيــح لكافــة مؤشــرات القيــاس والنتائــج المتوقعــة.

تحديث االستراتيجية:
مــع انتهــاء العــام 2019 يكــون قــد انقضــى نصــف الفتــرة الزمنيــة لالســتراتيجية، وعليــه وكمــا 
كان مخططــا ســلفا وجــب ان تتــم عمليــة المراجعــة النصفيــة لالســتراتيجية ، وعليــه انطلقــت 
عمليــة المراجعــة فــي النصــف الثانــي مــن العــام 2019 حيــث تــم عقــد سلســلة لقــاءات داخليــة 
مــع مختلــف اإلدارات العامــة والوحــدات فــي المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة إلجــراء 
عمليــة تقييــم اوليــة لألهــداف والتدخــالت المدرجــة فــي االســتراتيجية فــي ظــل مجموعــة 
المتغيــرات التــي طــرأت علــى الوضــع العــام فــي فلســطين حيــث اســتندت عمليــة المراجعــة 

إلــى مجموعــة مــن األســس والمعطيــات التــي ســنتحدث عنهــا الحقــًا.

بعــد إجــراء المراجعــة النصفيــة داخليــا تــم تشــكيل فريــق فنــي ليتولــى قيــادة عمليــة المراجعــة 
ــن عــن  ــم 5 ورشــات عمــل بمشــاركة الشــباب وممثلي ــم تنظي ــم مــع الشــركاء حيــث ت والتقيي
المؤسســات العاملــة مــع الشــباب مــن أنديــة ومراكــز ومؤسســات شــبابية فــي المناطــق 
المختلفــة وكذلــك ورشــة عمــل مركزيــة للوقــوف علــى اهــم النتائــج والتعديــالت شــارك 
فيهــا مــا يزيــد عــن 300 مشــارك مــن كال الجنســين وبمشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن 

ــع الجغرافــي. مختلــف المحافظــات مــع مراعــاة التوزي

خــالل ورش العمــل المختلفــة كان يتــم اســتعراض المحــاور العامــة لالســتراتيجية وكذلــك 
األهــداف والتدخــالت علــى كل محــور مــع تبيــان المعطيــات واألســس التــي تقــوم عليهــا 
المراجعــة والتغييــرات الحاصلــة علــى واقــع الشــباب وبعــد ذلــك يتــم اخــذ كافــة المالحظــات 
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ومــن ثــم يتــم مراجعتهــا وإعــادة صياغتهــا ليتــم إدماجهــا فــي االســتراتيجية مــا لــم تكــن 
االســتراتيجية قــد عالجتهــا مــن قبــل.

المعطيات واألسس التي قامت عليها المراجعة:

التغييــرات المتســارعة فــي الوضــع السياســي العــام وأثرهــا علــى قطــاع الشــباب: حيــث أن . 1
التغيــر الكبيــر فــي الوضــع السياســي العــام فــي العالــم بشــكل عــام وفــي المنطقــة بشــكل 
خــاص وفــي فلســطين بشــكل أكثــر خصوصيــة أثــر علــى المجتمــع بكافــة مكوناتــه وشــرائحه 
فمــن وقــف المفاوضــات المطلــق ونقــل الســقارة األمريكيــة ومــا تبعهــا مــن قرصنــة 
علــى أمــوال الضرائــب وصــواًل لصفقــة القــرن وانعكاســاتها علــى األرض وعلــى المواقــف 

السياســية المختلفــة والمتباينــة لــدول العالــم، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن تغيــرات.

ــز التنفيــذ ومــا تبعهــا مــن اســتعدادات وإجــراءات . 2 دخــول أهــداف التنميــة المســتدامة حي
علــى أرض الواقــع ومتطلبــات مواكبــة هــذه األهــداف علــى الرغــم مــن أنهــا كانــت قــد 
أخــذت بعيــن االعتبــار عنــد وضــع االســتراتيجية، وكذلــك قمــة نبروبــي ومــا تبعهــا مــن 

قــرارات وغيرهــا مــن قــرارات األمــم المتحــدة.

التقاريــر األوليــة التــي قدمتهــا فلســطين لألمــم المتحــدة حــول االتفاقيــات الدوليــة التــي . 3
وقعــت عليهــا ومجمــل المالحظــات التــي وردت علــى هــذه التقاريــر، إضافــة لالتفاقيــات 
الجديــدة التــي انضمــت اليهــا فلســطين بعــد إطــالق االســتراتيجية وضــرورة مالحظــة 

انعكاســاتها علــى االســتراتيجية.

أجنــدة السياســات الوطنيــة: مــع مراجعــة الحكومــة ألجنــدة السياســات الوطنيــة وإدخــال . 4
بعــض التعديــالت علــى التوجهــات العامــة والتدخــالت السياســاتية ومــدى تأثيــر هــذه 

التغيــرات علــى االســتراتيجية وانعكاســاتها علــى التدخــالت.

توجهــات الحكومــة الجديــد وخطــة العمــل بالعناقيــد: حيــث يتــم مراجعــة آليــات العمــل . 5
الــواردة فــي االســتراتيجية بحيــث تســتجيب بشــكل كامــل لتوجهــات الحكومة واالســتفادة 
مــن تحديــد المناطــق ذات األولويــات المختلفــة تبعــا للعناقيــد وضــرورة توجيــه طاقــات 
الشــباب لالســتفادة مــن هــذه األولويــات بمــا يخــدم التوجهــات العامــة للحكومــة فــي 

الحــد مــن تفاقــم البطالــة خصوصــا بيــن الشــباب وتحديــدا بيــن الخريجيــن.

إعــالن الحكومــة العــام 2020 عامــا للشــباب: االخــذ بعيــن االعتبــار اعــالن الحكومــة عــام . 6
2020 عامــا للشــباب وضــرورة التركيــز علــى األنشــطة العامــة التــي تســتهدفهم وتضميــن 
انشــطة تحفيزيــة لكافــة المؤسســات العامــة والخاصــة للتركيــز بمشــاريع طوبلــة األمــد 

علــى احتياجــات الشــباب واالســتفادة مــن طاقاتهــم. 

توزيــع . 7 النصفــي ســيتم مراجعــة  التقييــم  للتدخــالت: ضمــن عمليــة  الجغرافــي  التوزيــع 
التغيــرات الســابقة وبمــا يكفــل  الخدمــات والتدخــالت بمــا يضمــن العدالــة فــي ضــوء 
االســتجابة لــكل منطقــة حســب واقعهــا مــع التركيــز بشــكل أكبــر علــى منطقــة القــدس 
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ومواجهــة التحديــات التــي فرضت عليها بشــكل مباشــر وكذلك مناطــق األغوار والمناطق 
المحاذيــة للجــدار والمســتعمرات ومناطــق ج المســتهدفة بالضــم والتوســع االســتيطاني.

االســتثمار فــي النافــذة الســكانية: يمــر المجتمــع الفلســطيني فــي النافــذة الســكانية . 8
بحيــث يدخــل أعــداد كبيــرة مــن الســكان مــن مرحلــة االعتماديــة الــى مرحلــة االنتاجيــة 
األمــر الــذي ينبغــي علــى الحكومــة اســتثماره عبــر تحفيــز القطاعــات المختلفــة علــى خلــق 
فــرص عمــل قــادرة علــى اســتيعاب هــذا التحــول وإنشــاء الصناديــق الســيادية القــادرة 
علــى االســتثمار فــي فائــض االنتــاج وتدويــره لتكــون هــي والمجتمــع الحقــا قادريــن علــى 

ــرة مــن الزمــن عــن هــذه الظاهــرة. ــة االنعــكاس الســكاني الناجــم بعــد فت مواكب

مواكبــة التغيــرات االقتصاديــة فــي المنتجــات وطــرق االنتــاج: ان التوجــه العــام فــي العالــم . 9
نحــو التكنولوجيــا ورقمنــه االنتــاج ســتطلب تغييرا فــي منظومة التعليــم والتدريب وتعليم 
الكبــار والتعلــم مــدى الحيــاة بحيــث يجــب ان تواكــب هــذه المنظومــة التغيــرات الســريعة 
فــي عالــم التكنولوجيــا وضــرورة اكســاب األيــدي العاملــة المعلومــات والمهــارات القــادرة 

علــى مجــاراة ذلــك واالســتفادة مــن الفــرص التــي تخلقهــا.
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نبذة حول المجلس األعلى للشباب والرياضة

التحريــر  يتبــع منظمــة  للشــباب والرياضــة هــو قطــاع رســمي حكومــي،  المجلــس األعلــى 
الفلســطينية، ويمثــل قطاعــي الشــباب والرياضــة داخــل فلســطين وفي الشــتات الفلســطيني 

ــم. ــداد العال وعلــى امت

رؤية المجلس األعلى
مجتمع فلسطيني ديمقراطي وطني حر ممّكن مشارك لديه الفرص المتكافئة.

رسالة المجلس األعلى
نعمــل علــى بنــاء مجلــس أعلــى منبثــق عــن إطــار وطنــي يمثــل »الــكل الفلســطيني« مــن 
أجــل رســم ومتابعــة تنفيــذ السياســات وتوفيــر البيئــة القانونيــة والبنيــة التحتيــة وتحصيــن 
الشــباب بمنظومــة قيميــة وأخالقيــة تعــزز الهويــة الفلســطينية واالنتمــاء، وصــواًل إلــى تنميــة 
إلــى أســس تؤمــن  مســتدامة بمــا ال يتعــارض مــع القوانيــن واألنظمــة الدوليــة، اســتنادًا 

بحقــوق اإلنســان والعدالــة االجتماعيــة.

األهداف العامة
توفير بيئة قانونية قادرة على تنظيم العمل الشبابي والرياضي.. 1
تنمية وتعزيز قيم المواطنة واالنتماء والحقوق المدنية للشباب.. 2
توفير البنية التحتية على الصعيدين الشبابي والرياضي.. 3

أبرز اإلنجازات التي تحققت خالل السنوات الثالث األخيرة:

إعــادة تنظيــم القطــاع الشــبابي والرياضــي فــي إطــار هيكليــة المجلــس األعلــى للشــباب . 1
والرياضــة.

إنجاز هيكلية المجلس األعلى للشباب والرياضة.. 2

توقيع عدد من االتفاقيات الدولية الداعمة للشباب والرياضة.. 3

تطوير البنية التحتية لقطاعي الشباب والرياضة.. 4

الحصــول علــى عضويــة فلســطين الكاملــة فــي االتحــادات الرياضيــة الدوليــة وتفعيــل . 5
نشــاطها.

المشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية.. 6

الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية الكشفية.. 7
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الوصــول للتصفيــات النهائيــة فــي كأس األمــم األســيوية ألول مــرة فــي تاريــخ الكــرة . 8
.71 للموقــع  الفيفــا  علــى مؤشــر  بتصنيــف فلســطين  والوصــول  الفلســطينية 

الحصول على العديد من الميداليات الملونة في مختلف األلعاب الرياضية.. 9

تعريف فئة الشباب
مــن الضــروري عنــد الحديــث عــن الشــباب تعريــف الفئــة المســتهدفة وخصائصهــا؛ وضمــن 
هــذا اإلطــار قامــت العديــد مــن المنظمــات والــدول بتعريــف الشــباب بطــرق مختلفــة وضمــن 
فئــات عمريــة متفاوتــة، حيــث تنعكــس هــذه التعريفــات علــى طبيعــة الغايــات واألولويــات 
السياســي  بالواقــع  تتأثــر  مــا  عــادة  والتــي  االســتراتيجية  ســتنتهجها  التــي  والسياســات 
والثقافيــة  والبيئيــة  الديمغرافيــة  المعطيــات  إلــى  باإلضافــة  واالقتصــادي،  واالجتماعــي 
وغيرهــا. كذلــك تعتمــد بعــض الــدول تعريفــًا قائمــًا علــى العمــر، بينمــا تعتمــد دول أخــرى علــى 
واقــع البنيــة االجتماعيــة للشــباب، ويهــدف تعريــف فئــة الشــباب لتحديــد فتــرة االنتقــال إلــى 
مرحلــة البلــوغ واالســتقالل الذاتــي للشــباب2؛ فمثــال تقــوم األمــم المتحــدة بتعريــف الشــباب 
ألغــراض إحصائيــة علــى أنهــم الفئــة مــا بيــن 15 – 24 عامــا، كمــا تعتمــد العديــد مــن المنظمــات 
األخــرى تعاريــف بفئــات عمريــة مختلفــة تعتــرف بهــا األمانــة العامــة لألمــم المتحــدة؛ فتحــدد 
اليونســكو الشــباب مــا بيــن 15  –  24 عامــا، ويعرفهــم صنــدوق الشــباب التابــع لألمــم المتحدة 
ضمــن الفئــة العمريــة مــا بيــن 15 –  23 عامــا، بينمــا ميثــاق الشــباب األفريقــي مــن 15 – 35 

عامــا3. 

األراضــي  فــي  للشــباب  المتــداول  التعريــف  اعتمــاد  تــم  فقــد  االختالفــات،  لهــذه  ونظــرًا 
الفلســطينية والمعمــول بــه لــدى الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وخصوصــًا فيمــا 
يتعلــق بمســح الشــباب الفلســطيني للعــام 2015 والدراســات المســحية األخــرى المتعلقــة 
ــاًء  ــذي يتضمــن أيضــًا تعريــف األمــم المتحــدة للشــباب فــي نطاقــه؛ وبن بقطــاع الشــباب وال
علــى هــذا فــإن االســتراتيجية تعــرف الشــباب علــى أســاس الفئــة العمريــة مــن 15 – 29 عامــا. 

ان االخــذ بهــذا التعريــف هــو إجرائــي يقتصــر علــى غايــات األنشــطة واالســتهداف وال يعنــي 
بــأي حــال مــن األحــوال خــروج مــن هــم فــي الفئــة العمريــة مــن 15 – 18 مــن مرحلــة الطفولــة، 
وهــذا يتماشــى مــع توجهــات جهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني حيــث كانــت االرقــام 
التــي أعلــن عنهــا عشــية يــوم الشــباب العالمــي 12/8/2020 تركــز علــى الفئــة العمريــة مــن 
18  –  29 حيــث جــاء فيــه ان مجتمــع فلســطيني شــاب هنــاك 1.14 مليــون شــاب )18  –  29 
ســنة( فــي فلســطين يشــكلون حوالــي خمــس المجتمــع بنســبة 22 %، مــن إجمالــي الســكان 
فــي فلســطين منتصــف العــام 2020، 23(  % فــي الضفــة الغربيــة و22  % في قطــاع غــزة(. 
مــن جانــب اخــر بلغــت نســبة الجنــس بيــن الشــباب نحــو 105 شــباب ذكور لــكل 100 شــابة4.

2  UNDP Youth Strategy 2014 – 2017, United Nations Development Program, 2014. 
3  Definition of Youth, United Nations Department of Economic and Social Affairs )UNDESA(. 
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اإلطار القانوني المنظم لواقع الشباب محليًا ودوليًا

أواًل: القوانين والتشريعات الوطنية
الرغــم مــن وجــود اهتمــام مبكــر بقطــاع الشــباب الفلســطيني مــن قبــل الحكومــة  علــى 
الفلســطينية والــذي تــم مــن خاللــه اســتحداث وزارة الشــباب والرياضــة ومــن ثــم تفعيــل 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، ومــع غيــاب قوانيــن مختصــة منظمــة لواقــع الشــباب 
واحتياجاتهــم ضمــن منظومــة التشــريعات الفلســطينية، وعلــى الرغــم مــن مشــاركة فلســطين 
فــي تطويــر كافــة القــرارات الدوليــة المتعلقــة بالشــباب مــن خــالل وكاالت األمــم المتحــدة، 
إال أن المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة يعمــل علــى إعــداد مســودات يحــول دون إقرارهــا 

ــاب المجلــس التشــريعي. غي

ثانيًا: المواثيق واالتفاقيات الدولية
فيمــا يتعلــق بالقوانيــن الدوليــة فــإن األمــم المتحــدة أولــت اهتمامــًا مبكــرًا لقضايــا الشــباب 
وذلــك علــى شــكل توصيــات وقــرارات، إال أنــه ال يوجــد لغايــة اآلن صــك دولــي خــاص بحقــوق 
الشــباب أســوًة باالتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( أو اتفاقيــة حقــوق 
 2015 للعــام   2250 رقــم  )قــرار  المتحــدة  األمــم  عــن  ورد  مــا  باســتثناء  وغيرهــا،  الطفــل 
والمتعلــق بالشــباب ودورهــم فــي المناطــق ذات النــزاع المســلح وإحــالل الســالم(، ورغــم أن 
مــا صــدر عــن األمــم المتحــدة عمومــًا مــن بيانــات وتصريحــات حــول الشــباب ال يعــد تشــريعًا 
إلزاميــًا مــن منطلــق قانونــي، إال أنهــا تلعــب دورًا مهمــا فــي وضــع معاييــر وممارســات فضلــى 
ذات عالقــة بالسياســات الموجهــة للشــباب للكثيــر مــن الــدول والمؤسســات علــى المســتوى 

الوطنــي. 

ومــن ضمــن البرامــج المؤثــرة علــى قطــاع الشــباب »برنامــج العمــل العالمــي للشــباب« والــذي 
طورتــه األمــم المتحــدة مبكــرًا عــام 1995، خالقــًة بذلــك إطــارًا مرجعيــًا وتوجيهيــًا لإلجــراءات 
والتدابيــر الالزمــة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي للنهــوض بأوضــاع الشــباب. ويركــز هــذا 
البرنامــج بشــكل عــام علــى دعــم وبنــاء قــدرات الجهــات الحكوميــة الفاعلــة فــي مجــال قطــاع 
الشــباب وتعزيــز عــدد وجــودة الفــرص المتوافــرة للشــباب5. كذلــك وفــي تصريــح للشــبكة 
المشــتركة بيــن وكاالت األمــم المتحــدة بشــأن تنميــة الشــباب فــي العــام 2011، التزمــت 
الشــبكة بتقويــة فاعليــة األمــم المتحــدة في مجال النهوض بالشــباب وتعزيــز الجهود الوطنية 
الراميــة إلــى تســريع تنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة واألهــداف اإلنمائيــة المتعلقــة باليافعيــن 

.A/RES/50/81 :5 األمم المتحدة، الدورة الخمسون للجمعية العامة، برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة 2000 وما بعدها، مارس 1996، القرار رقم
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والشــباب«، وقــد أكــد تأســيس هــذه الشــبكة وتخصيــص عامــا كامــاًل لموضــوع الشــباب )عــام 
الشــباب العالمــي، آب 2010 – 2011( علــى جهــود المنظمــة األمميــة فــي المجــال6. هــذا 
باإلضافــة إلــى وجــود العديــد مــن المواثيــق والمعاهــدات المتعلقــة بالشــباب علــى المســتوى 
اإلقليمــي، ومــن أهمهــا: الميثــاق األوروبــي حــول مشــاركة الشــباب فــي الحيــاة المحليــة، 

الميثــاق اإلفريقــي للشــباب، المعاهــدة اإليبيرو – أمريكيــة المتعلقــة بحقوق الشــباب. 

فــي ذات الســياق وفــي العــام 2013، اتفقــت لجنــة الخبــراء المجتمعــة بمبــادرة مــن مفوضيــة 
األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان علــى تحليــل إطــار حقــوق اإلنســان المنطبــق علــى 
الشــباب والبحــث فــي الســبل المحتملــة للتقــدم فــي حقــوق الشــباب على المســتوى الدولي، 
وعلــى أن الشــباب يواجهــون صعوبــات فــي ممارســة حقوقهــم كمــا أن هنالــك ثغــرات فــي 

ســبل حمايــة حقــوق الشــباب اإلنســانية7.

قرار األمم المتحدة22508	 
يركــز قــرار األمــم المتحــدة رقــم )2250( للعــام 2015 علــى الشــباب ودورهــم فــي المناطــق 
ذات النــزاع المســلح وإحــالل الســالم، وتضامنــا مــع روح هــذا القــرار تقــوم الخطة االســتراتيجية 
للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة لألعــوام مــن )2017  – 2022( بالتركيــز على تلبية مطالب 
الشــباب واحتياجاتهــم المختلفــة. كمــا أن الخطــة االســتراتيجية للمجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضــة تتوافــق مــع البنــود الرئيســية للقــرار وبالتحديــد بنــود المشــاركة والوقايــة. حيــث أن 
ــة والسياســية  االســتراتيجية تكــرس فــي أحــد بنودهــا الرئيســية مشــاركة الشــباب المجتمعي
وتعزيزهــا مــن ناحيــة المشــاركة التطوعيــة واالنخــراط فــي المؤسســات المجتمعيــة الســلمية 
التــي تشــجع وتنمــي روح التعــاون والتســامح والــال عنــف بيــن مشــاركيها؛ كمــا تركــز علــى 
ــن  ــة وتمكي ــة الطالبي ــة والمشــاركة الحزبي المشــاركة السياســية خاصــة فــي المجالــس البلدي
ــع  ــات صن ــز دورهــم فــي عملي ــر عــن آرائهــم وتوجهاتهــم المختلفــة وتعزي الشــباب مــن التعبي
واقــع  خلــق  فــي  الفاعلــة  المســاهمة  أجــل  مــن  السياســية  مشــاركتهم  وتفعيــل  القــرار 
سياســي خــاٍل مــن النــزاع. أمــا بالنســبة للوقايــة فالخطــة بمجملهــا تشــكل عامــاًل مــن عوامــل 
الوقايــة للشــباب مــن االنخــراط فــي النــزاع والعنــف وخلــق واقــع بديــل لالنخــراط بالتعليــم 
والعمــل واألنشــطة الترفيهيــة والرياضيــة والثقافيــة والتطوعيــة؛ وهــذا يتوافــق مــع بنــد 
الوقايــة الــذي يتضمنــه هــذا القــرار والهــادف إلــى تهيئــة بيئــة تمكينيــه تشــمل الشــباب علــى 
اختــالف توجهاتهــم وخلفياتهــم وتمكنهــم مــن العمــل علــى تنفيــذ أنشــطة تمنــع العنــف 
وتعــزز التماســك والنســيج المجتمعــي بيــن فئاتــه المختلفــة والمشــاركة فــي إحــالل الســلم 

المجتمعــي.   

6  Joint statement of the interagency network of youth development, at the international year of youth, July 2011. 
7  OHCHR, expert meeting on the human rights for youth: executive summary and outcomes, 25 – 26 July 2013.

.)S/RES/2250 )2015 :8 االمم المتحدة، جلسة مجلس األمن 7573، ديسمبر 2015، القرار رقم
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خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 20309	 
ــة المســتدامة لعــام )2030( مــن ســبعة عشــرة هدفــًا  تتكــون خطــة األمــم المتحــدة للتنمي
للتنميــة المســتدامة التــي مــن المنــوي تحقيقهــا بحلــول العــام 2030. تتميــز هــذه األهــداف 
بشــموليتها لجميــع شــرائح المجتمــع باختالفاتهــم وبالتالــي فهــي تضــم فئــة الشــباب مضمونًا 
الفقــر، وتوفيــر  القضــاء علــى جميــع أشــكال  الخطــة  وبيانــًا؛ وبالخصــوص تســتهدف هــذه 
ــة، والتعليــم والتدريــب، وضمــان توافــر الخدمــات  األمــن الغذائــي، وضمــان الصحــة والرفاهي
المبــادئ  مــع  تتوافــق  األهــداف  هــذه  فــإن  وبهــذا  االقتصــادي.  النمــو  وتعزيــز  الصحيــة، 
واألهــداف األساســية التــي ترتكــز عليهــا الخطــة الوطنيــة للشــباب بقيــادة المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضــة، حيــث تركــز علــى تطويــر النظــام والواقــع التعليمــي ومحــو األميــة للشــباب 
الفلســطيني، وخاصــة فــي مجــال المهــارات التقنيــة والتعليــم والــذي تــم ذكــره علــى وجــه 
الخصــوص ضمــن محــاور الخطــة الوطنيــة؛ كمــا تركــز علــى تقليــل مســتويات البطالــة المرتفعــة 
فــي فلســطين والعمــل علــى تحســين الواقــع االقتصــادي للشــباب والــذي أكــدت عليــه خطــة 
التنميــة خاصــة مــن ناحيتــي توفيــر العمالــة وتكافــؤ األجــور؛ كمــا تعمــل الخطــة الوطنيــة علــى 
تطويــر مجــاالت الصحــة، والمشــاركة المجتمعيــة، والترفيــه والرياضــة، وهــذه النواحــي بدورهــا 

تنــدرج تحــت أهــداف خطــة التنميــة المســتدامة للعــام 2030. 

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الـ 25	 
حيــث تــم التأكيــد فــي المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة 25، علــى التــزام المنظومة األممية 
ــة«  ــك حقهــم فــي الصحــة الجنســية واإلنجابي ــع »بمــا فــي ذل بدعــم حقــوق اإلنســان للجمي
والمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيــات، خصوصــا األكثــر ضعفــا واألشــد حرمانــا.

وتضمنــت قائمــة التــزام األمــم المتحــدة التــي أعلنتهــا نائبــة األميــن العــام تركيــزا علــى قضايــا 
محــددة بشــأن التنميــة والســكان، خصوصــا للفئــات األكثــر ضعفــا، ســلطت فيهــا المســؤولة 

األمميــة الضــوء علــى اآلتــي:

تكثــف المنظومــة عملهــا مــن أجــل »القضــاء علــى جميــع وفيــات األمهــات واألطفــال التــي 
يمكــن الوقايــة منهــا« وعلــى »العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس« ضــد النســاء والفتيــات 

والشــباب، و«تلبيــة احتياجــات تنظيــم األســرة« كحــق لمالييــن النســاء.

الالزمــة  الظــروف  والشــباب وتهيئــة  اليافعيــن  قــدرات  فــي  االســتثمار  المنظومــة  تدعــم 
والمهــارات الجيــدة والتعليــم، بمــا فــي ذلــك وصولهــم للتعليــم الجنســي الشــامل والخدمــات 
التــي »تضمــن صحتهــم وتمكينهــم، كشــريحة يعتمــد عليهــا النمــو االقتصــادي الشــامل« 

ــم ــر مــن العال واســتدامة جــزء كبي

.A/RES/70/1 :9 األمم المتحدة، الدورة السبعون للجمعية العامة، تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، 2013  وأعيد إصدارها 2015، القرار رقم
األمم المتحدة مؤتمر التنمية والسكان 2050، والذي اعلن في عام 2019،في نيروبي.
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تدعــم األمــم المتحــدة الحكومــات الوطنيــة فــي التنفيــذ الكامــل والمعجــل لجــدول أعمــال 
المؤتمــر، تمشــيا مــع تنفيــذ الــدول ألهدافهــا الخاصــة بالتنميــة المســتدامة، وذلــك مــن خــالل: 
تعزيــز أوجــه التــآزر عبــر كافــة وكاالت األمــم المتحــدة وتعزيــز المواءمــة والتنســيق بيــن فرقهــا 

القطريــة

وتلتــزم األمــم المتحــدة بضمــان »عــدم تخلــف أحــد عــن الركــب« والوصــول إلــى أبعــد مــا يكــون 
نحــو ذلــك، مــن خــالل إنتــاج ونشــر البيانــات والمعلومــات المصنفــة والمنســقة لزيــادة الدعــم 
ــى  ــة عل ــى تتمكــن مــن وضــع سياســات واســتراتيجيات وبرامــج مبني ــة حت للحكومــات الوطني
البيانــات، ومركــزة نحــو تنفيــذ أجنــدة المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة »باعتبــاره مســاهمة 

حاســمة فــي خطــة عــام 2030 وأهدافهــا اإلنمائيــة المســتدامة.”

التوافق ما بين أجندة السياسات الوطنية واستراتيجية الشباب
 بــادرت الحكومــة الفلســطينية وعبــر األعــوام القليلــة الماضيــة إلــى إعــداد مجموعــة مــن 
الخطــط الوطنيــة واالســتراتيجيات القطاعيــة وغيــر القطاعيــة التــي تتعلــق بمجــاالت العمــل 
الحكومــي والرســمي، واســتكمااًل لهــذا التحــرك تــم إعــداد خطــة التنميــة الوطنيــة لألعــوام 
مــن )2014 – 2016( والتــي جــاءت بعنــوان »بنــاء الدولــة وتجســيد الســيادة« والتــي لخصــت 
أجنــدة السياســات الوطنيــة التــي تتبناهــا الحكومة الفلســطينية وجوانب التدخل المســتقبلية، 
وقــد شــملت أربعــة قطاعــات رئيســية ضمــت كاًل مــن )قطــاع التنميــة االقتصاديــة والتشــغيل، 
االجتماعيــة، قطــاع  والتنميــة  الحمايــة  المؤسســات، قطــاع  وبنــاء  الرشــيد  الحكــم  قطــاع 
البنيــة التحتيــة(؛ وتســتهدف هــذه االســتراتيجية إجــراء عمليــة ربــط مــا بيــن التوجهــات العامــة 
للقطاعــات التنمويــة الــواردة ضمــن مصفوفــة األولويــات والتدخــالت السياســاتية لألعــوام 

)2017 – 2022( مــع أولويــات الشــباب الــواردة ضمــن االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب. 

تضمنــت أجنــدة السياســات الوطنيــة محــورًا خاصــًا يتعلــق بتوفيــر فــرص عمــل الئــق للجميــع 
مــن خــالل اعتمــاد إجــراءات تعنــى باإلســراع فــي إطــالق المشــاريع الرياديــة لتشــغيل الخريجيــن، 
ــره، ضمــان بيئــة عمــل آمنــة ومراعيــة للمعاييــر  دعــم صنــدوق التشــغيل الفلســطيني وتطوي
الصحيــة والســالمة المهنيــة. حيــث أن هــذه السياســات والتدخــالت تتقاطــع مــع التوجهــات 
العامــة لالســتراتيجية الوطنيــة للشــباب ضمــن محــور العمــل والتمكيــن االقتصــادي والتــي 
ركــزت علــى ضــرورة توفيــر المزيــد مــن فــرص العمــل والحــد مــن البطالــة، وتوفيــر الدعــم 
للشــباب وتأســيس صناديــق دعــم للمبــادرات الشــبابية والرياديــة، وتأهيــل الخريجيــن، وضمــان 
بيئــة مراعيــة لشــروط عمــل إيجابيــة وغيــر مجحفــة بحــق الشــباب، وتقديــم الدعــم للشــركات 

الشــبابية الناشــئة والمشــاريع الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر. 

هــذا باإلضافــة إلــى محــور الحــد مــن الفقــر والــذي يركز على تطويــر برامج التمكيــن االقتصادي 
للفئــات  عمــل  فــرص  وتوفيــر  االجتماعــي،  واإلدمــاج  والمهمشــين  للفقــراء  واالجتماعــي 
المهمشــة، وهــو مــا يتقاطــع مــع توجهــات الخطــة الوطنيــة للشــباب والتــي تضمنــت التركيــز 
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علــى الفئــات األكثــر تهميشــا ومــن أهمهــا )الشــباب مــن ذوي اإلعاقــة، الفتيــات مــن فئــة 
الشــباب، الشــباب فــي العائــالت األكثــر فقــرًا، األســرى المحرريــن مــن فئــة الشــباب(؛ وهــذا مــا 
يمكــن مالحظتــه فــي التوجهــات العامــة التــي تســتهدف تمكيــن الشــباب الفلســطيني مــن 
ــاة  ــة فــي الحي ــن لهــم النجــاح فــي مســتقبلهم والمشــاركة الفعال ــى فــرص تؤّم الحصــول عل

العامــة وبنــاء الدولــة، بالتركيــز علــى الشــباب األقــل حظــًا.

كمــا تتوافــق أجنــدة السياســات الوطنيــة مــع ضــرورة تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن 
المــرأة مــن خــالل إزالــة كافــة أشــكال التمييــز ضــد النســاء والفتيــات، والقضــاء علــى كافــة 
أشــكال العنــف ضدهــن وهــي ذات التوجهــات المتعلقــة بالخطــة الوطنيــة للشــباب ضمــن 
محــور المشــاركة وخصوصــًا الهــدف االســتراتيجي المتعلــق بتعزيــز مفهــوم المســاواة بيــن 
الجنســين مــن فئــة الشــباب. أخيــرًا يمكــن اإلشــارة إلــى مــا تضمنتــه أجنــدة السياســات الوطنيــة 
وتعزيــز  والتقنيــة  الرقميــة  الصناعــات  وتشــجيع  دعــم  مــن   )2022 – 2017( مــن  لألعــوام 
المحتــوى الرقمــي باإلضافــة إلــى توفيــر تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت الالزمــة لتطويــر 
قطــاع األعمــال، والــذي يتوافــق مــع التوجهــات المتعلقــة بالخطــة الوطنيــة للشــباب ضمــن 
محــور التكنولوجيــا مــن حيــث دعــم المشــاريع والمبــادرات الرياديــة ذات الطابــع التكنولوجــي 
للخريجيــن وتبنيهــا وتطويرهــا، باإلضافــة إلــى محــور التعليــم والتدريــب والــذي يتضمــن العمــل 
علــى توفيــر مختبــرات علميــة تعتمــد علــى التكنولوجيــا مــن أجــل تنميــة قــدرات الطلبــة فــي 

المجــال العلمــي.

الشباب وجائحة الفيروس المستجد )كوفيد 19( كورونا:
تأثــر المجتمــع الفلســطيني بمختلــف مكوناتــه بجائحــة كورونــا شــأنه شــأن ســائر المجتمعــات 
فــي دول العالــم، وابــرزت االجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة للتعامــل مــع الجائحــة الــدور 
المحــوري للشــباب الفلســطيني الــذي شــارك بشــكل واســع فــي اللجان الشــعبية التــي اخذتها 
علــى عاتقهــا تنظيــم التعامــل مــع الحاجــة فــي القــرى والتجمعــات التــي ال يوجــد ســيطرة 
للحكومــة عليهــا كمــا ســاهم الشــباب بشــكل مباشــر فــي تشــكيل لجــان األحيــاء والمناطــق 
وعملــوا بفاعليــة فــي اللجــان التطوعيــة التــي تحملــت عــبء الوصــول الــى العائــالت المتأثــرة 

امــا بشــكل مباشــر او غيــر مباشــر مــن الجائحــة.

كمــا اثــرت الجائحــة بشــكل مباشــر علــى كافــة المناحــي المختلفــة المتعلقــة بحيــاة الشــباب 
خصوصــا فــي المجــال االقتصــادي حيــث ارتفعــت نســب البطالــة بيــن الشــباب لتتجــاوز 45  % 
كمــا اورد االحصــاء الفلســطيني فــي حيــن ان النســبة بيــن الخريجيــن مــن حملــة دبلــوم متوســط 

فأعلــى قــد تجــاوزت النصــف لتصــل الــى 58 % 10.
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الشباب واالحتالل اإلسرائيلي
الشــباب  قطــاع  تواجــه  التــي  والتحديــات  المعيقــات  أهــم  اإلســرائيلي  االحتــالل  يمثــل 
الفلســطيني وتعيــق نمــوه وتطــوره وحصولــه علــى الحقــوق األساســية المختلفــة، حيث تعتبر 
سياســات االحتــالل اإلســرائيلي ضــد الشــعب الفلســطيني عامــة والشــباب خاصــة مســاهمًا 
رئيســيًا فــي الواقــع األليــم الــذي يعيشــه الشــباب؛ فعلــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة 
أخضعــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي الشــعب الفلســطيني ألشــكال مختلفــة مــن العنــف 
بمــا فــي ذلــك القتــل واالعتقــاالت التعســفية واإلداريــة واإلصابــات وقصــف وهــدم المنــازل 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر. فخــالل الخمســة عشــر ســنة الماضيــة وحدهــا تعرضــت األراضــي 
الفلســطينية لموجــات عنــف مــن االحتــالل واالســتيطان اإلســرائيلي مــع بدايــة االنتفاضــة 
الثانية – انتفاضــة األقصــى فــي العــام 2000 – وتبعهــا العــدوان اإلســرائيلي علــى المحافظــات 
الجنوبيــة فــي أعــوام 2008، 2010، 2014 وحتــى الهبــة الشــعبية األخيــرة التــي اندلعــت 
فــي المحافظــات الشــمالية فــي أكتوبــر 2015. حيــث أكــد تقريــر لــوزارة الصحــة الفلســطينية 
أنــه ومنــذ العــام 2000 وحتــى 2011، استشــهد 4,607 فــرد مــن فئــة الشــباب مــا يشــكل 
نســبة 63.7 % مــن مجمــوع الشــهداء، وجــرح مــا يقــارب 35,321 فــرد بمــا نســبته 58.8 % مــن 
مجمــوع الجرحــى مــن فئــة الشــباب11. ويبيــن الشــكل التالــي تقســيم أعــداد الشــهداء والجرحــى 
حســب الفئــة العمريــة للشــباب، ويتضــح أن أعلــى نســبة للجرحــى تقــع فــي الفئــة العمريــة مــن 

15 – 19 ســنة أمــا أعلــى نســبة للشــهداء فتقــع فــي الفئــة العمريــة مــن 20 – 24 ســنة.

الشكل رقم )1(: أعداد الجرحى والشهداء حسب الفئة العمرية ما بين 2000 – 2011

المصدر: تقرير »شهداء وجرحى انتفاضة األقصى 2012«، وزارة الصحة، 2012

11 »شهداء وجرحى انتفاضة االقصى 2012« ، مركز المعلومات الصحية الفلسطينية، وزارة الصحة، غزة  –  فلسطين، مايو 2012.
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كمــا تتشــبع ذاكــرة الشــباب الفلســطيني بصــور العنــف الناجــم عــن االحتــالل اإلســرائيلي 
والــذي تعانــي منــه عائالتهــم أو المناطــق التــي يعيشــون فيهــا أو ضــد الشــباب أنفســهم. 
ويتعــرض الشــباب ألشــكال متعــددة مــن القمــع الممنهــج الــذي تقــوم بــه ســلطات االحتــالل 
اإلســرائيلي بحقهــم والتــي تســببت فــي ســقوط الكثيــر مــن الشــهداء والجرحــى والمصابيــن 
وذوي اإلعاقــة. ويتعــرض الشــباب الفلســطيني ألشــكال متعــددة مــن اإلذالل علــى الحواجــز 
العســكرية اإلســرائيلية التــي تقــوم بحرمانهــم مــن أبســط حقوقهــم فــي الحركــة والتنقــل 
بحريــة. وخــالل ســنوات االحتــالل الطويلــة تعــرض عشــرات اآلالف مــن الشــباب لالعتقــال مــن 
قبــل االحتــالل اإلســرائيلي، ممــا حــرم الكثيــر منهــم مــن حقهــم فــي أن يحيوا حيــاة طبيعية وأن 
يلتحقــوا بالتعليــم والتدريــب وممارســة الرياضــة والترفيــه والعمــل كغيرهــم مــن الشــباب فــي 
شــتى أنحــاء العالــم. ورغــم أن األشــياء الماديــة والخســائر البشــرية يمكــن تعدادهــا وحصرهــا إال 
أن اآلثــار النفســية الناتجــة عــن ممارســات االحتــالل قــد تتســبب فــي جــروح غائــرة فــي وجــدان 
ونفــوس األطفــال والشــباب الفلســطيني يصعــب حصرهــا أو تقديــر نتائجهــا وآثارهــا علــى 

المــدى البعيــد.

مناطــق  مختلــف  فــي  الشــباب  مــع  عقــدت  التــي  المركــزة  النقــاش  مجموعــات  وخــالل 
المحافظــات الشــمالية والجنوبيــة التــي شــملتها الدراســة لــم يتواجــد شــاب واحــد أو شــابة 
واحــدة مــن المشــاركين إال ولديــه أو لديهــا قصــة شــخصية أو تجربــة ذاتيــة ترتبــط باعتــداءات 
االحتــالل، ســواء كان ذلــك بفقــدان أحــد افــراد األســرة أو أحــد األقــارب أو األصدقــاء، أو 
بســبب االعتقــال الــذي تعرضــوا لــه هــم شــخصيًا أو أحــد أقاربهــم، أو بســبب االجتياحــات 
أو إعاقــات ألقــارب أو  التســبب فــي إصابــات  أو  المتكــررة لمناطــق ســكناهم،  العســكرية 
أصدقــاء، أو مصــادرة أراضــي، أو هــدم منازلهــم وممتلكاتهــم، أو اعتــداء الجيــش أو الشــرطة 

أو المســتوطنين عليهــم، أو بأكثــر مــن شــكل مــن االعتــداءات الســابقة12.

وحســب مركــز المعلومــات الفلســطيني فقــد بلــغ عــدد األســرى والمعتقليــن الفلســطينيين 
فــي ســجون االحتــالل حّتــى نهايــة شــهر كانــون الثانــي 2020 قرابــة )5000(، منهــم )42( 
أســيرة، فيمــا بلــغ عــدد المعتقليــن األطفــال قرابــة )200( طفــل، والمعتقليــن اإلدارييــن قرابــة 
)450(، وبلــغ عــدد أوامــر االعتقــال اإلداري الصــادرة )96( أمــر إداري بينهــم )32( جديــد و)64( 

تجديــد ألوامــر صــدرت ســابقًا13.

ويخالــف  األســرى.  األطفــال  انتهاكًا لحقــوق  يشــكل  االحتــالل،  ســلطات  تقوم بــه  مــا  إن 
القانــون الدولــي، وخصوصــًا اتفاقيــة الطفــل المــادة )16( والتــي تنــص علــى أنــه: »ال يجــوز أن 
يجــري أي تعــرض تعســفي أو غيــر قانونــي للطفــل فــي حياتــه الخاصــة، أو أســرته أو منزلــه أو 
مراســالته وال أي مســاس غيــر قانونــي بشــرفه أو ســمعته« وتنــص أيضــًا علــى أن »للطفــل 
الحــق فــي أن يحميــه القانــون مــن مثــل هــذا التعــرض أو المســاس«. وال يراعــي االحتــالل 
حداثــة ســن األطفــال أثنــاء تقديمهــم للمحاكمــة، وال تشــكل لهــم محاكــم خاصــة. باإلضافــة 

12 خالد النبريص. دراسة تحليلية لواقع الشباب، المجلس األعلى للشباب والرياضة، 2014.
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إلــى أن االحتــالل يحــدد ســن الطفــل بمــا دون ال16 عامــًا، وذلك وفــق الجهــاز القضائــي 
اإلســرائيلي الــذي يســتند فــي اســتصدار األحــكام ضــد األســرى األطفــال إلــى األمــر العســكري 
رقــم »132«، والــذي حــدد فيــه ســن الطفــل، بمــن هــو دون السادســة عشــر، وفــى هــذا 
مخالفــة صريحــة لنــص المــادة رقــم »1« مــن اتفاقيــة الطفــل والتــي عرفــت الطفــل بأنــه )كل 

إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــر(.

مــن جانــب آخــر، حيــن ســؤال الشــباب فــي مناطــق البحــث المختلفــة عــن توقعاتهــم حــول 
إمكانيــة التوصــل إلــى ســالم مــع إســرائيل؛ أعربــت الغالبيــة العظمــى منهــم أنهــا ال تثــق بــأن 
إمكانيــة التوصــل إلــى اتفــاق ســالم مــع الحكومــة اإلســرائيلية الحاليــة أمــرًا ممكنــًا، أو أن 
أفــق تحقيــق الســالم غيــر متاحــة ألنــه ال يوجــد فــي األحــزاب اإلســرائيلية الرئيســية والحاكمــة 
مــن يمكــن صنــع الســالم معــه، ومــن هــو مســتعد لتقديــم الحــد األدنــى مــن التنــازالت لصنــع 
الســالم. ولــم يالحــظ وجــود فــروق جوهريــة بيــن آراء الشــباب فــي المناطــق المختلفــة وإن 
غلــب علــى إجابــات الشــباب الغزييــن نظــرة أكثــر تشــاؤمًا وتشــككًا بإمكانيــة تحقيــق الســالم. 
كذلــك فقــد لوحــظ أن الشــباب الذكــور المشــاركين فــي اللقــاءات كانــوا أكثــر تشــاؤمًا مــن 

ــاث14.   اإلن

وقــد شــكل الشــباب عنصــرًا هامــًا فــي أشــكال المقاومــة ضــد االحتــالل، وقــد بــرز هــذا خــالل 
الســنوات الماضيــة علــى شــكل حــراكات ومبــادرات وتجمعــات شــبابية مســتقلة مقاومــة 
لالحتــالل وسياســاته وبشــتى الطــرق. ومــن ضمــن هــذه الحــراكات عــام 2009، حملــة طــالب 
فلســطين للمقاطعــة األكاديميــة إلســرائيل ضمــن حركــة مقاطعــة إســرائيل )BDS(، وحــراك 
ــن يمــر«، والشــبكة الشــبابية  ــد إنهــاء االنقســام« عــام 2011، وحــراك »برافــر ل »الشــعب يري
الفلســطينية فــي لبنــان عــام 2013، وقــرى المقاومــة مــن خــالل المظاهرات ضــد جدار الفصل 
العنصــري ومصــادرة األراضــي فــي قــرى بعليــن )2005(، ونعليــن )2008(، والنبــي صالــح، وباب 
الشــمس )2013(. كمــا بــرزت حمــالت لمقاطعــة البضائــع اإلســرائيلية مــن ضمنهــا مبــادرة 
»بــادر لمقاطعــة المنتجــات اإلســرائيلية« عــام 2011. كمــا ظهــرت عــام 2014 حــركات جديــدة 
مثــل » متحركيــن مــن أجــل فلســطين« وحركــة »ارفــض، شــعبك بيحميــك«، وقــد توزعــت 
هــذه الحــراكات فــي الوطــن والشــتات وأراضــي الـــ1948 15. وقــد وفــرت هــذه الحــركات، وإن 
لــم تكــن جميعهــا منظمــة، مســاحة للشــباب للمشــاركة فــي المقاومــة بشــكل غيــر تقليــدي 
وبعيــدًا عــن الحزبيــة واألطــر السياســية، وهــذا الــذي شــكل تحديــًا لالحتــالل اإلســرائيلي فــي 
قمــع ومواجهــة هــذه الحــراكات. ويبــرز هــذا فــي الهبــة الشــعبية األخيــرة التــي انطلقــت 
فــي أكتوبــر201516، والتــي كان الشــباب فيهــا عنصــرًا رئيســيًا فاعــاًل فــي مقاومــة االحتــالل، 

وتميزت مشاركة الشباب فيها بأنها كانت بعيدة في معظمها عن األطر الحزبية. 

14 خالد النبريص. دراسة تحليلية لواقع الشباب، المجلس األعلى للشباب والرياضة، 2014.
15 ربى عوض الله. »دور الشباب الفلسطيني في المقاومة السلمية الشعبية«، مفتاح. 14/04/2016. 

16 »دور الشباب الفلسطيني في شق مسار التغيير ومواجهة تحديات المشروع الوطني«، المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية  –  مسارات. نوفمبر 
.2016
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تحليل واقع الشباب الفلسطيني

نظرة عامة 
يمثــل الشــباب أهــم المــوارد البشــرية التــي تمتلكهــا الــدول وإحــدى المقومــات األساســية 
التــي لهــا دور رئيــس فــي تنميــة المجتمــع وضمــان تقدمــه وازدهــاره، وال ســيما أن كثيــرًا مــن 
ــة، تتمثــل فــي انخفــاض نســبة الشــباب  ــات حقيقي ــدول المتقدمــة اليــوم تعانــي مــن تحدي ال
بشــكل متزايــد، وارتفــاع نســب الكهولــة وكبــار الســن17. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن المجتمــع 
الفلســطيني مــا زال يعتبــر مجتمعــًا فتيــًا، حيــث تمثــل فئــة الشــباب فيــه أعلــى مســتويات 
الهــرم الســكاني، فيمــا تشــير المعطيــات الديمغرافيــة الــواردة مــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
فــي  بلغــت  عــام   )14 – 0( مــن  العمريــة  الفئــة  األفــراد ضمــن  نســبة  أن  إلــى  الفلســطيني 
منتصــف العــام 2015 حوالــي 39.4 % مــن مجمــل عــدد الســكان فــي فلســطين، فيمــا بلغــت 
نســبة األفــراد مــن )15 – 29( عــام حوالــي 30.0 % ومــا يعــادل 1.404 مليــون نســمة، منهــم 
37.4 % بعمــر 15 – 19 و62.6 % بعمــر 20 – 29 )104.1 ذكــر مقابــل 100 مــن اإلنــاث(، فــي 
حيــن بلغــت نســبة األفــراد الذيــن تبلــغ أعمارهــم 60 ســنة فأكثــر حوالــي 4.5  % فقــط مــن 

المجتمــع الفلســطيني18. 

الجدول رقم )1(: نسبة الشباب في فلسطين حسب )العمر، المنطقة(

المحافظات الجنوبية المحافظات الشمالية فلسطين الفئة العمرية

43.0 37.2 39.4 14  –  0

29.8 30.1 30.0 29  –  15

15.4 17.5 16.7 44  –  30

8.0 10.3 9.4 59  –  45

3.8 4.9 4.5  –  60

المصدر: مسح الشباب الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2015.

ــاك  ــي أعدهــا الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، هن ــرات الســكانية الت ــى التقدي ــاء عل بن
5 مليــون فلســطيني فــي دولــة  العالــم منهــم نحــو  13 مليــون فلســطيني فــي  حوالــي 
فلســطين، 2.53 مليــون ذكــر و2.45 مليــون أنثــى.  فبلــغ عــدد ســكان الضفــة الغربيــة المقــدر 
حوالــي 2.99 مليــون نســمة، منهــم 1.53 مليــون ذكــر و1.46 مليــون أنثــى، بينمــا قــدر عــدد 

17  United Nations, Department of Economics and Social Affairs, ”World Population projected to reach 9.7 billion by 2050”, 2015.
18 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، اعالن يوم العالمي للشباب 12/8/2019.
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ســكان قطــاع غــزة لنفــس العــام بحوالــي 1.99 مليــون نســمة، منهــم 1.01 مليــون ذكــر و980 
ألــف أنثــى.

المجتمــع الفلســطيني فتــي وأكثــر مــن ثلــث ســكانه دون 15 ســنة  تقــدر نســبة األفــراد فــي 
الفئــة العمريـــة )0 – 14 ســنة( فــي منتصــف العــام 2019 بحوالــي 38 % مــن مجمــل الســكان 
فـــي فلســطين، بـــواقع 36 % فــي الضفــة الغربيــة و42 % فــي قطــاع غــزة.  ويالحــظ انخفــاض 
نســبة األفــراد الذيــن تبلــغ أعمارهــم )65 ســنة فأكثــر( حيــث قــدرت نســبتهم فــي منتصــف عــام 

2019 بحوالــي 3 % فــي فلســطين، بواقــع 4 % فــي الضفــة الغربيــة و3 % فــي قطــاع غــزة.

كمــا اشــار التقريــر الــى ان الكثافــة الســكانية فــي فلســطين مرتفعــة بشــكل عــام وفــي قطــاع 
غــزة بشــكل خــاص، إذ بلغــت الكثافــة الســكانية المقــدرة لعــام 2019 نحــو 826 فــردًا /كــم2 
فــي فلســطين، بواقــع 528 فــردًا /كــم2 فــي الضفــة الغربيــة مقابــل 5,453 فــردًا /كــم2 فــي 

قطــاع غــزة.

 30.2 بلــغ  الخــام فــي فلســطين  المواليــد  أن معــدل  إلــى  الســكانية  وتشــير اإلســقاطات 
مولــودًا لــكل 1000 مــن الســكان عــام 2019 فــي حيــن بلــغ فــي الضفــة الغربيــة 27.7 مولــودًا 
مقابــل 33.9 مولــودًا فــي قطــاع غــزة لــكل 1000 مــن الســكان.  مــن جانــب أخــر بلــغ معــدل 
الوفيــات الخــام المقــدرة فــي فلســطين 3.7 حالــة وفــاة لــكل 1000 مــن الســكان عــام 2019، 
وبلــغ فــي الضفــة الغربيــة 3.9 حالــة وفــاة لــكل 1000 مــن الســكان مقابــل 3.5 حالــة وفــاة فــي 

قطــاع غــزة. لــكل 1000 مــن الســكان.19

ومــا زالــت فلســطين تشــهد نمــوًا ســكانيًا متســارعًا، علــى الرغــم مــن انخفــاض معــدل الخصوبة 
الكليــة إلــى 4.06 فــي 201420، ولكــن مــا يــزال أعلــى بمرتيــن عمــا هــو فــي البلــدان العربيــة، 
وبنــاًء علــى تنبــؤات النمــو الســكاني فــي فلســطين21، إذ يرجــح أن يتضاعــف عــدد الســكان 
فــي غضــون 35 ســنة، أي مــن 4.75 مليــون نســمة فــي ســنة 2015 إلــى 6.9 فــي ســنة 
ــادة علــى الرغــم مــن  ــر مــن 9.5 فــي ســنة 2050. وســوف تحــدث هــذه الزي 2030 وإلــى أكث
االنخفــاض المتوقــع فــي الخصوبــة، وبذللــك ســينتج تحــول ديمغرافــي فــي الفئــات الســكانية 
حيــث ســتنخفض نســبة صغــار الســن )0 – 14( إلــى 35 % فــي 2030، وقــد تصــل إلــى 25 % 
فــي 2050، بينمــا ســترتفع نســبة الفئــة العاملــة )15 – 64( مــن 57.8 % إلــى 61 % فــي 2030 
إلــى الضغــط  وستســتمر باالرتفــاع بشــكل ملحــوظ لتصــل 67 % فــي 2050. وهــذا يشــير 
المرتفــع الــذي سيشــهده ســوق العمــل، والــذي مــن المؤكــد أن يحــدث خــالل الســنوات 
التاليــة؛ فعــدد المنضميــن ســيرتفع بشــكل حــاد حتــى ســنة 2035، بســبب التدفــق الكبيــر 
للفئــات الشــابة إلــى ســوق العمــل، ممــا يعنــي انخفــاض نســبة العــبء الديمغرافــي نتيجــة 
ارتفــاع نســبة الســكان فــي ســن العمــل، وانخفــاض الفئــات المعتمــدة بالمقارنــة مــع الفئــات 

المنتجــة.  

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3502 2019 19  الحها المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2019 تقرير بمناسبة اليوم العالمي للسكان
20 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2015. المسح العنقودي متعدد المؤشرات، 2014. رام الله –  فلسطين.

21 مكتب رئيس الوزراء/اللجنة الوطنية للسكان و صندوق االمم المتحدة للسكان 2016. »فلسطين 2030« التغير الديمغرافي: فرص للتنمية. فلسطين.
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وبذلــك تواجــه فلســطين فرصــة ديمغرافيــة والتــي يمكــن تســخيرها إلــى عائــد ديمغرافــي 
ونمــو اقتصــادي، إذا مــا تــم االســتثمار جيــدًا فــي تمكيــن الشــباب بمــا فــي ذلــك الحصــول 
علــى الرعايــة الصحيــة المالئمــة، والتعليــم الجيــد وفــرص متســاوية للذكــور واإلنــاث والعمالــة 
المنتجــة والمواطنــة الفاعلــة. لذلــك فــإن النمــو االقتصــادي، والتنميــة المســتدامة مرتبطــة 
بشــكل أساســي فــي االســتثمار فــي المــوارد البشــرية، ومــن أهمهــا فئــات الشــباب، والعمــل 

علــى تطويــر قدراتهــم، وتمكينهــم مــن التمتــع بحقوقهــم المختلفــة. 

ِإن النمــو الســكاني الســريع والتغيــر فــي الهيــكل العمــري فــي فلســطين لديــه تَأثيــر علــى 
القطاعــات االجتماعيــة وااِلقتصاديــة، وســيزيد الطلــب علــى الخدمــات العامــة بمــا فــي ذلــك 
الرعايــة الصحيــة والتعليــم والعمــل. ويؤخــذ بعيــن االعتبــار زيــادة تدفــق فئــة الشــباب إلــى 
ســوق العمــل، فــإن معــدل عــدد الوظائــف التــي يجــب توفيرهــا كل ســنة ســيرتفع مــن 58 
ألفــًا اآلن إلــى 72 ألفــًا فــي الفتــرة 2030 – 2035. ولكــن توفيــر فــرص العمــل يجــب أن يؤخــذ 
فــي االعتبــار، كذلــك االحتياطــي الكبيــر مــن األشــخاص المدرجيــن فــي صفــوف البطالــة، 
والعمالــة الناقصــة، والذيــن هــم أيضــًا يتطلعــون إلــى توفــر فــرص العمــل. ومــن المتوقــع أن 
ينمــو حجــم الفئــات الســكانية فــي ســن المدرســة فــي فلســطين، وذلــك تحــت تأثيــر العوامــل 
ــة  ــه مــن مرحل ــة، والتحســن فــي معــدالت االلتحــاق بالتعليــم فــي جميــع مراحل الديموغرافي
الذكــور واإلنــاث. وبحلــول  مــن  لــكل  الجامعــي  التعليــم  إلــى  مــا قبــل األساســي  التعليــم 
ســنة 2030، ســيلتحق بالمــدارس حوالــي مليونــي طالــب وطالبــة فــي عمــر 4 – 17 ســنة، 
ــة االحتياجــات  ــة. ويتطلــب لتلبي ــي حوالــي 400,000 طالــب وطالب ــم العال وســيلتحق بالتعلي
وجــود 32,000 معلــم إضافــي، وللحفــاظ علــى النســبة الراهنــة للمــدارس، ســيلزم وجــود 
1650 مدرســة جديــدة فــي فلســطين حتــى ســنة 2030. كمــا َأن التحــول الديمغرافــي مــن 
خــالل تعديــل الهيكليــة الســكانية ســيؤثر أيضــًا علــى المتطلبــات الصحيــة ومــا يترتــب عليــه مــن 
تبعــات بالنســبة لألولويــات الصحيــة للفئــات الســكانية المختلفــة مــن الشــباب، واأَلطفــال، 
والنســاء فــي ســن اإِلنجــاب وكبــار الســن؛ ممــا ســيتطلب توفــر مزيــد مــن اأَلطبــاء، والكــوادر 

التمريضيــة والطبيــة المســاعدة والبنيــة التحتيــة.
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تحليل واقع الشباب الفلسطيني في سياق التحديات التنموية

التعليم
حســب المعطيــات الــواردة مــن قبــل جهــاز اإلحصــاء الفلســطيني، ســجل العــام 2015 التحاقــًا 
بالتعليــم بمــا نســبته 36.9 % مــن الشــباب الفلســطيني ضمــن الفئــة العمريــة مــن )15 – 29(، 
منهــم 32.1 % مــن فئــة الذكــور، 42 % مــن فئــة اإلنــاث، حيــث تراوحــت النســبة بيــن 36.3 % 
مــن المحافظــات الشــمالية مقابــل 37.9 % فــي المحافظــات الجنوبيــة؛ كمــا أن 11.2 % مــن 
الشــباب الذكــور مقارنــة مــع 14.3 % مــن اإلنــاث مــن حملــة الشــهادة الجامعيــة، بينمــا تمثــل 
مــا نســبته 3.2 % مــن الشــباب الذكــور مقابــل 1.6 % مــن اإلنــاث ممــن لــم يكملــوا أي مرحلــة 
تعليميــة و0.7 % مــن الشــباب أمّييــن. وقــد أظهــرت البيانــات أيضــًا أن أســباب عــدم رضــا 
الشــباب عــن نظــام التعليــم تكمــن فــي أربعــة أســباب رئيســة وهــي: صعوبــة الدراســة، وعــدم 
وجــود عمــل بعــد التخــرج، ومعاملــة المدرســين، ناهيــك عــن أســاليب التدريــس والتــي تعتمــد 

علــى الحفــظ والتلقيــن22. 

الشكل رقم )2(: أسباب عدم رضا الشباب عن نظام التعليم

المصدر: مسح الشباب الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2015.

وعنــد المقارنــة مــع النســب الصــادرة عــن اإلحصــاء الفلســطيني فــي العــام 2018 حيــث 
أظهــرت بيانــات مســح القــوى العاملــة لعــام 2018 أن 37 % مــن الشــباب )18 – 29 ســنة( 
ملتحقــون بالتعليــم، بواقــع 45 % فــي الفئــة العمريــة )18 – 22 ســنة( و7 % للفئــة العمريــة 
)23 – 29 ســنة(؛ فــي حيــن بلغــت نســبة االلتحــاق بيــن الشــباب الذكــور 20 % مقابــل 28 % 

للشــابات نجــد ان التغيــر فــي نســب االلتحــاق تغيــرا ايجابيــا لصالــح نســب االلتحــاق.23

22 مسح الشباب 2015 
23   http//:www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID3529= 
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كمــا أظهــر تقريــر حالــة الشــباب ان نســب الحاصليــن علــى شــهادة البكالوريــوس فــي نمــو 
مطــرد حيــث ارتفعــت نســبة الشــباب )18 – 29 ســنة( الحاصليــن علــى شــهادة بكالوريــوس 
فأعلــى فــي فلســطين مــن نحــو 120 شــاب لــكل ألــف فــي العــام 2007، إلــى نحــو 180 شــاب 

لــكل ألــف فــي العــام 2019.

أمــا علــى مســتوى الجنــس، فقــد ارتفعــت نســبة الشــابات الحاصــالت على شــهادة بكالوريوس 
فأعلــى مــن نحــو 130 شــابة لــكل ألــف فــي العــام 2007، إلــى نحــو 230 شــابة لــكل ألــف فــي 
العــام 2019، فــي حيــن ارتفــع عــدد الشــبان الحاصليــن علــى شــهادة بكالوريــوس فأعلــى فــي 
فلســطين مــن نحــو 110 شــاب لــكل ألــف فــي العــام 2007، إلــى نحــو 130 شــاب لــكل ألــف 

لعــام 24.2019

التعليــم  أن  إال  وازدهارهــا،  التعليميــة  العمليــة  نجــاح  أســاس  التعليمــي  النظــام  ويمثــل 
فــي فلســطين، وكمــا وصفــه ممثلــو فئــات الشــباب ضمــن المجموعــات البؤريــة التــي تــم 
عقدهــا خــالل مرحلــة إعــداد هــذه االســتراتيجية، يتصــف بالتلقيــن واالعتمــاد علــى األســاليب 
والفــروق  المســتويات،  ومراعــاة  الطلبــة،  احتياجــات  تلبيــة  علــى  قدرتــه  وعــدم  النمطيــة، 
ــة المســتخدمة. كمــا  ــة التفاعلي ــة الوســائل التعليمي ــى قل ــة المختلفــة، باإلضافــة إل التعليمي
يعانــي القطــاع التعليمــي مــن ضعــف فــي قــدرات بعــض الطواقــم التعليميــة، واالفتقــار 
إلــى الوســائل والتجهيــزات التعليمــة المالئمــة، والــذي ينعكــس علــى أداء الطلبــة وقدرتهــم 
علــى اكتســاب المعرفــة، األمــر الــذي يســتدعي ضــرورة وجــود كادر تعليمــي مؤهــل، ومــزود 
قــدرات  تحســين  تضمــن  والتــي  الحديثــة،  التعليميــة  واألســاليب  والمهــارات،  بالمعرفــة، 
المعلميــن وتطويــر األداء التعليمــي واألكاديمــي؛ عــالوة علــى ذلــك يواجــه النظــام التعليمــي 
مشــكلة صعوبــة المناهــج الدراســية وعــدم قدرتهــا علــى تحفيــز الطلبــة وعــدم تحديثهــا 

وتطويرهــا بشــكل مســتمر25. 

بتطويــر  المتعلقــة  االحتياجــات  مــن  مجموعــة  علــى  البؤريــة  المجموعــات  أكــدت  وقــد 
العمليــة التعليميــة فــي األراضــي الفلســطينية ومــن أهمهــا ضــرورة إعــادة صياغــة المناهــج 
التعليميــة علــى أســس عمليــة، ومؤشــرات تعليميــة واضحــة، باإلضافــة إلــى تفعيــل أنمــاط 
التعليــم التفاعلــي، واســتخدام أســاليب تعليــم جديــدة ال تعتمــد علــى التلقيــن، بــل تســتند 
الميدانــي  والتدريــب  والحــوار،  والمشــاركة،  واالبتــكار،  اإلبداعــي  التفكيــر  منهجيــات  علــى 
للطــالب. وفــي الســياق ذاتــه تــم التأكيــد علــى الحاجــة إلــى تغييــر آليــات ومعاييــر النجــاح 
والرســوب، والســعي إليجــاد بديــل لنظــام التوجيهــي، وقيــاس مهــارات، وميــول الطــالب بعــد 
الصــف التاســع حســب اختبــار قــدرات محــددة المؤشــرات، بهــدف إرشــاد الطلبــة إلــى اختيــار 
التخصصــات التــي تتــالءم وميولهــم المهنيــة، واحتياجــات ســوق العمــل، مــع أهميــة التركيــز 
فــي المناهــج التعليميــة علــى مفهــوم القيــم، والمواطنــة، والموضوعــات المتعلقــة بالتــراث، 

والقضيــة الفلســطينية، والمــوروث الثقافــي الوطنــي26. 

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3786 2020 24  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تقرير بمناسبة اليوم العالمي للشباب
25 لقاءات المجموعات البؤرية )المركزة( لتحديد االحتياجات في إطار إعداد الخطة الوطنية للشباب والتي عقدت في العام 2015\2016، المجلس األعلى للشباب والرياضة.

26 المصدر السابق، لقاءات المجموعات البؤرية.
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 فنجــاح المســيرة التعليميــة يعتمــد بشــكل أساســي علــى مقومــات عــدة؛ مــن بينهــا مــدى 
توفــر البنيــة التحتيــة للمــدارس، والتجهيــزات واللــوازم، واالحتياجــات التعليميــة المختلفــة. 
إال أن قطــاع التعليــم فــي فلســطين مــا زال يعانــي مــن نقــص فــي البنيــة التحتيــة للكثيــر 
مــن المــدارس والتــي مــن شــأنها أن تنعكــس ســلبًا علــى المســتوى التعليمــي؛ فالمناطــق 
التــي تعانــي مــن قلــة عــدد المــدارس وعــدم كفايــة المرافــق التعليمــة مــا هــي إال مثــال 
واضــح، باإلضافــة إلــى وجــود االكتظــاظ فــي الصفــوف نتيجــة األعــداد المرتفعــة مــن الطلبــة 
ــر مــن المــدارس إلــى التأهيــل، وتحســين  فــي الصــف الواحــد، يترافــق ذلــك مــع حاجــة الكثي
المرافــق الصحيــة والتعليميــة، إلــى جانــب وجــود نقص فــي المختبرات المدرســية، واألدوات، 
والتجهيــزات المناســبة للعمليــة التعليميــة، وقلــة المؤسســات المهيــأة الســتيعاب ذوي 

اإلعاقــة.

كمــا أشــار المشــاركون فــي المجموعــات البؤريــة إلــى ضــرورة العمــل علــى إنشــاء مــدارس 
إلــى  الوصــول  علــى  الطلبــة  قــدرة  مــن  يســهل  مناســب  توزيــع جغرافــي  تتضمــن  جديــدة 
المــدارس، ولكافــة المراحــل التعليميــة، عــالوة علــى زيــادة الغــرف الصفيــة، وتقليــل عــدد 
الطلبــة بالصــف الواحــد، باإلضافــة إلــى تأهيــل البنيــة التحتيــة المالئمــة للقطــاع التعليمــي بمــا 
ــة المختلفــة مــن )صفــوف، وســاحات مدرســية، ومالعــب خضــراء،  يشــمل المرافــق التعليمي
ومرافــق صحيــة، ومختبــرات، وغيــره(. ويتزامــن ذلــك مــع توفيــر الوســائل واألدوات التعليميــة 
المســاندة، وفتــح مراكــز خاصــة للتعليــم المســاند، وأنشــطة التعليــم الالمنهجــي، فضــاًل عــن 
تهيئــة المرافــق التعليميــة والمــدارس الســتقبال الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة، ودمجهــم ضمــن 

األنشــطة التعليميــة المختلفــة27. 

وقــد اشــادت المجموعــات المشــاركة فــي ورش العمــل المختلفــة التــي شــاركت فــي عمليــة 
خصوصــا  والحكومــة  والتعليــم  التربيــة  وزارة  بجهــود  باالســتراتيجية  والتحديــث  المراجعــة 
يعــد قــرار الحكومــة مراجعــة التخصصــات الجامعيــة وإدخــال التعليــم الحرفــي، كمــا ركــزت 
المجموعــات علــى ضــرورة تطويــر المناهــج التعليميــة لمواكبــة الثــورة الرقميــة، ومتابعــة 
المجموعــات  اكــدت  كمــا  المدرســية،  المرحلــة  مــن  التعليميــة  التخصصــات  فــي  التوســع 
المشــاركة علــى ضــرورة االســتفادة مــن المــدارس وتحويلهــا لمراكــز مجتمعيــة فــي الفتــرة 
الشــبابية  والمراكــز  واألنديــة  المحلــي  الحكــم  هيئــات  مــع  والتنســيق  بالتعــاون  المســائية 
لمواكبــة التطــورات فــي احتياجــات الشــباب وتقديــم خدمــات تعليــم الكبــار مــن دورات تدريبيــة 

فــي مجــاالت القيــادة والمهــارات الحياتيــة والمواطنــة.28

أمــا بالنســبة لشــباب المناطــق المصنفــة )ج( والمناطــق المعزولــة، والقريبــة مــن الجــدار، 
ــة واســتثنائية ترتبــط بوجــود االحتــالل اإلســرائيلي،  ــاٍت صعب فإنهــم يواجهــون ظروفــًا وتحدي
وســيطرته الكاملــة علــى تلــك المناطــق؛ حيــث يعانــي الســكان مــن أشــكال مختلفــة مــن 

27 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2016. مسح الشباب الفلسطيني، 2015، النتائج الرئيسية. رام الله –  فلسطين.
28  ورش العمل التي نظمها المجلس لمراجعة وتحديث االستراتيجية الوطنية لقطاع الشباب خالل العام 2020.
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التهجيــر الممنهــج جــراء السياســات اإلســرائيلية االحتالليــة الهادفــة إلــى طــرد المواطنيــن 
مــن أراضيهــم، ومصــادرة مواردهــم وأرزاقهــم. وعلــى اعتبــار أن مناطــق )ج( تخضــع لســيطرة 
الممارســات  مــن  مختلفــة  أشــكال  لمواجهــة  عرضــة  الشــباب  فــإن  اإلســرائيلي؛  االحتــالل 
التعســفية كالطــرد والتهجيــر، وتدميــر البيــوت، والمنــازل ومصــادرة األراضــي29. هــذا باإلضافــة 
إلــى صعوبــة الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة والتعليميــة، حيــث يعانــي الطــالب فــي الكثيــر 
مــن األحيــان مــن عــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى المــدراس. وحســب نتائــج إحــدى الدراســات 
ــوا غيــر قادريــن  التــي أجريــت خــالل 2014 فــإن مــا يقــارب 49,284 مــن طــالب المــدارس كان

ــة30.   ــر الدولي ــة ومناســبة حســب المعايي ــى الحصــول علــى مرافــق دراســية آمن عل

تشــير التوقعــات الدراســية المتعلقــة بالواقــع التعليمــي فــي مدينــة القــدس عــن التســرب 
مــن المــدارس عــام 2012 إلــى أن نســبة التســرب فــي المــدراس تصــل إلــى حوالــي 40 % 
وذلــك بيــن صفــوف الســابع والثانــي عشــر، حيــث ترجــع هــذه النســب العاليــة مــن التســرب 
إلــى األوضــاع التــي يعيشــها الشــباب الفلســطيني فــي القــدس نتيجــة االحتــالل اإلســرائيلي، 
والوضــع السياســي واالقتصــادي الســيء، وارتفــاع مســتويات الفقــر، والــذي يدفــع بالطــالب 
للتســرب. يترافــق ذلــك مــع ضعــف القطــاع التعليمــي بشــكل عــام فــي القــدس، واختــالف 
المرجعيــات التعليميــة مــن وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية إلــى بلديــة االحتــالل. عــالوًة 
فــي  الشــديد  والنقــص  الصفــوف،  فــي  االكتظــاظ  ووجــود  التحتيــة،  البنيــة  ضعــف  علــى 
المرافــق، والصفــوف التعليميــة، والــذي يعــد مــن العوامــل الرئيســة التــي تزيــد مــن ظاهــرة 
التســرب؛ كمــا تشــير الدراســة إلــى أن مــن ضمــن النتائــج الخطيــرة لهــذه الدراســة هــي نســبة 
الطــالب الذيــن فكــروا فــي تــرك المدرســة وهــي تصــل إلــى 32.5 % مــن مشــاركي الدراســة 
ومعظمهــم مــن الصــف العاشــر، وهــذا يبيــن حجــم ظاهــرة التســرب وضعــف الوضــع التعليمــي 

فــي القــدس31. 

 وفيمــا يتعلــق بالشــباب الفلســطيني داخــل أراضــي عــام 1948، فتشــير المعطيــات المتوفــرة 
إلــى وجــود اســتياء مــن النظــام التعليمــي مــن قبــل الشــباب الفلســطيني بالداخــل نتيجــة 
ضعــف االهتمــام بهــذا القطــاع فــي المناطــق العربيــة، باإلضافــة إلــى جانــب تجاهلــه للحقــوق، 
والهويــة الثقافيــة الفلســطينية32، ال ســيما وأن المــدارس تركــز بشــكل أساســي علــى تحصيــل 
الطالــب/ة وتتجاهــل تنميــة المهــارات، والمواهــب الشــخصية والفرديــة. كمــا أن الشــباب 
يعانــي مــن محدوديــة مواضيــع التخصــص المتاحــة فــي المــدارس العربيــة، ووجــود نقــص فــي 
برامــج التوجيــه األكاديمــي والتــي تســاعد الشــباب فــي اختيــار التخصصــات المالئمــة والدخــول 
إلــى ســوق العمــل، والتــي مــا زالــت تشــكل عائقــًا حقيقيــًا فــي وجــه الطلبــة العــرب أمــام اختيــار 
مواضيــع تخصــص قريبــة مــن اهتماماتهــم، ومواضيــع تتــالءم مــع احتياجــات ســوق العمــل 

اإلســرائيلي. 

29  United Nations Office, Report to the Ad Hoc Liaison Committee, 2016. 
30   OCHA, Humanitarian Needs overview, the Occupied Palestinian Territories, 2014 

31 »التسرب المدرسي في القدس المسببات والدوافع«، مشروع اصالح التعليم في القدس، ملتقى الفكر العربي، حزيران 2012.
32 استطالع رأي بعنوان » واقع الشباب الفلسطيني في الداخل« ، جمعية بلدنا، أيار 2012.
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ويالحــظ بــأن االحتــالل ينتهــج سياســات ذات طابــع تمّيــزي ضــد المــدارس العربيــة، والتــي 
اإلســرائيلية  الحكومــات  تتبعهــا  التــي  الميزانيــات  وُشــّح  التجهيــل، واإلهمــال  إلــى  تهــدف 
المتعاقبــة فــي جهــاز التعليــم العربــي، وأشــار غالبيــة الشــباب المســتطلعين بــأن طــرق التعليــم 
فــي المــدارس تعتبــر نمطّيــة وتقليديــة، وال تهيــئ الطالــب لمرحلــة مــا بعــد المدرســة، وال 
تكفــل تزويــده بطــرق تفكيــر نقديــة غيــر تقليديــة. وقــد بلغــت نســبة الملتحقيــن بالتعليــم 
بيــن  الذكــور و8.9 %  بيــن   %6.7  8.3 % بواقــع  18 ســنة ومــا فــوق  لألشــخاص فــي جيــل 
اإلنــاث33. كمــا وصلــت نســبة المتســربين مــن التعليــم مــن جيــل 5 ســنوات وأكثــر الــى 19.2 % 
فــي المعــدل العــام، وترتفــع هــذه النســبة أكثــر بيــن الذكــور مــن الفئــة العمريــة 15 – 17. كمــا 
بلغــت نســبة أولئــك الحامليــن لشــهادة بكالوريــوس فــي جيــل 15 ســنة فأعلــى نحــو  %11.7 
بواقــع 10.1 % بيــن الذكــور ونحــو  13.4% بيــن اإلنــاث، وبلغــت نســبة الحاصليــن علــى شــهادة 
كليــة أو أقــل مــن شــهادة جامعيــة إلــى  7%. ومــن ناحيــة الذيــن يدرســون حاليــا لنيــل الشــهادة 
العليــا، فمنهــم 88.2 % مــن الطــالب يدرســون فــي كليــات وجامعــات إســرائيلية ونحــو 11.8 % 
يدرســون فــي معاهــد عليــا خــارج البــالد، بواقــع  7.2% فــي بــالد عربيــة بشــكل خــاص فــي 

األردن ونحــو  4.6% فــي معاهــد أوروبيــة34. 

العمل والبطالة 
ــر يجــب  ــة معايي ــة حســب تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة وفــق ثالث يعــرف مصطلــح البطال
توفرهــا فــي وقــت واحــد فــي األشــخاص العاطليــن عــن العمــل وهــي: »بــدون عمــل، ومتــاح 
فــي الوقــت الراهــن للعمــل، ويبحثــون عــن عمــل خــالل فتــرة مرجعيــة محــددة،«35 ويرتكــز 
الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني علــى هــذا التعريــف مــع تحديــد العمــر: »جميــع األفــراد 
الذيــن ينتمــون لســن العمــل )15 ســنة فأكثــر(، ولــم يعملــوا أبــدًا خــالل فتــرة اإلســناد فــي أي 
نــوع مــن األعمــال، وكانــوا خــالل هــذه الفتــرة مســتعدين للعمــل، وقامــوا بالبحــث عنــه بإحــدى 
الطــرق«36. وتعــرف البطالــة فــي فلســطين بكونهــا قســرية فــي بعــض الحــاالت، وذلــك نتيجــة 
مــا يواجــه المجتمــع الفلســطيني مــن ظــروف خارجــة عــن ســيطرته تؤثــر فــي حركــة االقتصــاد، 
وفــي توفيــر فــرص العمــل ومــن أهمهــا وجــود االحتــالل اإلســرائيلي، والــذي ينتهــج سياســات 
عدائيــة تســتهدف وضــع العراقيــل والقيــود أمــام االقتصــاد الفلســطيني وتطــور القطــاع 
الصناعــي والتجــاري، وذلــك مــن خــالل إعاقــة حركــة التصديــر واالســتيراد، فضــاًل عــن مصــادرة 
األراضــي الزراعيــة، وتدميــر المنشــآت الصناعيــة، وإغــالق الطــرق المؤديــة إلــى أماكــن العمــل 
المحتملــة، كمــا ويفــرض االحتــالل اإلســرائيلي قيــود علــى العمــل داخــل أراضــي 1948، والتــي 

ســاهمت بحرمــان الكثيــر مــن العمــال الفلســطينيين مــن مصــادر الدخــل المتاحــة لهــم37.
ــة، وعــدم وجــود فــرص عمــل  ــي الشــباب الفلســطيني مــن ارتفــاع نســب البطال ــه؛ يعان وعلي

33 المسح االجتماعي واالقتصادي الرابع جمعّية الجليل  – الجمعّية العربّية القطرّية للبحوث والخدمات الصّحّية ركاز –  2014.
34 المصدر السابق، تقرير اليوم العالمي للشباب الصادر عن جهاز اإلحصاء المركزي لعام 2019.

35 ساسيه خضراوي، سليمة عبيــدة، قياس البطالة حسب المعايير الدولية مع اإلشارة إلى مشاكل قياسها في الدول العربية، جامعة سعد دحلب البليدة  – الجزائر، 2010.
36 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2016. مسح الشباب الفلسطيني، 2015، النتائج الرئيسية. رام الله –  فلسطين.

37  EUROMED, Youth work in Palestine and Surrounding Challenges, Euro – Med Youth Program, 2014. 
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وانخفــاض  العــام،  الدخــل  مســتوى  وتدنــي  الفلســطيني  االقتصــاد  ضعــف  نتيجــة  كافيــة 
قــدرة القطــاع العــام والخــاص علــى توفيــر فــرص عمــل كافيــة تتوافــق مــع أعــداد الخريجيــن 
المتزايــدة؛ فقــد أشــارت أحــدث البيانــات الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 
فــي البيــان الصحفــي عشــية اليــوم العالمــي للشــباب )12/08/2020(، انعكســت آثــار األزمــة 
الراهنــة المرتبطــة بجائحــة كورونــا منــذ مطلــع شــهر آذار 2020 بشــكل مباشــر علــى مختلــف 
فئــات المجتمــع، ال ســيما فئــة الشــباب، االمــر الــذي فاقــم مــن معــدالت البطالــة بينهــم، 
والمرتفعــة أصــال، إذ بلــغ معــدل البطالــة بيــن الشــباب فــي فلســطين 38 % لعــام 2019 
)31 % بيــن الذكــور و63 % بيــن االنــاث( بواقــع 63 % فــي قطــاع غــزة و23 % فــي الضفــة 
الغربيــة. كمــا تظهــر البيانــات ان اعلــى معــدالت بطالــة بيــن الشــباب ســجلت بيــن الشــباب 
الذيــن يحملــون مؤهــل علمــي دبلــوم متوســط فأعلــى حيــث بلــغ معــدل البطالــة بيــن الشــباب 
الخريجيــن )18 – 29 ســنة( مــن حملــة الدبلــوم المتوســط فأعلــى 52 % خــالل العــام 2019 

)35 % للذكــور و68 % لإلنــاث(.

الشكل رقم )3( : معدل الشباب من )15 – 29( عام العاطلين عن العمل )حسب الفئة العمرية(

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2016.

يالحــظ مــن هــذا الشــكل ان التوزيــع النســبي للبطالــة حســب الفئــات العمريــة للشــباب هــي 
متقاربــة بيــن مختلــف الفئــات العمريــة مــع ارتفــاع ملحــوظ لصالــح الفئــة العمريــة مــن 25 – 29 

وهــذا ينســجم مــع بيــان الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 2020.

ويتضــح مــن خــالل المعطيــات المذكــورة أعــاله ارتفــاع نســب البطالــة بيــن صفــوف الشــباب 
والتــي، حســب نتائــج مســح انتقــال الشــباب مــن التعليــم إلــى ســوق العمــل عــام 2015، هــي 
أعلــى حوالــي بـــ10 % مــن معــدل البطالــة الكلــي فــي فلســطين، حيــث ترتفــع نســب البطالــة 
بيــن الطلبــة األكثــر تعليمــًا، وال ســيما مــع زيــادة نســب الخريجيــن؛ حيــث ســجل أعلــى معــدل 
الحاصليــن علــى مؤهــل علمــي »بكالوريــوس فأعلــى«، وتبّيــن  الشــباب  بيــن  البطالــة  مــن 
اإلحصائيــات أن نســبة البطالــة بيــن الذيــن أنهــوا التعليــم األساســي حوالــي 26.8 %، وترتفــع 
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لتبلــغ بيــن حملــة الدبلــوم المتوســط 42.9 % عــام 201538؛ كمــا تفاوتــت النســبة اســتنادًا 
لمنطقــة الســكن، حيــث بلغــت فــي المناطــق الحضريــة 30.8 %، وفــي الريــف 18.7 %، وفــي 

المخيمــات 43.6 % عــام 201539.

إلــى  التعليــم  مــن  االنتقــال  أكملــوا  الشــباب  فئــة  مــن   % 16.3 أن  المســح  نتائــج  وبينــت 
ســوق العمــل ليعملــوا فــي وظائــف ثابتــة ودائمــة ومرضيــة، مقابــل 42.3 % مــن الشــباب 
الفلســطيني يمــرون بمرحلــة انتقاليــة؛ أي مــا زالــوا عاطليــن عــن العمــل، أو يمارســون أعمــال 
غيــر دائمــة مؤقتــة، أو غيــر مرضيــة تــدوم أقــل مــن 12 شــهر40. وفــي ظــل تنافــس عــاٍل علــى 
عــدد قليــل ومحــدود مــن الوظائــف الجيــدة، يالحــظ أن الشــباب الذكــور لديهــم ميــزة قويــة 
بالمقارنــة مــع الشــابات فــي اســتكمال المرحلــة االنتقاليــة، إذ أن 27.8 % مــن الشــبان قــد 
أكملــوا االنتقــال بالمقارنــة مــع 4.3 % فقــط مــن الشــابات.  بالمقابــل فقــد أظهــر المســح 
أن لــدى الشــابات احتمــااًل أكبــر فــي االنتقــال لوظيفــة ثابتــة مقارنــة بالشــباب، إال أن اللواتــي 

ــوا االنتقــال مــن الشــباب41. ــن أكمل ــن االنتقــال بنجــاح هــم أقــل مــن ُخمــس الذي أكمل

وقــد عقّبــت المجموعــات البؤريــة علــى  قضايــا العمــل والبطالــة التــي بينتهــا اإلحصــاءات 
الســابقة، فبالنســبة للشــباب تكمــن مشــاكل العمــل فــي عــدد مــن المحــاور والتــي تتمثــل أواًل 
فــي: الفــرص وســوق العمــل، حيــث فــرص العمــل شــحيحة، وأحيانــا شــروط العمــل تصّعــب 
مــن الحصــول علــى فــرص خاصــة للخريجيــن الجــدد، باإلضافــة لنقــص المنشــآت الصناعيــة، 
وقلــة الدعــم المــادي ألصحــاب المشــاريع الصغيــرة؛ ثانيــًا: ضعــف الربــط بيــن العمــل والتعليــم 
فمخرجــات التعليــم ضعيفــة، وال تلبــي احتياجــات ســوق العمــل، والتــي يخــرج الطــالب منهــا 
غيــر مؤهليــن للتنافــس علــى فــرص التوظيــف، عــالوة علــى ضعــف اإلقبــال علــى التعليــم 
المهنــي، وقلــة مراكــز التدريــب المهنــي. وتقبــع القضيــة األخــرى بالقانــون وخاصــة قانــون 
العمــل الــذي يغيــب تطبيــق مــواده مــن حيــث األجــور، وســاعات العمــل، واعتمــاد الكفــاءات 
فــي العمــل علــى التطبيــق، وتغييــب ذوي اإلعاقــة والنســاء عــن العديــد مــن فــرص العمــل، 
وتأثيــر الوســاطة والمحســوبية علــى توزيــع الفــرص. كمــا أشــارت المجموعــات البؤريــة إلــى 
ــة بالذكــور، واقتصــار  غيــاب العدالــة فــي فــرص العمــل تجــاه النســاء مــن ناحيــة األجــور مقارن
بعــض الوظائــف علــى جنــس معيــن وبالتالــي تزيــد نســبة البطالــة بيــن اإلنــاث، والعوامــل 

المجتمعيــة كالتقاليــد والــزواج المبكــر42. 

أمــا فيمــا يتعلــق بالفقــر والبطالــة فــي القــدس فيمكــن اإلشــارة إلــى أن الشــباب المقدســي 
يواجــه تحديــات متعــددة مــع وجــود نســبة فقــر مرتفعــة جــدًا، حيــث يعيــش مــا يقــارب الـــ75 % 
مــن عائــالت القــدس تحــت خــط الفقــر حســب معاييــر االحتــالل اإلســرائيلي باإلضافــة إلــى 
واقــع التعليــم الســيء، والــذي مــن شــأنه المســاهمة فــي تشــجيع العديــد مــن الشــباب علــى 

38 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  تقرير اليوم العالمي للشباب 12/8/2019..
39 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2016. مسح الشباب الفلسطيني، 2015، النتائج الرئيسية. رام الله –  فلسطين.

40 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  ومنظمة العمل الدولية، 2016.  نتائج مسح انتقال الشباب من التعليم إلى سوق العمل، العام 2015. رام الله فلسطين..
41 المصدر السابق، مسح انتقال الشباب من التعليم الى سوق العمل.

42 لقاءات المجموعات البؤرية )المركزة( لتحديد االحتياجات والتي عقدت في العام 2015\2016، المجلس األعلى للشباب والرياضة.
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التســرب مــن المــدراس للعمــل فــي مهــن مختلفــة، كمــا يؤثــر علــى قــدرة الشــباب علــى إكمــال 
تعليمهــم الجامعــي، وبالتالــي صعوبــة إيجــاد عمــل مســتقباًل، وارتفــاع نســبة البطالــة، والتــي 
تقــدر بأعلــى مــن 30 %. وعلــى الرغــم مــن توفــر فــرص عمــل فــي ســوق العمــل اإلســرائيلي إال 
أنهــا فــي غالبيتهــا مــن األعمــال المهنيــة البســيطة المســتوى، والتــي ال تتطلــب مســتويات 
علميــة وهــي عــادة مــا تتســبب فــي دفــع الشــباب المقدســي إلــى تــرك مقاعــد الدراســة43. 

تحديــات مختلفــة،  يواجهــون  1948 فإنهــم  العــام  أراضــي  فــي  الفلســطيني  الشــباب  أمــا 
والســيما وأن الكثيــر منهــم يعملــون فــي مهــن متدنيــة، باإلضافــة إلــى تعــرض الكثيــر مــن 
األطفــال وطلبــة المــدارس إلــى ظــروف عمــل ســيئة مــن حيــث الحقــوق االجتماعيــة وســاعات 
عمــل  شــروط  بــدون  يعملــون  الطــالب  مــن   % 45 أن  إلــى  البيانــات  تشــير  حيــث  العمــل، 
قانونيــة44. كمــا يواجــه فلســطينيو الداخــل صعوبــات تتعلــق باالندمــاج ومحدوديــة الوصــول 
إلــى وظائــف مرضيــة فــي ســوق العمــل باإلضافــة إلــى قلــة فــرص العمــل، نتيجــة عــدم 
قدرتهــم علــى المنافســة فــي ســوق العمــل؛ فالعديــد مــن الشــباب يواجــه صعوبــة فــي توفيــر 
تكاليــف التعليــم، ممــا يضطرهــم للعمــل والدراســة فــي آٍن واحــد، أو تأجيــل الدراســة لدعــم 
األســرة اقتصاديــًا، وتوفيــر متطلبــات الدراســة. عــالوة علــى ذلــك فــإن الجهــل باحتياجــات 
ســوق العمــل، وقلــة مهــارات العمــل المكتســبة، تؤثــر علــى فــرص إيجــاد عمــل مناســب، 
وخاصــًة لــدى الفتيــات اللواتــي يفضلــن العمــل فــي البلــدات العربيــة؛ باإلضافــة إلــى العنصريــة 
المتجــذرة فــي ســوق العمــل التــي تشــكل معّوقــًا رئيســيًا فــي بحــث الشــباب عــن عمــل، حيــث 
يفضلــون العمــل فــي األســواق المحليــة ضمــن مناطــق ســكناهم، مــع العلــم بــأن األســواق 
العربيــة تعتبــر صغيــرة وذات فــرص محــدودة مقارنــة بالســوق ممــا يفاقــم مــن أزمــة الشــاب 

الفلســطيني فــي الداخــل ويمنــع مشــاركتهم االقتصاديــة45. 

ويالحــظ بــأن االختــالف بيــن الشــباب الفلســطيني واالســرائيلي فــي الداخــل ينبــع جزئيــًا مــن 
المؤهــالت المهنيــة والمهــارات المنخفضــة فــي الوســط العربــي نتيجــة سياســات التهميــش 
فيــه  يســتطيع  ال  الــذي  الوقــت  ففــي  التعليمــي،  بالقطــاع  االهتمــام  وعــدم  واإلقصــاء، 
العديــد مــن الشــباب الفلســطيني إيجــاد عمــل مالئــم لمؤهالتهــم وخبراتهــم، نجــد أن الشــباب 
اإلســرائيلي يحصــل علــى كافــة االمتيــازات، ونوعيــة الخدمــات التعليميــة، وفــرص التدريــب 
والعمــل فــي كافــة المجــاالت. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن االقتصــاد اإلســرائيلي يتخصــص أكثــر 
فــي الصناعــات المتطــورة، التــي يمنــع العــرب الفلســطينيين مــن مزاولتهــا ألســباب أمنيــة46. 
لذلــك تعتمــد القــوى العاملــة العربيــة باألســاس علــى »المهــن اليدويــة«، وأعمــال البنــاء 

والخدمــات، مــع وجــود نســبة محــدودة ممــن يعملــون فــي قطاعــات أخــرى. 

43 »تحديات الشباب في القدس. دراسة حالة :حي باب حطة »، جمعية مركز برج اللقلق المجتمعي، 2015.
44 استطالع رأي بعنوان » واقع الشباب الفلسطيني في الداخل« ، جمعية بلدنا، أيار 2012. 

45 المصدر السابق، واقع الشباب الفلسطيني في الداخل.
46 »االقتصاد العربي لفلسطينيي 48 من بداية التسعينات حتى العام 2000«. مركز المعلومات الفلسطيني  – وفا. 
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المشاركة المجتمعية والسياسية 
أشــارت البيانــات الــواردة إلــى أن الشــباب ضمــن الفئــة العمريــة من )15 – 29( ســنة قد انخرطوا 
فــي أعمــال تطوعيــة بنســبة 19.6 %، حيــث شــارك الشــباب فــي أعمــال وأنشــطة خيريــة غيــر 
ماديــة، كتقديــم المســاعدة للفقــراء، ومســاعدة ذوي اإلعاقــة بنســبة 11.3 % مــن إجمالــي 
الشــباب. فــي حيــن شــارك نحــو 7.1 % فــي أنشــطة تنميــة مجتمعيــة، وحوالــي 5.4 % فــي 
أنشــطة تعليميــة و5.5 % فــي أنشــطة جمــع تبرعــات، وأنشــطة تطوعيــة أخــرى بنســبة 11 %؛ 
ومــن المالحــظ ارتفــاع نســبة الشــباب ضمــن الفئــة العمريــة مــن )15 – 29( ســنة الذيــن شــاركوا 
فــي أعمــال تطوعيــة خــالل الســنة الســابقة للمســح لــدى الشــباب فــي المحافظــات الجنوبيــة 
مقارنــة بالشــباب المقيميــن فــي المحافظــات الشــمالية فبلغــت فــي المحافظــات الجنوبيــة 
21.8 % مقارنــة بـــ18.1 % فــي المحافظــات الشــمالية، كمــا يالحــظ أن الشــباب الذكــور أكثــر 
مشــاركة باألعمــال التطوعيــة مقارنــة باإلنــاث الشــابات، حيــث بلغــت نســبة المشــاركة لــدى 

الشــباب الذكــور 26 % مقارنــة بنحــو 12.8 % لــدى اإلنــاث الشــابات47.

وقــد تعــددت أنــواع المشــاركة المجتمعيــة بيــن الشــباب، حيــث بلغــت نســبة الشــباب الذيــن 
المختلفــة ســواء  المدنــي  المجتمــع  اجتماعيــة ضمــن مؤسســات  أنشــطة  فــي  يشــاركون 
ثقافيــة، أو اجتماعيــة وتطوعيــة حوالــي 3 %، توزعــت بواقــع 4.4 % فــي المحافظات الجنوبية، 
و2.1 % فــي المحافظــات الشــمالية، فــي حيــن بلغــت مشــاركة الشــباب فــي األنديــة الرياضيــة 
6.3 % توزعــت بواقــع 7.4 % فــي المحافظــات الجنوبيــة و5.7 % فــي المحافظــات الشــمالية، 
فيمــا بلغــت نســبة المشــاركة الشــبابية فــي النقابــات واالتحــادات 1.4 %، بواقــع 2.4 % فــي 

المحافظــات الجنوبيــة، 0.9 % فــي المحافظــات الشــمالية48.

المجتمعــي،  بالتغييــر  المســاهمة  فــي  الشــباب، ودورهــا  فئــة  أهميــة  مــن  الرغــم   وعلــى 
ومســاهماتها القيمــة فــي العمــل التطوعــي، يالحــظ أن الشــباب الفلســطيني مــا زال يعانــي 
مــن ضعــف المشــاركة المجتمعيــة بصفــة عامــة، فــدور الشــباب أصبــح أكثــر انحســارًا ليقتصــر 
علــى المســاهمة بتنفيــذ الحمــالت المجتمعيــة، وأنشــطة العمــل التطوعــي، وغيرهــا مــن 
الحمــالت المجتمعيــة؛ فالمســاحة المخصصــة للمشــاركة السياســية للشــباب تعتبــر محــدودة، 
ــارة  ــة فــي الجامعــات، والتــي هــي عب ــر مــن الحــاالت علــى مجالــس الطلب وتقتصــر فــي الكثي
عــن امتــداد لألحــزاب السياســية الوطنيــة، وغالبــا مــا تكــون أرضيــة الســتمالة السياســيين 
مســتقباًل، كمــا أن مشــاركة الشــباب فــي العمليــة االنتخابيــة تعتبــر محــدودة، فحــول إمكانيــة 
المشــاركة بــأي اســتحقاق انتخابــي مســتقبلي؛ فــإن النتائــج كمــا هــي مبينــة بالشــكل أدنــاه، 
ومــن الجديــر بالذكــر أن نســبة مــن أفــادوا بـــ« قطعــا لــن أصــّوت« مرتفعــة فــي المحافظــات 

ــاث أعلــى مــن الذكــور49. الجنوبيــة عــن الشــمالية ولــدى اإلن

47 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تقرير اليوم العالمي لإلحصاء 12/8/2019.
48 المصدر السابق، تقرير اليوم العالمي للشباب.
49 المصدر السابق، تقرير اليوم العالمي للشباب.
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الشكل رقم )5(: التوزيع النسبي للشباب حسب إمكانية المشاركة في أي استحقاق انتخابي قادم

المصدر: مسح الشباب الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2015.

كمــا دعمــت البيانــات الــواردة عــن مركــز العالــم العربــي للبحــوث والتنميــة ــــ أوراد ــــ مــن خــالل 
»االســتطالع للــرأي العــام بيــن الشــباب الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة )2(« 
فــي أبريــل 2016، لمــا ســبق مــن ضعــف مشــاركة الشــباب المجتمعيــة والسياســية. حيــث قــام 
االســتطالع باســتهداف عينــة مــن 1200 مــن الشــباب الذكــور واإلنــاث ضمــن الفئــة العمريــة 
)18 – 25 ســنة(. وقــد أظهــرت نتائــج االســتطالع الرئيســية أن 47 % مــن الشــباب صرحــوا 
بأنهــم مســجلون لالنتخابــات ضمــن قوائــم لجنــة االنتخابــات المركزيــة )58 % فــي المحافظــات 
الجنوبيــة و41 % فــي المحافظــات الشــمالية(، والــذي يشــكل انخفاضــًا عمــا ورد فــي نفــس 
االســتطالع عــام 2013 )75 %(، وقــد صــرح 57 % مــن المشــاركين أنهــم ال ينــوون التســجيل 
ــات فــي المســتقبل؛ والــذي يعكــس بــدوره العــزوف عــن المشــاركة السياســية  ــدًا لالنتخاب أب
كمــا يعكــس الحــال العــام لالنتخابــات خــالل الســنوات األخيــرة. أمــا بالنســبة للنواحــي األخــرى 
مــن النشــاط السياســي، فقــد صــرح فقــط 24 % مــن الشــباب بأنهــم نشــيطون فــي العمــل 
ــة بـــ 20 % عــام 2013(.  السياســي، و13 % فقــط مشــاركون فــي األحــزاب السياســية )مقارن
ومــن ناحيــة العمــل التطوعــي فقــد أظهــر االســتطالع أن 50 % مــن الشــباب لــم يشــارك 
أبــدًا فــي تطــوع لخدمــة قضيــة عامــة50. ويبيــن الشــكل التالــي نتائــج االســتطالع مــن ناحيــة 

المشــاركة المجتمعيــة والسياســية. 

50 نتائج »استطالع للرأي العام بين الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة )2((، مركز العالم العربي للبحوث والتنمية، أبريل 2016. 
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الشكل رقم )6(: نتائج سؤال »هل أنت نشيط في الميادين التالية ...؟« للشباب )18 – 25( 

البؤريــة وضمــن  المجموعــات  المشــاركين ضمــن  الشــباب  أن  علــى  التأكيــد  يمكــن  كذلــك 
النقاشــات التي تطرقت إلى محور المشــاركة السياســية، أشــاروا إلى أن الشــباب الفلســطيني 
ســيطرة  بســبب  وذلــك  المجتمعيــة،  والمســؤولية  الوطنــي،  االنتمــاء  مــن ضعــف  يعانــي 
الثقافــة المجتمعيــة الســائدة العشــائرية، والحزبيــة علــى المجتمــع الفلســطيني، باإلضافــة 
إلــى التحديــات التــي يفرضهــا االنقســام السياســي، والــذي يحــول دون توحيــد جهــود الشــباب، 
تعطيــل  نتيجــة  وذلــك  الفاعلــة  المجتمعيــة  السياســية  للمشــاركة  لهــم  الفرصــة  إتاحــة  أو 
النظــام السياســي الفلســطيني، واالســتحقاقات االنتخابيــة المختلفــة. وألقــى المشــاركون 
دور  لهــا  كان  والتــي  السياســية،  األحــزاب  علــى  المســؤولية  البؤريــة  المجموعــات  ضمــن 
محــدود، وســلبي فــي بعــض األحيــان تجــاه المســاهمة اإليجابيــة فــي تعزيــز االنتمــاء، والهويــة 
الفلســطينية لدى الشــباب، فضاًل عن ارتباط االنتخابات بالمصالح الشــخصية والفئوية بشــكل 
عام؛ والذي أدى إلى عدم اقتناع الكثير من الشــباب باألحزاب السياســية، وســاهم ســلبًا في 
تدنــي مشــاركة الشــباب السياســية وبالتالــي غيــاب فــرص مشــاركة الشــباب فــي صنــع القــرار51.
وشــاركت المجموعــات البؤريــة فــي المحافظــات الجنوبيــة مواقف مثيالتها فــي المحافظات 
الشــمالية، والتــي أشــارت إلــى أن االنقســام السياســي الفلســطيني، وغيــاب المؤسســات 
القانونيــة، وانتشــار الفســاد، وغيــاب الرقابــة والمســاءلة، وإقصــاء الشــباب والتعصــب؛ يشــكل 
ــة الفلســطينية، ويقلــص مــن دور الشــباب فــي الحفــاظ  ــة الوطني ــى الهوي أهــم المخاطــر عل
علــى المشــروع الوطنــي الفلســطيني، ويحــد مــن دورهــم فــي الحفــاظ علــى الوحــدة الوطنيــه 
الفلســطينية، ويصعــب مهمتهــم فــي الحفــاظ علــى مســتقبل الهويــة الوطنيــة الجامعــة 

51 لقاءات المجموعات البؤرية )المركزة( لتحديد االحتياجات والتي عقدت في العام 2015\2016،  المجلس األعلى للشباب والرياضة.
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لــكل الفلســطينيين فــي الوطــن والشــتات. كمــا أبــدى الشــباب خوفهــم مــن أن اســتمرار 
االنقســام والحصــار وسياســة الفصــل اإلســرائيلية، والتــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تجزئــة 
الهويــة الوطنيــة إلــى هويــات مناطقيــة جغرافيــة، وتعــزز الرغبــة فــي الهجــرة، وغيــاب االنتمــاء 
لــدى الشــباب، فــي ظــل تفاقــم مشــاكل البطالــة، والتعصــب والتطــرف، وتــؤدي إلــى عــزوف 
الشــباب عــن المشــاركة الفاعلــة فــي العمــل الوطنــي الهــادف إلــى الحريــة واالســتقالل، ومــن 
ــل  ــم التســامح، وتقب ــة، ويعــزز قي ــرم التعددي شــأنه أن يحطــم حلمهــم فــي إقامــة وطــن يحت

اآلخــر، واحتــرام االختــالف كمرتكــزات أساســية فــي الهويــة الوطنيــة الفلســطينية52.

وأفــاد الشــباب المشــاركون بأنهــم غيــر راضــون عــن أداء األحــزاب السياســية والجهات الرســمية 
فيمــا يتعلــق بتعزيــز الهويــة الوطنيــة لــدى الشــباب، وتعزيــز التواصــل بين الشــباب الفلســطيني 
ــز األنشــطة واإلبداعــات الشــبابية  فــي الوطــن والشــتات، وليــس لهــم دور إيجابــي فــي تعزي
المتعلقــة بالحفــاظ علــى الهويــة، والتــراث الوطنــي. األمــر الــذي يســتدعي أن يتــم نشــر ثقافــة 
ــز االنتمــاء،  ــذي يدعــم وينمــي الشــباب، ويســاهم فــي تعزي االنتمــاء، والعمــل الجماعــي، وال
والرابطــة للوطــن، باإلضافــة إلــى تعزيــز المشــاركة الحقيقــة والفاعلــة للشــباب فــي الحيــاة 
السياســية، واالجتماعيــة مــن خــالل دمجهــم فــي مراكــز صنــع القــرار، هــذا إلــى جانــب توعيــة 
الشــباب بأهميــة رأيهــم السياســي، وصوتهــم االنتخابــي، والســماح للشــباب الفلســطيني فــي 

ممارســة حريــة التعبيــر عــن آرائهــم، واتجاهاتهــم السياســية53.

أنشــطة، ومشــاريع،  توفيــر  البؤريــة ضــرورة  المجموعــات  ارتــأت  االنتمــاء  لتعزيــز  وكخطــوة 
ونــدوات تلبــي، وتنمــي مهــارات الشــباب وقدراتهــم، وتعــّرف بالقضيــة، والقــرى المهجــرة، 
وأنشــطة االحتــالل الهادفــة لطمــس التــراث، وتعزيــز انتمــاء األطفــال، والشــباب فــي ثقافتهــم 
ــر الدبكــة  ــراث الوطنــي، وتطوي ــج للت ــه، فضــاًل عــن التروي ــة، وتراثهــم وإحيائ ــة، والعربي الوطني
الفلســطيني كتوفيــر ســوق،  التــراث  بمبــادرات إلحيــاء  والقيــام  األعمــار،  لكافــة  الشــعبية 
الشــباب فــي  يواجــه  الســياق ذاتــه؛  الفلســطيني، وغيرهــا. وفــي  التــراث  يــوم  وتخصيــص 
مدينــة القــدس مشــكلة الهويــة، فوجــود االحتــالل، والفصــل مــا بيــن القــدس، والمناطــق 
الفلســطينية األخــرى يســاهم بشــكل واضــح فــي عزلــة الشــباب المقدســي، كمــا أن المناهــج 
الدراســية، وخصوصــًا التــي يحــاول االحتــالل الترويــج لهــا تســتهدف محــو الذاكــرة، وإزالــة 

الهويــة الوطنيــة الفلســطينية مــن عقــول الشــباب54.

ويمكــن اإلشــارة إلــى تعــدد مركّبــات الهويــة للشــباب الفلســطيني داخــل أراضــي العــام 1948، 
حيــث أن 27 % فقــط مــن المســتطلعين مــن ســكان أراضــي 1948 فــي إحــدى الدراســات 
إســرائيل« و6 %  أو »عربــي فلســطيني فــي  أنفســهم »كـــعربي فلســطيني«  عرفــوا عــن 
كعربــي، وقــد اختــار قرابــة 25 % تعريفــًا وفقــًا للمركــب الدينــي )مســلم أو مســيحي(، والباقــي 
اختــار تعريفــات شــخصية، أو عائليــة، أو جهويــة متنوعــة. والــذي يــدل بــدوره علــى مــا تتعــرض 

52 المصدر السابق، لقاءات المجموعات البؤرية.

53 المصدر السابق، لقاءات المجموعات البؤرية.

54 المصدر السابق، لقاءات المجموعات البؤرية.
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لــه الهويــة القوميــة للشــباب الفلســطيني مــن تأثيــر السياســات اإلســرائيلية؛ لذلــك فقــد أفــاد 
العديــد مــن المشــاركين فــي الدراســة المذكــورة بأنهــم تعرفــوا علــى هويتهــم القوميــة بعــد 
مرحلــة التعليــم الثانــوي وانخراطهــم فــي الجامعــات اإلســرائيلية ومواجهــة الصدمــة الثقافيــة 
والسياســية والعنصريــة، ممــا يشــير إلــى واقــع الشــباب المقدســي وشــباب الـــ 48 علــى وجــه 
الخصــوص والــذي يتعــرض الــى هجمــة إســرائيلية تســتهدف القضــاء علــى الهويــة الفلســطينية 
وتجريدهــا مــن مكوناتهــا الثقافيــة واالجتماعيــة. كمــا يشــعر الفلســطينيون فــي الداخــل بــأن 
مكونــات المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه مبنــي علــى أســاس تمييــزي حســب األثنيــة العرقيــة، 
وكذلــك يتــم تقســيم الفلســطينيين إلــى بــدو ودروز ومســيحيين ومســلمين ويتــم التعامــل 

معهــم حســب هــذه األثنيــات التــي تفصلهــم عــن هويتهــم األصليــة كفلســطينيين.55

مــن جهــة أخــرى يتعــرض الشــباب الفلســطيني إلــى مخاطــر الهجــرة الخارجيــة حيــث يوجــد 
العديــد مــن العوامــل التــي تســهم فــي زيــادة أعــداد الشــباب الفلســطيني الراغــب بالهجــرة 
إلــى دول أخــرى، كذلــك فقــد أشــارت المعطيــات الــواردة مــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني فــي العــام 2015 بــأن 3.9 % مــن الشــباب لديهــم مــكان إقامــة ســابق خــارج 
فلســطين وأن األســباب الرئيســة لرغبــة الشــباب فــي الهجــرة تتمثــل فــي تحســين مســتوى 
المعيشــة، للحصــول علــى فرصــة عمــل، والتعليــم أو التدريــب، كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول 

التالــي56.

الشكل رقم )7(: التوزيع النسبي للشباب الراغبين في الهجرة إلى الخارج حسب سبب 
الرغبة في الهجرة

المحافظات الجنوبيةالمحافظات الشماليةفلسطينسبب الهجرة

15.19.418.8عاطل عن العمل/عدم وجود فرص عمل

3.65.72.2عدم كفاية الدخل

المعيشــة  ظــروف  المعيشــة/  ظــروف  لتحســين 
صعبــة فــى البلــد

40.837.243.2

3.33.13.5الهروب من المشاكل/ ضغوط عائلية

1.42.10.9لم شمل العائلة

12.517.69.1للتعليم والتدريب

11.313.59.9الحصول على عمل في الخارج

0.50.20.7للحصول على لجوء سياسي

7.54.29.7الظروف السياسية واألمنية الداخلية في البلد

1.31.51.2االحتالل اإلسرائيلي

المصدر: مسح الشباب الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2015.

55  قراءات في التاريخ، والسياسة، والمجتمع. مدى الكرمل المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية – 2011 .
56 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2016. مسح الشباب الفلسطيني، 2015، النتائج الرئيسية. رام الله –  فلسطين.
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 وقــد أكــدت دراســة مســح الهجــرة فــي األراضــي الفلســطينية والتــي نفــذت فــي العــام 2011 
بأنــه فــي الفتــرة الواقعــة مــا بيــن 2007  – 2009 هاجــر مــا يقــارب 22000 فــردًا للعيــش خــارج 
فلســطين، حيــث وصلــت نســبة المهاجريــن مــن الشــباب ضمــن الفئــة العمريــة مــن )15 – 29( 
إلــى مــا نســبته 33 % مــن المجمــوع الكلــي للمهاجريــن57؛ ويمكــن اإلشــارة إلــى بعــض العوامــل 
الرئيســة التــي مــن الممكــن أن تؤثــر علــى معــدالت الهجــرة مــن قبــل الشــباب خــارج فلســطين 

ومــن أهمهــا:

سياســات االحتــالل اإلســرائيلي والتــي تهــدف بشــكل رئيــس إلــى طــرد الفلســطينيين مــن 	 
منازلهــم وأراضيهــم فضــال عــن وضــع تشــريعات، وقوانيــن عنصريــة تدفــع الشــباب للهجــرة. 

البطالــة حيــث يعانــي الشــباب الفلســطيني مــن معــدالت البطالــة المرتفعــة، وخاصــة بيــن 	 
حديثــي التخــرج، والمســتويات العلميــة المرتفعــة.

تدنــي الوضــع االقتصــادي وارتفــاع تكاليــف المعيشــة، والــذي أدى إلــى وجــود ظاهــرة 	 
التضخــم باألســعار فــي األراضــي الفلســطينية فــي الســنوات الماضيــة، والمصحــوب بتدني 
األجــور والرواتــب، وكثــرة االحتياجــات، والمتطلبــات المعيشــية، والتــي تــؤدي إلــى هجــرة 
ــى دول أخــرى للبحــث عــن مســتويات معيشــة أفضــل وتحســين  الشــباب الفلســطيني إل

الوضــع االقتصــادي.

ــة، واالهتمــام بالشــباب وعــدم االســتفادة مــن كفاءاتهــم، وخبراتهــم 	  ــر الرعاي عــدم توفي
المتنوعــة، األمــر الــذي يدفــع الشــباب إلــى التفكيــر بالهجــرة، واالنطــالق إلــى الخــارج بحثــًا 

عــن فــرص عمــل ومســتقبل أفضــل.

الصحة والسلوكيات اإليجابية
تشــير التقديــرات، وعلــى الرغــم مــن انخفــاض نســبة اإلصابــة باألمــراض المعديــة بيــن فئــة 
ــة،  ــرة؛ كاألمــراض العقلي ــة األخي ــة ارتفعــت فــي اآلون الشــباب، إال أن نســبة األمــراض المزمن
والســكري، وأمــراض القلــب، والســرطان، ففــي العــام 2015 تبيــن أنــه مــن بيــن كل 100 شــاب 
فلســطيني يعانــي 10 شبان/شــابات مــن مــرض مزمــن واحــد علــى األقــل؛ أي ما نســبته 7.9 % 
مــن الذكــور و11.8 % مــن اإلنــاث، كمــا أن 27.4 % مــن الشــباب يعانــون مــن مشــاكل نفســية.  
كمــا وصلــت نســبة التدخيــن بيــن الشــباب عــام 2015 إلــى 23.5 % فكانــت نســبة المدخنيــن 
مــن الذكــور )40.9 %( عاليــة بالمقارنــة مــع نســبة المدخنــات مــن اإلنــاث 5.4 %58. فضــاًل عــن 
ذلــك فــإن نســبة المدخنيــن مــن فئــة الشــباب فــي المحافظــات الشــمالية )29.5 %( أعلــى مــن 
تلــك فــي المحافظــات الجنوبيــة )14 %(، ويضــاف إلــى ذلــك المخاطــر المختلفــة الناجمــة عــن 
الســلوكيات الســلبية التــي يقــوم بهــا بعــض فئــات الشــباب مثــل تعاطــي المخــدرات، والتــي مــا 
لبثــت أن أصبحــت مشــكلة ذات تأثيــر خطيــر علــى الشــباب الفلســطيني وخصوصــًا فــي بعــض 

المناطــق مثــل مدينــة القــدس. 

57 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ، 2011 . مسح الهجرة في األراضي الفلسطينية، 2010 التقرير الرئيسي. رام الله  –  فلسطين.
58 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2016. مسح الشباب الفلسطيني، 2015، النتائج الرئيسية. رام الله –  فلسطين.
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ــد مســتمر فــي القــدس، حيــث  ــات أن مشــكلة تعاطــي المخــدرات فــي تزاي وتظهــر اإلحصائي
أظهــرت إحــدى الدراســات فــي العــام 2010 أن ثلــث المتعاطيــن مــن الفلســطينيين هــم 
مــن القــدس59. كمــا بينــت النتائــج أن معظــم األنــواع هــي مــن المخــدرات غيــر المحقونــة، 
وكان هنالــك انتشــار بيــن طــالب المــدراس بأشــكال مختلفــة مــن تعاطــي العقاقيــر واألدويــة 
كمخــدر بحجــة مســاعدتهم علــى الدراســة وزيــادة مســتويات التركيــز. وتتفاقــم هــذه المشــكلة 
بتســهيل االحتــالل انتشــار وتــداول هــذه المخــدرات، والمســاعدة فــي الترويــج لهــا بيــن فئــات 

الشــباب الفلســطيني بشــكل ممنهــج60. 

الجدول رقم )2(: التوزيع النسبي للشباب حسب أهم القضايا الصحية )المنطقة(

المحافظات فلسطينأهم القضايا الصحية
الجنوبية

المحافظات 
الشمالية

9.812.94.9األمراض المزمنة

27.424.631.9المشاكل النفسية

أو  كاإلدمــان  الســليمة  غيــر  الســلوكيات  عــن  الناتجــة  األمــراض 
لتدخيــن ا

50.046.955.0

1.41.41.4األمراض الجلدية

2.63.51.1قضايا الصحة اإلنجابية والجنسية

3.13.62.5مشاكل التغذية والسمنة

المصدر: مسح الشباب الفلسطيني، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 2015.

مــن جهــة أخــرى فقــد أظهــرت المعلومــات الــواردة للعــام 2011 بــأن أكثــر مــن ربــع الشــباب 
الفلســطيني كان عرضــة للعنــف بواقــع )19.4 % مــن الذكــور مقابــل 22.1 % مــن اإلنــاث(. 
الجســدي و1.1 %  للعنــف  النفســي و39.1 %  للعنــف  الشــباب  مــن   % 31.4 تعــرض  حيــث 
للعنــف الجنســي. كمــا أظهــرت نتائــج 2015 أن 18.4 % مــن الشــابات تعرضــن لمضايقــات 
وتحــرش. وفيمــا يتعلــق بالعنــف داخــل البيئــة التعليمــة فقــد أشــارت المجموعــات البؤريــة 
بــأن نســبة العنــف قــد زادت بيــن الطلبــة، والمدرســين وأكــد ممثلــو المجموعــة البؤريــة بــأن 
التركيــز علــى أســلوب العنــف مــع الطلبــة كنــوع مــن العقــاب كان لــه أثــر ســلبي علــى توجهــات 

الشــباب الحقــًا.
وفــي الســياق ذاتــه فقــد أكــد المشــاركون فــي المجموعــات البؤريــة علــى انتشــار المخــدرات 
ــي  ــاط التــي يعان ــأس واإلحب ــة الي ــك نتيجــة حال ــة، وذل ــن الشــباب فــي المحافظــات الجنوبي بي
منهــا الشــباب لغيــاب فــرص العمــل، وصعوبــة األوضــاع االقتصاديــة، والحصــار المفــروض، 
وانعــدام الفــرص الحياتيــة أمــام الشــباب، والواقــع السياســي الصعــب، وكثــرة االعتــداءات 
اإلســرائيلية المتمثلــة بالحــروب المتتاليــة علــى المحافظــات الجنوبيــة، وارتفــاع معــدالت 
العنــف فــي المجتمــع الفلســطيني، والتــي كان لهــا أثــر ســلبي علــى صحة الشــباب وتوجهاتهم 

59  Chatty, A. et al. )2010(. HIV bio – behavioral survey among injecting drug users in the East Jerusalem governorate. World Health Organization. 
60 »تحديات الشباب في القدس. دراسة حالة :حي باب حطة »، جمعية مركز برج اللقلق المجتمعي، 2015.  
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المســتقبلية، باإلضافــة إلــى ســوء جــودة الخدمــات الصحيــة المقدمــة للمواطنيــن، وقلــة 
المؤسســات التــي تهتــم بصحــة الشــباب وغيــاب الكفــاءات الصحيــة وقلة التوعيــة الصحية بين 
الشــباب مــن كال الجنســين، والــذي ســاهم  فــي زعزعــة ثقــة المواطنيــن وخاصــة الشــباب فــي 
النظــام الصحــي، ممــا انعكــس ســلبًا علــى صحــة الشــباب فــي ظــل غيــاب بيانــات وإحصائيــات 

رســمية حــول واقــع وحقيقــة انتشــار المخــدرات والحبــوب المخــدرة. 
كمــا أبــدى معظــم المشــاركين فــي اللقــاءات مــن ممثلــي الشــباب تخوفهــم من غيــاب الرقابة 
علــى المنتجــات الزراعيــة والمزارعيــن، وكثــرة اســتخدام الهرمونــات الزراعيــة بيــن المزارعيــن، 
وانعكاســاتها علــى صحــة المســتهلكين، باإلضافــة إلــى ارتفــاع نســبة الشــباب الذيــن يتناولــون 
العقاقيــر الطبيــة بــدون وصفــة طبيــة، وبــدون مراجعــة األطبــاء المختصيــن، حيــث بلغــت 
نســبة الشــباب الذيــن يتناولــون أدويــة بــدون وصفــة طبيــة 16 %، توزعــت بواقــع 18.3 % فــي 
المحافظــات الجنوبيــة، و14.7 % فــي المحافظــات الشــمالية، فيمــا توزعــت بواقــع 13.5 % 

بيــن الذكــور، و18.6 % بيــن اإلنــاث.

أمــا فيمــا يتعلــق بالصحــة اإلنجابيــة والــزواج علــى وجــه الخصــوص فقــد بلغــت نســبة الشــباب 
الذيــن لــم يتزوجــوا مــن الفئــة العمريــة 18 – 22 عامــا 84 % فيمــا بلغــت بيــن الشــباب 23 – 29 
عامــًا 44.9 %، حيــث تشــير البيانــات المذكــورة إلــى وجــود ارتفــاع فــي ســن الــزواج بيــن فئــات 
الشــباب وخصوصــًا الذكــور مــع أهميــة التأكيــد علــى انتشــار الــزواج المبكــر، ولــو بمســتوى أقــل 
مــن الماضــي بيــن الفتيــات، ومــن المالحــظ كمــا مبيــن فــي الشــكل أدنــاه أن نســبة الذيــن ســبق 
لهــم الــزواج أعلــى لإلنــاث بشــكل ملحــوظ مقارنــة بالذكــور؛ كذلــك تتــراوح نســبة عــدم الــزواج 

بيــن الشــباب العامليــن مــا يقــارب 73.8 %، وبيــن الشــباب العاطليــن عــن العمــل 76.3 %. 

الشكل رقم )4(:التوزيع النسبي للشباب )15 – 29( حسب الحالة الزواجية والجنس

المصدر: مسح الشباب الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2015.
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ومــن الجديــر بالذكــر إحــدى القضايــا المهمــة في صحة الشــباب والتي تتمثــل في قضية الزواج 
المبكــر للفتيــات، ففــي عــام 2014 أظهــرت دراســة المســح العنقــودي متعــدد المؤشــرات أن 
22٪ من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 – 24 تزوجن قبل سن الـ18 عام، ما أدى إلى 
الحمل في سن الطفولة. وعلى الرغم من االنخفاض في معدل المواليد بين المراهقات)48 
مــن كل 1000(، إال أنــه ال يــزال مرتفعــًا بالمقارنــة مــع دول العالــم والمعاييــر العربيــة. وعــالوة 
علــى ذلــك، فــإن الفجــوة بيــن المحافظــات الشــمالية والجنوبيــة مــا تــزال مرتفعــة، فهــو 
ــكل 1000 فــي  ــل 35 ل ــكل 1000مقاب ــة بواقــع 66 ل أعلــى مرتيــن فــي المحافظــات الجنوبي
 المحافظــات الشــمالية، وأعلــى بكثيــر بيــن الفئــة الفقيــرة حيــث وصلــت إلــى 86 لــكل 1000
. وتشــكل هــذه األرقــام مصــدر قلــق كبيــر علــى الصحــة العامــة، خاصة النســاء الالتــي يلدن في 
ســن المراهقــة فهــّن يتعرضــن لخطــر أعلــى مــن المضاعفــات أثنــاء الحمــل والــوالدة، كمــا تــزداد 
نســب معــدل وفيــات األمهــات والوفيــات الرضــع، باإلضافــة إلــى أن الــزواج المبكــر يشــكل 
عائقــًا أمــام الفتيــات للبقــاء لفتــرة أطــول فــي المدرســة، ويعــوق مشــاركتهن االجتماعيــة 
واالقتصاديــة الفاعلــة. كذلــك يشــكل الــزواج المبكــر للفتيــات فــي القــدس قضيــة اجتماعيــة 
لهــا دواٍع خطيــرة، خاصــة أن العديــد مــن الفتيــات يتعرضــن للعنــف األســري مــن قبــل األزواج، 
كمــا أن الــزواج المبكــر يشــكل خطــرًا علــى صحــة الفتيــات خاصــة عنــد اإلنجــاب، ويحرمهــن 
مــن إكمــال مســيرة التعليــم؛ كذلــك تفيــد المعلومــات بــأن نســبة مرتفعــة مــن الفتيــات فــي 
القــدس أجبــرن علــى تــرك الدراســة للــزواج، أو البحــث عــن عمــل مــن أجــل مســاعدة األســرة.

الرياضة والثقافة والترفيه 
فقــط   % 6.3 أن   ،2015 لعــام  الفلســطيني  الشــباب  مســح  أظهــر  الرياضيــة،  الناحيــة  مــن 
مــن الشــباب ينتمــون ألنديــة، ومراكــز رياضيــة وهــذه النســبة أعلــى للذكــور بنســبة 10.6 % 
مقارنــة باإلنــاث بنســبة 1.6 %، كمــا توزعــت النســبة بواقــع 7.4 % فــي المحافظــات الجنوبيــة، 
الرياضــة  يمارســون  الذيــن  الشــباب  نســبة  أن  كمــا  الشــمالية،  المحافظــات  فــي   % 5.7
شــباب  بيــن  واضــح  اختــالف  مــع   % 24.6 بلغــت  يوميــًا  األقــل  علــى  ســاعة  نصــف  لمــدة 
 المحافظــات الشــمالية والجنوبيــة، والذكــور واإلنــاث كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل اآلتــي: 
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الشكل رقم )8(: التوزيع النسبي للشباب الذين يمارسون الرياضة بشكل يومي حسب المنطقة والجنس

المصدر: مسح الشباب الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2015.

وحســب آراء المجموعــات البؤريــة وممثلــي فئــات الشــباب؛ فــإن هنالك إهمــال يتعلق بالجانب 
الرياضــي حيــث يتــم التعامــل مــع هذا القطاع بشــكل موســمي، كما أن البنيــة التحتية للمرافق 
الجامعــات؛ حيــث يالحــظ وجــود نقــص واضــح  أو  المــدارس  الرياضيــة ضعيفــة ســواء فــي 
باألنديــة والمبانــي، والمالعــب التــي تخــدم فئــة الشــباب، كمــا أن معظــم األنديــة والمرافــق 
الرياضيــة موجــودة فــي المــدن، وبالتالــي نقــص تلــك المرافــق فــي الريــف والمخيمــات، وفــي 
حــال توفــرت األنديــة فــي المناطــق المذكــورة؛ فــإن التركيــز يكــون علــى كــرة القــدم دون 
توفــر رياضــات أخــرى. كمــا وأكــدت المجموعــات البؤريــة إلــى وجــود ضعــف بالقطــاع الرياضــي 
علــى مســتوى الجامعــات الفلســطينية، ويتمثــل ذلــك فــي عــدم إعطــاء أولويــة للرياضــة ضمــن 
المنهــاج الجامعــي، واعتبارهــا أنشــطة ثانويــة، وعــدم توفــر المالعــب فــي أغلــب الجامعــات، 
باســتثناء الجامعــات التــي لديهــا كليــات للتربيــة الرياضيــة، ناهيــك عــن عــدم وجــود منهــاج 
محــدد للرياضــة المدرســية، وعــدم تأهيــل المالعــب، والســاحات فــي المــدارس فضــاًل عــن 
قلــة تلقــي حصــص الرياضــة فــي المــدارس، واســتبدالها بحصــص أخــرى فــي كثيــر مــن األحيــان. 
وبالنســبة للرياضــة النســائية فقــد أشــارت المجموعــات البؤريــة إلــى عــدم توفــر أنديــة رياضيــة 
نســوية، وتدنــي مســتوى تقبــل المجتمــع للرياضــة النســوية، والســبب الرئيــس فــي ذلــك يعــود 
إلــى العــادات والتقاليــد التــي تمنــع االختــالط، وقلــة وعــي األهــل، والتــي تحــد مــن مشــاركة 

المــرأة فــي المجتمــع عمومــًا وفــي المجــال الرياضــي علــى وجــه الخصــوص.

فــي ذات الســياق، يعانــي الشــباب فــي مدينــة القــدس مــن نقــص شــديد فــي المرافــق 
مقارنــة  جــدًا  قليلــة  المرافــق  أعــداد  أن  حيــث  المتاحــة  والثقافيــة  والترفيهيــة،  الشــبابية، 
ــي  ــال يوجــد حوال بأعــداد تلــك المرافــق المتوفــرة للســكان اإلســرائيليين؛ فعلــى ســبيل المث
ــاء اليهوديــة فــي العــام 2011  33 مرفــق رياضــي فلســطيني مقابــل 531 مرفــق فــي األحي
. وهــذا بــدوره يشــير إلــى تفــاوت كبيــر مــن حيــث الفــرص المتوفــرة للفلســطينيين فــي المجــال 
الرياضــي حيــث أن نســبة 10 % مــن الشــباب المقدســي فقــط يشــاركون بأنشــطة رياضيــة. 
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عــالوة علــى ذلــك، فــإن األوضــاع السياســية، وانعــدام األمــن، وإجــراءات االحتــالل اإلســرائيلي 
فــي مدينــة القــدس تحــول دون تطويــر القطــاع الرياضــي، أو إنشــاء مراكــز جديــدة، وتؤثــر علــى 

إقبــال الشــباب علــى المراكــز المتوفــرة، وصعوبــة قضــاء وقــت الفــراغ.

ومــن الناحيــة الثقافيــة، وبالرغــم مــن أن األنديــة الرياضيــة كانــت فــي مطلــع الســبعينيات، 
وحتــى أواخــر التســعينيات يتــم ترخيصهــا علــى أنهــا مؤسســات رياضيــة، وثقافيــة، وفنيــة، 
وكشــفية، وكانــت تعتبــر مؤسســات جامعــة قــادرة علــى بلــورة رؤيــة، وتنفيــذ أنشــطة تدعــم 
المجــال الثقافــي والفنــي، إال أن هــذا الــدور تراجــع مــع مطلــع القــرن الحالــي، وأصبــح التركيــز 

بشــكل عــام علــى النشــاط الرياضــي علــى حســاب النشــاطات األخــرى.

للشــباب  الثقافــي  الوضــع  تراجــع  إلــى  البؤريــة  المجموعــات  وآراء  اإلحصــاءات  تشــير  كمــا 
3 % فقــط مــن  أن   2015 لعــام  الفلســطيني  الشــباب  نتائــج مســح  الفلســطيني، فكانــت 
وضحــت  كمــا  حكوميــة؛  غيــر  منظمــات  أو  ثقافيــة  أو  أهليــة  لجمعيــات  ينتمــون  الشــباب 
ــأن 3.9 % مــن الشــباب  إحصــاءات عــام 2012/2013 عــن طــرق اســتخدام الشــباب للوقــت ب
قامــوا بنشــاط القــراءة عــام 2012/2013 مقارنــة بـــ12.5 % مــن الشــباب الذيــن قامــوا بالقراءة 
عــام 1999/2000، وهــذا يعكــس التراجــع الواضــح فــي نســبة الشــباب الــذي يقــرأ، وبالتالــي 

هــذا يحــد مــن التطــور الثقافــي للشــباب الفلســطيني.

ــه يجــب نشــر ثقافــة الكتــب بيــن الشــباب  ــة بأن عــالوة علــى ذلــك أوصــت المجموعــات البؤري
مــن خــالل إنشــاء مكتبــات عامــة، والعمــل علــى تشــجيع ارتيادهــا مــن خــالل عمــل مناظــرات 
ثقافيــة، وحلقــات قــراءة؛  والــذي بــدوره يمكــن الشــباب مــن القضــاء علــى وقــت الفــراغ بطــرق 
مفيــدة تنمــي معارفهــم وثقافتهــم العقليــة إلــى جانــب الرياضــة التــي تنمــي القدرة الجســدية. 

اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات
يشــكل اإلعــالم والتكنولوجيــا عامــل جــذب كبيــر لفئــة الشــباب حيــث يقضــي غالبيــة الشــباب، 
ومــن الجنســين الكثيــر مــن أوقاتهــم باســتخدام التقنيــة، وشــبكة اإلنترنــت، وأدوات التواصــل 
االجتماعــي بمختلــف أشــكالها، حيــث أشــارت البيانــات الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الذيــن  ســنة   )29 – 15( مــن  العمريــة  الفئــة  ضمــن  الشــباب  نســبة  أن  إلــى  الفلســطيني 
يســتخدمون الحاســوب قــد بلغــت 69.7 % فبلغــت هــذه النســبة فــي المحافظــات الشــمالية 
74.8 % مقابــل 61.7 % فــي المحافظــات الجنوبيــة، فــي حيــن بلغــت هــذه النســبة للذكــور 

الشــباب 73.8 % مقابــل 65.5 % لإلنــاث الشــابات. 

بــأن الذكــور مــن الشــباب ضمــن الفئــة العمريــة مــن  كمــا أشــارت المعلومــات اإلحصائيــة 
)15 – 25( يقضــون أكثــر أوقاتهــم باســتخدام أجهــزة الحاســوب والتكنولوجيــا بينمــا تقضــي 

اإلنــاث مــن فئــة الشــباب وقــت أكبــر بمشــاهدة التلفــاز والفيديوهــات.

ــة  ــات أن 69.7 % مــن الشــباب ضمــن الفئ ــت أظهــرت البيان وحــول اســتخدام ومعرفــة اإلنترن
يعرفــون   % 23.3 مقابــل  اإلنترنــت  ويســتخدمون  يعرفــون  ســنة   )29 – 15( مــن  العمريــة 
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اإلنترنــت، ولكــن ال يســتخدمونه. فــي حيــن بلغــت نســبة الشــباب الذيــن ال يعرفــون هــذه 
الخدمــة وال يســتخدمونها 7 % مــن إجمالــي الشــباب الفلســطيني، فبلغــت هــذه النســبة 
للشــباب الذيــن يعرفــون ويســتخدمون اإلنترنــت فــي المحافظــات الشــمالية 75 % مقابــل 
61.3 % فــي المحافظــات الجنوبيــة، كمــا أن هــذه النســبة اختلفــت للذكــور عــن اإلنــاث حيــث 
يالحــظ معرفــة واســتخدام أعلــى للشــباب الذكــور مقارنــة باإلنــاث كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل 

ــاه.  أدن

لشكل رقم )9(: التوزيع النسبي للشباب حسب استخدام اإلنترنت والجنس

المصدر: مسح الشباب الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2015.

وحــول أماكــن اســتخدام االنترنــت فقــد أشــارت البيانــات إلــى أن المنــزل هــو المــكان الرئيــس 
الســتخدام اإلنترنــت مــن قبــل الشــباب ضمــن الفئــة العمريــة مــن )15 – 29( ســنة بواقــع 
83.1 %، حيــث بلغــت فــي المحافظــات الشــمالية 84.9 % مقابــل 79.6 % فــي المحافظــات 
الجنوبيــة. كمــا أشــارت النتائــج إلــى أن 84.8 % مــن الشــباب الفلســطيني لديهــم هاتــف نقــال 
بواقــع 88.1 % فــي المحافظــات الشــمالية مقابــل 79.5 % فــي المحافظــات الجنوبيــة، حيــث 

ــاث الشــابات. بلغــت للذكــور الشــباب 91.9 % مقابــل 77.3 % لإلن

وفــي تقريــر الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني فــي العام 2020 والذي صدر عشــية اليوم 
العالمــي للشــباب فقــد أظهــرت بيانات المســح األســري لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
لعــام 2019 أن نســبة الشــباب فــي العمــر )18 – 29 ســنة( الذيــن يســتخدمون االنترنــت مــن 
أي مــكان قــد بلغــت 86 % فــي فلســطين بواقــع 90 % فــي الضفــة الغربيــة و79 % فــي 
قطــاع غــزة.  دون وجــود فروقــات بيــن الذكــور واالنــاث. كمــا أشــارت البيانــات أن 94 % مــن 
الشــباب الذيــن يســتخدمون االنترنــت اســتخدموا شــبكات التواصــل االجتماعــي او المهنــي ) 
 فيســبوك، تويتــر، لينكــد ان.. الــخ ( بواقــع 96 % فــي الضفــة الغربيــة و91 % فــي قطــاع غــزة
وبالمقارنــة مــع األرقــام الســابقة نجــد ان ثــورة التكنولوجيــا والعالــم الرقمــي فــي انتشــار 

مســتمر نســب المســتخدمين فــي ازديــاد ملحــوظ.
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تشــكل  الوســائل  هــذه  أن  إال  والتكنولوجيــا،  االتصــال  أهميــة وســائل  مــن  الرغــم   وعلــى 
ــة  ــاب الرقاب ــة، وذلــك نتيجــة غي ــة الشــباب كمــا أفــادت المجموعــات البؤري ــات أمــام فئ تحدي
والقوانيــن علــى اســتخدام شــبكة اإلنترنــت، ووســائل التواصــل االجتماعــي، والتــي عــادة 
مــا يكــون الشــباب فيهــا عرضــة للتضليــل اإلعالمــي، أو االســتغالل الجنســي نتيجــة انتشــار 
ــة. ناهيــك عــن مخاطــر إدمــان وســائل  ــة، وســهولة الوصــول إليهــا دون رقاب المواقــع اإلباحي
االتصــال، وعــدم االســتفادة منهــا بالشــكل المرضــي. وبالتالــي ال بــد مــن اتخــاذ إجــراءات جديــة 
فيمــا يتعلــق بهــذا الجانــب، وذلــك مــن حيــث ضــرورة توعيــة فئــات الشــباب، وضمــان وجــود 
أنظمــة الرقابــة والمســاءلة علــى المواقــع المذكــورة، مــن خــالل إيجــاد منظومــة قانونيــة 
ــرف.  ــة التــي يمكــن أن تقت ــم اإللكتروني ــى الجرائ ــة عل ــون للمعاقب رادعــة تمكــن مــن ســن قان
ومــن جهــة أخــرى تعانــي األراضــي الفلســطينية مــن ضعــف البنيــة التحتيــة فــي مجــال التقنيــة 
والتكنولوجيــا فــي المــدارس، وجعــل منهــاج ومــادة التكنولوجيــا مــادة ثانويــة فــي المــدارس 
رغــم أهميتهــا، باإلضافــة إلــى قلــة مختبــرات الحاســوب، وعــدم كفايــة أجهــزة الحاســوب فــي 
المــدارس، والجامعــات، وعــدم اســتخدام وســائل االتصــال والتكنولوجيــا فــي التعليــم بشــكل 
يضمــن تقديــم تلــك المناهــج التعليميــة، وتعليمهــا باســتخدام األدوات الحديثــة والمتقدمــة. 

كذلــك فقــد أفــادت المجموعــات البؤريــة أن وســائل اإلعــالم الفلســطينية ال تلبــي احتياجــات 
الشــبابية،  البرامــج  مــن  تخلــو  وتــكاد  الشــباب،  قضايــا  تتنــاول  وال  الفلســطيني،  الشــباب 
باإلضافــة إلــى أن اإلعــالم الفلســطيني، هــو إعــالم موجــه وحزبــي فــي معظمــه، ويخــدم 
قضايــا حزبيــة، حيــث ال يوجــد تركيــز علــى المشــاكل االقتصاديــة واالجتماعيــة للشــباب، كمــا 
اعتبــر المشــاركون أن االنقســام السياســي الفلســطيني ســاهم فــي تغييــب مشــاكل الشــباب 
اإلعــالم  وســائل  أن  المشــاركون  وعّبــر  السياســية،  والمناكفــات  الحزبيــة  البرامــج  لصالــح 
الفلســطينية تفــرز مســاحات واســعة للقضايــا السياســية ولالنقســام فــي ظــل تغييــب دور 
الشــباب ومحدوديــة ظهورهــم فــي اإلعــالم، بحيــث تــكاد تخلــو القواســم المشــتركة بيــن 
اإلعــالم الفلســطيني والشــباب. كمــا عّبــر المشــاركون عــن اإلعــالم بأنــه ال يســاهم فــي تعزيــز 
قضايــا الســلم االجتماعــي، والتســامح، وتقبــل اآلخــر فــي المجتمــع الفلســطيني، ولــم ينجــح 
فــي تعزيــز التعدديــة الفكريــة والسياســية بيــن أفــراد المجتمــع، فــي ظــل حالــة مــن التعصــب 
السياســي، والحزبــي، والفكــري، كمــا عبــر المشــاركون عــن غيــاب حريــة التعبيــر عــن الــرأي، 
واالنتقائيــة فــي اإلعــالم، وغيــاب المعالجــات المهنيــة المنهجيــة لقضايــا وهمــوم المجتمــع 

وتحديــدًا الشــباب. 

الشــباب الفلســطيني فــي الشــتات  – الالجئــون الفلســطينيون فــي لبنــان كحالــة 
دراســية

يشــكل الالجئــون الفلســطينيون مــا نســبته 10 % مــن ســكان لبنــان، والــذي يتــراوح تعدادهــا 
حوالــي 4,7 مليــون نســمة، فيمــا يقــدر عــدد الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان بحوالــي 450 
ألفــا، وذلــك وفــق اإلحصــاءات الحاليــة لوكالــة الغــوث الدوليــة »األونــروا«، وكان العــدد األكبــر 
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منهــم يعيــش داخــل المخيمــات والتجمعــات مــن أقصــى الجنــوب إلــى أقصــى الشــمال فــي 
لبنــان.  حيــث يقيــم أكثــر مــن نصــف الالجئيــن فــي 12 مخيمــًا منظمــًا ومعترفــًا بــه لــدى وكالــة 
الغــوث، وأظهــرت نتائــج لقــاءات المجموعــات البؤريــة التــي تــم تنفيذهــا مــن قبــل المجلــس 
األعلــى للشــباب والرياضــة والتــي اســتهدفت دراســة الواقــع وتحديــد االحتياجــات فــي إطــار 
إعــداد الخطــة الوطنيــة للشــباب، والتــي عقــدت خــالل شــهر أب 2016، وشــملت عــدد مــن 
مخيمــات اللجــوء فــي لبنــان، أن ســكان المخيمــات يعيشــون معانــاة إنســانية حقيقيــة نتيجــة 
األوضــاع الصعبــة، ومــن بينهــا وجــود اكتظــاظ ســكاني، وبنــى تحتيــة ضعيفــة وغيــر مالئمــة، 

ونســبة فقــر مرتفعــة، ومعــدالت بطالــة متزايــدة، وخاصــة بيــن صفــوف الشــباب.

ــان أعلــى نســبة الجئيــن فــي الــدول المضيفــة، حيــث يقيــم  ل الالجئــون فــي لبن كذلــك يســجِّ
غالبيتهــم فــي مخيمــات تشــمل بــرج الشــمالي، والبــص، وعيــن الحلــوة، والميــة وميــة، وبــرج 
البراجنــة، وشــاتيال، ومــار اليــاس، وضبيــة، ويفــل )الجليــل(، والبــداوي، ونهــر البــارد والرشــيدية. 
فيمــا يقيــم باقــي الالجئــون فــي المــدن والقــرى اللبنانيــة، إضافــة إلــى تجمعــات ســكنية 
جديــدة نشــأت بســبب تطــورات األوضــاع فــي لبنــان. ومــن أهــم هــذه التجمعــات غيــر المعتــرف 
بهــا مــن »األونــروا«: المعشــوق، ثعلبايــا، وجــّل البحــر، وشــبريحا، ووادي الزينــة ، والقاســمية 
أبــو األْســَود، وعدلــون، والبرغليــة، والواســطة، والعيتانيــة، والغازيــة، والناعمــة، وســعد نايــل.

الخصائص السكانية للمخيمات والالجئين الفلسطينيين في لبنان

التــي تســتوعب الالجئيــن المســجلين فــي  − لبنــان مــن أكبــر المخيمــات  تعتبــر مخيمــات 
مناطــق عمليــات األونــروا الخمــس. حيــث تبلــغ مســاحة المخيمــات المعتــرف بهــا مــن قبــل 

ــان مــا يقــارب 16692 دونمــا. ــروا فــي لبن األون

42 % من إجمالي الالجئين الفلسطينيين في لبنان دون سن 15 سنة. −

نســبة الذكــور لإلنــاث هــي 95 إلــى 100 نظــرًا لســيل الهجــرة الكثيــف للشــباب إلــى خــارج  −
لبنــان للبحــث عــن عمــل.

بلغ متوسط حجم األسرة نحو 6 أفراد والخصوبة الكلية للمرأة في لبنان 5 مواليد.  −

ارتفع معدل وفيات الرضع 60 من 1000 بسبب تراجع الخدمات الصحية. −

12 % من إجمالي الجئي لبنان في المهاجر المختلفة من أنحاء العالم. −

ال يوجــد نقابــات تحمــي العامــل الفلســطيني فــي القطــاع الخــاص اللبنانــي، وال يتمتــع  −
بالضمــان االجتماعــي، وقــد تفاقمــت أوضــاع الالجئيــن الفلســطينيين اقتصاديــًا خاصــة بعــد 

خــروج منظمــة التحريــر مــن لبنــان 1982.
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التعليم 	 
ال يمكــن فصــل مســألة تعليــم الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، عــن مجمــل التطــورات 
المتعلقــة بقضاياهــم المختلفــة فــي لبنــان، فعلــى الرغــم مــن وجــود إقبــال علــى التعليــم 
بمســتويات جيــدة مــن قبــل الالجئيــن الفلســطينيين، إال أن عوامــل عــدة أدت إلــى تراجــع 
هــذه المســتويات حيــث كانــت الحــروب مــن أبــرز تلــك العوامــل، هــذا إلــى جانــب تقليــص وكالــة 

األونــروا لخدماتهــا، وتراجــع مســتوى التعليــم المتوافــر فــي مدارســها.

يتلقــى الشــباب الفلســطيني التعليــم فــي مخيمــات لبنــان مــن خــالل مــدارس األونــروا، ويعاني 
مــن عــدة مشــاكل أهمهــا مشــكلة التســرب واالكتظــاظ، وقلــة فــرص التعليــم التــي فرضــت 
علــى المخيمــات، حيــث أن هنالــك صعوبــة فــي االلتحــاق بمــدارس وجامعــات خــارج المخيــم، 
وبعــض الجامعــات تمنــع قبــول الطــالب الفلســطينيين فــي العديــد مــن التخصصــات، والــذي 
بــدوره يؤثــر علــى انخراطهــم فــي ســوق العمــل، وكذلــك ضعــف االلتحــاق بالتعليــم المهنــي، 
ــر فــي اســتكمال  ــر ملجــأ للكثي ــة القــدرة االســتيعابية لمعهــد ســبلين، والــذي يعتب ومحدودي

تعليمهــم العالــي. 

الرؤيــة  غيــاب  إلــى  اإلشــارة  فيمكــن  والثانــوي  األساســي  بالتعليــم  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
فــي  التعليــم  أســاليب  تناســب  وعــدم  األونــروا  مــدارس  فــي  التعليميــة  االســتراتيجية 
التحتيــة  البنيــة  ضعــف  مــع  ذلــك  ويترافــق  اللبنانيــة،  الجديــدة  المناهــج  مــع  األنــروا 
المــدارس  تجهيــز  ومحدوديــة  بالطلبــة،  وازدحامهــا  الصفــوف،  عــدد  ونقــص  للمــدارس، 
المطلوبــة كالمالعــب، والمكتبــات، والمختبــرات علميــة، وغيرهــا. حيــث يمكــن  بالمرافــق 
لبنــان،  فــي  الفلســطينيون  الالجئــون  فيهــا  يتعلــم  مدرســة   69 وجــود  إلــى  اإلشــارة 
األونــروا عــن  الصــادرة  ألــف طالــب وطالبــة وفــق اإلحصائيــات   32.5 نحــو   ويــدرس فيهــا 
. هــذا باإلضافــة إلــى غيــاب األنشــطة الالمنهجيــة فــي المــدارس والتــي مــن شــأنها أن تســهم 
األهــل  الطــالب، ومجالــس  برلمانــات  تفعيــل  بينهــا  التعليميــة، ومــن  البيئــة  تحســين  فــي 

ــات.  ــات وصعوب وخصوصــًا فــي ظــل مــا يواجهــا القطــاع التعليمــي مــن تحدي

مــن  العديــد  مــن  الفلســطينيين  الالجئيــن  مــن  الجامعــات  طلبــة  يعانــي  أخــرى  جهــة  مــن 
التهميــش والمتمثلــة فــي وجــود نظــرة فوقيــة للطــالب  التحديــات ومــن بينهــا سياســة 
الفلســطينيين، والتمييــز باختيــار االختصــاص حيــث يتــم حرمــان الفلســطيني مــن مزاولــة كثيــر 
مــن المهــن ممــا يــؤدي إلــى حصــر اختياراتــه المهنيــة فــي الجامعــة. أيضــا يواجــه الطلبــة 
الفلســطينيون مشــكالت تتعلــق بارتفــاع تكلفــة الدراســة فــي الجامعــات اللبنانيــة، وعــدم 
قــدرة الفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا علــى دفــع األقســاط الجامعيــة، هــذا باإلضافــة إلــى 
عــدم تغطيــة الجــزء األكبــر مــن المنــح فــي الجامعــات الخاصــة، وعــدم معرفــة الطــالب لمعاييــر 

صنــدوق الرئيــس للمســاعدات الجامعيــة.
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العمل والبطالة	 
مــال زال الالجئــون الفلســطينيون فــي لبنــان، ولغايــة اليــوم ال يتمتعــون بالحقــوق المدنيــة، 
حــرم  وقــد  األردن وســورية،  مثــل  لالجئيــن  المضيفــة  الــدول  بباقــي  أســوة  واالجتماعيــة، 
الفلســطينيون مــن 73 مهنــة طــوال الســنوات الســابقة، ونجحــت المــداوالت بيــن ممثلــي 
الفلســطينيين مــن منظمــة التحريــر، والســفارة الفلســطينية فــي تخفيــض العــدد إلــى 39 كمــا 
ــر منهــم إلــى غيــاب العمــل  ــة، وكذلــك أشــار الكثي أفــاد المشــاركون فــي المجموعــات البؤري
النقابــي لحمايــة العامليــن مــن الشــباب، وتجميــد عمــل االتحــادات المختلفــة فــي منظمــة 
التحريــر الفلســطينية، وأفــاد المشــاركون بــأن هنالــك غيــاب للمموليــن للمشــاريع الصغيــرة 
والمشــاريع متناهيــة الصغــر بمــا فــي ذلــك غيــاب دعــم وكالــة الغــوث لمثــل هــذه المشــاريع. 

وأظهــرت الدراســة التــي أجرتهــا الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت أن نســبة 21 % مــن الالجئيــن 
العمال، يعملون في أشــغال موســمية، بينما تعمل نســبة 7 % منهم وفق عقد عمل، وقلة 
منهــم، أي حوالــى 30 %، لديهــم عمــل آخــر. ومــن القــوى العاملــة الفلســطينية، تعمــل نســبة 
72 % فــي القطــاع الخــاص للخدمــات؛ أي المهــن التــي ال تتعلــق بالحكومــة وال بالجمعيــات 
األهليــة، وال الصحــة والتعليــم. فيمــا تعمــل نســبة 17 % فــي قطــاع البنــاء، و7 % فــي الزراعــة، 
ــة، تجــدر اإلشــارة إلــى أن نســبة 8 % مــن اللبنانييــن تعمــل فــي  و3 % فــي الصناعــة. وللمقارن
قطــاع البنــاء، و15 % فــي الصناعــة، 6 % فــي الزراعــة، و71 % فــي قطــاع الخدمــات. وتّبيــن أن 
أكثــر مــن ربــع النســاء العامــالت، يعملــن كموظفــات ومســؤوالت مــن ذوات المراتــب العليــا، 
ومديــرات، ومدّرســات وغيرهــا. بينمــا تعمــل نســبة تفــوق 10 % بقليــل مــن الرجــال فــي تلــك 
ــن الرجــال، والنســاء فــي القطــاع  الوظائــف. وتظهــر الدراســة أن العمــل ينقســم مناصفــة بي
الصحــي. كمــا تبــدو مشــاركتهم فــي مجــال الزراعــة شــبيهة، إذ تشــتغل فيهــا نســبة 9 % مــن 
الرجــال و8 % مــن النســاء. وســّجلت الدراســة أنــه، مــن بيــن الــدول العربيــة كافــة، وحدهــا لبنــان 

ال تســمح بعمــل الفلســطينيين، وال باقتنائهــم عينــات عقاريــة، وبالتالــي يعاملهــم كغربــاء.

كمــا أوضحــت أن هنــاك ســببان رئيســان وراء عــدم إقــدام صاحــب العمــل اللبنانــي على توظيف 
فلســطينيين؛ أواًل: اضطراره لإلعالن في ثالث صحف عن الوظيفة الشــاغرة، والتأكد من أنه 
مــا مــن لبنانــي بحاجــة إليهــا. وثانيــًا: كونــه ســيضطر لدفــع رســوم للضمــان الصحــي االجتماعــي 
فــي حيــن ال يســتفيد منــه العامــل الفلســطيني إال عنــد نهايــة الخدمــة بحســب القانــون 
الجديــد. وتحمــل نســبة 6 % فقــط مــن الالجئيــن الفلســطينيين العامليــن إجــازات جامعيــة، فــي 
مقابــل نســبة 20 % لــدى القــوى العاملــة اللبنانيــة. وقــد وجــدت الدراســة أن 7 % مــن أربــاب 
 العائــالت هــم مــن دون عمــل، بينمــا يعمــل 17 % منهــم فــي أعمــال موســمية أو موقتــة
يتعلــق  فيمــا  كأجانــب ســواًء  القانونيــة  الناحيــة  مــن  لبنــان  فــي  الفلســطينيون  ويعامــل   .
بالتملــك، أو العمــل، أو الضرائــب، وأمــا الراغبيــن منهــم فــي العمــل فــي أي مهنــة؛ كالطــب أو 
ــا القانونيــة وغيرهــا؛ فعليهــم الحصــول علــى تصريــح مــن وزارة االقتصــاد  الصيدلــة أو القضاي
الوطنــي، ومــن الصعــب جــدًا علــى أي فلســطيني فــي لبنــان أن يحصــل علــى عمــل قانونــي 

خــارج المخيمــات.
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المشاركة المجتمعية والسياسية 	 
تعتبــر المشــاركة بمختلــف مســتوياتها لالجئيــن فــي دول الجــوار، وخصوصــًا فئــات الشــباب مــن 
القضايــا المهمــة، وذات األولويــة وذلــك علــى اعتبــار أن الالجئيــن فــي خــارج الوطــن هــم جــزء 
أصيــل مــن النســيج الوطنــي الفلســطيني، فمــا زالــوا يعانــون مــن ظــروف اإلبعــاد القســري، 
والتهجيــر الــذي مــورس ضدهــم منــذ العــام 1948م، األمــر الــذي يســتدعي ضمــان تعزيــز 
مشــاركة الالجئيــن عمومــًا، وفئــات الشــباب خصوصــًا، وإتاحــة الفرصــة لهــم إليصــال صوتهــم، 

والمشــاركة الفاعلــة فــي القضايــا المجتمعيــة والسياســية.

مــن  العديــد  إلــى  لبنــان  فــي  البؤريــة  المجموعــات  ضمــن  المشــاركون  أشــار  فقــد  لذلــك 
الجوانــب التــي يمكــن مــن خاللهــا تعزيــز مشــاركة الشــباب فــي مختلــف المجــاالت االجتماعيــة، 
والسياســية خصوصــًا فــي ظــل عــزوف الشــباب عــن العمــل التطوعــي والتأثيــرات التــي أدت 
إلــى اختــالف مفاهيــم العمــل التطوعــي فــي المخيمــات، وتأثــر العمــل التطوعــي بالتعصــب 
السياســي والفصائلــي، واقتصــار فــرص التطــوع علــى المجموعــات المؤطــرة حزبيــًا، وبيــن 
بســبب محدوديــة  االســتيعاب  علــى  المجتمعيــة  المؤسســات  قــدرة  المشــاركون ضعــف 
المصــادر الماليــة، خصوصــًا بعــد انحســار الدعــم المالــي المقــدم لهــذه المؤسســات بحجــة 

مقاومــة دعــم اإلرهــاب.

ــد  أمــا علــى الصعيــد السياســي فعلــى الرغــم مــن أن الســاحة اللبنانيــة شــهدت والدة العدي
مــن فصائــل المقاومــة الفلســطينية، وكانــت حاضنــة لــكل العمــل السياســي الفلســطيني، إال 
أن األوضــاع حاليــًا تغيــرت مــع تغيــر الوضــع العــام الفلســطيني، وانســداد األفــق السياســي؛ 
ممــا أدى إلــى ضعــف إقبــال الشــباب الفلســطيني فــي المخيمــات علــى االنخــراط فــي العمــل 
السياســي، وذلــك عائــد علــى جملــة مــن المشــاكل التــي تكتنــف العمــل السياســي، ولعــل مــن 
أهمهــا ســيطرة األجيــال المتقدمــة علــى تســيير العمــل السياســي، وعــدم إعطــاء االهتمــام 
الكافــي للمنظمــات الشــبابية التابعــة لألحــزاب، والفصائــل، والقــوى. األمــر الــذي جعــل هــذه 
الشــباب، وبالتالــي اســتمالتهم  الشــبابية غيــر قــادرة علــى مواكبــة متطلبــات  المنظمــات 

لالنخــراط فيهــا.

الصحة والسلوكيات اإليجابية	 
مــن جهــة أخــرى يعانــي الالجئــون الفلســطينيون فــي لبنــان مــن ظــروف معيشــية صعبــة نتيجــة 
اكتظــاظ البيــوت، وضيــق مســاحة المخيمــات، وانتشــار التلــوث، والضجيــج، وســوء حالــة البنيــة 
التحتيــة، والتــي تنعكــس بمجموعهــا علــى الحالــة الصحيــة للقاطنيــن فــي المخيمــات، ويترافــق 
ذلــك مــع ارتفــاع نســب األمــراض المزمنــة، وخصوصــا الســكري والضغــط، باإلضافــة إلــى تدنــي 
مســتويات الوعــي العــام تجــاه نوعيــة الحيــاة الصحيــة، أو ممارســة األنشــطة الرياضــة؛ حيــث 
تبيــن معلومــات األونــروا أن ثلــث الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان يعانــون مــن األمــراض 

المزمنــة كأمــراض القلــب، والربــو، وغيرهــا.
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يعتبــر القطــاع الصحــي فــي لبنــان غايــة فــي التعقيــد حيــث يتلقــى الالجئــون فــي المخيمــات 
األحمــر  والهــالل  »األونــروا«  الغــوث  وكالــة  قبــل  مــن  والعالجيــة  الصحيــة،  الخدمــات 
الفلســطيني، حيــث بلــغ عــدد المراكــز الصحيــة التــي تديرهــا األونــروا فــي المخيمــات اللبنانيــة 
27 مركــزًا صحيــًا يرتادهــا أكثــر مــن مليــون مريــض ســنويا، غيــر أن تلــك الخدمــات شــهدت فــي 
األعــوام األخيــرة تقليصــات متزايــدة ســاهمت فــي زيــادة مســتويات معانــاة الالجئيــن، وال 
ســيما فــي ظــل غيــاب سياســة صحيــة، أو نظــام صحــي واضــح يحكــم المؤسســات الصحيــة 
ــروا عــن ممارســة أي شــكل  ــدور األون ــاب ل ــى شــبه غي ــة فــي المخيمــات، باإلضافــة إل العامل
مــن أشــكال الرقابــة الصحيــة لعــالج الالجئيــن الفلســطينيين فــي المستشــفيات، والمراكــز 
الصحيــة المختلفــة، عــالوة علــى وجــود نقــص باالحتياجــات والتجهيــزات، واألدويــة المتوفــرة 

ممــا يــؤدي إلــى تدنــي نوعيــة ومســتويات الخدمــات العالجيــة المتوفــرة.

وفــي تعبيــر عــن الواقــع الصحــي فــي مخيــم عيــن الحلــوة أشــارت دراســة مأســاة الالجئيــن 
الفلســطينيين فــي لبنــان إلــى أن خدمــات الرعايــة الطبيــة مــن الصحــة األساســية، وصحــة 
داخــل  بالمرضــى  العنايــة  وكذلــك  المدرســية،  والصحــة  التحصيــن  وبرامــج  والطفــل،  األم 
المستشــفيات، ال تغطيهــا األونــروا إال جزئيــًا. وال يوجــد فــي المخيــم غيــر عيادتيــن لألونــروا، 
لكنهمــا ال تفيــان بحاجــات المخيــم، ألنهمــا تقتصــران علــى الفحوصــات البســيطة، وال تشــمل 
الفحــوص الباهظــة الثمــن كــزرع المــواد العضويــة. وتتعاقــد األونــروا مــع بعــض المستشــفيات 
فــي مدينــة صيــدا إلجــراء بعــض الفحوصــات المخبريــة، ويســتلزم األمــر انتظــار أســابيع للحصــول 
علــى الموافقــة. وتفتقــر العيــادات إلــى آالت التصويــر )Scanner, MRI, Echo( وإلــى أجهــزة 
للعيــادات  الباهظــة  النفقــات  تحمــل  علــى  المريــض  يجبــر  ممــا  والدمــاغ  القلــب،  تخطيــط 
الخاصــة. وعلــى صعيــد آخــر فــإن األونــروا ال تغطــي أي مبلــغ مــن تكلفــة عدســات النظر وال زرع 
القرنيــة، ألي مريــض ســوى نفقــات الليلــة الســريرية، كمــا أنهــا ال تغطــي تكاليــف غســل الكلــى، 
ومرضــى الثالســيميا واألمــراض التناســلية، وال تصــرف إال كميــة محــدودة جــدًا مــن بعــض 
أدويــة األمــراض الســرطانية، كمــا أنهــا ال تســاهم إال بمبلــغ ال يتعــدى 20 % مــن تكلفــة عمليــة 
القلــب المفتــوح، وال تســهم بــأي مبلــغ مــن تكلفــة هــذه العمليــة لمــن تزيــد أعمارهــم عــن 60 
ــة، والتعقيــدات  ــروا، والتخفيــض فــي النفقــات الطبي ســنة. ولقــد أدى تقليــص ميزانيــة األون
اإلداريــة، وارتفــاع التكاليــف الطبيــة إلــى حــاالت وفيــات عديــدة، وإلــى زيــادة الوضــع الصحــي 

ســوءًا.

فــإن  لبنــان  فــي  الفلســطيني  الشــباب  لواقــع  الميدانيــة  الدراســة  فــي  ورد  لمــا  ووفقــًا 
هــذه،  التقديــرات  عــن  النظــر  وبغــض   .% 6 تتجــاوز  ال  المخــدرات  يتعاطــون  الذيــن  نســبة 
إلــى وقفــة جــادة  تتزايــد مــن دون شــك وتحتــاج  هنــاك حــاالت تعاطــي مخــدرات، وهــي 
تبــدأ هــذه الصرخــة مــن  إلــى صرخــة وطنيــة مدويــة.  وحقيقيــة وصادقــة. وكذلــك تحتــاج 
خــالل إجــراء دراســة علميــة، ونفســية، وطبيــة لمعرفــة نســبة الذيــن يتعاطــون المخــدرات، 
وكيــف يمكــن أن يتخلصــوا مــن هــذه اآلفــة. وثمــة أطــراف تســتغل البطالــة والفقــر لــدى 
 المجتمــع الفلســطيني لتزيــد الحيــاة صعوبــة عليــه مــن خــالل العمــل علــى نشــر هــذه اآلفــة،
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 وأكــد المشــاركون فــي المجموعــات البؤريــة علــى هــذا الواقــع، وتزايــده مــع غيــاب الرقابــة 
علــى عمــل الصيدليــات داخــل المخيــم، واســتهداف الشــباب الفلســطيني عبــر ترويــج العديــد 
مــن أنــواع الحبــوب المخــدرة داخــل المخيمــات وبأســعار زهيــدة، األمــر الــذي يتطلــب تعــاون 

مجتمعــي شــامل مــن كافــة القــوى والفصائــل داخــل المخيمــات للحــد مــن هــذه الظاهــرة.

الرياضة والثقافة والترفيه	 
يعانــي قطــاع الرياضــة مــن العديــد مــن اإلشــكاالت ومــن بينهــا ضعــف البنية التحتيــة المتوفرة 
للقطــاع الرياضــي، والثقافــي، ونقــص التجهيــزات، واالحتياجــات. ممــا يســتدعي بنــاء مالعــب 
رياضيــة لكافــة األلعــاب الجماعيــة والفرديــة، وبنــاء مســارح  – بنيــة تحتيــة للنــوادي الثقافيــة. 
هــذا باإلضافــة إلــى االهتمــام بتنميــة المواهــب الرياضيــة كالســباحة، والكاراتيــه، والفــرق 
الفنيــة والشــعر واللجــان االجتماعيــة، وتعزيــز وتطويــر أداء الفــرق الفنيــة بمختلــف أشــكال 
تدريبيــة كإدارييــن وفنييــن  التراثيــة، واألدبيــة، وإقامــة دورات  والفــرق  الفنــون كالمســرح، 
ومدرســين وعــالج فيزيائــي، وتفعيــل الرياضــة المدرســية )أونــروا( مــع التركيــز علــى دعــم 
وتشــجيع الفــرق الرياضيــة للفتيــات. كذلــك يعانــي القطــاع الرياضــي مــن قلــة الكــوادر الرياضيــة 
ــن جــراء  ــة للمصابي ــة المالي ــة، أو التغطي ــة والعالجي ــر الخدمــات الصحي ــة، وعــدم توفي المؤهل

ممارســة األنشــطة الرياضيــة.

وقــد بينــت دراســة واقــع الشــباب الفلســطيني فــي لبنــان أن الحديــث عــن أماكــن للعــب 
والترفيــه هــو نــوع مــن التــرف. ومــن المعلــوم أن عــدد ســكان المخيمــات تضاعــف أربــع مــرات 
عمــا كان عليــه عنــد أشــهر اللجــوء األولــى، فيمــا بقيــت مســاحته كما هي ولم تتغير. وانتشــرت 
فــي الســنوات األخيــرة ظاهــرة المالعــب الخاصــة )المعروفــة بالهوبــس(، التــي يدفــع مبلغــًا 
ــة فــي مالعــب  ــم أن 51 % مــن الشــباب يقيمــون أنشــطة رياضي ــدل اللعــب. مــع العل ــًا ب مالي
خاصــة. كذلــك تحولــت ســاحات المــدارس )التابعــة لألونــروا( إلــى مراكــز للعــب، وخاصــة بعــد 
فتــرة الــدوام المدرســي، حيــث صــرح بذلــك 15 %. وبالنســبة للمراكــز الشــبابية أو األنديــة 
والجمعيــات، فــإن 56 % منهــا مجّهــز بشــكل أو بآخــر لممارســة بعــض أنــواع اللعــب. وفــي 
العمــوم ال يوجــد مالعــب ومراكــز للعــب والترفيــه، وإن وجــدت فهــي غيــر آمنــة، وغيــر مناســبة 
للعــب، حيــث قــال 23 % مــن الناشــطين فــي المجتمــع المدنــي إنــه ال يوجــد مالعــب مناســبة 
أساســًا. كمــا أن قــدرة الجمعيــات الشــبابية محــدودة أساســًا، فمثــاًل نجــد أن الجمعيــات التــي 
تقــدم خدمــات شــبابية ألكثــر مــن 200 مســتفيد ال تتعــدى نســبتها 17 %، ونســبة الجمعيــات 
ــن 101  –  200 أيضــًا ال تتعــدى نســبتها 10 %. هــذا عــن  التــي تقــدم خدمــات شــبابية لمــا بي
أعــداد المســتفيدين، أمــا عــن جوهــر ونوعيــة الخدمــات المقدمــة فهــي بالتأكيــد مثــار تســاؤل 

كبيــر ألنــه ال يوجــد جمعيــات شــبابية خالصــة.

يترافــق ذلــك مــع ضــرورة إقامــة مقــر للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة وتفعيلــه فــي لبنــان 
ليقــوم بــدوره فــي تطويــر الحركــة الرياضيــة والثقافيــة، باإلضافــة إلــى تعزيــز التنشــئة الفكريــة 
والتثقيفيــة لفئــة الشــباب، وبــث روح العمــل الجماعــي والعمــل التطوعــي والمجتمعــي، مــع 
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أهميــة تفعيــل دور اللجــان الشــعبية مــن أجــل المســاهمة الفاعلــة فــي تبنــي دور الشــباب 
وتطويــر القطــاع الرياضــي والثقافــي فــي المخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان.

اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات	 
فيمــا يتعلــق باإلعــالم فيمكــن اإلشــارة إلــى أن الشــباب فــي المخيمــات غيــر ممثليــن فــي 
الخطــاب اإلعالمــي الفلســطيني المحلــي وذلــك نتيجــة قلــة وســائل اإلعــالم التــي يملكهــا 
الالجئــون ومحدوديــة قــدرة الشــباب علــى التأثيــر فيهــا رغــم المحــاوالت المحــدودة التــي 
يقــوم بهــا تلفزيــون فلســطين مــن فتــرة ألخــرى، لذلــك يالحــظ أن للشــباب دور أكثــر تأثيــرًا 
علــى مســتوى وســائل التواصــل االجتماعــي، وذلــك علــى الرغــم مــن المخاطــر التــي يمكــن 
ــة علــى اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي،  ــاب الرقاب أن يتعــرض لهــا الشــباب نتيجــة غي
فقــد أظهــرت دراســة واقــع الشــباب الفلســطيني فــي لبنــان أن شــبكات التواصــل االجتماعــي 
تلعــب دورًا كبيــرًا جــدًا فــي عمليــات التواصــل المجتمعــي الفلســطيني. وقــد احتلــت شــبكات 
ــة خاصــة  ــة( أهمي ــوك، وواتــس أب، وتويتــر، ومواقــع إلكتروني التواصــل االجتماعــي )فيــس ب

لــدى الشــباب، وبلغــت نســبة الذيــن يتواصلــون عبــر شــبكة اإلنترنــت نحــو 63 %.

مــن جهــة أخــرى، وعلــى الرغــم مــن أهميــة الوســائل التكنولوجيــة للشــباب ووجــود إقبــال عليها 
مــن قبــل هــذه الفئــات، إال أنــه يمكــن اإلشــارة إلــى عــدم وجــود خطــة ممنهجــة فــي مــا يتعلــق 
بتمكيــن فئــات الشــباب مــن اســتخدام التكنولوجيــا، أو مهــارات الحاســوب، أو البحــث العلمــي، 
حيــث تفتقــر المؤسســات التعليميــة التابعــة لوكالــة الغــوث إلــى وجــود المختبــرات العلميــة 
الكافيــة، أو مختبــرات الحاســوب، فيتــم التعاطــي مــع هــذه النشــاطات علــى اعتبــار أنهــا مــن 
الموضوعــات الثانويــة، والتــي تــدرس بشــكل غيــر أساســي ضمــن المناهــج التعليميــة ممــا 
يعــرض الطلبــة إلــى مخاطــر مســتقبلية، وال ســيما وأن التعليــم اليــوم يعتمــد علــى اكتســاب 
المعرفــة،  الحصــول علــى  الطلبــة مــن  العلميــة بشــكل أساســي، والتــي تمكــن  المهــارات 

والدخــول إلــى ســوق العمــل والقــدرة علــى المنافســة.   
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اإلطار االستراتيجي لقطاع الشباب الفلسطيني

الرؤية
مجتمــع فلســطيني حــر يمثــل الشــباب فيــه مــوردًا أساســيًا فــي التنميــة المجتمعيــة وطاقــة 
محركــة لهــا، مــن خــالل تمكيــن الشــباب مــن النمــو، واالبتــكار، والعمــل والرياديــة، والحصــول 
علــى الحقــوق المتســاوية ليكونــوا شــركاء فاعليــن فــي رســم السياســات، والتأثيــر فــي الواقــع 

الفلســطيني.

تركــز الرؤيــة االســتراتيجية الحاليــة لألعــوام مــن 2017 – 2022 علــى ضــرورة تعزيــز المشــاركة 
السياســية، والمجتمعيــة للشــباب الفلســطيني، وتوفيــر الحقــوق األساســية لكافــة فئــات 
الشــباب؛ كالحــق فــي العمــل، والتعليــم والتدريــب، وخدمــات الرعايــة الصحيــة، واألنشــطة 
الثقافيــة، والرياضيــة، باإلضافــة الــى خلــق بيئــة تتميــز بالنمــو، واإلبــداع والرياديــة، والقدرة على 
المنافســة فــي مجــاالت العمــل المختلفــة، والتــي تمكــن الشــباب مــن االندمــاج الحقيقــي 

فــي المجتمــع، والتأثيــر فــي الواقــع الفلســطيني. 

القيم والمبادئ األساسية
تهــدف االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب إلــى تعزيــز مجموعــة مــن القيــم بيــن فئــات الشــباب 

علــى المســتوى الوطنــي، وذلــك علــى النحــو اآلتــي:

تعزيز روح االنتماء والهوية الوطنية الفلسطينية.	 

تقوية انخراط الشباب في المشاركة المدنية والسياسية الفاعلة.	 

االلتزام بإشراك الشباب وتمكينهم من التأثير في الحياة العامة.	 

تنمية روح المبادرة والعمل الجماعي والتطوعي.	 

تجسيد معاني التميز، واإلبداع، والريادية لدى الشباب الفلسطيني. 	 

زيادة دافعية فئات الشباب نحو العمل والنمو واإلنجاز وتحسين قدرتهم التنافسية.	 
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الفئات المستهدفة من االستراتيجية

تســتهدف االســتراتيجية كافــة فئــات الشــباب الفلســطيني فــي جميــع أماكــن تواجدهــم 
مــع التركيــز علــى الفئــات األقــل حظــًا، والموجــودة فــي المناطــق المهمشــة مثــل القــدس، 
وضمــن المواقــع الجغرافيــة المعزولــة ومناطــق )ج( وخلــف الجــدار، لذلــك فــإن الفئــات التــي 

ــي: ــى النحــو التال ســتتضمنها االســتراتيجية ســتكون عل

الشباب ضمن الفئة العمرية من 15 – 29 عاما.	 

الشباب من كال الجنسين )الذكور واإلناث(. 	 

الشباب المراهقين من 15 – 18 عام.	 

الشباب من فئة األشخاص ذوي اإلعاقة. 	 

الشباب من الفئات األكثر فقرًا.	 

فئة األسرى والمحررين في سجون االحتالل.	 

فئة الشباب الالجئين في المخيمات.	 

استراتيجيات العمل
تنتهــج االســتراتيجية العديــد مــن أســاليب وأدوات العمــل المقترحــة، والتــي يمكــن اإلشــارة 

إليهــا علــى النحــو التالــي:

االعتمــاد علــى الشــراكة والتكامليــة مــا بيــن القطــاع العــام ومؤسســات المجتمــع المدنــي 	 
والقطــاع الخاص.

توجيــه المــوارد واالهتمــام الكافــي نحــو الفئــات المختلفــة مــن الشــباب وبمــا يضمــن 	 
حصولهــا علــى الحقــوق والخدمــات والمعلومــات بشــكل متســاٍو وأكثــر عدالــة.

توفيــر خدمــات الحمايــة واإلرشــاد والتوجيــه والتمكيــن االقتصــادي للفئــات المختلفــة مــن 	 
الشباب.

الشــبابية 	  والمبــادرات  القياديــة  األطــر  ودعــم  الشــبابية  والمراكــز  المؤسســات  تمكيــن 
الفلســطينية. الشــبابية  للحركــة  مكونــة  كعناصــر 

تشــجيع القطــاع الخــاص علــى توفيــر مبــادرات اقتصاديــة تســتهدف دعــم الشــباب وتوفيــر 	 
حاضنــات األعمــال وتوفيــر فــرص العمــل.

تعزيــز مشــاركة فئــات واســعة مــن الشــباب الفلســطيني فــي الحيــاة العامــة وفــي كافــة 	 
مســتويات صنــع القــرار.
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تكريــس االهتمــام بحقــوق الشــباب والدفــاع عــن حريــة الــرأي والتعبيــر فــي ســياق مجتمــع 	 
مدنــي ديمقراطــي. 

بمكوناتهــا 	  الفلســطينية  وللقضيــة  للهويــة  واالنتمــاء  للشــباب  الفكــري  الوعــي  تعزيــز 
واالجتماعيــة. الثقافيــة 

تمكيــن وتنميــة قــدرات فئــات الشــباب وتعزيــز فــرص النمــو وقيــم التنافســية والمبــادرة 	 
ــة. والريادي

توفير وتحسين البيئة المالئمة والصحية لضمان نمط وأسلوب حياة صحية للشباب. 	 

مرتكزات االستراتيجية
ســتعمل االســتراتيجية مــن خــالل نهــج ثالثــي المســار بشــكل أساســي يســتند علــى المبــادئ 

الرئيســة التاليــة:  – 

زيــادة  تضمــن  والتــي  والمشــاركة:  اإلدمــاج 
الشــباب  انخــراط  وتعزيــز  المشــاركة  مســتويات 
والتدخــالت  البرامــج  تنفيــذ  فــي  أكبــر  بشــكل 

الشــباب. بقطــاع  المتعلقــة 

الدعــم والمســاندة: وتشــمل توفيــر كافــة جوانــب 
الدعــم وتنميــة القــدرات للشــباب والمؤسســات 

واالئتالفــات والمجموعــات الشــبابية.

إلــى تمكيــن  تهــدف  القيــادة والتمكيــن: والتــي 
متقدمــة  مســتويات  إلــى  وإيصالهــم  الشــباب 
الصعيــد  علــى  والقيــادة  والمبــادرة  التأثيــر  مــن 

 . لمجتمعــي ا

محاور ومجاالت االستراتيجية
تســتند االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب علــى ســتة محــاور رئيســة تتعلــق بكافــة المجــاالت 
ذات الصلــة بقطــاع الشــباب الفلســطيني فــي كافــة أماكــن تواجدهــم. وقــد تــم تحديــد 
هــذه المحــاور مــن خــالل المشــاركة الفاعلــة للشــباب والتنســيق التــام فــي كافــة المراحــل 
مــع الشــركاء مــن المؤسســات الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص 

المتحــدة. ووكاالت األمــم 
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أوال: التعليم والتدريب وبناء القدرات.	 

ثانيا: التمكين االقتصادي ومكافحة الفقر.	 

ثالثا: المشاركة المجتمعية والسياسية.	 

رابعا: الصحة والبيئة والسلوكيات اإليجابية.	 

خامسا: الرياضة والثقافة والترفيه.	 

سادسا: اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات.	 

األهداف والتوجهات االستراتيجية

أوال: محور التعليم والتدريب وبناء القدرات
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الهــدف االســتراتيجي األول: تحســين نوعيــة وجــودة التعليــم وإكســاب الطلبــة المهــارات 
العمليــة والســلوكية. 

السياسات والتدخالت المقترحة

تحسين مجاالت التعليم 	 
المتعلقة بالمهارات األساسية 

مثل التكنولوجيا واللغات ضمن 
المناهج التعليمية.

توفير مختبرات علمية تعتمد 	 
على التكنولوجيا من أجل تنمية 

قدرات الطلبة في المجال 
العلمي.

تشجيع اإلدارات التعليمية 	 
على تبني األساليب التدريبية 

والتفاعلية في العملية 
التعليمية.

تعزيز المهارات الحياتية 	 
في النشاطات المنهجية 

والالمنهجية في المدارس 
والجامعات.

تشجيع المبادرات الريادية 	 
واألنشطة التطوعية من 
قبل الطلبة في المدارس 

والجامعات.
تأهيل الطلبة المتسربين 	 

والمنقطعين عن التعليم ضمن 
برامج التعليم االستكمالي 

وبرامج تعليم الكبار.
زيادة نسب الطلبة الملتحقين 	 

بالتعليم من األشخاص ذوي 
اإلعاقة.

الجهات المقترحة للتنفيذ:

المجلس األعلى للشباب والرياضة	 

وزارة العمل	 

وزارة االقتصاد الوطني	 

وزارة التربية والتعليم 	 

وزارة التعليم العالي	 

وزارة األوقاف والشؤون الدينية	 

وزارة التنمية االجتماعية	 

وزارة شؤون المرأة	 

هيئة اإلذاعة والتلفزيون	 

الجامعات الفلسطينية	 

العاملــة 	  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
التدريــب والتشــغيل فــي مجــال 

مراكز التأهيل المهني	 

القطاع الخاص	 

وكالة الغوث الدولية	 
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الهــدف االســتراتيجي الثانــي: تعزيــز فــرص التدريــب وتنميــة القــدرات وتطويــر المهــارات 
ــات. ــة الشــباب والفتي لفئ

السياسات والتدخالت المقترحة

إدماج المهارات السلوكية 	 
والعملية ضمن األنشطة 

الالمنهجية للشباب.

تشجيع الفتيات على االنخراط 	 
في البرامج التدريبية لمؤسسات 

المجتمع المدني وبرامج تعليم 
الكبار.

تشجيع القطاع الخاص على تبني 	 
مبادرات الشباب في الجامعات 

والمؤسسات الشبابية.

الهدف االستراتيجي الثالث: 	 
تعزيز ثقافة التعليم المهني 
والتقني في أركان المجتمع 

السياسات والتدخالت المقترحة	 

تعزيز االتجاهات والمبادرات التي 	 
تدعم قيمة العمل المهني.

توفير فرص التدريب المهني 	 
للشباب بما يعزز من المهارات 

المكتسبة.

تقوية وبناء قدرات مراكز التأهيل 	 
المهني للشباب. 

زيادة عدد المدارس والمراكز 	 
المهنية وتنوع تخصصاتها.

تشجيع مجالس الحكم المحلي 	 
على انشاء مركز مجتمعية 

لتعليم الكبار.

الجهات المقترحة للتنفيذ:

المجلس األعلى للشباب والرياضة	 

وزارة العمل	 

هيئة العمل التعاوني	 

 وزارة االقتصاد الوطني	 

وزارة الحكم المحلي	 

وزارة التربية والتعليم 	 

وزارة التعليم العالي	 

وزارة التنمية االجتماعية	 

وزارة األوقاف والشؤون الدينية	 

وزارة شؤون المراة	 

مجلس الوزراء 	 

الجامعات الفلسطينية	 

االتحاد العام للعمل التعاوني	 

مؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي 	 
مجــال بنــاء القــدرات والتشــغيل

القطاع الخاص	 

حاضنات األعمال	 

وكالة الغوث الدولية	 
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ثانيا: محور التمكين االقتصادي ومكافحة الفقر

ــات واحتياجــات ســوق  ــة متطلب الهــدف االســتراتيجي األول: تمكيــن الشــباب والخريجيــن مــن كال الجنســين لمواكب

العمــل الفلســطيني.

السياسات والتدخالت المقترحة

بمــا 	  التعليــم  مخرجــات  مواءمــة 
ســوق  متطلبــات  مــع  يتوافــق 

العمــل.

المهنــي 	  اإلرشــاد  فــرص  توفيــر 
للطلبــة قبــل االلتحــاق بالتعليــم 

الجامعــي.

بنــاء قــدرات الخريجيــن وإكســابهم 	 
المهــارات المطلوبــة فــي ســوق 
وتوجهــات  يتوافــق  بمــا  العمــل 
المناطــق  بربــط  فــي  الحكومــة 

التنميــة. بعناقيــد 

مدفوعــة 	  تدريبيــة  فــرص  توفيــر 
علــى  الخريجيــن  تســاعد  األجــر 
العمليــة  المعرفــة  اكتســاب 
المرحلــة  مــن  انتقالهــم  وتســهل 
العمــل. ســوق  إلــى  األكاديميــة 

الجهات المقترحة للتنفيذ:

المجلس األعلى للشباب والرياضة	 

وزارة العمل	 

هيئة العمل التعاوني	 

 وزارة االقتصاد الوطني	 

وزارة الحكم المحلي	 

وزارة التربية والتعليم 	 

وزارة التعليم العالي	 

وزارة التنمية االجتماعية	 

وزارة األوقاف والشؤون الدينية	 

وزارة شؤون المراة	 

مجلس الوزراء 	 

الجامعات الفلسطينية	 

االتحاد العام للعمل التعاوني	 

العاملــة 	  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
فــي مجــال بنــاء القــدرات والتشــغيل
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الهــدف االســتراتيجي الثانــي: تنميــة أوضــاع الشــباب االقتصاديــة مــن خــالل خلــق المزيــد مــن فــرص العمــل للشــباب 

وتحفيــز بيئــة األعمــال الرياديــة.

السياسات والتدخالت المقترحة

االقتصاديــة 	  السياســات  مراجعــة 
الصغيــرة  بالمشــاريع  المرتبطــة 

الرياديــة. واألعمــال 

المبــادرة 	  علــى  الشــباب  تحفيــز 
الرياديــة  واألعمــال  واالبتــكار 
الصغيــرة  المشــاريع  وإطــالق 

الصغــر. والمتناهيــة 

تشــجيع العمــل التعاونــي وتحفيــز 	 
الخريجيــن لتشــكيل تعاونيــات فــي 
المناطــق المختلفــة تســتفيد مــن 
عناقيــد  حســب  الحكومــة  تحفيــز 

التنميــة.

فــي 	  الشــباب  وصــول  تســهيل 
ــر  أســواق العمــل الفلســطيني وعب

الحــدود.

مســاعدة وتشــجيع المهــن اليدويــة 	 
واألنشــطة  التقليديــة  واألشــغال 
وخصوصــًا  المحليــة  اإلنتاجيــة 
النســائية وتحفيزهــم لالنخــراط فــي 

تعاونيــات.

مــن 	  الخــاص  القطــاع  دور  تفعيــل 
أجــل خلــق شــراكة فاعلة تســتهدف 

تدريــب الشــباب وبنــاء قدراتهــم.

تأســيس صناديــق دعــم للمبــادرات 	 
والتعاونيــات  والرياديــة  الشــبابية 

الشــبابية.

الجهات المقترحة للتنفيذ:

المجلس األعلى للشباب والرياضة	 

وزارة العمل	 

هيئة العمل التعاوني	 

 وزارة االقتصاد الوطني	 

وزارة الحكم المحلي	   

وزارة التربية والتعليم 	 

وزارة التعليم العالي	   

وزارة التنمية االجتماعية	 

وزارة األوقاف والشؤون الدينية	 

وزارة شؤون المراة	 

مجلس الوزراء 	 

الجامعات الفلسطينية	 

االتحاد العام للعمل التعاوني	 

مؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي 	 
مجــال بنــاء القــدرات والتشــغيل
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الهدف االستراتيجي الثالث: تحسين بيئة العمل المتاحة وتوفير شروط تشغيل عادلة للشباب.

السياسات والتدخالت المقترحة

تحســين شــروط العمــل والحــد 	   
مــن كافــة أشــكال التمييــز وضمــان 
الجنســين  بيــن  الفــرص  تكافــؤ 
لألجــور. األدنــى  بالحــد  وااللتــزام 

وضــع إجــراءات وسياســات مثــل 	   
العمــل  أصحــاب  لتشــجيع  الكوتــه 
الجــدد. الخريجيــن  توظيــف  علــى 

العمــل 	  ضمــان تطبيــق قانــون   
مســتويات  وزيــادة  الفلســطيني 
الرقابــة والتــي تضمــن توفيــر بيئــة 

واآلمنــة. المالءمــة  العمــل 

تفعيل بند التشغيل وتوفير فرص 	   
لألشــخاص  القانــون  حســب  عمــل 

مــن ذوي اإلعاقــة. 

الشــفافية 	  مفاهيــم  تعزيــز   
والنزاهــة ومكافحــة الوســاطة فــي 
الشــباب. لــدى  والتعييــن  التوظيــف 

الجهات المقترحة للتنفيذ:

المجلس األعلى للشباب والرياضة	 

وزارة العمل	 

هيئة العمل التعاوني	 

 وزارة االقتصاد الوطني	 

وزارة الحكم المحلي	   

وزارة التربية والتعليم 	 

وزارة التعليم العالي	   

وزارة التنمية االجتماعية	 

وزارة األوقاف والشؤون الدينية	 

وزارة شؤون المراة	 

مجلس الوزراء 	 

الجامعات الفلسطينية	 

االتحاد العام للعمل التعاوني	 

مؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي 	 
مجــال بنــاء القــدرات والتشــغيل
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ثالثا: محور المشاركة المجتمعية والسياسية

الهدف االستراتيجي األول: تفعيل وتوسيع مستويات المشاركة السياسية والمدنية لفئات الشباب

السياسات والتدخالت المقترحة

زيادة دور الشباب في التأثير في الحياة العامة وصناعة القرار على المستوى الوطني.	   

تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في قيادة مجاالت العمل وإدارة الشأن العام. 	   

تفعيل دور الشباب في األطر والمؤسسات واألندية والمراكز الشبابية المنتخبة.	   

زيــادة مشــاركة الفئــات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، والفئــات األقــل حظــًا ودمجهــم فــي 	   
المجتمــع.

السياسات والتدخالت المقترحة

ــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان والحقــوق 	  ــات والمواثيــق الدولي ــة الشــباب باالتفاقي توعي
ــة المســتدامة 2030. ــة والسياســية، ودورهــم فــي تحقيــق أهــداف التنمي المدني

المدنيــة 	  الحيــاة  فــي  الشــباب  مشــاركة  وتفعيــل  تعزيــز  تســتهدف  مبــادرات  تنفيــذ 
لسياســية.  وا

تعزيز ثقافة السلم األهلي لدى الشباب.	 

تعزيز المقاومة الشعبية لدى الشباب.	 

الهدف االستراتيجي الثالث: تنمية ثقافة العمل التطوعي بين صفوف الشباب والطالئع.

السياسات والتدخالت المقترحة

توعية فئات الشباب وطلبة الجامعات والمدارس بأهمية مفهوم العمل التطوعي.	 

تعزيز ممارسات العمل التطوعي بين أوساط الشباب.	 

بالعمــل 	  تتعلــق  للتطــوع وتنفيــذ حمــالت ومبــادرات مجتمعيــة  برنامــج وطنــي  إعــداد 
التطوعــي.

احتياجــات 	  يتــالءم مــع  بمــا  التطوعــي والتعاونــي  العمــل  الشــباب فــي  تنظيــم جهــود 
الفلســطيني. المجتمــع 

الهدف االستراتيجي الرابع: تعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين من فئة الشباب.

السياسات والتدخالت المقترحة

توعية فئات الشباب بمفهوم المساواة بين الجنسين ومفاهيم النوع االجتماعي.	 
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إشــراك الشــباب فــي أنشــطة دعــم وتعزيــز المســاواة بين الجنســين والحمــالت المجتمعية 	 
ذات الصلة.

زيادة مشاركة الفتيات في صناعة القرار وضمن المؤسسات واألطر الشبابية.	 

الهدف االستراتيجي الخامس: تقوية روح االنتماء وتجسيد الهوية الوطنية الفلسطينية لدى الشباب.

السياسات والتدخالت المقترحة

تنفيــذ مبــادرات وأنشــطة تســتهدف تنشــيط الوعــي بالتــراث والهويــة والفلكلــور والتاريــخ 	 
الفلســطيني.

تنفيذ حمالت مجتمعية تستهدف إحداث تأثير إيجابي في المجتمع الفلسطيني.	 

توعية الشباب الفلسطيني بمخاطر الهجرة الى الخارج.	 

الجهات المقترحة للتنفيذ:

المجلس األعلى للشباب والرياضة	 

وزارة التربية والتعليم	 

وزارة التعليم العالي	 

وزارة شؤون المرأة	 

وزارة الحكم المحلي	 

وزارة األوقاف والشؤون الدينية	 

الجامعات الفلسطينية	 

مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال توعية وتثقيف الشباب	 

وكالة الغوث الدولية	 

رابعا: محور الصحة والبيئة والسلوكيات اإليجابية

لهدف االستراتيجي األول: تحسين صحة الشباب والسلوكيات االيجابية المحفزة ألنماط الحياة السليمة.

السياسات والتدخالت المقترحة

ترسيخ السلوكيات اإليجابية الصحية والوقاية من انتقال األمراض السارية.	 

توعية الشباب في الصحة اإلنجابية. 	 

تعزيز نهج الحياة الصحية بين أوساط الشباب الفلسطيني.	 

الحد من انتشار المخدرات والسلوكيات السلبية.	 



االستراتيجية القطاعية للشباب74

الهدف االستراتيجي الثاني: تلبية احتياجات فئات الشباب في مجال الصحة النفسية والرفاهية االجتماعية.

السياسات والتدخالت المقترحة

رفع درجة الوعي فيما يتعلق بمفاهيم الصحة النفسية المجتمعية.	 

توسيع خدمات الدعم واإلرشاد المتعلقة بالصحة النفسية المقدمة للشباب.	 

تعزيز الممارسات والسلوكيات المحفزة للصحة النفسية بين أوساط الشباب.  	 

الهدف االستراتيجي الثالث: رفع مستوى الوعي الصحي للطلبة وتعزيز الممارسات الصحية المدرسية.

السياسات والتدخالت المقترحة

تطوير المرافق الصحية المدرسية.	 

التوعية وتحسين مستوى النظافة الشخصية بين صفوف طلبة المدارس.	 

تفعيل دور األهالي والمؤسسات ذات العالقة في مجال الصحة المدرسية.	 

الجهات المقترحة للتنفيذ:
المجلس األعلى للشباب والرياضة	 
وزارة التربية والتعليم	 
وزارة التعليم العالي	 
وزارة شؤون المرأة	 
وزارة الحكم المحلي	 
وزارة األوقاف والشؤون الدينية	 
الجامعات الفلسطينية	 
مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال توعية وتثقيف الشباب	 
وكالة الغوث الدولية	 

خامسا: محور الرياضة والثقافة والترفيه

الهدف االستراتيجي األول: دعم المراكز الرياضية والشبابية وتطوير البنية التحتية لقطاعي الرياضة والشباب.

السياسات والتدخالت المقترحة

البرامجيــة 	  والبنيــة  الحوكمــة  مســتويات  وتعزيــز  الرياضيــة  النــوادي  قــدرات  تطويــر 
. لتنظيميــة ا و

توفير الدعم للمراكز والنوادي الرياضية والشبابية.	 
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تأهيل وتطوير البنية التحتية للمالعب والمرافق الرياضية. 	 

إيجاد مراكز خاصة للترفيه واستثمار طاقات المراهقين والشباب.	 

تأهيل األندية الرياضية بما يتالءم مع احتياجات األشخاص من ذوي اإلعاقة.	 

الهدف االستراتيجي الثاني: توفير متطلبات النهوض بالقطاع الرياضي على المستوى المحلي والوطني.

السياسات والتدخالت المقترحة

بنــاء القــدرات للرياضييــن والالعبيــن واإلدارييــن والفنييــن وتمكينهــم مــن الوصــول إلــى 	 
مســتوى احترافــي متقــدم

توفير التجهيزات واالحتياجات للفرق الرياضية المختلفة ولألندية والمراكز الشبابية.	 

توفير وتطوير المالعب والمنشآت الرياضية.	 

الهــدف االســتراتيجي الثالــث: توســيع مســتويات مشــاركة فئــات الشــباب ضمــن األنشــطة والفعاليــات الرياضيــة 

والكشــفية والترفيهيــة.

السياسات والتدخالت المقترحة

تشجيع انخراط الشباب ضمن األنشطة الرياضية بمختلف أشكالها.	 

ــدروع، ومســابقات األوزان واألعمــار( لكافــة 	  ــكأس، وال ــدوري، وال انتظــام المســابقات )ال
االتحــادات الرياضيــة.

والقاريــة 	  واإلقليميــة  العربيــة  المشــاركات  خــالل  مــن  اإلنجــازات  مــن  المزيــد  تحقيــق 
والدوليــة.

االرتقاء بالرياضة النسائية وتطويرها وتوفير متطلباتها.	 

تطوير قطاع الرياضة الخاص باألشخاص ذوي اإلعاقة. 	 

تفعيل الحركة الكشفية وروح التعاون واإلخاء بين صفوف الشباب والفتية.	 

تشجيع اإلعالم الرياضي وتنمية قدراته.	 
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الهدف االستراتيجي الرابع: االرتقاء بالوعي الفكري والمستوى الثقافي والفني لدى فئات الشباب.

السياسات والتدخالت المقترحة

تنظيم حمالت لتشجيع القراءة والمطالعة بين فئات الشباب.	 

والثقافــي 	  الفكــري  الوعــي  تعزيــز  تســتهدف  ثقافيــة  وأنشــطة  مســابقات  تنفيــذ 
لفلكلــوري. وا

تأهيل وتطوير البنية التحتية للمرافق الثقافية والفنية وتيسير وصول الشباب إليها.	 

اســتحداث حاضنــات أعمــال ثقافيــة وفنيــة لتمكيــن المواهــب وصقلهــا وبنــاء قدراتهــا علــى 	 
مســتوى المحافظات.

تشجيع إقامة المراكز المجتمعية لتعليم الكبار وتنمية قدراتها.	 

والمراكــز  الخدمــات  إلــى  الوصــول  مــن  وتمكينهــم  المبدعيــن  واحتضــان  رعايــة  الخامــس:  االســتراتيجي  الهــدف 

لمتخصصــة. ا

السياسات والتدخالت المقترحة

االهتمام بالمبدعين والمتميزين من فئات الشباب وتنمية قدراتهم ودعم مبادراتهم.	 

إنشاء مراكز متخصصة في رعاية المبدعين وتبني ابتكاراتهم.	 

بناء كادر متخصص بالتعامل مع فئة الموهوبين والمبدعين رياضيًا وثقافيًا وفنيًا.	 
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الجهات المقترحة للتنفيذ:

المجلس األعلى للشباب والرياضة	 

اللجنة األولمبية الفلسطينية	 

وزارة الثقافة	 

وزارة التربية والتعليم	 

وزارة التعليم العالي	 

وزارة شؤون المراة	 

وزارة الحكم المحلي	 

وزارة األوقاف والشؤون الدينية	 

المجلس األعلى لإلبداع والتمييز	 

الجامعات الفلسطينية	 

المؤسسات والمراكز المجتمعية العاملة في المجال الرياضي والثقافي	 

مراكز التأهيل المهني	 

االتحاد العام لألشخاص ذوي اإلعاقة	 

سادسا: محور اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات

الهدف االستراتيجي األول: الترويج لقضايا الشباب عبر وسائل اإلعالم المختلفة.

السياسات والتدخالت المقترحة
برامج إعالمية تهتم باحتياجات الشباب ومتطلباتهم وأدوارهم المجتمعية.	 

زيادة قدرة الشباب على التأثير اإليجابي في وسائل اإلعالم وبمختلف أشكالها.	 

تسليط الضوء إعالميًا على المواهب الشابة ومبادرات الشباب المبدع.	 

الهدف االستراتيجي الثاني: تنمية قدرات وخبرات الشباب في المجال التقني والتكنولوجي والريادة العلمية.

السياسات والتدخالت المقترحة

وتبنيهــا 	  للخريجيــن  التكنولوجــي  الطابــع  ذات  الرياديــة  والمبــادرات  المشــاريع  دعــم 
وتطويرهــا.

االســتفادة مــن خريجــي تكنولوجيــا المعلومــات واســتحداث كــوادر مؤهلــة تعمــل فــي 	 
هــذا المجــال.
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زيــادة معرفــة الشــباب باســتخدام وســائل اإلعــالم والتواصــل االجتماعــي ألجــل األعمــال 	 
والمشــاريع الرياديــة.

توفير مختبرات وأندية تعتمد على التكنولوجيا من أجل تنمية وتشجيع المواهب.	 

أدوار ومسؤوليات الشركاء والجهات المقترحة للتنفيذ
يتولــى المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة بصفــة عامــة اإلشــراف علــى قطــاع الشــباب 
وتوفيــر الخدمــات واالحتياجــات المختلفــة، باإلضافــة إلــى العديــد مــن المؤسســات الرســمية 
والحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص ووكاالت األمــم المتحــدة وغيره، 
لذلــك ومــن أجــل النجــاح فــي تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الشــباب فإنــه مــن الضروري 
أن يتــم تحديــد األدوار والمســؤوليات بحيــث تقــوم كل جهــة بتنفيــذ محــاور االســتراتيجية 
المتعلقــة بهــا مــع ضــرورة وجــود مســتويات عاليــة من التشــاور والتنســيق وتبــادل المعلومات 
وبمــا يضمــن تعزيــز واقــع قطــاع الشــباب وتوفيــر الخدمــات المختلفــة بكفــاءة وفعاليــة. أمــا 
فيمــا يتعلــق بأصحــاب الشــأن والجهــات ذات العالقــة بتنفيــذ االســتراتيجية فهــي علــى النحــو 

التالــي:

أوال: الوزارات ومؤسسات القطاع العام 

المجلس األعلى للشباب والرياضة	 
يتمثــل دور المجلــس األعلــى بشــكل مباشــر فــي االشــراف ومتابعــة تنفيــذ االســتراتيجية 
الوطنيــة للشــباب والتنســيق مــا بيــن كافــة الجهــات واالطــراف ذات العالقــة، باإلضافــة الــى 
تنفيــذ المحــاور المرتبطــة بالخطــة والتــي تتعلــق بعمــل المجلــس بشــكل أساســي والمتعلقــة 
بمجــاالت تمكيــن الشــباب، الرياضــة، الثقافــة واالنتمــاء والهويــة وغيرهــا. كمــا سيســاهم 
المجلــس األعلــى فــي تجنيــد الدعــم لصالــح تنفيــذ االســتراتيجية ومتابعــة وتقييــم تحقيــق 
التنفيــذ  نجــاح عمليــة  للتأكــد مــن مــدى  التدخــل وذلــك  نتائــج عمليــة  اإلنجــازات وقيــاس 

بالشــراكة مــع الجهــات ذات العالقــة.

وزارة التنمية االجتماعية 	 
ــات الشــابة  ــد مــن الفئ ــة مــن خــالل اســتهداف العدي ــة االجتماعي يتقاطــع عمــل وزارة التنمي
ومــن بينهــا فئــات الشــباب ضمــن الحــاالت االجتماعيــة كاأُلســر الفقيــرة واأليتــام واألحــداث 
التنميــة  وزارة  ســتتولى  لذلــك  اإلعاقــة.  ذوي  واألشــخاص  للخطــر  المعرضــات  والفتيــات 
تنفيــذ السياســات والتدخــالت المرتبطــة بفئــات الشــباب والتــي تتقاطــع مــع المجموعــات 
المذكــورة أعــاله وخصوصــًا الفئــات التــي تقــع ضمــن الفئــة العمريــة مــن 15 – 18 عــام. لذلــك 
ســتتولى الــوزارة تنفيــذ التدخــالت والسياســات المتزامنــة مــع الفئــات التــي تســتهدفها ضمــن 

مجموعــات الشــباب المذكــورة.
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وزارة العمل	 
تســتهدف وزارة العمــل تقديــم الخدمــات لقطــاع واســع مــن الفئــات المجتمعيــة ومــن بينهــا 
فئــة الشــباب وذلــك عبــر تقديــم خدمــات التأهيــل المهنــي عبــر مراكــز التأهيــل التابعــة للــوزارة 
باإلضافــة إلــى مســاعدة الباحثيــن عــن عمــل فــي إيجــاد فــرص عمــل مختلفــة، لذلــك ســتتولى 
وزارة العمــل تنفيــذ التدخــالت والسياســات فــي نطــاق محــور العمــل والتشــغيل والتمكيــن 
االقتصــادي مــن خــالل برامــج التأهيــل ودعــم المشــروعات الصغيــرة والمبــادرات الرياديــة، 

والقضــاء علــى التمييــز فــي بيئــة العمــل وتوفيــر شــروط تشــغيل عادلــة للشــباب.

وزارة التربية والتعليم 	 
ــذي  ــم العالــي قطاعــًا واســعًا مــن الشــباب الفلســطيني وال ــة والتعلي تســتهدف وزارة التربي
علــى  العمــل  الــوزارة  ســتتولى  لذلــك  الفلســطينية،  والجامعــات  المــدارس  طلبــة  يضــم 
ــة  ــة المهــارات العملي ــة وجــودة التعليــم وإكســاب الطلب التدخــالت المرتبطــة بتحســين نوعي
والســلوكية باإلضافــة إلــى مواءمــة مخرجــات التعليــم لمتطلبــات واحتياجــات ســوق العمــل 

الفلســطيني.

وزارة التعليم العالي	 
األكاديمــي  التكويــن  وقيــادة  الفلســطينية  الجامعــات  العالــي  التعليــم  وزارة  تســتهدف   
للشــباب الفلســطيني وإعــداده لالنخــراط فــي ســوق العمــل، ممــا يشــكل ركيــزة اساســية فــي 
حيــاة الشــباب الفلســطيني ويدعــو لمزيــدا مــن السياســات العامــة الناظمــة لهــذه المرحلــة من 
مراحــل حيــاة الشــباب خصوصــا فــي بنــاء قدراتهــم القياديــة وصقلهــا وتحفيزهــم علــى االنخــراط 

فــي العمــل العــام علــى المســتويين االجتماعــي والسياســي.

وزارة الصحة	 
الصحيــة  بالقضايــا  المرتبطــة  والسياســات  التدخــالت  تنفيــذ  علــى  الصحــة  وزارة  ســتعمل 
لــدى الشــباب والتــي تســتهدف زيــادة الوعــي بيــن أوســاط الشــباب فيمــا يتعلــق بالقضايــا 
الصحيــة والســلوكيات اإليجابيــة وتلبيــة احتياجــات فئــات الشــباب فــي مجــال الصحــة والرفــاه 

االجتماعــي.

وزارة االقتصاد الوطني	 
ســتعمل الــوزارة وبالتعــاون مــع المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة ووزارة العمــل علــى 
مراجعــة السياســات االقتصاديــة المرتبطــة بالمشــاريع الصغيــرة واألعمــال الرياديــة، تشــجيع 
االســتثمار والشــراكات فــي قطاعــات قابلــة للنمــو فيمــا يتعلــق بعمالــة الشــباب، وتحفيــز 
الشــباب علــى المبــادرة واالبتــكار واألعمــال الرياديــة وإطــالق المشــاريع الصغيــرة والمتناهيــة 
الصغــر، وتســهيل وصــول الشــباب الــى أســواق العمــل فــي الداخــل وعبــر الحــدود، وبنــاء 
هيــاكل األعمــال وتطويــر حاضنــات األعمــال والتــي توفــر الدعــم والتدريــب للمبادريــن ورياديــي 

األعمــال.
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وزارة شؤون المراة	 
تعمــل وزارة شــؤون المــرأة مــع فئــة الفتيــات والنســاء ضمــن برامــج التوعيــة فــي الحقــوق 
ــة ومهــارات العمــل،  ومكافحــة العنــف وتمكيــن القــدرات فــي الجوانــب الشــخصية والقيادي
لذلــك يتمثــل دور وزارة شــؤون المــرأة فــي تنفيــذ التدخــالت والسياســات ذات الصلة بالفتيات 

والنســاء ضمــن محــاور التوعيــة، والتمكيــن االقتصــادي واالجتماعــي. 

وزارة الحكم المحلي	 
ســيتم التنســيق مــع وزارة الحكــم المحلــي فيمــا يتعلــق بفئــات الشــباب فــي مناطــق الريــف 
وذلــك مــن خــالل التعــاون مــع الهيئــات المحليــة والمجالــس القرويــة مــن أجل تنفيــذ التدخالت 
والسياســات المتعلقــة بالشــباب فــي المناطــق المذكــورة، وال ســيما أن الهيئــات المحليــة 

تخضــع لــوزارة الحكــم المحلــي فــي كافــة الجوانــب المتعلقــة بعملهــا.

وزارة األوقاف	 
لــوزارة االوقــاف والشــؤون الدينــة أهميــة فــي تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب وذلــك 
مــن خــالل التنســيق مــع الــوزارة بأجســامها المختلفــة لبــث حمــالت التوعيــة المجتمعيــة لفئات 
ــر المســاجد والمؤسســات الدينيــة المختلفــة، ال ســيما وأنهــا تســتطيع الوصــول  الشــباب عب

إلــى فئــات مختلفــة وكافــة المناطــق الفلســطينية.

هيئة اإلذاعة والتلفزيون	 
ســيتم التنســيق مــع هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني لبــث حمــالت التوعيــة المجتمعية 
لفئــات الشــباب وخصوصــًا أن نشــر التوعيــة بيــن صفــوف الشــباب يعتبــر مــن األولويــات المهمة 
ــة للشــباب والتــي ســتتضمن حمــالت توعيــة مختلفــة  فــي إطــار تنفيــذ االســتراتيجية الوطني

فــي مجــاالت متعــددة ضمــن االســتراتيجية.

هيئة العمل التعاوني	 
ســيتم التنســيق مــع هيئــة العمــل التعاونــي لتوعيــة الشــباب وفــي ســن مبكرة ألهميــة العمل 
التعاونــي وإكســابهم قيــم التعــاون والتكافــل ومســاعدة بعــد التخــرج علــى انشــاء تعاونيــات 
تتمكــن مــن خلــق فــرص عمــل لهــم وتمكيــن هــذه التعاونيــات وبنــاء قــدرات القائميــن عليهــا 
لضمــان اســتمراريتها ومســاهمتها فــي بنــاء االقتصــاد الوطنــي، فــي إطــار توجهــات الحكومــة 

واالســتفادة مــن دعمهــا وتشــجيعها للعناقيــد التنمويــة.

الجامعات والمعاهد	 
تســتهدف الجامعــات وكليــات الدراســات العليــا قطــاع واســع مــن الشــباب الفلســطيني 
والــذي يضــم طلبــة الجامعــات والمعاهــد والكليــات ومراكــز التدريــب المهنــي، لذلــك يتمثــل 
دورهــا فــي العمــل علــى التدخــالت المرتبطــة بتحســين نوعيــة وجــودة التعليــم ومواءمــة 

مخرجــات التعليــم الجامعــي لمتطلبــات واحتياجــات ســوق العمــل الفلســطيني.
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ثانيا: مؤسسات المجتمع المدني
مــن  العديــد  بتنفيــذ  الشــبابية  المؤسســات  وخصوصــًا  األهلــي  العمــل  منظمــات  تقــوم 
األنشــطة والبرامــج التــي تســتهدف توعيــة وتنميــة قــدرات الشــباب وتمكينهــم مــن الوصــول 
إلــى الخدمــات والبرامــج المختلفــة، حيــث تلعــب هــذه المنظمــات دورًا واضحــًا فــي مجــال 
العمــل مــع الشــباب، وذلــك لمــا لهــذه المؤسســات مــن قــدرة علــى الوصــول إلــى فئــات 
الشــباب المختلفــة ضمــن المواقــع الجغرافيــة الممتــدة، اال أن هــذا القطــاع يعانــي مــن وجــود 
تفــاوت بيــن قــدرات تلــك المؤسســات وانخفــاض مســتوى قدرتهــا علــى التأثير وتنفيــذ البرامج 
المختلفــة وذلــك بســبب قلــة مصــادر التمويــل والدعــم المتوفــرة، باإلضافــة الــى وجــود 
مشــكالت ازدواجيــة تنفيــذ البرامــج والتركيــز علــى اســتهداف نفــس المجموعــات والمناطــق 
فــي كثيــر مــن االحيــان. ومــن جانــب آخــر فــإن التنســيق بيــن هــذه المنظمــات وبيــن القطــاع 
الرســمي يعتبــر ضعيــف الــى حــد مــا ســواًء علــى مســتوى التخطيــط أو رســم السياســات 
أو حتــى فــي مجــال تنفيــذ البرامــج، لكــن وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن مؤسســات المجتمــع 
المدنــي ســيكون لهــا دور مهــم فــي تنفيــذ االســتراتيجية مــن خــالل التعــاون، والتنســيق، 
والتشــبيك مــع المجلــس األعلــى والجهــات ذات العالقــة، وال ســيما فــي الجوانــب المرتبطــة 
بالتوعيــة والتمكيــن وتطويــر القــدرات وأيــة برامــج تتقاطــع مــع محــاور وغايــات االســتراتيجية 

الوطنيــة للشــباب.

 ثالثا: القطاع الخاص
يعتبر القطاع الخاص ذو أهمية قصوى بالنسبة لبرامج التنمية المجتمعية ال سيما مع تزايد 
االهتمــام مــن قبــل كثيــر مــن شــركات ومؤسســات القطــاع الخــاص بأهميــة دورهــا المجتمعــي 
ومســاهماتها االقتصاديــة والتــي مــن شــأنها أن تزيــد قــدرة المجتمــع الفلســطيني علــى 
إحــداث التنميــة المتكاملــة، خصوصــًا فــي ظــل شــح فــرص التمويــل المتوفــرة مــن المؤسســات 
الدوليــة والجهــات الخارجيــة. ولقــد كان للقطــاع الخــاص مســاهمات جيــدة فــي دعــم قطــاع 
الشــباب والمبــادرات المختلفــة المنفــذة مــن قبــل المؤسســات األهليــة أو المجموعــات 
الشــبابية، غيــر أن القطــاع الخــاص لــم يصــل إلــى المســتوى المطلــوب فــي مــا يتعلــق بااللتــزام 
بقضايــا الشــباب، وهنــاك حاجــة إلــى تعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي المســاهمة الفاعلــة فــي 

تطويــر قطــاع الشــباب.

برامــج  عبــر  وذلــك  للشــباب  المختلفــة  المبــادرات  دعــم  فــي  الخــاص  القطــاع  دور  يتمثــل 
المســؤولية االجتماعيــة المتوفــرة مــن قبــل شــركات القطــاع الخــاص العاملــة فــي فلســطين، 
وذلــك مــن خــالل خلــق شــراكة فاعلــة تســتهدف تدريــب الشــباب وبنــاء قدراتهــم وإكســابهم 
ــر فــرص  ــى توفي ــى ســوق العمــل، باإلضافــة إل ــي تؤهلهــم للدخــول إل ــة الت المهــارات العملي
التمويــل لفئــات الشــباب عبــر تأســيس صناديــق دعــم المبــادرات الشــبابية والرياديــة علــى 

المســتوى الوطنــي.
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رابعا: فئة الشباب
يجــب اإلشــارة إلــى األهميــة القصــوى لفئــة الشــباب فــي المشــاركة الفاعلــة فــي التنميــة 
األنشــطة  مــن  العديــد  فــي  المشــاركة  فــي  مهــم  دور  للشــباب  كان  فقــد  المجتمعيــة، 
المتوقــع أن يكــون للشــباب دور فاعــل فــي  بالشــباب، لذلــك مــن  المتعلقــة  المجتمعيــة 
تنفيــذ االســتراتيجية مــن خــالل المشــاركة فــي تنفيــذ الحمــالت، واألنشــطة المجتمعيــة، 
والعمــل التطوعــي، باإلضافــة إلــى مشــاركة الشــباب فــي متابعــة وتقييــم تنفيــذ االســتراتيجية 

المتعلقــة بهــم؛ للتأكــد مــن جــدوى عمليــة التنفيــذ والنتائــج المتحققــة.

إطار المتابعة والتقييم

مــن أجــل ضمــان تحقيــق األهــداف المتوقعــة مــن االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب فإنــه مــن 
الضــروري العمــل علــى وضــع خطــة متابعــة وتقييــم تتضمــن مؤشــرات قيــاس محــددة مــن 
ــر عمليــة التنفيــذ، ومــدى التقــدم الحاصــل، والنجــاح  شــأنها أن توفــر بيانــات مرجعيــة حــول أث

المتحقــق علــى صعيــد تنفيــذ االســتراتيجية المتعلقــة بالشــباب.
إن وضــع إطــار واضــح للمتابعــة والتقييــم سيســاهم بشــكل فعــال فــي ضمــان تنفيــذ الخطــة 
الوطنيــة للشــباب واإلجابــة عــن التســاؤالت الرئيســة المتعلقــة بمســتوى اإلنجــاز المتحقــق، 
الشــباب  واقــع  تطويــر  فــي  المقترحــة  والسياســات  األهــداف  وفعاليــة  كفــاءة  ومــدى 

الفلســطيني.

أدوات ووسائل المتابعة والتقييم
 يمكــن اإلشــارة إلــى العديــد مــن أدوات المتابعــة والتقييــم والتــي تضمــن تنفيــذ الخطــة 

الوطنيــة للشــباب ووضعهــا موضــع التطبيــق الفعلــي وذلــك علــى النحــو التالــي:

تقــوم دائــرة المتابعــة والتقييــم التابعــة للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة بمهمــة  −
الرقابــة ومتابعــة عمليــة تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب وجمــع البيانــات المختلفــة 
وإعــداد التقاريــر ذات الصلــة وبالتنســيق مــع األطــراف المختلفــة داخــل المجلــس األعلــى 

وخارجــه.

وضــع منهجيــة محــددة لعمليــة التقييــم وإعــداد النمــاذج المطلوبة والتواصــل مع الجهات  −
المختلفــة المســؤولة عــن عمليــة تنفيــذ االســتراتيجية مــن أجــل التعــاون المشــترك فــي 

متابعــة عمليــة التنفيــذ وضمــان التطبيــق الفعلــي لالســتراتيجية علــى أرض الواقــع.

إعــداد قاعــدة بيانــات محوســبة لجمــع البيانات المرجعية الكمية والتي تتعلق بالمؤشــرات  −
ذات الصلــة باألهــداف االســتراتيجية المتعلقــة بقطــاع الشــباب. وذلــك بالتعــاون مــع 
الــوزارات والجهــات الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي المختلفــة وكافــة األطــراف 

ذات العالقــة.
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عقــد اجتماعــات دوريــة مــع الجهــات واألطــراف المســؤولة عــن التنفيــذ بإشــراف المجلــس  −
األعلــى للشــباب والرياضــة مــن أجــل تقييــم جوانــب عمليــة التنفيــذ واألهــداف المتحققــة 
والتوجهــات العامــة لمختلــف األطــراف المشــاركة بتنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب.

إصــدار تقاريــر دوريــة فصليــة وســنوية ترصــد عمليــة تطبيــق وتنفيــذ الخطــة االســتراتيجية  −
وتوضــح المؤشــرات المقترحــة ذات الصلــة والبيانــات النوعيــة والكميــة ذات العالقــة، 
باإلضافــة إلــى النتائــج المتحققــة، والــدروس المســتفادة، وآليــات تحســين عمليــات التنفيذ 

وغيرهــا.

مؤشرات القياس المقترحة
يمكــن اإلشــارة الــى عــدد مــن المؤشــرات الكميــة والنوعيــة المرتبطــة باألهداف االســتراتيجية 
والتــي ستســاهم فــي توفيــر بيانــات مرجعيــة حــول أثــر عمليــة التنفيــذ والتقــدم الحاصــل فــي 

تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب، وذلــك علــى النحــو التالــي:

التعليم والتدريب وبناء القدرات

الهدف االستراتيجي األول: تحسين نوعية وجودة التعليم وإكساب الطلبة المهارات العملية والسلوكية.

المؤشرات المقترحة

مستوى تعليم المهارات األساسية مثل التكنولوجيا واللغات ضمن المناهج التعليمية.	 

عدد المختبرات العلمية المتوفرة في المدارس والمنشآت التعليمية.	 

عــدد البرامــج التــي تهــدف إلــى تشــجيع اإلدارات التعليميــة علــى تبنــي األســاليب التدريبيــة 	 
والتفاعليــة فــي العمليــة التعليمية.

مدى رضا الطلبة فيما يتعلق باألساليب التعليمية المستخدمة.	 

معدل األنشطة الالمنهجية بالمقارنة مع حصص المنهاج التعليمي في المدارس.	 

عــدد المبــادرات الرياديــة واألنشــطة التطوعيــة المنفــذة مــن قبــل الطلبــة فــي المــدارس 	 
والجامعــات.

معــدل الطلبــة المتســربين والمنقطعيــن عــن التعليــم ممــن تــم اســتهدافهم ضمــن برامــج 	 
التعليم االســتكمالي.

نسب الملتحقين بالتعليم من األشخاص ذوي اإلعاقة. 	 
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الهدف االستراتيجي الثاني: تعزيز فرص التدريب وتنمية القدرات وتطوير المهارات لفئة الشباب والفتيات.

المؤشرات المقترحة

عدد برامج التدريب وبناء القدرات التي تستهدف فئة الشباب.	 

معــدل الشــباب والفتيــات المنخرطيــن ضمــن البرامــج التدريبيــة لمؤسســات المجتمــع 	 
المدنــي.

عدد المبادرات الشبابية المنفذة.	 

الهدف االستراتيجي الثالث: تعزيز ثقافة التعليم المهني والتقني في أركان المجتمع.

المؤشرات المقترحة

معدالت التعليم المهني بالمقارنة بالتعليم األكاديمي.	 

عدد الشباب المستهدفين ضمن البرامج المهنية المختلفة.	 

عدد مراكز التأهيل المهني التي تستهدف الشباب. 	 

مدى رضا الشباب حول مهارات التعليم المهني المكتسبة.	 

التمكين االقتصادي ومكافحة الفقر

ــات واحتياجــات ســوق  ــة متطلب ــن مــن كال الجنســين لمواكب ــن الشــباب والخريجي الهــدف االســتراتيجي األول: تمكي

العمــل الفلســطيني.

المؤشرات المقترحة

عدد الطلبة الحاصلين على فرص اإلرشاد المهني قبل االلتحاق بالتعليم الجامعي.	 

نوعيــة المهــارات المكتســبة مــن قبــل الطلبــة الخريجيــن ومــدى توافقهــا مــع احتياجــات 	 
ســوق العمــل الفلســطيني.

عدد الخريجين ممن تم إكسابهم المهارات المطلوبة في سوق العمل.	 

لهــدف االســتراتيجي الثانــي: تنميــة أوضــاع الشــباب االقتصاديــة مــن خــالل خلــق المزيــد مــن فــرص العمــل للشــباب 

وتحفيــز بيئــة األعمــال الرياديــة.

المؤشرات المقترحة

تخفيض نسبة النمو في معدالت البطالة بين صفوف الشباب.	 

عــدد السياســات االقتصاديــة الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء المرتبطــة بالمشــاريع الصغيــرة 	 
واألعمــال الرياديــة.
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ــة المســجلة رســميًا مــن 	  ــادرات الريادي ــة الصغــر والمب ــرة والمتناهي عــدد المشــاريع الصغي
قبــل الشــباب.

عدد التعاونيات الشبابية الناجحة المسجلة لدى هيئة العمل التعاوني.	 

نوعية القطاعات التي تم االستثمار فيها من قبل الشباب الريادي.	 

عدد البرامج التدريبية للمبادرين وريادي األعمال.	 

ــة المنشــأة مــن 	  ــة المحلي ــة واألنشــطة اإلنتاجي ــة واألشــغال التقليدي عــدد المهــن اليدوي
قبــل الفتيــات.

نسبة القروض وحجم الدعم المقدم للشركات والمشاريع الشبابية.	 

عدد حاضنات األعمال وصناديق دعم المبادرات الشبابية والريادية.	 

مدى رضا الشباب عن فرص العمل المتوفرة.	 

الهدف االستراتيجي الثالث: تحسين بيئة العمل المتاحة وتوفير شروط تشغيل عادلة للشباب.

المؤشرات المقترحة

نسبة الشباب ومن كال الجنسين ممن يتقاضون الحد األدنى لألجور.	 

نسبة مشاركة الفتيات بالمقارنة مع الذكور ضمن القوى العاملة.	 

نسبة الشباب ممن انتقلوا من أعمال مؤقتة الى دائمة ومستمرة.  	 

مستوى انتشار ظاهرة تشغيل عمالة األطفال والمراهقين من 15 – 17 عام.	 

عدد المراهقين لغاية 17 عام ممن تم إخراجهم من سوق العمل.	 

وجــود آليــات محــددة لتفعيــل بنــد التشــغيل وتوفيــر فرص عمل حســب القانون لألشــخاص 	 
مــن ذوي اإلعاقة. 

عــدد العمــال مــن فئــة الشــباب ممــن تــم الرقابــة علــى أماكــن التشــغيل التــي يعملــون 	 
فيهــا.

عدد إصابات العمل السنوية بين صفوف الشباب.	 

عدد المنشآت الملتزمة بقانون العمل واللوائح التنفيذية ذات العالقة.	 
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المشاركة المجتمعية والسياسية

الهدف االستراتيجي األول: تفعيل وتوسيع مستويات المشاركة السياسية والمدنية لفئات الشباب. 

المؤشرات المقترحة

مســتوى تمثيــل الشــباب ومــن كال الجنســين فــي المواقــع القياديــة علــى المســتوى 	 
الوطنــي.

عــدد البرامــج واألنشــطة التــي تســتهدف تعزيــز مشــاركة الشــباب فــي قيــادة مجــاالت 	 
العمــل وإدارة الشــأن العــام.

نسب مشاركة الشباب في األطر والمؤسسات واألندية والمراكز الشبابية المنتخبة.	 

مستوى مشاركة ذوي اإلعاقة في المراكز والمؤسسات المختلفة.	 

الهدف االستراتيجي الثاني: زيادة الوعي بقيم المواطنة والحقوق المدنية والسياسية للشباب.  

المؤشرات المقترحة

ــاة 	  ــل مشــاركة الشــباب فــي الحي ــز وتفعي ــادرات الشــبابية التــي تســتهدف تعزي عــدد المب
المدنيــة والسياســية. 

عدد البرامج التدريبية والتوعوية المتعلقة بقيم المواطنة والحقوق المدنية للشباب.	 

معــدالت مشــاركة الشــباب فــي التصويــت فــي االنتخابــات المحليــة والعامــة وانتخابــات 	 
مجالــس الطلبــة فــي الجامعــات والمعاهــد.

الهدف االستراتيجي الثالث: تنمية ثقافة العمل التطوعي بين صفوف الشباب والطالئع.

المؤشرات المقترحة

الجامعــات 	  وطلبــة  الشــباب  فئــات  توعيــة  تســتهدف  التــي  واألنشــطة  البرامــج  عــدد 
التطوعــي. العمــل  بأهميــة  والمــدارس 

عدد مبادرات وحمالت العمل التطوعي المنفذة من قبل الشباب.	 

عدد المنتسبين إلى الحركة الكشفية الفلسطينية من فئات الشباب.	 

الهدف االستراتيجي الرابع: تعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين من فئة الشباب.

المؤشرات المقترحة

عــدد البرامــج واألنشــطة التــي تســتهدف توعيــة فئــات الشــباب بمفهــوم المســاواة بيــن 	 
الجنســين ومفاهيــم النــوع االجتماعــي.
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معــدالت مشــاركة الذكــور فــي أنشــطة دعــم وتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين والحمــالت 	 
المجتمعيــة ذات الصلــة.

نســبة مشــاركة الفتيــات فــي صناعــة القــرار ضمــن المؤسســات واألنديــة والمراكــز واألطــر 	 
الشــبابية المختلفــة.

الهدف االستراتيجي الخامس: تقوية روح االنتماء وتجسيد الهوية الوطنية الفلسطينية لدى الشباب.

المؤشرات المقترحة

نسبة الشباب المشاركين في مبادرات تستهدف تعزيز آليات التواصل والحوار الداخلي. 	 

عدد المبادرات واألنشطة المتعلقة بالتراث والهوية والفلكلور والتاريخ الفلسطيني.	 

عدد المبادرات واألنشطة التي تستهدف توعية الشباب بالقضية الفلسطينية.	 

عــدد الحمــالت واألنشــطة التــي تســتهدف توعيــة الشــباب الفلســطيني بمخاطــر الهجــرة 	 
الــى الخــارج.

الصحة والبيئة والسلوكيات اإليجابية

الهدف االستراتيجي األول: تحسين صحة الشباب والسلوكيات اإليجابية المحفزة ألنماط الحياة السليمة.

المؤشرات المقترحة

عــدد برامــج التوعيــة التــي تتضمــن نشــر الوعــي الصحــي، باإلضافــة إلــى مخاطــر الســلوك 	 
الســلبي علــى المراهقيــن والشــباب.

عــدد برامــج التوعيــة التــي تســتهدف الشــباب فــي مجــاالت العالقــات الزوجيــة والصحــة 	 
اإلنجابيــة. 

أوســاط 	  بيــن  الصحيــة  الحيــاة  نهــج  تعزيــز  التــي تســتهدف  الحمــالت والمبــادرات  عــدد 
الشــباب. 

نسبة الشباب الذين يتبنون األنماط والممارسات الحياة الصحية السليمة.	 

نسبة انتشار المخدرات والسلوكيات السلبية بين أوساط الشباب والمراهقين.	 

عدد الشباب المشاركين ضمن األنشطة والحمالت البيئية.	 

الهدف االستراتيجي الثاني: تلبية احتياجات فئات الشباب في مجال الصحة النفسية والرفاهية االجتماعية.

المؤشرات المقترحة

عــدد الشــباب المشــاركين ضمــن البرامــج واألنشــطة التــي تســتهدف رفــع الوعــي فيمــا 	 
يتعلــق بمفاهيــم الصحــة النفســية. 



مستوى خدمات الدعم واإلرشاد المتعلقة بالصحة النفسية المقدمة للشباب.	 

مدى رضا الشباب حول مستويات التمتع بالصحة النفسية والشعور بالسعادة.	 

الهدف االستراتيجي الثالث: رفع مستوى الوعي الصحي للطلبة وتعزيز الممارسات الصحية المدرسية.

المؤشرات المقترحة

عدد المرافق الصحية المدرسية المالئمة الحتياجات الطلبة.	 

مستوى النظافة الشخصية والمدرسية.	 

الرياضة والثقافة والترفيه

الهدف االستراتيجي األول: دعم المراكز الرياضية والشبابية وتطوير البنية التحتية لقطاعي الرياضة والشباب.

المؤشرات المقترحة

عــدد البرامــج الموجهــة لتطويــر قــدرات النــوادي الرياضيــة وتعزيــز مســتويات الحكومــة 	 
والبنيــة البرامجيــة والتنظيميــة.

عدد المراكز الرياضية والمالعب والمرافق المختلفة التي تم إنشاؤها. 	 

عدد المراكز الرياضية والمالعب والمرافق المختلفة التي تم إعادة تأهيلها. 	 

عدد المراكز والنوادي الرياضية والشبابية التي تم تزويدها باالحتياجات المختلفة.	 

عــدد المراكــز والمرافــق الرياضيــة المختلفــة التــي تــم تأهيلهــا بمــا يتــالءم مــع احتياجــات 	 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة. 

الهدف االستراتيجي الثاني: توفير متطلبات النهوض بالقطاع الرياضي على المستوى المحلي والوطني

المؤشرات المقترحة

ــر مهاراتهــم 	  ــم تمكينهــم وتطوي ــن ت ــن الذي عــدد الرياضييــن والالعبيــن واإلدارييــن والفنيي
فــي المجــال الرياضــي.

عــدد الرياضييــن والالعبيــن الذيــن تــم تمكينهــم ضمــن المســتويات المتقدمــة فــي المجــال 	 
الرياضي.

بالتجهيــزات 	  تزويدهــا  تــم  التــي  الشــبابية  والمراكــز  واألنديــة  الرياضيــة  الفــرق  عــدد 
المختلفــة. واالحتياجــات 

عدد المنشآت والمرافق التي تم مواءمتها والمعايير الدولية.	 



الهــدف االســتراتيجي الثالــث: توســيع مســتويات مشــاركة فئــات الشــباب ضمــن األنشــطة والفعاليــات الرياضيــة 

والكشــفية والترفيهيــة.

المؤشرات المقترحة

عدد الشباب المنتسبين والمشاركين في األندية والمراكز الرياضية. 	 

عدد البطوالت التي نظمتها االتحادات.	 

المراكز التي حققتها المنتخبات الوطنية.	 

عدد الشباب المشاركين في األنشطة الرياضية المختلفة.	 

عدد الفتيات المشاركات بالرياضة النسائية بمختلف أشكالها.	 

عدد األفراد من ذوي اإلعاقة المشاركين ضمن األنشطة الرياضية.	 

عدد المسابقات والمخيمات الكشفية واألنشطة الرياضية المختلفة التي تم تنفيذها.	 

عدد اإلعالمين الرياضيين والمؤسسات اإلعالمية الرياضية.	 

لهدف االستراتيجي الرابع: االرتقاء بالوعي الفكري والمستوى الثقافي والفني لدى فئات الشباب.

المؤشرات المقترحة

عدد حمالت تشجيع القراءة والمطالعة التي تستهدف فئات الشباب.	 

عــدد المســابقات واألنشــطة الثقافيــة التــي تســتهدف تعزيــز الوعــي الفكــري والثقافــي 	 
للشــباب.

متوسط معدل المطالعة بين فئات الشباب على المستوى الوطني.	 

عــدد المواهــب الشــابة الذيــن تــم تمكينهــم فــي مجــاالت المســرح والفنــون األدائيــة 	 
الشــباب. لــدى  والتعبيريــة 

عــدد حاضنــات األعمــال فــي مجــال الثقافــة والفنــون التــي تــم اســتحداثها علــى مســتوى 	 
المحافظــات.

والمراكــز  الخدمــات  إلــى  الوصــول  مــن  وتمكينهــم  المبدعيــن  واحتضــان  رعايــة  الخامــس:  االســتراتيجي  الهــدف 

لمتخصصــة. ا

المؤشرات المقترحة

عدد المراكز المتخصصة في رعاية المبدعين وتبني ابتكاراتهم المختلفة.	 

عــدد البرامــج واألنشــطة التــي تســتهدف تنميــة قــدرات ودعــم المبدعيــن والمتميزيــن مــن 	 
فئات الشــباب. 
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مدى رضا المبدعين والموهوبين عن الخدمات المتوفرة. 	 

عــدد اإلبداعــات العمليــة والفكريــة التــي تــم تبنيهــا مــن قبــل الجهــات واألطــراف ذات 	 
العالقــة.

اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات

الهدف االستراتيجي األول: الترويج لقضايا الشباب عبر وسائل اإلعالم المختلفة.

المؤشرات المقترحة

عدد البرامج اإلعالمية التي تتعلق بالشباب وقضاياهم المجتمعية.	 

عدد الشباب المشاركين ضمن البرامج اإلعالمية المختلفة.	 

رضا الشباب حول دور اإلعالم في تغطية قضايا الشباب.	 

الهدف االستراتيجي الثاني: تنمية قدرات وخبرات الشباب في المجال التقني والتكنولوجي والريادة العلمية.

المؤشرات المقترحة

عــدد البرامــج التدريبيــة التــي تســتهدف تطويــر قــدرات الشــباب فــي اســتخدام وســائل 	 
االعــالم والتواصــل االجتماعــي ألجــل األعمــال والمشــاريع الرياديــة.

عــدد المشــاريع والمبــادرات الرياديــة للخريجيــن ذات الطابــع التكنولوجــي التــي تــم تبنيهــا 	 
وتطويرهــا مــن قبــل الجهــات الرســمية.

عــدد مختبــرات الحاســوب الموجهــة لفئــة الشــباب والتــي تــم إنشــاؤها فــي المؤسســات 	 
التعليميــة المختلفــة.



القسم الرابع

المالحق
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المرفقات والمالحق

رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة

اسم المؤسسة#اسم المؤسسة#

كشافة بيت عناناتحاد االدباء والكتاب الفلسطينيين – غزة 

كشافة عناتااتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني

كلية الخليل للتمريضاتحاد الشباب الفلسطيني

كلية العروباتحاد المعوقين الفلسطيني

كلية هشام حجاوياتحاد النقابات العمالية غزة 

لجان العمل االجتماعياتحاد شباب االستقالل 

لجان العمل الصحي اتحاد عمال فلسطين

لجنة الكرامة لرياضة المعاقيناالتحاد العام للصناعات 

لجنة المهجرين السورييناالتحاد العام للمرأة الفلسطينية

لجنة متابعة المهجرين الفلسطينييناالتحاد العام للمعاقين

مجلس اتحاد الطلبة  –  جامعة النجاحاالتحاد العام للمعاقين –  اريحا

مجلس اتحاد شباب ترقوميااالتحاد العام للمعاقين ـ فرع غزة

مجلس محلي النويعمة والديوكاالتحاد العام للنقابات عمال فلسطين 

مجموعة االتصاالتاالتحاد الفلسطيني للسيارات 

مجموعة باديكو القابضةاالتحاد الفلسطيني لكرم القدم

مجموعة بساطة االكاديمية الفلسطينية للموهوبين كرويا

مجموعة ساند الشبابياالونروا 

مجموعة لسه مش عارفيناالتحاد العام للمراكز الثقافية – غزة

محافظة سلفيتاالتحاد العام للمرأة الفلسطينية  –  غزة

مخيم مار الياساإلدارة العامة للتعليم المهني والتقني 

مدرسة بدو الكعابنةاالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة  –  أمان

مدرسة بنات أريحا الثانويةالجامعة العربية األمريكية

مدرسة تراسنطاالجبهة الديمقراطية

القسم الرابع
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رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة

اسم المؤسسة#اسم المؤسسة#

مدرسة تقوع الثانوية الجبهة العربية الفلسطينية

مدرسة ذكور علي بن ابي طالبالجمعية الخيرية لقرى خط الجدار

مدرسة سوسيا األساسية الجنة االولمبية الفلسطينية 

مدرسة محمد بن راشد ال مكتومالدفاع المدني –  الخليل 

مركز الشهيد غسان كنفانيالدفاع المدني 

مركز العمل التنموي  –  معا الشباب الريادي  – السموع 

مركز العودةالصندوق الفلسطيني للتشغيل 

مركز القدس للشبابالغرفة التجارية –  طولكرم

مركز المرأة الغرفة التجارية الصناعية طولكرم

مركز المغازي الثقافيالكتلة الطالبية التطوعية

مركز أطلس الشبابيالكلية العربية للعلوم التطبيقية

مركز بلدية اريحا المجتمعيالكلية العصرية – رام الله

مركز تأهيل الشباباللجنة البارالمبية لرياضة االشخاص ذوي االعاقة

لــذوي اللجنة الشعبية الفلسطينية حلحــول  بلديــة  فــي  المجتمــع  تنميــة  مركــز 
اإلعاقــة

مركز تنمية موارد المجتمعاللجنة الوطنية  – مخيم شاتيال

مركز دراسات المجتمع المدنيالمجلس االعلى للشباب والرياضة  –  الشمال

مركز رافات الشبابيالمجلس األعلى للشباب  –  الوسط 

مركز رؤية للدراسات واالبحاثالمجلس األعلى للشباب والرياضة

مركز شاهدالمجلس األعلى للشباب والرياضة  – الجنوب 

مركز شباب االجتماعي – مخيم الجلزونالمجلس الشبابي البلدي طمون

مركز شباب سكاكاالمجلس الشبابي المحلي عقابا

مركز شباب فرخةالمجلس المحلي الشبابي طوباس

مركز شهداء برج البراجنةالمجلس المشترك  –  سلفيت

مركز شهداء دوراالمركز النسوي االجتماعي

مركز فتحي عرفات )الهالل أريحا(المكتب الحركي  – شعبة الجليل

مركز فرسان الثقافي المكتب الحركي للشباب والرياضة

مركز نرهان المكتب الطالبي – البقاع
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رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة

اسم المؤسسة#اسم المؤسسة#

معسكر الشهيد نمر شبلبيالمنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني ” تنوير”

مفوضية كشافة القدسالنادي األهلي

الهيئــة الفلســطينية لألعــالم وتفعيــل دور الشــباب 
)بيــاالرا(

مكتب الطالبي – شعبة عين الحلوة

مكتب العمل – اريحااليونسكو 

مكتب المراةانا قادر 

مكتب فتح الطالبيانجاز فلسطين

مكتبة بلدية طمونإقليم يطا والمسافر 

ملتقى الطلبةبال تريد 

ملتقى القيادات الشابةبعلبك

ملتقى رواد التنمية البشريةبلدية قلقيلية

 ملتقى سواعد شباب الغد  –  دورابلدية يطا 

منتدى شارك الشبابيبيت الطفل 

منتدى شباب المستقبلبيت بيت 

منتدى نوافذ الشبابيتجمع الخريجين الفلسطينيين في لبنان

منظمة الشبيبة الفلسطينيةتلفزيون فلسطين

منظمة تطوعتميز

مؤسسة Images Z4جامعة االستقالل الوطنية

مؤسسة االشبال والزهراتجامعة االقصى

مؤسسة االفق للتنمية الشبابيةجامعة االهلية 

مؤسسة التعاونجامعة البوليتيكنك

مؤسسة التعليم من أجل التوظيفجامعة الخليل 

مؤسسة النيزك –  بيرزيتجامعة القدس

مؤسسة بيت أطفال الصمودجامعة القدس المفتوحة 

مؤسسة تامر للتعليم المجمتعيجامعة القدس المفتوحة  –  طوباس

مؤسسة تجاربجامعة القدس المفتوحة  –  قلقيلية

مؤسسة جذور جامعة القدس المفتوحة  –  نابلس

مؤسسة شهداء السموع – جنوب الخليل جامعة القدس المفتوحة  – الخليل 
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رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة

اسم المؤسسة#اسم المؤسسة#

مؤسسة صوتنا فلسطين جامعة القدس المفتوحة  – طولكرم

نادي ابناء القدسجامعة القدس المفتوحة  – غزة

نادي ابو فالحجامعة النجاح الوطنية

نادي االتحادجامعة بيت لحم

نادي األخوةجامعة بيرزيت

نادي الزاوية الرياضيجامعة فلسطين

نادي السواحرةجامعة فلسطين التقنية  –  خضوري

نادي الضرة )الدرة(جبهة التحرير العربية

نادي الطفل الفلسطيني  –  كفر نعمة جبهة التحرير الفلسطينية

نادي القدسجبهة النضال

نادي الهالل الرياضيجمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية 

الثقافــي  التطوعــي  للعمــل  األخــوة  جمعيــة 
عــي جتما ال ا و

نادي الوحدة واألمل

نادي اهلي الرامجمعية البستان

نادي ايمان حجوجمعية التطوير والنهضة االسرية 

نادي إسالمي قلقيليةجمعية التغريد للثقافة والتنمية

نادي أطفال فرخةجمعية الرواد للشباب الفلسطيني 

نادي بروقين جمعية الشباب الفلسطيني للتنمية المجتمعية

نادي بلدناجمعية الشبان المسلمين – الرام

نادي بلعينجمعية الشبان المسيحية

نادي بيت ايبا جمعية الشبان المسيحية – اريحا

نادي بيت سوريكجمعية العمل التنموي بال حدود

نادي بيسانجمعية الفردوس لتنمية المرأة والطفل – غزة

نادي ثقافي البيرةجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية

نادي جبل المكبرجمعية المتحدين الثقافية االجتماعية 

نادي جفتلكجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية 

نادي جناتاجمعية المستقبل لتنمية الشباب

نادي جنين الرياضيجمعية الملتقى النسوي 
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رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة

اسم المؤسسة#اسم المؤسسة#

نادي حلحول الرياضي جمعية المنال لتطوير المرأة الريفية 

نادي دير الغصون الرياضي االجتماعي الثقافيجمعية النماء للمرأة الريفية

نادي ديراستيا الرياضيجمعية الهالل االحمر  – اريحا

نادي ربوع القدس  –  كفل حارسجمعية الهالل االحمر الفلسطيني

نادي زبيدات الرياضيجمعية الهالل األحمر –  جنين

نادي سرطة الرياضيجمعية الهالل األحمر –  سلفيت

نادي شباب اريحاجمعية الهالل األحمر –  قلقيلية

نادي شباب الشيوخ الرياضي جمعية الهالل األحمر  – طولكرم

نادي شباب العيزريةجمعية الوليد الخيرية

نادي شباب النويعمة الرياضي جمعية ايدي جيل المستقبل

نادي شباب ترقوميا جمعية أبناؤنا للتنمية 

نادي شباب رام اللهجمعية بداية للتنمية المجتمعية

نادي شباب سعير جمعية برج اللقلق

نادي شباب نابلسجمعية برج اللقلق

نادي شباب يطا جمعية بيت عوا 

نادي صفاجمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية

نادي عارورةجمعية رعاية اسر المعاقين

نادي عقابا الرياضيجمعية سيدات يطا 

نادي عنبتاجمعية شباب عزموط

نادي قبيةجمعية شباب من اجل التنمية

نادي قراوة بني حسانجمعية صناع الغد

نادي كفر الديك الرياضيجمعية طالئع فلسطين 

نادي كفر اللبد الرياضيجمعية طموح لتنمية المهارات

نادي لجنة المرأة الشبابيجمعية طوباس الخيرية

نادي مراح معال جمعية قطوف الخير

نادي نسوي خاراسجمعية مركز غزة للثقافة والفنون

نادي نضال الثقافي والرياضيجمعية مركز نسوي عسكر

نادي هالل اريحا الرياضيجمعية مساواة
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رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة

اسم المؤسسة#اسم المؤسسة#

نادي ياسوف الرياضيجمعية منتدى المثقفين  –  قلقيلية

نقابة الصحفيين الفلسطينيين – غزةجمعية منتدي التواصل

هيئة القانون والنظامجمعية نبع الراشدية

هيئة دار الشباب للثقافة والتنميةحزب الشعب الفلسطيني

هيئة شباب جميعنا فلسطين مرشدات القدسحزب فدا

وزارة االعالمرابطة الصحفيين الرياضيين 

وزارة التربية – التخطيطرابطة اندية القدس

وزارة التربية  – االشراف ركن المرأة

وزارة التربية  – األنشطة سرية رام الله

وزارة التربية والتعليم – اريحاسلطة جودة البيئة

وزارة التربية والتعليم – الخليل شباب البيرة

وزارة التربية والتعليم العاليشبكة الشباب الفاعل سياسا واجتماعيا  –  مفتاح

وزارة التربية  – الصحة المدرسية شبكة تثقيف االقران

NEW IDEA وزارة التنمية االجتماعية –  اريحاشركة

  :ABC Consulting شــركة شــركاء فــي بنــاء القــدرات
وضــاح عبــد الســالم، ليــزا أرنولــد مصــري، حنيــن أيــوب، 

ضحــا اســتيتة، أســماء منــى. 

وزارة الثقافة

وزارة الحكم المحليصحة طوباس
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رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة

اسم المؤسسة#اسم المؤسسة#

وزارة الداخلية صندوق األمم المتحدة للسكان

وزارة الزراعةصندوق الطالب الفلسطيني

وزارة الصحةطالب صيدا

وزارة العدل  – الخليلفتح االنتفاضة

وزارة العملفريق فلسطين للدفع الرباعي )فريق النشامى(

وزارة المالية والتخطيطفضائية النجاح

وزارة شؤون المرأةكتلة نضال الطلبة جامعة القدس

وزراة التنمية االجتماعيةكشافة ابوديس

وطن الشبابية كشافة العيسوية

   ملحق رقم )2(: جداول إلدراجها في االستراتيجية القطاعية
 الجدول أ: األهداف االستراتيجية وارتباطها بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

استعراض األهداف االستراتيجية مع الربط بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

التدخل السياساتي ألجندة اسم الهدف االستراتيجي الرقم
السياسات الوطنية ذو 

العالقة 
هدف التنمية المستدامة ذو 

العالقة

ادراج رقم 
الهدف 

االستراتيجي

 الهدف االستراتيجي األول

دعم المراكز الرياضية والشبابية وتطوير 
البنية التحتية لقطاعي الرياضة والشباب 

وتوفير متطلبات النهوض بالقطاع الرياضي 
على المستوى المحلي والوطني 

توفير االحتياجات األساسية 
للتجمعات السكانية

مدن ومجتمعات محلية 
مستدامة

 الهدف االستراتيجي الثاني....

تفعيل وتوسيع المشاركة السياسية 
والمدنية وزيادة الوعي بقيم المواطنة 

للشباب

تمكين الشباب في دولة 
فلسطين وتهيئتهم 

للمشاركة الفاعلة في الحياة 
العامة وبناء الدولة

الحد من اوجه عدم المساواة

الهدف االستراتيجي الثالث:

تعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين من 
فئة الشباب

ازالة كافة اشكال التمييز ضد 
النساء والفتيات والقضاء 
على كافة اشكال العنف 

ضدهن، ازالة كافة العوائق 
التي تحول دون المشاركة 

الكاملة للنساء في التنمية 
المجتمعية واالقتصادية 

والحياة العامة

المساواة بين الجنسين
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الجدول ب: جدول نتائج األهداف االستراتيجية

 الهــدف االســتراتيجي األول: ادراج الهــدف االســتراتيجي دعــم المراكــز الرياضيــة والشــبابية وتطويــر البنيــة التحتيــة لقطاعــي 
الرياضــة والشــباب وتوفيــر متطلبــات النهــوض بالقطــاع الرياضــي علــى المســتوى المحلــي والوطنــي

استهدافخط أساسمؤشرنتائج

2019202020212022

ادراج النتيجة رقم )1( 
ادراج خط أساس ادراج المؤشرالهدف االستراتيجي األول 

المؤشر 
ادراج  قيمة 
االستهداف 
على المؤشر 

ادراج قيمة 
االستهداف على 

المؤشر

ادراج قيمة 
االستهداف على 

مؤشر

منشآت رياضية مجهزة 
وفق المعايير الدولية 

المعتمدة من االتحادات 
الدولية

عدد المنشآت 
الرياضية التي 

تم تطويرها
25 ملعب قيد 

التنفيذ
25 ملعب تم 

تنفيذه
27 ملعب قيد 

التنفيذ
27 ملعب تم 

تنفيذه

نظام منافسات رياضية 
لالتحادات مطور ويتوافق 
وأجندة االتحادات الرياضية 

الدولية 

عدد االتحادات 
الرياضية التي 

انتظمت 
منافساتها 

السنوية

10203041

النشاط الرياضي شامل 
لكافة الشرائح المجتمعية، 

ونشر الثقافة الرياضية 
لتدخل نمط الحياة اليومية

عدد المشاركين 
في األنشطة 

الرياضية غير 
التنافسية 

35 الف 33 الف مشارك
45 الف مشارك40 الف مشاركمشارك



االستراتيجية القطاعية للشباب100

ــادة الوعــي  ــة وزي ــل وتوســيع المشــاركة السياســية والمدني ــي: ادراج الهــدف االســتراتيجي : تفعي الهــدف االســتراتيجي الثان
بقيــم المواطنــة للشــباب

استهدافخط أساسمؤشرنتائج

2019202020212022

مشاركة الطلبة في الحياة 
السياسية والمدنية، 

والمشاركة في صنع القرار 
قد ازدادت

نسبة مشاركة 
الطلبة في 

انتخابات 
مجالس الطلبة

% 75% 80% 84% 89

زيادة أعداد الملتحقين 
بالعمل التطوعي، 

والمشاركة في العمل 
االجتماعي والنشاط 

االقتصادي

عدد المسجلين 
في المنصة 
اإللكترونية 

للتطوع
2500300035004000

عدد الدورات 
التدريبية 

ذات العالقة 
بالنشاط 

االقتصادي

7789

عدد المخيمات 
الصيفية التي 

تم إنجازها في 
كل من الضفة 
الغربية وقطاع 

غزة ولبنان

430 )الضفة 
480520570فقط(

الهدف االستراتيجي الثالث: ادراج الهدف االستراتيجي تعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين من فئة الشباب

استهدافخط أساسمؤشرنتائج

2019202020212022

ادراج النتيجة رقم )1( 
الهدف االستراتيجي الثالث 

ادراج خط أساس ادراج المؤشر
المؤشر 

ادراج  قيمة 
االستهداف 
على المؤشر 

ادراج قيمة 
االستهداف على 

المؤشر

ادراج قيمة 
االستهداف على 

مؤشر

بيئة األندية والمؤسسات 
الشبابية مطورة وتحقق 

المعايير الوطنية التي 
تضمن مساواة مشاركة 

الجنسين من فئة الشباب

نسبة األندية 
والمؤسسات 

الشبابية 
الملتزمة 
بالمعايير 
الوطنية

% 60

% 70% 80% 90
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الجدول ج: برامج الموازنة

الغرض من هذا الجدول هو عرض لبرامج الموازنة المندرجة تحت كل هدف استراتيجي من أجل تحقيق نتائج 

األهداف االستراتيجية. وينبغي استكمال هذا الجدول لكل هدف من األهداف االستراتيجية للقطاع. 

رقم برنامج 
الموازنة

اسم برنامج 
الموازنة

غايات سياسة 
برنامج الموازنة

أهدف برنامج 
الموازنة

نتيجة الهدف 
اإلستراتيجية التي 

يدعمها هدف 
البرنامج

اسم المؤسسة 
المسؤولة

الهدف االستراتيجي: )1(

البرنامج 2410
الرياضي

دعم المراكز 
الرياضية والشبابية 

وتطوير البنية 
التحتية لقطاعي 
الرياضة والشباب 
وتوفير متطلبات 
النهوض بالقطاع 

الرياضي على 
المستوى المحلي 

والوطني

تعزيز حضور الرياضة 
الفلسطينية على 
المستوى الدولي 

منشت رياضية 
مجهزة وفق 

المعايير الدولية 
المعتمدة من 

االتحادات الدولية 
وتلبي احتياجات 

الفلسطينيين في 
أماكن تواجدهم.

المشاركة واالنجاز 
في المنافسات 
الدولية والقارية 

واإلقليمية.

المجلس األعلى 
للشباب والرياضة/

االتحادات 
الفلسطينية/

االتحاد الفلسطيني 
لكرة القدم/اللجنة 

األولمبية

نظام منافسات 
رياضية لالتحادات 
مطور ويتوافق 

واجندة االتحادات 
الرياضية الدولية

بناء كادر رياضي 
متخصص وفق 
المعايير الدولية

المجلس األعلى 
للشباب والرياضة/

االتحادات 
الفلسطينية/

االتحاد الفلسطيني 
لكرة القدم/اللجنة 

األولمبية

بناء وتنمية قدرات 
الكوادر الراضية

3 –  المشاركة 
االوسع 

والجماهيرية

المجلس األعلى 
للشباب والرياضة/

االتحادات 
الفلسطينية/

االتحاد الفلسطيني 
لكرة القدم/اللجنة 

األولمبية

النشاط الرياضي 
شامل الشرائح 

المجتمعية 

المجلس األعلى 
للشباب والرياضة/

االتحادات 
الفلسطينية/

االتحاد الفلسطيني 
لكرة القدم/اللجنة 
األولمبية/اللجنة 

البارالومبية

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع  
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الجدول ج: برامج الموازنة

الغرض من هذا الجدول هو عرض لبرامج الموازنة المندرجة تحت كل هدف استراتيجي من أجل تحقيق نتائج 

األهداف االستراتيجية. وينبغي استكمال هذا الجدول لكل هدف من األهداف االستراتيجية للقطاع. 

رقم برنامج 
الموازنة

اسم برنامج 
الموازنة

غايات سياسة 
برنامج الموازنة

أهدف برنامج 
الموازنة

نتيجة الهدف 
اإلستراتيجية التي 

يدعمها هدف 
البرنامج

اسم المؤسسة 
المسؤولة

الهدف االستراتيجي: )2(

2411 تفعيل 
وتوسيع المشاركة 
السياسية والمدنية 
وزيادة الوعي بقيم 
المواطنة للشباب

البرنامج 
الشبابي

تمكين الشباب 
والمؤسسات 

الشبابية

مشاركة أوسع 
للطلبة في الحياة 

السياسية والمدنية 
والمشاركة في 

صنع القرار

1 –  زيادة مشاركة 
الشباب

المجلس األعلى 
للشباب والرياضة

2 –  زيادة اعداد 
الملتحقين 

بالعمل التطوعي 
والمشاركة في 
العمل االجتماعي

 تعزيز قدرات 
المؤسسات 

الشبابية

المجلس األعلى 
للشباب والرياضة/

وزارة التربية 
والتعليم/وزارة 
التعليم العالي/
وزارة الثقافة

3 –  زيادة المشاركة 
االقتصادية للشباب

تطوير البيئة 
القانونية

المجلس األعلى 
للشباب والرياضة/

وزارة العمل/
المؤسسات الدولية

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع  

 



جدول: الموارد المالية المتاحة للقطاع لألعوام 2020 – 2022   

مالحظات202020212022االجهة

حكومةحكومةحكومةحكومة 

717044137800000085000000موازنة المؤسسة القائدة للقطاع

فــي  الشــريكة  الحكوميــة  المؤسســات  موازنــة 
ع  لقطــا ا

الدول المانحة

عبر حساب الموازنة الموحد 

مشاريع عبر شركاء آخرين 

مؤسسات األمم المتحدة 

مؤسسات مجتمع مدني محلي 

مؤسسات مجتمع مدني دولي 

القطاع الخاص

المجاميع: 




