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كلمة المدير العام:
قامــت جمعيــة إتحــاد الشــباب الفلســطيني بإجــراء هــذه الدراســة كونهــا تتوافــق مــع قيــم وأهــداف 
الشــباب  عــام 1992م،  ومــن هــذه األهــداف تمكيــن وتفعيــل قطــاع  تأسيســها  الجمعيــة منــذ 

الفلســطيني فــي المجتمــع المحلــي.

يســر جمعيــة إتحــاد الشــباب الفلســطيني أن تعــرض عليكــم - باألخــص مراكــز األبحــاث والمؤسســات 
ليــات العمــل 

ّ
المهتمــة بقطــاع الشــباب- هــذه الدراســة بعنــوان » بحــث تقيمــي حــول سياســات وا

مــع الشــباب فــي الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس وقطــاع غــزة« التــي تــم تنفيذهــا مــن ِقبــل شــركة 
ليــة البحــث وعــرض 

ّ
 علــى معاييــر ا

َ
HRD لتطويــر قــدرات المــوارد البشــرية، التــي تــم إختيارهــا بنــاءا

الســعر.

 
ً
مــا يميــز هــذه الدراســة عــن غيرهــا، هــو أن هــذه الدراســة تناولــت قطــاع الشــباب الفلســطيني)ذكورا
( بشــكل أساســي فــي مختلــف القطاعــات والمجــاالت، علــى عكــس الدراســات الســابقة التــي 

ً
وإناثــا

تناولــت الشــباب كجــزء مــن تلــك القطاعــات والمجــاالت دون تســليط الضــوء عليهــم بشــكل مباشــر.

 تؤمــن جمعيــة إتحــاد الشــباب الفلســطيني أن التغييــر يتــم مــن خــال الشــباب وألجلهــم، مــن هنــا 
تنبثــق أهميــة هــذه الدراســة حيــث أن نتائجهــا المثمــرة يفتــرض أن تنعكــس عــل الخطــة اإلســتراتيجية 

لمختلــف مؤسســات المجتمــع المدنــي. 

 نتقــدم بالشــكر واإلمتنــان لشــركائنا مركــز« اولــف بالمــي« الســويدي و شــبكة المنظمــات 
ً
 أخيــرا

مليــن أن يكــون لهــذه الدراســة 
ّ
األهليــة الفلســطينية لمــا قدمــوه مــن دعــم إلجــراء هــذه الدراســة، ا

 
ً
ــدا ــا بل ــر إيجابــي علــى مجتمعن انعــكاس إيجابــي علــى قطــاع الشــباب الفلســطيني، وإحــداث تغيي

.
ً
 ومســتقبا

ً
، حاضــرا

ً
وشــعبا

محرم البرغوثي

 مدير عام إتحاد الشباب الفلسطيني
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الملخص التنفيذي 

قــام اتحــاد الشــباب الفلســطيني، بتمويــل ومركــز أولــوف بالمي وشــبكة المنظمات األهلية الفلســطينية، بتنفيذ بحث 
تقييمــي حــول سياســات وأليــات العمــل مــع الشــباب والشــابات فــي الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس وقطــاع غــزة. 
وقــد تعاقــد اتحــاد الشــباب الفلســطيني مــع شــركة المــوارد لتطويــر القــدرات البشــرية والتنميــة HR&D لتنفيــذ هــذه 
المبــادرة. تهــدف الدراســة إلــى إنتــاج رؤيــة اســتراتيجية ضمــن عمليــة بحــث تشــاركية مرتبطــة بالحقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة الصحيــة والتعليــم والحمايــة االجتماعيــة والزراعــة مــن منظــور الشــباب والشــابات لخلــق واقــع أفضــل 
أكثــر عدالــة ومســاواة، إحــداث التغييــر وتعديــل ميــزان القــوى لصالــح الشــباب والشــابات مــن خــال خلــق حــوار بيــن 
الشــباب والشــابات والمؤسســات األهليــة لضمــان مشــاركة الشــباب والشــابات فــي صنــع القــرار. باإلضافــة إلــى إيجــاد 

آليــات عمــل ومنهجيــة قائمــة علــى المشــاركة الفعالــة لمــن لهــم الحــق فــي إنتــاج هــذه الرؤيــة. 

 يشــكل الشــباب والشــابات الفلســطيني مــن فئــة )18-29( مــا نســبته %23 حســب إحصائيــات الجهــاز المركــزي 
إلحصــاء الفلســطيني لتقديــرات عــدد الســكان لعــام 2019، وبالرغــم مــن أنهــم يمثلــون نســبة ليســت بالبســيطة إال 
انــه ال زال هنــاك الكثيــر مــن العمــل مــن أجــل زيــادة تفعيــل دورهــم فــي المجتمــع الفلســطيني علــى كافــة األصعــدة. 
هنــاك العديــد مــن المشــكات التــي يعانــي منهــا قطــاع الشــباب والشــابات ســواء تلــك المتعلقــة بالجوانب السياســة 
أو االقتصاديــة أو االجتماعيــة والتــي ســتحاول الدراســة تســليط الضــوء عليهــا مــن أجــل العمــل علــى وضــع الحلــول 
المقترحــة لهــا ألخذهــا مــن قبــل صنــاع القــرار. تــم تنفيــذ الدراســة فــي الفتــرة مــن شــهري تشــرين الثانــي وكانــون 
األول مــن عــام 2020، تضمنــت منهجيــة العمــل القائمــة علــى اســتعراض مكتبــي مراجعــة الوثائــق والدراســات 
الســابقة باإلضافــة إلــى اإلحصائيــات المتوفــرة عــن قطــاع الشــباب والشــابات، كمــا تضمنــت الدراســة أيضــا تنفيــذ 
سلســلة مــن ورشــات العمــل المركــزة مــع مجموعــات مــن الشــباب والشــابات فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة حيــث تــم تنفيــذ 17 ورشــة فــي الضفــة و 3 ورشــات فــي قطــاع غــزة إضافــة إلــى اعتمــاد اســتمارة إلكترونيــة لقطــاع 

الشــباب والشــابات حيــث تــم تعبئــة 339 اســتمارة.

خلصــت الدراســة إلــى أن هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه قطــاع الشــباب والشــابات والتــي تتطلــب بضــرورة 
وجــود خطــة شــاملة ورؤيــة مشــتركة مــن قبــل جميــع المؤسســات لســد احتياجــات الشــباب والشــابات المتزايــدة 

وحصولهــم علــى حيــاة كريمــة وإشــراكهم فــي رســم السياســات المســتقبلية. 

تضمنــت الدراســة العديــد مــن التوصيــات علــى المســتوى المجتمعــي والمشــاركة المجتمعيــة مــن خــال النظــر إلــى 
التعامــل معهــم علــى أســاس انهــم شــركاء قادريــن علــى إحــداث التغيــر وليــس مجــرد جهــة لتنفيــذ نشــاطات. واكــد 
الشــباب والشــابات علــى أهميــة إشــراكهم فــي الهيئــات ومراكــز اتخــاذ القــرار لمــا لهــا أثــر ودور فــي إدمــاج الشــباب 
والشــابات فــي مراكــز الحيــاة المتعــدد منهــا االقتصــادي والزراعــي. وأشــارت بعــض توصيــات الدراســة علــى أهميــة 
إشــراك الشــباب والشــابات فــي تحديــد أولوياتهــم واحتياجاتهــم، وتمكينهــم مــن اجــل إدماجهــم فــي ســوق العمــل. 
كمــا أن الدراســة قــد اقترحــت جملــة مــن التوصيــات  المتعلقــة أيضــا بتفعيــل المشــاركة السياســة للشــباب علــى 
مســتوى األحــزاب والحــركات السياســية وهــذه المشــاركة تتطلــب العمــل علــى العديــد مــن األصعــدة منهــا األحــزاب 
نفســها وتفعيــل أنظمتهــا الداخليــة أو مــا يتعلــق بالجانــب التشــريعي مــن خــال إقــرار قانــون للشــباب الفلســطيني. 

وفــي النهايــة أظهــرت الدراســة عــدة توصيــات فــي مجــاالت مختلفــة ومنهــا، االجتماعيــة، السياســية، االقتصاديــة، 
التعليميــة، القانونيــة، الزراعيــة  وكانــت ابــرز هــذه التوصيــات المتعلقــة بالشــباب  تلك المتعلقة  في الحياه السياســية، 
طالــب الشــباب فــي ممارســة حقهــم فــي الترشــح واالنتخــاب ســواء فــي المؤسســات األهليــة وغيــر األهليــة، كمــا 
يطالــب الشــباب بضــرورة اعتمــاد قانــون االنتخابــات المعــدل الحالــي بتخفيــض ســن مشــاركة الشــباب والشــابات إلــى 
23 ســنة بالترشــح بــدل مــن المعمــول بــه حاليــا وهــو 25 ســنة،  حيــث أن ذلــك ســوف يزيــد مــن فــرص وصــول الشــباب 
والشــابات إلــى مراكــز صنــع القــرار فــي مجتمعاتهــم المحليــة. تفعيــل ورقــة سياســات تعزيــز المشــاركة الشــبابية فــي 
الحكــم المحلــي كأحــد األدوات واآلليــات المعتمــدة ســوف يعــزز إدمــاج الشــباب والشــابات وتمكنيهــم مــن المشــاركة 
اإليجابيــة فــي الهيئــات المحليــة وزيــادة مشــاركتهم. إضافــة إلــى ضــرورة فتــح المجــال أمــام تمثيــل الشــباب والشــابات 
بشــكل أكبــر فــي الهيئــات القياديــة ألحــزاب السياســية وكذلــك علــى مســتوى صنــاع القــرار، حيــث يمكــن العمــل 
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علــى زيــادة مشــاركة الشــباب والشــابات فــي الهيئــات القياديــة ألحــزاب مــن خــال توفيــر احتياجــات الشــباب والشــابات 
ومتطلباتهــم. وأوصــى الشــباب إلــى ضــرورة توفــر برامــج تمكنهــم وتزيــد مــن معرفتهــم \ن وقدراتهــم/ن إلــى دخــول 
ــادرات الشــبابية والتــي تعكــس احتياجهــم  ــات إلــى تشــجيع المب ــب الشــباب مــن خــال التوصي ســوق العمــل. وطال
وتطلعاتهــم، وأضــاف الشــباب والشــابات إلــى توفيــر دعــم وتمويــل لهــذه المبــادرات واألنشــطة، الشــبابية وتشــجيع 
حاضنــات األعمــال. وأفــاد الشــباب إلــى أهميــة وضــع خطــط تدريــب مهنــي للشــباب وتشــجيع البيئــة القانونيــة 

للمشــاريع الشــبابية. 

وأشــارت الدراســة مــن خــال التوصيــات المتعلقــة بالــدور الشــبابي فــي المؤسســات الشــبابية، إلــى ضروريــة مشــاركة الشــباب 
فــي مراكــز صنــع القــرار وإدماجهــم فــي المجالــس والهيئــات اإلداريــة. وأيضــا ضــرورة أن تقــوم المؤسســات العاملــة فــي 
القطــاع الشــباب بالعمــل علــى إعــادة صياغــة خطابهــا الموجــه إلــى الشــباب والشــابات مــن قبــل المؤسســات 
ومــن  المجتمعيــة.  بالمشــاركة  اإليجابــي  تحفيزهــم  أجــل  مــن  والشــابات  الشــباب  فئــة  المجتمعيــة الســتقطاب 
الضــروري العمــل علــى محاربــة العائليــة والفئويــة والحزبيــة الضيقــة مــن أجــل تعزيــز مفهــوم المواطنــة الفعالــة لــدى 

الشــباب والشــابات. 

واكــد الشــباب علــى ضــرورة تفعيــل قانــون الشــباب والشــابات الفلســطيني بنــاء علــى قــرار رئيــس الــوزراء باعتبــار عــام 
ــة فــي قطاعــات عــدة ومنهــا القطــاع  ــك فرصــة للتنمي ــل ذل ــث يمث 2020 عــام الشــباب والشــابات الفلســطيني حي
الزراعــي حيــث تأكــد اســتراتيجية وزارة الزراعــة الفلســطينية ألعــوام 2017-2022 علــى دعــم المؤسســات الشــبابية 

فــي الوصــول إلــى الخدمــات الزراعيــة.

بالرغــم مــن وجــود قانــون الصحــة العامــة الفلســطيني، إال أن الشــباب والشــابات يطالبــون بتوفيــر الخدمــات الصحيــة 
والنفســية لقطــاع الشــباب والشــابات مــن اجــل تمتعهــم فــي صحــة جســدية ونفســية جيــدة. وأضــاف الشــباب 
ــا الصحــة  والشــابات إلــى ضــرورة تقويــة دور المؤسســات الشــبابية فــي مجــال التوعيــة الصحيــة فيمــا يتعلــق بقضاي
ــاة المختلفــة مــن  ــات فــي قطاعــات الحي ــر مــن التوصي ــة. وأظهــرت الدراســة إلــى الكثي النفســية والجنســية والحياتي

قبــل الشــباب والشــابات. 
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الفصل األول

1. المقدمة 

1.1 لمحة عامة عن واقع الشباب الفلسطيني

واقــع الحــال أن القطــاع الشــبابي الفلســطيني مســتبعد ومهمــش فــي عمليــات صنــع القــرار أو تلــك المتعلقــة فــي 
ــت  ــد االقتصــادي واالجتماعــي والسياســي، وال زال ــى الصعي ــر عــن أراءهــم حــول تصوراتهــم المســتقبلية عل التعبي
ــد مــن التهميــش  ــاح الفرصــة أمــام المزي ــال األخــرى، ممــا أت ــن قطــاع الشــباب والشــابات واألجي ــاك فجــوة مــا بي هن
والضعــف بيــن فئــة الشــباب والشــابات وخاصــة عنــد اإلنــاث كونــه هنــاك ظلــم مركــب يقــع عليهــن مــن قبــل المجتمــع 

مــن جهــة واالحتــال مــن جهــة أخــرى.

ــة الشــباب  ــي فــإن دور وفعالي يشــكل الشــباب والشــابات  جــزًء هامــا وأساســيا مــن المجتمــع الفلســطيني، وبالتال
والشــابات  ســتكون أكثــر وضوحــا وتأثيــرا فــي الجوانــب االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة المتعــددة، عنــد الحديــث 
عــن الواقــع االجتماعــي والسياســي واالقتصــادي مــن زاويــة الشــباب والشــابات  ال بــد مــن األخــذ بعيــن االعتبــار 
المتغيــرات التــي لعبــت دورا فــي تكويــن وتطويــر دور الشــباب والشــابات  فــي المجتمــع الفلســطيني ســواء تلــك 
المتغيــرات السياســية  منــذ النكبــة، وتنامــي الشــعور الوطنــي وبــروز دور للشــباب بقضايــا التحــرر الوطنــي فبــرز االتحــاد 
العــام لطلبــة فلســطين منــذ الخمســينات كأحــد األشــكال لتجميــع الطلبــة الفلســطينيين، ثــم مــا بعــد عــام 67 وفــي 
فتــرة الســبعينيات والثمانيــات كانــت األنديــة الرياضيــة أحــد األشــكال التــي بــرز فيهــا أيضــا دور للشــباب مــن خــال تلــك 
األنديــة، وكانــت الجامعــات الفلســطينية فــي فتــرة الثمانينــات تشــكل حاضنــة مهمــة للعمــل السياســي باإلضافــة 
ــرة  ــك الفت ــر فــي تل ــرز نشــاط العمــل التطوعــي بشــكل كبي ــع التطوعــي وب ــة ذات الطاب ــى النشــاطات المجتمعي إل
ــرا خــال االنتفاضــة األولــى 1987 وتشــكيل  مــن خــال تشــكيل لجــان العمــل التطوعــي، ولوحــظ للشــباب دورا كبي
اللجــان الشــعبية كشــكل لتنظيــم العمــل وتأطيــر العمــل المجتمعــي، وبعــد اتفاقيــات أوســلو بــرز واقــع جديــد علــى 
الصعيــد الفلســطيني وانعكــس ذلــك علــى قطــاع الشــباب والشــابات ، وتــم فــي بدايــة الســلطة تشــكيل وزارة 
الرياضــة والشــباب والشــابات  ومــن ثــم تحولــت إلــى المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، وبــات العمــل أكثــر تخصصيــة 

مــع الشــباب والشــابات.

ــا أن نجــزم أن دورهــم أصبــح مقتصــرا علــى  يعانــي الشــباب والشــابات مــن انحســار مشــاركتهم المجتمعيــة ويمكنن
تنفيــذ إمــا حمــات مجتمعيــة أو تنفيــذ بعــض األنشــطة التطوعيــة، بالرغــم مــن وجــود محــاوالت هنــا وهنــاك للّرقــي 
بواقــع الشــباب والشــابات. والعمــل علــى إشــراكهم بشــكل فاعــل إال أن ذلــك الــدور يظــل بحاجــة إلــى تكاتــف 
ــر مــا بيــن كافــة األطــراف ذات العاقــة بالعمــل مــع القطــاع الشــباب والشــابات. هنــاك أســباب عديــدة  الجهــود أكث
تكمــن وراء أســباب ضعــف المشــاركة الشــبابية حيــث تعمــل هــذه الدراســة علــى تشــخيص هــذه األســباب. فمــن 
الواقــع السياســي وانســداد أفــق الواقــع السياســي وحالــة االنقســام، أو ارتفــاع معــدل البطالــة وقلــة فــرص العمــل 
للخريجيــن، كمــا أن جائحــة كوفيــد 19 قــد زادت مــن واقــع الصعوبــات التــي يتعــرض لهــا قطــاع الشــباب والشــابات فــي 
فلســطين، وان مشــاركة الشــباب والشــابات فــي الحيــاة العامــة بــات يشــكل عنصــرا أساســيا فــي الواقــع الفلســطيني 
كــون الشــباب والشــابات يشــكلون نســبة ال بــأس بهــا مــن مجمــوع الســكان 231% هــم مــن فئــة الشــباب والشــابات 
وهــذه تشــكل قــوة هائلــة يمكــن االســتفادة منهــا فــي الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة والتنميــة. إن مثــل هــذا 
التشــخيص يتطلــب مــن الشــركاء والفاعليــن بضــرورة التحــرك والتفطيــر بوضــع خارطــة طريــق وتحديــد اســتراتيجية 
عمــل موحــدة اتجــاه هــذا القطــاع مــن خــال العديــد مــن الخطــوات منهــا تمثيــل أوســع وأكبــر للشــباب فــي األحــزاب 
السياســية، ضمــان وجــود الشــباب والشــابات فــي مؤسســات الســلطة بشــكل أكبــر مــن خــال العمــل علــى وجــود 
قوانيــن تحتــم وجــود نســبة مــن الذكــور وانــاث فــي مرحلــة الشــباب والشــابات فــي هــذه المؤسســات وتوضيــح 

معاييــر اختيارهــم. 

1  الجهاز المركزي اإلخصاء تقديرات عدد السكان في فلسطين 2019
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1.2 تعريف الشباب في السياق المحلي والدولي 

تنوعــت وتعــددت مفاهيــم تعريــف الشــباب والشــابات  وذلــك تبعــا لسياســات الــدول وأولوياتهــا وبرامجهــا اتجــاه 
الشــباب والشــابات  والتــي تتأثــر بالواقــع السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي، فالبعــض مــن الــدول يعتمــد علــى 
العمــر فــي تعريــف الشــباب والشــابات ، والبعــض األخــر يعتمــد علــى البنيــة االجتماعيــة المكونــة لفئــة الشــباب 
والشــابات ، ويهــدف تعريــف فئــة الشــباب والشــابات  تحديــد فتــرة االنتقــال مــن مرحلــة الطفولــة إلــى البلــوغ والنضــوج 
االجتماعــي، فمثــا تعــرف األمــم المتحــدة للشــباب علــى انهــم الفئــة مــا بيــن 15 و 24 عامــاـ بينمــا الجهــاز المركــزي 

لإلحصــاء الفلســطيني لــم يعتمــد علــى نفــس تعريــف األمــم المتحــدة للشــباب مــن عمــر 24-15.

تعرف األمم المتحدة الشباب بأنهم األفراد ضمن الفئة العمرية 15-24 سنة مع ترك المجال للدول 
لتحديد فئة الشباب وفق خصوصية وحاجة كل دولة، ولغايات وقد اعتمد الجهاز المركزي لإلحصاء 

الفلسطيني على الفئة العمرية 18-29 سنة لتعبر عن فئة الشباب.2

يعتبــر الشــباب والشــابات  مكونــا أساســيا فــي المجتمــع الفلســطيني حيــث بلغــت نســبة الشــباب والشــابات  )18-
29( فــي فلســطين %23 مــن إجمالــي عــدد الســكان )1.13( مليــون نســمة،3 كمــا تشــير بيانــات جهــاز اإلحصــاء 
المركــزي أن %15 مــن األســر الفلســطينية يرأســها شــاب، تعتبــر فئــة الشــباب والشــابات  هــي الفئــة األكثــر تأثيــًرا فــي 
المجتمــع الفلســطيني، والقــوة الكامنــة القــادرة علــى صنــع التغييــر وبنــاء المســتقبل، إذ يشــكلون المــورد الوحيــد 
واالســتثمار الحقيقــي للشــعب الفلســطيني، لــذا يتوجــب علــى كافــة مؤسســات المجتمــع )الحكوميــة، الخاصــة 
واألهليــة( االســتثمار بهــذه الفئــة مــن أجــل إحــداث تنميــة حقيقيــة ومســتدامة، حيــث أن عــدم االســتثمار فــي هــذه 
 علــى المجتمــع وعلــى هــدف تحقيــق التنميــة، 

ً
الفئــة المنتجــة وتركهــا دون الرعايــة المطلوبــة ســوف ينعكــس ســلبا

خاصــة وأن تهميــش طاقــات الشــباب والشــابات   وتركهــم دون تمكيــن يحولهــم إلــى عناصــر هدامــة للتنميــة فــي 
الحاضــر والمســتقبل.

1.3 الخصائص الديمغرافية للشباب الفلسطيني

يمثــل الشــباب والشــابات شــريحة كبيــرة مــن المجتمــع الفلســطيني الــذي يصنــف علــى أنــه مجتمــع فتــي، وكمــا 
أشــار بيــان جهــاز اإلحصــاء المركــزي فــأن الشــباب والشــابات الفلســطيني يشــكل %23 مــن إجمالــي عــدد الســكان 
فــي فلســطين، علمــا أن تقديــرات عــدد الســكان لعــام 2019 تشــير إلــى أن إجمالــي عــدد الســكان فــي فلســطين 
)4.98( مليــون نســمة، بلغــت نســبة الجنــس بيــن الشــباب والشــابات مــن عمــر 18-29 ســنة بواقــع 105 شــاب لــكل 

100 شــابة. 

1.4 الخصائص االجتماعية )التعليم والصحة( جائحة كوفيد 19 وأثرها على الصحة والتعليم

	 1.4.1 التعليم 

التعليــم كمــا نصــت عليــه القوانيــن الدوليــة هــو حــق لكافــة المواطنيــن، وكمــا جــاء فــي الهــدف الرابــع مــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة 4، حيــث يجــب العمــل علــى تيســيره للشــباب كبقيــة فئــات المجتمــع األخــرى.

 أظهــرت بيانــات مســح القــوى العاملــة لعــام 2018 5أن %37 مــن الشــباب والشــابات  مــن الفئــة العمريــة )29-18( 
ملتحقــون بالتعليــم بواقــع %45 للفئــة العمريــة )18-22( و%7 للفئــة العمريــة )29-23(، كمــا أن هنــاك انخفــاض 
ــة الشــباب والشــابات  مــن %1.1 فــي عــام 2007 إلــى %0.7 فــي عــام 2018، كمــا أن  فــي محــو األميــة فــي فئ

هنــاك نســبة %20 مــن الشــباب والشــابات  ممــن هــم ملتحقيــن بالتعليــم مقابــل %28 مــن الشــابات.

2  االحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني
3  الجهاز المركزي اإلخصاء تقديرات عدد السكان في فلسطين 2019

4  أهداف التنمية المستدامة الهدف الرابع ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع 
5  الجهاز المركزي إلحصاء 2018 



11

تشــير بيانــات التعــداد العــام للســكان والمســاكن لعــام 2017 إلــى أن 3 مــن بيــن كل 100 شــاب لديهــم صعوبــة 
بالتعليــم ناتجــة عــن أعاقــة، باإلضافــة إلــى مــا يقــارب %15 مــن الشــباب والشــابات الذيــن يعانــون مــن صعوبــة 
غيــر ملتحقيــن بالتعليــم )32,464(6 مــن الشــباب والشــابات مــن فئــة )18-29( عــام فــي كل مــن الضفــة وغــزة. 
كمــا أظهــرت بيانــات مســح الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة لعــام 2018 أن حوالــي %82 مــن الشــباب والشــابات 
مــن )18-28( ممــن يســتخدمون الحاســوب لديهــم مهــارات أساســية مثــل اللصــق والنســخ، وإرســال رســائل البريــد 

اإللكترونــي.

مــع بدايــة انتشــار جائحــة كوفيــد 19 فــي فلســطين وإغــاق المؤسســات التعليمــة ســواء الجامعــات أو المعاهــد 
والمــدارس، أدى ذلــك إلــى إغــاق تــام للمؤسســات التعليمــة واالنتقــال مــن التعليــم الوجاهــي إلــى التعليــم 
اإللكترونــي عبــر المنصــات اإللكترونيــة، حيــث قــدر عــدد الطلبــة فــي الجامعــات الفلســطينية 786 ,187 طالبــا 7، 
وأغلقــت الجامعــات حوالــي 30 يــوم فــي بدايــة كوفيــد 19،ـ وهــذا األمــر فاقــم العديــد مــن التحديــات والمشــاكل 
للشــباب، ومــن جهــة  أخــرى فــان االنتقــال إلــى التعليــم اإللكترونــي قــد أضــاف المزيــد مــن األعبــاء االقتصاديــة للكثيــر 
مــن العائــات فــي ظــل الحاجــة إلــى توفــر أجهــزة الكرتونيــة أو الحاجــة إلــى توفــر شــبكة إنترنــت موصولــة »متطلبــات 
التعليــم عــن بعــد، تعنــي ضــرورة توفــر خــط إنترنــت فــي كل بيــت، وهــذا األمــر يتطلــب خفــض تكلفــة اإلنترنــت علــى 
  )UNFPA8، األســر، وخاصــة الفقيــرة والمهمشــة« مــن دراســة كوفيــد -19 صدمــة أم فرصــة ألبــداع )منتــدى شــارك
كمــا أن ضعــف البنيــة التحتيــة لألنترنــت فــي فلســطين وضعــف الشــبكة زاد مــن مشــاكل الشــباب والشــابات  فــي 
ــة فــي الجامعــة التــي  ــة للطلب ــاة االجتماعي ــق بالحي ــرات  األخــرى تتعل ــات الدراســة، كمــا أن مــن التأثي متابعــة متطلب
انقطعــت بســبب عــدم التواصــل مــا بيــن الطلبــة فــي الحــرم الجامعــي. باإلضافــة إلــى أن عــدم وجــود الطلبــة بالحــرم 
الجامعــي قــد حــد مــن ممارســة الشــباب والشــابات   لألنشــطة الامنهجيــة فــي الجامعــات أو المــدارس ســواء 

ــة. ــا السياســية أو النقابي المتعلقــة بالقضاي

	1.4.2 الصحة 

 فــي جميــع أنحــاء العالــم. وفــي عــام 
ً
 كبيــرا

ً
9تتفــاوت فــرص بقــاء المراهقيــن وصغــار الشــباب علــى قيــد الحيــاة تفاوتــا

ــى أعلــى مســتوياتها فــي   إل
ً
ــن 10 أعــوام و24 عامــا ــن مــن تراوحــت أعمارهــم بي 2019 بلغــت احتمــاالت الوفــاة بي

أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى ووســط آســيا وجنوبهــا وأوقيانوســيا )باســتثناء أســتراليا ونيوزيلنــدا( وأمريــكا الاتينيــة 
ــل بلوغهــم  ــن البالغيــن مــن العمــر 10 أعــوام قب ــغ متوســط احتمــاالت الوفــاة بي ومنطقــة البحــر الكاريبــي )1(. وبل
 فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى 6 أضعــاف مثيلــه فــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا. أّمــا علــى الصعيــد 

ً
ســن 24 عامــا

 بيــن 0,2 و14.8 
ً
القطــري، فقــد تراوحــت معــدالت وفيــات المراهقيــن فــي الفئــة العمريــة مــن 10 أعــوام إلــى 14 عامــا

وفــاة لــكل 000 1 مراهــق يبلــغ عمــره 10 أعــوام، فيمــا تراوحــت معــدالت وفيــات المراهقيــن فــي الفئــة العمريــة مــن 
، وتراوحــت معــدالت وفيــات الشــباب 

ً
 بيــن 0.8 و 24.9 وفــاة لــكل 000 1 مراهــق يبلــغ عمــره 15 عامــا

ً
15 إلــى 19 عامــا

. وتتركــز 
ً
ــغ عمــره 20 عامــا ــكل 000 1 شــاب يبل ــن 0.8 و27.9 وفــاة ل  بي

ً
ــى 24 عامــا ــة مــن 20 إل ــة العمري فــي الفئ

معــدالت الوفيــات األعلــى فــي بلــدان أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى. 

المشاكل الصحية الرئيسية ;

- العنــف يحتــّل العنــف بيــن األشــخاص المرتبــة الرابعــة بيــن أســباب الوفــاة الرئيســية للمراهقيــن والشــباب علــى 
صعيــد العالــم، وتتبايــن أهميتــه بشــكل كبيــر بحســب أقاليــم العالــم. ويــودي العنــف بحيــاة مراهــق واحــد مــن أصــل 
كل ثاثــة مراهقيــن مــن الذكــور فــي البلــدان المنخفضــة الدخــل والمتوســطة الدخــل فــي إقليــم األمريكيتيــن 
 لمــا يــرد فــي مســح عالمــي  عــن صحــة طلبــة المــدارس، فــإن نســبة %42 مــن المراهقيــن 

ً
التابــع للمنظمــة. ووفقــا

6  التعداد العام للسكان الجهاز المركزي إلحصاء 2017 
7  وزارة التعليم العالي 

UNFPA، 8  كوفيد 19-صدمة ام فرصة ألبداع  منتدى شارك

)who.int( 9  منظمة الصحة العالمية -صحة المراهقين والشباب- كانون الثاني/يناير -2021صحة المراهقين والشباب
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 علــى نســبة كبيــرة مــن الشــباب، حيــث يبلــغ 
ً
و%37 مــن المراهقــات يتعرضــون للتنّمــر. وُيؤثــر العنــف الجنســي أيضــا

ــرة المراهقــة عــن  ــاء فت ــف أثن ــداء جنســي. كمــا يســفر العن شــاب واحــد مــن أصــل كل 8 شــباب عــن التعــّرض العت
زيــادة مخاطــر التعــرض لإلصابــات، واإلصابــة بفيــروس العــوز المناعــي البشــري وعــدوى األمــراض األخــرى المنقولــة 
، والمعانــاة مــن مشــاكل الصحــة النفســية، وقصــور األداء الدراســي والتســرب مــن المدرســة، والحمــل المبكــر، 

ً
جنســيا

ومشــاكل الصحــة اإلنجابيــة، واإلصابــة باألمــراض الســارية وغيــر الســارية.

- الصحة النفسية

االكتئــاب هــو أحــد األســباب الرئيســية لألمــراض واإلعاقــة بيــن المراهقيــن، واالنتحــار هــو ثالــث أســباب الوفــاة الرئيســية 
. وتســتأثر حــاالت الصحــة النفســية بنســبة %16 مــن العــبء 

ً
ــراوح أعمارهــم بيــن 15 و19 عامــا فــي صفــوف مــن تت

العالمــي للمــرض واإلصابــات فــي صفــوف هــذه الفئــة العمريــة. وتبــدأ المعانــاة من نصــف اضطرابات الصحة النفســية 
، ولكــن معظــم حاالتهــا تمــر دون كشــف أو عــاج. وثمــة عوامــل 

ً
 فــي مرحلــة البلــوغ ابتــداًء مــن ســن 14 عامــا

ً
إجمــاال

كثيــرة تؤثــر علــى رفــاه المراهقيــن وصحتهــم النفســية. فالعنــف والفقــر والوصــم واالســتبعاد والعيــش فــي أوضــاع 
إنســانية هشــة جميعهــا عوامــل قــد تفاقــم خطــر اإلصابــة بمشــاكل الصحــة النفســية. وتمتــد عواقــب إهمــال عــاج 
ــة والنفســية علــى حــد  ــوغ، ممــا يضعــف صحتهــم البدني ــة البل حــاالت الصحــة النفســية لــدى المراهقيــن الــى مرحل

ــل فــرص عيشــهم حيــاة حافلــة باإلنجــازات عنــد بلوغهــم.
ّ
ســواء ويقل

- تعاطي الكحول والمخّدرات

ل تنــاول الكحــول بيــن المراهقيــن مصــدر انشــغال كبيــر فــي العديــد مــن البلــدان، ويمكــن أن يقلــل مــن ضبــط 
ّ
يشــك

النفــس ويزيــد مــن الســلوكيات الخطــرة، مثــل ممارســة الجنــس غيــر المأمــون أو القيــادة المتهــورة. وتنــاول الكحــول 
مــن األســباب الرئيســية للتعــرض لإلصابــات )بمــا فيهــا تلــك الناجمــة عــن حــوادث المــرور علــى الطــرق( والعنــف 
والوفيــات المبكــرة، كمــا يمكــن أن يــؤدي لمشــاكل صحيــة فــي مرحلــة الحقــة مــن العمــر ويؤثــر علــى متوســط 
 الكحــول علــى الصعيــد 

ً
 أكثــر مــن ربــع المراهقيــن المتراوحــة أعمارهــم بيــن 15 و19 عامــا

ً
العمــر المتوقــع. ويتنــاول حاليــا

العالمــي، حيــث يناهــز عددهــم 155 مليــون مراهــق. وفــي عــام 2016، بلــغ معــدل انتشــار اإلفــراط فــي شــرب الكحــول 
فــي صفــوف هــذه الفئــة العمريــة 13.6٪، وكان الذكــور هــم األشــد عرضــة للخطــر.

شــكل العاملــون فــي القطــاع الصحــي فــي فلســطين خــط الدفــاع األول، ومركــزا مهمــا بمــا يقومــون بــه مــن دور 
فــي تقديــم الرعايــة الصحيــة والوقايــة واإلرشــاد والتوجيــه لمواجهــة فايــروس كوفيــد 19 وتداعياتهــا الصحيــة. كمــا 
يعــد هــذا القطــاع مــن القطاعــات التشــغيلية المؤثــرة والممتــدة فــي المجتمــع الفلســطيني، حيــث يعمــل فــي هــذا 
 فــي قطــاع 

ً
 فــي الضفــة الغربيــة بنســبة %76.7، و7441 كادرا

ً
، منهــم 24432 كادرا

ً
القطــاع مــا يقــارب 31873 كادرا

غــزة بنســبة %23.3، ونســبة النســاء المشــاركات فيــه تقريبــا %49. يعملــون ويقدمــون الخدمــات الصحيــة عبــر 
ــة فــي القطــاع الصحــي فــي فلســطين وهــي: وزارة الصحــة الفلســطينية، والخدمــات  ــة العامل المؤسســات الصحي
الطبيــة العســكرية، والجمعيــات الصحيــة األهليــة مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي، وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة 
وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين )األونــروا(، باإلضافــة إلــى القطــاع الطبــي الخــاص… تحتــل فلســطين الترتيــب رقــم 
)113( فــي الخدمــات الصحيــة علــى مســتوى العالــم حســب التقريــر الدولــي للتنميــة البشــرية الصــادر عــن هيئــة 
األمــم المتحــدة، مازالــت الخدمــات الصحيــة أقــل مــن المســتوى المطلــوب، برغــم أن الســلطة الفلســطينية تخصــص 
 مــن مواردهــا فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لقطــاع الصحــة، لــذا تصنــف مــن ضمــن الــدول ذات التنميــة   

ً
جــزًء كبيــرا

المتوســطة، وذلــك يعــود للكثيــر مــن العوامــل الذاتــي والموضوعيــة، والتــي يصعــب حصرهــا فــي ظــل الظــروف التــي 
يعيشــها شــعبنا الفلســطيني فــي معركــة التحــرر والبنــاء الوطنــي، وزيــادة حجــم التحديــات والمعيقــات واألعبــاء 

التــي تعيــق تطــور ونهــوض القطــاع الصحــي. 10

فيمــا يتعلــق بأهــم القضايــا الصحيــة المتعلقــة بالشــباب والشــابات   وهــي األمــراض الناتجــة عــن الســلوكيات غيــر 
الصحيــة مثــل التدخيــن والمشــاكل التنفســية حيــث أشــارت دراســة إلحصــاء الفلســطيني فــي عــام  2017 %11 أن 4 

))al-bayader.org( 10  الواقع الصحي في فلسطين في ظل جائحة كورونا.. د. سامة أبو زعيتر - البيادر السياسي
دراسة إلحصاء الفلسطيني في عام 2017  11
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شــبان مــن بيــن 10 شــبان يدخنــون. معظــم مــن يتعاطــون التبــغ اليــوم بــدؤوا بتعاطيــه عندمــا كانــوا مراهقيــن. وال بــد 
( ورفــع أســعارها بواســطة رفــع الضرائــب المفروضــة عليهــا 

ً
مــن حظــر بيــع منتجــات التبــغ للقاصريــن )دون ســن 18 عامــا

وفــرض حظــر اإلعــان عــن التبــغ وضمــان إيجــاد بيئــات خاليــة مــن التدخيــن. وهنــاك علــى الصعيــد العالمــي مراهــق 
، رغــم أن هنــاك 

ً
واحــد علــى األقــل يتعاطــى التبــغ مــن أصــل كل 10 مراهقيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 13 و15 عامــا

ــن االحتياجــات الشــبابية  ــى تأمي ــك بكثير.12تعمــل وزارة الصحــة الفلســطينية إل ــى ذل ــد عددهــم فيهــا عل مناطــق يزي
ســواء مــن الخدمــات الصحيــة أو التوعيــة باألمــور الصحيــة أشــارت البيانــات أن نحــو ثلــث الشــباب والشــابات   29-15 

ســنة قــد عرفــوا مفهــوم الصحــة 

تعريفــا صحيحــا وهــي الحالــة المثلــى للصحــة النفســية والجســدية واالجتماعيــة وليــس فقــط الخلــو مــن األمــراض. 
كمــا قيــم %93 مــن الفئــة العمريــة 15-45 معلوماتهــم الصحيــة بيــن جيــدة وممتــازة فــي حيــن قيمهــا 1.5 % 
أنهــا ســيئة و %40 ممــن اســتطلعت أراءهــم مــن الشــباب والشــابات   يعتبــرون الخدمــات النفســية هــي مــن أهــم 

ــر االحتياجــات الجســمية هــي األهــم. ــات 13 ،%24 مــن الشــباب والشــابات   اعتب األولوي

1.5 الخصائص االقتصادية )البطالة، الزراعة( أثر جائحة كوفيد 19 على البطالة والزراعة

	1.5.1 البطالة 

ــدول علــى اختــاف نظمهــا السياســية  ــع ال ــا لجمي ــل تحدي ــة، وقــد أصبحــت تمث ــة ظاهــرة عالمي تعــد مشــكلة البطال
واالقتصاديــة وتعــد معدالتهــا مؤشــرا فــي التعــرف علــى أحــوال االقتصــاد القومــي وترتبــط معدالتهــا بشــكل 
عكســي مــع معــدل النمــو الحقيقــي فــي البلــد، وتعــد البطالــة أحــد المؤشــرات االقتصاديــة التــي تعكــس حالــة 

اختــال التــوازن العــام فــي االقتصــاد 

القومــي، وتمتــد تأثيراتهــا الســلبية لتشــمل التــوزان االجتماعــي والسياســي وهــي بهــذا المعنــى تعــد مشــكلة 
معقــدة ومتعــددة الجوانــب. تمثــل البطالــة تحديــا كبيــرا يواجــه قطــاع الشــباب والشــابات فــي فلســطين ومــا 
النعكاســاتها الســلبية مــن أثــار مدمــرة علــى مختلــف جوانــب الحيــاة العامــة والخاصــة للشــباب. وتعــرف البطالــة علــى 
أنهــا التعطــل التوقــف الجبــري أو اختيــاري فــي بعــض األحيــان لجــزء مــن القــوة العاملــة فــي مجتمــع مــا، علــى الرغــم 

مــن قــدرة القــوة العاملــة ورغبتهــا فــي العمــل واإلنتــاج. 

14 كما تعرف منظمة العمل الدولية البطالة 

بانها الحالة التي تشمل األشخاص الذين في سن العمل والقادرين عليه والراغبين فيه وال يجدونه

ارتفــع معــدل البطالــة بيــن الشــباب والشــابات )18-29( لعــام 2018 ليصــل %45 )%36 بيــن الذكــور وبينمــا تصــل 
إلــى %79 بيــن اإلنــاث، مقارنــة مــع %37 لعــام 2008، علمــا أن هنــاك نســبة مرتفعــة بيــن الشــباب والشــابات   فــي 
قطــاع غــزة، مــن الماحــظ أن نســبة البطالــة عنــد اإلنــاث اعلــى منهــا عنــد الذكــور ولعــل أحــد أهــم األســباب يعــود 
ــع  ــى النســاء ومــن جهــة أخــرى ســيطرة الطاب ــة الســائدة فــي حصــر بعــض الوظائــف عل ــم االجتماعي ــى المفاهي إل

الذكــوري علــى قطــاع العمــل فــي فلســطين. 

بلغــت نســبة البطالــة بيــن الشــباب والشــابات   مــن الفئــة العمريــة )29-15( مــن حملــة الدبلــوم أعلــى %58، خــال 

)who.int( 12  منظمة الصحة العالمية -صحة المراهقين والشباب- كانون الثاني/يناير -2021صحة المراهقين والشباب
13  الجهاز المركزي إلحصاء االحتياجات الصحية للشباب  

14  الوزني والرفاعي ،2006 ص 162
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عــام 2018 فقــد بلغــت %40 مــن الذكــور و%73 إلنــاث،  معــدل البطالــة بيــن الخريجيــن الشــباب والشــابات   )29-
 2018-2008 الجنــس  حســب  فلســطين  فــي  الدبلــوم  شــهادة  حملــة  مــن   )18

مــع تفشــي جائحــة كوفيــد 19 علــى مســتوى العالــم واتخــاذ الــدول ومنهــا فلســطين أيضــا للحــد مــن انتشــار هــذا 
الفيــروس والقضــاء عليــه، فقــد انعكســت ارتــدادات هــذه األزمــة بشــكل مباشــر علــى ســوق العمــل الفلســطيني 
وفاقمــت مــن ارتفــاع معــدالت البطالــة فــي قطــاع الشــباب والشــابات   بشــكل عــام وعلــى النســاء بشــكل خــاص، 
ومــع قيــام العديــد مــن المؤسســات وخاصــة التــي تعمــل فــي قطــاع الخدمــات والفنــادق بتســريح العامليــن أو تقليــل 
أعــداد العامليــن فيهــا أدى ذلــك إلــى دخــول العديــد مــن الشــباب والشــابات   إلــى البطالــة، كمــا أن الكثيــر مــن النســاء 
ــة قــد فقــدن  ــى المؤسســات الخدماتي ــد المنتجــات إل ــط  بتوري ــر المنظــم والمرتب ــن فــي القطــاع غي اللواتــي  يعمل
ــوت  ــن فــي البي مصــادر دخلهــن نتيجــة توقــف هــذه المؤسســات عــن الشــراء مــن منتجــات النســاء اللواتــي  يعمل
وفــي حــرف يدويــة مثــل التطريــز واإلكسســوارات أو منتجــات التصنيــع الغذائــي. لقــد تأثــرت فلســطين بجائحــة كوفيــد 
19 كغيرهــا مــن دول العالــم، وهــو مــا تــرك آثــار اقتصاديــة واجتماعيــة عميقــة وغيــر مســبوقة )علــى ســبيل المثــال، 
ارتفــاع معــدالت الفقــر والبطالــة، ونقــص الرعايــة لكبــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة( وخاصــة علــى الفئــات 
الفقيــرة والمهمشــة والتــي ال يتوفــر لديهــا أي حمايــة اجتماعيــة مثــل النســاء، والكبــار فــي الســن، واألشــخاص ذوي 

اإلعاقــة ـــإضافة إلــى الشــباب والشــابات.

	1.5.2 الزراعة 

تراجعــت مســاهمة القطــاع الزراعــي فــي النتــاج المحلــي مــن %36 مــن ســبعينات القــرن الماضــي إلــى حوالــي 3% 
فــي عــام 201715، علــى الرغــم مــن أن القطــاع الزراعــي يعتبــر مــن أهــم القطاعــات المؤثــرة فــي عمليــة التنميــة لمــا 
ــر فــي  ــه أث ــر كبيــر فــي العديــد مــن المؤشــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية الهامــة كمــا أن ل لــه مــن تأثي
باقــي القطاعــات فــي توفيــر مــواد خــام ومدخــات إنتــاج، يتميــز قطــاع الزراعــة فــي فلســطين بتنــوع منتجاتــه نتيجــة 

تنــوع مناخاتــه األربعــة.

تعتبــر موازنــة القطــاع الزراعــي مــن أقــل الموازنــات بيــن القطاعــات المختلفــة ففــي عــام 2018 لــم تتجــاوز %1 مــن 
مجمــوع الموازنــة العامــة. 

وضعــت وزارة الزراعــة الفلســطينية ضمــن اســتراتيجيتها 2017-2022 اســتراتيجية القطــاع الزراعــي - صمــود وتنميــة 
لخدمــة  حكوميــة  سياســات  وضــع  يتطلــب  األمــر  وهــذا  الزراعــي  القطــاع  دور  لتعزيــز  اســتراتيجيات   5 مســتدامة 
االســتراتيجيات الزراعيــة ومنهــا تعزيــز دور الشــباب والشــابات   فــي القطــاع الزراعــي وتعزيــز توجــه الشــباب والشــابات

15  السياسات الوطنية في القطاع الزراعي -اتحدد لجان العمل الزراعي 2019 
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 لعمــل الشــباب والشــابات   والمــرأة 
ً
 وتراجعــا

ً
   للعمــل فــي القطــاع الزراعــي. ويؤكــد الواقــع بــأن هنــاك عزوفــا

فــي القطــاع الزراعــي علــى الرغــم مــن ارتفــاع مســتوى البطالــة علــى المســتوى الزراعــي الفلســطيني، فقــد تبيــن 
ــأن هــذا القطــاع يفتقــد بشــكل ملحــوظ لعنصــر الشــباب والشــابات   علــى الرغــم مــن أهميتــه فــي تحريــك بقيــة  ب
القطاعــات االقتصاديــة، حيــث يعانــي فــي تشــغيله وإدارتــه بشــكل كبيــر مــن اختفــاء هــذه الفئــة، وتراجــع مســتوى 
التعليــم للعامليــن، وكذلــك الدخــل، مقارنــة مــع مختلــف األنشــطة االقتصاديــة فــي األراضــي الفلســطينية، ويعــزى 

هــذا كلــه 

لســيطرة االحتــال علــى جميــع المــوارد مــن أرض وميــاه وهمــا محــور العمليــة اإلنتاجيــة الزراعــي، ينظــر الشــباب 
والشــابات   إلــى القطــاع الزراعــي انــه غيــر جــاذب للعمالــة مــن الشــباب والشــابات   ويبتعــد الشــباب والشــابات عــن 
العمــل فيــه نظــرا لمحدوديــة الفــرص فيــه ومــن جهــة أخــرى للحاجــة إلــى االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة وعــدم توفــر 
مصــادر لاســتثمار فيــه. يســاهم عنصــر الشــباب والشــابات   فــي العمالــة الزراعيــة المؤقتــة )غالبــا مــا تكــون مــن أفــراد 
األســرة- غيــر مدفوعــة األجــر( بحوالــي 16%58، فــي حيــن أن مســاهمة الشــباب والشــابات   فــي العمالــة الزراعيــة 
ــرة جــّراء اإلغــاق  ــة، تكبــد خســائر كبي ــره مــن القطاعــات اإلنتاجي ــغ حوالــي الثلــث. القطــاع الزراعــي كغي الدائمــة تبل
، قطــاع 

ً
الكامــل لــكل نواحــي الحيــاة، ويمكــن القــول إن مكونــات القطــاع الزراعــي كافــة تأثــرت بســبب األزمــة، فمثــا

الثــروة الحيوانيــة الــذي يشــمل )مــزارع أبقــار الحليــب، مــزارع الدجــاج البيــاض، مــزارع الدجــاج الاحــم، مــزارع األغنــام( 
ــر بســبب تكــدس المنتجــات نتيجــة اإلغــاق وإغــاق األســواق وعجــز المزارعيــن عــن  ــاج النباتــي قــد تأث كمــا أن اإلنت

تســويق منتجاتهــم، هــذا األمــر فاقــم مــن خســائر المزارعيــن. 

16  الجهاز المركزي إلحصاء بيان صحفي اليوم العالمي للشباب 2016 
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الفصل الثاني

1. هدف الدراسة

قــام اتحــاد الشــباب الفلســطيني بالتعــاون مــع شــبكة المنظمــات األهليــة الفلســطينية ومركــز أولــوف بالــم، بتنفيذ بحث 
تقييمــي حــول سياســات وأليــات العمــل مــع الشــباب والشــابات فــي الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس وقطــاع غــزة  

ــادرة بهــدف: لتنفيــذ هــذه المب

 إنتــاج رؤيــة اســتراتيجية للشــباب والشــابات ضمــن عمليــة بحــث تشــاركية مرتبطــة بالحقــوق االقتصاديــة 	
واالجتماعيــة )الصحــة والتعليــم والحمايــة االجتماعيــة والزراعــة( مــن منظــور الشــباب والشــابات لخلــق واقــع 
أفضــل أكثــر عدالــة ومســاواة، إحــداث التغييــر وتعديــل ميــزان القــوى لصالــح الشــباب والشــابات مــن خــال 
خلــق حــوار بيــن الشــباب والشــابات والمؤسســات األهليــة لضمــان مشــاركة الشــباب والشــابات فــي صنــع 

القــرار.

 إيجــاد آليــات عمــل ومنهجيــة قائمــة علــى المشــاركة الفعالــة لمــن لهــم الحــق فــي إنتــاج هــذه الرؤيــة، 	
لتبنيهــا مــن قبــل  القائمــة، والضغــط والدعــوة  الوطنيــة  الشــبابية  بالسياســات  إلــى مقارنتهــا  باإلضافــة 

للموافقــة عليهــا. الحكومــة  المدنــي ووضعهــا علــى طاولــة  المجتمــع  مؤسســات 

2. أهمية الدراسة

تعتبــر هــذه الدراســة مــن الدراســات المتخصصــة بدراســة واقــع الشــباب والشــابات   فــي فلســطين مــن أجــل دعــم 
وصياغة رؤيا اســتراتيجية وطنية لمشــاركة الشــباب والشــابات   باإلضافة إلى توســيع اإلطار المؤسســاتي والقانوني 
لتعزيــز مشــاركتهم وتمثيلهــم فــي الحيــاة العامــة علــى كافــة المســتويات. كمــا انــه مــن الممكــن أن تعمــل الدراســة 
علــى تشــجيع النمــاذج المبتكــرة إلشــراك الشــباب والشــابات   فــي صنــع القــرار والمســاعدة فــي إدراج مطالبهــم 
فــي ســياق السياســات العامــة، كمــا أن الدراســة ســوف تعمــل علــى صياغــة رؤيــة اســتراتيجية مرتبطــة بالحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة ومــن منظــور شــبابي لخلــق واقــع أكثــر عــدال ومســاواة إلحــداث تغييــر لصالــح الشــباب 
والشــابات، مــن خــال خلــق حــوار بيــن الشــباب والشــابات   والشــركاء ذوي العاقــة بالقطــاع الشــبابي وصنــاع القــرار 

لضمــان مشــاركة الشــباب والشــابات فــي عمليــة صنــع القــرار.

3. منهجية الدراسة 

عمــل فريــق الدراســة علــى تطويــر منهجيــة عمــل تنســجم مــع أهــداف الدراســة وتضمــن ذلــك اســتخدام مجموعــة 
مــن األســاليب واألدوات لتنفيــذ هــذه الدراســة، أخذيــن بعيــن االعتبــار خصوصيــة الموضــوع المبحــوث. وعمــد الفريــق 
علــى الجمــع مــا بيــن المنهجيــات الكميــة والنوعيــة، وعليــه عمــل فريــق الدراســة علــى تطبيــق منهجيــة متعــددة 
األســاليب لتنفيــذ مهمــة الدراســة، وبالتفصيــل اشــتملت المنهجيــة المســتخدمة علــى األســاليب واألدوات النوعيــة 

والكميــة التاليــة:

1-مراجعة األدبيات:

 قــام فريــق العمــل المكلــف بجمــع ومراجعــة مــا توفــر مــن األدبيــات بمــا فيهــا الدراســات والبحــوث الســابقة المتوفــرة 
حــول واقــع الشــباب والشــابات   الفلســطيني، ومــن ثــم تحليــل هــذه البيانــات لاســتدالل منهــا علــى واقــع الشــباب 
والشــابات   للمســاعدة علــى تطويــر هــذا البحــث.  لقــد تــم اعتمــاد منهجيــة التفصيــل والمقارنــة معــا فــي مراجعــة 
األدبيــات، مــن خــال تحديــد جميــع المــواد المكتوبــة ســابقا حــول »الشــباب والشــابات   فــي فلســطين« ومــن ثــم 
البحــث فــي الموضــع بشــكل عــام. تنبــع أهميــة النظــرة الواســعة لســؤال البحــث بتســليط الضــوء مــن األعمــال 
التــي نفــذت حتــى أالن، ومــن وجهــة نظــر أوســع نطاقــا، بمــا يشــمل الصفــات العامــة المتعلقــة بالشــباب والشــابات   
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وواقــع الشــباب والشــابات، مــن األســاليب المعمــول بهــا لفحــص الموضــوع والتوصيــات التــي تــم طرحهــا حتــى هــذا 
التاريــخ علــى مســتوى السياســات.

2-مقابات مع الشركاء:

 إجــراء مقابــات متخصصــة مــع األطــراف فــي المجــاالت المختلفــة ذات العاقــة )انظــر ملحــق رقــم 2(، ويشــمل ذلــك 
)مؤسســات تعمــل فــي القطــاع الشــبابي( للتعــرف علــى أراءهــم واقتراحاتهــم إزاء أفضــل األدوات إلشــراك الشــباب 

والشــابات وإدماجهــم فــي الحيــاة العامــة والعوامــل المحــددة، والخيــارات المطروحــة لزيــادة إشــراكهم.

4- الورشات المركزة »المجموعات البؤرية«:

 تــم تصميــم اســتمارة خاصــة انظــر ملحــق رقــم )1( الخــاص فــي المجموعــات البؤريــة، حيــث تــم إجــراء )17( لقــاءا فــي 
منطقــة الضفــة الغربيــة، و )3( لقــاءات فــي منطقــة قطــاع غــزة مــن الشــباب والشــابات مــن اجــل التعــرف علــى واقــع 
الشــباب والشــابات وللتعــرف علــى أراءهــم واقتراحاتهــم إزاء أفضــل األدوات إلشــراك الشــباب والشــابات وإدماجهــم 

فــي الحيــاة العامــة. الجــدول التالــي يوضــح أماكــن توزيــع الورشــات:  

 4- االستمارة اإللكترونية:

 تــم تصميــم اســتمارة إلكترونيــة خاصــة بالشــباب والشــابات   انظــر ملحــق رقــم )3( مــن اجــل التعــرف علــى واقــع 
الشــباب والشــابات   الفلســطيني مــن جوانــب عديــدة ومحاولــة فهــم سياســات وأليــات العمــل مــع قطــاع الشــباب 
والشــابات   فــي الضفــة الغربيــة قطــاع غــزة وفحــص مــدى مشــاركة الشــباب والشــابات   فيمــا يتعلــق بالقضايــا 
المتعلقــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية، مــن أجــل خلــق بيئــة خصبــة إلشــراك الشــباب والشــابات   

ــط. فــي رســم السياســات والتخطي

5-  إدخال المعلومات وتحليل النتائج:

 بلــغ عــدد االســتمارات التــي تــم إدخالهــا 339 اســتمارة موزعــة مــا بيــن الضفــة الغربيــة 172 اســتمارة وغــزة 167 
اســتمارة وموزعــة جغرافيــا حســب المدينــة والقريــة والمخيــم وأيضــا حســب الجنــس، تــم تحليــل االســتمارات مــن 

خــال SPSS والقســم الثالــث مــن الدراســة يشــمل تحليــل النتائــج.

4. المعوقات التي واجهت الدراسة  

بســبب جائحــة كوفيــد COVID-19( 19 ( وقــرار اإلغاقــات لــم يســتطع طاقــم الباحثيــن للوصــول وعمــل لقاءات  	-
وجاهية مع الشــباب والشــابات بشــكل موســع. 

صعوبة التنسيق للقاءات مع مجموعات الشباب والشابات   من قبل الشركاء بسبب كوفيد 19. 	-

عدم توفر تقنيات Zoom لدى بعض الشباب والشابات   مما أدى في بعض األحيان إلى إلغاء اللقاء.  	-

نتيجة لحالة الطوارئ المعلنة في فلسطين بسبب جائحة كوفيد - 19 قامت شركة الموارد بتصميم  	-
استمارة إلكترونية خاصة بالشباب والشابات وبالتنسيق مع اتحاد الشباب الفلسطيني )ملحق رقم 3(.

5. اتحاد الشباب الفلسطيني

اتحــاد الشــباب الفلســطيني هــو مؤسســة أهليــة غيــر ربحيــة انشــأت عــام 1992 وتــم تســجيلها فــي وزارة الداخليــة 
ــى تحســين مشــاركة الشــباب والشــابات الفلســطينيين فــي الحــد  عــام 2002 تحــت رقــم CU-2229-RA تهــدف ال
مــن الفقــر وتعزيــز مــوارد أســرهم، باإلضافــة الــى تعزيــز تفاعــل الشــباب والشــابات والفتيــان والفتيــات الفلســطينيين 
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مــع القضايــا االجتماعيــة والسياســية التــي تهــم المجتمــع الفلســطيني والعالــم، وكذلــك زيــادة اهتمــام وتعــرض 
الشــباب والشــابات للجوانــب الثقافيــة المرتبطــة فــي المجتمــع الفلســطيني واإلنســاني بشــكل عــام، وتحســين 
 
ً
األداء العــام لاتحــاد تجــاه تحقيــق رؤيتــه وااللتــزام برســالته والســتمرارية. بــات الشــباب والشــابات يشــكلون مصــدرا

 أكبــر فــي 
ً
 للعديــد مــن العامليــن فــي قطــاع تنميــة دور الشــباب والشــابات وتفعيلهــم مــن أجــل إعطائهــم دورا

ً
مهمــا

رســم السياســات الخاصــة بقطــاع الشــباب، وجــاءت هــذه الدراســة مــن أجــل تحليــل واســتعراض واقــع قطــاع الشــباب 
 بنــاء علــى مؤشــرات عديــدة 

ً
والشــابات الفلســطيني فــي كل مــن الضفــة وغــزة ضمــن الفئــة العمريــة )18-29( عامــا

منهــا مــا يتعلــق بالحقــوق )االقتصاديــة واالجتماعيــة والصحــة والتعليــم والحمايــة االجتماعيــة والزراعــة( بهــدف تحليــل 
السياســات الوطنيــة تجــاه القطــاع الشــبابي بصفــة عامــة، وأدوار ومســؤولية الشــركاء الرئيســين واألطــراف ذات 

العاقــة. 
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الفصل الثالث

1. نتائج الدراسة والتحليل 

نتائج االستمارات والمجموعات البؤرية 

تعتمد هذه الدراسة بتحليل وجمع المعلومات على أساليب البحث الكمي والنوعي.  

1.1 نتائج االستمارات

 التوزيع من حيث الجنس 	

الجدول رقم )1( يشير إلى توزيع المشاركين من حيث الجنس

الجنس

Totalانثىذكر

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

المنطقة

الضفة 
%17250.7%13263.5%4030.5الغربية

%16749.3%7636.5%9169.5قطاع غزة

Total131100.0%208100.0%339100.0%

وزعــت االســتمارة علــى 339 مشــاركا مــن فئــة الشــباب والشــابات، موزعيــن مــا بيــن الضفــة الغربيــة وغــزة، 172 الضفــة 
الغربيــة، 162 قطــاع غــزة. وقســمت عينــة الدراســة بحســب الجنــس )ذكــر، وأنثــى(، حيــث شــملت العينــة مــن منطقــة 
الضفــة الغربيــة 172 مشــاركا، موزعيــن )40 ذكــر، 132 أنثــى(. أمــا فيمــا يتعلــق بقطــاع غــزة، فقــد شــملت العينــة 167 
مشــاركا فــي البحــث الكمــي والنوعــي. )91 ذكــر، 76 أنثــى(. وأوضــح هــذا التحليــل بــان نســبة مشــاركة اإلنــاث 63% 
مقابــل نســبة مشــاركة الذكــور وهــي %30.5. وعلــى العكــس تمامــا، فــإن نســبة مشــاركة الذكــور بالعينــة بقطــاع 

غــزة اعلــى وهــي %69.5 مقابــل %36.5 لإلنــاث.  

 الجدول رقم )2( التوزيع الديمغرافي للعينة 

 

الجنس

Totalانثىذكر

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

المنطقة

%17250.7%13263.5%4030.5الضفة الغربية

%16749.3%7636.5%9169.5قطاع غزة

Total131100.0%208100.0%339100.0%

مكان 
االقامة

%14843.7%7435.6%7456.5مدينة

%13840.7%10048.1%3829.0بلدة / قرية

%5315.6%3416.3%1914.5مخيم

Total131100.0%208100.0%339100.0%

 مــن فئــة الشــباب والشــابات، موزعيــن مــا بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 172 
ً
وزعــت االســتمارة علــى 339 مشــاركا

الضفــة الغربيــة، 167 قطــاع غــزة. وقســمت عينــة الدراســة بحســب الجنــس )ذكــر، وأنثــى(، حيــث شــملت العينــة مــن 
، موزعيــن )17 ذكــر، 132 أنثــى(. أمــا فيمــا بتعلــق بقطــاع غــزة، فقــد شــملت 

ً
ــة 172 مشــاركا منطقــة الضفــة الغربي



20

 موزعيــن )91 ذكــر، 76 أنثــى(. وأيضــا شــملت العينــة التوزيــع الديمغرافــي موزعــة مــا بيــن مدينــة 
ً
العينــة 167 مشــاركا

وقريــة ومخيــم.

الجدول رقم )3( االنضمام كعضو/ه في مؤسسة مجتمعية )مؤسسات شبابية، نسوية، رياضية، تعاونية( 
لتفعيل دورك

 

المنطقة

Totalقطاع غزةالضفة الغربية

Column N %Column N %Column N %

فــي  كعضــو/ه    االنضمــام   
ــة )مؤسســات  مؤسســة مجتمعي
رياضيــة،  نســوية،  شــبابية، 

دورك لتفعيــل  تعاونيــة( 

%80.8%76.2نعم
78.5%

21.5% %19.2%23.8ال

خصصــت بعــض األســئلة مــن االســتبيان حــول أهميــة مشــاركة الشــباب والشــابات )الذكرــــ األنثــى( فــي المؤسســات 
المجتمعيــة، وعــن دورهــم الفعــال. وأظهــرت النتائــج أهميــة االنضمــام إلــى مؤسســات مجتمعيــة )مؤسســات 
شــبابية، نســوية، رياضيــة، تعاونيــة( لتفعيــل دور الشــباب والشــابات. حيــث أفــاد %76.2 مــن الذكــور واإلنــاث بالضفــة 
الغربيــة بضــرورة االنضمــام، علمــا بــان النتائــج جــاءت مــن قطــاع غــزه اعلــى عمــا هــي بالضفــة لتصــل إلــى %80.8 مــن 
حيــث ضــرورة االنضمــام. بالمقابــل %23.8 مــن الذكــور واإلنــاث مــن الضفــة الغربيــة و%19.2 مــن قطــاع غــزة فقــد 

أفــادوا بأنــه ال أهميــة لانضمــام. 

الجدول رقم )4( - مدى االلتزام والدعم الذي تعطيه وزارات السلطة الوطنية لتطبيق مشاركة الشباب والشابات   
في عملية صنع القرار

المنطقة

Totalقطاع غزةالضفة الغربية

% Column N% Column N% Column N

والدعــم  االلتــزام  مــدى  وصــف 
الســلطة  وزارات  تعطيــه  الــذي 
مشــاركة  لتطبيــق  الوطنيــة 
الشــباب والشــابات   فــي عمليــة 

القــرار صنــع 

هناك التزام عال 
لمشاركة الشباب 

والشابات   في اتخاذ 
القرارات المتعلقة 

باحتياجات مجتمعاتهم

8.2%7.4%7.8%

هناك دعم محدود 
لمشاركة الشباب 
والشابات   في 

النشاطات المتعلقة 
بمجتمعاتهم

48.0%53.4%50.6%

ال يتوفر أي دعم 
لمشاركة الشباب 
والشابات   في 

مجتمعاتهم

43.9%39.3%41.6%

خصصــت بعــض األســئلة مــن االســتبيان حــول االلتــزام والدعــم الــذي تعطيــه وزارات الســلطة الوطنيــة لتطبيــق 
مشــاركة الشــباب والشــابات   فــي عمليــة صنــع القــرار. وأظهــرت النتائــج بــان %8.2 مــن الذكــور واإلنــاث بالضفــة 
الغربيــة هنــاك التــزام عــال لمشــاركة الشــباب والشــابات فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة باحتياجــات مجتمعاتهــم، 
ــاك دعــم محــدود لمشــاركة الشــباب والشــابات فــي النشــاطات المتعلقــة بمجتمعاتهــم، %43.9 ال  و%48.0 هن
يتوفــر أي دعــم لمشــاركة الشــباب والشــابات فــي مجتمعاتهــم. بالمقابــل جــاءت النتائــج مــن قطــاع غــزه حــول 
االلتــزام والدعــم الــذي تعطيــه وزارات الســلطة الوطنيــة لتطبيــق مشــاركة الشــباب والشــابات فــي عمليــة صنــع 
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القــرار، %7.4 مــن الذكــور واإلنــاث هنــاك التــزام عــال 

لمشــاركة الشــباب والشــابات فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة باحتياجــات مجتمعاتهــم، %53.4 هنــاك دعــم محــدود 
لمشــاركة الشــباب والشــابات فــي النشــاطات المتعلقــة بمجتمعاتهــم، %39.3 ال يتوفــر أي دعــم لمشــاركة الشــباب 

والشــابات فــي مجتمعاتهــم.

 الجدول رقم )5( - مشاركة الشباب والشابات في الحركات واألحزاب السياسية

الضفة الغربية

Column N %

المنطقة

الضفة 
Totalقطاع غزةالغربية

Column 
N %

Column 
N %Column N %

أن مشــاركة  القــول  يمكــن  هــل 
الشــباب والشــابات   فــي الحــركات 

واألحــزاب السياســية؟

فاعلة على كافة االصعدة 
%14.2%18.0%10.4وعلى كافة المستويات

%59.1%54.0%64.0فاعلة في بعض المجاالت

غير فاعلة وال يتم تمثيل 
%26.8%28.0%25.6الشباب والشابات  

أمــا بالنســبة للسياســة، أظهــرت النتائــج بــان %10.4 مــن الضفــة الغربيــة أفــادوا بــان مشــاركة الشــباب والشــابات فــي 
الحــركات واألحــزاب السياســية فاعلــة علــى كافــة األصعــدة وعلــى كافــة المســتويات، و%64.0 فاعلــة فــي بعــض 
المجــاالت وتحتــل اعلــى األرقــام فــي الضفــة الغربيــة. كمــا هــو الحــال فــي غــزة بفــارق اقــل بنســبة فتصــل إلــى 54% 
ولكــن تبقــى األعلــى فــي نظــر الشــباب والشــابات علــى أن دورهــم فاعــل فــي بعــض المجــاالت. ولكــن 25.6% 
مــن الشــباب والشــابات مــن الضفــة الغربيــة يعتقــدون بــأن دورهــم غيــر فاعــل وال يتــم تمثيــل أو مشــاركة الشــباب 
والشــابات فــي الحــركات واألحــزاب السياســية. كمــا هــو الحــال بغــزة بــل النســبة اعلــى لتصــل إلــى %28 حيــث 
يعتقــدون بــأن دورهــم غيــر فاعــل وال يتــم تمثيــل أو مشــاركة الشــباب والشــابات فــي الحــركات واألحــزاب السياســية.

الجدول رقم )6( - نوع النشاطات التي يمارسها الشباب والشابات بالمجتمع

المنطقة

Totalقطاع غزةالضفة الغربية

Column N %Column N %Column N %

1. مــا هــي نوع النشــاطات 
التــي تمارســها/ تمارســيها 

فــي المجتمع؟

1. مشاركة في نشاطات 
%21.2%19.4%23.4عامة

%11.8%10.8%213.0. ندوات ثقافية، صحية

%6.3%8.7%33.5.  أنشطة رياضية

%22.1%21.7%422.5. أعمال تطوعية

5. مشاركة في بناء خطط 
واستراتيجيات العمل في 

البلدة
5.6%3.7%4.5%

%5.2%5.2%65.1. كتابة مشاريع

%5.7%6.9%74.2. مبادرات إغاثية

%8.2%8.3%88.1. دعم ومناصرة

%9.0%10.0%97.9. أنشطة تنموية

%6.0%5.4%106.7.  أخرى
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باإلشــارة إلــى نــوع النشــاطات التــي يمارســها الشــباب والشــابات بالمجتمــع، أظهــرت النتائــج بــان %23.4 مــن الشــباب 
والشــابات بالضفــة الغربيــة يشــاركون فــي نشــاطات عامــة )جماهيريــة(، %22.5 مــن نشــاطاتهم/ن فــي األعمــال 
التطوعيــة. أمــا نســبة مشــاركة الشــباب والشــابات فــي نــدوات ثقافيــة صحيــة تصــل إلــى %13. أمــا نســبة مشــاركة 
الشــباب والشــابات فــي بنــاء خطــط واســتراتيجيات، أظهــرت نتائــج الشــباب والشــابات بالضفــة الغربيــة بــان نســبة 
%5.6 هــي مشــاركتهم \ ن فــي بنــاء خطــط واســتراتيجيات العمــل. وأيضــا أشــارت النتائــج إلــى أن %5.1 مــن 
الشــباب والشــابات يشــاركون فــي كتابــة المشــاريع، و%4.2 مــن الشــباب والشــابات يشــاركون فــي مبــادرات إغاثيــة، 
%8.1 مــن الشــباب والشــابات يشــاركون فــي أنشــطة دعــم ومناصــرة، %7.9 مــن الشــباب والشــابات يشــاركون فــي 

أنشــطة تنمويــة.

ــان %19.4 مــن الشــباب والشــابات مــن قطــاع غــزه يشــاركون  فيمــا يتعلــق بقطــاع غــزة، افــأد الشــباب والشــابات ب
فــي نشــاطات عامــة )جماهيريــة(، %21.7 مــن نشــاطاتهم\ن فــي األعمــال التطوعيــة. أمــا نســبة مشــاركة الشــباب 
والشــابات فــي نــدوات ثقافيــة صحيــة تصــل إلــى %10.8. أمــا نســبة مشــاركة الشــباب والشــابات فــي بنــاء خطــط 
واســتراتيجيات، أظهــرت النتائــج للشــباب والشــابات فــي قطــاع غــزة أن مــا نســبته %3.7% هــي مشــاركتهم/ ن فــي 
بناء خطط واســتراتيجيات العمل. وأيضا افأد %5.2 من الشــباب والشــابات يشــاركون في كتابة المشــاريع، و6.9% 
مــن الشــباب والشــابات يشــاركون فــي مبــادرات إغاثيــة، %8.3 مــن الشــباب والشــابات يشــاركون فــي أنشــطة دعــم 

ومناصــرة، %10 مــن الشــباب والشــابات يشــاركون فــي أنشــطة تنمويــة.

الجدول رقم )7( - معرفة نوع المؤسسة التي يمارس من خاللها الشباب والشابات أنشطتهم

المنطقة

Totalقطاع غزةالضفة الغربية

Column N %Column N %Column N %

3. اذا نعــم ؟ مــا هــو نــوع هــذه 
المؤسســة؟

%9.6%8.0%11.1مؤسسة حكومية

%27.3%28.4%26.3مؤسسة غير ربحية

%25.1%25.0%25.3جمعيات تعاونية

%33.2%33.0%33.3نوادي شبابية

%4.8%5.7%4.0غير ذلك

خصصــت بعــض األســئلة مــن االســتبيان حــول معرفــة نــوع المؤسســة التــي يمــارس مــن خاللهــا الشــباب والشــابات    
ــوادي  ــان %33.3 مــن الشــباب والشــابات يمارســون أنشــطتهم مــن خــال الن ــج ب أنشــطتهم. حيــث أظهــرت النتائ
الشــباب والشــابات، حيــث افــأد %26.3 مــن الشــباب والشــابات مــن الضفــة الغربيــة يمارســون أنشــطتهم مــن خــال 
المؤسســات غيــر الربحيــة. أيضــا أفــاد %25.3 مــن الشــباب والشــابات   مــن الضفــة الغربيــة يمارســون أنشــطتهم مــن 
خــال جمعيــات تعاونيــة. أمــا مــا نســبته %11.1 مــن الشــباب والشــابات مــن الضفــة الغربيــة يمارســون أنشــطتهم مــن 
خــال مؤسســات حكوميــة. بالمقابــل أظهــرت النتائــج بــان %33.0 مــن الشــباب والشــابات مــن قطــاع غــزة يمارســون 
أنشــطتهم مــن خــال النــوادي الشــبابية. أيضــا أفــاد %28.4 مــن الشــباب والشــابات مــن قطــاع غــزة يمارســون 
أنشــطتهم مــن خــال المؤسســات الغيــر ربحيــة. وأفــاد %25.0 مــن الشــباب والشــابات مــن قطــاع غــزة يمارســون 
أنشــطتهم مــن خــال جمعيــات تعاونيــة. أمــا مــا نســبته %8 مــن الشــباب والشــابات مــن الضفــة الغربيــة يمارســون 

أنشــطتهم مــن خــال مؤسســات حكوميــة.
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جدول رقم )8( - مشاركة الشباب والشابات   في المؤسسات أو النشاطات المجتمعية ضعيف، أو ضعيف جدا

المنطقة

Totalقطاع غزةالضفة الغربية

Column N %Column N %Column N %

والشــابات    الشــباب  مشــاركة 
النشــاطات  أو  المؤسســات  فــي 
ضعيــف  أو  ضعيــف،  المجتمعيــة 

األســباب هــل  جــدا 

ــدور  ــة المؤسســات ب عــدم دراي
الشــباب والشــابات  

16.1%16.5%16.3%

ونشــاطات  برامــج  توفــر  عــدم 
والشــابات   الشــباب  لخدمــة 

31.3%33.9%32.7%

علــى  المؤسســات  قــدرة 
الشــباب  مــع  التواصــل 

ضعيفــة والشــابات   

20.1%18.3%19.1%

عــدم وجــود منشــأة متخصصــة 
تعمــل مــع الشــباب والشــابات  

28.3%28.4%28.4%

%3.5%2.9%4.3غير ذلك

جــدول رقــم 8 يظهــر بــان %31.3 مــن مشــاركة الشــباب والشــابات   فــي المؤسســات أو النشــاطات المجتمعيــة 
ضعيــف، أو ضعيــف جــدا لعــدم توفــر برامــج ونشــاطات لخدمــة الشــباب والشــابات، كمــا هــو الحــال فــي قطــاع غــزة 
وصلــت النســبة إلــى %33.9 مــا بيــن الشــباب والشــابات عــن عــدم توفــر برامــج ونشــاطات لخدمــة الشــباب والشــابات 

أحــد أســباب ضعــف 

مشــاركة الشــباب والشــابات فــي المؤسســات أو النشــاطات المجتمعيــة. افــأد %28.3، %28.4 مــن الشــباب 
والشــابات فــي المنطقتيــن )الضفــة الغربيــة، وقطــاع غــزة( علــى التوالــي أن عــدم وجــود منشــأة متخصصــة تعمــل 
مــع الشــباب والشــابات   تــؤدي إلــى ضعــف مشــاركتهم/ ن فــي أنشــطة المؤسســة. وأيضــا أظهــرت الدراســة أن 
%20.1 مــن الشــباب والشــابات بالضفــة الغربيــة يعــزون ضعــف مشــاركتهم بأنشــطة المؤسســات تعــود إلــى قــدرة 
ــر فــي غــزة، حيــث  المؤسســات علــى التواصــل مــع الشــباب والشــابات   هــي ضعيفــة. وال تقــل هــذه النســبة بكثي
%18.3 مــن الشــباب والشــابات فــي قطــاع غــزة يعــزون ضعــف مشــاركتهم بأنشــطة المؤسســات تعــود إلــى نفــس 
الســبب، أي أن هنــاك توافــق علــى أن جــزء مــن المشــكلة هــو لغــة التواصــل. جــدول رقــم )8( يبيــن أســباب ضعــف 

مشــاركة الشــباب والشــابات فــي النشــاطات المجتمعيــة. 

الجدول رقم )9( - كيف يتم تفعيل دورك/ي كشاب/ة في المجتمع

المنطقة

Totalقطاع غزةالضفة الغربية

Column N %Column N %Column N %

تفعيــل  يتــم  كيــف  برأيــك/ي 
فــي  كشــاب/ة  دورك/ي 

؟ لمجتمــع ا

شــبابية  مجموعــات  توفــر 
دور  تفعيــل  إلــى  تهــدف 
والشــابات   الشبابالشــباب 

24.8%31.9%28.5%

خــال  مــن  شــبابية  مبــادرات 
واألصدقــاء المعــارف 

19.8%20.1%19.9%

برامــج  فــي  المشــاركة 
لمبــادرات  راعيــة  ونشــاطات 

)حاضنــة( شــبابية 

30.0%24.5%27.1%

اتحــادات  بفعاليــات  المشــاركة 
عماليــة  ونقابــات  الطلبــة 
دور  تفعيــل  إلــى  موجهــة 

والشــابات   الشــباب 

23.0%21.0%22.0%

%2.5%2.5%2.5غير ذلك
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خصصــت بعــض األســئلة مــن االســتبيان حــول كيــف يتــم تفعيــل دور الشــباب والشــابات )الذكرــــ األنثــى( فــي 
المجتمــع. وأظهــرت النتائــج أن %30 مــن الشــباب والشــابات أفــادوا أهميــة المشــاركة فــي برامــج ونشــاطات راعيــة 
لمبــادرات شــبابية )حاضنــة(. وعلــى العكــس فــي قطــاع غــزة، حيــث كانــت اعلــى نســبة وهــي %31.9 تشــير إلــى 
ضــرورة توفــر مجموعــات شــبابية تهــدف إلــى تفعيــل دور الشــباب والشــابات. وأكــد %24.8 مــن الشــباب والشــابات 
بالضفــة الغربيــة علــى أن توفــر مجموعــات شــبابية تهــدف إلــى تفعيــل دور الشــباب والشــابات   تحتــل ثانــي اعلــى 
نســبة علــى مــا هــي بقطــاع غــزة. بالمقابــل أفــاد %24.5 مــن الشــباب والشــابات مــن قطــاع غــزة علــى أهميــة 
المشــاركة فــي برامــج ونشــاطات راعيــة لمبــادرات شــبابية )حاضنــة(. جــدول رقــم )9( يظهــر كيــف يتــم تفعيــل 

دورك/ي كشــاب/ة فــي المجتمــع؟

الجدول رقم )10( - نوعية األنشطة التي تساهم في تعزيز دور الشباب والشابات   في المجتمع

المنطقة

Totalقطاع غزةالضفة الغربية

Column N %Column N %Column N %

تســاهم  التــي  األنشــطة  نوعيــة 
فــي تعزيــز دور الشــباب والشــابات   

فــي المجتمــع:

والشــابات    الشــباب  تمكيــن 
االجتماعيــة،  المجــاالت  فــي 

والسياســية االقتصاديــة 

22.4%20.7%21.5%

والشــابات    الشــباب  دعــوة 
طاقاتهــم  واســتثمار  للعمــل 

الزراعــي المجــال  فــي 

14.2%16.1%15.2%

تدريب الشــباب والشــابات   في 
اقتصاديــة،  مهنيــة،  مجــاالت 

الــخ

19.2%19.8%19.5%

للشــباب  مجتمعيــة  أنشــطة 
البلــد فــي 

14.5%13.4%14.0%

مــع  تشــبيك  أنشــطة 
المؤسســات التــي تعمــل فــي 

المجــال نفــس 

15.2%14.1%14.7%

والشــابات    الشــباب  دعــوة 
إلــى تشــكيل تعاونيــات ســواء 

رســميه غيــر  أو  رســمية 

14.0%14.1%14.1%

%1.1%1.7%0.5غير ذلك

جــدول رقــم 10 يظهــر نوعيــة األنشــطة التــي تســاهم فــي تعزيــز دور الشــباب والشــابات   فــي المجتمــع. حيــث 
أظهــرت النتائــج تقــارب مــا بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. حيــث جــاءت بالمرتبــة األولــى لألولويــات تمكيــن الشــباب 
والشــابات   فــي المجــاالت االجتماعيــة، االقتصاديــة والسياســية بنســبة تصــل إلــى %22.4. وبالمرتبــة الثانيــة تدريــب 
ــة تأتــي أنشــطة  ــة الثالث ــة بنســبة تصــل إلــى %19.2.  وبالمرتب ــة، اقتصادي الشــباب والشــابات   فــي مجــاالت مهني
تشــبيك مــع المؤسســات التــي تعمــل فــي نفــس المجــال بنســبة تصــل إلــى %15.2. والمرتبــة الرابعــة أنشــطة 

مجتمعيــة للشــباب فــي البلــد بنســبة تصــل إلــى %14.5.  والمرتبــة 

الخامســة دعــوة الشــباب والشــابات   للعمــل واســتثمار طاقاتهــم فــي القطــاع الزراعــي بنســبة تصــل إلــى 14.2%.  
والمرتبــة السادســة دعــوة الشــباب والشــابات   إلــى تشــكيل تعاونيــات ســواء رســمية أو غيــر رســميه بنســبة تصــل 
إلــى %14. تقاربــت األولويــات إال أن قطــاع الزراعــة احتــل المرتبــة الثالثــة عمــا هــو بالضفــة العربيــة بالمرتبــة األولــى 
ألولويــات تمكيــن الشــباب والشــابات   فــي المجــاالت االجتماعيــة، واالقتصاديــة والسياســية بنســبة تصــل إلــى 
%20.7. وبالمرتبــة الثانيــة تدريــب الشــباب والشــابات   فــي مجــاالت مهنيــة، اقتصاديــة بنســبة تصــل إلــى 19.8%.  
والمرتبــة الثالثــة دعــوة الشــباب والشــابات   للعمــل واســتثمار طاقاتهــم فــي المجــال الزراعــي بنســبة تصــل إلــى 
%16.1. وبالمرتبــة الرابعــة أنشــطة مجتمعيــة للشــباب فــي البلــد بنســبة تصــل إلــى %14.1. والمرتبــة الخامســة تأتــي 

دعــوة الشــباب والشــابات   إلــى تشــكيل تعاونيــات ســواء 
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رســمية أو غيــر رســميه بنســبة تصــل إلــى %14. والمرتبــة السادســة أنشــطة تشــبيك مــع المؤسســات التــي تعمــل 
فــي نفــس المجــال بنســبة تصــل إلــى %13.4. يبيــن الجــدول رقــم )10( - نوعيــة األنشــطة التــي تســاهم فــي تعزيــز 

دور الشــباب والشــابات فــي المجتمــع. 

الجدول رقم )11( - دور الشباب والشابات فعال في صنع القرار على المستويات المختلفة

المنطقة

Totalقطاع غزةالضفة الغربية

Column N %Column N %Column N %

فعــال  والشــابات    الشــباب  دور 
فــي صنــع القرار على المســتويات 

المختلفــة؟

فعال بشكل جيد في القطاع 
السياسي، االقتصادي، 

االجتماعي، األهلي 
والحكومي

19.4%22.1%20.8%

فعال بشكل جيد في 
المؤسسات الشباب والشابات  

ية، الخيرية، التعاونية، 
النوادي، واالئتافات.

28.9%26.9%27.9%

فعال بدرجة محدودة 
في القطاع السياسي، 

االقتصادي، االجتماعي، 
األهلي والحكومي

19.8%25.5%22.8%

فعال بدرجة محدودة في 
المؤسسات الشباب والشابات  

ية، الخيرية، التعاونية، 
النوادي، واالئتافات

24.5%21.4%22.9%

%5.6%4.1%7.3ال يوجد دور فعال

ــع القــرار علــى المســتويات المختلفــة، وأظهــرت  ــال فــي صن ــن الجــدول رقــم )11( دور الشــباب والشــابات   الفّع يبي
النتائــج بــان %27.9 مــن الشــباب والشــابات دورهــم فعــال بشــكل جيد في المؤسســات الشــبابية، الخيريــة، التعاونية، 
النــوادي، واالئتافــات. مــا بالمرتبــة الثانيــة، فقــد جــاءت النتائــج بــان %22.9 فعــال بدرجــة محــدودة فــي المؤسســات 
الشــبابية، الخيريــة، التعاونيــة، النــوادي، واالئتافــات. وأفــاد %22.8 مــن الشــباب والشــابات دورهــم فعــال بدرجــة 
محــدودة فــي القطــاع السياســي، االقتصــادي، االجتماعــي، األهلــي والحكومــي. وأخيــرا، أفــاد %20.8 مــن الشــباب 
والشــابات بــان دورهــم فعــال بشــكل جيــد فــي القطــاع السياســي، االقتصــادي، االجتماعــي، األهلــي والحكومــي. 

الجــدول رقــم )11( - يبيــن دور الشــباب والشــابات   فعــال فــي صنــع القــرار علــى المســتويات المختلفــة.

الجدول رقم )12( - دور الشباب والشابات داخل المؤسسات المختلفة

المنطقة

Totalقطاع غزةالضفة الغربية

Column N %Column N %Column N %

داخــل  والشــابات    الشــباب  دور 
المختلفــة؟ المؤسســات 

%21.7%21.4%21.9مخططين

%21.1%18.5%23.5صناع قرار

%22.2%22.4%22.1منفذين

%17.4%19.5%15.4متدربين

%16.6%17.1%16.2مدربين

%1.0%1.2%0.9غير ذلك

وجهــت أســئلة للشــباب والشــابات مــن خــال االســتبيان حــول دورهــم \ن داخــل المؤسســة، والمقصــود هنــا معرفــة كيــف 
يــرى الشــباب والشــابات أدوراهــم فــي صنــع القــرار أو التخطيــط داخــل المؤسســات. أظهــرت النتائــج بــان %22.2 مــن الشــباب 
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والشــابات يــروا أنفســهم كمنفذيــن. أمــا الجــزء األخــر مــن الشــباب والشــابات ومــا نســبته %21.7 يــروا أنفســهم كمخططيــن، 
%21.1 صنــاع قــرار، %17.4 متدربيــن، %16.6 مدربيــن. ويبيــن الجــدول رقــم )12( - دور الشــباب والشــابات داخــل المؤسســات 

المختلفــة.

الجدول رقم )13( لضمان مشاركة أوسع من الشباب والشابات في فعاليات المؤسسات األهلية

المنطقة

Totalقطاع غزةالضفة الغربية

Column N %Column N %Column N %

مــن  أوســع  مشــاركة  لضمــان 
الشــباب والشــابات   فــي فعاليــات 

األهليــة المؤسســات 

إشــراك أكبــر عــدد مــن الشــباب 
الهيكليــة  ضمــن  والشــابات   

للمؤسســة اإلداريــة 

19.2%21.0%20.1%

اجتماعــات  فــي  المشــاركة 
المختلفــة  المؤسســات 
أو  مراقبيــن  أو  كمشــاركين 

يــن منفذ

16.3%18.0%17.2%

والشــابات    الشــباب  مخاطبــة 
مــع  تعمــل  برامــج  خــال  مــن 

والشــابات   الشــباب 

18.6%19.5%19.0%

الشــباب  مهــارات  تطويــر 
ــة  ــة والمهني والشــابات   الحياتي
االنخــراط  علــى  لتســاعدهم 

العمــل بحقــل 

25.0%22.8%23.9%

إعطــاء مســاحات عمل للشــباب 
مــن اجل مشــاركة أوســع

20.9%18.7%19.8%

بالحديــث عــن ضمــان مشــاركة أوســع مــن الشــباب والشــابات فــي فعاليــات المؤسســات األهليــة، أجــاب %23.9 )%25 مــن 
الضفــة، %22.8 قطــاع غــزة( مــن الشــباب والشــابات واجمعــوا علــى تطويــر مهــارات الشــباب والشــابات   الحياتيــة والمهنيــة 
لتســاعدهم علــى االنخــراط بحقــل العمــل. وأجــاب %20.1 موزعيــن مــا بيــن الضفــة الغربيــة، وقطــاع غــزة )19.2%، 21.0%( 
علــى أهميــة إشــراك أكبــر عــدد مــن الشــباب والشــابات   ضمــن الهيكليــة اإلداريــة للمؤسســة مــن اجــل ضمــان مشــاركة أوســع 
مــن الشــباب والشــابات   فــي فعاليــات المؤسســات األهليــة. وأفصــح %19.8 مــن الشــباب والشــابات من الضفــة الغربية وقطاع 
غــزة )%20.9، %18.7( علــى أهميــة إعطــاء مســاحات عمــل للشــباب مــن اجــل مشــاركة أوســع. وتأتــي فــي الدرجــة الثالثــة 
فــي ســلم األولويــات لــدى الشــباب والشــابات فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لضمــان مشــاركة أوســع مــن الشــباب والشــابات 
فــي فعاليــات المؤسســات األهليــة وهــي مخاطبــة الشــباب والشــابات مــن خــال برامــج تعمــل مــع الشــباب والشــابات، حيــث 
أفــاد %19 مــن الشــباب والشــابات مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة )%18.6، %19.5( أهميتهــا. وأفــاد %17.2 مــن الشــباب 
والشــابات مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة )%16.3، %18( أهميــة إشــراك أكبــر عــدد مــن الشــباب والشــابات ضمــن الهيكليــة 
اإلداريــة للمؤسســة، لضمــان مشــاركة أوســع مــن الشــباب والشــابات فــي فعاليــات المؤسســات األهليــة. ويبيــن الجــدول رقــم 

)13( توزيــع النســب. 
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الجدول رقم )14( - أسباب عزوف الشباب والشابات  من الضفة الغربية وقطاع غزة عن المشاركة في األنشطة المجتمعية

 
المنطقة

Totalقطاع غزةالضفة الغربية

Column N %Column N %Column N %

أســباب عــزوف الشــباب والشــابات   
األنشــطة  فــي  المشــاركة  عــن 

المجتمعيــة؟

عــدم قناعــة الشــباب والشــابات   
ونشــاطات  برامــج  فــي 

المجتمعيــة المؤسســات 

10.8%15.1%12.9%

المشــاريع  اســتدامة  عــدم 
فــي  للشــباب  الرافــدة 
المجتمعيــة المؤسســات 

19.7%16.9%18.3%

المالــي  الدعــم  توفــر  عــدم 
لمشــاريع وأنشــطة المؤسســات 

لمجتمعيــة ا

25.2%25.6%25.4%

للمبــادرات  األصغــاء  عــدم 
المؤسســات  فــي  الشــبابية 

بية لشــبا ا

14.8%12.0%13.4%

الشــباب  مشــاركة  عــدم 
والشــابات   فــي مراحــل أعــداد 
الخطــط والتخطيــط المســتقبلي 

الشــبابية المؤسســات  فــي 

16.6%13.4%15.0%

المحلــي  المجتمــع  مؤسســات 
ال  سياســي  ولــون  طابــع  لهــا 

باالســتقالية تتســم 

11.2%15.9%13.5%

%1.4%1.2%1.6غير ذلك

المنطقةالنسبةاألسبابالترتيب

لمشــاريع 1 المالــي  الدعــم  توفــر  عــدم 
المجتمعيــة المؤسســات  وأنشــطة 

الضفة الغربية 25.2%

لمشــاريع 1 المالــي  الدعــم  توفــر  عــدم 
المجتمعيــة المؤسســات  وأنشــطة 

قطاع غزة25.6%

عدم اســتدامة المشــاريع الرافدة للشــباب 2
فــي المؤسســات المجتمعية

الضفة الغربية19.7%

عدم اســتدامة المشــاريع الرافدة للشــباب 2
فــي المؤسســات المجتمعية

قطاع غزة16.9%

والشــابات   3 الشــباب  مشــاركة  عــدم 
والتخطيــط  الخطــط  أعــداد  مراحــل  فــي 
الشــباب  المؤسســات  فــي  المســتقبلي 

يــة والشــابات  

الضفة الغربية 16.6%

والشــابات   3 الشــباب  مشــاركة  عــدم 
والتخطيــط  الخطــط  أعــداد  مراحــل  فــي 
المســتقبلي فــي المؤسســات الشــبابية

قطاع غزة13.4%

مؤسســات المجتمــع المحلــي لهــا طابــع 4
ولــون سياســي ال تتســم باالســتقالية

الضفة الغربية 11.2%

مؤسســات المجتمــع المحلــي لهــا طابــع 4
ولــون سياســي ال تتســم باالســتقالية

قطاع غزة15.9%

عــدم األصغــاء للمبــادرات الشــبابية فــي 5
المؤسســات الشــباب والشــابات  يــة

الضفة الغربية 14.8%

عــدم األصغــاء للمبــادرات الشــبابية فــي 5
الشــبابية المؤسســات 

قطاع غزة12%

فــي 6 والشــابات    الشــباب  قناعــة  عــدم 
برامــج ونشــاطات المؤسســات المجتمعية

الضفة الغربية 10.8%

فــي 6 والشــابات    الشــباب  قناعــة  عــدم 
برامــج ونشــاطات المؤسســات المجتمعية

قطاع غزة15.1%
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تطــرق االســتبيان إلــى معرفــة أســباب عــزوف الشــباب والشــابات عــن المشــاركة فــي األنشــطة المجتمعيــة، وأوضــح الشــباب 
والشــابات مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــن أســباب عــزوف الشــباب والشــابات عــن المشــاركة فــي األنشــطة المجتمعيــة. 
وتــم توضيــح األولويــات وأســباب عــزوف الشــباب والشــابات عــن المشــاركة فــي األنشــطة المجتمعيــة مدرجــة بحســب النســب 

مــن األعلــى إلــى األقــل نســبة بحســب الجــدول )أ(. 

الجدول رقم )15( - تدخــالت أو نشــاطات خــالل أزمــة كورنــا كوفيــد 19

المنطقة

Totalقطاع غزةالضفة الغربية

Column N %Column N %Column N %

تدخــات أو نشــاطات خــال أزمــة 
كورنــا كوفيــد 19؟

%15.2%15.3%15.1المشاركة في لجان طوارئ

%25.9%26.3%25.6المشاركة في برامج توعوية

%8.8%9.1%8.5المشاركة في حواجز المحبة

معونــات  بتوزيــع  المشــاركة 
الــخ( غذائيــة،  )صحيــة  إغاثيــة 

17.0%16.9%17.0%

%22.4%21.9%23.0مبادرات مجتمعية

%10.7%10.6%10.7أخرى

أظهــرت النتائــج بــان مــا نســبته %25.9 مــن الشــباب والشــابات فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة شــاركوا فــي برامــج توعويــة 
لهــا عاقــة بالتدخــات والنشــاطات لكوفيــد 19. وأفــاد %22.4 مــن الشــباب والشــابات عملهــم كان موجــه إلــى العمــل علــى 
مبــادرات مجتمعيــة خــال فتــرة جائحــة كوفيــد 19 2020. وأيضــا أفــاد مــا نســبته %17 العمــل علــى المشــاركة بتوزيــع معونــات 
إغاثيــة )صحيــة غذائيــة، الــخ(. وأيضــا أفــاد %15.2 مــن الشــباب والشــابات قــد شــاركوا فــي لجــان طــوارئ، و%8.8 قــد شــاركوا 

فــي حواجــز المحبــة.

الجدول رقم )16( - نشــاطات مشــتركة مــع مؤسســات مجتمعيــة أخــرى فــي داخــل الحــي الخــاص بــك أو ا لمنطقــة

المنطقة

Totalقطاع غزةالضفة الغربية

Column N %Column N %Column N %

نشــاطات مشــتركة مــع مؤسســات 
مجتمعيــة أخــرى فــي داخــل الحــي 

الخــاص بــك أو المنطقــة

%24.8%25.3%24.3نعم داخل التجمع السكاني

%27.8%28.9%26.8نعم بمحيط المنطقة

%14.8%12.0%17.4نعم خارج المنطقة السكانية

%8.9%10.2%7.7نعم في محافظات أخرى

%23.7%23.6%23.8لم أشارك

وجــه ســؤال للشــباب والشــابات حــول المشــاركة فــي نشــاطات مشــتركة مــع مؤسســات مجتمعيــة أخــرى فــي داخــل الحــي 
الخــاص بــك أو بالمنطقــة، أفــاد %27.8 مــن الشــباب والشــابات أنهــم يشــاركون بنشــاطات مجتمعيــة بمحيــط المنطقــة. وتأتــي 
ــان بمشــاركة الشــباب  ــث أفــاد %24.8 ب ــة المشــاركة داخــل التجمــع الســكاني، حي مشــاركة الشــباب والشــابات بدرجــة الثاني
ــة  ــن الجــدول رقــم )16( نشــاطات مشــتركة مــع مؤسســات مجتمعي ــط المنطقــة. ويبي ــة بمحي والشــابات بنشــاطات مجتمعي

أخــرى فــي داخــل الحــي الخــاص بــك أو المنطقــة. 
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الجدول رقم )17( - تعزيـز وتمكيـن الشـباب والشـابات والنســاء مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المشــاركة 
فــي الحيــاة السياســية واالجتماعيــة

المنطقة

Totalقطاع غزةالضفة الغربية

Column N %Column N %Column N %

تعزيــز وتمكيــن الشــباب والشــابات   
ذوي  األشــخاص  مــن  والنســاء 
فــي  المشــاركة  فــي  اإلعاقــة 
واالجتماعيــة السياســية  الحيــاة 

تعمــل علــى توعيــة األشــخاص 
بحقوقهــم  اإلعاقــة  ذوي 
االقتصاديــة،  االجتماعيــة، 

والصحيــة. التعليميــة، 

21.2%25.2%23.2%

األشــخاص  وتمكيــن  تأهيــل 
االندمــاج  فــي  اإلعاقــة  ذوي 

العمــل. ســوق  فــي 

22.7%20.0%21.3%

األشــخاص  حقــوق  تضميــن 
الحصــول  فــي  اإلعاقــة  ذوي 
علــى حقه/هــا بالتوظيــف فــي 
مؤسســات المجتمــع المحلــي.

15.7%19.1%17.4%

والمرافــق  المبانــي  تأهيــل 
العامــة )المؤسســات، المرافــق 
لتصبــح  المطاعــم(  العامــة، 
ذوي/ات  لألشــخاص  موائمــة 

اإلعاقــة

16.1%17.4%16.8%

تنفيــذ برامــج ونشــاطات لصالــح 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة

21.2%16.6%18.9%

%2.5%1.7%3.2ال يوجد دور

أظهــرت نتائــج االســتمارة بــان مــا نســبته %23.2 مــن الشــباب والشــابات يؤيــدون تعزيــز وتمكيــن الشــباب والشــابات   والنســاء 
مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المشــاركة فــي الحيــاة السياســية واالجتماعيــة هــو العمــل علــى توعيــة األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة بحقوقهــم االجتماعيــة، واالقتصاديــة، والتعليميــة، والصحيــة. وأيضــا أفــاد مــا نســبته %21.3 مــن الشــباب والشــابات 
ــة تأهيــل وتمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي االندمــاج فــي ســوق العمــل. والتوعيــة بحقــوق النســاء وذوي  علــى أهمي

اإلعاقــة أهميــة فــي تعزيــز 

وتمكيــن دورهــم/ هــن فــي المشــاركة فــي الحيــاة السياســية واالجتماعيــة، فقــد أفــاد ما نســبته %18.9 من الشــباب والشــابات 
علــى أهميــة تنفيــذ برامــج ونشــاطات لصالــح األشــخاص ذوي اإلعاقــة، كمــا أفــاد مــا نســبته %17.4 علــى أهميــة تضميــن 

حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي الحصــول علــى حقهــم بالتوظيــف فــي مؤسســات المجتمــع المحلــي. 
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الجدول رقم )18( - كيــف يمكــن دعــم الشــباب والشـابات الفلسـطيني ليصبحوا أكثــر مشــاركة فــي مراكــز اتخــاذ 
القــرار فــي المؤسســات

المنطقة

Totalقطاع غزةالضفة الغربية

Column N %Column N %Column N %

الشــباب  دعــم  يمكــن  كيــف 
والشــابات   الفلســطيني ليصبحوا 
أكثــر مشــاركة فــي مراكــز اتخــاذ 

المؤسســات فــي  القــرار 

والشــابات    الشــباب  إشــراك 
القــرار صنــع  بأليــة 

21.8%23.5%22.6%

ممارســة  فــي  دورهــم  تعزيــز 
واالنتخــاب  بالترشــح  حقهــم 
العمــل  هيكليــة  ضمــن 

سســة لمؤ با

21.1%19.7%20.4%

الشــبابية  المبــادرات  دعــم 
المجتمعيــة المشــاريع  ودعــم 

23.3%21.8%22.5%

العمــل  بــورش  المشــاركة 
لمختلفــة ا

15.5%15.8%15.7%

المهــارات  وتطويــر  تدريــب 
لشــباب الحياتيــة 

18.2%19.2%18.7%

وبالحديــث عــن مشــاركة أوســع للشــباب والشــابات فــي مراكــز اتخــاذ القــرار، أشــارت النســب إلــى التقــارب مــا بيــن إشــراك الشــباب 
والشــابات بأليــة صنــع القــرار ودعــم المبــادرات الشــباب والشــابات فــي المشــاريع المجتمعيــة. حيــث أفــاد %22.6 إلــى 22.5% 
وتأتــي مــن حيــث اعلــى األصــوات باألهميــة إشــراك الشــباب والشــابات بأليــة صنــع القــرار. أمــا مــا نســبته %22.5 أشــاروا إلــى 
دعــم المبــادرات الشــبابية ودعــم المشــاريع المجتمعيــة. وكان للشــباب راي حــول ممارســة حقهــم بالترشــح واالنتخــاب ضمــن 
هيكليــة العمــل بالمؤسســة، فقــد أظهــرت النتائــج بــان مــا نســبته %20.4 يــرون بدعــم الشــباب والشــابات لكــي يصبحــوا أكثــر 
مشــاركة هــو تعزيــز دورهــم فــي ممارســة حقهــم بالترشــح واالنتخــاب ضمــن هيكليــة العمــل بالمؤسســة. وال تقــل النســبة 
بكثيــر، حــول تدريــب وتطويــر المهــارات الحياتيــة للشــباب، فقــد أفــاد %18.7 مــن الشــباب والشــابات علــى دعــم برامــج تدريــب 

وتطويــر لمهــارات الحياتيــة لشــباب كأداة ووســيلة ليصبحــوا أكثــر مشــاركة فــي مراكــز اتخــاذ القــرار. 

الجدول رقم )19( - االلتزام الذي تعطيه مؤسسات السلطة لزيادة آليات مشاركة الشباب والشابات في الحياة العامة

المنطقة

Totalقطاع غزةالضفة الغربية

% Column NColumn N %Column N %

االلتــزام الــذي تعطيــه مؤسســات 
مشــاركة  آليــات  لزيــادة  الســلطة 
الشــباب والشــابات   فــي الحيــاة 

العامــة؟

مثــا  ميزانيــات  تخصيــص  يتــم 
لنشــاطات  المؤسســات  فــي 

بية شــبا

22.1%24.4%23.3%

تدريبيــة  برامــج  تخصيــص  يتــم 
لبنــاء  للشــباب  متخصصــة 
مهارتهــم وتطويــر  قدراتهــم 

36.9%34.4%35.7%

وفنــي  مالــي  دعــم  تقديــم 
إلقامــة مشــاريع خاصة للشــباب

27.6%25.1%26.3%

والشــابات    الشــباب  إشــراك 
وصياغــة  التخطيــط  فــي 
السياســات المتعلقــة بالشــباب 

ت   با لشــا ا و

13.4%16.1%14.8%

وعندمــا وجــه الســؤال مــن خــال االســتمارة حــول مــا هــو االلتــزام الــذي تعطيــه مؤسســات الســلطة لزيــادة آليــات مشــاركة 
الشــباب والشــابات فــي الحيــاة العامــة، أفــاد %35.7 مــن الشــباب والشــابات علــى ضــرورة تخصيــص برامــج تدريبيــة متخصصــة 
للشــباب لبنــاء قدراتهــم وتطويــر مهارتهــم. واجمــع مــا نســبته %26.3 مــن الشــباب والشــابات علــى تقديــم دعــم مالــي 
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وفنــي إلقامــة مشــاريع خاصــة للشــباب. أي أن النســبة األعلــى مــن الشــباب والشــابات اظهــروا أهميــة الدعــم المالــي لبرامــج 

ومشــاريع الشــباب والشــابات. وأظهــرت النتائــج بــان %23.3 مــن الشــباب والشــابات أفــادوا علــى ضــرورة تخصيــص ميزانيــات فــي 
المؤسســات لنشــاطات شــبابية. 

الجانــب األخــر التــي أظهرتــه أســئلة االســتمارة بجانــب األســباب التــي ذكــرت باألعلــى حــول االلتــزام المطلــوب مــن مؤسســات 
الســلطة لزيــادة آليــات مشــاركة الشــباب والشــابات   فــي الحيــاة العامــة وهــي إشــراك الشــباب والشــابات   فــي التخطيــط 
وصياغــة السياســات المتعلقــة بالشــباب والشــابات. حيــث أفــاد مــا نســبته %14.8 مــن الشــباب والشــابات ممــن أجابــوا علــى 

أســئلة االســتمارة حــول أهميــة إشــراك الشــباب والشــابات   فــي التخطيــط وصياغــة السياســات المتعلقــة بالشــباب والشــابات. 

الجدول رقم )20( - مشاركة المرأة في الحياة السياسية بالضعف، سواء من خالل األحـزاب الموجـودة أو فـي 
الدور الذي تلعبه في اتخاذ القرار

المنطقة

Totalقطاع غزةالضفة الغربية

Column N %Column N %Column N %

الحيــاة  فــي  المــرأة  مشــاركة 
السياســية بالضعــف، ســواء مــن 
خــال األحــزاب الموجــودة أو فــي 
اتخــاذ  فــي  تلعبــه  الــذي  الــدور 

القــرار

تمييــز  النســائية  الكوتــا  تعتبــر 
المــرأة اتجــاه  إيجابــي 

23.7%20.3%22.0%

للنســاء  السياســية  المشــاركة 
بالرجــل ضعيفــة مقارنــة 

30.7%33.2%31.9%

مشــاركة النســاء في منظمات 
المجتمــع المدنــي عالية

13.5%16.6%15.0%

فــي  كثيــرات  نســاء  توجــد  ال 
المهمــة  القياديــة  المناصــب 
صنــع  مراكــز  فــي  التأثيــر  ذات 

القــرار

32.1%29.9%31.0%

بالحديــث عنــد دور المــرأة فــي المحافــل السياســية، واألحــزاب ودورهــا الريــادي، إن المــرأة لــم تأخــذ حقهــا مقارنــة مــع الرجــل 
بالتمثيــل. بالرغــم مــن تفعيــل وزيــادة القــرارات المتعلقــة بالمــرأة إال أن مشــاركتها تبقــى محــدودة. وأجــاب %31.9 مــن الشــباب 
والشــابات بــان المشــاركة السياســية للنســاء ضعيفــة مقارنــة بالرجــل. وأيضــا أشــار مــا نســبته %31 مــن الشــباب والشــابات عــن 

عــدم تمثيــل المــرأة فــي المناصــب القياديــة المهمــة ذات التأثيــر فــي مراكــز صنــع القــرار. 

1.2 نتائج المجموعات البؤرية 

قــام فريــق الدراســة بتنفيــذ مجموعــة مــن ورشــات العمــل مــع مجموعــات شــبابية فــي كل مــن الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة، إذ تــم عقــد( 17( ورشــة عمــل فــي الضفــة الغربيــة– )المحافظات 
فــي  عمــل  ورشــات   )3( إلــى  باإلضافــة  والوســطى(  والجنوبيــة  الشــمالية 

المحافظــات الجنوبيــة وغــزة.

قــام فريــق العمــل بتصميــم اســتبيان مــن خالــه فحص درجة مشــاركة الشــباب 
والشــابات فــي مؤسســات المجتمــع المحلــي، ومــا هــي األدوار كمــا معرفــة 

اليــات ومنهجيــات العمــل لــدى المؤسســات فــي إدمــاج وتفعيــل 

دور الشــباب والشــابات بالمؤسســات. وأيضــا يتطــرق االســتبيان إلــى فحــص 
مــا هــي التحديــات التــي تواجــه الشــباب والشــابات عــن عزوفهــم فــي المشــاركة بالمؤسســات األهليــة والحكوميــة. 
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ــوادي،  مشــاركة الشــباب والشــابات )ذكــر، أنثــى( فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي المختلفــة ن
ــة؟ ــات، مجلــس قــروي أو بلدي جمعي

أفــاد الشــباب والشــابات مــن خــال اإلجابــة علــى األســئلة رقــم 3+5+6 )انظــر 
ملحــق رقــم 1( علــى دور ومشــاركة الشــباب والشــابات   فــي المؤسســات 

ــة:  المجتمعي

 المؤسسات على دراية بأهمية دور الشباب والشابات   ومشاركتهم 	
في المؤسســات المجتمعة ولكن الدور محدود 

 معرفة المؤسسات باحتياجات الشباب والشابات   محدود. 	

 يقتصــر دور الشــباب والشــابات علــى تنفيــذ األنشــطة وال يتعــدى 	
التخطيــط علــى مســتوى األنشــطة. 

 انخراط ومشاركة الشباب والشابات في المؤسسات ال يتعدى كونه متطلب لجلب التمويل.	

 يعتبرون الشباب والشابات هم\ن أداة تنفيذ ألنشطة المؤسسة. 	

 المؤسسة تنفذ سياستها بعيدة عن رغبات واحتياجات الشباب والشابات. 	

وتوجــه طاقــم العمــل بســؤال الشــباب والشــابات عــن أدوات، ومنهجيــة مشــاركة الشــباب والشــابات   
المطبقــة في المؤسســات 

أفــاد الشــباب والشــابات مــن خــال اإلجابــة علــى األســئلة رقــم 9+7+6+5 
علــى منهجيــة مشــاركة الشــباب والشــابات   المطبقــة فــي المؤسســات

 ــات تأهلهــم فــي المشــاركة 	 مشــاركة الشــباب والشــابات فــي تدريب
بالهيئــات اإلداريــة 

 توفيــر مشــاريع وبرامــج وأنشــطة مجتمعيــة تســاهم يشــكل أكبــر فــي 	
مشــاركة الشــباب والشابات.   

 مشاركة الشباب والشابات في لجان تابعة للهيئات اإلدارية.	

 مشاركة الشباب والشابات في الهيئات اإلدارية والمجالس الشبابية للمؤسسات المحلية والشبابية.	

 مشــاركة الشــباب والشــابات فــي االنتخابــات المحليــة للمجالــس والهيئــات تســاهم فــي توفــر االليــات لتمثيل 	
الشــباب والشــابات بالمؤسســات المحلية.

وتوجــه طاقــم العمــل بســؤال تحديــات وتوصيــات التــي توجههــا للــوزرات أو المؤسســات المختلفــة 
فيمــا يتعلــق بمأسســة ومشــاركة الشــباب والشــابات   فــي الحيــاة العامــة والمؤسســاتية؟

أفــاد الشــباب والشــابات مــن خــال اإلجابــة علــى األســئلة رقــم 10+11+ 12 )انظــر ملحــق رقــم 1( حــول تحديــات 
وتوصيــات التــي توجههــا للــوزرات أو المؤسســات المختلفــة فيمــا يتعلــق بمأسســة ومشــاركة الشــباب والشــابات 

فــي الحيــاة العامــة والمؤسســاتية

 الوثوق بدور الشباب والشابات وإعطائهم الفرص لتمثيل أنفسهم في مواقع صنع القرار 	

 المشاركة بالعملية االنتخابية، وإعطاؤهم الحق بالمشاركة والترشح لمناصب صنع القرار	
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 تحميل الشباب والشابات المسؤولية الكاملة في اتخاذ القرارات وتنفيذها.	

 تشجيع وتفعيل المبادرات الشبابية. 	

 تمكين الشباب والشابات من اجل إدماجهم بسوق العمل. 	

 توفيــر برامــج شــبابية تســعى إلــى تحســين مهــارات وقــدرات الشــباب والشــابات ليصبحــوا لديهــم القــدرة 	
علــى التخطيــط والقيــادة.

 إشراك أكبر لعنصر الشباب والشابات في مراكز صنع القرار داخل المؤسسات والهيئات العامة.	

 إدمــاج الشــباب والشــابات فــي رســم خطــط واســتراتيجيات لــدور الشــباب والشــابات بالمجتمــع فــي شــتى 	
المجــاالت.

 توعيــة الشــباب والشــابات علــى اليــات المشــاركة فــي التخطيــط االســتراتيجي ألدوار الشــباب والشــابات فــي 	
المجتمع. 

 توعية الشباب والشابات وتثقيفهم ألدوارهم في عملية التغيير بالمجتمع. 	

 ترويج ألدوار المؤسسات الشبابية الفاعلة والتي تعمل على تمكين الشباب والشابات بالمجتمع. 	

1.3 نقاش النتائج

سيتناول هذا الفصل تحليل النتائج استنادا إلى المؤشرات المشار إليها بالوثيقة المرجعية، ومدعمة بنتائج 
االستبانة والمجموعات البؤرية.

 أهمية دور مشاركة الشباب والشابات في المؤسسات المجتمعية  

تعتبــر فئــة الشــباب والشــابات اهــم فئــات المجتمــع التــي تعمــل علــى بنــاء وتنميــة المجتمــع وهــم أداة التغيــر 
فــي المجتمــع. ولكــي يحــدث هــذا التغيــر يجــب أن تكــون ألدوار الشــباب والشــابات مشــاركة فعالــة فــي كافــة 
قطاعــات المجتمــع. وخصصــت بعــض األســئلة مــن االســتبيان حــول أهميــة مشــاركة الشــباب والشــابات )الذكرــــ 
األنثــى( فــي المؤسســات المجتمعيــة، وعــن دورهــم الفعــال. وأظهــرت النتائــج بأهميــة االنضمــام إلــى مؤسســات 
مجتمعيــة )مؤسســات شــبابية، نســوية، رياضيــة، تعاونيــة( لتفعيــل دور الشــباب والشــابات. حيــث أفــاد %78.5 مــن 
الذكــور واإلنــاث بضــرورة االنضمــام، بالمقابــل %21.5 مــن الذكــور واإلنــاث فقــد أفــادوا بأنــه ال أهميــة لانضمــام، 
وعندمــا ســئلوا حــول مــدى فعاليــة الشــباب والشــابات فــي النشــاطات المجتمعيــة. أشــارت النتائــج إلــى أن اإلجابــات 
كانــت %35.7 بــان دور الشــباب والشــابات فعــال بشــكل كبيــر جــدا، %26.3 بشــكل كبيــر، %26.3 بشــكل ضعيــف، 
%5.3 ضعيــف جــدا، %6.5 ال اعلــم. والنســبة األكبــر تشــير بــان الشــباب والشــابات   هــم\ن فاعلــون بالمؤسســات 
المجتمعيــة ولكــن مــن يعتقــد بــان دورهــم فّعــال بشــكل كبيــر، وبشــكل ضعيــف فنســبتهم متســاوية وهــي 26.3%. 

ولهــذه النتائــج دالالت علــى أن الشــباب والشــابات يــرون أنفســهم \ن فاعلــون فــي النشــاطات المجتمعيــة. 

ــباب دوٌر كبيــر فــي تنميــة وبنــاء الُمجتمــع، وال يقتصــر دورهــم علــى َمجــاٍل ُمحــّدد، بــل يتقاطــع مــع جميــع 
ّ

للش
نميــة، فمــن أهــّم ُممّيزاتهــم ودورهــم كقــّوِة 

ّ
المجــاالت االجتماعّيــة والسياســّية واالقتصادّيــة، وُمختلــف قطاعــات الت

غييــر والقــّوة القــادرة علــى إحداثــه، لذلــك يجــب أن يكــون الســتقطاب طاقاتهــم 
ّ
تغييــر ُمجتمعــّي، فهــم أســاس الت

الشــباب والشــابات  غييــر. 
ّ
للت التــي تســعى  ألُمؤّسســات والَمجموعــات االجتماعّيــة  لجميــع  األولويــة  وتوظيفهــا 

الفلســطيني يشــعر بنــوع مــن العزلــة والفــراغ علــى جميــع األصعــدة كــون الظــروف السياســية واالقتصاديــة والصحيــة 
تعصــف بالمجتمــع الفلســطيني. عّبــر%16.1 مــن الضفــة وكذلــك %16.5 مــن قطــاع غــزة مــن الشــباب والشــابات عــن 
مشــاركتهم الضعيفــة فــي المؤسســات أو نشــاطات المؤسســة لعــدم درايــة المؤسســات بــدور الشــباب والشــابات، 
ــوا عــن عــدم توفــر برامــج ونشــاطات لخدمــة الشــباب  كمــا وأن %31.3 مــن الضفــة، %33.9 مــن قطــاع غــزة أعرب



34

والشــابات. وأفــاد %20.1 مــن الشــباب والشــابات   فــي الضفــة الغربيــة و%18.3 مــن الشــباب والشــابات   فــي قطــاع 
ــأن قــدرة المؤسســات علــى التواصــل مــع الشــباب والشــابات   ضعيفــة. كمــا أشــار الشــباب والشــابات   مــن  غــزة ب
الضفــة الغربيــة %28.3، و%28.4 مــن قطــاع غــزة أكــدوا بعــدم توفــر منشــأة متخصصــة للشــباب وهــذا لــه داللــة 
علــى أســباب ضعــف مشــاركة الشــباب والشــابات. وأوضــح الشــباب والشــابات مــن خــال االســتبيان حــول أســباب 
عــزوف الشــباب والشــابات   عــن المشــاركة فــي األنشــطة المجتمعيــة، وتمحــورت إجابــات الشــباب والشــابات علــى أن الســبب 
ــي لمشــاريع وأنشــطة الشــباب والشــابات. وأوضــح الشــباب والشــابات مــن خــال  هــو القصــور فــي عــدم توفــر الدعــم المال
الجــدول رقــم 14 عــن عــزوف الشــباب والشــابات   عــن المشــاركة فــي األنشــطة المجتمعيــة. وأجــاب مــا نســبته %25.2 مــن 
الشــباب والشــابات فــي الضفــة الغربيــة، و%25.6 مــن الشــباب والشــابات فــي قطــاع غــزة عــن عــدم توفــر دعــم مالــي لمشــاريع 
وأنشــطة الشــباب والشــابات. وأيضــا أفــاد الشــباب والشــابات عــن عــدم اســتدامة مشــاريع الشــباب والشــابات فــي المؤسســات 
لهــا دور فــي عــزوف الشــباب والشــابات، حيــث أجــاب مــا نســبته %19.7 مــن الشــباب والشــابات فــي الضفــة الغربيــة عــن عــدم 
اســتدامة المشــاريع الماليــة لمشــاريع وأنشــطة المؤسســات المجتمعيــة، وكذلــك األمــر بقطــاع غــزة، فقــد أفــاد %16.9 مــن 
الشــباب والشــابات عــن عــدم اســتدامة المشــاريع الرافــدة للشــباب فــي المؤسســات المجتمعيــة. واجمــع الطرفــان مــن الشــباب 
والشــابات علــى أن الدعــم المالــي لــه أهميــة فــي مشــاركة الشــباب والشــابات فــي المؤسســات المجتمعيــة. وليــس فقــط 
ذلــك بــل ولضمــان مشــاركة أوســع فــي فعاليــات المؤسســات األهليــة، أجــاب %23.9 )%25 مــن الضفــة، %22.8 قطــاع غــزة( 
مــن الشــباب والشــابات واجمعــوا علــى تطويــر مهــارات الشــباب والشــابات الحياتيــة والمهنيــة لتســاعدهم علــى االنخــراط بحقــل 
العمــل. وأجــاب %20.1 موزعيــن مــا بيــن الضفــة الغربيــة، وقطــاع غــزة )%19.2، %21.0( علــى أهميــة إشــراك أكبــر عــدد مــن 

الشــباب والشــابات ضمــن الهيكليــة 

اإلداريــة للمؤسســة مــن اجــل ضمــان مشــاركة أوســع مــن الشــباب والشــابات   فــي فعاليــات المؤسســات األهليــة. وافصــح 
%19.8 مــن الشــباب والشــابات مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ) %20.9، %18.7( علــى أهميــة إعطــاء مســاحات عمــل 
ــات لــدى الشــباب والشــابات فــي الضفــة  للشــباب مــن اجــل مشــاركة أوســع . وتأتــي فــي الدرجــة الثالثــة فــي ســلم األولوي
الغربيــة وقطــاع غــزة لضمــان مشــاركة أوســع مــن الشــباب والشــابات فــي فعاليــات المؤسســات األهليــة وهــي مخاطبــة الشــباب 
والشــابات مــن خــال برامــج تعمــل مــع الشــباب والشــابات، حيــث أفــاد %19 مــن الشــباب والشــابات مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة )%18.6، %19.5( أهميتهــا. وأفــاد %17.2 مــن الشــباب والشــابات مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ) 16.3%، 18%( 
أهميــة إشــراك أكبــر عــدد مــن الشــباب والشــابات ضمــن الهيكليــة اإلداريــة للمؤسســة، لضمــان مشــاركة أوســع مــن الشــباب 
والشــابات فــي فعاليــات المؤسســات األهليــة. وعنــد الحديــث علــى نوعيــة األنشــطة التــي تســاهم فــي تعزيــز دور 
الشــباب والشــابات فــي المجتمــع: أظهــرت النتائــج بــان %22.4 مــن الضفــة الغربيــة أفــادوا بــان تمكيــن الشــباب 
والشــابات  فــي المجــاالت االجتماعيــة، واالقتصاديــة والسياســية، هــو مــن ســلم األولويــات ويحتــل الرقــم األول 
ــِث أفــاد %20.7 مــن الشــباب  ــث النســب، كمــا هــو الحــال فــي قطــاع غــزة. حِي ــن الشــباب والشــابات مــن حي مــا بي
والشــابات فــي قطــاع غــزة بــان تمكيــن الشــباب والشــابات   فــي المجــاالت االجتماعيــة، االقتصاديــة والسياســية هــو 

األهــم فــي نظرهــم.

بيــد  تنفيــذ  إليهــم\ن كأدوات  التغيــر، إال أن مــا زال ينظــر  أداه  المجتمــع وهــم  الشــباب والشــابات هــم\ن عمــادة  بمــا أن 
المؤسســات الشــبابية لتمريــر وتنفيــذ أنشــطة المؤسســات. حيــث يــرى %22.2 مــن الشــباب والشــابات بــأن أدوارهــم كمنفذيــن 
لسياســة وأنشــطة المؤسســة بالرغــم مــن أن %21.7 ممــن أجابــوا علــى هــذا الســؤال مــن خــال االســتبيان يــرون أن أدوارهــم 
كمخططيــن. ولكــن الجــزء األكبــر مــن اإلجابــات تصــب باتجــاه بــان أدوار الشــباب والشــابات ال تتعــدى مســتوى التنفيــذ. وعندمــا 
ســئل الشــباب والشــابات حــول تفعيــل دورهــم ليصبحــوا أكثــر مشــاركة فــي مراكــز اتخــاذ القــرار فــي المؤسســات، أجــاب 22.6% 
ليــة صنــع القــرار، 

ّ
مــن الشــباب والشــابات مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى المؤسســات إشــراك الشــباب والشــابات   با

وتوفيــر برامــج لدعــم المبــادرات الشــبابية والمشــاريع التنمويــة والمجتمعيــة. واكــد الشــباب والشــابات علــى أهميــة تعزيــز 
حقهــم بالترشــح واالنتخــاب كأداة ووســيلة ديمقراطيــة لتعزيــز أدوارهــم \ن. وأفــاد مــا نســبته %20.4 مــن الشــباب والشــابات 

علــى أهميــة المشــاركة فــي الترشــح واالنتخــاب ضمــن هيكليــة العمــل بالمؤسســة. 

 وجــاءت أســئلة الدراســة مــن اجــل موائمــة مــا بيــن الهــدف االســتراتيجي األول الخاص فــي الخطة االســتراتيجية الوطنية لقطاع 
الشــباب والشــابات الفلســطيني وهــو تفعيــل وتوســيع مســتويات المشــاركة السياســية والمدنيــة لفئــات الشــباب والشــابات 



35

مــن خــال زيــادة دور الشــباب والشــابات   فــي التأثيــر فــي الحيــاة العامــة وصناعــة القــرار علــى المســتوى الوطنــي، وتفعيــل 
دور الشــباب والشــابات فــي األطــر والمؤسســات واألنديــة والمراكــز الشــبابية المنتخبــة، ومــا بيــن راي الشــباب والشــابات عــن 

دورهــم وفعاليــة مشــاركتهم\ن فــي المؤسســات المجتمعيــة. وعليــه جــاء راي الشــباب والشــابات   علــى النحــو االتــي:

المخرجات عن دور مشاركة الشباب والشابات   في المؤسسات المجتمعية  

أهمية توفر مؤسسات شبابية على دراية باحتياجات الشباب والشابات  .. 1

توفر الدعم المالي لبرامج ومبادرات شبابية.. 2

أهمية تعزيز دور الشباب والشابات في حقهم بالترشح واالنتخاب كأداة . 3
ووسيلة ديمقراطية لتعزيز أدوارهم \ن.

تمكين الشباب والشابات   في المجاالت االقتصادية، واالجتماعية والسياسية.. 4

تطوير مهارات الشباب والشابات   الحياتية والمهنية لتساعدهم على االنخراط . 5
بحقل العمل

دور الشباب والشابات في الحياة السياسية

ــة والسياســية يحتــل  ــة والمدني ــة والمهني ــان تفعيــل المشــاركة االجتماعي يــرى الشــباب والشــابات   الفلســطيني ب
المرتبــة األولــى وإنــه مــن المهــم االنتبــاه إلــى نســبة المشــاركة الشــبابية العاليــة فــي الحيــاة السياســية الفلســطينية 
ــة حيــث بلغــت 66%،  ــات التشــريعية الثاني ــن فــي االنتخاب ــة للمصوتي ــه بنســبة عالي وهــو مــا يمكــن االســتدالل علي
وكذلــك نســبة الشــباب والشــابات   المعتقليــن فــي ســجون االحتــال اإلســرائيلي، حيــث يوجــد حاليــا حوالــي 11 ألــف 
معتقــل النســبة العظمــى منهــم مــن الشــباب والشــابات   فــي هــذه الفئــة العمريــة. لقــد ســاهم المجتمــع المدنــي 
الفلســطيني فــي االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية برفــع نســبة مشــاركة الشــباب والشــابات   فــي هــذه العمليــة مــن 
خــال حملــة »علــي صوتــك« والتــي أطلقتهــا العديــد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني، إضافــة إلــى 
الورشــات التثقيفيــة بالنظــام االنتخابــي المختلــط وأهميــة مشــاركتهم فــي عمليــة التصويــت. إضافــة إلــى مــا ســبق 
يســجل لمؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني وتحديــدا الشــبابية منهــا محاولتهــا علــى العمــل علــى تحســين 
ًهــذه المشــاركة ليــس »تصويتــا« فقــط، وإنمــا »تمثيــا« مــن حيــث تقليــل عمــر الترشــح للشــباب )لقــد تــم التعديــل 

مــن 30 عامــا

(. كمــا أن نظــام الكوتــا 
ً
، ومــا زالــت المنظمــات الشــبابية تنظــر إلــى تقليــل عمــر الترشــح إلــى 25 عامــا

ً
إلــى 28 عامــا

الفلســطيني  النظــام االنتخابــي  الفلســطيني علــى إدماجــه فــي  المدنــي  المجتمــع  الــذي عملــت مؤسســات 
لانتخابــات المحليــة والتشــريعية قــد ضمــن مشــاركة النســاء بنســبة ال تقــل عــن %20 مــن هــذه المجالــس.  

علــى مســتوى العاقــة مــا بيــن الشــباب والشــابات   واألحــزاب السياســية يشــوبها نــوع مــن التوتــر،  فــإن العديــد مــن 
الشــباب والشــابات   ال يثقــون باألحــزاب السياســية، فــي حيــن أن قــادة األحــزاب يتذمــرون مــن عــدم مشــاركة الشــباب 
والشــابات   ،بالرغــم مــن أن معظــم األحــزاب والقــوى السياســية فــي فلســطين تولــي الشــباب والشــابات   أهميــة 
مــن حيــث رؤيتهــا اتجــاه الشــباب والشــابات   أو دورهــم داخــل هــذه  األحــزاب ،وال زالــت هــذه القضايــا تشــكل همــا كبيــرا  
لتمثيــل الشــباب والشــابات   داخــل هــذه القــوى واألحــزاب، وباإلشــارة إلــى االســتبيان %10.4 مــن الضفــة الغربيــة 
أفــادوا بــان مشــاركة الشــباب والشــابات فــي الحــركات واألحــزاب السياســية فاعلــة علــى كافــة األصعــدة وعلــى كافــة 

المســتويات، و%64.0 فاعلــة فــي 

بعــض المجــاالت وتحتــل اعلــى األرقــام فــي الضفــة الغربيــة. كمــا هــو الحــال فــي غــزة بفــارق اقــل بنســبة فتصــل 
إلــى %54 ولكــن تبقــى األعلــى فــي نظــر الشــباب والشــابات علــى أن دورهــم فاعــل فــي بعــض المجــاالت. ولكــن 
%25.6 مــن الشــباب والشــابات مــن الضفــة الغربيــة يعتقــدون بــأن دورهــم غيــر فاعــل وال يتــم تمثيــل أو مشــاركة 
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الشــباب والشــابات فــي الحــركات واألحــزاب السياســية. كمــا هــو الحــال بغــزة بــل النســبة اعلــى لتصــل إلــى 28% 

حيــث يعتقــدون بــأن دورهــم غيــر فاعــل وال يتــم تمثيــل أو مشــاركة الشــباب والشــابات فــي الحــركات واألحــزاب 
السياســية  ، وقــد أشــارت الخطــة الوطنيــة لقطــاع الشــباب والشــابات أيضــا إلــى ضــرورة زيــادة دور الشــباب والشــابات   
فــي التأثيــر فــي الحيــاة العامــة وصناعــة القــرار علــى المســتوى الوطنــي وذلــك ضمــن الهــدف االســتراتيجي األول 
تفعيــل وتوســيع مســتويات المشــاركة السياســية والمدنيــة لفئــات الشــباب والشــابات والهــدف االســتراتيجي الثانــي 
وهــو زيــادة الوعــي بقيــم المواطنــة والحقــوق المدنيــة والسياســية للشــباب في دراســتهم حــول  دور الشــباب 
والشــابات فــي عمليــة التغييــر المجتمعــي يبيــن الباحثــون زيــاد عثمــان وغــازي بنــي عــودة  علــى أن تبــوء الشــباب 
المطالــب األساســية  أحــد  ُيعتبــر  يعــد  لــم  األهليــة  أو  الرســمية  السياســية  الهيئــات  فــي  المســؤولية  والشــابات 
لديمقراطيــة النظــام السياســي فحســب، بــل تعــدى ذلــك، فــأن مشــاركتهم السياســية هــي تعبيــر حقيقــي وفعلــي 
عــن مصالحهــم. ويضيفــا: »بــدون مشــاركة الشــباب والشــابات   مشــاركة فعالــة، فإنــه ال يمكــن الحديــث عــن مســاواة 
فــي الحقــوق والواجبــات بيــن فئــات المجتمــع المختلفــة، وبمــا يضمــن المشــاركة الفاعلــة فــي العمليــة التنمويــة«.  
كمــا أن د. عمــر رحــال أحــد المتخصصيــن فــي القضايــا الشــبابية أشــار بالرغــم مــن أن الشــباب والشــابات   يشــكلون 

نسبة كبيرة في المجتمع الفلسطيني أال انهم يمثلون أقلية بالمفهوم السياسي،

ويشــير د. رحــال علــى أن اســتثناء الشــباب والشــابات مــن المشــاركة السياســية الفاعلــة وتهميشــهم يــؤدي إلــى 
نتائــج خطيــرة قــد تفضــي إلــى تنامــي الشــعور باإلحبــاط وتقويــض التماســك االجتماعــي والــذي بــدوره يــؤدي إلــى 
تفاقــم بعــض المشــكات االجتماعيــة مثــل الفقــر والجريمــة والعنــف والتطــرف. واكــد الشــباب والشــابات مــن خــال 
االســتبيان علــى أن نســبة 19.4 % مــن الشــباب تشــير علــى أن دور الشــباب والشــابات فعــال بشــكل جيــد فــي 
القطــاع السياســي، واالقتصــادي، واالجتماعــي، واألهلــي والحكومــي فــي الضفــة.  أمــا غــزة النســبة اعلــى فتصــل 
%22.1.  بالمقابــل %28.9 أفــادوا بــان دور الشــباب والشــابات فعــال بشــكل جيــد فــي المؤسســات الشــبابية، 

والخيريــة، والتعاونيــة، والنــوادي. واالئتافــات فــي منطقــة الضفــة. 

ولكــن بالنســبة لغــزة أظهــرت األرقــام بأقــل نســبة عمــا هــي بالضفــة وصلــت إلــى %26.9. هــذه إشــارة علــى أن 
الشــباب والشــابات يــرون أدوارهــم\ن فــي المؤسســات الشــبابية، والخيريــة، والتعاونيــة، والنــوادي. واالئتافــات أكثــر 
ممــن عليــه بــاألدوار فــي األحــزاب السياســية. وهنــا نجــد أن هنالــك تقاطــع مــع الهــدف االســتراتيجي األول للخطــة 
االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الشــباب والشــابات الفلســطيني )الشــباب والشــابات مســتقبلنا( 2017-2022: وهــو 

تعزيــز وتفعيــل وتوســيع مســتويات المشــاركة السياســية والمدنيــة لفئــات الشــباب والشــابات. 

أثــار الشــباب والشــابات ضــرورة فتــح المجــال أمــام تمثيــل الشــباب والشــابات بشــكل أكبــر فــي الهيئــات اإلداريــة 
واألحــزاب السياســية وكذلــك علــى مســتوى صنــاع القــرار، حيــث يمكــن العمــل علــى توفيــر احتياجــات الشــباب 
والشــابات ومتطلباتهــم. وعبــر مــا نســبته %22.6 عــن ضــرورة إشــراك الشــباب والشــابات   بأليــة صنــع القــرار، تعزيــز 
دورهــم فــي ممارســة حقهــم بالترشــح واالنتخــاب ضمــن هيكليــة العمــل بالمؤسســة. اظهــر االســتبيان أراء الشــباب 
والشــابات حــول مــدى االلتــزام وزارات ومؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي دعــم ومشــاركة الشــباب 
والشــابات فــي عمليــة صنــع القــرار وأكــد الشــباب والشــابات علــى أهميــة الدعــم الحكومــي لفئــة الشــباب والشــابات   
بكافــة مســتوياته ومجاالتــه الحقوقيــة، الماليــة، والمبــادرات والبرامــج الشــبابية. ودعــا الشــباب والشــابات لضــرورة 
توفيــر مخصصــات لدعــم برامــج وأنشــطة الشــبابية بشــكل خــاص وأن يكــون ذات تمويــل ثابــت ضمــن موازنــة الحكومة 
والمؤسســات. وعكــس الشــباب والشــابات آرائهــم علــى هــذا الموضــوع مــن خــال االســتبيان، حيــث عبــر%53.4 مــن 
الشــباب والشــابات بــان االلتــزام والدعــم الــذي تعطيــه وزارات الســلطة الوطنيــة لتطبيــق مشــاركة الشــباب والشــابات 
فــي عمليــة صنــع القــرار محــدود. وكمــا أفــاد مــا نســبته %39.3 مــن الشــباب والشــابات مشــاركة الشــباب والشــابات 
فــي عمليــة صنــع القــرار غيــر متوفــر، أي ال يوجــد دعــم لمشــاركة الشــباب والشــابات فــي مجتمعاتهــم. وعندمــا 
ــات مشــاركة  ــادة آلي ــه مؤسســات الســلطة لزي ــذي تعطي ــزام ال خصصــت أســئلة للشــباب والشــابات حــول مــا هــو االلت
الشــباب والشــابات فــي الحيــاة العامــة، فأجــاب %35.7 مــن الشــباب والشــابات علــى تخصيــص برامــج تدريبيــة 
متخصصــة للشــباب لبنــاء قدراتهــم وتطويــر مهارتهــم، و%26.3 تقديــم دعــم مالــي وفنــي إلقامــة مشــاريع خاصــة 

للشــباب. %23.3 تخصيــص ميزانيــات فــي المؤسســات لنشــاطات شــبابية. 
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أظهــرت نتائــج االســتمارة بــان مــا نســبته %23.2 مــن الشــباب والشــابات لكــي يتــم تعزيــز وتمكيــن الشــباب والشــابات والنســاء 
مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المشــاركة فــي الحيــاة السياســية واالجتماعيــة هــو العمــل علــى توعيــة األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة بحقوقهــم االجتماعيــة، واالقتصاديــة، والتعليميــة، والصحيــة. وأيضــا أفــاد مــا نســبته %21.3 مــن الشــباب والشــابات 

علــى أهميــة تأهيــل 

وتمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي االندمــاج فــي ســوق العمــل. وللتوعيــة بحقــوق النســاء وذوي اإلعاقــة أهميــة فــي 
ــة، فقــد أفــاد مــا نســبته %18.9 مــن الشــباب  ــاة السياســية واالجتماعي ــن دورهــم /ن فــي المشــاركة فــي الحي ــز وتمكي تعزي
والشــابات علــى أهميــة تنفيــذ برامــج ونشــاطات لصالــح األشــخاص ذوي اإلعاقــة، كمــا أفــاد مــا نســبته %17.4 علــى أهميــة 
تضميــن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي الحصــول علــى حقه/هــا بالتوظيــف فــي مؤسســات المجتمــع المحلــي، وأيضــا 
فأن االســتراتيجية الوطنية لقطاع الشــباب والشــابات قد أشــارت ضمن السياســات المقترحة حول   زيادة مشــاركة األشــخاص 

ذوي االحتياجــات الخاصــة، والفئــات األقــل حظــا ودمجهــم فــي المجتمــع. 

المخرجات عن دور مشاركة الشباب والشابات في الحياة السياسية

الدعوة إلى اعتماد قانون االنتخابات المعدل الحالي بتخفيض سن مشاركة الشباب . 1
والشابات   إلى 23 سنة بالترشح بدل من المعمول به حاليا وهو 25 سنة، سوف يزيد 

من فرص وصول الشباب والشابات   إلى مراكز صنع القرار في مجتمعاتهم المحلية.

ضرورة فتح المجال أمام تمثيل الشباب والشابات بشكل أكبر في الهيئات اإلدارية . 2
واألحزاب السياسية وكذلك على مستوى صناع القرار

تعزيز دورهم في ممارسة حقهم بالترشح واالنتخاب ضمن هيكلية العمل بالمؤسسة . 3
الرسمية واألحزاب السياسية.

إشراك الشباب والشابات في التخطيط وصياغة السياسات المتعلقة بالشباب . 4
والشابات. 

تنفيذ برامج ونشاطات لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة.. 5

دور الشباب والشابات -في القطاع االقتصادي- والزراعي-الصحي -التعليمي

القطاع االقتصادي

ارتفــع معــدل البطالــة بيــن الشــباب والشــابات فــي الفئــة العمريــة )29-18( لعــام 2018 ليصــل إلــى 45% )36% 
بيــن الذكــور، بينمــا يصــل إلــى %79 بيــن اإلنــاث، مقارنــة مــع %37 لعــام 2008 ـ، علمــا بــان هنــاك نســبة مرتفعــة 
بيــن الشــباب والشــابات فــي قطــاع غــزة، مــن الماحــظ أن نســبة البطالــة عنــد اإلنــاث اعلــى منهــا مــن الذكــور ولعــل 
أحــد أهــم األســباب يعــود إلــى المفاهيــم االجتماعيــة الســائدة فــي حصــر بعــض الوظائــف علــى النســاء ومــن جهــة 
أخــرى ســيطرة الطابــع الذكــوري علــى قطــاع العمــل فــي فلســطين بلغــت نســبة البطالــة بيــن الشــباب والشــابات 
فــي الفئــة العمريــة )29-15( مــن حملــة الدبلــوم أعلــى ِب %58، خــال عــام 2018 فقــد بلغــت %40 مــن الذكــور 
و%73 مــن اإلنــاث. تقتــرح الخطــة االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الشــباب والشــابات فــي محــور التعليــم والبطالــة » 
الهــدف االســتراتيجي الثانــي: تحســين أوضــاع الشــباب والشــابات االقتصاديــة مــن خــال خلق المزيد مــن فرص العمل 
للشــباب وتحفيــز بيئــة األعمــال الرياديــة« أيضــا أكــدت الدراســة علــى الحاجــة إلــى تظافــر الجهــود الوطنيــة للتخفيــف 
مــن حــدة البطالــة ســواء مــن خــال العمــل مــن خــال القطاعيــن العــام والخــاص علــى توفيــر فــرص عمــل للخرجيــن. 
واكــد الشــباب والشــابات مــن خــال الدراســة علــى أهميــة األنشــطة التــي تســاهم فــي تمكيــن الشــباب والشــابات 
ــة والسياســيةـ أفــاد مــا نســيته %22.4 مــن  ــة، واالقتصادي ــا واهمهــا تمكينهــم فــي المجــاالت  االجتماعي اقتصادي
الشــباب والشــابات بالحاجــة إلــى تمكيــن الشــباب والشــابات فــي المجــاالت االجتماعيــة، واالقتصاديــة والسياســيةـ 
ــة أفــاد %19.2 مــن الشــباب والشــابات بتدريــب الشــباب والشــابات فــي مجــاالت  ــة الثاني ــى، وبالمرتب ــة األول بالمرتب
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ــن  ــى تمكي ــل أفــاد مــا نســبته %20.7 مــن الشــباب والشــابات بقطــاع غــزة بالحاجــة إل ــة. بالمقاب ــة، واقتصادي مهني
ــة أفــاد  ــة الثاني ــى، وبالمرتب ــة األول ــة والسياســيةـ بالمرتب ــة، واالقتصادي الشــباب والشــابات فــي المجــاالت االجتماعي
%19.8 مــن الشــباب والشــابات بتدريــب الشــباب والشــابات فــي مجــاالت مهنيــة، واقتصاديــة. تعمــل االســتراتيجية 
الوطنيــة لقطــاع الشــباب والشــابات مــن خــال محــور التعليــم والتدريــب علــى العمــل علــى تحديــد أولويــات الشــباب 
والشــابات الفلســطيني مــن خــال الهــدف االســتراتيجي الثانــي فــي محــور التعليــم والتدريــب »تعزيــز فــرص التدريــب 
وتنميــة القــدرات وتطويــر المهــارات لفئــة الشــباب والشــابات والفتيات«.وهــذا أيضــا تمــت اإلشــارة اليــه مــن قبــل 
الشــباب والشــابات الذيــن تمــت اســتطاع أراءهــم حيــث شــكل بالنســبة لهــم هاجــس كبيــرا حيــث أكــد %19.2 منهــم 
علــى أهميــة تدريبهــم فــي مجــاالت مهنيــة .وأشــار %21.5 مــن الشــباب والشــابات الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم حــول 
ــأن تمكيــن الشــباب والشــابات فــي المجــاالت  ــز دور الشــباب والشــابات ب نوعيــة األنشــطة التــي تســاهم فــي تعزي
االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية كمــا أن الخطــة الوطنيــة لقطــاع الشــباب والشــابات هــي أيضــا نــادت بالمحــور 
ــات  ــة متطلب ــن مــن مواكب ــن الشــباب والشــابات والخرجي ــن االقتصــادي« تمكي الثانــي منهــا »محــور العمــل والتمكي
واحتياجــات ســوق العمــل الفلســطيني. واجمــع الشــباب والشــابات مــن خــال المقابــات علــى ضــرورة توفيــر تدريبــات 
مهنيــة مــن اجــل تحســين فــرص العمــل. وبموجبــه أجــاب %19.5 مــن الشــباب والشــابات بضــرورة حصولهــم علــى 
تدريــب مهنــي ســواء فــي مجــاالت مهنيــة أو مجــاالت اقتصاديــة مــن أجــل تحســين فــرص الحصــول علــى عمــل 
لهــم، وهــذا أيضــا هــدف تســعى الخطــة الوطنيــة لقطــاع الشــباب والشــابات مــن اإلجابــة عليــه وتعزيــزه فــي الهــدف 
االســتراتيجي مــن خــال تعزيــز ثقافــة التعليــم المهنــي والتقنــي فــي أركان المجتمــع ودعــم خلــق فــرص العمــل فــي 

االقتصــاد.

المخرجات عن دور الشباب والشابات في القطاع االقتصادي  

تمكين الشباب والشابات   في المجاالت االجتماعية، واالقتصادية . 1
والسياسية.

تدريب مهني سواء في مجاالت مهنية او مجاالت اقتصادية من أجل . 2
تحسين فرص الحصول على عمل لهم

رفع قدرات الشباب والشابات في المهارات الحياتية لتمكنهم في االندماج . 3
وااللتحاق  في سوق العمل .

دور الشباب والشابات في القطاع الزراعي

القطــاع الزراعــي يعتبــر مــن أهــم القطاعــات المؤثــرة فــي عمليــة التنميــة لمــا لــه مــن تأثيــر كبيــر علــى العديــد مــن 
المؤشــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية الهامــة كمــا أن لــه أثــر فــي باقــي القطاعــات فــي توفيــر مــواد خــام 
ومدخــات اإلنتــاج. خصصــت أســئلة االســتبيان عــن نوعيــة األنشــطة التــي تســاهم فــي تعزيــز دور الشــباب والشــابات، 
حيــث أفــاد مــا ال يزيــد عــن %15.2 مــن الشــباب والشــابات للعمــل واســتثمار طاقاتهم فــي المجال الزراعي. وبالنســبة 
ــر رســميه. والواقــع  ــات ســواء رســمية أو غي ــت إلــى %14.1 مــن الشــباب والشــابات إلــى تشــكيل تعاوني اقــل وصل
 لعمــل الشــباب والشــابات والمــرأة فــي القطــاع الزراعــي علــى الرغــم مــن ارتفــاع 

ً
 وتراجعــا

ً
يؤكــد بــأن هنــاك عزوفــا

مســتوى البطالــة علــى المســتوى الزراعــي الفلســطيني، فقــد تبيــن بــأن هــذا القطــاع يفتقــد بشــكل ملحــوظ لعنصــر 
الشــباب والشــابات  علــى الرغــم مــن أهميتــه فــي تحريــك بقيــة القطاعــات االقتصاديــة. ولفــت الشــباب والشــابات 
إلــى األســباب وراء الوضــع الكارثــي للقطــاع الزراعــي فــي فلســطين، وهــي أســباب سياســية تتمثــل فــي إجــراءات 
االحتــال التــي تمنــع الوصــول لألراضــي الزراعيــة إضافــة إلــى تحويلهــا ألراضــي عســكرية وســلب األراضــي لترســيم 
الحــدود، إضافــة إلــى تســهيات االحتــال للشــباب للدخــول للعمــل فــي المســتوطنات وهــو مــا جعلتهــم يعزفــون 
عــن العمــل بأرضهــم. باإلضافــة إلــى مغريــات العمــل والرواتــب المرتفعــة لــدى ســوق العمــل اإلســرائيلي ســاهمت 
فــي أبعــاد الشــباب والشــابات   مــن العمــل فــي األرض والزراعــة، وهــذا أســهم فــي إهمــال وتــرك مســاحات كبيــرة 
مــن األراضــي الزراعيــة. باإلضافــة إلــى الهجــرة الداخليــة مــن القريــة إلــى المدينــة والتوجــه إلــى األعمــال الخدماتيــة 
واإلنتاجيــة أســهمت فــي العــزوف عــن العمــل فــي القطــاع الزراعــي. ومــن خــال إجابــات الشــباب والشــابات إال أن 

هنالــك مجموعــة مــن الشــباب والشــابات تاقــي اهتمــام بالعمــل فــي القطــاع الزراعــي.
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وأظهــرت النتائــج أن نســبة الشــباب والشــابات مــن المخيمــات والمدينــة لديهــم اهتمــام بالعمــل الزراعــي أكثــر مــن 
ابــن \ وبنــت القريــة. حيــث أفــاد %15.8 مــن الشــباب والشــابات مــن المخيمــات أن األنشــطة التــي تســاهم فــي تعزيــز 

دور الشــباب والشــابات فــي 

المجتمــع هــو اســتثمار طاقاتهــم فــي المجــال الزراعــي. بالمقابــل جــاء رأى ابــن \ت المدينــة فيمــا يتعلــق بدعــوة 
الشــباب والشــابات   للعمــل واســتثمار طاقاتهــم فــي المجــال الزراعــي بالدرجــة الثانيــة، حيــث أفــاد مــا نســبته 15.1% 
بــان األنشــطة التــي تســاهم فــي تعزيــز دور الشــباب والشــابات   فــي المجتمــع هــو دعــوة الشــباب والشــابات   
للعمــل واســتثمار طاقاتهــم فــي المجــال الزراعــي. واحتــل ابــن\ت القريــة المرتبــة الثالثــة بنســبة %14.9 مــن حيــث 

األهميــة إلــى دعــوة الشــباب والشــابات   للعمــل واســتثمار طاقاتهــم فــي المجــال الزراعــي. 

وأوعــز الشــباب والشــابات إلــى ضــرورة توفيــر منــح ماليــة للمبــادرات والتعاونيــات الشــبابية المتعلقــة بالزراعــة مــن قبــل 
المؤسســات والحكومــة. وأفــاد %14.1 مــن الشــباب والشــابات ممــن أجابــوا علــى االســتمارة إلــى دعــوة الشــباب 
والشــابات   إلــى تشــكيل تعاونيــات ســواء رســمية أو غيــر رســميه. وأفــاد الشــباب والشــابات بأهميــة وجــود التعاونيــات 
الزراعيــة الشــبابية الن مــن الممكــن أن تقلــل نســبة البطالــة فــي صفــوف الشــباب والشــابات   وتســاهم فــي خلــق 
فــرص جديــدة للشــباب والشــابات وإعــادة الشــباب والشــابات للعمــل فــي األرض وأن تعيــد القيمــة الوطنيــة لــألرض 

وليــس فقــط لاقتصــاد.

المخرجات المتعلقة بالزراعة شملت: 

دعم المشاريع والمبادرات الشبابية المتعلقة بالمجال الزراعي. . 1

دعوة الشباب والشابات إلى تشكيل تعاونيات سواء رسمية أو غير رسميه.. 2

دعم الشباب والشابات إلقامة مشاريع زراعية من خال تقديم تسهيات أو منح.. 3

دور الشباب والشابات في القطاع الصحي 

يرتبــط واقــع الشــباب فــي األراضــي الفلســطينية بالكثيــر مــن المشــاكل والتحديــات التــي تؤثــر ســلبيا علــى ظروفهــم 
وحياتهــم الصحيــة، فالتحديــات المنوطــة بهــم فــي الوضــع العــام الفلســطيني ارتبطــت بالكثيــر مــن المتغيــرات، ســواء 
فــي ضيــق الحيــز المكانــي، أو الصعوبــات فــي الحركــة نتيجــة ممارســات االحتــال مــن خــال فصــل المناطــق وجــدار 
ــة نتيجــة األزمــة التــي تعيشــها األراضــي الفلســطينية،  ــة الحالي ــى الواقــع االقتصــادي والبطال الفصــل العنصــري إل
أضــف إلــى ذلــك وقــت الفــراغ المهــدور لــدى الشــباب، والــذي تــزداد معــه اآلثــار الســلبية فــي ظــل غيــاب المؤسســات 
التــي تهتــم بهــم. وقــد أفــاد الشــباب والشــابات مــن خــال أســئلة االســتمارة والمجموعــات البؤريــة عــن عزوفهــم عــن 
المشــاركة فــي نشــاطات المؤسســات األهليــة كــون تلــك المؤسســات ليســت علــى درايــة باحتياجــات الشــباب، وال 
توفــر برامــج ونشــاطات لخدمــة الشــباب. وأظهــرت نتائــج االســتبيان بــان %32.7 مــن الشــباب والشــابات أفــادوا بــان 
المؤسســات علــى غيــر درايــة فــي احتياجاتهــم مــن الناحيــة االقتصاديــة، السياســية، االجتماعيــة، والصحيــة. باإلضافــة، 
أفــاد مــا نســبته %28.4 مــن الشــباب والشــابات أن عــدم توفــر منشــأة متخصصــة تعمــل مــع الشــباب تــؤدي إلــى 
تنحــي وتوجــه الشــباب والشــابات نحــو ممارســة نشــاطات ســلوكية ضــارة والتوجــه نحــو قضــاء الفــراغ علــى الســهر، 

الشــرب والتدخيــن. 

كان لتأثيــر جائحــة كورنــا األثــر الكبيــر علــى كافــة مناحــي الحيــاة وكان القطــاع الصحــي هــو األكثر قطــاع تعرض لضغوط 
كبيــرة، ممــا تطلــب تضافــر الكثيــر مــن الجهــود لدعــم وإســناد هــذا القطــاع وكان للشــباب دورا بــارز فــي العديــد مــن 
النشــاطات المرتبطــة بالقطــاع الصحــي فقــد أفــاد مــا نســبته %25.9 مــن الشــباب والشــابات انهــم قــد شــاركوا 
فــي برامــج توعويــة خــال جائحــة كوفيــد 19، كمــا ذكــر أيضــا %22.4 أنهــا شــاركوا بمبــادرات مجتمعيــة ذات عاقــة 
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بالصحــة فاقمــت جائحــة كوفيــد 19 مــن مشــاعر العزلــة ببدايــة الجائحــة للقطــاع الشــبابي فــي ظــل اإلغاقــات ومنــع 
الحركــة وفــي ظــل الحجــر لفتــرات زمنيــة، لقــد أصبــح هنــاك شــعور بالقلــق واالنزعــاج مــن قبــل الشــباب والشــابات، 
باإلضافــة إلــى انخفــاض القــدرة علــى تحمــل الضغــط والضعــف والخمــول حيــث أصبحــت تــازم العديــد مــن قطاعــات 
الشــباب والشــابات   فــي ظــل أزمــة كوفيــد 19 مــن ضمــن محــاور االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الشــباب والشــابات“ 
الهــدف االســتراتيجي الثانــي: زيــادة الوعــي بقيــم المواطنــة والحقــوق المدنيــة والسياســية للشــباب« ومــن خــال 
تنفيــذ مبــادرات تســتهدف تعزيــز وتفعيــل مشــاركة الشــباب والشــابات فــي الحيــاة المدنيــة والسياســية ، تقاطــع دور 
الشــباب والشــابات أثنــاء جائحــة كوفيــد 19 فــي القيــام بالعديــد مــن المبــادرات المجتمعيــة للحــد والتخفيــف مــن أثارهــا 
مــن خــال مشــاركتهم فــي العديــد مــن األنشــطة المجتمعيــة ســواء بتوزيــع طــرود صحيــة أو المشــاركة  بحمــات 
توعويــة مرتبطــة أيضــا بجوانــب صحيــة عديــدة فمثــا العديــد مــن طلبــة الطــب العــام أو التمريــض فــي الكليــات  
الفلســطينية قــد تطوعــوا كل فــي مناطــق ســكتهم لتقديــم الــدور المطلــوب حيــث تلــك المبــادرات قــد عــززت مــن 
تحمــل الشــباب والشــابات للمســؤولية اتجــاه المجتمــع وأيضــا ســاهمت فــي إيصــال صــوت الشــباب والشــابات كعنصــر 
فاعــل فــي المجتمــع. ويشــتمل هــدف التنميــة المســتدامة 3 المتعلــق بالصحــة )هــدف التنميــة المســتدامة 3( علــى 
غايــة محــددة تقضــي بضــرورة أن يكفــل العالــم، بحلــول عــام 2030، حصــول الجميــع علــى خدمــات رعايــة الصحــة 
الجنســية واإلنجابيــة، بمــا فــي ذلــك خدمــات ومعلومــات تنظيــم األســرة والتوعيــة الخاصــة بــه. مــن جانــب أخــر، أشــارت 

الخطــة االســتراتيجية للمجلــس األعلــى للرياضــة والشــباب والشــابات 

ضمــن أهدافهــا االســتراتيجية إلــى أهميــة الصحــة والســلوكيات الصحيــة لقطــاع الشــباب والشــابات وجــاءت علــى 
النحــو االتــي:

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

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

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

أشــار %39.4 مــن الشــباب والشــابات ممــن اســتطلعوا انهــم قــد شــاركوا بتوزيــع معونــات غذائيــة أو طبيــة خــال 
ازمــه كوفيــد - 19 أو قامــوا بعمــل مبــادرات مــن أجــل التخفيــف مــن أثــار األزمــة علــى مجتمعاتهــم، كان هنــاك دورا 
مميــزا للشــباب فــي مجتمعاتهــم خــال ازمــه كوفيــد-19 حيــث أشــار %24.8 منهــم إلــى انهم قد شــاركوا في برامج 
توعويــة مختلفــة ومرتبطــة بكوفيــد 19، كمــا أشــار بعــض المشــاركين فــي ورشــات العمــل بغــزة والضفــة  بمشــاركة 
الشــباب والشــابات   فــي حمــات التعقيــم المختلفــة فــي األحيــاء القريبــة بالمشــاركة مــع الهيئــات المحليــة والجهــات 
المختصــة .ومــن خــال المجموعــات البؤريــة المختلفــة أشــار العديــد مــن الشــباب والشــابات إلــى انهــم قــد شــاركوا 
بنشــاطات مختلفــة ســواء المتعلقــة بأزمــة كوفيــد أو نشــاطات تنفــذ علــى مــدار العــام فــي مؤسســاتهم المشــاركة 

بإنتــاج بعــض األفــام التوعويــة المتعلقــة بالعنــف ضــد النســاء، أو تنفيــذ أنشــطة ترفيهيــة ألطفــال. 
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المخرجات المتعلقة بالقطاع الصحي:

تصميم وتنفيذ مبادرات شبابية متعلقة بتوزيع طرود صحية أو المشاركة . 1
بحمات توعوية مرتبطة بجوانب صحية عديدة. 

بناء قدرات الشباب والشابات   ليكونوا قادرين على اتخاذ قرارتهم وتحمل . 2
مسؤوليتهم في ظل جائحة كوفيد 19.

تعزيز دور الشباب والشابات في تحمل المسؤولية اتجاه المجتمع . 3
وبالذات في ظل جائحة كوفيد 19. 

توفير خدمات صحية ونفسية لقطاع الشباب والشابات من اجل تمتعهم . 4
في صحة جسدية ونفسية جيدة.

تقوية دور المؤسسات الشبابية في مجال التوعية الصحية فيما يتعلق . 5
بقضايا الصحة النفسية والجنسية والحياتية. 

رفع الوعي الصحي لدى الشباب والشابات فيما يتعلق بالحقوق الصحية.. 6

قلة المؤسسات األهلية التي تخدم احتياجات الشباب والشابات في . 7
المجتمع. 

دور الشباب والشابات في قطاع التعليم 

ــا، يعتبــر التعلــم مفتــاح النجــاح الشــخصي والمهنــي لمــدى الحيــاة. التعلــم 
ً
فــي عالمنــا الــذي يــزداد تعقيــًدا وترابط

يتيــح لنــا اغتنــام الفــرص وخلقهــا. بدافــع االهتمــام أو الضــرورة، يســعى كل واحــد منــا إلــى تعلــم معرفــة جديــدة أو 
االنخــراط فــي تدريــب جديــد الكتســاب الكفــاءات وتحديثهــا وتعزيزهــا. هــذا أمــر بالــغ األهميــة بشــكل خــاص بالنســبة 
ــز بالتقــدم التكنولوجــي  ــذي يتمي ــر بســرعة، وال ــى مســتقبل العمــل المتغي ــي مــن الشــباب، بالنظــر إل ــل الحال للجي
ــر الطريقــة التــي نتعلــم بهــا. ومــع ذلــك، بينمــا تدعــم  ــكار تقنيــات جديــدة يغي والحاجــة إلــى انتقــال ســريع إلــى ابت
هــذه التقنيــات التعلــم للكثيريــن، فــإن الوصــول إليهــا ليــس دائًمــا عالمًيــا. مــن واجبنــا التأكــد مــن أن التقنيــة ال تتــرك 
 يتخلــف عــن الركــب. فقــط عندمــا تتبنــى السياســات نهــج دورة الحيــاة، ويتــم تمويــل التعليــم والتدريــب بشــكل 

ً
أحــدا

جيــد وأتاحتهمــا بشــكل متســاٍو، ســيكون لــدى األفــراد القــوة والقــدرة علــى التصــرف بشــكل مســتقل واتخــاذ خيــارات 
حــرة. وكمــا نصــت عليــه القوانيــن الدوليــة »التعليــم« هــو حــق لكافــة المواطنيــن، وكمــا جــاء فــي الهــدف الرابــع مــن 
أهــداف التنميــة المســتدامة 17، حيــث يجــب العمــل علــى تيســيره للشــباب كبقيــة فئــات المجتمــع األخــرى. وأفــاد مــا 
نســبته 23.9 %مــن الشــباب والشــابات علــى أهميــة تطويــر مهــارات الشــباب الحياتيــة والمهنيــة لتســاعدهم فــي 
ــة تفعيــل دور الشــباب  ــة. وعندمــا ســؤل الشــباب والشــابات عــن كيفي االنخــراط بالعمــل داخــل المؤسســات األهلي
فــي المجتمــع، فأجــاب مــا نســبته %19.5 علــى أهميــة تدريــب الشــباب فــي مجــاالت مهنيــة، اقتصاديــة، الــخ. ومــن 
ــة هــو  ــل دورهــم بالمجتمــع والمؤسســات األهلي ــات الشــباب والشــابات فــي انخراطهــم وتفعي ــان أولوي الماحــظ ب

تمكينهــم وتدريبهــم فــي مجــاالت مختلفــة. 

تقــدم وزارة العمــل ومــن خــال مراكــز التدريــب المهنــي بتقديــم فــرص تدريبيــة للشــباب مــن خــال تقديــم خدمــات 
التدريــب المهنــي التــي تنســجم مــع حاجــات الســوق األساســية وتخريــج أيــدي عاملــة مهنيــة ماهــرة تســتطيع تقديــم 
خدمــات للســوق المحلــي والمنافســة فــي الســوق الخارجــي، وتطــرح هــذه المراكــز دورات تدريبيــة فــي مواضيــع 
المختلفــة منهــا )الكهربــاء، ميكانيــك الســيارات، كهربــاء الســيارات، األلمونيــوم، البــاط، صيانــة األجهــزة المكتبيــة، 

النجــارة، الســكرتارية، تكييــف وتبريــد، الــخ(.

تتعــدد الجهــات المقدمــة لخدمــات التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي فــي فلســطين، كمــا وتتعــدد أنــواع وأنظمــة 
التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي ممــا يعطــي الفرصــة للتنــوع والمرونــة.

17  أهداف التنمية المستدامة الهدف الرابع ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع 
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تهــدف هــذه المراكــز لتزويــد ســوق العمــل باحتياجاتــه المهنيــة مــن خــال تدريــب الشــباب علــى تلبيــة احتياجــات ســوق 
العمــل الفلســطيني وأيضــا مــن أجــل تســهيل انخــراط الشــباب ووصولهــم لســوق العمــل.

تذهــب الدراســة إلــى انــه وبالرغــم مــن ارتفــاع نســبة الشــباب الحاصليــن علــى شــهادة جامعيــة إلــى أن هنــاك فجــوة 
ال زالــت قائمــة فــي طبيعــة التعليــم الجامعــي ومائمتــه مــع متطلبــات ســوق العمــل.

كمــا أن التدريــب المهنــي ال زال ينقصــه الوعــّي المجتمعــي وتقبــل ثقافــة المجتمــع بانخــراط الشــباب فــي التدريــب 
المهنــي، كمــا أن هنــاك حاجــة أن تطــور هــذه المراكــز مــن برامجهــا لمواكبــة المهــن الخاصــة بالقــرن 21 وعــدم 

ــة اقتصارهــا علــى المهــن التقليدي

المخرجات المتعلقة بقطاع التعليم

ن الشباب من الوصول إلى غاباتهم بسرعة . 1
ّ
زيادة المعرفة والمهارات الحياتية مما ُيمك

وبنجاح. 

يسعى الشباب إلى التعلم والمعرفة الجديدة من اجل االنخراط في تدريبات جديد . 2
الكتساب الكفاءات وتحديثها وتعزيزها.

على المؤسسات األهلية تبنى سياسات نهج الدورات التدريبية وتمويلها بشكل جيد . 3
وأتاحتهما بشكل متساٍو لفئة الشباب والشابات، سيكون لدى األفراد القوة والقدرة 

على التصرف بشكل مستقل واتخاذ خيارات حرة. 

على المؤسسات األهلية توفير نهج التعليم المرتبط بالتقدم التكنولوجي والحاجة . 4
إلى ابتكار تقنيات جديدة. 

على المؤسسات األهلية توفير تدريبات لشباب والشابات في المجاالت المهنية من . 5
اجل زيادة فرص انخراطهم بسوق العمل. 

1. الجانب القانوني للقطاعات القاء نظرة على القوانين ذات الصلة بالشباب في المجتمع 
الفلسطيني

يمثــل الشــباب شــريحة اجتماعيــة هامــة وكبيــرة مــن الشــعب  الفلســطيني  لمــا يتمتعــون بــه مــن قــوة وحيويــة 
ومصــدر قــوى وطاقــة ال يجــوز اتجاهلهــا ،والتخطيــط يبــدأ لتلبيــة احتياجــات الشــباب المســتقبلية ســواء االقتصاديــة 
منهــا أو االجتماعيــة أو الثقافيــة أو الصحيــة مــن أجــل  تمكيــن واضعــي السياســات وصانعــي القــرار  مــن وضــع 
القوانيــن والسياســات التــي تخــدم وتعمــل لتلبيــة احتياجــات فئــة الشــباب نســتعرض فــي هــذه الورقة   أهــم القوانين 
والتشــريعات التــي تتعلــق بالشــباب الفلســطيني، بهــدف اســتعراض هــذه القوانيــن ومحاولــة تســليط الضــوء علــى 

مــدى موائمــة هــذه القوانيــن مــع متطلبــات واحتياجــات   الشــباب الفلســطيني .     

القوانين ذات العاقة بالمشاركة السياسية 

تعتبــر المشــاركة السياســية احــدى تجليــات الحيــاة الديمقراطيــة والحيــاة السياســية وتتعــدد مواضيــع المشــاركة 
السياســية حيــث تمثــل محــورا أساســيا لكثيــر مــن الجوانــب ســواء المشــاركة فــي األحــزاب والتنظيمــات السياســية او 

تلــك المتعلقــة بالهيئــات التشــريعية.

مشــاركة الشــباب السياســية نــص قانــون االنتخابــات علــى انــه يحــق لــكل فلســطيني ممارســة حــق االنتخــاب فــي اذا 
ــد عليــه نظــام االنتخابــات فــي النظــام االنتخابــي االنتخابــات العامــة.18

ّ
كان ســن 18 فمــا فــوق وكمــا أك

 https://www.elections.ps/tabid/670/language/ar-PS/Default.aspx  18
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• أمــا بالنســبة للترشــح للرئاســة فهــي مــن ســن 40 ســنة  نــص  المــادة 1912   مــن القانــون  رقــم )9( 	
لســنة 2005  

• بشــأن االنتخابــات فمــا فــوق والترشــح لعضويــة المجلــس التشــريعي مــن ســن 28 فمــا فــوق نــص 	
المــادة 15   مــن القانــون رقــم )9( لســنة 2005، وبهــذا فقــد حــرم القانــون كافــة الشــباب مــن حــق 

الترشــح   

• منــذ 	 التشــريعي معطــل  المجلــس  أن  بالرغــم  بالشــباب  الخاصــة  التشــريعي  المجلــس  قوانيــن 
أكثــر مــن 15 عــام حتــى أالن لــم يتــم إصــدار أي قوانيــن عــن المجلــس التشــريعي تخــص الشــباب 

ورعايتهــم، كذلــك ال توجــد لجــان خاصــة لمناقشــة قضايــا الشــباب فــي المجلــس التشــريعي 

• المجلس األعلى للشباب والرياضة 	

بناء على قرار الرئيس لعام 2011 بتشكيل المجلس األعلى للشباب والرياضة 

قــام المجلــس ضمــن اســتراتيجيته بالعمــل مــع القطــاع الشــبابي بتطويــر خطــه اســتراتيجية« الشــباب مســتقبلنا 
2017-2022 حيــث تهــدف هــذه االســتراتيجية إلــى إدمــاج الشــباب ضمــن الخطــة التنمويــة القطاعيــة ألعــوام )2017-

.)2022

مــا هــو ماحــظ أن هنــاك قصــور فــي تمثيــل الشــباب فــي الهيئــات القياديــة األحــزاب السياســية أو تلك المتعلق بالمشــاركة 
في المؤسســات التشــريعية، حيث أثار الشــباب والشــابات ضرورة فتح المجال أمام تمثيل الشــباب والشــابات بشــكل أكبر 
فــي الهيئــات اإلداريــة واألحــزاب السياســية وكذلــك علــى مســتوى صنــاع القــرار، حيــث يمكــن العمــل علــى توفيــر احتياجات 
الشــباب والشــابات ومتطلباتهــم. واكــد الشــباب والشــابات مــن خــال االســتبيان علــى أن نســبة 19.4 % مــن الشــباب 
تشــير علــى أن دور الشــباب والشــابات فعــال بشــكل جيــد فــي القطــاع السياســي، واالقتصــادي، واالجتماعــي، واألهلــي 
والحكومــي فــي الضفــة.  أمــا غــزة النســبة اعلــى فتصــل %22.1.  بالمقابــل %28.9 أفــادوا بــان دور الشــباب والشــابات 
فعــال بشــكل جيــد فــي المؤسســات الشــبابية، والخيريــة، والتعاونيــة، والنــوادي. واالئتافــات فــي منطقــة الضفــة. ولكــن 
بالنســبة لغــزة أظهــرت األرقــام بأقــل نســبة عمــا هــي بالضفــة وصلت إلــى %26.9. هذه إشــارة على أن الشــباب والشــابات 
يــرون أدوارهــم\ن فــي المؤسســات الشــبابية، والخيريــة، والتعاونيــة، والنــوادي. واالئتافــات أكثــر ممــن عليــه بــاألدوار فــي 
األحــزاب السياســية. وأيضــا عبــر مــا نســبته %22.6 عــن ضــرورة إشــراك الشــباب والشــابات بأليــة صنــع القــرار، مــن اجــل تعزيــز 
دورهــم فــي ممارســة حقهــم بالترشــح واالنتخــاب ضمــن هيكليــة العمــل بالمؤسســة وكمــا أفــاد مــا نســبته %39.3 مــن 

الشــباب والشــابات مشــاركة الشــباب الشــابات فــي عمليــة صنــع القــرار غيــر متوفــر.

من وجهة نظر واضعي الدراســة فا زالت هناك عوائق قد تحول من إمكانية المشــاركة السياســية للشــباب، حيث تتباين 
هــذه المعوقــات فالمشــاركة السياســية للشــباب الفلســطيني محــدودة وتقتصــر فقــط علــى االهتمــام بهــم بالتصويــت، 
وأفــادوا %25.6 مــن الشــباب والشــابات مــن الضفــة الغربيــة يعتقــدون بــأن دورهــم غيــر فاعــل وال يتــم تمثيــل أو مشــاركة 
الشــباب والشــابات في الحركات واألحزاب السياســية. ويتضح أن مشــاركة الشــباب في األحزاب السياســية أيضا تكاد تكون 
ضعيفــة بســبب عــدم تمثيلهــم بشــكل فعــال فــي المســتويات القياديــة لتلــك األحــزاب أو مــن المشــاركة الهامــة وال زال 

هنــاك عمليــة تغييب للقطاع الشــبابي

أن تعزيز مفهوم التنمية بالمشاركة من شأنه أن يّعزز من دور الشباب في عملية التنمية في مجتمعهم تقترح الورقة 
تبنــي صيغــة وطنيــة تحــدد مــن خالهــا السياســة الوطنيــة اتجــاه قطــاع الشــباب وان يتــم النظــر إلــى الشــباب علــى أســاس 
أنهم شــركاء في بناء مجتمعهم من خال المشــاركة في التخطيط ورســم السياســات الخاصة بهم ومشــاركتهم في 
تقييم تلك السياســات، أن تنفيذ تلك المشــاركة من شــأنه أن يعمل على تلبية طموحات الشــباب وأحامهم /مما يعزز 
مــن مشــاركتهم الفاعلــة ســواء فــي الحيــاة السياســية أو االقتصاديــة أو االجتماعيــة أو الثقافيــة. إن وجــود رؤيا اســتراتيجية 
بالمشــاركة الشــبابية فــي كافــة المؤسســات واألطــر المجتمعيــة )النــوادي، المراكــز الشــبابية، المجالــس البلديــة والقريــة، 

المجلس التشــريعي( يشــكل الضمان نحو دمج الشــباب أكثر في السياســات والمؤسســات المختلفة. 

19  قانون رقم )9( لسنة 2005 بشأن  االنتخابات 
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ــر مــن 15  ــات السياســية ألكث ــددة للشــباب، كمــا أن عــدم أجــراء االنتخاب ــا مّح ــح مزاي ــم يمن ــون الفلســطيني ل والقان
عــام لــم يمنــح العديــد مــن الشــباب بالمشــاركة فــي العمليــة الديمقراطيــة، كمــا أن القانــون األساســي لــم يمنــح 
الشــباب علــى ســبيل المثــال كوتــا خاصــة بالشــباب تضمــن لهــم المشــاركة. كمــا أن مشــاركة الشــباب فــي األحــزاب 
السياســية أيضــا تــكاد تكــون ضعيفــة بســبب عــدم تمثيلهــم بشــكل فعــال فــي المســتويات القياديــة لتلــك األحــزاب 

أو مــن المشــاركة الهامــة وال زال هنــاك عمليــة تغييــب للقطــاع الشــبابي.

  القوانين االقتصادية ذات العاقة مع الشباب 

• ــة للجنســين: نــص قانــون العمــل الفلســطيني رقــم )7( لســنة 2000 فــي المــادة 	  ســوق العمــل والبطال
الثانيــة أن العمــل حــق لــكل مواطــن وتعمــل الســلطة الوطنيــة علــى توفيــره علــى أســاس تكافــؤ الفــرص 

ــز لالتحــاق بســوق العمــل.  ودون أي نــوع مــن أنــواع التميي

بالرغــم مــن ذلــك فــا زال هنــاك  العديــد مــن  الشــباب مــن الفئــة العمريــة )18-29( يعانــوا مــن  ارتفــاع فــي 
معــدل البطالــة حيــث تصــل إلــى %46  علمــا أن نســبة البطالــة لــدى اإلنــاث  أعلــى  منهــا لــدى الشــباب حيــث 
تصــل لــدى اإلنــاث إلــى 7920% ، حيــث يــؤدي ارتفــاع معــدالت البطالــة إلــى عواقــب وخيمــة تنعكــس ســلبا 

علــى قطــاع الشــباب نذكــر منهــا االكتئــاب وضعــف احتــرام الــذات والقلــق الدائــم.  

واكد الشباب والشابات من خال الدراسة على أهمية األنشطة التي تساهم في تمكين الشباب والشابات 
اقتصاديــا واهمهــا تمكينهــم فــي المجــاالت االجتماعيــة، واالقتصادية والسياســيةـ أفاد ما نســيته %22.4 من 
الشــباب والشــابات بالحاجة إلى تمكين الشــباب والشــابات في المجاالت االجتماعية، واالقتصادية والسياسيةـ 
بالمرتبة األولى، وبالمرتبة الثانية أفاد %19.2 من الشــباب والشــابات بتدريب الشــباب والشــابات في مجاالت 
مهنيــة، واقتصاديــة. بالمقابــل أفــاد مــا نســبته %20.7 مــن الشــباب والشــابات بقطاع غــزة بالحاجة إلى تمكين 
الشــباب والشــابات فــي المجــاالت االجتماعيــة، واالقتصاديــة والسياســيةـ بالمرتبــة األولــى، وبالمرتبــة الثانيــة 

أفــاد %19.8 مــن الشــباب والشــابات بتدريــب الشــباب والشــابات فــي مجاالت مهنيــة، واقتصادية

مــن وجهــة نظــر الدراســة إن أجــد األســباب إلرتفــاع البطالــة هــو عــدم التطابــق بيــن متطلبــات الوظيفــة  
ومؤهــات المتقدميــن للوظيفــة  فحســب مســح األجــور لعــام 2017 الــذي قام به الجهــاز المركزي إلحصاء 
الفلســطيني21  أن هنــاك مــا نســبته %28 عــدم  تطابــق بيــن متطلبــات الوظيفــة والمؤهــات  ، وهنــا  يمكــن  
العمــل علــى ضــرورة توجيــه الشــباب لدراســة التخصصــات المطلوبــة لســوق العمــل مــن جهــة ومــن جهــة 
ــات المائمــة لإلحتياجــات  ــاء قــدرات الشــباب وتمكينهــم مــن خــال تقديــم التدريب أخــرى  العمــل علــى بن

الوظيفيــة. يمكــن اختزالــه بمشــاركة شــبابية متدنيــة ومعــدالت بطالــة عاليــة، ونســبة فقــر عاليــة.

القوانين – سياسات واألنظمة االقتصادية ذات العاقة مع الشباب

•  قوانيــن تســجيل المشــاريع الصغيــرة  تمثــل الشــركات الصغيــرة فــي فلســطين أكثــر مــن %90 مــن قطــاع 	
األعمــال فــي فلســطين، ووجــود مثــل هــذه الشــركات يتطلــب جملــة مــن اإلجــراءات والتــي يتطلــب تســجيلها 
ــة. تفــرض القوانيــن الفلســطينية علــى أّي منشــأة تعمــل  ــات القانوني لــدى مراقــب الشــركات أولــى المتطلب
داخــل فلســطين الترخيــص وهــذا يعــود إلــى طبيعــة عمــل المنشــأة والجهــة المســؤولة عنهــا، وفــي بعــض 
األحيــان تتعــدد جهــات الترخيــص وقــد يكــون هنــاك تســجيل وترخيــص وبالنســبة للمنشــأة الصغيــرة  فالوضع ليس 
واضحــا لعــدم وجــود عامــل قانونــي ينظــم تســجيلها ويتعامــل معهــا كشــركة.  هنالــك بعــض المبــادرات التــي 
ــا  صــادق عليهــا مجلــس الــوزراء الفلســطيني لتشــجيع االســتثمار فــي بعــض القطاعــات مثــل قطــاع تكنولوجي
المعلومــات واالتصــال حيــث أن هــذا قطــاع واعــد لتشــغيل قطــاع الرياديــن مــن الشــباب ولكنــه يحتــاج إلــى 

اســتثمارات كبيــرة.

 ال يــزال لغايــة اآلن ال وجــود لقانــون خــاص للمنشــأة الصغيــرة فــي فلســطينيين، ويشــكل التمويــل للمشــاريع 
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الصغيــرة أكبــر التحديــات التــي يواجهــا قطــاع الشــباب وخصوصــا اإلنــاث عنــد البحــث عــن تمويــل للمشــاريع، حيــث 
تمثــل متطلبــات مؤسســات التمويــل وشــروطها عقبــة كبيــرة أمــام الشــباب لتنفيذ مشــاريعهم الرياديــة، حيث أن 
طعن توفيــر مثــل تلــك الشــروط 

ّ
الكثيــر مــن الفتيــات يأتيــن مــن مناطــق مهمشــه وذات دخــل منخفــض وال يســت

ممــا يفقدهــن فــرص فــي تنفيــذ أفــكار مشــاريعهن الخاصــة بهــن. وعّبــر%16.1 مــن الضفــة وكذلــك %16.5 مــن 
قطــاع غــزة مــن الشــباب والشــابات عــن مشــاركتهم الضعيفــة فــي المؤسســات أو نشــاطات المؤسســة لعــدم 
درايــة المؤسســات بــدور الشــباب والشــابات، كمــا وأن %31.3 مــن الضفــة، %33.9 مــن قطــاع غــزة أعربــوا عــن 

عــدم توفــر برامــج ونشــاطات لخدمــة الشــباب والشــابات.

 وأجــاب مــا نســبته %25.2 مــن الشــباب والشــابات فــي الضفــة الغربيــة، و%25.6 مــن الشــباب والشــابات فــي قطــاع غــزة 
عــن عــدم توفــر دعــم مالــي لمشــاريع وأنشــطة الشــباب والشــابات. وأيضــا أفــاد الشــباب والشــابات عــن عــدم اســتدامة 
مشــاريع الشــباب والشــابات فــي المؤسســات لهــا دور فــي عــزوف الشــباب والشــابات، حيــث أجــاب مــا نســبته 19.7% 
مــن الشــباب والشــابات فــي الضفــة الغربيــة عــن عــدم اســتدامة المشــاريع الماليــة لمشــاريع وأنشــطة المؤسســات 
المجتمعيــة، وكذلــك األمــر بقطــاع غــزة، فقــد أفــاد %16.9 مــن الشــباب والشــابات عــن عــدم اســتدامة المشــاريع الرافــدة 
للشــباب فــي المؤسســات المجتمعيــة. واجمــع الطرفــان مــن الشــباب والشــابات علــى أن الدعــم المالــي لــه أهميــة فــي 

مشــاركة الشــباب والشــابات فــي المؤسســات المجتمعيــة

القوانين - منظور النوع االجتماعي: 

قانون األحوال الشخصية، وهو القانون الوحيد المطبق في فلسطين، والتعريف بالزواج وأنواعه وآثاره، والحقوق 
المترتبة على عقد الزواج، وحقوق الزوجات اتجاه األزواج، واإلجراءات القانونية التي تجهلها كثير من النساء ولها 

عاقة بحقوقهن اتجاه أزواجهن، والتي شرعها لها ديننا الكريم، وتشمل: النفقة، والمهر المؤجل، والحماية. تم 
 .

ً
إقرار القانون الجديد الذي أفاد برفع سن الزواج إلى »18« عاما

األموال المشتركة: 

يقوم الزواج في قانون األحوال الشخصية الساري في فلسطين على وجود ذمة مالية مستقلة للزوجة عن تلك التي 
للزوج، فالزوج هو المكلف باإلنفاق على الزوجة وفقا لهذا العقد لذلك ال يوجد مفهوم لألموال المشتركة في هذا 

القانون، أما على أرض الواقع فإن المرأة هي شريك أساسي للرجل في تحمل األعباء المادية واالقتصادية لألسرة، سواء 
في عملها خارج المنزل أو في عملها داخل المنزل. وفي كثير من الحاالت ال يعترف القانون بما ساهمت به المرأة كون 

هذه المساهمة غير موثقة وغير ملزمة قانونيا، وإنما تعتبر من باب التبرع وفي حالة الوفاة أو الطاق تعتبر المرأة هي 
الخاسر األكبر

األجور:

ــد  ــرة اللتحــاق  الشــباب فــي ســوق العمــل، فعن ــات الكبي ــر األجــور المنخفضــة  فــي ســوق العمــل مــن التحدي  تعتب
الحديــث عــن األجــور تضــرب مثــال  عــن الّحــد األدنــى ألجــور والبالــغ 1450 شــيكل بينمــا يعتبــر خــط الفقــر ب 2470 
شــيكل ، ومــن المتوقــع أن  يبــدأ منــذ العــام  القــادم 2022  رفــع الحــد األدنــى األجــور  إلــى 1880 شــيكل  حســب مــا 
تــم االتفــاق عليــه بيــن األطــراف  الثاثــة  ، مــع وجــود فجــوة واضحــة فــي معــدل األجــر اليومــي بيــن النســاء والرجــال، 

يبلــغ  معــدل األجــر اليومــي للنســاء 98 شــيقل مقابــل 102 شــيقل للرجــال22 

 ما يحظى باهتمام 
ً

أن قانون العمل الفلسطيني من أهم القوانين الداخلية في أي دولة، ولذلك فهو عادة
الدول والمنظمات الدولية المتخصصة، وترجع هذه األهمية الرتباطه الوثيق بالتطورات االجتماعية واالقتصادية 
 ما يسعى المشرع في كل دولة إلى إقامة نوع من 

ً
والسياسية وتفاعله معها واستجابته لمتطلباتها، إذ عادة

 -  في العاقة ما بين مصالح كل من طرفي اإلنتاج العامل ورب العمل. أن هذا 
ً
التوازن – وإن لم يكن مطلقا

 على تطبيقه سواء على مستوى العمال أو أرباب العمل، ال سيما أنه لم يأخذ بعين 
ً
 كبيرا

ً
القانون واجه انتقادا
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االعتبار عند صياغته الوضع االقتصادي لسوق العمل إضافة إلى كونه قد صدر بمعزل عن القانون األساسي، 
 وقواعد عامة، كان قد نظمها القانون األساسي، مما جعل بعض نصوصه مشوبة 

ً
مما جعله يتضمن أحكاما

بالقصور والضعف. أفاد الشباب الشابات من خال المقابات البؤرية إلى أهمية تعديل الحد األدنى لألجور لكي 
يتكمنوا الشباب في االنخراط بالسوق العمل المحلي بدل من الهجرة إلى السوق اإلسرائيلي أو األجنبي. 

ومن هنا تبدو أهمية هذا القانون من الناحية االجتماعية ، إذ أن قانون العمل يسري على شريحة كبيرة من 
أفراد المجتمع المرتبطين بعاقة تبعية بأرباب العمل، وهو إذن ينظم هذه العاقة إما يتدخل في الحياة اليومية 
للعمال وينعكس على حياتهم العائلية، كما ويهتم هذا القانون بتنظيم عمل األحداث والنساء، وباإلضافة لكل 

ما سبق ذكره فهو يهتم بأمر حيوي بالنسبة للعمال وعائاتهم أال وهو األجر الذي يكون له أثر على حياتهم 
الفردية والعائلية. وعندما يتدخل القانون لتنظيم هذه المسائل وغيرها فهو إنما يستهدف 

تحقيق السام واألمن االجتماعي، وهذا الهدف يعتمد إلى حٍد بعيد على مدى تطور قانون العمل وتقدمه، 
فهو الذي يحدد مدى القدرة على تنمية الموارد البشرية في مجال العمل في القطاع الخاص. 

تــرى الدراســة أن عمليــات اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي للشــباب قــد تعمــل مــن الّحــد مــن تقليــص الفجــوة فــي األجــور 
بالنســبة إلنــاث فهــي تعتبــر مــن وســائل تحســين وصــول الشــباب إلــى ســوق العمــل، وهــذا األمــر يحتــاج إلــى تكثيــف 
العمــل مــن قبــل وزارة العمــل لتشــجيع االلتحــاق بالتدريبــات المهنيــة وتوفيــر مهــارات تســاعد الشــباب الفلســطيني 
فــي االلتحــاق بســوق العمــل، وهــذا األمــر يتطلــب أيضــا بالعمــل مــن أجــل زيــادة االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة بشــكل 
جيــد وخاصــة فــي المناطــق الريفيــة والمناطــق المهمشــة. والتأكيــد علــى تنفيــذ القــرار رفــع الحــد األدنــى األجــور إلــى 

1880 شــيكل حســب مــا تــم االتفــاق عليــه بيــن األطــراف ذات العاقــة واالختصــاص.

القوانين -  ذات العاقة مع الشباب والزراعة

فــي عــام 2003 صــدر قانــون الزراعــة الفلســطيني حيــث جــاء بديــا لقوانيــن كانــت ســائدة منــذ العهــد األردنــي، كمــا 
تــم فــي األعــوام 2005 و2016 إدخــال تعديــات تتعلــق بصنــدوق درء المخاطــر. 

ضمــن اســتراتيجية وزارة الزراعــة الفلســطينية فــي القطــاع الزراعــي صمــود وتنميــة ألعــوام 2017-2022 تــم اإلشــارة 
إلــى الشــباب مــن المزارعيــن  ضمــن اكثــر مــن محــور مــن االســتراتيجية المذكــورة، ضمــن األولويــات السياســية  وتحــت 
سياســة دعــم الصمــود وضمــن »الهــدف االســتراتيجي رقــم )1( صمــود المزارعيــن والمزارعــات وتمســكهم بــاألرض 
قــد تعــزز وفــي المحــور )4( مــن تلــك األولويــة »توفيــر بيئــة مناســبة إلنتــاج والتنميــة الزراعيــة للشــباب والمزارعيــن 
فــي المناطــق )ج( والقــدس عبــر التنســيق المســتمر مــع جميــع األطــراف  لتوفيــر خدمــات  للمزارعيــن فــي المناطــق  

المهمشــة وتقديــم البرامــج والمشــاريع الزراعيــة للفقــراء والمهمشــين والنســاء الرياديــات«23.

كمــا تــم أيضــا اإلشــارة فــي االســتراتيجية المذكــورة وضمــن األولويــات السياســية الهــدف االســتراتيجي رقــم )4( 
وتحــت سياســة الخدمــات المســاندة رقــم )4( وفــي المحــور )1( إيجــاد آليــات وصــول المزارعيــن الصغــار والنســاء 
والشــباب للتمويــل لتطويــر مزارعهــم الحاليــة وأقامــه أعمــال زراعيــة رياديــة » ، والمحــور )2( أيضــا فــي االســتراتيجية 
أشــار إلــى »تمكيــن الشــباب والنســاء والمزارعيــن والرياديــن مــن الوصــول إلــى خدمــات فــي مجــال تطويــر األعمــال 

الزراعيــة وتكثيــف الجهــود لدعــم الرياديــة فــي القطــاع الزراعــي »24

وفــي ِاطــار الخطــة الحاليــة لتطويــر االقتصــاد بــدأت بتركيــز جهــود فــي القطــاع الزراعــي خاصــة فــي مناطــق )قلقيليــة، 
طولكــرم، طوبــاس( مــن أجــل العمــل علــى خلــق تنميــة زراعيــة. كمــا قامــت الــوزارة ومــن خــال وزارة األوقــاف 
الفلســطينية بالمباشــرة بحملــة فــي محافظــة أريحــا لضمــان أراض زراعيــة بمســاحة 10 دونــم لتشــجيع الشــباب فــي 
االنخــراط بالزراعــة وإقامــة مشــاريع زراعيــة  بهــدف تشــغيل الشــباب مــن خــال البحــث عــن إقامــة فــرص فــي ساســل 
القيمــة الزراعيــة - الغذائيــة. والهــدف مــن ذلــك هــو دعــم خطــط االنفــكاك االقتصــادي وتقليــل االعتمــاد علــى 
الســوق الزراعيــة اإلســرائيلي مــن خــال دعــم ساســل القيمــة الغذائيــة الحاليــة والجديــدة بالتكنولوجيــات والخدمــات، 

23  وزارة الزراعة استراتيجية القطاع الزراعي -صمود وتنمية 2017-2022  ص 27 
24  المصدر السابق 
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وتعزيــز اســتدامة النظــم الغذائيــة المحليــة، وخلــق مســاحة لتوظيــف الشــباب وبالتالــي خفــض معــدالت البطالــة.

 أعلــن رئيــس الــوزراء العــام 2020 هــو« عــام الشــباب الفلســطيني«، وهــو مــا يمثــل فرصــة ثمينــة ألشــراك الشــباب 
فــي التصــدي للتحديــات التنمويــة فــي العديــد مــن القطاعــات مــن خــال  اقتــراح الحلــول التــي مــن شــأنها تســريع 
التكنولوجيــا،  اســتخدام  مــن  والتعليــم واالســتفادة  الزراعــة  عــدة:  فــي مجــاالت  فــي فلســطين  التنميــة  عجلــة 
ــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، أطلقــت الحكومــة الفلســطينية  واالســتجابة للتبعــات االجتماعيــة واالقتصاديــة لوبــاء كورون
مبــادرة التنميــة بالعناقيــد بالتركيــز علــى قطاعــات الزراعــة والســياحة والصناعــة والــذي يعتبــر مرجعيــة  لتشــجيع 
الحلــول المبتكــرة للتحديــات التــي تواجــه تنفيــذ خطــط العناقيــد وتعزيــز صمــود المجتمعــات الفلســطينية. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، فإن اســتراتيجية القطــاع الزراعــي للفتــرة 2017-2022 وإلــى جانــب تأكيدهــا  علــى دور المؤسســات ذات 
العاقــة فــي تعزيــز المشــاركة الفاعلــة للشــباب فــي قطــاع الزراعــة، فإنهــا تدعــم رواد األعمــال الشــباب للوصــول إلــى 

الخدمــات الزراعيــة عاليــة الجــودة الازمــة لتطويــر سلســلة القيمــة الزراعيــة.

مــن وجهــة نظــر الدراســة هنــاك فرصــة جيــدة للشــباب وخصوصــا فــي المناطــق المهمشــة ومناطــق ج، مــن خــال 
المباشــرة بمشــاريع زراعيــة صغيــرة حيــث يتوفــر ألبنــاء تلــك المناطــق مصــادر أراضــي يمكــن اســتغالها، وأوعــز الشــباب 
والشــابات إلــى ضــرورة توفيــر منــح ماليــة للمبــادرات والتعاونيــات الشــبابية المتعلقــة بالزراعــة مــن قبــل المؤسســات 
والحكومــة. وأفــاد %14.1 مــن الشــباب والشــابات ممــن أجابــوا علــى االســتمارة إلــى دعــوة الشــباب والشــابات   إلــى 
تشــكيل تعاونيــات ســواء رســمية أو غيــر رســميه. وأفــاد الشــباب والشــابات بأهميــة وجــود التعاونيــات الزراعيــة الشــبابية 
الن مــن الممكــن أن تقلــل نســبة البطالــة فــي صفــوف الشــباب والشــابات   وتســاهم فــي خلــق فــرص جديــدة للشــباب 
والشــابات وإعــادة الشــباب والشــابات للعمــل فــي األرض وأن تعيــد القيمــة الوطنيــة لــألرض وليــس فقــط لاقتصــاد. 

 القوانين ذات العاقة بالشباب والصحة 

الصــورة العامــة تشــير إلــى عــدم وجــود أي فصــل مــن فصــول قانــون الصحــة العامــة الفلســطيني رقــم )20( لســنة 
2004 خــاص بالشــباب الفلســطيني ، قياســا إلــى الطفــل والمــرأة التــي أفــرد لهــا مــادة رقــم )4( مــن الفصــل الثانــي 
مــن القانــون . بالرغــم مــن أن ضمــان توفيــر خدمــات صحيــة شــاملة ومتكاملــة لجميــع فئــات الشــعب »الهــدف األول 

مــن ضمــن الخطــة االســتراتيجية لــوزارة الصحــة  الفلســطينية 25

ــة للشــباب فكمــا تــم ذكــره ســابقا ال يوجــد أي خدمــات  ــاك عــدم قــدرة للتعامــل مــع االحتياجــات الصحي ــزال هن  ال ي
ــزال الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة واالنتفــاع  رعايــة خاصــة بالشــباب مثلهــم مثــل الطفــل، ومــن جهــة أخــرى ال ي
منهــا يشــكل مصــدر قلــق للعديــد مــن الشــباب وخصوصــا فــي المناطــق المهمشــة أو للشــباب العاطليــن عــن العمــل 

فــا وجــود مثــا لتـــامين صحــي خــاص بالشــباب يوفــر لهــم االنتفــاع مــن تلــك الخدمــات.

فمثــا إن عــدم أو محدوديــة وجــود برامــج تعليميــة صحيــة خاصــة بصحــة الشــباب هــي الطابــع األغلــب فــي الواقــع 
ــة التــي  ــة الدعــم النفســي واإلرشــادي فــي ظــل األزمــات االقتصاديــة والبطال الصحــي للشــباب، باإلضافــة إلــى قل

يعانــي منهــا الشــباب ممــا يزيــد مــن حــاالت االكتئــاب واالنطــواء عنــد الشــباب.

تعتقــد الدراســة أن الصحــة الجيــدة للشــباب هــي دافــع مهــم  للنمــو والتنميــة   أنــه يجــب العمــل مــن أجــل ســد 
الفجــوة فــي خدمــات  الرعايــة الصحيــة المقدمــة للشــباب حيــث أن تأميــن وتوفيــر تلــك الخدمــات  مــن شــأنه أن 
يشــجع الشــباب علــى االهتمــام بصحتهــم ســواء الجســدية منهــا أو النفســية ممــا  يكفــل تعزيــز الــدور االقتصــادي 
واالجتماعــي لفئــة الشــباب فــي  المشــاركة االجتماعيــة والسياســية بشــمل فاعــل فــي مجتمعهــم ، كمــا نــرى انــه 
يمكــن العمــل مــن خــال وســائل دعــم تقديــم الخدمــات المتعلقــة باحتياجــات الشــباب الصحيــة التــي مــن الممكــن أن 
تقدمهــا وزارة  الصحــة الفلســطينية وتســتجيب لحاجــات الشــباب الصحيــة ،كمــا يمكــن العمــل علــى المــدى البعيــد من 
أجــل العمــل علــى إعــداد السياســة الوطنيــة للشــباب والتــي تتمثــل فــي صياغــة إعــان مــن قبــل الــوزارة والحكومــة 
ة قويــة لتنميــة أنفســهم ومجتمعهم، 

ّ
عــن موقفهــا اتجــاه الشــباب. نــرى أنــه يمكــن للشــباب أن يكونــوا عوامــل حافــز

كمــا تســاعد مشــاركة الشــباب فــي جهــود تعزيــز الصحــة علــى تمكنيهــم مــن المشــاركة فــي تنميتهــم أنفســهم.

25   االستراتيجية  الصحية الوطنية  2014-2016 وزارة الصحة الفلسطينية 
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القوانين ذات العاقة بالتعليم والشباب 

التعليم االكاديمي  للشباب : يشـــتمل الهدف األول للتعليـــم الفلســـطيني »علـــى ضمـــان الوصـــول اآلمن للتعليـــم 
والشـــمول واإلنصــاف فــي التعليــم.«26

- تتعــدد القطاعــات الفرعيــة المنطويــة تحــت قطــاع التعليــم فــي دولــة فلســطين وتتقاطــع هــذه القطاعــات الفرعيــة 
مــع العديــد مــن القطاعــات الفرعيــة مــن القطاعــات األخــرى. وينخــرط الشــباب الفلســطيني أمــا فــي التعليــم العالــي 
أو فــي قطــاع التعليــم والتدريــب المهنــي، ضمــن التــزام فلســطين بجــدول أعمــال خطــة التنميــة المســتدامة 2030، أقــرت 
ــة الفلســطينية والتــي  ــة الســتراتيجية التنمي ــط االســتراتيجي للقطاعــات المكون ــة التخطي الحكومــة الفلســطينية اطــاق عملي
مــن ضمنهــا اســتراتيجية التعليــم والتعليــم العالــي، حســب الجهــاز المركــزي إلحصــاء الفلســطيني فقــد ارتفعــت نســبة الشــباب 
)18-29 ســنة( الحاصليــن علــى شــهادة بكالوريــوس فأعلــى فــي فلســطين مــن نحــو 120 شــابا لــكل ألــف فــي العــام 2007، 

إلــى نحــو 180 شــابا لــكل ألــف فــي العــام 2019 

أمــا علــى مســتوى الجنــس، ارتفعــت نســبة الشــابات الحاصــات علــى شــهادة بكالوريــوس 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 
ــف لعــام  ــكل أل ــى نحــو 130 شــابا ل ــف فــي العــام 2007، إل ــكل أل بكالوريــوس فأعلــى فــي فلســطين مــن نحــو 110 شــباب ل
2019.ينــدرج  التعليــم مــن ضمــن الهــدف الرابــع للتنميــة المســتدامة وهــو فــي صميــم خطــة التنميــة المســتدامة 

203027 »ضمــان التعليــم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص التعلــم مــدى الحيــاة للجميــع ».

تعتقــد الدراســة أن التعليــم هــو الطريــق إلــى المعرفة والتي تكســب الشــباب والشــابات المهــارات الحياتية والتعليمية 
ــر مهــارات  ــة تطوي ــاء مســتقلهم \ن. وأفــاد مــا نســبته 23.9 %مــن الشــباب والشــابات علــى أهمي ــدة فــي بن الجي
الشــباب الحياتيــة والمهنيــة لتســاعدهم فــي االنخــراط بالعمــل داخــل المؤسســات األهليــة. وعندمــا ســؤل الشــباب 
والشــابات عــن كيفيــة تفعيــل دور الشــباب فــي المجتمــع، فأجــاب مــا نســبته %19.5 علــى أهميــة تدريــب الشــباب 
فــي مجــاالت مهنيــة، اقتصاديــة، الــخ. ومــن الماحــظ بــان أولويــات الشــباب والشــابات فــي انخراطهــم وتفعيــل 

دورهــم بالمجتمــع والمؤسســات األهليــة هــو تمكينهــم وتدريبهــم فــي مجــاالت مختلفــة.

تحديات تواجه الشباب والشابات الفلسطيني

يرتبــط واقــع الشــباب والشــابات فــي األراضــي الفلســطينية بالكثيــر مــن المشــكات والتحديــات التــي تؤثــر ســلبا علــى 
ظروفهــم وحياتهــم، يواجهــون ظروفــا وأوضاعــا اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة ونفســية سياســية وصحيــة صعبــة، 

بحيــث تؤثــر تلــك الظــروف بطــرق مباشــرة وغيــر مباشــرة علــى أوضــاع الشــباب والشــابات فــي مختلــف القطاعــات 

يواجه الشباب والشابات في فلسطين جملة من التحديات المتداخلة والمترابطة ومن أهمها:

 تحديــات سياســية تتعلــق بالحــد مــن الحركــة والتنقــل واالعتقــاالت المتكــررة، أو المنــع مــن الســفر أو ضعــف 	
ــاب دور المجلــس  ــة الشــباب والشــابات   بســبب غي ــاب قانــون حماي تمثيلهــم ضمــن األحــزاب السياســية، غي

التشــريعي، الــخ. وغيرهــا مــن االنتهــاكات الداخليــة والخارجيــة.

 القوانيــن والتشــريعات الفلســطينية تعيــق تمثيــل الشــباب والشــابات   فــي الهيئــات والمجالــس اإلداريــة 	
والمحليــة.

 تحديــات تتعلــق باألوضــاع الصحيــة وارتفــاع فــي األمــراض النفســية نتيجــة الضغــوط التــي يعانــي منهــا الشــباب 	
والشابات.

  تحديات اقتصادية إضافة إلى ارتفاع في نسبة البطالة بين الخريجين من الشباب والشابات   	

26  وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم 2017 -2022 ص 40 
27  اهداف التنمية المستدامة 2030 
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 تحديات ومحدودية ما يخصص تنمية وتطوير الشباب والشابات   في موازنة الحكومة الفلسطينية	

  تحديــات اجتماعيــة تتعلــق بارتفــاع نســبة الفقــر بيــن الشــباب والشــابات، ارتفــاع تكاليــف الــزواج ممــا أدى 	
ــادة فــي  ــد الشــباب والشــابات. زي ــزواج عن ــزواج او تأخــر ســن ال ــر مــن الشــباب والشــابات عــن ال لعــزوف الكثي

حــاالت العنــف اتجــاه النســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

 ضعــف فــي ثقافــة العمــل التطوعــي عنــد الشــباب والشــابات، باإلضافــة إلــى عــدم وجــود إدارة فاعلــة 	
فــي حقوقهــم  إلــى ضيــاع  تــؤدي  والتــي  المدنــي  المجتمــع  مــن مؤسســات  الكثيــر  فــي  للمتطوعيــن 

وواجباتهــم.

  تحديــات تتعلــق بتفعيــل مشــاركة النســاء باإلضافــة إلــى زيــادة مشــاركة األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة، 	
والفئــات األقــل حظــا ودمجهــم فــي المجتمــع.

 تحديــات تتعلــق بتفعيــل دور الشــباب والشــابات   فــي األطــر والمؤسســات واألنديــة والمراكــز الشــبابية 	
المنتخبــة.

  فتــح المجــال أمــام الفئــات الشــابة فــي تحديــد خياراتهــم المســتقبلية ألطــاق طاقاتهــم وإبداعاتهــم التــي 	
فــي بعــض األحيــان تمنــع مــن قبــل بعــض الثقافــات الســائدة فــي المجتمــع.

 مشــكلة طبيعــة التخصصــات الجامعيــة ومــدى ماءمتهــا مــع احتياجــات ســوق العمــل، حيــث تشــير إحصــاءات 	
التربيــة والتعليــم إلــى أن %62.2 مــن مجمــوع الطــاب متخصصــون فــي برامــج العلــوم االجتماعيــة والتجاريــة 

والقانونيــة والتربويــة.

 تحدي على مســتوى التشــريعات والقوانين تبرز هذه التحديات في إقصاء الشــباب والشــابات   الفلســطيني 	
عــن مواقــع صنــع القــرار فــي مختلــف المؤسســات ومســتوياتها القياديــة، ثمــة هنالــك ثغــرات فــي التشــريعات 
ــا علــى تمثيــل 

ً
الناظمــة لحقــوق الشــباب والشــابات وواجباتهــم، وانعــدام المؤسســات الوســيطة القــادرة حق

الشــباب والشــابات اجتماعًيــا واقتصادًيــا وثقافًيا. 

 قلة البرامج والمشاريع الموجه لفئة الشباب والشابات   	

 معظم برامج الشباب والشابات   مشروطة بتوفر الدعم المالي )التمويل( لفئة الشباب والشابات. 	

 النظرية السلبية اتجاه تحمل الشباب والشابات للمسؤولية السياسة واالجتماعية واالقتصادية.	

 هجرة الشباب والشابات. 	
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توصيات عامة

  على المستوى المجتمعي والمشاركة المجتمعية 

 ال بــد مــن تغيــر فــي » التوجهــات » نحــو الشــباب والشــابات باتجــاه أن الشــباب والشــابات هــم شــركاء اليــوم 	
حتــى يكونــوا قــادة الغــد، وأننــا أهــل للثقــة والمســؤولية وأننــا قــادرون علــى صياغــة حاضرنــا ومســتقبلنا دون 

وصاية.

 ــة للشــباب فــي الهيئــات 	 ــر للشــباب والشــابات فــي العمليــة االنتخابيــة لضمــان مشــاركة فعال مشــاركة أكب
المحليــة.

 تفعيــل مشــاركة الشــباب والشــابات فــي المجالــس الشــبابية فــي المؤسســات المختلفة وتحديــدا المجالس 	
الشــبابية فــي البلديــات والهيئــات المحلية والمؤسســات المختلفة.

 تفعيل إدراج قضايا الشباب والشابات ضمن الخطط التنموية القطاعية والوطنية.	

 تفعيل إشراك الشباب والشابات في جلسات التثقيف المجتمعي لتعزيز المشاركة المجتمعية.	

 إعــادة النظــر فــي اللوائــح واألنظمــة التــي تخــص مشــاركة الشــباب والشــابات فــي الفعاليــات المؤسســاتية 	
المختلفــة وإعــادة النظــر فــي نســب المشــاركة للشــباب لضمــان وصــول الشــباب والشــابات إلــى مراكــز صنــع 

القــرار وتمثيــل الشــباب والشــابات وتطلعاتهــم.

 إشــراك الشــباب والشــابات فــي وضــع الخطــط االســتراتيجية مــن البدايــة وإدمــاج الشــباب والشــابات فــي 	
المجالــس وفــي صنــع القــرار للمؤسســات والبلديــات.

 إنشاء مراكز شبابية في البلديات والقرى والمخيمات وإجراء االنتخابات الختيار إداراتها.   	

 ضــرورة أن تقــوم المؤسســات العاملــة فــي القطــاع الشــبابي بالعمــل علــى إعــادة صياغــة خطابهــا الموجــه 	
إلــى الشــباب والشــابات مــن قبــل المؤسســات المجتمعيــة الســتقطاب فئــة الشــباب والشــابات مــن أجــل 

تحفيزهــم اإليجابــي بالمشــاركة المجتمعيــة.  

   مــن الضــروري العمــل علــى محاربــة العائليــة والفئويــة والحزبيــة الضيقــة مــن أجــل تعزيــز مفهــوم المواطنــة 	
الفعالــة لــدى الشــباب والشــابات.

 اســتخدام وســائل اإلعــام والتواصــل االجتماعــي المختلفــة للضغــط والتأثيــر علــى صنــاع القــرار لجهــة 	
والنســاء. والشــابات  الشــباب  مشــاركة 

  إتاحة فرص متكافئة للشباب والشابات لتحقيق قدراتهم الكامنة كأفراد وكشركاء في عملية التنمية.	

  تشــكيل لجــان شــبابية مســاندة فــي الهيئــات المحليــة ـــوالمؤسسات المختلفــة وممثلــة مــن كا الجنســين 	
مــن شــأنه تعزيــز مشــاركة دور الشــباب والشــابات بالهيئــات المحليــة والمؤسســات المختلفــة.

توصيات على المستوى االقتصادي والزراعي  

 تطويــر قــدرات الشــباب والشــابات المهنيــة لرفــع قدراتهــم فــي المهــارات الحياتيــة مــن أجــل إدماجهــم فــي 	
ســوق العمــل.

 تشــجيع المبــادرات الشــبابية والتــي تعكــس احتياجهــم وتطلعاتهــم مــن خــال توفيــر دعــم وتمويــل لهــذه 	
المبــادرات واألنشــطة، الشــبابية وتشــجيع حاضنــات األعمــال.
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 وضع خطط تدريب مهني للشباب وتشجيع البيئة القانونية للمشاريع الشبابية.	

 بالرغــم مــن محدوديــة اإلشــارة إلــى الزراعــة كقطــاع مشــغل للشــباب اال انــه يمكــن القــول بإمكانيــة دعــم 	
الشــباب والشــابات إلقامــة مشــاريع زراعيــة مــن خــال توفيــر منــح أو تســهيات ماليــة تقــدم مــن قبــل 

المؤسســات الشــبابية أو الماليــة.  

 ــى 	 ــر الرســمية ممــا يســاهم فــي تشــجيع الشــباب والشــابات عل ــات الشــبابية الرســمية غي تشــجيع التعاوني
العمــل فــي القطــاع الزراعــي.

 تشــجيع الشــباب والشــابات فــي ممارســة حقهــم بالترشــح واالنتخــاب علــى كافــة المســتويات االقتصاديــة 	
ابتــداء مــن الغرفــة التجاريــة، وزارة التجــارة واالقتصــاد. 

توصيات على مستوى الحياة السياسية 

 تعزيــز مبــدأ العمــل علــى تمكيــن الشــباب والشــابات   فــي عمليــة صنــع القــرار بــدءا مــن األســرة، مــرورا 	
السياســية  المؤسســات  إلــى  وصــوال  المحلــي،  المجتمــع  مؤسســات  إلــى  التعليميــة،  بالمؤسســات 

القــرار. صنــع  مراكــز  والتشــريعية، إلى 

 وجــود تفعيــل قانــون الشــباب والشــابات الفلســطيني بنــاء علــى قــرار رئيــس الــوزراء باعتبــار عــام 2020 عــام 	
الشــباب والشــابات الفلســطيني حيــث يمثــل ذلــك فرصــة للتنميــة فــي قطاعــات عــدة ومنهــا القطــاع الزراعــي 
حيــث تأكــد اســتراتيجية وزارة الزراعــة الفلســطينية ألعــوام 2017-2022 علــى دعــم المؤسســات الشــبابية 

فــي الوصــول إلــى الخدمــات الزراعيــة.

  هنــاك فرصــة للهيئــات المحليــة التــي يتواجــد بهــا مجالــس شــبابية بالحصــول علــى مخصصــات أعلــى مــن تلــك 	
الهيئــات التــي ال تتواجــد بهــا مجالــس شــبابية وذلــك بنــاء علــى توجــه وزارة الحكــم المحلــي لدعــم المجالــس 

الشــبابية فــي الهيئــات المحلية.

 الدعــوة إلــى اعتمــاد قانــون االنتخابــات المعــدل الحالــي بتخفيــض ســن مشــاركة الشــباب والشــابات إلــى 23 	
 مــن المعمــول بــه حاليــا وهــو 25 ســنة، ســوف يزيــد مــن فــرص وصــول الشــباب والشــابات 

ً
ســنة بالترشــح بــدال

إلــى مراكــز صنــع القــرار فــي مجتمعاتهــم المحليــة.

 تفعيــل ورقــة سياســات تعزيــز المشــاركة الشــبابية فــي الحكــم المحلــي كأحــد األدوات واآلليــات المعتمــدة 	
ســوف يعــزز إدمــاج الشــباب والشــابات وتمكنيهــم مــن المشــاركة اإليجابيــة فــي الهيئــات المحليــة وزيــادة 

مشــاركتهم.

 ضــرورة فتــح المجــال أمــام تمثيــل الشــباب والشــابات بشــكل أكبــر فــي الهيئــات القياديــة ألحــزاب السياســية 	
ــادة مشــاركة الشــباب والشــابات   فــي  ــاع القــرار، حيــث يمكــن العمــل علــى زي وكذلــك علــى مســتوى صن

الهيئــات القياديــة ألحــزاب مــن خــال توفيــر احتياجــات الشــباب والشــابات ومتطلباتهــم.  

 تشــجيع الشــباب والشــابات فــي ممارســة حقهــم بالترشــح واالنتخــاب علــى كافــة المســتويات السياســية 	
ــة. ــة المركزي ــة، اللجن ــة الوطني ــداء مــن األحــزاب السياســية، المجلــس التشــريعي، اللجن ابت

توصيات متعلقة بالقطاع الصحي 

 دعم المبادرات للشباب المرتبطة بالقطاع الصحي وباألخص في البرامج التوعوية. 	

 تصميــم وتنفيــذ مبــادرات شــبابية متعلقــة بتوزيــع طــرود صحيــة أو المشــاركة بحمــات توعويــة مرتبطــة 	
بجوانــب صحيــة عديــدة. 
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 بنــاء قــدرات الشــباب والشــابات ليكونــوا قادريــن علــى اتخــاذ قرارتهــم وتحمــل مســؤوليتهم فــي ظــل جائحــة 	
كوفيــد 19.

 تفعيل برامج التوعية الصحية من قبل المؤسسات األهلية التي تعمل في مجال الصحة. 	

 النفســية 	 الصحــة  بقضايــا  يتعلــق  الصحيــة فيمــا  التوعيــة  فــي مجــال  الشــبابية  المؤسســات  تقويــة دور 
والحياتيــة.  والجنســية 

 رفع الوعي الصحي لدى الشباب والشابات فيما يتعلق بالحقوق الصحية. 	

 توفيــر خدمــات صحيــة ونفســية لقطــاع الشــباب والشــابات مــن اجــل تمتعهــم فــي صحــة جســدية ونفســية 	
جيــدة.

 دعم نشاطات وبرامج المؤسسات األهلية التي تخدم احتياجات الشباب والشابات في المجتمع.	

توصيات متعلقة بقطاع التعليم 

 ن الشباب من الوصول إلى غاياتهم بسرعة وبنجاح. 	
ّ
زيادة المعرفة والمهارات الحياتية مما ُيمك

 يســعى الشــباب الــى التعلــم والمعرفــة الجديــدة مــن اجــل  االنخــراط فــي تدريبات جديد الكتســاب الكفاءات 	
وتحديثها وتعزيزها.

 علــى المؤسســات األهليــة تبنــى سياســات نهــج الــدورات التدريبيــة وتمويلهــا بشــكل جيــد وإتاحتهــا بشــكل 	
متســاٍو لفئــة الشــباب والشــابات، ســيكون لــدى األفــراد القــوة والقــدرة علــى التصــرف بشــكل مســتقل 

واتخــاذ خيــارات حــرة.

توصيات متعلقة بالمؤسسات الشبابية واستراتيجية العمل مع الشباب الفلسطيني

يمكــن اإلحســاس بمفهــوم التهميــش الــذي يعانــي منــه قطــاع الشــباب والشــابات   فــي العديــد مــن المؤسســات 
والتــي يعبــر عنهــا الشــباب والشــابات   فــي الكثيــر مــن الحــاالت وهــذا األمــر يعتبــر كمــن يــدق ناقــوس الخطــر بضــرورة 

االســتماع الحتياجــات الشــباب والشــابات، وهــذا األمــر يتطلــب مــن المؤسســات الشــبابية المختلفــة العمــل علــى: 

 مراجعــة اســتراتيجية عمــل المؤسســات األهليــة منهــا أو الحكوميــة مــن اجــل فحــص مــدى مشــاركة 	
الشــباب والشــابات   فــي صياغــة اســتراتيجية عمــل المؤسســة. 

  تطويــر آليــات عمــل ومنهجيــة قائمــة علــى المشــاركة الفعالــة لمــن لهــم الحــق فــي إنتــاج هــذه الرؤيــة، 	
باإلضافــة إلــى مقارنتهــا بالسياســات الشــبابية الوطنيــة القائمــة، 

 ممارســة اليــة الضغــط علــى أصحــاب القــرار والدعــوة لتبنيهــا مــن قبــل مؤسســات المجتمــع المدنــي 	
ووضعهــا علــى طاولــة الحكومــة للموافقــة عليهــا.

توصيات - القوانين ذات الصلة بالشباب في المجتمع الفلسطيني

التوصيات -الحياه السياسية

• العمــل علــى إصــدار قانــون ينــص فيــه علــى تخفيض ســن الترشــح للمجالــس المحلية والمجلس التشــريعي 	
إلــى 23 ســنة حتــى تســتطيع هــذه المجالــس مــن التعبيــر عــن واقع وتطلعات الشــباب.« 
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• تبنــي صيغــة وطنيــة تحــدد مــن خالهــا السياســة الوطنيــة اتجــاه قطــاع الشــباب وان يتــم النظــر إلــى الشــباب 	
علــى أســاس أنهــم شــركاء فــي بنــاء مجتمعهــم مــن خــال المشــاركة فــي التخطيــط ورســم السياســات 

الخاصــة بهــم ومشــاركتهم فــي تقييــم تلــك السياســات

• إصــدار قانــون يمنــح الشــباب علــى ســبيل المثــال كوتــا خاصــة تضمــن لهــم\ن المشــاركة فــي المجالــس، 	
ــة  والمؤسســات الوطني

التوصيات -المستوي االقتصادي

• تســهيل وصــول الرياديــن الشــباب مــن كا الجنســين إلــى التمويــل والتخفيــف مــن متطلبــات وشــروط 	
الحصــول علــى تمويــل لمشــاريعهم حيــث أن تلــك الشــروط أحيانــا تقــف عائقــا مــن وصــل الرياديــن الشــباب 

إلــى التمويــل وخصوصــا الفتيــات لعــدم قدرتهــم علــى تأميــن مثــل تلــك الشــروط.

• العمــل علــى ّســن قانــون للمشــاريع الرياديــة فــي فلســطين لتشــجيع إقامــة والتوســع فــي المشــاريع 	
مكيــن الرياديــن الشــباب مــن إقامــة مشــاريعهم حيــث أن وجــود مثــل هــذا القانــون يوفــر 

ّ
الرياديــة مــن أجــل ت

مناخــا مناســبا وحافــزا للعمــل علــى حــل مشــاكل البطالــة للشــباب.

• العمــل عــل إصــدار قانــون خــاص بالمشــاريع الصغيــرة مــن شــأنه تشــجيع الشــباب مــن كا الجنســين للبــدء 	
بمشــاريعهم الخاصــة 

التوصيات - المستوي السياسات االقتصادية 

• تسهيل إجراءات التسجيل للشباب لتسجيل المشاريع 	

• تســهيل وصــول الرياديــن الشــباب إلــى مصــادر التمويــل ســواء مــن خــال البنــوك أو مؤسســات اإلقــراض أن 	
يّحفــز الشــباب أيضــا للحصــول علــى التمويــل الــازم للبــدء بمشــاريع رياديــة خاصــة بهــم.

•  إنشاء بنك خاص بالمشاريع الصغيرة يشكل حاضنة تمويلية للمشاريع الريادية للشباب 	

• اإلسراع بالتطبيق القانون الخاص بالحد األدنى لألجور 1880 شيكل	

• تطبيق قانون العمل الفلسطيني بحيثياته والتي تكفل وتضمن للعامل \ه ظروف بيئية صحية ومريحة. 	

التوصيات – من المنظور النوع االجتماعي  

• اإلسراع بالتطبيق القانون الخاص بالحد األدنى لألجور 1880 شيكل. 	

• ــة التطــورات 	 ــر ومواكب ــى تطوي ــه بحاجــة إل ــة إال ان ــرز التشــريعات االقتصادي ــون الفلســطيني مــن أب ــر القان يعتب
االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي المجتمــع. 

• إنشــاء وحــدات للنــوع االجتماعــي فــي مختلــف وزارات الســلطة الوطنيــة، واالســتراتيجية الوطنيــة لمناهضــة 	
العنــف ضــد المــرأة،

• تطوير القوانين المتعلقة في قانون األحوال الشخصية. 	

• مشاركة أوسع لشباب والشابات في المنظومة والمؤسسات القانونية والحقوقية. 	

التوصيات -قطاع الزراعي 

• تعزيــز دور المؤسســات ذات العاقــة فــي المشــاركة الفاعلــة للشــباب فــي قطــاع الزراعــة فــي دعــم رواد 	
األعمــال الشــباب للوصــول إلــى الخدمــات الزراعيــة عاليــة الجــودة الازمــة لتطويــر سلســلة القيمــة الزراعيــة.

• دعــم الشــباب والشــابات وخصوصــا فــي المناطــق المهمشــة ومناطــق ج، فــي مشــاريع زراعيــة صغيــرة حيــث 	
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يتوفــر ألبنــاء تلــك المناطــق مصــادر أراضــي يمكــن اســتغالها. 

• قبــل 	 مــن  بالزراعــة  المتعلقــة  الشــبابية  والتعاونيــات  للمبــادرات  ماليــة  منــح  والشــابات  للشــباب  توفيــر 
والحكومــة.  المؤسســات 

• تمكيــن التعاونيــات الزراعيــة الشــبابية والتــي تســاهم فــي تقليــل نســبة البطالــة فــي صفــوف الشــباب 	
والشــابات   وتســاهم فــي خلــق فــرص جديــدة للشــباب والشــابات.

•  توفيــر التمويــل وتفعيــل صنــدوق اإلقــراض الزراعــي وتشــجيع النســاء الرياديــات إلقامــة مشــاريع زراعيــة 	
خاصــة بهــن. 

• توفيــر الحمايــة فــي األســواق لمنتجــات المزارعيــن الصغــار مــن سياســة إغــراق األســواق بالمنتجــات الزراعيــة 	
مــن المســتوطنات أو مــن االحتــال االســرائيلي.

التوصيات - قطاع الصحة 

• تضمين خصوصية الشباب والشابات في قانون الصحة الفلسطيني األساسي كما يشار إلى الطفل. 	

• توفير البرامج التعليمية الصحية الخاصة بصحة الشباب.	

• دعــم الخدمــات الصحيــة التــي مــن شــأنها تشــجيع الشــباب علــى االهتمــام بصحتهــم الجســدية منهــا أو 	
النفســية وتعــرف الخدمــات الصحيــة الصديقــة للشــباب. 

التوصيات – قطاع التعليم 

• توفير فرص تعليمية للجميع من خال المشاريع والمساعدات.	

• توفير منح دراسية في مجاالت المشاريع الريادية والمهنية.	

• تضميــن المهــارات الحياتيــة الخاصــة بالشــباب والشــابات والتــي تؤهلهــم إلــى ســوق العمــل ضمــن المنهــاج 	
التعليمــي فــي المؤسســات التعليميــة.
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الماحق

ملحق رقم )1(: أسئلة المجموعات البؤرية المركزة    

أسئلة مرجعية للمجموعات البؤرية المركزة للشباب 

ما هي النشاطات المجتمعية التي تشاركون فيها بالمنطقة )البلد(؟ . -

هل تتوفر مؤسسات مجتمعية )شبابية، نسائية، بلديات(؟. -

كيــف تتعاطــى مؤسســات البلــد فــي منطقتكــم مــع مبــدأ مشــاركة الشــباب والشــابات )ذكــر، أنثــى( فــي . -
مؤسســات المجتمــع المدنــي المختلفــة   نــوادي، جمعيــات، مجلــس قــروي أو بلديــة؟

هــل تعتقــد\ يــن أن الشــباب والشــابات   كفئــة مســتهدفة مــن مشــاريع مختلفــة تشــارك فــي التخطيــط فــي . -
تدخــات مســتقبلية؟؟ لماذا ال؟

كيــف يــري الشــباب والشــابات   العاقــة بيــن عملكــم واســتراتيجيتكم مــع   مشــاركة الشــباب والشــابات   فــي . 	
الهيئــات المحليــة المختلفة؟

مــا هــي الخدمــات علــى مســتوى البلديــة مثــا أو النــادي أو المؤسســة التــي تــم تطويرهــا بهــدف مواكبــة . 	
اهتمامــات الشــباب والشــابات   والنســاء؟

هــل تعتقــد أن أدوات، ومنهجيــة مشــاركة الشــباب والشــابات   المطبقــة فــي المؤسســات ســوف يكــون لهــا . 	
أثــر تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة للشــباب والفئــات األخرى؟

إلــى أي مــدى تعتقــد أن المؤسســات المختلفــة تعمــل علــى تعزيــز وتمكيــن الشــباب والشــابات   والنســاء، . 	
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المشــاركة فــي صنــع القــرار؟ 

هــل تعتقــد أن أدوات مشــاركة الشــباب والشــابات   المطبقــة فــي المؤسســات لهــا نجاعــة وفاعليــة؟   لهــا . 	
أثــر تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة للشــباب والفئــات األخــرى؟

 مــا النصائــح التــي توجههــا للــوزرات المختلفــة والمؤسســات فيمــا يتعلــق بمأسســة ومشــاركة الشــباب . 	-
والشــابات   فــي الحيــاة العامــة والمؤسســاتية؟

 مــن وجهــة نظركــم كشــباب كيــف يمكــن الترويــج لمبــدأ المشــاركة الشــباب والشــابات بــه فــي األنشــطة . --
المختلفــة؟

 ماذا تقترح كشباب لزيادة مستوى مشاركة الشباب والشابات   في الهيئات والمؤسسات المختلفة؟. --
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ملحق رقم )2(: أسئلة اللقاءات المعمقة

أسئلة اللقاءات المعمقة للمؤسسات

هل يوجد برامج داخل المؤسسة متعلقة بتمكين الشباب والشابات   أو إدماجهم بالمؤسسة؟ . -

هــل أنتــم علــى درايــة عــن حاجــات الشــباب والشــابات   فــي تجمعاتهــم؟ مــا هــي األدوات التــي قامــت . -
مؤسســتكم بتطويرهــا لمعرفــة حاجــات الشــباب والشــابات. 

مــا هــي األدوات التــي قامــت مؤسســتكم بتطويرهــا لزيــادة مشــاركة الشــباب والشــابات   فــي المؤسســات . -
المختلفة؟

هل شاركتم بالخطة الوطنية للشباب؟ إذا ال؟ هل أنتم شركاء بالعمل مع مؤسسات شبابية؟ . -

كيــف تتعاطــى مؤسســتكم مــع مشــاركة الشــباب والشــابات   فــي المؤسســات المختلفــة /مجالــس قرويــة، . 	
نــادي، جمعية 

كيــف تــرى العاقــة بيــن عملكــم واســتراتيجيتكم مــع إطــار مشــاركة الشــباب والشــابات   فــي المؤسســات . 	
المجتمعيــة المختلفــة؟ 

ماذا تقترحون لزيادة مشاركة الشباب والشابات   في عملية صنع القرار؟. 	

مــا هــو الــدور الــذي ترونــه لمؤسســات المجتمــع المدنــي فــي المســتقبل فيمــا يتعلــق بمشــاركة الشــباب . 	
والشــابات   فــي الحكــم المحلــي؟

ما الذي ستراه مختلفا في المؤسسة لو تم مشاركة الشباب والشابات   في كافة النشاطات؟. 	

 من وجهة نظركم كمؤسسة كيف يمكن الترويج لمبدأ المشاركة الشبابية في األنشطة المختلفة؟. 	-

 ما هي الصعوبات التي تواجه المشاركة الشبابية المختلفة؟. --

 ماذا تقترح كمسؤول لزيادة مستوى مشاركة الشباب والشابات   في الهيئات والمؤسسات المختلفة؟. --
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ملحق رقم )3(: أسئلة مرجعية لاستمارة اإللكترونية للشباب 

االسم: 

العمر:

منطقة السكن: 1- مدينة   2 – مخيم   3- قرية

المستوى التعليمي: 1- ابتدائي   2 – إعدادي 3- ثانوي 4 – جامعي

ما هي نوع النشاطات التي تمارسها/ تمارسيها في المجتمع؟  يمكن اختيار أكثر من إجابة. 1

مشاركة في نشاطات عامة  . -

ندوات ثقافية، صحية . -

أنشطة رياضية . -

أعمال تطوعية . -

مشاركة في بناء خطط واستراتيجيات العمل في البلدة . 	

كتابة مشاريع . 	

مبادرات إغاثية. 	

دعم ومناصرة . 	

أنشطة تنموية . 	

أخرى. 	-

هل أنت/ي عضو في أي جهات مؤسساتية في المجتمع المحيط بك/ي: . 2

1- نعم                       2- ال 

ما هي نوع أو طبيعة المؤسسة التي أنت/ي عضو فيها؟ يمكن اختيار أكثر من إجابة . 3

مؤسسة حكومية. . -

مؤسسة غير ربحية. . -

جمعيات تعاونية.. -

نوادي شبابية.. -

غير ذلك. . 	

إلى أي مدى تعتقد/ي مشاركة الشباب والشابات   في المؤسسات أو النشاطات المجتمعية فعالة؟ . 4

	 . .
ً
بشكل كبير جدا

بشكل كبير.. 	

بشكل ضعيف.. 	

 ضعيف جدا.. 	

ال اعلم. . 	-
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هــل تعتقــد/ ي أن مشــاركة الشــباب والشــابات   فــي المؤسســات أو النشــاطات المجتمعيــة ضعيــف، أو . 5
ضعيــف جــدا هــل األســباب تعــود إلــى: يمكــن اختيــار أكثــر مــن إجابــة 

عدم دراية المؤسسات بدور الشباب والشابات. . -

عدم توفر برامج ونشاطات لخدمة الشباب والشابات. . -

قدرة المؤسسات على التواصل مع الشباب والشابات ضعيفة. . -

عدم وجود منشأة متخصصة تعمل مع الشباب والشابات.. -

غير ذلك. . 	

هــل يتوجــب عليــك/ي أن تكــون عضــو/ه فــي مؤسســة مجتمعيــة )مؤسســات شــبابية، نســوية، رياضيــة، . 1
تعاونيــة( لتفعيــل دورك/ي فــي المجتمــع؟ 

نعم . -

ال . -

  برأيك/ي كيف يتم تفعيل دورك/ي كشاب/ة في المجتمع؟ يمكن اختيار أكثر من إجابة 2. 

توفر مجموعات شبابية تهدف إلى تفعيل دور الشباب والشابات. . -

مبادرات شبابية من خال المعارف واألصدقاء.  . -

المشاركة في برامج ونشاطات راعية لمبادرات شبابية )حاضنة(. . -

المشاركة بفعاليات اتحادات الطلبة ونقابات عمالية موجهة إلى تفعيل دور الشباب والشابات.   . -

غير ذلك. . 	

برأيــك/ ي مــا هــي نوعيــة األنشــطة التــي تســاهم فــي تعزيــز دور الشــباب والشــابات   فــي المجتمــع: . 3
ــار أكثــر مــن إجابــة يمكــن اختي

تمكين الشباب والشابات في المجاالت االجتماعية، واالقتصادية والسياسية.. -

دعوة الشباب والشابات للعمل واستثمار طاقاتهم في المجال الزراعي. . -

تدريب الشباب والشابات في مجاالت مهنية، واقتصادية، الخ.. -

أنشطة مجتمعية للشباب في البلد.. -

أنشطة تشبيك مع المؤسسات التي تعمل في نفس المجال.. 	

دعوة الشباب والشابات إلى تشكيل تعاونيات سواء رسمية أو غير رسميه. . 	

غير ذلك. . 	

إلــى أي مــدى تــرى دور الشــباب والشــابات   فعــال فــي صنــع القــرار علــى المســتويات المختلفــة؟ يمكــن . 4
اختيــار أكثــر مــن إجابــة  

فعال بشكل جيد في القطاع السياسي، االقتصادي، االجتماعي، األهلي والحكومي.. -

فعال بشكل جيد في المؤسسات الشبابية، الخيرية، التعاونية، النوادي، واالئتافات.  . -
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فعال بدرجة محدودة في القطاع السياسي، االقتصادي، االجتماعي، األهلي والحكومي.. -

فعال بدرجة محدودة في المؤسسات الشبابية، الخيرية، التعاونية، النوادي، واالئتافات.. -

ال يوجد دور فعال.  . 	

 كيف ترى أن يكون دور الشباب والشابات   داخل المؤسسات المختلفة؟ يمكن اختيار أكثر من إجابة  5. 

مخططين. . -

صناع قرار.. -

منفذين. . -

متدربين. . -

مدربين. . 	

غير ذلك. . 	

 برأيك/ي ولضمان مشــاركة أوســع من الشــباب والشــابات   في فعاليات المؤسســات األهلية، الحكومية، 6. 
النســوية، الشــباب والشــابات مــا هــو اقتراحــك/ي: يمكــن اختيار أكثــر من إجابة 

 إشراك أكبر عدد من الشباب والشابات   ضمن الهيكلية اإلدارية للمؤسسة.. -

المشاركة في اجتماعات المؤسسات المختلفة كمشاركين أو مراقبين أو منفذين.  . -

مخاطبة الشباب والشابات   من خال برامج تعمل مع الشباب والشابات.. -

تطوير مهارات الشباب والشابات   الحياتية والمهنية لتساعدهم على االنخراط بحقل العمل.  . -

إعطاء مساحات عمل للشباب من اجل مشاركة أوسع.. 	

هل أنت/ ي على دراية بالخطة االستراتيجية الوطنية للشباب؟ . 7

نعم على دراية كاملة.. -

ال يوجد لدي علم بالخطة الوطنية.. -

غير ذلك. . -

 برأيــك/ي مــا هــي أســباب عــزوف الشــباب والشــابات   عــن المشــاركة فــي األنشــطة المجتمعيــة؟  يمكــن 8. 
اختيــار أكثــر مــن إجابــة 

عدم قناعة الشباب والشابات   في برامج ونشاطات المؤسسات المجتمعية.. -

عدم استدامة المشاريع الرافدة للشباب في المؤسسات المجتمعية.. -

عدم توفر الدعم المالي لمشاريع وأنشطة المؤسسات المجتمعية.. -

عدم األصغاء للمبادرات الشبابية في المؤسسات الشبابية.. -

عدم مشــاركة الشــباب والشــابات   في مراحل أعداد الخطط والتخطيط المســتقبلي في المؤسســات . 	
الشبابية.

مؤسسات المجتمع المحلي لها طابع ولون سياسي ال تتسم باالستقالية. . 	
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 ماذا كان دوركم /ن من تدخالت أو نشاطات خالل أزمة كورنا كوفيد 19؟ يمكن اختيار أكثر من إجابة9. 

المشاركة في لجان طوارئ.. -

المشاركة في برامج توعوية.. -

المشاركة في حواجز المحبة. . -

المشاركة بتوزيع معونات إغاثية )صحية غذائية، الخ(.. -

مبادرات مجتمعية.. 	

أخرى.. 	

  هــل شــاركت/ي فــي نشــاطات مشــتركة مــع مؤسســات مجتمعيــة أخــرى فــي داخــل الحــي الخــاص بــك أو 
المنطقــة؟ يمكــن اختيــار أكثــر مــن إجابــة

نعم داخل التجمع السكاني. . -

نعم بمحيط المنطقة.. -

نعم خارج المنطقة السكانية.. -

نعم في محافظات أخرى. . -

لم أشارك.. 	

 مــا دور المؤسســات الغيــر ربحيــة، الحكوميــة، النســوية، الشــبابية علــى تعزيــز وتمكيــن الشــباب والشــابات   . 10
والنســاء مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المشــاركة فــي الحيــاة السياســية واالجتماعيــة؟ يمكــن اختيــار 

أكثــر مــن إجابــة

تعمل على توعية األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوقهم االجتماعية، االقتصادية، التعليمية، والصحية.. -

تأهيل وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة في االندماج في سوق العمل. . -

تضميــن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي الحصــول علــى حقه/هــا بالتوظيــف فــي مؤسســات . -
المحلــي.  المجتمــع 

تأهيــل المبانــي والمرافــق العامــة )المؤسســات، المرافــق العامــة، المطاعــم( لتصبــح موائمة لألشــخاص . -
ذوي/ات اإلعاقــة مــن اجــل الوصــول والحصــول علــى الخدمــات.

تنفيذ برامج ونشاطات لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة.. 	

ال يوجد دور.. 	
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برأيــك/ ي كيــف يمكــن دعــم الشــباب والشــابات   الفلســطيني ليصبحــوا أكثــر مشــاركة فــي مراكــز اتخــاذ . 11
القــرار فــي المؤسســات األهليــة، الحكوميــة، النســوية، الشــبابية؟ يمكــن اختيــار أكثــر مــن إجابــة

إشراك الشباب والشابات   بألية صنع القرار.                                          . -

تعزيز دورهم في ممارسة حقهم بالترشح واالنتخاب ضمن هيكلية العمل بالمؤسسة. . -

دعم المبادرات الشبابية ودعم المشاريع المجتمعية.. -

المشاركة بورش العمل المختلفة.. -

تدريب وتطوير المهارات الحياتية لشباب.. 	

ــذي تعطيــه وزارات الســلطة الوطنيــة لتطبيــق . 12 ــزام والدعــم ال ــا وصــف مــدى االلت برأيــك/ي كيــف يمكنن
ــال(؟ ــة كمث ــات المحلي ــع القــرار )فــي الهيئ ــة صن مشــاركة الشــباب والشــابات   فــي عملي

هناك التزام عال لمشاركة الشباب والشابات   في اتخاذ القرارات المتعلقة باحتياجات مجتمعاتهم.                  . -

هناك دعم محدود لمشاركة الشباب والشابات   في النشاطات المتعلقة بمجتمعاتهم.                                                . -

ال يتوفر أي دعم لمشاركة الشباب والشابات   في مجتمعاتهم.                                                                         . -

مــا مــدى االلتــزام الــذي تعطيــه مؤسســات الســلطة لزيــادة آليــات مشــاركة الشــباب والشــابات   فــي . 13
ــة ــر مــن إجاب ــار أكث ــاة العامــة؟ يمكــن اختي الحي

يتم تخصيص ميزانيات مثا في المؤسسات لنشاطات شبابية.                                                    . -

يتم تخصيص برامج تدريبية متخصصة للشباب لبناء قدراتهم وتطوير مهارتهم.                                 . -

تقديم دعم مالي وفني إلقامة مشاريع خاصة للشباب.                                                           . -

إشراك الشباب والشابات   في التخطيط وصياغة السياسات المتعلقة بالشباب والشابات  .                                              . -

هل يمكن القول أن مشاركة الشباب والشابات   في الحركات واألحزاب السياسية؟ . 14

 فاعلة على كافة الصعد وعلى كافة المستويات.                                                                  . -

فاعلة في بعض المجاالت.                                                                                           . -

غير فاعلة وال يتم تمثيل الشباب والشابات.                                                                                    . -

هــل اتســمت مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السياســية بالضعــف، ســواء مــن خــالل األحــزاب الموجــودة أو . 15
فــي الــدور الــذي تلعبــه فــي اتخــاذ القــرار؟ يمكــن اختيــار أكثــر مــن إجابــة 

تعتبر الكوتا النسائية تمييز إيجابي اتجاه المرأة.                       . -

المشاركة السياسية للنساء ضعيفة مقارنة بالرجل.                              . -

مشاركة النساء في منظمات المجتمع المدني عالية.                              . -

ال توجد نساء كثيرات في المناصب القيادية المهمة ذات التأثير في مراكز صنع القرار.. -
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ملحق رقم )4( يوضح أماكن توزيع الورشات

عدد المنطقة
أصحاب العاقة PlaceDate# of attendanceMFاللقاء

المستهدفين
منطقة 
مركز نسوي 1نابلس

نساء07 2020/12/97عسكر 

منطقة 
مركز الشباب 1نابلس

شباب من كا الجنسين2020/12/912111المجتمعي

المجد للتنمية 1جنين
2020/12/14المجتمعية

8
شباب من كا الجنسين35

المجلس المحلي 1جنين
الشبابي

2020/12/14
شباب من كا الجنسين862

Zoom meeting 1طوباس
2020/12/19

1019
شباب من طلبة 

الجامعات من كا 
الجنسين

منتدى 
شارك  
الشبابي 

منتدى شارك 2
الشابي 

2020/12/9
شباب من طلبة 20812

الجامعات

نادي القرية 2جفنا
2020/12/7

شباب من كا الجنسين20911

محافظة 
مركز صحي لجان 2بيت لحم

العمل الصحي 
2020/12/10

18
612

شباب من كا الجنسين

السموع 
-محافظة 

الخليل
جمعية  السموع 1

للثروة الحيوانية 
2020/12/21

14
6

8
شباب من كا الجنسين

المركز النسوي 1شعفاط
2020/12/2011مخيم شعفاط

011
نساء

نادي أهلي 1قلقيلية
قلقيلية

2020/12/22
شباب من كا الجنسين12751

مركز شباب 1طولكرم
مخيم طولكرم

2020/12/20 
13

58
شباب من كا الجنسين

شمال 
غرب 

القدس
شباب من كا الجنسين2020/12/15844عبر زووم1

محافظة 
عبر زووم 1سلفيت

2020/12/20
شباب من كا الجنسين1028

مؤسسة بال 1غزة
تينك 

2020/12/10
شباب من كا الجنسين1055

جمعية الخريجات 1غزة
غزة 

2020/12/12
شباب من كا الجنسين1055

1غزة 
المركز 

الفلسطيني 
لحقوق اإلنسان 

شباب من كا الجنسين2020/12/12945


