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 المؤسسات واألطر الشبابية في فلسطين

 خلفية الدراسة

 :المقدمة

تعتبر المنظمات الشبابية من أهم الجماعات المؤسسية التي ترعى وتؤثر في الشباب، حيث أن 
المؤسسات الشبابية تهدف في المقام األول الى العناية بالشباب وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم على 

 جانب تنظيم هذه المؤسسات للفعاليات المختلفة سواء كانت رياضية اعتبار انهم أمل الغد، الى
أو فنية أو ثقافية أو توعويه تثقيفية كجزء من أولوياتها وإهتماماتها الموجهة للشباب بغية 
تطويرهم نحو األفضل كما تراعى هذه المؤسسات أشاعة روح العمل الجماعي والتطوعي، 

ن جهة، ومن جهة ثانية تحميهم من األفكار السلبية وغرس القيم اإليجابية عند الشباب م
كالطائفية والفئوية والعنصرية والحيوية، الى جانب محاربتها للعادات والتقاليد البالية، واحالل 

 .مكانها العادات والتقاليد التي تنسجم مع التراث الحضاري لمجتمعهم 
ع فتي وبالتالي فأنه ينظر لهؤالء وعلى صعيد آخر ينظر الى المجتمع الفلسطيني على أنه مجتم

الشباب على أنهم الركيزة األساسية في تحمل المسؤولية في المستقبل القريب ومعنى ذلك أنه 
يجب أن يكون هناك اهتماماً بالغاً بهذه الفئة العمرية، السيما وأنهم يعانون مشكالت اجتماعية 

بأن هناك العديد من العوائق التي عامة ومشكالت خاصة بهم تأثر بهم ويتأثرون بها وال شك 
تحول دون تحقيقهم الهدافهم، ولهذا فأن الشباب يعشون ازمة تمتد جذورها بعيداً في أعماق 

 .المجتمع 
من هنا البد من العمل مع قطاع الشباب على اعتبار أن هذا الجيل سيقع على عاتقه تحمل 

ث عملية التغير المجتمعي، فلشباب المسؤولية في المستقبل،وهم بالتالي القادرين على أحدا
حاجات مادية واجتماعية ونفسية يسعون الى تحقيقها واشباعها النها مرتبطة بخصائص هذه 

 .المرحلة العمرية 
إن هذه الدراسة تعتبر دراسة اولية وليست األولى بالتأكيد التي تتحدث عن موضوع الشباب 

ن الحديث عن سياسات متعلقة بالشباب ولكن خلت االدبيات المتعلقة في موضوع الشباب م
 .ولهذا فإن هناك نقصاً واضحاً في المكتبة المحلية التي تقترح سياسات مستقبلية 

لقد سعت هذه الدراسة الستطالع أراء المؤسسات واألطر والمشاريع والنوادي الشبابية بغية 
بيقية بتقصي واقع من الناحيتن النظرية والتط.وضع الحلول الممكنة لهذا القطاع المهم 

المؤسسات الشبابية من جهة ومن جهة ثانية اقتراح بعض السياسات التي من شأنها تعزيز 
 .دور الشباب في مؤسساتهم المختلفة
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 عاملة 315 نادياً ومركزاً شبابياً، منها 366يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة ما مجموعه 
 مركزاً 28طة، ويوجد بين هذه المراكز  مغلقة أو متوقفة عن العمل وممارسة األنش51و

 مركزاً عامالً 242ففي الضفة الغربية .  عاملة ومركزاً واحداً متوقفا27ًمن بينها .  نسوياً
 16أما المراكز النسوية فهناك .   مركزاً شبابيا46ًمركزاً مغلقاً، وفي قطاع غزة يوجد ) 50(و

 أما من )1(لمغلق اآلخر في الضفة الغربية في غزة في حين أن المركز ا11مركزاً في الضفة و
من نوادي الضفة % 38ويقع نحو . منها في الضفة الغربية% 88حيث النسبة المئوية فهناك 

وبلغت النوادي . في شمالها% 35في جنوبها و% 27الغربية في وسط الضفة الغربية و
خذنا بعين االعتبار هذا إذا ما أ. من مجموع نوادي قطاع غزة% 38الموجودة في مدينة غزة 

  )2(. ناديا320ًأن هذه النسب تتبع عدد النوادي في الضفة الغربية وغزة والتي تبلغ 
بعبارة أخرى فإن هذه المراكز تتركز في منطقة وسط الضفة الغربية والتي تقل من حيث 

ففي محافظة رام اهللا .  العدد عن شمال وجنوب الضفة الغربية وبنفس الشيء في قطاع غزة
.  نادياً في محافظتي قلقيلية وأريحا على التوالي15 و11 نادياً مقابل 61والبيرة لوحدها 

مع مالحظة أن .  يبين توزيع وأعداد النوادي في محافظات الضفة الغربية)  1(والملحق رقم 
مع .  وهذا الرقم مخالفاً لألرقام سابقة الذكر.  ناديا321ًعدد هذه النوادي في الملحق يساوي 

نه قد يكون األقرب واألدق ألنه صادر عن الجهة الرسمية والمختصة وهي وزارة الشباب أ
فإذا ما عدنا إلى األرقام والنسب سالفة الذكر فإننا نالحظ أن هناك تباين في توزيع . والرياضة

هذه المراكز سواء الشبابية أو النسوية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء أو ضمن 
بمعنى أن هذه المراكز ال تلبي االحتياجات ال سيما المراكز النسوية والتي .  قة الواحدةالمنط

وبالتالي فإن هناك حاجة ملحة إلنشاء أعداد .   مركزا315ً مركزاً من أصل 27يبلغ عددها 
وفي قرى . السيما في قطاع غزة بشكل عام. أخرى من النوادي لكي تسد النقص الواضح

  )3(.كرممحافظة جنين وطول
أما المؤسسات الشبابية األخرى فإنها أيضاً تتمركز في وسط الضفة الغربية بل ان مقارها 
الرئيسية في محافظة رام اهللا على الرغم من وجود فروع لبعضها في مدن وقرى سواء في 

وبطبيعة الحال ما ينطبق على النوادي الشبابية ينطبق على هذه .  شمال أو جنوب الضفة
 لجهة إنشاء مؤسسات جديدة تلبي الحد األدنى من احتياجات الشباب هذا إذا ما المؤسسات

.  أخذنا بعين االعتبار أن وسط الضفة أقل عدد سكان  من شمالها وجنوبها كل على حدى
وقد .  وللتذكير فإنه ال يوجد إحصائية دقيقة تشير إلى عدد هذه المؤسسات ونسبة توزيعها

وتنقسم هذه المؤسسات في انطوائها في إطار .  الل المالحظةتوصل الباحث إلى ذلك من خ
وآخر ال ينتمي لهذا .  شبكة المنظمات األهلية ومكتب المؤسسات الوطنية التابع لرئاسة السلطة

 .وتجدر اإلشارة إلى أن كال المؤسستين ال تمتلك أية إحصاءات عن أعضائها. أو ذاك
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بابية أعدها وليد سالم فقد لوحظ أن هذه وحسب قائمة بأسماء وعناوين المؤسسات الش
وتتنوع النشاطات التي تقوم بها .  المؤسسات تتمركز في الوسط السيما في محافظة رام اهللا

فنحو .  إال أن فئة الشباب هي األكثر استهدافاً من قبل المؤسسات. المؤسسات على اختالفها
في مجاالت مختلفة رياضة منها يقدم خدمات شبابية إما بشكل رئيسي أو فرعي و% 39
وتشكل المؤسسات التي تتوجه إلى قطاع المرأة % 8، ثقافية %6، تعليمية %6، تأهيلية 19%

من المؤسسات توجه خدماتها % 8وأخيراً ما نسبته .  من هذه المؤسسات% 19والعمال نحو 
  )4(.إلى فئات ذات احتياجات خاصة كاألسرى والمحررين والمعاقين

 : أهميتهمشكلة البحث و

ينظر المجتمع إلى الشباب على أنهم الركيزة األساسية في تحمل المسؤولية في المستقبل 
وليس خافياً على أحد أن المجتمع الفلسطيني يتميز عن غيره من المجتمعات األخرى .  القريب

كثر من ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون هناك اهتماماً بالغاً بهذه الفئة العمرية أ.  انه مجتمع فتي
فللشباب حاجات مادية .  هذا هو الدافع إلى االهتمام بهذا الموضوع.  الفئات األخرى

واجتماعية ونفسية يسعون إلى تحقيقها وإشباعها ألنها مرتبطة بخصائص هذه المرحلة 
وإذا ما عدنا إلى المؤسسات الشبابية نفسها فإننا نالحظ أنها تعاني من إشكاليات .  العمرية

اء كانت صعوبات أو إخفاقات تحد من فاعليتها في مواجهة األزمة التي يعاني منها مختلفة سو
 .الشباب

أما أهمية البحث فإنها تكمن في أن قطاع الشباب يعتبر الجيل الذي سيقع على عاتقه تحمل 
وتكمن .  المسؤولية في المستقبل، وهم بالتالي القادرين على إحداث عملية التغير المجتمعي

 الحقيقية للدراسة في أنها ستقترح سياسات تعالج الواقع التي تعاني منه المؤسسات األهمية
الشبابية والشباب أنفسهم، ال سيما وأن الدراسات السابقة حول الشباب تتحدث عن االحتياجات 

بمعنى أن هناك موضوعات اشبعت بالبحث والدراسة، .  الشبابية أكثر من أي موضوع آخر
إن لم يكن قد كتب بها في السابق وهي الجديرة بالبحث .  بع لغاية اآلنوهناك جوانب لم تش

ال سيما وأن هذه الدراسة .  كي تصبح مرجعاً حقيقياً في عملية البناء الشبابي.  والدراسة
 .ستكون دراسة ذات ابعاد نظرية وتطبيقية

 :أهداف البحث

شبابية بغية الوصول إلى وضع يهدف البحث من الناحية النظرية إلى تقصي واقع المؤسسات ال
سياسات تعزز دور الشباب في مؤسساتهم المختلفة والتأثير على صناع القرار في هذه 

باإلضافة إلى اآلليات المتبعة لزيادة .  المؤسسات أو تلك بهدف توجهها لصالح الشباب
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عضوية الشباب في المؤسسات واقتراح أنشطة وبرامج من شأنها تطوير عمل المؤسسات 
 .وكل هذا يعتمد في المقام األول على واقع مشاركة الشباب في المؤسسات.  الشبابية

 :مفاهيم البحث ومصطلحاته

 من حيث المعنى اللغوي من مادة شب أو شبب، وهو جمع شاب، وأيضاً الشبان :الشباب
بيبة، والشابات والشبيبة وتعني الحداثة، وهو خالف الشيب، نقول شب الغالم ويشب شباباً وش

  .وامرأة شابة وهذا جميعه يؤدي إلى نفس المعنى
مرحلة " والحقاً سيتم استخدام كلمة الشباب باعتبار أنها تعني الشباب والشابات"إذن فالشباب 

عمرية تبدأ في العادة بعد انتهاء مرحلة الطفولة والمراهقة وتنتهي في أواخر السنة الرابعة 
حسب تعريف )  سنة24 – 15( في البحث هم من فئة والعشرون، والشباب المقصودون هنا

وهم يمثلون حسب إحصاءات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .  األمم المتحدة للشباب
 شاباً وشابة من فئة 273351حيث هنالك .  من سكان فلسطين% 19.2 ما نسبته 1997لعام 

 .) سنة24 – 19( شاباً وشابة من فئة 236656و )  سنة19 – 15(
 وهي وحدة البحث أي المؤسسات والنوادي والمشاريع واألطر الشبابية : المؤسسات الشبابية

.  في الضفة الغربية التي تعمل مع الشباب بصورة مباشرة ويوجد لها مقرات وهيكلية إدارية
وبطبيعة الحال مؤسسات ال تهدف إلى الربح وتقدم خدمات إلى الشباب سواء ثقافية أو توعوية 

وعندما يريد الحقاً في .  ية أو رياضية أو فنية أو غير ذلك من األنشطة والبرامج المختلفةتثقيف
وتجنباً للّبس والتشويش والخلط فإننا .  البحث المؤسسات الشبابية فإننا نقصد ما ورد أعاله

 .نوضح التالي
مثال ال وهي المؤسسات ذات الطابع الشبابي الخالص على سبيل ال: المؤسسات الشبابية .أ

 .الحصر، االتحاد العام لطلبة فلسطين، منظمة أصدقاء بال حدود، تامر للتعليم المجتمعي
وهي النوادي التي ليس لها أية أهداف حزبية أو طائفية وتقدم خدماتها إلى جميع : النوادي .ب

 .األعضاء والمواطنين على حد سواء
سسات األهلية وعادة ما تكون دائرة أو  للمؤ التابعةوهي الوحدات أو الدوائر: المشاريع .ج

على سبيل المثال ال الحصر .   تعنى بالشبابة او تلك ووحدة من وحدات هذه المؤسس
 .بانوراما، طاقم شؤون المرأة، المرأة العاملة

وهي األطر الجماهيرية الشبابية ورافد من روافد فصائل العمل الوطني وعادة ما : األطر .د
ولهذه األطر برامج سياسية .  امج السياسي العام لهذا الفصيل أو ذاكتكون ملتزمة بالبرن

ونقابية تحاول من خاللها طرح رؤيتها وفلسفتها في العمل مستهدفة استقطاب أكبر عدد 
                                           

 .127ص ) 1998آانون الثاني، (، 25بناة األجيال، العدد " الشباب ومشكالت النمو السكاني" أحمد آنعان 
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وتعتبر هذه األطر الذراع الجماهيري والشبابي لهذه .  ممكن من الشباب إلى صفوفها
 .الفصائل

سات المبحوثة هي مؤسسات شبابية ونسوية على حد سواء أخيراً وللتوضيح فقط فإن المؤس
وبالتالي فإن هذه المؤسسات تتقاطع مع بعضها البعض في األهداف والفلسفة والسياسة 

ومع ذلك تحاول المؤسسات النسوية بشكل أو بآخر االهتمام بالشابات لجهة البرامج .  والبرامج
 .واألنشطة

 اإلطار المنهجي

 تطبيقية فإنها بادئ ذي بدأ قد اعتمدت على أدبيات –ن الدراسة نظرية بما أ: منهجية البحث
المؤسسات الشبابية نفسها مثل البرشور، الدوريات، النشرات سواء كانت دورية أو لمرة 
واحدة، اللوائح واألنظمة والدساتير، التقارير، مواد تدريبية، النشرات التعريفية، محاضر 

 وأيضاً العودة إلى المراجع التي تتناول المؤسسات الشبابية ,اوراق عمل,  وملفات,اجتماعات
على اختالفها، ومن جانب آخر فقد تم اعتماد العينة والتي تمثل المجتمع األصلي للدراسة 
والتي حققت أغراض البحث وأغنت عن دراسة المجتمع األصلي كامالً على اعتبار أنها عينة 

ولهذا فقد تم استخدام .  الذي يتصف به المبحوثممثلة للمؤسسات المعنية بسبب التجانس 
أسلوب العينة العشوائية على اعتبار أن أفراد مجتمع الدراسة معروفين وثانياً هناك تجانس بين 

 .أفراد المجتمع كما ذكرنا
وعليه فإن هذه الدراسة اعتمدت أسلوب المسح للمؤسسات التي تتعامل مع الشباب بشكل 

ندية الرياضية والمؤسسات الشبابية واألطر والمشاريع الشبابية في مباشر أو غير مباشر كاأل
بغية جمع المعلومات وتصنيفها وبالتالي تحليلها وتفسيرها التفسير العلمي .  الضفة الغربية

 .والموضوعي للوصول إلى نتائج من شأنها المساعدة في وضع خطط واستراتيجيات للشباب
عظم من المؤسسات المبحوثة كانت في منطقة الوسط بسبب وأخيراً يمكن القول أن السواد األ

% 85ولكن هذه المؤسسات لها فروع في المحافظات األخرى أي حوالي .  األحداث األخيرة
من المؤسسات المبحوثة مركزها الرئيسي منطقة الوسط وقد بلغ عدد المؤسسات التي تم بحثها 

 نائبه أو أحد منسقي البرامج الشبابية أو  مؤسسة وقد مثل المؤسسات المبحوثة المدير أو36
عضو هيئة إدارية آخذ بعين االعتبار مدى اضطالع الشخص على مجريات األمور بشكلها 

 .التفصيلي قبل اإلجابة على أسئلة االستبيان
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 حدود البحث

من الناحية المكانية سيغطي المؤسسات الشبابية في فلسطين سواء الرسمية أو غير  .1
 .الرسمية

 15/11/2000 – 25/9/2000من الناحية الزمانية فسيكون من  .2

 :عينة البحث

تم اختيار المؤسسات بأسلوب العينة العشوائية البسيطة وهذا بعد أن تم تحديد إطار مجتمع 
 .البحث من الناحية المكانية

 :أدوات البحث

حقائق مرتبطة وهو أداة البحث المالئمة للحصول على معلومات وبيانات و: االستبيان .1
بواقع المؤسسات المبحوثة وقد أعد الباحث لهذه الغاية استبيان مفتوح مكون من أربعة 

وقد .  وعشرون سؤاالً وقد مثلت اإلجابة على أسئلة االستبيان المادة الرئيسية للبحث
شملت األسئلة جميع جوانب المؤسسة ابتداء من سنة تأسيسها مروراً بحياتها الداخلية 

بكالم آخر فإنه يمكن .  ئاً بالبرامج والتنسيق والتشبيك مع المؤسسات المشابهةوانتها
وكما ذكرنا أعاله فإن االستبيان كان مفتوحاً حيث . القول أن االستبيان اتصف بالشمولية

أفسح المجال أمام المبحوثين لتعبير عن آرائهم بالتفصيل مما أدى إلى المساعدة على 
هة ومن جهة ثانية المساعدة في وضع اقتراح سياسات التعرف على الواقع من ج

ويمكن .  وأخيراً يمكن  القول أن أسئلة االستبيان كانت ذات تسلسل منطقي.  مستقبلية
 ).2(االطالع على االستبيان في ملحق رقم 

.  األداة التالية كانت المقابالت مع عدد من المسؤولين في المؤسسات الشبابية: المقابالت .2
ي أضافت للبحث إضافات نوعية وال سيما وأن األشخاص الذين تمت مقابلتهم هم من والت

 .األشخاص ذوي الخبرة واالختصاص
المالحظة والتي اكتسبت من خالل الخبرة والمعلومات التي تم جمعها بالمشاهدة  .3

 .واالستماع

 :العقبات واإلشكاليات

ات والمعيقات واإلشكاليات أكثر من األبحاث يعترض في العادة البحث الميداني الكثير من العقب
لجهة أن األبحاث الميدانية مرتبطة بالزمان والمكان واألشخاص وبطبيعة الحال .  النظرية

وبذات الوقت فإن هذه المعيقات قد .  بالظروف سواء أكانت ذاتية أو موضوعية أو كالهما معاً
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ويمكن إيجاز المعيقات . ة البحث نفسهاتؤثر على سير العمل والذي من شأنه أن يؤثر على ماد
 :واإلشكاليات خالل العمل الميداني بالتالي

 حيث عمت المظاهرات 9/2000 /29األحداث األخيرة والتي بدأت يوم الجمعة الموافق .1
وما رافق ذلك من إغالق للمدن والقرى .  الكثير من أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة

وبما أن البحث كان .  ا بإغالق الطرق الرئيسة بل والفرعيةالفلسطينية وتقطيع أوصاله
يتصف بالشمولية بمعنى إجراء مسح شامل لجميع المؤسسات التي تعمل مع الشباب سواء 

 من هذه المؤسسات مما بيانفقد حال ذلك دون تعبئة االست. بشكل مباشر أو غير مباشر
 . أدى إلى التأثير على البحث إلى حد ما

ن المؤسسات المبحوثة في منطقة الوسط هي انعكاس للمؤسسات الشبابية ومع ذلك فإ
باعتبارها عينة ممثلة بسبب ان المراكز الرئيسة للمؤسسات الشبابية موجودة في منطقة 

 .مع أن هناك بعض المؤسسات الشبابية في منطقة الجنوب والشمال.  الوسط
.  ير كافية وضاغطة في نفس الوقتحيث أن المدة المقررة للبحث كانت غ: عنصر الوقت .2

وهذه الفترة بالتأكيد غير كافية إلجراء  . 15/11/2000 حتى 15/9فالبحث بدأ بتاريخ 
 .بحث ميداني بهذه الشمولية سواء لجهة المؤسسات أو لجهة المكان

رفضت بعض المؤسسات الشبابية في الجنوب والوسط التجاوب مع الباحث وتعبئة  .3
ومع ذلك .  ي أرسل لهم عبر الفاكس مرفق برسالة توضح مقاصد البحثاالستبيان، والذ

 .تم االتصال بهذه المؤسسات عدة مرات ولكن دون جدوى
في أحيان كثيرة كانت المؤسسات المبحوثة تؤجل تعبئة االستبيان : تأجيل تعبئة االستبيان . 4

 .نتيجة لضيق الوقت واالنشغال الدائم
لتزم المؤسسات المبحوثة بالمواعيد المحددة معهم أصالً من أجل كثيراً من األحيان لم ت .5

مما يضطره للعودة .  حيث كان الباحث يذهب ولم يجد الشخص المعني. تعبئة االستبيان
 .مرة ثانية وفي أحيان أخرى مرات

صعوبة أخرى واجهت الباحث في الوصول إلى بعض المعلومات الخاصة في النوادي  .6
دم وجود الموظفين في اإلدارة العامة للنوادي في وزارة الشباب بسبب ع) القوائم(

باإلضافة إلى . وتم االتصال في مديريات المحافظات للحصول على القوائم.  والرياضة
 .االتصال بالموظفين في منازلهم

أيضاً أمناء المكتبات في جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني وسكرتاريا الخطة الوطنية  .7
فلسطيني لم يتواجدوا مما اضطرنا لالتصال بهم في منازلهم بعد زيارات متكررة للطفل ال

إلى المؤسستين للحصول على بعض المراجع الهامة وبعد عناء تم الحصول على 
 .المراجع
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اتضح خالل التحضير للبحث قلة المصادر والمراجع في .  قلة المراجع والمصادر .8
وتم سد النقص من خالل المقابالت الشخصية .  بابالمكتبة المحلية الخاصة بموضوع الش

 .باإلضافة إلى االستبيان
التضارب في المعلومات بين المؤسسات وال سيما في األرقام والمعلومات فقد تم وضع  .9

 .اقتراباً من الموضوعية العلمية. جميع األرقام ذات الصلة بجميع المعلومات واألرقام
 

ى قسمين القسم األول والذي يتحدث عن واقع المؤسسات ومن هنا فقد قسمت الدارسة ال
الشبابية على اختالفها من الناحية النظرية وقد اشتمل على األهداف والعضوية،ومشاركة 
الشباب في مواقع المسؤولية ومدى مشاركتهم في اتخاذ القرار ،واليات اجتماعاتهم وأخيراً 

 .البرامج واألنشطة المختلفة 
 من الدراسة والذي يتطرق الى السياسات فقد اشتمل على كيفية تعزيز دور أما القسم الثاني

الشباب في اتخاذ القرار داخل المؤسسات باألضافة الى تأثير هؤالء الشباب على القرارات 
التي لم يشاركوا بها ، واليات زيادة العضوية الشبابية في هذه المؤسسات وأخيراً برامج 

 .سات مشتملة على رؤى وأهداف مستقبلية لتطوير عمل المؤس
قد تفتح األبواب من جديد للحديث .أخيراً فأن هذه الدراسة كما أشرنا سابقاً تعبر دراسة أولية 

عن برامج وسياسات مستقبلية للقطاع الشبابي بالحديث والدراسة المستفيضتين  بغية إنصاف 
 .هذا الجانب

 :العضوية في المؤسسات الشبابية

ي المؤسسات الشبابية المختلفة هي عماد هذه المؤسسات وبالتالي بعض هذه مع أن العضوية ف
المؤسسات يقوم أصال على وجود العضوية الشبابية اال أن هناك تمايز بين المؤسسات الشبابية 
في موضوع العضوية وفي ذات الوقت هناك تقاطع بين هذه المؤسسات لجهة شروط العضوية 

 :ية مفتوحة ،وسنوضح ذلك بالتاليوهناك عضوية مغلقة وهناك عضو
)5( النوادي الشبابية-1

 : 

العضوية في النوادي الشبابية مفتوحة امام الشباب من كال الجنسين،إذا انطبقت عليهم الشروط 
 .الذي يحددها النظام الداخلي للنادي ويصنف األعضاء في النوادي الشبابية الى 

 وثيقة تأسيس النادي ويكون اسمه مدروج وهو العضو الذي وقع على: العضو المؤسس . أ
 . سنة ميالديه 25في القائمة الخاصة باألعضاء المؤسسين على أن ال يقل عمره عن 

وهو كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره ومضى على انتسابه للنادي : العضو العامل . ب
 .عام باإلضافة الى تسديده الى االشتراكات 
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ضو الذي لم يبلغ الثامنة عشرة ويكون له كامل الحقوق وعليه هو الع: العضو المؤازر . ج
 .كامل الواجبات باستثناء الترشيح واإلنتخاب 

هو العضو الذي يدرس خارج فلسطين وينطبق عليه ما ينطبق على : العضو الطالب . د
 .العضو المؤازر 

دموا خدمات تمنح هذه العضوية من قبل الهيئة االدارية الشخاص ق: العضو الفخري : هـ
للمجتمع أو للنادي، وينطبق على عضو الشرف ما ينطبق على العضو المؤازر باستثناء 

 .فع رسوم االشتراك واالنتساب للناديد
 ال تختلف األطر الشبابية من حيث الجوهر في انفتاحها على العضوية : األطر الشبابية-2

هذه األطر تتيح للشباب والشابات الحق جد أن اللوائح واألنظمة الداخلية لنحيث . الشبابية لها
في عضويتها، وتتقاطع هذه األطر بشروطها للعضوية بان يكون الشاب أو الشابة حسن السير 

 .والسلوك 
  االطار عاما وأن يوافق على النظام الداخلي لهذه35 عاما من عمره وال يزيد عن 14وقد اتم 

 وببساطة ا السنويةرى وأن يسدد اشتراكاتهك،وأن ال يكون منتميا الى منظمة شبابية اخذاأو
فأن العضوية في األطر الشبابية الفلسطينية مفتوحة لجميع الشباب وال نجد شروطا استثنائية 

.لقبول هذا أو ذاك
)6(

 

 فهي مقتصرة على فئات شبابية معينة دون غيرها، مثل : أما باقي االتحادات األخرى -3
 .اإلتحاد العام لطلبة فلسطين 

ذي قد يتقاطع مع المؤسسات األخرى ولكن ما يميزه عن غيره انه خاص بالطالب وال
وهناك مثال نقابات العمال والذي تشرط أن يكون العضو ) 7(.الفلسطينيين بالداخل والخارج

الشاب عامال، ونادي األسير والذي يشطرت أن يكون العضو اسيراً ، أما مجلس الشباب فأنه 
بل المؤسسات لهذا نجد أن مجلس الشباب الفلسطيني هو عبارة عن ال يقبل عضوية األفراد 

  .)8(الشبابية الفلسطينية واالطرائتالف من مجموعة من المنظمات 
 فأنها عادة ما تقوم بتوزيع استمارات بهدف قبول مجموعة من : اما المشاريع الشبابية -4

ك هذا العضو في نشاطاتها الشباب كاعضاء عندها، وقد تشترط مثل هذه المؤسسات أن يشار
 . بعداجتيازه مقابلة خاصة.)9(أوال لكي يقبل عضوا فاعال 

فهو المجلس الفلسطيني للقيادات السياسية الشابة  اما المؤسسات ذات العضوية المغلقة -5
 عضو فقط في صفوفه وهو اتحاد يركز على األعضاء 100والذي يطمح الن يكون هناك 

  )10(.النخبويين 
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  المؤسسات الشبابية أهداف

بالعودة الى األنظمة الداخلية للمؤسسات الشبابية المختلفة من نوادي وأطر ومشاريع 
ومؤسسات شبابية فأنه يمكن الحديث عن أهداف وطنية، تعليمية تربوية، اجتماعية، ثقافية،فنية 

 .لورياضية،عمل مجتمعي وتطوعي، اقتصاديه، وسنتناول هذه األهداف بشىء من التفصي
تعتبر المؤسسات الشبابية أن المرحلة ما زالت مرحلة تحرير وطني :  على الصعيد الوطني-1

وبالتالي فهي ما زالت بمرحلة النضال من أجل انجاز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني 
 باالضافة الى نضالها ضد السياسة قدسبإقامة الدول الفلسطينية المستقلة وعاصمتها ال

سيما بناء المستوطنات ومصادرة األراضي وهدم البيوت وتهود القدس وغيرها األسرائيلية ال
باالضافة الى التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي . من القضايا

والوحيد للشعب الفلسطيني والحفاظ على المنجرات الفلسطينية والعمل على تعزيز اإلنتماء 
  .)11(باالضافة الى مقاومة التطبيع مع اسرائيلالشبابي الوطني والقومي،

تهدف المؤسسات الشبابية الى تمكين وتقوية الشباب : على الصعيد التعليمي والتربوي-2
الفلسطيني في المجال التعليمي والتربوي من خالل العمل على مناهج تعليمية وتربوية ترعى 

ديمقراطية وحقوق اإلنسان والتربية المدنية التراث الفلسطيني والحضارة العربية وشاملة للقيم ال
والعمل على ايجاد منهاج فلسطيني موحد،وبناء المدارس الجديدة وتوسيع القائمة وتلبيته 
احتياجات المدارس المختلفة وجعل التعليم االلزامي معمماً،و محاربة تسرب الطالب من 

معاهد والمؤسسات التعليمية المدارس وتخفيض الرسوم الجامعية وتحديث الجامعات وبناء ال
 .المهنية 

 تعمل المؤسسات الشبابية على زيادة الوعي المجتمعي من -:  على الصعيد االجتماعي-3
أجل حماية الشباب الفلسطيني من المشكالت االجتماعية واألمراض التي بدأت تنشر 

 باالضافة الى كالمخدرات، والعنف، واإليدز ، وغيرها من المشاكل التي بدأت تهدد الشباب
نشر األفكار والقيم االجتماعية االيجابية والتي تعمل على تمكين الشباب من االستقرار وايضا 
الى العمل على اعتماد الشباب على انفسهم واالحساس بالمسؤولية اتجاه المجتمع واثارة 

 ة الجنسيةياهتمامهم بالمصلحة العامة، الى جانب توعية الشباب بمختلف قضايا الصح
واإلنجابية، وأخيراً فإن المؤسسات الشبابية تعمل على القضاء على القيم السلبية كاألنانية وحب 

 .الذات والمصلحية وغيرها من القيم التي تصنف كعوامل هدم في المجتمع 
تعمل المؤسسات الشبابية على رفع المستويات الفكرية والثقافية :  على الصعيد الثقافي-4

تطويرها في سبيل مواجهة سياسة الطمس والتشويه والتزوير التي تتعرض للشباب وتعميقها و
لها الثقافة الوطنية من جهة ومن جهة، ثانية العمل على احياء التراث الشعبي الفلسطيني 
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والحفاظ عليه بطرق عدة، الى جانب الحفاظ على التقاليد والقيم العريقة والعمل على ترسيخها 
 .والتقاليد واألفكار السلبية وتطويرها، ومحاربة القيم 

المؤسسات الشبابية ال تدخر جهداً في اقامه النشاطات :  على الصعيد الفني والرياضي-5
الفنية والرياضية على اختالفها ولهذا الغرض نجد أن المؤسسات الشبابية تشكل فرقاً ولجاناً 

افة الى وجود الفرق  الموسيقى والمسرح والغناء والدبكة، باالض لجانفنية ورياضية مثل
 .الرياضية والكشفية 

يعتبر العمل المجتمعي والتطوعي من أهم األهداف التي :  العمل المجتمعي والتطوعي -6
تسعى الى تحقيها المؤسسات الشبابية ولهذا فأن هذه المؤسسات تسعى الى تكريس العمل 

وتقوم المؤسسات . )12(عامةالتطوعي بهدف األستفادة من الطاقات الشابة بما يخدم المصلحة ال
الشبابية بتشجيع المبادرات الشبابية التي تساهم في تطوير دورهم وتعاضدهم مع الفئات 

 .االجتماعية لما لذلك من أثار ايجابية سواء كانت اقتصادية أو معنوية او وطنية 
تصادي تهدف المؤسسات الشبابية الى العمل لتقديم العون االق:  على الصعيد االقتصادي-7

الى االسر المتضررة من جراء السياسات االسرائيلية الى جانب العمل على حل مشكلة 
العمل على استيعاب الخريجين في المؤسسات الحكومية واعتبار الشباب جزء ال يتجزأ ،البطالة

من عملية التنمية هذا باالضافة الى دعم الشباب انفسهم في توفير المنح الدراسية 
يوت الخاصة بهم ال سيما الطالب منهم ما سبق ينطبق على األطر الشبابية والعالجية،والب

وكثيراً ما تتقاطع هذه األطر مع المؤسسات والمشاريع الشبابية و النوادي الشبابية ولكن ما 
يميز المؤسسات الشبابية والمشاريع عن األطر الشبابية فيما يخص عملية التوعية والتثقيف 

يم الديمقراطية وحقوق األنسان، وتعتبر هذه األهداف من أهم أهداف هذه التي تقوم بها لنشر ق
المؤسسات، وفي بعض األحيان تخلوا اهداف هذه المؤسسات والمشاريع من االشارة الى 
المواضيع السياسية بشكل مباشر على اعتبار أنها مؤسسات اهلية غير حكومية التتبنى مواقف 

 آخر للحديث عن أهداف هذه المؤسسات  لن نفرد باباً أو غير ظاهرة،ولهذاةسياسيه ظاهر
 .كونها تتقاطع مع األطر الشبابية في األهداف المختلفة

 مشاركة الشباب في مواقع المسؤولية 

فيما يخص مشاركة الشباب في مواقع المسؤولية فأن ذلك يعود للنظام الداخلي لهذه المؤسسة 
ميع المؤسسات الشبابية على اختالفها في سلة أو تلك وفي نفس الوقت لن نستطيع أن نضع ج

واحدة السيما وأن هناك تمايز بين هذه المؤسسات لجهة مشاركة الشباب في مواقع المسؤولية 
أو فيما يعرف بالقيادة،وفي ذات الوقت نستطيع أن نقول أن ما يريد أدناه هو نتيجة من نتائج 

ديث عن هذه المؤسسات يجب األشارة الى المقابالت التي أجريت مع هذه المؤسسات وقبل الح
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كيفة أختيار الشباب في مواقع المسؤولية يكون اما باالنتخاب المباشر أو بالتعين أو بالتزكيه أو 
باألقدميه، وكل مؤسسة لها تبريرها ووجهة نظرها التي تدافع عنها وترى أن هذه الطريق أو 

ي نهاية المطاف على أن تسلك مثل هذا تلك املتها عليها ظروف ذاتيه وموضوعية اجبرتها ف
 .السلوك سوء كان ديمقراطياً او متنافي مع الديمقراطية

تتمحور مشاركة الشباب في مواقع المسؤولية في النوادي اوال من :  النوادي الشبابية -1
 شهراً 12خالل الهيئة التأسيسه والتي تكون مسؤولة عن تسيير أمور النادي لفترة ال تزيد عن 

انيا من خالل الهيئة اإلدارية والتي يتم انتخابها عن طريق االقتراع السري المباشر من قبل وث
 .)13(اعضاء الهيئة العامة الذي لهم حق التصويت ويكون ذلك كل سنتين مرة

اما بالنسبة للهيئة العامة فأن مشاركتها تكون من خالل اللجان المتخصصة والتي يتم تشكيلها 
تلفة للنوادي حيث تكون هذه اللجان مرؤسه من قبل عضو في الهيئة حسب المناصب المخ

االدارية ومهمتها وضع الخطط والبرامج والمساعدة في تنفيذها هذه هي األدوار التي يشارك 
 .من خاللها الشباب في مواقع المسؤولية في النوادي الرياضية 

األطر الشبابية على حق الشباب تنص الوائح واألنظمة الداخلية لجميع :  األطر الشبابية -2
 أعضاء فاعلين وعاملين في هذا األطار أو ذاك عن طريق االنتخاب والترشيح وافي أن يكون

 ولكن من خالل ,،و الذي يعني تبوء الشباب المواقع القيادية ومع أن هذا حقاً أصيال للشباب
الشبيية الفتحاوية، اتحاد منظمة "المقابالت التي اجريت مع ممثلي األطر الشبابية المختلفة 

شباب الكتلة االسالمية،الجماعة اإلسالمية،اتحاد الشباب التقدمي،اتحاد شباب االستقالل، اتحاد 
تبين أن هناك ) 14(الشباب الديمقراطي الفلسطيني، الشبيبة الفلسطينية،شبه حزب الشعب،

النتخابات الديمقراطية ومع أن الجميع يجمع على ان ا. انتخابات وتعينات، وتزكية ،واقدمية
 والمشاركة المباشرة والسرية هي األساس في تمكين الشباب في المشاركة في المواقع القيادية

 إال أن بعض الظروف حالت دون ذلك، باالضافة لذلك نالحظ في بعض هذه األطر بشكل عام
كز القيادية مما  يتبؤون المرا عاما45ً الى  وتصل احياناً عاما37ًاشخاصاً تزيد اعمارهم عن 

. يحرم الشباب من حقهم في المشاركة في موقع المسؤولية ،مخالفين بذلك األنظمة الداخلية
األطار الوحيد الذي يلتزم تماما في عمر العضو هو اتحاد شباب األستقالل وكتدليل على ذلك 

بسبب بلوغهم  2000/فقد قام اثنين من أعضاء الهيئة القيادية بتقديم استقالتهم في شهر ايلول
 .)15(الخامسة والثالثين عاماً

 لغايات هاهذا بالطبع عكس األطر الشبابية األخرى والتي تبقى على اعضاء كبار في صفوف
تنظيميه الى ذلك هناك بعض األطر التي تسلك طريق التعين واألقدمية والتزكية في هيئاتها 

 مما يعني عدم )16(رية السباب مختلفةالمختلفة وذلك بسبب عدم تمكنها من عقد اجتماعاتها الدو
 .اشراك الشباب في موقع المسؤولية وصناعة القرار 
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كما في األطر الشبابية في المؤسسات في موضوعة مشاركة الشباب : المؤسسات الشبابية -3
والذي يعني . )17(في موقع المسؤولية وهذا من خالل حق االنتخاب والترشيح للعضو العامل

ة الشباب في مواقع المسؤولية عن طريق االنتخابات الديمقراطية المباشرة امكانية مشارك
 المؤسسات الشبابية تعاني مثلها مثل األطر الشبابية في وجود اشخاص  بعضوالسرية ولكن

على رأسها ال تنطبق عليهم شروط العضوية مما يعنى حرمانا للشباب من ممارسة حقوقهم 
 الى امكانية االستفادة من التجربة والخبرة الذي  االمرض هذابالمسؤولية والقيادة ويعزي البع

 ومع أن لهذه )18(طلع بها هؤالء األشخاص على اعتبار انهم متمرسون في العمل،ضي
المؤسسات لوائحها الداخلية ودساتيرها اال أنها قلما تلتزم بهذه اللوائح، واالعتقاد السائد بعدم 

ود التقاليد الديمقراطية بالمعنى الحرفي للكلمة من وجود المساءلة والمحاسبة، وعدم وج
األسباب الرئيسية البقاء الوضع على ما هو عليه االن، هذا إذا ما أخذنا بعين االعتبار ان ذلك 

 . المؤسسات  بعضيعود ايضا الى نظام المحاصصه في
ؤسسات اهلية يختلف األمر فيما يخص المشاريع الشبابية التابعة لم:  المشاريع الشبابية -4

وهذا يعود في كثير من األحيان الى عوامل عدة من . تعنى في العمل مع المجموعات الشبابية
أهمها صغر حجم األعضاء، اختفاء العامل السياسي حيث أن هذه المؤسسات اهلية وغير 

 .حكومية وغير سياسية، نخوبية األعضاء
ة والقيادة في المشاريع الشبابية أكثر ولهذا نجد أن مشاركة هؤالء الشباب في موقع المسؤولي

بحيث يترك ألعضاء هذه المشاريع حرية أختيار األنشطة .من المؤسسات الشبابية األخرى 
المختلفة باالضافة الى اشراكهم في عمليات التخطيط والتنفيذ هذا إذا ما أخذنا بعين االعتبار 

وهذا يعني بطبعه الحال اشراكهم . )19(  أو شهرياًعقد اللقاءات الدورية لهم سواء اسبوعياً
 هناك االنتخابات الداخلية التي تجري ,المتواصل في مواقع المسؤولية باالضافة الى ما ذكر

 .في هذه المشاريع الختيار اشخاص في موقع المسؤولية 
يبقى أن نقول أن األعضاء في هذه المشاريع هم أصال من األشخاص المستهدفين والتي تقوم 

 األهلية بتنظيم نشاطات وتدريبات مختلفة لهم السيما في موضوعات تتعلق في المؤسسات
 تكون معنية تماما الشراك هؤالء الشباب في مراكز  هذه المشاريعالقيادة الشابة، ولهذا نجد أن

 .القيادة وصنع القرار، الن عكس ذلك يعني تعارضاً لما تقوم بتعليمه وتثقيفه لهؤالء األشخاص

 الشباب في اتخاذ القرار واجتماعاتهم الدورية مدى مشاركة 

بالعودة الى العنوان أعاله نستطيع أن نقول هل يشارك الشباب في المنظمات الشبابية المختلفة 
باتخاذ القرارات المتعلقة بالنشاطات المختلفة سواء كانت هذه النشاطات متعلقة بهم أو 

 .بالمؤسسة بشكل عام 
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تم اجراء البحث عليها فيما يخص مشاركة الشباب في اتخاذ القرار، لم تتمايز المؤسسات التي 
فلم تصل هذه المؤسسات الى مبدأ المشاركة . )20(وينطبق عليها فيما يعرف بالمشاركة باإلعالم

 :اذ القرار وسنقوم بايجاز التاليالديمقراطية ألعضائها لجهة اتخ
 الداخلي للنادي نالحظ أن هناك هيئتين من خالل األطالع على النظام:  النوادي الشبابية -1

من الناحية الفعلية يقوم الشباب من خاللها بالمشاركة في اتخاذ القرارات وهن الهيئة االدارية 
 .والهيئة العامة 

لنادي تتولى الهيئة االدارية تصريف ل من النظام الداخلي 28حسب المادة : الهيئة االدارية . أ
كانت مالية او ادارية أو رياضية او ثقافية وغير ذلك من شؤون النادي اليومية سواء 

وهذا يعني أن .  شخصاً 13-7الصالحيات المناطه بها وتتكون الهيئة اإلدارية  في العادة من 
 أعضاء الهيئة العامة، شبه معدومه على اعتبار ان القرارات  منمشاركة الشباب في النادي

ة بل مناط بها أصال، وهذا عائد كما ذكرنا اعاله الى المختلفة هي من اختصاص الهيئة اإلداري
 .النظام الداخلي

يبدوا من النظام الداخلي للنادي ان مشاركة الشباب في اتخاذ القرار سنوية : الهيئة العامة. ب
بمعنى آخر أن الشباب يشاركون في اتخاذ القرار عندما تجتمع الهيئة العامة اجتماعها السنوي، 

 يكون هناك مشاركة للشباب في اتخاذ القرار في األعمال اليومية للنادي وبطبيعة الحال ال
ولكن الهيئة االدارية على سبيل المثال ال تستطيع اعادة العضوية لعضو تم فصله من النادي 

وهذه اولى المشاركة الشبابية في . )21 (بقرار منها اال بعد اقرار ذلك من الهيئة العامة أوالً
يس واضحا اذا ما كان هذا األمر في اجتماع الهيئة العامة السنوية،او انه يتم اتخاذ القرار ول

 وتقتصر المشاركة الشبابية بشكل عام على االجتماع السنوي )22(الدعوه لذلك باجتماع طارئ
للهيئة العامة حيث ان للهيئة العامة الحق في بحث التقارير المالية واإلدارية وانتخاب الهيئة 

 وفي )23(إلضافة الى أية موضوعات اخرى تقترحها الهيئة اإلدارية او الهيئة العامةاإلدارية با
. المقابل ال يجوز للهيئة العامة نقاش او االشتراك في غير المسائل المحددة في جدول األعمال 

هذا بطبيعة الحال يحد من .إال إذا وافقت الهيئة العامة من خالل موافقة األغلبية المطلقه 
 الشباب في اتخاذ القرار بسبب التقيد االداري لها ويطلق العنان في المقابل للهيئة مشاركة

االدارية في اتخاذ القرارات دون مشاركة فاعلة من الهيئة العامة، وبختصار شديد هذا هو 
 .مدى مشاركة الشباب في اتخاذ القرار 

لفة فأنها تتقاطع فيما بينها في بالعودة الى ادبيات األطر الشبابية المخت:  األطر الشبابية -2
عملية مشاركة الشباب في عملية اتخاذ القرار ومع ان تسميات هيئاتها القاعديه والوسيطه 

 .والعليا تختلف من حيث المسمى اال انها تؤدي الى نفس الغرض بصرف النظر عن التسمية
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 النوادي في وجود تختلف األطر الشبابية لجهة مشاركة الشباب في عملية اتخاذ القرار عن
هيئة وسيطة بين الهيئة العامة والهيئة االدارية مما يعني مشاركة اوسع للشباب في عملية 

 .صنع القرار ولهذا سنحاول وبايجاز التعرف على هذه الهيئات وكيفية المشاركة الشبابية بها
لعامة لكافة فروع وهو أعلى هيئة تشريعية الى جانب أنه الهيئة التمثيلية ا: المؤتمر العام. أ

األطر الشبابية ويتم انتخاب هذا المؤتمر من خالل الهيئة العامة،و يعقد اجتماعاته سنويا أو كل 
ثالث سنوات وهذا يعود الى النظام الداخلي لهذا االطار أو ذاك ولكن ما يعنينا هي المشاركة 

فقط على عملية انتخاب الشبابية والمشاركة الشبابية القاعدية كما ذكرنا في السابق تقتصر 
هؤالء األعضاء للمؤتمر العام اما مشاركة أعضاء المؤتمر العام، فهى مقتصرة على مناقشة 

الى جانب نقاش الدوره .البرامج واألنظمة باإلضافة الى وضع الخطط والتوجيهات المختلفة 
ة والتي تختلف تسميتها السابقة ، وأخيراً فان المؤتمر العام يقوم بانتخاب الهيئة القيادية الوسيط

 المجلس العام أو المجلس الحركي وغير  الىمن إطار الى آخر من لجنة مركزية الى مؤتمر
 .ذلك من التسميات اال أنها تتقاطع في المهام واالختصاصات

كما ذكرنا أعاله تختلف التسميات من اطار الى اخر ولكن االختصاصات : الهيئة الوسيطة. ب
وسيطة هذه يتم انتخابها من قبل المؤتمر العام، وتعتبر الهيئة الوسيطة السلطة متقاربة الهيئة ال

العليا بعد اجتماع المؤتمر العام حيث تقوم باالشراف المباشر على قرارات المؤتمر، وتقوم 
برسم الخطط الالزمة لتنفيذها وبطبيعة الحال فأن عملية صنع القرار كما هو واضح فهي 

ن الشباب يتم انتخابهم من قبل المؤتمر العام وفي العادة ال يقل العدد مقتصرة على مجموعة م
 وال يزيد عن مائة عضو وهذا يعني تطوراً في ان المشاركة الشبابية في هذه الهيئة 33عن 

مقتصرة على اعضاء دون غيرهم، وتتقاطع جميع األطر الشبابية في اجتماعات هيئاتها 
 وهي ستة شهور واخيراً فأن هذه الهيئة تقوم بانتخاب الهيئة الوسيطة ال سيما بالفترة الزمنية

 .التنفيذية لالطار 
 وتتكون هذه )24(وقد تسمى الهيئة العليا او السكرتاريا او المكتب التنفيذي: الهيئة االدارية . ج

 او كل اسبوعين هذه الهيئة هي الجهة التنفيذية ، وتجتمع اسبوعياً شخصا15ً-7الهيئات من 
ى والمسؤولة عن تسير األمور اليومية لالطار واألشراف اليومي على مجريات األمور األول

وباختصار فأن عملية .وباالضافة الى متابعتها الى قرارات الهيئات األخرى سابقة الذكر 
المشاركة الشبابية في عملية صنع القرار في االطر الشبابية المختلفة تكون مقتصرة كما بينا 

 . األجسام التنظيمية سابقا من خالل
وبشكل يومي ال يوجد مشاركة شبابية في عملية صنع القرار، وتكون المشاركة في اوجها في 
عملية صنع القرار فقط من خالل االجتماعات التي تعقد للهيئة العامة في المواقع وهي مختلفة 

 مثل الجامعات التوقيت من موقع الى آخر وهذا يعود الى سهولة دعوة أعضاء الهيئة العامة
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. شهريا أو حسب الضرورة  القاعدية على سبيل المثال والتي تعقد األطر الطالبية اجتماعاتها 
ولكن بشكل عام مشاركة الشباب على المستوى الوطني لالطر سنوية، وهذا يكفي للتدليل على 

اب في يبقى ان نقول ان مشاركة الشب.,مدى المشاركة وفاعليتها دون اإلغراق بالتفاصيل 
  .االطر تشبه المثلث متساوي االضلع فهي مشاركة واسعة في القاعدة وضيقة في االعلى

قبل الحديث بشكل تفصيلي عن مدى مشاركة الشباب في :  المؤسسات والمشاريع الشبابية -3
عملية صنع القرار في المؤسسات الشبابية تجدر االشارة الى انها تتقاطع مع النوادي الشبابية 

لية المشاركة ولهذا لن نتطرق الى عملية المشاركة في هذه المؤسسات الن ذلك في عم
 )25(.*تكرار

اما فيما يخص المشاريع الشبابية فأن المشاركة الشبابية في عملية صنع القرار تتخذ شكالن 
األول هناك مشاريع شبابية تترك جميع التفصيليات ألعضائها بمعنى آخر أن عملية التخطيط 

ذ واتخاذ القرارات يرجع للشبات انفسهم وهذا ينطبق على جميع النشاطات بصرف والتنفي
النظر عن طبيعتها،بهذه المشاريع نالحظ أن الشباب يجتمعون ويقررون وينفذون جميع 
نشاطاتهم ،ومؤسساتهم هي عبارة عن مراقب لهم ليس أكثر وزيادة على ذلك فأن المؤسسة 

ة من اجل تسهيل سير األعمال والنشاطات المختلفة والتي تكفل توفر البيئة واالمكانيات المختلف
 .للشباب مشاركة فاعلة وأكبر في عملية صنع القرار 

ومع أن المجموعات الشبابية تشارك في عملية صنع القرار ولكن بنسبة أقل من : اما الثاني
مفعول إال بعد النوع األول ومع أنهم يجتمعون ويقررون إال أن قراراتهم ال تكون سارية ال

موافقة منسقي البرامج الشبابية في هذه المؤسسات وادارة المؤسسات بطبيعة الحال ويالحظ أن 
الشباب في هذه المؤسسات هم الذين يقررون طبيعة نشاطاتهم المختلفة والتي في غالبيتها يتم 

اب في النوع الموافقة عليها من قبل المؤسسة، وبإيجاز نتسطيع أن نقول أن مدى مشاركة الشب
ع ال يستطيع الشباب المشاركة يالثاني محدداً هذا اذا ما اخذنا بعين االعتبار ان بعض المواض

 .بها لجهة اتخاذ القرار مثل األمور المالية واإلدارية

 آليات زيادة عضوية الشباب في المؤسسات الشبابية

توسيع قاعدة العضوية عندما نتحدث عن زيادة عضوية المؤسسات الشبابية أو فيما يعرف ب
. ولكن تختلف المنظمات الشبابية في نظرتها إلى زيادة عدد أعضائها.  لهذه المؤسسات

فاألطر الشبابية والتي تعتبر امتداداً للفصائل واألحزاب السياسية الفلسطينية ترى أن هناك 
.  ينأهمية قصوى في عملية زيادة أعضائها، بل إنها تشترط على أعضائها استقطاب آخر

                                           
 12 و 11 و10 و9 و8 لمزيد من التفصيل انظر مسودة النظام الداخلي لمنظمة اصدقاء بال حدود ال سيما المواد *

  .5 و م 4 والباب الثاني م 2 الشبابية الفلسطينية جذور الباب األول م وايضا النظام الداخلي للحرآة
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فهناك من هذه المنظمات من يركز على الكم وهناك من يركز على النوع، ولكن هذا من 
فجميعها يسعى إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب إلى صفوفها .  الناحية النظرية فقط

 الشبابية األخرى فهي ؤسساتأما الم.  صرف النظر عن بعض شروط العضوية األخرىبو
 شبابية كاملة أو كمؤسسة أهلية يوجد بها ؤسسةتي تعمل مع الشباب كمالمؤسسات األهلية ال

مشروعات شبابية، هذه المؤسسات تركز على فئات عمرية معينة تطمح ألن تكون منتسبة لها 
وعادة وما يعقد لهؤالء األشخاص نشاطات معينة كالتدريبات وغيرها التي تؤهلهم  ألن يكونوا 

 يكون األعضاء محدودين وال تريد هذه المؤسسات التوسع و أعضاء في هذه المؤسسة أو تلك
اما النوادي الرياضية فان العضوية بها مفتوحة .بعكس األطر الشبابية التابعة للفصائل السياسية

 .ومشابهة لالطر الشبابية
أما النوع الثالث من المؤسسات الشبابية وإن كانت أهلية فإنها تركز على أعضاء نخبويين 

وهذا ما .  بها مقتصرة على أشخاص معينين وشروط العضوية بها صارمة جداًوالعضوية 
 .يعرف بالعضوية المغلقة

على أية حال وبعد هذا العرض السريع للنماذج الثالثة ما هي اآلليات المستخدمة لزيادة عدد 
 األعضاء في الحاالت السابقة؟

يات توسيع العضوية، هذا ال شك أن الخطاب الذي تقدمه هذه المؤسسات هو آلية من آل
فال يعتقد أن الشباب سيتوجهون .  باإلضافة إلى البرامج التي تلبي احتياجات وأولويات الشباب

إذن المهم البرامج فكلما . الحتياجاتل لبيةإلى مؤسسة ما إال إذا كانت برامج هذه المؤسسة م
فال يعني وجود .  لمؤسسةكانت البرامج مالمسة للواقع كلما اقترب الشباب أكثر فأكثر من ا

 .برامج فقط وإنما كم هذه البرامج ملبية لالحتياجات والرغبات
 فقد أكدوا أن )26(ومن خالل المقابالت التي أجريناها مع مسؤولين في مجال العمل الشبابي

هناك عزوف بالنسبة للشباب في انضمامهم إلى المؤسسات الشبابية ورأوا أن هذه اإلشكالية 
فليس غريباً أن تجد مؤسسة شبابية في قرية في الضفة الغربية ويزيد عدد .  ةأصبحت ظاهر

وما .   عضوا800ًسكانها عن عشرة آالف نسمة ال يزيد عدد أعضاء النادي الشبابي بها عن 
دام الواقع معروف للجميع، بل ان الجميع يجمع على أن قلة من الشباب من هم أعضاء في 

إننا نقترح التالي كآلية من آليات زيادة عدد أعضاء المؤسسات   فلذا.هذه المؤسسة أو تلك
 :الشبابية

وهذا بالطبع من خالل توفير اإلمكانيات .  توفر األنشطة والبرامج والتي تستهوي الشباب .1
 .مثل وجود مسابح، وأجهزة ألعاب رياضية مختلفة.  أصالً
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فإنه من .  ة إلى أخرىبما أن الرغبات واالحتياجات مختلفة من مجموعة شبابي .2
الضروري العمل مع هذه المجموعات على أنشطة وبرامج تعمل على سد احتياجاتهم 

 .وأولوياتهم
التزام الهيئات المنتخبة وبعد انتهاء العملية االنتخابية بالبرنامج االنتخابي والعمل على  .3

 .لهيئة وأعضائهاوهذا بالطبع يعزز مصداقية ا.  تحقيق ما جاء في البرنامج االنتخابي
ضرورة العمل على زيادة عضوية الشابات في الهيئات العامة سواء للنوادي أو لألطر  .4

 .وهذا يتم من خالل إيجاد برامج خاصة بالشابات.  الشبابية ذات العضوية المفتوحة
الهيئة العامة على مجريات األمور بشكل دوري .  اطالع الهيئات اإلدارية والمسؤولة .5

وغيرها من الوسائل التي تعزز المشاركة .  ئل مختلفة مثل النشرات واالجتماعاتوبوسا
 .الفاعلة

سواء الرياضية أو الفنية .  تنويع النشاطات والبرامج التي تعمل فيها المؤسسات الشبابية .6
على أن تكون هذه البرامج واألنشطة شمولية .  أو الثقافية أو االجتماعية أو السياسية

 .بحيث ال تقتصر على فئة عمرية دون غيرها أو جنس دون اآلخر
ل تنسيبهم إلى هذه المؤسسات كأعضاء موازرين أو العمل والتوجه نحو الفتيان من أج .7

ويتم ذلك من خالل .  بهدف تأهيلهم) حسب النظام الداخلي للمؤسسة(كاملين العضوية 
 .برامج خاصة بهم وأيضاً إشراكهم في النشاطات المختلفة

القيام بزيارات تبادلية بين أعضاء الهيئة العامة أو الهيئات اإلدارية على مستوى  .8
 .حافظة أو أكثرالم

كمقدمة لألشخاص الغير .  تقديم امتيازات وحوافز لألعضاء سواء كانت مادية أو معنوية . 9
 .أعضاء بهدف تشجيعهم لالنتساب لهذه المؤسسة أو تلك

تمكين أعضاء الهيئة العامة من االلتقاء بشخصيات قيادية بهدف الحوار أو على شكل  .10
 .دوار بهموأناطت بعض األ.  لقاءات مفتوحة

وجود تقاليد وثقافة ديمقراطية في المؤسسات الشبابية بهدف تشجيع الشباب إلى االنتماء  .11
 .لهذه المؤسسات

المرحلة الحالية التي .  إن ما ذكر أعاله قد ينطبق على جميع المؤسسات الشبابية أو بعضها
ن هناك رؤيا جديدة لعمل وبالتالي يجب أن يكو.  يعيشها الشباب مختلفة عن المراحل السابقة

.  أما االستمرار في البرامج السابقة فإن هذا يؤزم األمور أكثر فأكثر.  هذه المؤسسات
.  فالبرامج واألنشطة يجب أن تساير الظروف الراهنة والخطاب السابق ال يمكن أن يصلح اآلن

 كل الظواهر ومحاربة.  باإلضافة لذلك يجب العمل على أهمية عضوية الشباب في المؤسسات
.  والعادات والتقاليد السلبية والتي تحد من زيادة عضوية الشباب في هذه المؤسسات
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وهذا األمر هو عكس .  فاالستمرار بهذا الوضع يعني أن يصبح ذلك ثقافة متأصلة عند الشباب
 المرحلة السابقة والتي كان الشباب يتزاحمون بها من أجل العضوية في المؤسسات الشبابية بل

اآلن الوضع تماماً مختلف ففي .  كانت العضوية في تلك المرحلة عبارة عن مفخرة للشباب
أصبحت اآلن .  الماضي وبعد أن كان هناك انتقائية في العضوية وشروط صارمة جداً

.  العضوية مفتوحة على مصرعيها بشكل نسبي ولكن نالحظ أن هناك عزوف من قبل الشباب
سات الشبابية مراجعة شاملة لمسيرتها وبرامجها وأنشطتها باختصار المطلوب من المؤس

فاالنفتاح عنصر ضروري في .  وعليها أن ال تبقى أسيرة ألهداف سياسية أو حزبية فئوية
فهناك .  وأخيراً عليها أن تطرح برامج وأنشطة تالمس الواقع الشبابي.  عملية زيادة العضوية

 .غيرها من البرامج التي تجذب الشباب إلى صفوفهاأنشطة وبرامج اجتماعية، ثقافية، فنية، و
وبالتالي ال بد من تنظيم النشاطات والبرامج التوعوية حيث أن نوعية األشخاص القائمين على 

فكثيراً من الشباب يحجمون .  المؤسسة نفسها يلعب دوراً مهماً في زيادة عدد األعضاء بها
إلى جانب .   األشخاص القائمين عليهاعن االنتماء لهذه المؤسسة أو تلك بسبب نوعية

النجاحات الحقيقة للمؤسسة نفسها وبالتالي مدى تأثيرها في المجتمع وهذا مرتبط بنشاطاتها 
فإن .  فما دامت المؤسسة فاعلة وتحقق نجاحات ملموسة.  وإنجازاتها على أرض الواقع
 .المتوقع زيادة في عدد أعضائها

المؤسسات الشبابية يقع على عاتقهم مسؤولية زيادة أعضاء باإلضافة إلى ما ذكر فإن أعضاء 
ال شك أن هناك .  مؤسساتهم من خالل القيام بحمالت توعية وتثقيف إلى أقرانهم الشباب

وال نجد مؤسسة شبابية تطرح برامج أو أنشطة داخلية تطلب .  انغالق في المؤسسات الشبابية
تهم وتوضيح أهمية انتماء الشباب لهذه فيها من أعضاءها ضرورة زيادة العضوية لمؤسس

ومع ذلك نالحظ أن جميع .  المؤسسات كما يعود بالفائدة والنفع على الشباب أنفسهم
المؤسسات التي تم استطالع رأيها في موضوع زيادة العضوية بها أنها أجابت جميعها أن 

العات الرأي التي وفي المقابل كثيراً ما تشير استط.  هناك زيادة سنوية في عدد أعضائها
.  تجريها المؤسسات المختصة أن نسبة المستقلين في الشارع الفلسطيني في ازدياد مستمر

وتأكيداً على ذلك نالحظ أن هناك تراجع في عدد عضوية الشباب في المؤسسات الشبابية وهذا 
 ال نريد.  موجود في الجامعات والنوادي واألطر الشبابية أكثر من أية مؤسسات أخرى

.  الغوص أكثر في العوامل التي تؤدي إلى عزوف الشباب في عضوية المؤسسات الشبابية
المؤسسات تجمع على أن أحد أهم آليات زيادة العضوية بها يكمن في نوعية البرامج واألنشطة 

باإلضافة .  على أن تكون هذه البرامج واألنشطة من اقتراحات الشباب أنفسهم.  التي تطرحها
فكلما شعر الشاب بذاته .  هم في صياغتها ومن ثم التخطيط والتنفيذ وانتهاء بالتقييمإلى مشاركت

 .وكلما كان مهمشاً كلما كان مبتعداً.  وبأهميته كلما كان مندفعاً في االنتماء للمؤسسة
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 برامج مستقبلية لتطوير عمل المؤسسات تجاه الشباب

وقد تالحظ أن هذه المؤسسات , جهة للشبابتتقاطع غالبية المؤسسات األهلية في برامجها المو
وبالتالي .  وقليلة هي المؤسسات التي تطرح برامج مميزة عن غيرها.  تطرح نفس البرامج

نجد أن هذه المؤسسات تتقاطع في برامج التثقيف المدني كالدورات وورش العمل 
وعي وغيرها والمحاضرات والندوات في مواضيع الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل التط

بمعنى آخر ان هذه المؤسسات تتزاحم وال تتعاون في برامجها الموجهة تجاه .  من البرامج
ة غير تقليدية فالجميع يركز على يلبوال نجد مؤسسة شبابية تطرح برامج مستق.  الشباب

وقد يرجع السبب في ذلك إلى عدم وجود التخطيط السليم أو .  موضوعات التثقيف دون غيرها
 .والذي من شأنه أن يضيف إضافات نوعية على البرامج التقليدية.   النظربعيد

وبكالم آخر فإن النظر إلى المستقبل فيما يخص البرامج، فإن ذلك يعني البرامج االستهالكية 
وعلى الرغم من أن بعض المؤسسات تتحدث في .  والتي أصبح الشباب ال يتشجعون لها

رورة حمايتها وتوعية الشباب بأهميتها، إال أن المؤسسات التي أدبياتها المختلفة عن البيئة وض
وال يعدوا ذلك كونه مشروعاً من المشاريع .  تعمل في هذا المجال معدودة على أصابع اليد

وان كان الموضوع البيئي مهم إال أن ذلك ال يسقط أن هناك برامج أكثر أهمية .  العديدة
االعتبار التطورات التكنولوجية المتالحقة وأهميتها فإذا ما أخذنا بعين .  وضرورة للشباب

للشباب، فإننا نجد أن المؤسسات الشبابية ال تطرح هذا الموضوع على بساط البحث من أجل 
فتطور وسائل اإلعالم المختلفة ودخول العالم فيما يعرف اآلن بعصر العولمة .  العمل عليه

ف أمام هذه الظاهرة بجدية لمجاراتها يستوجب على المؤسسات الشبابية المختلفة الوقو
فأي من المؤسسات تطرح برامج من شأنها تعريف الشباب .  ومسايرتها لجهة مصلحة الشباب

بتكنولوجيا المعلومات وبالتالي استفادة هؤالء الشباب من هذه المعلومات لتطوير البرامج 
المؤسسات الشبابية إذاً المطلوب من .  واألهداف والعمل في ذات الوقت على تحقيقها

فعلى سبيل المثال ال الحصر يتوجب على .  استحداث برامج تلبي احتياجات الشباب
المؤسسات الشبابية إدخال البرامج المهنية في نشاطاتها جنباً إلى جنب مع البرامج العملية 

ن ومعنى ذلك أ.  كتكنولوجيا المعلومات والتي يستفيد منها الشباب في المستقبل.  األخرى
ومع أهميتها .  البرامج التي تطرح اآلن هي تثقيفية توعوية قد تدخل في السياق االستهالكي

فالمطلوب .  وضرورتها لتنشئة الشباب تنشئة إيجابية إال أنها ال تمكن الشباب في المستقبل
فال يمكن أن تبقى هذه .  برامج تساعد الشباب في مواجهة المستقبل وإعدادهم اإلعداد الصحيح

والتي تطرح في كثير من األحيان نتائج .  لمؤسسات تطرح البرامج التثقيفية التوعويةا
وتوصيات ولكن كم من هذه المؤسسات تعمل على هدي هذه النتائج والتوصيات فهناك الكثير 
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فلو أخذنا على سبيل .  من التوصيات والنتائج والتي تبقى في األدراج دون أن ترى النور
رب من المدارس وكم من محاضرة وندوة وورشة عمل ناقشت هذه المثال موضوع التس

وال نريد الدخول في تفصيالت هذا الموضوع ألنه .  الموضوعة ووصلت إلى نتائج وتوصيات
 – 15ليس موضوعنا ولكن إذا وجدت مراكز ومؤسسات تعنى بهؤالء الطالب ومن أعمار 

 .طورة بالموضوع وتم العمل معهم ضمن برامج معينة هل ستبقى هناك خ18
ما نود قوله هو أن المؤسسات يجب أن تدرك جيداً أن البرامج التي تطرحها ال تلبي احتياجات 

فغالبية المؤسسات إن لم يكن جميعها تعمل مع الشباب ضمن برنامج .  الشباب بشكل كبير
تي بحاجة فال يعقل أن مجتمعاً كالمجتمع الفلسطيني يعرف على أنه مجتمع ف.  القيادات الشابة

 ما هو مصير الشباب الذين ال يتصفون بمواصفات القائد إذاً. إلى تدريب القيادات الشابة فقط
 الشاب؟

وفي هذا السياق ال بد من التطرق ولو بشكل موجز إلى أهم األنشطة والبرامج التي تقوم بها 
ت الشبابية تتقاطع كما أسلفنا بالسابق فإن غالبية المؤسسا.المؤسسات الشبابية الموجهة للشباب

في األنشطة والبرامج والتي تهدف إلى تفعيل القطاع الشبابي وتعزيز دوره في عملية البناء 
 :المجتمعي وأهم هذه األنشطة والبرامج

تقوم المؤسسات الشبابية بتنظيم المخيمات الصيفية بشكل دوري على : المخيمات الصيفية .1
ات ذو مردودات إيجابية على المشاركين من األغلب، مما يجعل هذا النوع من النشاط

حيث توجيه سلوكهم، وتنوع ثقافتهم تعليماً وابداعياً وأدبياً باإلضافة إلى سد وقت الفراغ 
 .أضف لذلك البرامج والمسابقات الثقافية واألدبية.  عندهم

جميع المؤسسات الشبابية تمارس جميع : الدورات والمحاضرات وورش العمل والندوات .2
النشاطات التثقيفية والتوعوية للشباب، فال يوجد مؤسسة شبابية إال وعقدت العشرات من 

وتعتبر هذه النشاطات من لب عمل المؤسسات بل أحد .  الخ… المحاضرات والندوات
ومع أن المواضيع التي تطرح في موضوعات .  الركائز األساسية لعملها مع الشباب
وق اإلنسان ومهارات االتصال والقيادات الشابة مختلفة ومتعددة كالديمقراطية وحق

وغيرها العشرات من العناوين، إال أنها بقيت تقليدية في تناولها لهذه الموضوعات دون 
 .أي تجديدات أو تطوير ملموس

تمتلك المؤسسات الشبابية ال سيما األندية واألطر الشبابية التابعة : األنشطة الرياضية .3
.  رق رياضية بعضها محترف ويشارك في بطوالت محلية وإقليميةللتنظيمات السياسية ف

وال شك أن مثل هذه النشاطات تنمي القدرات المختلفة عند الشباب وال سيما الجسمانية 
 .منها
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تنظم المؤسسات الشبابية الكثير من مخيمات العمل التطوعي : مخيمات العمل التطوعي .4
أن مثل هذه المخيمات تعمق أواصر التعاون لقناعتها .  سواء المحلية أو العالمية

وفي ذات الوقت إطالع اآلخرين .  والعالقات بين الشباب الفلسطيني والشباب العالمي
 .على التجارب الفلسطينية باألعمال التطوعية إلى جانب االستفادة من تجارب اآلخرين

على إنشاء روابط تعاون تعمل الكثير من المؤسسات الشبابية :  التبادل الشبابي وزيارات .5
ويكون بالطبع الهدف . وصداقات مع اتحادات ومؤسسات شبابية من مختلف أنحاء العالم

 .من هذه البرامج واألنشطة التعارف والتنسيق لتنفيذها ضمن العالقات القائمة
هناك بعض البرامج واألنشطة التي تقوم بها بعض : األنشطة والبرامج الخاصة .6

وتتمحور هذه البرامج واألنشطة في . يرها وحسب أهدافها وفلسفتهاالمؤسسات دون غ
 .مواضع مثل البيئة والتراث واآلفات والظواهر السلبية

وبعد الحديث عن البرامج التي تقدمها المؤسسات الشبابية الموجهة للشباب ال بد من طرح 
 العمل عليها من بعض األفكار والتي هي عبارة عن اقتراحات برامج وأنشطة مستقبلية يجب

 .قبل المؤسسات الشبابية وتطويرها في ذات الوقت لكي تكون أنشطة وبرامج هادفة
ولكن كم هي .  كثيرة هي المؤسسات التي تعمل على تطوير لبرامج مستقبلية للشباب

.  المؤسسات الشبابية التي تدعو الشباب من أجل صياغة برامج ونشاطات مستقبلية أو تطويرها
 مجلس الشباب الفلسطيني والذي عقد العديد من ورش العمل تحت عنوان مشروع فباستثناء

، وهدف إلى إشراك الشباب في )27(تحديد احتياجات الشباب الفلسطيني بالمشاركة هذا العام
تحديد احتياجاتهم وتحديد الدور الذي سيلعبه مجلس الشباب الفلسطيني في تلبية هذه 

قد العديد من الفعاليات بهدف تحديد االحتياجات إلى أنه عاد فمع أن المجلس ع.  االحتياجات
الذي أصدره لهذه الغاية على أن مجلس الشباب سيحدد دوره في تلبية " البرشور"وأكد حسب 

 .هذه االحتياجات
الدور دائماً يكون للمؤسسة . هذا يقودنا إلى أن جميع المؤسسات تعمل بنفس الطريقة والمنهجية

فكيف سنطور برامج ونقترح أخرى مستقبلية .  ي وليس للشباب كفئة مستهدفةبالمفهوم اإلدار
فقبل كل شيء يجب أن تحدد البرامج من الشباب أنفسهم ألنهم .  إذا بقي الشباب مستثنين

أما إذا بقيت .  األعلم باحتياجاتهم وأولوياتهم وبالبرامج واألنشطة التي يرغبون بالقيام بها
هي تحديد البرامج واألنشطة من قبل اآلخرين فعملياً سنبقى بعيدين عن المسألة كما هي اآلن و

 . شبابيةالهدف الذي نصبوا لتحقيقه كمؤسسات
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 واقع وبرامج وآليات عمل المؤسسات الشبابية النسوية

في بدايات الدراسة تم إفراد مساحة ال بأس بها للحديث عن واقع وبرامج وآليات عمل 
ولهذا أرى الحديث مجداً .  ية الحال المؤسسات الشبابية النسويةالمؤسسات الشبابية وبطبيع

وبشكل من التفصيل سيكون تكرار وليس إضافات جديدة، ومع ذلك أرى من األهمية بمكان 
التطرق وبشكل مختصر لما تقوم به هذه المؤسسات بناء على نتائج الدراسة والتي توضح لنا 

.  بابية موجهة في المقام األول إلى النساء أنفسهنأن نشاطات وبرامج المؤسسات النسوية الش
وفي المقابل فإن هذه النشاطات في غالبيتها متقاطعة مع ما تقوم به المؤسسات الشبابية 

وفي .  ويالحظ أن هذه البرامج يغلب عليها األنشطة االجتماعية والثقافية والتوعوية التثقيفية
واعتبرت .  مختلفة تأتي في المقام األخير من االهتمامالمقابل فإن األنشطة الفنية والرياضية ال

 .المؤسسات الشبابية حصراً هي المهتمة بهذا الموضوع العتبارات اجتماعية وثقافية
وال يغيب عن الذهن البرامج التمكينية واإلرشادية األخرى التي تسعى إلى مساواة المرأة 

لك فإن المؤسسات النسوية تقوم بدعم باإلضافة لذ.  بالرجل في جميع المجاالت والميادين
المرأة ليس فقط من الناحية المعنوية فقط ولكن تدعمها أيضاً من الناحية المادية سواء عن 
.  طريق تقديم القروض والمشاريع المدرة للدخل أو من خالل الهبات المقطوعة أو المستمرة

من جهة ومن جهة ثانية محاولة والهدف من وراء ذلك تقوية المرأة وتمكينها في المجتمع هذا 
تغيير الصورة النمطية والتي وصمت بها المرأة كأنها غير منتجة ومكانها البيت فقط كنتيجة 

 .للثقافة السائدة في المجتمع الفلسطيني
سات المحلية بل إلى ذلك تسعى المؤسسات النسوية الشبابية إلى إدماج المرأة الشابة في السيا

.  الل برامج وأنشطة مكثفة تقوم بها في المناطق المهمشة واألريافمن خ. والتأثير عليها
باإلضافة إلى البرامج التوعوية ال سيما في مجال حقوق المرأة والزواج المبكر لما لهذين 

تلفة والتي الموضوعين من أهمية إذا ما أخذنا بعين االعتبار موضوع العنف بأشكاله المخ
 نستنتج أن المؤسسات النسوية الشابة توجه جل ونستطيع أن.تتعرض له بشكل مستمر

اهتماماتها ونشاطاتها تجاه المرأة ألنها أصالً تأسست من أجل الدفاع عن المرأة وأيضاً من 
 .أجل رفع مستوى القطاع النسوي بشكل عام

وترى المؤسسات النسوية الشابة أن النوع االجتماعي يتعدى األدوار والنشاطات االجتماعية 
بل انه يتعدى ذلك إلى العالقات سواء لجهة العمل أو . جنسين وال يقف عند هذا الحدلكال ال
 )28(.باعتبار أن لكال الجنسين تجاربهم وإمكانياتهم التي يمكن أن يستفاد منها.  القرار
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ان المؤسسات النسوية ترى في برامجها المختلفة آلية من آليات رفع مكانة المرأة ألن عكس 
وخالصة القول ان المؤسسات النسوية .  تأكيد إلى مزيد من التهميش للمرأةذلك سيؤدي بال

 .تطرح برامج مشابهة للمؤسسات الشبابية ولكن برامجها موجهة أصالً إلى النساء
 :ويمكن إيجاز آليات ومنهجية العمل في المؤسسات النسوية الشابة

 .لقانونية للنساءتوفير برامج ارشاد في المجاالت االجتماعية والنفسية وا .1
 .تشكيل مجموعات من النساء وتدريبهن على مهارات عدة مثل االتصال والقيادة .2
 .تشكيل مجموعات الضغط للعمل على سن تشريعات تحمي المرأة .3
 .نشر المعلومات من خالل النشرات التثقيفية التوعوية والصحف، والدوريات األخرى .4
 .ت النسوية ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عامالتشبيك والتنسيق بين المؤسسا .5
في محاولة للتأثير على ) المقروءة والمسموعة والمرئية(استخدام وسائل اإلعالم المختلفة  .6

 .الرأي العام لجهة حقوق المرأة
تنظيم النشاطات االجتماعية والثقافية والسياسية والتثقيفية من أجل تقوية وتمكين المرأة،  .7

 .غير في المفاهيم االجتماعية والثقافية السائدة في المجتمعوإلحداث ت

 :أما البرامج المقترحة فهي

وهي تعني توفير فرص للشباب لالنخراط بهذه : النشاطات الشبابية التثقيفية والترفيهية .1
الفعاليات والنشاطات بغية رفع إمكانياتهم وكفاءاتهم في مجاالت عدة سواء كانت تثقيفية 

هجية وتعزيز روح التطوع وتدريبهم لتنمية مهاراتهم المختلفة والتي تؤهلهم للقيام أو ال من
بدور إيجابي وفعال في عملية البناء المجتمعي، أما في المواضيع التثقيفية والترفيهية 

ت ثقافية ليافيجب العمل لتنظيم مهرجان شبابي سنوي وبشكل دوري يحتوي على فعا
 .رهاوترفيهية ورياضية وفنية وغي

ونقصد بذلك جميع وسائل اإلعالم سواء كانت المسموعة أو المرئية أو : برامج إعالمية .2
وهذا يتطلب من وسائل اإلعالم الخاصة والعامة أفراد مساحات للموضوعات .  المقروءة
وتسليط الضوء على احتياجاتهم .  بل واستحداث برامج تعنى بالشباب . )29(الشبابية

ومع أن بعض وسائل اإلعالم تحاول بين الفينة .  كة الشباب أنفسهموأولوياتهم وبمشار
واألخرى مالمسة قضايا الشباب إال أن ذلك ال يعدو كونه إشارات ميزتها العمل 

وإذا تعذر ذلك فإن المؤسسات الشبابية يقع على عاتقها استحداث هذه البرامج .  الموسمي
أبعد من ذلك فإننا نطمح ألن يكون هناك وإذا ذهبنا إلى .  حتى لو كانت مدفوعة األجر

مطبوعات دورية وبرامج إذاعية وتلفزيونية خاصة بمؤسسة أو مجموعة من المؤسسات 
 .الشبابية
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بما أننا نتحدث عن الشباب فإننا نعني بذلك الشباب : أنشطة وبرامج موجهة للشابات .3
شطة خاصة بالشابات، المطلوب من المؤسسات الشبابية أن تطرح برامج وأن.  والشابات

وليس شرطاً في ذلك أن تبقي البرامج .  بالطبع إلى جانب البرامج المشتركة بين الجنسين
مقتصرة فقط على المواضيع التثقيفية كالمحاضرات وورش العمل والتي قد تكون موجهة 

  .فأيضاً هناك العديد من الفعاليات التي قد تكون مقتصرة على الشابات أنفسهن. للشابات
فإنه .  ولكن وإن كانت البرامج المذكورة أعاله وهي على سبيل المثال تثقيفية في غالبيتها

ال بد من برامج مهنية موجهة للشابات بغية تمكينهن واعتبارهن منتجات في المجتمع 
وإذا تحدثنا بموضوعية أكثر فإن عمل المؤسسات الشبابية ال يختلف .  كمقدمة لتمكينهن
سات الدولية المانحة، والتي قد تشترط صرف األموال على مشاريع كثيراً عن المؤس

وبالضبط المؤسسات الشبابية .  أو غير منتجة بهدف عدم التنمية المستدامة .)30(استهالكية
تقوم بنفس الدور حيث أنها تركز على القضايا والمواضيع التثقيفية أكثر بكثير من 

فاألموال التي تصرف على .  بة في المستقبلتركيزها على المواضيع التي قد تمكن الشا
هذه المواضيع طائلة جداً ولو تم استثمارها في مشاريع إنتاجية تخص النساء لكانت 

وبذات الوقت ليس هذا تقليالً من أهمية المواضيع التثقيفية التي .  النتيجة أفضل بكثير
 . التثقيفيةتعرضها المؤسسات ولكن أصبح هناك إشباعاً للمواضيع

ال نريد أن نكرر ما ذكرنا أعاله حول المواضيع التي تم : البرامج واألنشطة الصحية .4
المراقب لنشاطات المؤسسات الشبابية يالحظ أن هناك .  طرحها في البرامج الشبابية

إهمال واضح وتقصير في برامج وأنشطة المؤسسات الشبابية المتعلقة بالموضوعات 
فقبل .  أرى أنها قد تكون مهمة أكثر من المواضيع األخرىوالتي  .)31(الصحية الشبابية

التعرف على الحقوق وأساسيات التربية المدنية والديمقراطية وغير ذلك يتوجب أن 
الكثيرون من الشباب والشابات يجهلون أجسادهم ولن .  يتعرف اإلنسان على جسمه أوالً

فعدم إطالع .   بل عند أوالدهمتقتصر المشكلة في المستقبل فقط عند الشباب أو الشابات
الوالدين على التطورات الفسيولوجية والجسمانية فإنها قد تخلق لهم المتاعب والمصاعب 

 .في المستقبل
.  هذا باإلضافة إلى أن الموضوع يتم التعامل معه من زوايا أخرى غير الزاوية العلمية 

 المطلوب برامج وأنشطة إذاً.  والجميع يتعامل معه على أنه موضوع جنسي وليس علمي
فإن عدم االهتمام .  صحية تركز على الشباب لهدف تثقيفهم بالصحة الجنسية واإلنجابية

.  بهذا األمر سيبقي الجميع أسرى للعادات والتقاليد البالية والتي تشكل الكثير من المشاكل
 ال شك أن هناك .وإذا اعتقدنا أن الوالدين سيقومون بهذا الدور فإننا حتماً سنقع بالخطأ

.  نسبة من الوالدين يقومون بتثقيف أبنائهم بهذا الموضوع ولكن ما هي هذه النسبة
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باعتبار أن المجتمع الفلسطيني مجتمع شرقي فإنه يعتبر الحديث بالمواضيع الجنسية من 
فإن .  وإذا كان أيضاً اعتقاداً منا أن المناهج المدرسية تغطي هذه الجوانب.  المحرمات

تتناوله بل ألن الحديث به الالجانب أيضاً يعتري الكثير من الشك ليس ألن المناهج هذا 
وفي الغالب فإنه يتم حذف الموضوع .  يعتبر نوع من المحرمات في الكثير من المدارس

ومع أن هناك بعض األساتذة يقومون بتدريسه إال أن ذلك ال .  وإحالته للقراءة الشخصية
 .حراج الذي قد يحصل من جراء التعمق بالموضوعيعدو كونه لمحة بسبب اإل

من األهمية بمكان أن يكون هناك عودة للعمل التطوعي الشبابي لما : العمل التطوعي .5
هذا باإلضافة إلى أهمية الموضوع في .  يشكله من أهمية في تنمية إمكانياتهم وقدراتهم

والعمل التطوعي بحد ذاته .  موأيضاً تواصلهم مع مجتمعه. )32(عملية التنمية المجتمعية
ففي هذه .  وهو بذات الوقت يرسخ بهم قيم إيجابية.  هو عملية مشاركة في عملية البناء

هذا إذا ما .  والذي يعتبر تقليداً فلسطينياً قديماً, األيام بسبب تراجع أهمية العمل التطوعي
قات الفراغ عند أخذنا بعين االعتبار أن مثل هذه األعمال ستعمل على الحد من أو

فهناك العديد من الدراسات .  والمسألة ليست بحاجة إلى طرح أفكار مكررة.  الشباب
ولكن من .  واألبحاث بل والمؤسسات التي تهتم وتدعو إلعادة االعتبار للعمل التطوعي

األهمية بمكان أن يكون هناك برامج عملية حول العمل التطوعي على شكل برامج 
واعتبار العمل التطوعي جزء ال يتجزأ من . ليست موسمية أو فئويةوأنشطة مستديمة و

 .أنشطة وبرامج هذه المؤسسة أو تلك
بعد الثورة المعلوماتية التي دخلت على وسائل اإلعالم : برنامج تكنولوجيا المعلومات .6

هذه الوسائل تخطت الحدود السياسية، .  التقليدية أصبح العالم يوصف بأنه قرية صغيرة
وأصبح الشباب في هذه األيام .  ثرت على جميع الفئات وتأثروا بها بما فيهم الشبابوأ

وليس خافياً .  ينظرون إلى هذه التطورات على أنها جزء من التسلية ال سيما االنترنت
ولذلك .  على أحد مدى تأثير هذه الوسائل سواء كانت المقروءة أو المرئية على الشباب

 الشباب يستخدمون هذه الوسائل في جوانب سلبية ولساعات طويلة، نجد أعداداً كبيرةً من
ولذلك بات من الضروري أن يكون هناك برامج وأنشطة في جوانب تكنولوجيا 
المعلومات ليس ألن هناك استخدامات سلبية وإنما بهدف توضيح وبيان أهميتها في بناء 

هذه البرامج . الحياة العمليةولالستفادة منها في الدراسة و.  الشخصية وتنمية القدرات
ستفتح آفاقاً رحبة وواسعة أمام الشباب وستمكنهم من التعرف على موضوعات مختلفة 

وإذا كان البعض يعتبر ذلك وسيلة من .  باإلضافة إلى تعرفهم على تجارب اآلخرين
جابية وسائل الغزو الثقافي، فإنه ينبغي على المؤسسات الشبابية أن تستفيد من النواحي اإلي

 .في التقدم العلمي لهذه الثروة في تكنولوجيا المعلومات
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يعيش الشباب مشكالت مجتمعهم وفي ذات الوقت لهم :  اجتماعية–برامج اقتصادية  .7
للشباب أحالمهم وآمالهم وتطلعاتهم وهم يحلمون دائماً بتحقيقها .  مشاكلهم الخاصة بهم

افاً يضعها الشباب نصب أعينهم لتحقيقها في في المستقبل وعادة ما تكون هذه القضايا أهد
ولسنا بصدد الحديث عن المشاكل االجتماعية واالقتصادية التي يعيشها .  المستقبل
ولكن ما هو مطلوب من المؤسسات الشبابية طرح برامج تحد من هذه المشاكل .  الشباب

 تبديده من خالل فالقلق الذي يعيشه الشباب ال بد من.  وفي ذات الوقت العمل على حلها
فالزواج وتكوين األسرة والعمل وارتفاع األجور مع ثبات الدخول كلها .  هذه البرامج

كيف تعمل المؤسسات الشبابية على الحد من هذا .  تصب في قلق الشباب من المستقبل
 .القلق وكيف لها في ذات الوقت أن تعمل للمواجهة

بطبيعة الحال المؤسسات .   والبرامجال نستطيع أن نجيب بشكل تفصيلي عن اآلليات 
الشبابية لوحدها لن تكون كافية للمواجهة والحد من هذا القلق فال بد من العمل بشكل 

ولكن .  مشترك مع القطاع الحكومي إليجاد الدعم الكافي إلنجاح مثل هذه البرامج
البسيطة البرامج التي قد تطرح سمتها أنها ستكون طويلة األمد، وهي ليست بالعملية 

 .فتحتاج إلى تغير في الهياكل االجتماعية واالقتصادية للمجتمع
ال شك أن هناك طاقات كامنة عند القطاع الشبابي، ولكن : برامج اإلبداعات الشبابية .8

معظم هذه الطاقات تهدر في أعمال غير نافعة لعدم وجود المؤسسات والمراكز الكافية 
ت والمواهب بغية تطويرها والعمل عليها حتى تصل التي تتبنى هذه الطاقات واإلبداعا

هذا باإلضافة إلى إشكالية يعاني منها الشباب أنفسهم وهي عدم .  درجة االحتراف
فكم هي .  مشاركتهم في النشاطات المختلفة التي تقيمها بعض المؤسسات ألسباب كثيرة

 أصالً؟  ال بد البرامج التي تعمل على اجتذاب الطاقات الشبابية، وهل هي موجودة
. للمؤسسات الشبابية من تبني برامج وأنشطة مختلفة تنمي هذه اإلبداعات وبالتالي تبنيها

فعلى سبيل المثال ال الحصر يجب أن يكون هناك برامج وأنشطة فنية وموسيقية ومسارح 
ومعارض فنية لتمكين الشباب الموهوبين من إبراز قدراتهم وإبداعاتهم وإنجازاتهم 

ة إلى تنظيم المسابقات الثقافية واالجتماعية الدورية، وأيضاً العمل على تشكيل باإلضاف
هذه الطاقات واالبداعات الشبابية إذا .  الفرق الرياضية المختلفة من المواهب الشبابية

وجدت األرضية المناسبة والمؤسسة التي تطرح البرامج وتتبنى المواهب عندها يستطيع 
فكم هي الطاقات واإلبداعات الشبابية .  ه إلى العنوان المناسبالشباب الموهوبين التوج

ال لشيء إال لعدم وجود .  في المجتمع الفلسطيني المشتتة والتي ال تخدم مجتمعها بشيء
مثل هذه المؤسسات والخبرات القادرة على اكتشاف الطاقات واإلبداعات لدى الشباب 

 .وتنميتها خدمة للشباب ولمجتمعهم
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تكاد تخلو أنشطة وبرامج المؤسسات الشبابية على اختالفها من :  واألنشطة البيئيةالبرامج .9
باستثناء بعض المؤسسات التي تعمل على زيادة تفاعل الشباب في .  الموضوعات البيئية
.  فإننا نجد نقصاً واضحاً في الوعي البيئي عند الشباب بشكل عام  .)33(الموضوع البيئي 

 وأنشطة شبابية تعنى في موضوع البيئة وحمايتها من التلوث فالمطلوب وجود برامج
فالبيئة السليمة والنظيفة بالتأكيد هي .  واألضرار التي قد تلحق بها من جراء عدم الوعي

ان غرس القيم اإليجابية في نفوس الشباب .  عامل وقاية من األمراض واألوبئة الفتاكة
على الرغم من وجود إدارة حكومية تعمل بهذا ف .)34(لحماية البيئة هي مسؤولية الجميع 

المجال إال أنها ال تستطيع زيادة تفاعل الشباب مع الموضوع البيئي إال إذا كان هناك 
فإصدار الكتيبات والنشرات .  تعاون من جميع المؤسسات األهلية والشبابية بالموضوع

  وبالتالي ال بد من وجود .وحدها لن تكون كافية في زيادة اإلسهام في الحفاظ على البيئة
أنشطة وبرامج مستدامة تعنى في الموضوع البيئي والموجهة للشباب أكثر من أي فئة 

 .أخرى
وبما أننا تحثنا وبشكل مطول عن البرامج المستقبلية المقترحة لعمل المؤسسات الشبابية، 

ي تعمل فإنه من الضروري جداً أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين جميع المؤسسات الت
وال بد أن يأخذ شكل التعاون والتنسيق بين هذه المؤسسات شكالً .  مع فئة الشباب

متطوراً وديناميكية في العمل وتغليب الجوانب المهنية على جميع األهداف السياسية 
إن أهمية هذه البرامج تكمن باعتبارها برامج شبه معدومة الوجود . )35(والحزبية الضيقة

فالعمل بمثل هذه البرامج إلى جانب البرامج الموجودة أصالً .  تفي أجندة المؤسسا
 .سيغطي بالتأكيد جميع الجوانب الخاصة بالشباب

 آليات تعزيز دور الشباب في اتخاذ القرارات

 ودورهم في التأثير على القرارات التي ال يشاركون في اتخاذها

م الشبابية على اختالفها في المقام يعتمد تعزيز دور الشباب في اتخاذ القرارات داخل مؤسساته
األول على وجود حياة ديمقراطية حقيقية وتعزيزها في ذات الوقت داخل هذه المؤسسات بما 
يضمن تكافؤ الفرص أمام الشباب للمشاركة في بناء مجتمع مدني ديمقراطي قائم على المساواة 

مؤسسات والمشاريع والنوادي نالحظ بالعودة إلى األنظمة واللوائح الداخلية لألطر وال. والعدالة
بشكل واضح أن هذه المؤسسات تعتبر دور أعضائها في اتخاذ القرار ومشاركتهم في مناقشة 

كما هو واضح فإن ذلك يعتبر من .  ورسم سياسة وخطط مؤسساتهم حقوق وواجبات لهم
ذ القرار الناحية النظرية، وما دمنا نتحدث عن آليات تعزيز دور الشباب في عملية اتخا

ودورهم في التأثير على القرارات التي لم يشاركوا بها فإننا لن نستفيض بالحديث عن الواقع 
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فكثيراً من القرارات المهمة يتم اتخاذها من قبل .  في عملية مشاركة الشباب في اتخاذ القرار
مجموعة شبابية تقف على رأس هذه المؤسسة أو تلك وتكون بالتالي عملية المشاركة 

ولكن .  أي أن القرار الذي اتخذ يتم إبالغه لآلخرين عن طريق إعالمهم بذلك. )36(االعالمب
بالطبع ان مثل التقاليد .  )37(للخروج من ذلك يتطلب أن يكون في المؤسسات تقاليد ديمقراطية

وبطبيعة الحال فإن وجود تقاليد .  سيفسح المجال أمام الشباب للمشاركة في اتخاذ القرار
وبالطبع ال . اطية في المؤسسات هو بفعل عملية تراكمية طويلة وال يأتي هذه مرة واحدةديمقر

بعبارة أخرى .  بد من إيجاد مناخ ديمقراطي يتمثل في بدايه في إيجاد هامش إلبداء الرأي
ويمكن إيجاز آليات تعزيز أدوار .  إفساح المجال للشباب للتعبير عن آرائهم بشكل ديمقراطي

 :عملية اتخاذ القرار بالتاليالشباب في 
أي . كما أسلفنا في السابق فإن للمؤسسات الشبابية المختلفة هيئات قيادية مختلفة التسميات .1

أن أعضاء هذه الهيئة هم المسؤولين عن إدارة وتنفيذ المهام اليومية لهذه المؤسسة أو 
ة الداخلية وبالطبع فإن كل شخص من هؤالء األعضاء يناط به حسب الالئح.  تلك

من الممكن أن يكون لكل منصب لجنة مساندة مشكلة من مجموعة من .  مسؤولية معينة
الشباب يرأسها العضو القيادي مهمتها وضع الخطط والبرامج والنشاطات المختلفة لهذه 

هذا بالطبع يفعل الشباب في الهيئة العامة من جهة ومن جهة ثانية  يتم إشراكهم .  اللجنة
ويشعرهم باألهمية لجهة تحقيق ذاتهم باإلضافة إلى تحملهم .  تخاذ القرارفي عملية ا
ويؤدي ذلك باعتقادنا إلى تطوير وتقوية العالقة ما بين الشباب وهيئاتهم .  المسؤولية
 .المختلفة

يمكن أن يكون االستبيان أو االستمارة طريقة من طرق آليات تعزيز دور الشباب في  .2
للمؤسسات التي تطمح إلى النجاح والتقدم دائماً والتي تقوم في العادة عملية اتخاذ القرار  

 .في إشراك أعضائها إذا أرادت أن تتخذ قرارات مهمة ومصيرية
وليس القصد .  إطالع وإعالم الشباب أول بأول على التطورات والنتائج على اختالفها . 3

القرار وبعدها إعالم الشباب أن بمعنى اتخاذ .  هنا كما أشرنا سابقاً المشاركة باإلعالم
القرار اتخذ على العكس تماماً يجب أن يكون اطالعهم وإعالمهم بالموضوعات على 

 .أرضية مشاركتهم واستشارتهم
االستشارة الدورية ألعضاء الهيئة العامة واستمزاج آرائهم في مجموع المواضيع  .4

 .المختلفة للمؤسسة
ية للهيئة العامة من أجل وضعها في صورة يجب أن يكون هناك اجتماعات دور .5

واالجتماعات العامة بطبيعة الحال تعزز المشاركة الشبابية في اتخاذ .  األوضاع
 .القرارات وعلى كل المستويات
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من شأن هذه االقتراحات أن تعبر .   وجود صندوق لالقتراحات في المؤسسات المختلفة .6
 .ة في هذه المؤسسة أو تلكوإن كان بجزء يسير عن المشاركة الشبابي

لقاءات دورية بين الهيئات العليا والشباب وتحت عناوين مختلفة مثل اليوم المفتوح أو  .7
اللقاء الشهري أو غير ذلك من التسميات، كما أن مثل هذه اللقاءات بطبيعة الحال تعزز 

 .من مشاركة الشباب
به المؤسسة ويدعى إليه أعضائها قد يكون هناك جلسات أو اجتماعات تقييم لعمل قامت  .8

من أجل مناقشته من جميع الجوانب بغية االستفادة من التجربة سواء أكانت سلبية أم 
هذا بالطبع يفتح الباب على مصرعيه لطرح وجهات النظر وبالتالي الوصول .  إيجابية

 .إلى تقييم إيجابي يؤدي في المستقبل إلى تطوير األداء بفعل المشاركة الشبابية
فالمركزية في العمل تؤدي في كثير من األحيان .  تفويض جزء من السلطة والصالحيات .9

إلى إعاقة ومركزيته في ذات الوقت فال أحد يستطيع أن يعمل دون العودة إلى من أهم 
.  وبذات الوقت ال يوجد ديمقراطية في عملية اتخاذ القرار.  في موقع المسؤولية

ي إشراك اآلخرين في اتخاذ القرار وهذا بالطبع ينعكس فتفويض بعض الصالحيات يعن
 .إيجاباً على العمل ويضفي عليه الحيوية والديناميكية

بث القيم الديمقراطية واالرتقاء بأسلوب الحوار البناء ليؤدي في نهاية األمر إلى تعزيز  .10
 .دورهم في اتخاذ القرارات

 توصيات عامة

 وتشبك دائمين بين المؤسسات الشبابية مع التركيز على ال بد من أن يكون هناك تنسيق .1
 وتفعيل أدوارها في المجاالت التربوية )38(مبدأ التخصصية في عمل هذه المؤسسات

فبعيداً عن التفاصيل فإن االستمرار .  واالجتماعية والصحية والرياضية والمهنية والثقافية
دة دون أن تكون هناك نتائج أكبر وأكثر في األداء بهذا الشكل يعني إهداراً للوقت والفائ

فالمؤسسات . لو كانت هذه المؤسسات متخصصة أصالً في أي من المجاالت المذكورة
المبحوثة تتقاطع في برامجها مع بعضها البعض وتكاد أن تكون متطابقة في البرامج 

 .واألنشطة
 إنشاؤها من أجل وكذلك ال بد من توفير المرافق والمنشآت والتجهيزات والتي يجب .2

وبطبيعة الحال فإن توفير مثل هذه المرافق يجب أال .  تنظيم النشاطات والبرامج المختلفة
لذا فمن الضروري أن توزع هذه المرافق على .  يقتصر على منطقة دون األخرى

وباختصار هناك حاجة ماسة إلنشاء المراكز والنوادي .  األماكن التي هي بحاجة لها
وإنشاء مثل هذه المراكز يجب أن يأخذ بعين .  الفراغ الناتج عن عدم وجودهاالشبابية لسد
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ان إيجاد مثل هذه المراكز وتطويرها ستكون .  االعتبار الحاجة بعد الدراسة المستفيضة
قادرة على إعداد الشباب إعداداً جيداً في جميع المناحي سواء أكانت ثقافية أو اجتماعية 

 .الخ… أو رياضية
ويتأتى ذلك من خالل توفير األموال .  واسناد المراكز والنوادي الشبابية القائمةدعم  .3

  وال ضير من إنشاء لجنة عليا تشرف على تحديد هذه االحتياجات كمقدمة )39(.الالزمة
فكثيراً من المؤسسات ال تستطيع تنفيذ بعض النشاطات لعدم وجود ميزانيات .  لتلبيتها
 بعين االعتبار أن مرافقها ومنشآتها تعيش أوضاع صعبة جداً هذا إذا ما أخذنا. كافية

وعلى صعيد آخر فإن الكثير من هذه المراكز والنوادي تفتقر .  وهي بحاجة إلى تأهيل
 فعندها عن أية نشاطات يمكن أن نتحدث؟.  لمثل هذه المنشآت

لمجتمع بكل ال يخلو نشاط يناقش أوضاع الشباب من الحديث عن أهمية هذه الفئة في ا .4
.  والمالحظ أن الجهود غير منظمة وغير منسقة تجاه هذه الفئة.  أبعادها ومضامينها

وخالل إعداد هذه الدراسة تبين أن المعلومات الخاصة بالشباب موزعة ومقسمة بين هذه 
 يوفر البيانات )40(لذا من األهمية بمكان إنشاء مركز دراسات شبابية.  المؤسسات

فكما الحال في مراكز الدراسات واألبحاث والذي .  حاث والمعلوماتوالدراسات واألب
فلماذا ال يكون هناك مركزاً شبابياً بنفس المستوى .  عادة ما يسترشد بها صناع القرار

باإلضافة لذلك ال بد من رفد المكتبات العامة والخاصة بجميع األدبيات التي .  واألهمية
 . تتناول موضوعات شبابية

أن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل وهم بالتالي قوة التغير لذلك ال بد من بما  .5
ويكون ذلك بتنسيق .  صياغة استراتيجية وطنية للشباب على غرار القطاعات األخرى

 .الجهود الرسمية وغير الرسمية
فهناك العشرات من المؤسسات الشبابية والعديد من األجسام الشبابية الرسمية فهذه 

 .ؤسسات لها برامج وخطط وأهداف ولكن جميعها لم يرقى إلى االستراتيجيةالم
فإنه ال يوجد أي قانون أو الئحة لتنظيم العمل . أما على الصعيد القانوني والتشريعي .6

… أو قانون شبابي يعالج األبعاد االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية.  الشبابي
.  وال حتى مشاريع قوانين بهذا الخصوص.  ا لهم وما عليهمكإطار يحدد م.  الخ للشباب

 والذي لم يعرف إلى ما آل 1998عام لباستثناء مشروع قانون رعاية الشباب الفلسطيني 
 إذن من باب أوال أن تسعى المؤسسات الشبابية اليوم وأكثر من أي )41(.إليه هذا المشروع

 .بوقت مضى من أجل العمل على إصدار قانون للشبا
يوجد نقص واضح في عدد المدربين في .  المدربون والمتخصصون في الشؤون الشبابية .7

معنى ذلك أن هؤالء األشخاص المتمرسين .  )42(البرامج واألنشطة الشبابية المختلفة
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ولن يكون بمقدورهم .  والخبراء في مواضيعهم ومواقعهم ال يستطيعوا سد الفراغ
وان كان ما ورد أعاله يعتبر نتيجة في .  بالوقت المناسبالوصول إلى الفئات المستهدفة

المقام األول إال أنه كذلك دعوة من أجل زيادة االهتمام بهذا الجانب عن طريق تأهيل 
 .أشخاص آخرين في هذا المجال لسد جزء من االحيتاجات

داً رئيساً االهتمام بدور المرأة الشابة في المجتمع بشكل متساو مع الشباب واعتبارها فر .8
 بتنظيم البرامج واألنشطة المختلفة والتي تساعد على إحداث عملية التغيير )43(وليس ثانوياً

لذلك فإن اتفاقية األمم المتحدة .  في األفكار والمفاهيم المسبوقة عن المرأة بشكل عام
هي نقطة االرتكاز الحقيقية . 79للقضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة لعام 

 .نطالق إلى األماملال
  )44(.على أسس ديمقراطية. العمل على توحيد الجسم الشبابي في الضفة الغربية وغزة .9

تشكيل مجلس أو هيئة شبابية في كل محافظة من محافظات الوطن ويكون هذا المجلس  .10
  باإلضافة إلى )45(.أو الهيئة مشكالً من المؤسسات الشبابية في هذه المحافظة أو تلك

وتكون مهمة هذا .  وممثل عن مديرية الشباب والرياضة في تلك المنطقة.  لبلدياتا
الجسم العمل على تطوير العمل الشبابي ووضع الخطط واالستراتيجيات، ومساعدة 

 .الخ… وتمكين المؤسسات الشبابية في المحافظة
.  ضوع الشبابإنشاء معهد أو دائرة في إحدى الكليات أو الجامعات الفلسطينية في مو .11

ما أن فب.  ويكون هذا المعهد أو هذه الدائرة جنباً إلى جنب مع المعاهد واألقسام األخرى
. الجامعات تعتبر من أهم روافد العملية التنموية وتشارك بشكل فعال في تنمية المجتمع

 .طينيفإنه آن األوان إلنشاء مثل هذه المعاهد واألقسام لتسد الحاجة الملحة للمجتمع الفلس
وهذا العدد من .   مركزا27ًإنشاء مراكز نسوية فكما ذكرنا سابقاً ان عدد هذه المراكز  .12

أن إنشاء مثل هذه المراكز يساعد .  المراكز بالتأكيد قليل جداً إذا ما قورن بعدد النساء
في اتجاهات عدة، األول إشراك المرأة الشابة في األنشطة الرياضية وثانياً في البرامج 

إذا ما أخذنا بعين االعتبار أن .  واألنشطة األخرى وثالثاً العضوية في هذه المراكز
 .عضوية المرأة بشكل عام والشابة بشكل خاص قليلة جداً مقارنة مع الشباب
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