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 الفصل األول

 اإلطار النظري للدراسة

 

 خلفية الدراسة
 

 المقدمة. 1

حيث أن المؤسسات سسية التي ترعى وتؤثر في الشباب،تعتبر المنظمات الشبابية من أهم الجماعات المؤ
 إلى أمل الغد،أنهمتهم وإمكانياتهم على اعتبار  العناية بالشباب وتنمية قدراإلىالشبابية تهدف في المقام األول 

جانب تنظيم هذه المؤسسات للفعاليات المختلفة سواء كانت رياضية أو فنية أو ثقافية أو توعويه تثقيفية كجزء 
 روح إشاعة الموجهة للشباب بغية تطويرهم نحو األفضل كما تراعى هذه المؤسسات واهتماماتهامن أولوياتها 

ومن جهة ثانية تحميهم من األفكار ة عند الشباب من جهة،وغرس القيم اإليجابي والتطوعي،العمل الجماعي
 مكانها وإحاللبتها للعادات والتقاليد البالية، جانب محارإلىية والفئوية والعنصرية والحيوية،السلبية كالطائف

 .نسجم مع التراث الحضاري لمجتمعهمالعادات والتقاليد التي ت
وبالتالي ينظر لهؤالء الشباب على أنهم الركيزة األساسية ،مع الفلسطيني على أنه مجتمع فتي المجتإلىينظر 

فالشباب نصف الحاضر وكل المستقبل ،وإذا كان الشباب كذلك،فإن ،في تحمل المسؤولية في المستقبل القريب
ل،ويقع على عاتقهم التغيير  باعتبار أنهم أمل المستقببهذه الفئة العمريةذلك أن يكون هناك اهتماماً الفتاً 

 االستعمارظالمة ممنهجة قادتها قوى  حملةلالمنشود،إن الشباب الفلسطيني وعلى مر العقود تعرضوا 
 عليهم شتى صنوف التعذيب واإلذالل والمهانة،بغية كسر ت،ومورسواالحتالل والضم وإللحاق

مرتبطة جدلياً بين عملية التحول الديمقراطي وإفراغهم من محتواهم،وإبعادهم عن قضاياهم األساسية الإرادتهم،
 .وعملية التحرر الوطني

مشكالت اجتماعية عامة إن الشباب وعلى الرغم من المشكالت الخارجية التي عانوا منها وما زالوا،يقابلها   
عض إن هذا الوضع قد أنتج حالة من التيه وفقدان البوصلة في ب،ومشكالت خاصة بهم تأثر بهم ويتأثرون بها

 ما ن الشبابإولهذا ف،ألهدافهمتحقيقهم  األحيان،وأضحت هذه المشكالت عوائق جدية أمام الشباب حالت دون
 فإن العمل مع الشباب ولشباب بات ضرورة من هنا، تمتد جذورها بعيداً في أعماق المجتمعأزمة يعشون زالوا

  واقتصاديةحاجات مادية واجتماعيةفلشباب وطنية ملحة تستدعي تظافر الجهود بين القطاعات المختلفة،
،وال يمكن أن يحقق هؤالء تبطة بخصائص هذه المرحلة العمرية مرألنها وإشباعها تحقيقها إلىونفسية يسعون 

 .الشباب طموحاتهم وأهدافهم بعيداً عن مجتمعهم ومؤسساته المختلفة
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 مغلقة أو 51 عاملة و315منها ابياً، نادياً ومركزاً شب366وعه يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة ما مجم
 عاملة ومركزاً 27من بينها ، مركزاً نسويا28ًويوجد بين هذه المراكز توقفة عن العمل وممارسة األنشطة،م

 مركزاً 46مركزاً مغلقاً، وفي قطاع غزة يوجد ) 50( مركزاً عامالً و242 ففي الضفة الغربية ،واحداً متوقفاً
 في غزة في حين أن المركز المغلق اآلخر في 11 مركزاً في الضفة و16سوية فهناك أما المراكز الن. شبابياً

من نوادي % 38ويقع نحو . منها في الضفة الغربية% 88أما من حيث النسبة المئوية فهناك ،1الضفة الغربية
دة في وبلغت النوادي الموجو. في شمالها% 35في جنوبها و% 27الضفة الغربية في وسط الضفة الغربية و

 هذا إذا ما أخذنا بعين االعتبار أن هذه النسب تتبع عدد ،من مجموع نوادي قطاع غزة% 38مدينة غزة 
  .2  ناديا320ًالنوادي في الضفة الغربية وغزة والتي تبلغ 

وحسب إحصاءات ،3 نادياً ومركزاً شبابيا507ًوعه وجد في الضفة الغربية وقطاع غزة ما مجمأما حالياً في
 نادياً،أما عدد المؤسسات الشبابية أو التي لها 338لشباب والرياضة فإن عدد األندية الشبابية والنسوية وزارة ا

فقد بلغ عددها " شركاء"برامج شبابية والتي تقدمت بطلب لمنتدى شارك الشبابي من أجل االستفادة من مشروع 
أما الباحث فقد استطاع ي قطاع غزة ، ف7 في الضفة الغربية،17 مؤسسة نسوية شبابية،24منها  مؤسسة،250

 مؤسسة ومركزاً ونادياً 710 مؤسسة ومركزاً نسوياً،أي ما مجموعه 40 مؤسسة منها 122رصد ما مجموعه 
 .  ومشروعاً شبابياً

فإذا ما عدنا إلى األرقام والنسب سالفة الذكر فإننا نالحظ أن هناك تباين في توزيع هذه المراكز سواء الشبابية 
 بمعنى أن هذه المراكز ال ،د سواء أو ضمن المنطقة الواحدةنسوية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حأو ال

وبالتالي فإن ، مركزا315ً مركزاً من أصل 27تلبي االحتياجات ال سيما المراكز النسوية والتي يبلغ عددها 
 ،السيما في قطاع غزة بشكل عام.ن النوادي لكي تسد النقص الواضحهناك حاجة ملحة إلنشاء أعداد أخرى م

  .4وفي قرى محافظة جنين وطولكرم
فقد لوحظ أن هذه المؤسسات تتمركز في ،) 1( ملحق رقم –وحسب قائمة بأسماء وعناوين المؤسسات الشبابية 

اب إال أن فئة الشب،وتتنوع النشاطات التي تقوم بها المؤسسات على اختالفها ،وسط السيما في محافظة رام اهللال
منها يقدم خدمات شبابية إما بشكل رئيسي أو فرعي وفي % 39فنحو . هي األكثر استهدافاً من قبل المؤسسات

وتشكل المؤسسات التي تتوجه إلى % 8، ثقافية %6، تعليمية %6، تأهيلية %19مجاالت مختلفة رياضة 
المؤسسات توجه خدماتها إلى من % 8وأخيراً ما نسبته . من هذه المؤسسات% 19قطاع المرأة والعمال نحو 

 .5 فئات ذات احتياجات خاصة كاألسرى والمحررين والمعاقين
                                                 

لخص التقرير م: المسح الشامل لمراكز الطفولة والشباب. 1995 دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية ومنظمة األمم المتحدة لألطفال، . 1

 .11ص.  القدس،)للمراكز الشبابية والنسوية(األول 
 .35، ص)2000 شباط 3 عدد ، ماس:رام اهللا(،المراقب االجتماعي . 2
 فلسطين،  -رام اهللا .31/12/2005وتحديثاته لغاية   ،2004التعداد العام للمنشآت االقتصادية     .2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،    . 3

 ).4 قسم 1ملحق رقم.(منشورةبيانات غير 
 جهاز االحصاء المركزي ، وأيضا38ً – 34  صمرجع سبق ذكرهدائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية، :  لمزيد من التفصيل أنظر. 4

 .69 – 53، من ص 6 جدول رقم 1999  العام النتائج النهائية لتقرير السكان الجزء األولالفلسطيني
 .12رام اهللا، ص. 1999 – 1998. تقرير التنمية البشرية.  برنامج دراسات التنمية. 5
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بعبارة أخرى فإن هذه المراكز تتركز في منطقة وسط الضفة الغربية والتي تقل من حيث العدد عن شمال 

 11نادياً مقابل  61 ففي محافظة رام اهللا والبيرة لوحدها ،لغربية وبنفس الشيء في قطاع غزةوجنوب الضفة ا
المؤسسات يبين توزيع وأعداد  )2( ورقم )1(والملحق رقم ، نادياً في محافظتي قلقيلية وأريحا على التوالي15و

 321ادي في الملحق يساوي مع مالحظة أن عدد هذه النو،النوادي في محافظات الضفة الغربيةالشبابية و
،فهناك ال أستطع الجزم ما إذا كانت هذه األرقام صحية أم خاطئةو،وهذا الرقم مخالفاً لألرقام سابقة الذكر،نادياً

تضارب في األرقام واألعداد وال يوجد لدي أي مؤسسة أهلية أو حكومية إحصائية كاملة عن المؤسسات 
الشبابية في فلسطين،ومن هنا كان ال بد من وضع جميع األرقام التي تم الحصول عليها أمام القارئ 

ناد عليها فيما أجريت دراسات استكمالية حول المؤسسات الشبابية بغية تدقيق األرقام الواردة الكريم،بغية االست
في الدراسة وتصويبها،وبالتالي فإن تعداد المؤسسات العاملة مع الشباب بحاجة إلى بحث مستقل،وإلى إعداد 

 .نجاحهجيد بغية 
 مقارها الرئيسية في إنلضفة الغربية بل أما المؤسسات الشبابية األخرى فإنها أيضاً تتمركز في وسط ا

.  محافظة رام اهللا على الرغم من وجود فروع لبعضها في مدن وقرى سواء في شمال أو جنوب الضفة
وبطبيعة الحال ما ينطبق على النوادي الشبابية ينطبق على هذه المؤسسات لجهة إنشاء مؤسسات جديدة تلبي 

 من شمالها عتبار أن وسط الضفة أقل عدد سكانإذا ما أخذنا بعين االالحد األدنى من احتياجات الشباب هذا 
  ،وللتذكير فإنه ال يوجد إحصائية دقيقة تشير إلى عدد هذه المؤسسات ونسبة توزيعهاا،حدوجنوبها كل على 

وتنقسم هذه المؤسسات في انطوائها في إطار شبكة المنظمات ،وقد توصل الباحث إلى ذلك من خالل المالحظة
وتجدر اإلشارة إلى أن ،وآخر ال ينتمي لهذا أو ذاك،ألهلية ومكتب المؤسسات الوطنية التابع لرئاسة السلطةا

 . تمتلك أية إحصاءات عن أعضائهاكال المؤسستين ال
المؤسسات واألطر والمشاريع ولية وليست األولى بالتأكيد التي تتحدث عن أإن هذه الدراسة تعتبر دراسة 

 المتعلقة في موضوع الشباب من الحديث عن األدبياتولكن خلت ،في فلسطينالشباب  ةوالنوادي الشبابي
 سياسات متعلقة بالشباب ولهذا فإن هناك نقصاً واضحاً في المكتبة المحلية التي تقترح سياسات مستقبلية 

الع أراء لقد سعت هذه الدراسة الستط بداية لبحث الموضوع بشكل تفصيلي، هذه الدراسة،وبالتالي ستكون
ن يالمؤسسات واألطر والمشاريع والنوادي الشبابية بغية وضع الحلول الممكنة لهذا القطاع المهم من الناحيت

النظرية والتطبيقية بتقصي واقع المؤسسات الشبابية من جهة ومن جهة ثانية اقتراح بعض السياسات التي من 
 .شأنها تعزيز دور الشباب في مؤسساتهم المختلفة

 
 خلفيةاإلطار النظري للدراسة،تناول الفصل األول ،إلى أربعة فصولنا فقد قسمت الدارسة ومن ه
أسئلة الفرضيات،،الدراسات السابقة،مشكلة البحث،أسباب اختيار موضوع البحث،أهمية البحث،المقدمة،الدراسة
الفصل أما .اتهمفاهيم البحث ومصطلح،العقبات واإلشكالياتبحث،إطار المنهج البحث، هدف البحث،البحث،
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،من خالل مبحثين،تناول األول تطلعات مستقبلية:مشاركة الشبابية والعمل التطوعيالكان حول فقد الثاني 
وتحدث الفصل الثالث .تفعيل وتعزيز دور الشباب في العمل التطوعي،أما الثاني فقد تناول المشاركة الشبابية

،من خالل ثالثة مباحث،المبحث األول وادي الشبابيةطر والمشاريع والن واقع الشباب في المؤسسات واألعن
العضوية واألهداف،أما المبحث الثاني فقد تناول الشباب وعملية صنع القرار في المؤسسات الشبابية،أما 

أما .المبحث الثالث فقد تناول العضوية الشبابية والبرامج في المؤسسات واألطر والمشاريع والنوادي الشبابية
فقد تناول  ثالثة مباحث،المبحث األول تناول تمكين الشباب،أما المبحث الثانيواألخير فقسم إلى الفصل الرابع 

 و أسئلة توصيات عامةبين البرامج التوعوية التثقيفية، والبرامج المقترحة ،أما المبحث الثالث، فقد قسم ما بين 
 .مقترحة،ومن ثم المالحق

قد تفتح األبواب من جديد للحديث عن برامج وسياسات مستقبلية ،يةن هذه الدراسة تعبر دراسة أولإأخيراً ف
 .للقطاع الشبابي بالحديث والدراسة المستفيضتين بغية إنصاف هذا الجانب
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 :الدراسات السابقة. 2

ين  أشخاص بالغ1410 على عينة ممثلة تكونت من 1997 عام محمود ميعاريالدكتور تمت دراسة من قبل 
 سنة فأكثر، وهي 18 شخصاً، ضمن الفئة العمرية 1353من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، من أصل 

 الدراسة واستهدفت هذه.عينة عشوائية عنقودية طبقية تم اختيارها من قبل دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية
ديمقراطية مجردة،وتتمثل ،لديمقراطيةوفيه ميز بين نوعين من اجمهور نحو الديمقراطية السياسية،اتجاهات ال

بتأييد عدد من القيم والمبادئ الديمقراطية مثل حرية الرأي والصحافة واالنتخابات الدورية، وبين توجهات 
ديمقراطية فعلية، مثل معارضة ممارسات غير ديمقراطية عينية كاستمرار الوزراء في عملهم رغم معارضة 

تائج تلك الدراسة أن الجمهور الفلسطيني بأغلبيته يتحلى بتوجهات  نومن.المجلس التشريعي الفلسطيني
ديمقراطية مجردة وبتوجهات ديمقراطية فعلية، أي أن هناك نظرة تفاؤل في إمكانية بناء نظام حكم مستقر في 

مستوى " واعتمد في قياس توجهات الديمقراطية الفعلية، على عدد من المتغيرات األساسية وهي ،فلسطين
   .يم، دخل األسرة، الديانة والتدين، االتجاه السياسيالتعل

ي الفئة التي استهدف في دراسته أشخاص بالغين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وهأن الباحث 
ستشتمل عليها تلك الدراسة من حيث اختيار شباب بالغين، ولكن هذه الدراسة ستعتمد على شباب ينتمون إلى 

غيرات من حيث المت بعض  سنركز علىوبالتالي.شباب من طلبة الجامعات من الجنسين الحركة الوطنية ،على 
والتي ستبحث في مدى تأثير تلك المتغيرات باإلضافة إلى الجنس، ، والمنطقة الجغرافيةالمستوى االقتصادي،

ن اهتماماتهم  عمليات صنع واتخاذ القرارات المختلفة التي تقع ضمفيالطلبة سياسياً وتأثيرهم على مشاركة 
 ية للطالبات في الحركة الطالبيةوبالتالي لم تركز هذه الدراسة على المشاركة السياس.ووعيهم السياسي والثقافي

الدراسة اشتملت ،2003 عام وفي دراسة أخرى للدكتور محمود ميعاري حول الثقافة السياسية في فلسطين
ومدى لسلطة الفلسطينية،قراطية، تقييمه ألداء ااتجاهات الجمهور نحو الديمو:على ثالثة قضايا رئيسية

بحيث تكونت مجتمع البحث من . 2001 و1997وذلك بناءاً على مسحيين ميدانيين عام . المشاركة السياسية
سكان الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء البدو الرحل والمقيمين في الفنادق والسجون، ومن نتائج تلك 

ون تطبيق عدد من عناصر الديموقراطية المجردة في فلسطين، بالمقابل هناك يؤيد%) 87-%73(الدراسة أن 
وليس لحقوق وحريات المواطن، ) مثل االستقالل والتقدم ( أقلية تؤيد أن تضع الحكومة أولوية للقضية الوطنية 

 الشابة وأما بالنسبة التجاهات نحو الديموقراطية االجتماعية فإن اغلب المبحوثين يؤيدون تحرر المرأة
ولم إلجراءات العملية لتحرر المرأة،لكن الدراسة خلت من ا.ويؤيدون مشاركتها في جوانب الحياة المختلفة

 .يوضح المقصود بتحرر لجهة مشاركها
يسعى لرصد وتحليل  فهوالممارسة والفاعلية لألستاذ عماد غياظة : الحركة الطالبية الفلسطينية أما كتاب

هو من الكتب المهمة و،لسطينية، خاصة في فلسطين، خالل  مدة زمنية طويلة نسبياًدور الحركة الطالبية الف
يقول المؤلف أن دور الحركة الطالبية تراجع خالل التسعينات، يرى الكاتب أن الحركة حول الموضوع،

رى أن وي.قيام السلطة الوطنية الفلسطينيةالطالبية بدأت تفتقد جدول أعمالها ودورها بشكل محدد خاصة بعد 
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لكن . أزمتها كانت قد بدأت قبل ذلك وتحديداً مع بداية االنتفاضة وإغالق الجامعات لما يزد على أربع سنوات
سبب وراء تراجع أغفل الباحث أن أزمة الحركة الطالبية ال تعود لهذا التاريخ أو لقيام السلطة الوطنية هو ال

على حساب الجانب النقابي الجانب السياسي وإنما السبب يعود إلى التركيز على الحركة الطالبية،
فالتحول الديمقراطي في .وإلى عدم وجود برامج تعبر عن تطلعات الحركة الطالبية برمتهاالمطلبي،
من أحزاب وهيئات ،على سبيل المثال ال الحصر، لن يتم دون دور فاعل للقوى المنظمة في المجتمعفلسطين،

 . الحركة الطالبية والحركة النسوية والحركة النقابيةومؤسسات وحركات جماهيرية، بما في ذلك
 في آذار عامحول النساء الفلسطينيات واالنتخابات   سعيدت نادر عزالدكتوروفي دراسة أخرى تناولها 

 .تجربة االنتخابية للمجلس التشريعي الفلسطيني ومقارنتها مع التجربة األردنيةلوهي دراسة تحليلية ل.1999
واالنتخابات ة في مواقع صنع القرار بشكل عام،سة في الجوانب المتعددة للمشاركة النسوي هذه الدراتبحث

إن دراسة الدكتور التشريعية بشكل خاص، وتقدم تحليالت للتجربة االنتخابية من الناحية النظرية والتاريخية، 
 ما يؤخذ على هذه لكنوع مشاركة النساء في االنتخابات،نادر من الدراسات المهمة والتي تناولت موض

وكأن المشاركة هي عملية عتبار أنها مجسدة في االنتخابات، للمرأة باةالدراسة أنها تناولت المشاركة السياسي
أيضاً لم يتم تحليل خاب النساء في األحزاب السياسية،موسمية بحد ذاتها، هذا إلى جانب عدم تناول عملية انت

 .  معيقات المشاركة بشكل مفصلأو،البنية القانونية لجهة مشاركة النساء

: ابات وحق المشاركة في صنع القراراالنتخ حول ما مؤتمر المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية

   27/6/2003وقائع مؤتمر بيت لحم الجمعة 

 عدة ناقشة قضاياهدف المؤتمر م،ابع لمركز السالم والديمقراطيةيحتوى هذا الكتاب على وقائع المؤتمر الس
وعكس االحتياجات ووضع آليات منها االنتخابات، موضوعة المرأة الفلسطينية،ومشروع الدستور الفلسطيني،

أيضا هدف المؤتمر الحوار ال وضع الحلول للقضايا الراهنة، ولكنه يحاول المساهمة في . الوعي المطلوب
عوة واضحة وصريحة للمشاركة تعزيز الثوابت الوطنية والتوجهات الديمقراطية لدى أبناء شعبنا، ود

حور السياسي الم: محاور واألوراق التي قدمت في المؤتمر. والمساهمة الجادة الفاعلة في توسيع عملية الحوار
ماجد مشروع المسودة الثالثة للدستور،قراءة في : مشروع المسودة الثالثة لدستور دولة فلسطين الورقة األولى

ي ضوء خارطة الحقوق الوطنية ف الدستور بين السياسية والقانون لثالثة لمشروعالمسودة ا: عودة الورقة الثانية
عات لحماية من أجل تشري:طريق ،فؤاد رزق الورقة الثانيةخطة خارطة ال:الورقة األولى.إلى أين... الطريق 

 جرادات هللامحمد عبد احق العودة لالجئين الفلسطينيين ،: عيسى قراقع الورقة الثالثةاألسرى الفلسطينيين،
ة لصالح مشاركة المرأة في الحيا:في الحياة العامة الورقة األولىمشاركة المرأة :المحور االجتماعي

االنتخابات الفلسطينية خطوة :لىاالنتخابات العامة وقانون االنتخاب الفلسطيني الورقة األوالعامة،نجاح مناصرة 
أضواء على : ناصيف معلم الورقة الثالثةخابي ديمقراطي ،نحو نظام انت: يةسيادية ، حسن عبد ربه الورقة الثان

 .قانون االنتخابات الفلسطيني 
 

 .فإن إشكالية البحث يمكن أن تتحدد بالتالي في ضوء ما سبق،
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 :مشكلة البحث . 3

وليس خافياً ،ل المسؤولية في المستقبل القريبينظر المجتمع إلى الشباب على أنهم الركيزة األساسية في تحم
 ومعنى ذلك أنه يجب ، المجتمعات األخرى انه مجتمع فتيلى أحد أن المجتمع الفلسطيني يتميز عن غيره منع

 . أن يكون هناك اهتماماً بالغاً بهذه الفئة العمرية
بطة بخصائص هذه المرحلة فللشباب حاجات مادية واجتماعية ونفسية يسعون إلى تحقيقها وإشباعها ألنها مرت

 عدنا إلى المؤسسات الشبابية نفسها فإننا نالحظ أنها تعاني من إشكاليات مختلفة سواء كانت وإذا ما،العمرية
 .صعوبات أو إخفاقات تحد من فاعليتها في مواجهة األزمة التي يعاني منها الشباب

ة فـي    الحزبية والعائلية والعشائرية والجهوية والمناطقية باعتبارها عناصر هامة وبارز         االعتباراتمن خالل   ف
  عن التوجه نحو مزيد من      قيوداً ومعيقات   ومثل تلك االعتبارات تمثل    ،وعي السياسي والثقافي  تشكيل عناصر ال  
  واالجتماعي واالقتصادي والثقافي للشباب ومؤسساتهم المختلفة،االنفتاح والتطور السياسيالمشاركة الفاعلة و

 سواء على صعيد المؤسسات األهلية ومنهـا علـى          يلالفلسطينية ذلك بشكل ال يقبل التأو     تجربة  ال وقد أبرزت   
  فـي  شبابترشيح ال  في عملية    وقد كان ذلك جلياً   لشبابية،أو في المؤسسة الرسمية،   وجه الخصوص المؤسسات ا   

 تعين السلطة ألعضاء هذه المجالس إال أنها اسـتثنيت          فرغمالمجالس البلدية والقروية المعينة من قبل السلطة،        
يب، وعينت فيما بعد عدد قليل من الشباب في بعض المجالس نتيجة ضغوطات داخليـة               الشباب حتى وقت قر   

 .صاب القانوني لهذا المجلس أو ذاكلها عالقة باالستقاالت وتكملة الن
، ومن غير   السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية   المحيطة والمتمثلة بالبيئة    إدراك البيئة   إن عدم معرفة و   

 على المشاركة   إلى جانب القوانين األخرى تفرض قيوداً       السائدة ومنها قانون االنتخابات،    لقوانين ا اإلطالع على 
وباألخص  للـشباب،   العامـة  مشاركةطريق ال من غير حصر العقبات والعراقيل التي تعترض        والفاعلة للشباب، 

أنها تمكين الشباب مـن     الخطط والمشاريع واقتراح الحلول التي من ش       البرامج واقتراح    وضعيصعب  للبرلمان،
 الكفيلـة   والـسياسية الثقافية  و واالجتماعية واالقتصادية    ةالتشريعي  البيئة التأثير االيجابي على  و ،انتزاع حقوقهم 

 . سلم األولويات علىلشباباقضايا بوضع 
 زالت  ما،  والفاعلية الوصول إلى مستوى متقدم من المشاركة        في أنفسهم   الشباب المؤسسات الشبابية و   نجاحإن  

 : الكثير من العقبات والعراقيل والصعوبات لعلها األبرز في مشكلة البحثتعترضه
 ؟ للشباب في فلسطينالعامةالموروث الثقافي دوراً في تحجيم المشاركة  إلى أي مدى يلعب .1
 في فلسطين ؟ ن فاعلية المؤسسات الشبابية ومشاركة الشباب  ما دور العشائرية في الحد م .2

 لشباب ؟امشاركة دة ومنها قانون االنتخابات على  السائين القوانما أثر .3

  لجهة  بشكل عام والمؤسسات الشبابية بشكل خاص        الفلسطيني المجتمع المدني    ما طبيعة الدور الذي يلعبه     .4
 الشباب أم ال ؟  دون مستوى االهتمام بقضية ؟ وهل هوتفعيل الشباب 

  ؟مشتتةمتحدة أم   مة نسبياوهل المؤسسات الشبابية الفلسطينية وإن كانت قدي .5

  الموجهة للشباب ؟ السياسيةاألحزابو  المؤسسات الشبابيةما هي برامج .6
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  وهل من حيز حقيقي للشباب في األحزاب ؟ .7

 ؟إال من خالل ما يصدر عنها من أدبيات وتنظير  هااهتمامعلى  شباب لم تحزلامشاركة  أم أن  .8
؟وما عالقـة التنـشئة االجتماعيـة        ناقـصاً   زال وعياً  ، ما م ودوره محقوقهو ملقضيتهالشباب   وعي   وهل .9

  والسياسية في ذلك ؟
 
  أسباب اختيار موضوع البحث. 4

 .عملية وأخرى علميةيرجع اختيار الموضوع إلى أسباب 

 علمياً

 موضوعاً لهذا البحث ، نابع من المؤسسات واألطر والمشاريع والنوادي الشبابية الشباب وموضوعإن اختيار 
فأصبحت الفاعلة للشباب ومؤسساتهم،مفادها أن أحد أشكال ممارسة الديمقراطية تتجلى في المشاركة قناعة 

يتفق عليه غالبية ألوان الطيف السياسي الفلسطيني المختلفة، بل وعالمياً، وأصبحت تمثل اتجاها وطنياً عاماً،
ستخلق رأياً عاماً في جوانب مختلفة والكتابة بهذا الموضوع ومن  ورقيها،األممفي ذات الوقت مقياسا لتقدم 

 .وتجعل صانع القرار مستجيباً لذلك بفعل ميل المواطنين لذلك المستقبل ،

 من الموضوعات ذات  ومؤسساتهمترجع أسباب اختيار هذا البحث إلى حقيقة مهمة وهي أن موضوع الشباب
سيما وأن المجتمع ي عملية التغيير،تهم فهذا إلى جانب أهمينظراً لما يمثله الشباب من ثقل ،األهمية الكبيرة 

فالدوافع الحقيقية للقيام بهذا البحث ليس مجرد التقدم والدفع العلمي فقط، الفلسطيني يوصف بأنه مجتمع فتي،
سطيني والمتمثلة في المجتمع الفلفأكثر من بعض الموضوعات الحساسة وإنما يتعدى ذلك لالقتراب أكثر 

ي الذي ينشده المجتمع طذاته مؤشر مهم على مستوى التطور الديمقراوهذا بحد ،بموضوعات الشباب
الشباب ومؤسساتهم والتي تتناول موضوع ،اب شبه الكامل لمثل هذه الدراسات الغييضاف إلى ذلك،الفلسطيني

وهو ما يعني وضع كل صانع القرار والمواطن العادي في حالة من الضبابية وعدم ،بدرجة معينة من التفصيل
وفي ظل غياب المعلومات األساسية يوي والهام في الحياة الفلسطينية،فة األكيدة تجاه هذا الموضوع الحالمعر

، علية سياساته وإجراءاته المختلفةحول هذا الموضوع فإن صانع القرار يجد نفسه في موقع غير المتأكد من فا
 .اسات ال تتماشى مع الواقع المعاشسيوالتي من الممكن لها أن تؤدي بصانع القرار إلى اتخاذ قرارات ورسم 

 عملياً 
اء في المرحلة  طبيعة دراستي سوإلى جانب. والقناعة بتناول هذا الموضوعن األمر يعود إلى الرغبةإ ف

 .المدنيةموضوعات ال وأيضاً طبيعة عملي والتي تتمحور في ،األولى أو الثانية
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 : أهمية البحث. 5

 : يكتسب البحث أهميته من

أن قطاع الشباب يعتبر الجيل الذي سيقع على عاتقه تحمل المسؤولية في المستقبل، وهم بالتـالي                 -1
 .القادرين على إحداث عملية التغير المجتمعي

مؤسسات وتكمن األهمية الحقيقية للدراسة في أنها ستقترح سياسات تعالج الواقع التي تعاني منه ال               -2
لدراسات السابقة حول الشباب تتحـدث عـن االحتياجـات          ال سيما وأن ا   الشبابية والشباب أنفسهم،  

 .الشبابية أكثر من أي موضوع آخر

 .كون الشباب يشكلون أكثر من نصف المجتمع كماً -3
وتطورات أخرى عليه جعلت من الحركة الشبابية  حركـة          جود نشاط شبابي سابق في فلسطين،     و -4

 .جماهيرية

  .سطينالمؤسسات الشبابية في فل تسليط الضوء على أهمية -5

 .من شأنها مساعدة صانع القرار الفلسطينيالخروج بتوصيات  -6

 . ومؤسساتهملشبابارفد المكتبة المحلية والعربية في مرجع يتناول  -7

 .ضعف التمثيل الشبابي في المؤسسات العامة الفلسطينية -8

 . نظرية وتطبيقيةأبعادوأن هذه الدراسة ستكون دراسة ذات  -9
 
 
  الفرضيات.6

 الفرضية العامة

التي ال تمثل بحد  الشبابية الفاعلة، المشاركة لعدمأو؟المؤسسات الشبابية بسبب الشخصانية تعود أسباب ضعف 
وعدم الشباب أم أن السبب يعود لتواضع وضعف ؟م بسبب اهتماماتهم بقضايا أخرى أولوية ملحة لديهذاتها

 لن بيةابشالمؤسسات ال المشاركة وتالياً ياتأم أن الشباب على قناعة أن آلحقوق المواطنة وواجباتها ؟ بممعرفته
أم أن هناك أسباب  ؟شباب بقبول الحظىتالمؤسسات الشبابية ال   برامج وأنشطةأم أنتغير من الواقع شيء؟

 .أخرى ؟
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 أسئلة البحث.7

قائمـة  هل تعديل قانون االنتخابات وتسهيل اإلجراءات االنتخابية وإلغاء تقـسيم المحافظـات واعتمـاد ال               .1
  االنتخابية سيؤدي إلى زيادة المشاركة السياسية للشباب في فلسطين؟

سيحد من   بين الفرد والمجتمع تتساوى فيه كل الفئات         ءهل تعزيز مفهوم المواطنة من حيث أنه عالقة انتما         .2
 ؟ وبالتالي تعزيز المشاركة السياسية للشباب؟تأثير التقاليد والعادات

ة الشبابية والمنظمات والنوادي والجمعيات الشبابية مـن أداء دورهـا فـي     وهل صحيح أن تمكين الحرك   .3
التأثير على الحياة العامة ال بصفتها مؤسسات ممنوعة من ممارسة النشاط السياسي بحكم القانون، وإنمـا                
كمنظمات مجتمع مدني يمكنها أن تلعب دوراً أساسياً كمجموعات مؤثرة وضاغطة، لها تأثيرها ودورهـا               

 ال يمكن تجاهله أو تجاوزه ؟الذي 
هل يلعب تطوير وتعزيز التشبيك والتنسيق والتعاون بين المؤسسات الشبابية المختلفة إلى وصول الـشباب      .4

 إلى السلطة التشريعية ؟
 ما هو الدور المناط بمؤسسات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية للشباب؟ .5

وبناء القانونية وفـي الموضـوعات المدنيـة،       الشباب في حقوقهم      وهل البرامج المختلفة في مجال توعية      .6
  في عملية تفعيل المشاركة السياسية ؟صل تلعب دوراً أساسياًالقدرات والتمكين والقيادة واالتصال والتوا

 وما هو دور األحزاب السياسية والفصائل الفلسطينية في تعزيز المشاركة السياسية للشباب في فلسطين؟ .7
ر لإلعالم في دعم الشباب في تأكيد حق المشاركة وإظهار إمكانيات الشباب وقـدراتهم فـي                وهل من دو   .8

 مختلف المجاالت وعلى أساس أن في مشاركة الشباب مصلحة للجميع؟

 كيف تؤثر ثقافة المجتمع على المشاركة السياسية للشباب؟ .9

 وهل ثقافة المجتمع  تصوغ طبيعة مشاركة الشباب السياسية؟  .10

 أم هناك آثار إيجابية ؟ لتلك الصياغة آثار سلبية معينة،التأثير ووهل لذلك  .11

ومدى تأثير ذلك على المشاركة السياسية      ؟توجهات القيادة السياسية تجاه العملية الديمقراطية     ما هو أثر     .12
 للشباب؟

 .؟لعوامل التي تدفع إلى تعزيزهااومات لتعزيز المشاركة السياسية؟وما هي عناصرها؟وهل توجد مق .13

 :ن البحث يسعى إلى تحقيق األهداف التالية إمن هنا فو
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 هدف البحث. 8

 :إلى تحقيق األهداف التاليةيهدف البحث 

إلى تقصي واقع المؤسسات الشبابية بغية الوصول إلى وضع سياسات تعزز دور الشباب في مؤسـساتهم                 .1
 .توجهها لصالح الشبابالمختلفة والتأثير على صناع القرار في هذه المؤسسات أو تلك بهدف 

 باإلضافة إلى اآلليات المتبعة لزيادة عضوية الشباب في المؤسسات .2

 .واقتراح أنشطة وبرامج من شأنها تطوير عمل المؤسسات الشبابية .3

 .على واقع مشاركة الشباب في المؤسساتوإلى تسليط الضوء  .4

 . للشباب في فلسطين الفاعلةالكشف عن عقبات المشاركة .5

 .ت لتطوير المشاركة الشبابيةسياسااقتراح  .6

 .تطوير البرامج الموجهة نحو الشباب في األطر والمؤسسات والمشاريع الشبابية .7
 .الحالي للمشاركة السياسية للشباببلورة رؤية حول الواقع  . 8

 .    إجراء تقييم لواقع المشاركة السياسية للشباب .9
. هم األساسـية  ف على المعيقات التي تحول دون ممارسة الشباب لحقوق        التعر .10

 .ومشاركتهم السياسية بشكل فاعل
بـالوقع  مقترحات وحلول ،كآلية من آليـات النهـوض         الخروج بتوصيات و   .11

 .المؤسساتي للشباب
  الـشباب والمؤسـسات    المكتبة المحلية بمرجع متخصص في موضـوع      رفد   .12
 . في فلسطينيةلشبابا

لمـنهج العلمـي    نتبنى ا ومن أجل تحقيق األهداف س    ، البحث ولإلجابة على تساؤالت  

 :التالي
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 منهج البحث.9

المنهج هو الطريقة التي يستخدمها الباحث لبحث ودراسة مـشكلة أو ظـاهرة يطرحهـا موضـوع البحـث،               
واستخدام الباحث منهجاً ال يتناسب مع مشكلة الدراسة ال         ،و الذي يحدد للباحث منهج البحث     فموضوع البحث ه  

 . أو استنباطاً صحيحاً لواقع الدراسةاًاستقراءيوصله إلى نتائج منطقية تعكس 
باعتبار أن هذا المنهج يـستخدم فـي دراسـة          ،ن واقع المنهج التاريخي هو المنهج المناسب للدراسة       إوعليه ف 

، فهو مرتبط بدراسة الماضي وأحداثـه     .لتي مضى عليها زمن قصير أو طويل      الظواهر واألحداث والمواقف ا   
 حاضرة من خالل الرجوع إلى نشأة هذه الظواهر والتطورات التي مرت عليهـا              كما قد يرتبط بدراسة ظواهر    

 فهذا المنهاج يساعد على فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل ،ومع ذلـك ال          ،والعوامل التي أدت إلى تكوينها الحالي     
ستخدام بد من استخدام المنهج الوصفي الذي يصف الحالة محل الدراسة وتوضيح خصائصها ،كذلك البد من ا               

باعتبارها دراسـة   ،على أسئلتها وتحقيق أهدافها   غناء الدراسة واإلجابة    إلأسلوب التحليل والمقارنة في محاولة      
 . التطبيقية-تقع في إطار األبحاث النظرية

على عدد من األدوات البحثية من أجل تقـصي المعلومـات و             تطبيقية فإنها اعتمدت     –بما أن الدراسة نظرية     
فأساليب البحث التي سيتم اعتمدتها للتأكد من صحة الفرضيات         لتعزيز البحث تحليالً واستنتاجاً،   ء  استطالع اآلرا 

على األدبيات المختلفة كالكتب    ،باإلضافة إلى االعتماد    يد عليها تتمثل في مقابالت معمقة     أو نفيها أو إعادة التأك    
 .الوثائق والقوانين وباإلضافة إلى المصادر األولية مثلوالصحف ،،واالنترنتوالدوريات 

النشرات سواء كانت دورية أو لمرة  المؤسسات الشبابية مثل البرشور،الدوريات، أدبياتوعلى وجه الخصوص
،  وملفات،مواد تدريبية، النشرات التعريفية، محاضر اجتماعاتدة، اللوائح واألنظمة والدساتير،التقارير،واح

نة والتي تمثل المجتمع األصلي للدراسة والتي حققت أغراض ومن جانب آخر فقد تم اعتماد العي،أوراق عمل
 البحث وأغنت عن دراسة المجتمع األصلي كامالً على اعتبار أنها عينة ممثلة للمؤسسات المعنية بسبب

ولهذا فقد تم استخدام أسلوب العينة العشوائية على اعتبار أن أفراد مجتمع ،التجانس الذي يتصف به المبحوث
 .وفين وثانياً هناك تجانس بين أفراد المجتمع كما ذكرناالدراسة معر

وعليه فإن هذه الدراسة اعتمدت أسلوب المسح للمؤسسات التي تتعامل مع الشباب بشكل مباشر أو غير مباشر 
بغية جمع المعلومات ،ريع الشبابية في الضفة الغربيةكاألندية الرياضية والمؤسسات الشبابية واألطر والمشا

 وبالتالي تحليلها وتفسيرها التفسير العلمي والموضوعي للوصول إلى نتائج من شأنها المساعدة في وتصنيفها
 .وضع خطط واستراتيجيات للشباب

وأخيراً يمكن القول أن السواد األعظم من المؤسسات المبحوثة كانت في منطقة الوسط بسبب األحداث 
من المؤسسات المبحوثة % 85 األخرى أي حوالي ولكن هذه المؤسسات لها فروع في المحافظات،األخيرة

 مؤسسة وقد مثل المؤسسات 36مركزها الرئيسي منطقة الوسط وقد بلغ عدد المؤسسات التي تم بحثها 
المبحوثة المدير أو نائبه أو أحد منسقي البرامج الشبابية أو عضو هيئة إدارية آخذ بعين االعتبار مدى 

،كما ويمكن قبل اإلجابة على أسئلة االستبيان بشكلها التفصيلي اضطالع الشخص على مجريات األمور
  .هذا البحثإجراء المؤسسات التي تمت زيارتها ضمن الخاص ب 6ملحق رقم  على اإلطالع
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 عينة البحث.1

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

 أدوات البحث. 2

وهو أداة البحث المالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع المؤسسات :االستبيان .1
المبحوثة وقد أعد الباحث لهذه الغاية استبيان مفتوح مكون من أربعة وعشرون سؤاالً وقد مثلت اإلجابة 

األسئلة جميع جوانب المؤسسة ابتداء من سنة وقد شملت ،ستبيان المادة الرئيسية للبحثعلى أسئلة اال
بكالم آخر ،والتشبيك مع المؤسسات المشابهةتأسيسها مروراً بحياتها الداخلية وانتهائاً بالبرامج والتنسيق 

وكما ذكرنا أعاله فإن االستبيان كان مفتوحاً حيث أفسح ،ول أن االستبيان اتصف بالشموليةفإنه يمكن الق
ثين لتعبير عن آرائهم بالتفصيل مما أدى إلى المساعدة على التعرف على الواقع من المجال أمام المبحو

الستبيان وأخيراً يمكن  القول أن أسئلة ا.في وضع اقتراح سياسات مستقبليةجهة ومن جهة ثانية المساعدة 
 )3(رقم   ملحقويمكن االطالع على االستبيان في ،كانت ذات تسلسل منطقي

والتي أضافت للبحث ،لمؤسسات الشبابيةلتالية كانت المقابالت مع عدد من المسؤولين في ااألداة ا:المقابالت .2
 .إضافات نوعية وال سيما وأن األشخاص الذين تمت مقابلتهم هم من األشخاص ذوي الخبرة واالختصاص

 .المالحظة والتي اكتسبت من خالل الخبرة والمعلومات التي تم جمعها بالمشاهدة واالستماع .3
 

 بحثإطار ال.10

  المكانية-بية ،  الزمان-أ
 30/4/2006 – 25/9/2000من الناحية الزمانية فسيكون من :الزمانية-أ
 .سيغطي المؤسسات الشبابية في فلسطين سواء الرسمية أو غير الرسمية:من الناحية المكانية.ب
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 العقبات واإلشكاليات.11

.  ر من العقبات والمعيقات واإلشكاليات أكثر من األبحاث النظريةيعترض في العادة البحث الميداني الكثي
تية لجهة أن األبحاث الميدانية مرتبطة بالزمان والمكان واألشخاص وبطبيعة الحال بالظروف سواء أكانت ذا

 وبذات الوقت فإن هذه المعيقات قد تؤثر على سير العمل والذي من شأنه أن يؤثر،أو موضوعية أو كالهما معاً
 :ويمكن إيجاز المعيقات واإلشكاليات خالل العمل الميداني بالتالي،اعلى مادة البحث نفسه

 حيث عمت المظاهرات الكثير من أرجاء 9/2000 /29األحداث األخيرة والتي بدأت يوم الجمعة الموافق .1
الق لها بإغوما رافق ذلك من إغالق للمدن والقرى الفلسطينية وتقطيع أوصا،الضفة الغربية وقطاع غزة

وبما أن البحث كان يتصف بالشمولية بمعنى إجراء مسح شامل لجميع ،الطرق الرئيسة بل والفرعية
 من بيانفقد حال ذلك دون تعبئة االست،المؤسسات التي تعمل مع الشباب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

 . هذه المؤسسات مما أدى إلى التأثير على البحث إلى حد ما

 المؤسسات المبحوثة في منطقة الوسط هي انعكاس للمؤسسات الشبابية باعتبارها عينة ممثلة ومع ذلك فإن .2
مع أن هناك بعض المؤسسات .بسبب ان المراكز الرئيسة للمؤسسات الشبابية موجودة في منطقة الوسط

 .الشبابية في منطقة الجنوب والشمال

دأ بتاريخ فالبحث ب.ة وضاغطة في نفس الوقتحيث أن المدة المقررة للبحث كانت غير كافي:عنصر الوقت .3
وهذه الفترة بالتأكيد غير كافية إلجراء بحث ميداني بهذه الشمولية سواء لجهة ،15/11/2000 حتى 15/9

 .المؤسسات أو لجهة المكان

تعبئة االستبيان،والذي أرسل لهم عبر لجنوب والوسط التجاوب رفضت بعض المؤسسات الشبابية في ا .4
 .المؤسسات على الرغم من المتابعة الدائمة مع تلك . برسالة توضح مقاصد البحثالفاكس مرفق

 .السباب متعددة المؤسسات المبحوثة من قبل بعض :تأجيل تعبئة االستبيان .5

. كثيراً من األحيان لم تلتزم المؤسسات المبحوثة بالمواعيد المحددة معهم أصالً من أجل تعبئة االستبيان .6
 .مما يضطره للعودة مرة ثانية وفي أحيان أخرى مرات،ب ولم يجد الشخص المعنياحث يذهحيث كان الب

بسبب عدم ) القوائم(صعوبة أخرى واجهت الباحث في الوصول إلى بعض المعلومات الخاصة في النوادي  .7
ات وتم االتصال في مديري،وادي في وزارة الشباب والرياضةوجود الموظفين في اإلدارة العامة للن

 . باإلضافة إلى االتصال بالموظفين في منازلهم،ت للحصول على القوائمالمحافظا

أيضاً أمناء المكتبات في جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني وسكرتاريا الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني  .8
لم يتواجدوا مما اضطرنا لالتصال بهم في منازلهم بعد زيارات متكررة إلى المؤسستين للحصول على 

 .راجع الهامة وبعد عناء تم الحصول على المراجعبعض الم

اتضح خالل التحضير للبحث قلة المصادر والمراجع في المكتبة المحلية الخاصة ،قلة المراجع والمصادر .9
 . وتم سد النقص من خالل المقابالت الشخصية باإلضافة إلى االستبيان،بموضوع الشباب

ا في األرقام والمعلومات فقد تم وضع جميع األرقام التضارب في المعلومات بين المؤسسات وال سيم .10
 . اقتراباً من الموضوعية العلمية،ذات الصلة بجميع المعلومات واألرقام
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 .عدم تحديث البيانات أوالً بأول .11

وجود معلومات متضاربة سواء في األسماء أو في األعداد وفي المعلومات في الوزارة أو المؤسسة  .12
 .الواحدة

 .ن المؤسسات الرسمية والشبابية المعنية لجهة تبادل المعلوماتعدم التنسيق بي .13

النوادي ال يوجد معلومات دقيقة ووافية لدى المؤسسات الرسمية واألهلية حول استمراية المؤسسات و .14
 .وبالتالي فإن ال معلومات تعمل أو أنها متوقفة عن العمل أو أنها مغلة األبوابالشبابية في أداء عملها،

 م البحث ومصطلحاتهمفاهي. 12

 من حيث المعنى اللغوي من مادة شب أو شبب، وهو جمع شـاب، وأيـضاً الـشبان والـشابات                    :الشباب .1
والشبيبة وتعني الحداثة، وهو خالف الشيب، نقول شب الغالم ويشب شباباً وشبيبة، وامرأة شـابة وهـذا                 

  .جميعه يؤدي إلى نفس المعنى

مرحلة عمرية تبـدأ فـي   " ام كلمة الشباب باعتبار أنها تعني الشباب والشابات  والحقاً سيتم استخد  "إذن فالشباب   
 المقـصودين العادة بعد انتهاء مرحلة الطفولة والمراهقة وتنتهي في أواخر السنة الرابعة والعشرون، والشباب              

هـاز  وهم يمثلون حـسب الج    .حسب تعريف األمم المتحدة للشباب    )  سنة 24 – 15(هنا في البحث هم من فئة       
حيث هنالك  . مليون 3.8البالغ   من سكان فلسطين  % 19.5 ما نسبته    2006المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام     

مـن المجمـوع العـام      % 51.3 أي ما نسبته  .من المجموع العام للسكان    %19.7أي ما نسبته     شاباً   387749
من المجمـوع   % 48.7بته  أي ما نس   للسكان، من المجموع العام  %19.4أي ما نسبته    شابة   371901و للشباب

 .6 شاب وشابة759650 البالغ العام للشباب

 وهي وحدة البحث أي المؤسسات والنوادي والمشاريع واألطر الشبابية في الـضفة             : المؤسسات الشبابية  .2
وبطبيعة الحال مؤسسات   .يوجد لها مقرات وهيكلية إدارية    الغربية التي تعمل مع الشباب بصورة مباشرة و       

الربح وتقدم خدمات إلى الشباب سواء ثقافية أو توعوية تثقيفية أو رياضية أو فنية أو غيـر                 ال تهدف إلى    
إننا نقصد مـا ورد     وعندما يريد الحقاً في البحث المؤسسات الشبابية ف       . من األنشطة والبرامج المختلفة    ذلك
 .وتجنباً للّبس والتشويش والخلط فإننا نوضح التالي.أعاله

 .لخالص وهي المؤسسات ذات الطابع الشبابي ا: المؤسسات الشبابية .أ
وهي النوادي التي ليس لها أية أهداف حزبية أو طائفية وتقدم خدماتها إلى جميع األعضاء :النوادي .ب

 .والمواطنين على حد سواء
ات  للمؤسسات األهلية وعادة ما تكون دائرة أو وحدة من وحد التابعةوهي الوحدات أو الدوائر: المشاريع .ج

 .تعنى بالشبابة او تلك وهذه المؤسس
وهي األطر الجماهيرية الشبابية ورافد من روافد فصائل العمل الوطني وعادة ما تكون ملتزمة :األطر .د 

ولهذه األطر برامج سياسية ونقابية تحاول من خاللها طرح ،ياسي العام لهذا الفصيل أو ذاكبالبرنامج الس

                                                 
 .127ص ) 1998كانون الثاني، (، 25، العدد بناة األجيال" الشباب ومشكالت النمو السكاني"أحمد كنعان  

 .فلسطين -رام اهللا. االسقاطات السكانية في األراضي الفلسطينية،تقديرات منقحة.2006الجهاز المركزي إلحصاء الفلسطيني،. 6
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وتعتبر هذه األطر ،عدد ممكن من الشباب إلى صفوفهاهدفة استقطاب أكبر رؤيتها وفلسفتها في العمل مست
 .الذراع الجماهيري والشبابي لهذه الفصائل

 وبالتالي فإن هذه ،أخيراً وللتوضيح فقط فإن المؤسسات المبحوثة هي مؤسسات شبابية ونسوية على حد سواء
ومع ذلك تحاول المؤسسات ،ياسة والبرامجاف والفلسفة والسالمؤسسات تتقاطع مع بعضها البعض في األهد

 .النسوية بشكل أو بآخر االهتمام بالشابات لجهة البرامج واألنشطة
، وتكون  اة السياسية واالجتماعية لمجتمعه   هي العملية التي يلعب الفرد من خاللها دوراً في الحي         : المشاركة .3

 .سائل لتحقيق وإنجاز هذه األهداف وكذلك أفضل الون يشارك في وضع األهداف العامة،لديه الفرصة أل
 هي األنشطة اإلرادية التي يزاولها أعضاء المجتمع بهدف اختيار حكامهم وممثلـيهم،         :المشاركة السياسية  .4

ولذلك فإن المشاركة السياسية ليست     قرارات بشكل مباشر أو غير مباشر،     والمساهمة في صنع السياسات وال    
بل إنها توجه عام واهتمام واضح من قبـل المـواطنين بقـضية             مجرد تصويت في فترة انتخابات معينة،       

 . القرار السياسي ونتائجه، وذلك من خالل المشاركة
 .  الحصة أو النسبة، وهي ذات قيودحدد بموجبه  حصة مخصصة نسبياً،نظام ي:الكوتا .5
 . كل مواطنة فلسطينية أتمت الثامنة عشرة من العمر:المرأة .6
وبما تتضمنه تلك العالقـة مـن واجبـات         لة كما يحددها قانون تلك الدولة،     دو عالقة بين فرد و    :المواطنة .7

 .وحقوق في تلك الدولة
 هي بناء المؤسسات، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، إلـى جانـب تنميـة قـدرات                :التنمية السياسية  .8

رة لمواجهـة    المتـوف  تالجماهير على إدراك مشكالتهم بوضوح وتنمية قدراتهم على تعبئة كل اإلمكانيـا           
   .التحديات والمشاكل بأسلوب علمي

 مجموع التنظيمات المجتمعية من مؤسسات وجمعيات وهيئات ومجالس ونقابات وأحزاب           :المجتمع المدني  .9
وغيرها والتي يكون لها امتداد جماهيري وأطر تنظيمية وتـساهم بطبيعـة عملهـا فـي إرسـاء أسـس            

ا وتدخلها في المجتمع وتخضعها للمساءلة أمام الـرأي العـام           الديمقراطية والحد من سلطان الدولة ونفوذه     
 .والجمهور

 وهو المبدأ الذي يتوسط الحق في المساواة والحق في االختالف وذلك في الحـاالت               :التميز االيجابي  .10
التي توجد فيها صعوبة للحفاظ على الحق في المساواة، أي المبدأ الذي يهتم بروح مفهوم المساواة ولـيس                  

عمـل تقـوم بـه      ،أنـه    وذلك بمراعاة حقوق الفئات غير القادرة في المجتمع مثل المرأة واألطفال           بشكله،
الحكومة أو مؤسسة خاصة لتعويض جماعة عن تمييز حصل في السابق على أسـس اخـتالف النـوع،                  

 .الوظيفة،أو المشاركة السياسيةنية، الدين أو العجز عن الدراسة،العرق،األصول اإلث
عة العمليات التي تستهدف زيادة قدرات ومهارات ومعلومات كل األفراد في المجتمـع              مجمو :التمكين .11

بشكل عام والفئات المستهدفة بشكل خاص وذلك بشكل منهجي على أن يتصف ذلك بالديمومة واالستمرار               
 .وبأشكاله المادية والمعنوية
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ن توافقوا حول إطـار معـين       األفراد الذي عملية مشتركة تتم بين المؤسسات والجماعات و      هو  :التشبيك .12
بشكل ال يلغي االستقاللية    فكار والمشاركة في المعلومات واالتصال و     األتسام وتبادل الخبرات واآلراء و    الق

 .الذاتية لألطراف

 حركة تستهدف تحقيق حياة أحسن للمجتمع المحلي نفسه مـن خـالل المـشاركة اإليجابيـة                 :التنمية .13
ع المحلي نفسه، وإذا لم تتيسر هذه المبادرة فإن هذه الحركة تـستخدم             أو من خالل مبادرة المجتم    . لألهالي

 .األساليب التي توقظ وتثير هذه المبادرة ضماناً للحصول على استجابة جماعية وفعالة للحركة

بدوافع منه لإلسهام في تحمـل      ه أي إنسان بدون مقابل لمجتمعه و      هو الجهد الذي يبذل   :العمل التطوعي  .14
 التي تعمل على تقديم الرفاهية اإلنسانية على أساس أن الفـرص التـي              ةت االجتماعي مسؤوليات المؤسسا 

تتهيأ لمشاركة المواطن في أعمال تلك المؤسسات الديمقراطية ميزه يتمتع بها الجميع وإن المشاركة تمثـل                
 .من االلتزام بالنسبة لهم" نوعا

ة واجتماعيـة   اث تغييرات إيجابية اقتصادي   في إحد حق الناس في تحديد احتياجاتهم و     :التنمية المجتمعية  .15
ـ   العمل معاًذلك حقهم في تحديد البرامج لها و كوثقافية وبيئية و   ل  بالمشاركة لتطبيق هذه البـرامج مـن اج

 .البيئة بدءاً من األسرةإعادة تنظيم الحياة والمجتمع و

ر خلقي بـشكل  الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غي      ):ذوي االحتياجات الخاصة  (المعوق .16
مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانيـة تلبيـة                    

 .متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين

 الشكل الخارجي لنظام الحكم في الدولة وما يتصل به من تحديـد شـكل الحكومـة                 :النظام السياسي  .17
 القانونية وصالحياتها كما يحددها الدستور وتتضمن المؤسسات القيادية والفئات ذات المـصلحة             ووظائفها

 .والقيادات صانعة للقرارات

 بما في ذلك القوات المسلحة والمتعطلـون أي جميـع           وهم السكان النشطين اقتصادياً    : القوى العاملة  .18
 . الة أو البطالةاألفراد الذين ينتمون لسن العمل وينطبق عليهم مفهوم العم

 .ويعملون ) القوى البشرية ( هم جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل : العمالة .19

هم جميع األشخاص المتعطلون فوق سن معين فمن ال يعملون باجر أو ال يعملـون لحـسابهم                 :البطالة .20
 خاص الخاص في أي نوع من األعمال واتخذوا خطوات محددة بحثاً عن العمل باجر لحسابهم ال

هو مستوى الدخل الذي ال يمكن دونه تحمل تكاليف الحد األدنى للغذاء الكافي والمتطلبـات               :خط الفقر  .21
 .غير الغذائية 

هي آلية سياسية مهمة في الحكومات الرشيدة لمحاسبة المسؤولين على أعمـالهم وفحـص              : المساءلة .22
 تهم توجه إليهم سواء كانوا منتخبين        الفرصة أمامهم إليضاح أي نقاط غامضة أو       وإتاحةوتدقيق قراراتهم   

 . ، وينطبق األمر ذاته على المؤسسات العامةمعينينأو 



 23

وتعني توفير المعلومـات الكاملـة عـن       موض أو السرية في العمل السياسي،     هي نقيض الغ  :الشفافية   .23
 وما يتعلـق    األنشطة العامة للصحافة والرأي العام، والمواطنين الراغبين في اإلطالع على أعمال الحكومة           

 .بها من جوانب إيجابية أو سلبية على حد سواء دون إخفاء أو تستر

 .حرية الكالم والتعبير في المسائل السياسية والقضايا العامة: حرية التعبير .24

هو سوء استعمال الوظيفة من أجل تحقيق مكاسب شخصية، سـواء عـن طريـق الرشـوة                 : الفساد   .25
 . مباشرة، مادية وغير ماديةالمباشرة أو تحقيق الفوائد بطرق غير

وتعمـل  . األحزاب السياسية هي منظمات تطوعية تربط بين المواطنين وحكومتهم         :األحزاب السياسية  .26
األحزاب على توفير المرشحين للمناصب العامة وتنظيم الحمالت الختيار هؤالء المرشحين والمنافسة بهم             

كما تشجع األحـزاب الـسياسية      . محلية والقومية مع األحزاب األخرى على المناصب مختلف مستوياتها ال       
 .المواطنين على المشاركة السياسية والتوجه إلى صناديق االقتراع النتخاب ممثليهم

أي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه      . "حكم الشعب "الديمقراطية مصطلح يوناني األصل معناه      :الديمقراطية   .27
 .غلبية، مع ضمان حقوق األقليات وقبول التعدديةوقد تطور مفهومها عبر الزمن حتى تحول إلى حكم األ

مصطلح سياسي يستخدمه بعض المفكرين اإلسالميين، لكنه ال يعني حكم الشعب بقـدر مـا               :الشورى .28
يعني استشارة الشعب أو على األصح مراكز القوى المسماة بأهل الحل والعقد في بعـض القـضايا دون                  

 . وال تلزمه بتطبيق مبدأ الشورى ذاته إذا لم يرغب بهإلزام الحاكم بتطبيق ما تسفر عنه المشورة

 بـالقوانين   دالتقي على   يتوجب على المواطنين في الديمقراطيات أن يوافقوا أيضاً       :مسؤوليات المواطن    .29
فالديمقراطيات تمنح مواطنيها العديد من الحريات، ومن ضمنها حرية المعارضة          . والواجبات التي تحكمهم  

ة لكنها تطلب مشاركة المواطنين في العملية السياسية وفي كل ما يطلب منهم بـشكل               وحرية انتقاد الحكوم  
 في االنتخابات والترشـيح     واالقتراعقانوني مثل الخدمة العسكرية اإللزامية والخدمة في هيئات المحلفين،          

ـ               م إلـى   للمناصب الشاغرة في حال توفر الرغبة، إضافة إلى استخدام الصحافة الحرة لإلعراب عن آرائه
 .آخر ذلك من الواجبات
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 تطلعات مستقبلية: المشاركة الشبابية والعمل التطوعي: الثانيالفصل 

 

 

    اً ديكوراً ديمقراطيأم  أولويةالمشاركة الشبابية:المبحث األول

 

 الشباب والمشاركة  : أوالً 

 لتحقيق بل،فقط من أجل البعد التنمويليس  ملحة، ضرورةالعامة في الحياة الشبابعملية مشاركة  أصبحت
المشاركة الشباب شمل ت  المشاركة على فئة دون غيرها،وإنما بحيث ال يقتصر حقالسياسي، النظام أهداف

 المشاركة لتشمل في نهاية األمر شرائح المجتمع كله بما فيه ن توسيع قاعدةأ،ووالنساء والرجال على حد سواء
مما يلية والتنفيذية للنظام السياسي،على توسيع قاعدة الشرعية للمؤسسات التمثالشباب تساعد في كل األحوال 

 ماإلقرار بأنهلشباب، مشاركة اؤشراتن من أولى مإلذا فة مستندة على الخيار الديمقراطي،يعطيها قوة تمثيلي
 .مسؤوليات المواطن وصوالً إلى بالمواطنة التامة بكل مظاهرها ونتمتعي

يعزز من مبدأ االنتماء واالنحياز لواجبات،شاركة يعزز من مبدأ المواطنة بشقيها الحقوق واإن توسيع قاعدة الم
لمصلحة الوطن ككل،ويعزز من مكانة الشباب في المجتمع،على طريق إحداث تغيرات جوهرية بما يشمل 

موظفاً طاقات ى طريق التنمية بمفهومها الشامل،الهياكل االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية عل
 جميع فئات المجتمع بما بحاجة التنمية إلى طاقات وجهودفال يكفي االعتراف من الناحية الشكلية ،المجتمع ككل

واإلقرار بأن التنمية ب لجهة التعليم والعمل وغير ذلك،الدائم إلتاحة المجال أمام الشبا والسعي شباب الفيها
 في بلد يعتمد أساساً  جميع الفئات بما فيها الشبابقق بدون مساهمةبمفهومها الشامل والمستدام ال يمكن أن تتح

 . وثقافياًواجتماعياً واقتصادياً مساهمة كاملة في الجهود التنموية سياسياً من أجل،على موارده البشرية
ساسية تبوء الشباب المسؤولية في الهيئات السياسية الرسمية وغير الرسمية لم يعد يعتبر أحد المطالب األإن  

بل يتعدى ذلك في أن مشاركتهم السياسية هي تعبير حقيقي وفعلي عن لديمقراطية النظام السياسي فحسب،
جبات بين مساواة في الحقوق والواعن  مشاركة الشباب مشاركة فعالة، فإنه ال يمكن الحديث فدونمصالحهم،

ذلك يتطلب قبل كل شيء إجراء ،نمويةركة الفاعلة في العملية التوبما يضمن المشافئات المجتمع المختلفة،
إلى جانب ذلك ال بد التي تحد من تطور مشاركة الشباب،تغييرات جوهرية على مجمل التشريعات والقوانين 

مثل على القوانين المحلية،ت انعكاساوما يرافق ذلك من شباب،التصديق على االتفاقيات الدولية المتعلقة بالمن 
 .،انطالقاً من مبدأ التمييز االيجابي اتجاههميرها من القوانين ذات الصلةمشروع قانون رعاية الشباب وغ

وال يعني خرى،أكثر من هذا فإن المشاركة بشكل عام هي أكثر انخفاضاً بين الفئات الشباب عنها في الفئات األ
 لجهة أو الفلسطينية سواء لجهة العضوية،ذلك أن الشباب يشاركون بفاعلية أكثر في الفصائل واألحزاب

هات التحول ولهذا الواقع أهمية في معرفة وتلمس اتجالهيئات المختلفة لهذه التنظيمات،المشاركة في ا
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األمر الذي لقائمة يتحيز نحو الرجال الكبار،فالمجتمع السياسي الفلسطيني بتركيبته االديمقراطي في فلسطين،
بل واإلحساس   ليس إلى عدم المباالة،ها الشبابيؤدي لدى قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني ومن ضمن

 .اهر غريبة عن المجتمع الفلسطينيباالغتراب السياسي، والذي يؤدي إلى بروز ظو

إذا ما أخذنا بعين االعتبار أن عدد ن حجم المشاركة السياسية للشباب،  من هنا هل يمكن لنا أن نتساءل ع
صفر،ولم يختلف األمر   من الشباب هو 1996ام المرشحين النتخابات المجلس التشريعي والتي جرت في الع

لمرشحين من الشباب  حيث أن عدد ا2006 التي جرت في كانون الثاني كثيراً في االنتخابات التشريعية الثانية
 .  7 عاماً من أجل قبول ترشيحه28رشح يشترط بلوغ الم االنتخابات والسبب ببساطة أن قانون هو أيضاً صفر،

قوق بل أصبحت اآلن أحد أهم أركان الحتعد منة من قبل النظام السياسي،حياة العامة لم المشاركة في الإن 
بل وأن الكثير من دول ق الدولية واإلقليمية ذات الصلة،والتي تناولتها المواثيالسياسية الشخصية للمواطنين،

لمشاركة السياسية في عملية إن حق المشاركة يتعدى إلى ما هو أبعد من ا.ها إلى مقدمات دساتيرها ضمنتّالعالم
آخر فإن المشاركة تعني بكالم دارة شؤون البالد بطريقة مباشرة،ليصل إلى إصنع القرار أو التأثير فيه،

وعلى ذلك فإن من حق الفرد المشاركة في جميع مناحي ر الديمقراطي على مستوى القيادة،وقبول الخياالقيادة،
 . الحياة انطالقاً من مسؤولياته

 االنتخابي السائد ومن ثم النظامشباب هو النظام االجتماعي أوالً، اإلشكاليات والمعيقات في مشاركة المن أهم
هذا إلى جانب األساس السياسي لسطين،والذي جاء تعبيراً عن النظام االجتماعي في فومدى دمقرطته،

اء بل جفي سياق تطور فلسطيني،ني لم يأت  االنتخابات الفلسطيفقانون،رجعية الدستورية والقانونية لذلكوالم
فالنظام االنتخابي يقف .الفلسطينية اإلسرائيلية محكوماً في ذات الوقت لالتفاقياتتعبيراً عن تطلعات فئة معينة،

فشكل وطبيعة قانون االنتخابات  تقليدي من حيث الشكل والجوهر،ويوصف بأنه قانوناركة،عائقاً أمام المش
التي تقسيم الوطن إلى دوائر انتخابية،وخاصة حين أبقى على قاعدة ،اسيةيلسالتنمية االمطبق يعرقل عملية 

واألخطر من ذلك فإن اسية،والفئوية السيئري والحمائلي والعائلي والجهوي، إلى تعميق البعد القبلي والعشاتؤدي
طي دالالت يع، ورؤيتهومحافظ في،تقاليدالعادات وتحكمه المجتمع عشائري ال زالت ظل في القانون السائد 

نطلق من مصالح ذاتية وعائلية ومحلية ومن رؤية تقليدية نمطية ال تعترف بمكانة يالسياسي العمل  على أن
 .لمن هم في مقتبل العمرودور 

نابعة في األساس من االعتقاد السائد في عملية التحول الديمقراطي،الحياة السياسية وتعثر إن ضعف 
بعبارة أقصر ينظر إلى عملية ،حصر في عملية االنتخاب والترشيالمجتمع بأن المشاركة تتمثل وتنح

سياسي منتظم ودائم المشاركة بأنها عملية موسمية تنتهي بانتهاء االنتخابات،ال تأخذ بعين االعتبار أي جهد 
ألحزاب السياسية ومنظمات المجتمع لال فعالمشاركة الفاعلة في النشاط التتمثل في ،ومشاركة مستمرة

 أيضاً من يهترامه للحقوق األساسية لمواطنيه،إلى جانب ذلك تجاوزات النظام السياسي وعدم اح،المدني
بل تحول دون انسيابية موضوعية لعملية التنمية ،التي تحول دون عملية التحول الديمقراطيالعقبات 
ا لجميع الفئات ليس فقط لفئة بعينها وإنمثل مصلحة تمتبدل الفالتغيير الديمقراطي وإمكانية السياسية،
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إلى جانب ذلك فإن بعض الفئات المهيمنة على مجريات األمور ترى في عملية التحول والتغيير .المهمشة
  .وهذا يضاف إلى العقبات السابقة الذكرامتيازاتها ولهذا تقاوم التغيير،تهديداً لها قد يفقدها مواقعها و

 من الناحية ع الفلسطيني من الناحية العددية،إال أنهموعلى الرغم من أن الشباب يشكلون أكثر من نصف المجتم
وفي أحسن ،مما يعني سيطرة فئة على مجريات األمور، بالمفهوم السياسييمثلون أقليةفهم الفعلية ليسوا كذلك،

يتعدى كونه محاصصة بمفهوم األحول فإن ما يحصل عليه الشباب في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ال 
 .الكوتا
 
 مشاركة الشباب في النشاطات التنموية : ثانياً

يقصد في المشاركة في التنمية بأنها كل ما يتصل بالمشاركة في اتخاذ القرارات : مفهوم المشاركة في التنمية
أو تنفيذ الخطط والبرامج واالستفادة من الخدمات التي تقدمها تنظيمات التنمية أو المشاركة في الخدمات العامة 

ي الحفالت العامة التي تزيد من وحدة وتماسك المجتمع أو الوعي بالقيم التي تسعى تنمية أو المشاركة ف
 . 8المجتمع إلى تحقيقها 

 : عناصر مفهوم المشاركة في التنمية
وال تكون فاعلة وناجحة دون أن يكون ة قيمة اجتماعية في المقام األول،تعتبر مشاركة الشباب في التنمي -1

 .عتبار الشباب أصحاب مصلحة حقيقية في التنمية هناك مشاركة حقيقية با
وهي بهذا  قبل المواطنين بما فيهم الشباب،المشاركة في عملية التنمية هي فعل إرادي حر وطوعي من -2

 .السياق تعبر عن مفهوم المواطنة الديمقراطية

تجاهات  وبجميع االإن مشاركة الشباب في عملية التنمية تعني المشاركة الشمولية من جميع أفراد المجتمع -3
 . كبار السن االحتياجات الخاصة،،المرأة ،ذويسواء أفقياً أو عمودياً،بجميع الفئات،األطفال،الشباب

ويجب أن تكون المشاركة في على أحد فروع التنمية دون غيرها،مشاركة الشباب يجب أن ال تقتصر  -4
 .جميع النشاطات والفروع

تنموية تمكن بداية في تحقيق الفرد لذاته وشعوره بأهميته وقيمته، إن أهمية مشاركة الشباب في العملية ال
 وتالياً فإن الشباب عندما يشاركون في العملية التنموية فهم يشتركون في وضع الخطط وهذا يعني أن هناك

ب بحجم المشكلة التي يعانون وبوضع الخطط بالمشاركة يشعر الشبا،إجماعاً على هذا المشروع أو ذاك
داء مما يعزز األقابة الشعبية على األداء الحكومي،ملية المشاركة نكون قد حققنا ما يعرف بالروبع،منها

، كذلك المشاركة تبرز قيادات مجتمعية محلية  المجتمع وأجهزة الدولة المختلفةوأيضاً العالقة بين،الحكومي
رية بفعل الستمراويعزز فرص نجاح المشروعات التنموية والتي قد يضفى عليها صفة الديمومة وا

ه مما يعزز فرضية المحافظة واعتبار هذه اإلنجازات مردودات على المجتمع نفسالمشاركة الحقيقية بها،
فإن مشاركة قطاع الشباب في ن الناحية االجتماعية والثقافية،وإذا كنا نتحدث عن معيقات التنمية م،عليها

عية وإرادية وحرة وليست نابعة بفعل قانون أو أمر عملية التنمية يقلل من معيقاتها باعتبار المشاركة طو
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والمشاركة بطبيعة يير المأمول نحو األفضل واألحسن،وبهذه الحالة تتعزز فرص التغئحة أو مرسوم،أو ال
والذي قد يكون نابع في األساس من الشعور الحكومي بفعل المساهمات المحلية،الحال تقلل من اإلنفاق 

 .بالمسؤولية واالنتماء 
 

 
 آليات مشاركة الشباب في النشاطات التنموية 

،ولكن ال بد من وجود آليات أهمية مشاركتهمتناولت الصفحات السابقة مشاركة الشباب في النشاطات التنموية و
 :مشاركة الشباب في التنمية بالتالي لتحقيق المشاركة الفاعلة على الصعيد المجتمعي ويمكن إجمال آليات

ن يستطيع الشباب أن يمارس من خاللها حقوقه وحرياته وأن تسمح له أن يقدم وجود مؤسسات وقواني -1
 . 9ويعطي ويشترك مع غيره بكل ما يستطيع من فكر وعمل وإبداع

من خالل حق االختيار واالنتخاب والتغيير،إيجاد المناخ الديمقراطي والذي يعني االشتراك وممارسة  -2
 .لبالد كفالته للحق في المشاركة في إدارة شؤون ا

وجود آليات الحوار والنقاش ومدى إطالع الشباب على المعلومات وحريتهم في الوصول إلى تلك  -3
 .  المعلومات

 .ؤسسات الشبابية في عملية التنمية إشراك الم -4

 . أن يتسم عمل المؤسسات سواء أكانت حكومية أو غير الحكومية بالشفافية والمساءلة -5

 .وحاجات الشباب وأولوياتهمتياجات أن تعكس عملية التنمية اح -6

 .والقدرة على تنفيذها،أي التطبيق العملي لها ة التنموية واالبتعاد عن الخيال،واقعية العملي -7

 . جميع قطاعات المجتمع من أطفال،نساء،شباب،كبار السن،وذوي االحتياجات الخاصةأن تستهدف البرامج -8

لشباب سواء أكانت سياسية أو اجتماعية أو  العمل على إزالة كل المعيقات التي تحول دون مشاركة ا -9
 .ثقافية أو إدارية أو اقتصادية أو غيرها من المعيقات

  العمل على برامج وأنشطة تبين أهمية المشاركة سواء أكانت برامج تمكين وبناء قدرات أو أنها تأخذ  -10
 ةواعتباره قيمة مجتمعيالصفة التوعوية ليس فقط  في البرامج الغير منهجية وإنما في المنهاج المدرسي 

 . إيجابية

، لخطط وتنفيذها واإلشراف والرقابةوضع ا(إشراك الشباب في عملية تحديد األولويات واالحتياجات  -11
 .على أن يتضمن ذلك اختيار ما يتالءم مع طبيعة المجتمع ) التقييم 

  .من خالل االعتماد على الموارد الذاتية ع المبادرات التنموية الشبابية،تشجي -12

،االتصال والتواصل مع الشباب يضاح مزاياها والتدرج في تنفيذهاوضوح البرامج التنموية وإ -13
واإلعالن عن البرامج وشرحها لهم وتبيان األسباب التي حدت بالمؤسسة سواء الرسمية أو األهلية للعمل 

 .بهذا المجال
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 يكون لها آثار سريعة على والعمل قدر المستطاع على البرامج التيأن يكون هناك مردودات ملموسة، -14
 .المجتمع المحلي

التأكيد على أن التنمية عملية مستمرة وشاملة كآلية من آليات التغيير باعتبارها عملية اجتماعية  -15
 .متكاملة

 .إيجاد الدعم الحكومي للمشروعات الشبابية التنموية  -16

 .ت التنمية التنسيق والتشبيك والتكاملية بين جميع المؤسسات التي تعمل في موضوعا -17

فإن هناك معيقات يات المشاركة في مشروعات التنمية،في مقابل اآلليات واألفكار أعاله حول تطوير آل
 أو ثقافية أو اقتصادية أو إدارية،لذا ةللمشاركة ينطلق منها الفرد،سواء أكانت معيقات سياسية أو اجتماعي

 ليس أمام المشاركة بل أمام عملية التنمية من الواجب بل من الضروري تجاوزها باعتبارها عقبة حقيقية
 .  برمتها

 

 كيف تصبح التنمية تنمية مستدامة ؟:  دور الشباب التنموي 

 

وتعني التنمية هداف التي تسعى الدولة لتحقيقها،تعتبر التنمية المستدامة هدفاً سامياً باعتبارها من األ
، كون هناك نفاذاً للمواد الطبيعيةتحقق دون أن يالمستدامة أن التقدم االجتماعي واالقتصادي يمكن أن ي

األجيال على وهي أيضاً تلك التنمية التي يمكن أن تحقق الحاجات وطموح الحاضر دون تضحية بقدرة 
ولكي تحقق .10وهذا يعني إشراك وتعاون قدرات جميع فئات المجتمع دون استثناءمواجهة احتياجاتهم،

ئات األكثر حاجة واألكثر  منها فإنه من الضروري النظر إلى الفالتنمية المستدامة األهداف المرجوة
دونما ،اركة والتعبير عن آرائها بحرية وإفساح المجال أمامها للمش،تضرراً،أو ما يعرف بالفئات المهمشة
 .على أخرىأن يكون هناك سيطرة أو سطوة لفئة 

الوقت ي بين جميع حلقاتها وفي ذات ولتحقيق التنمية المستدامة ال بد أن يكون هناك ربط واضح وحقيق
 للسلطات من خالل توزيعو،ناك ممارسة فعلية لهذا المفهوموأن يكون هبين المشاركة والديمقراطية،

وإذا ما أردنا لذلك أن ينجح فال بد من إشراك مهمة من آليات التنمية المستدامة،الالمركزية باعتبارها آلية 
 تنفيذها المؤسسات الدولية واإلقليمية على أساس حكم القانون الشباب في المشروعات التي تقوم على

وتوزيع المسؤولية والمساءلة مما يؤدي إلى مزيد من الترابط االجتماعي وترشيد األداء في مجال التربية 
 .11والتعليم والصحة واالقتصاد واالستثمار والسلوك العام والمحافظة على البيئة وغيرها

مؤسسات التي تضمن توفر  على وجود وتوفر شبكة من األجهزة والتعتمد استدامة التنمية
وتزداد إمكانية تمتع الفرد بحقوقه ،واحترم المجتمع  المتاحة،وتوصل الفرد لالستفادة من المواردالخدمات،
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وبازدياد وضوح وسالمة العالقة بينهما وتنبثق هذه اد وتنظيم هذه األجهزة والخدمات،لهذه الحقوق بازدي
 بإداراتها المختلفة وآليات المراقبة والتنفيذ ةم واألجهزة من السلطات الثالث وهي السلطة التنفيذياألجسا
والسلطة التشريعية وما لها من دور في التشريع ومراقبة السلطة  بما فيها أجهزة األمن المختلفة،لديها
تلفة من خالل بنية القوانين واللوائح هذا باإلضافة إلى تمتع الفرد بحقوقه المخ،12والسلطة القضائية،ةالتنفيذي

في وضع سياسات الدولة وما يحتويه ذلك من وجود آليات لمشاركة الشباب  ودرجة تقدمها وتطورها
 .جتماعية واالقتصادية والثقافيةوهذا يتأتى من خالل احترام الحقوق المدنية والسياسية واالومناقشتها،

لذلك ليس كافياً ، المحصلة النهائية إلى وجود تنمية متواصلةإن وجود واحترام مثل هذه الحقوق يؤدي في
،بل يجب على الدول أيضاً أن في النظام القانوني الوطنياالعتراف في الحق في التنمية وحقوق اإلنسان 

وكمتطلبات لعملية التنمية .13تكفل وسائل ممارسة هذه الحقوق والتمتع بها على أساس تكافؤ الفرص
 يتطلب أن تكون الخطوات متتالية ومترابطة مع بعضها البعض فأوالً بناء قاعدة المستدامة فإن ذلك

ثانياً دراسة وتحليل بشكل شامل وتكاملي ، القائمة والموجودة داخل المجتمعمعلوماتية موثقة بالمعطيات
عتماد  تنمية المجتمع من مختلف الجوانب وفي كافة المجاالت،وثالثاً اتلتحديد جميع احتياجات ومتطلبا
 والمراحل وترسم السياسات والبدائلولويات المنوي تحقيقها مجتمعياً،خطة تحدد األهداف وترتب األ

في العملية التنموية فهذا ديمومة ولكي يكون هناك ،14استناداً لجميع المتطلبات المتوفرة،الزمنية للتنفيذ
معتمدة على ،التنمية دون استثناءشكال وفروع يتطلب أن تكون التنموية ذات شمولية أي أن تشمل جميع أ

وذات توجه إنتاجي ال سيما اإلنتاج لغاية سد ألول وتقليص االعتماد على الخارج،الذات في المقام ا
بتعاد عن خط الفقر ثالثاً بما يضمن الديمومة ،ولالولتقليل من نسبة البطالة ثانياً.15االحتياجات المحلية أوالً

 .للعمالة
إلنسان هو فاى مدى التركيز على اإلنسان نفسه،نمية المستدامة يتحدد أساساً علإن األساس الحقيقي للت
بمعنى إشراكهم ومشاركتهم .16فالتنمية هي تنمية الناس وللناس ومن قبل الناسأساس التنمية وعمادها،

جموعة ولهذا يجب أن تكون التنمية المستدامة منطلقة من م،تقييمالوبالتخطيط والتنفيذ والرقابة واإلشراف 
من العمليات التي يجب أن تكون في إطار خطة طويلة قابلة للتحقيق ال تتأثر بغياب أفراد أو تتأثر بسبب 
فشل منهج في التطبيق أو تخضع للمزاج والهوى الشخصي وبذلك تكون التنمية المتواصلة أشبه بالعقد 

وتكون التنمية المتواصلة هي متصلة مع بعضها البعض من خالل أهداف قريبة توصلنا إلى أهداف بعيدة 

                                                 
ية المستدامة ومؤسسة الحق مشروع التنم:رام اهللا(،حقوق اإلنسان والتنمية البشرية المستدامة في فلسطينمرفت رشماوي،. 12

 .7،ص)1997
 .14  -12، ص)1994 1ط.مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق اإلنسان: القاهرة ( ،خرافة التنميةأمير سالم وعالء غانم ، .  13
  .13، ص )1،1991تشرين أول ط :  رام اهللا(وقفة نقدية مع التجربة التنموية الفلسطينية،، اويعلي الجرب.  14
  .32،ص)1999ات التنمية ومركز العمل التنموي، برنامج دراس:رام اهللا( ، زراعية بديلة ومعتمدة على الذاتنحو تنميةجورج كرزم،.  15
برنامج دراسـات   :رام اهللا (،)في نادر سعيد، محرراً     ( ،ستدامة على التخطيط التنموي   إنعكاسات مفهوم التنمية البشرية الم    جميل هالل، .  16

  .  36، ص  )1998حزيران التنمية،
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وبمعنى آخر هي اإلخالل باحتياجاتهم المستقبلية،التنمية التي تحقق وتشبع احتياجات الحاضر للشباب دون 
 .17االستفادة من مصادر الثروة ليس اليوم فقط بل غداً

أهمية بالغة وعلى الجهة األخرى فإن لمؤسسات المجتمع المدني على اختالفها ال سيما المؤسسات األهلية 
في عملية التنمية المتواصلة للشباب لما تتمتع به هذه المؤسسات من حرفية ومهنية وإمكانيات مختلفة 
 ،ومتعددة مما يؤهلها ألن تكون جنباً إلى جنب مع الناس في الحقل في المشروعات التنموية المستدامة

وصول للفئات المهشمة مما يعني إمكانية باإلضافة إلى تاريخها وخبراتها في هذا المجال وقدرتها على ال
أن استدامة التنمية تعتمد أيضاً ،العمل على توعية الشباب بأهمية أدوارهم ومشاركتهم في العملية التنموية

إلى جانب جميع للشباب،على األولويات في ضوء استدامة األثر،وهي أيضاً نابعة من المبادرات المحلية 
 .18الفئات األخرى

تم تطبيق ما ورد أعاله على الحالة الفلسطينية لجهة التنمية المستدامة فإن هناك مجموعة من أما إذا ما 
ومن ضمنها أن الشعب لبي على عملية التنمية المتواصلة،المعيقات والعقبات والتي تؤثر بشكل س

ى جميع  بين الداخل والخارج،وليس هناك سيطرة كاملة للسلطة الفلسطينية علالفلسطيني مازال مشتتاً
األراضي بمعنى ال سيادة على الموارد الطبيعية وال على األرض وما في باطنها،بكالم آخر إن عدم 
ممارسة الشعب الفلسطيني لحق تقرير المصير يعني محدودية التنمية هذا على الصعيد الموضوعي،أما 

فة ووجود هامش من لعلى الصعيد الذاتي فإن شكل ونوع نظام الحكم،وممارسة المجتمع لحقوقه المخت
كلها طة الوطنية،واستقاللية االقتصاد وفاعلية مؤسسات المجتمع المدني ونوع عالقاتها مع السلالديمقراطية،

وأن لك يجب أن يطبق الحق في التنمية،ومع ذ،اء أكانت موضوعية أو ذاتيةمحددات للتنمية المستدامة سو
ليات البناء ورسم الخطط رار والمشاركة في عميعطى الشباب الفلسطيني الحق في المشاركة بصنع الق

 .19مما يعزز الحق في التنمية في األراضي الفلسطينية كحق من حقوق اإلنسانالتنموية 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 14، ص 1999 / 4 / 27،الثالثاء الحياة الجديدة،" األهلية ومشاركتها في التنميةالجمعيات" عبد اهللا الحوراني،.  17
برنامج دراسات التنميـة،    : رام اهللا ( ،)نادر سعيد، محرراً    ( ، في   نظور األمم المتحدة اإلنمائي   تمويل التنمية من م   ،  تيموثي روذ رميل  .  18

  .11، ص )1998أيلول 
 .9، ص )1998لملتقى الفكري العربي،شباط ا:القدس(،الحق في التنميةمحمد أبو حارثية،.  19
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 تفعيل وتعزيز دور الشباب في العمل التطوعي : المبحث الثاني 

 

ل أنه أحد أهم مرتكزات التنمية يعتبر العمل التطوعي من أهم مرتكزات التنمية االجتماعية واالقتصادية،ب
 والمجتمعة ةبمفهومها الشامل،فمن خالل العمل التطوعي،تتم المساهمة في النشاطات االجتماعية واالقتصادي

أوقات الطوارئ والكوارث ،والتي تكون على شكل التكافل االجتماعي،وتنمية المجتمع المحلي،والمساعدة في 
 وتفعيل لطاقات الكامنة في أفراد المجتمع على اختالف أعمارهم ،هذا إلى جانب أنه استثمارالطبيعية

وخلفياتهم،وهو إلى جانب ذلك أحد أهم أشكال التعاون والتفاعل والتعاضد بين أفراد المجتمع،بمعنى آخر فهو 
وهو أيضاً رسالة صريحة مفادها أنه قيمة اجتماعية ،طريق من طرق التواصل االجتماعي والثقافي بين الناس

  .جابية اي

يحظى العمل التطوعي بأهمية خاصة،وذلك لدوره في المجتمع إلى جانب ما يعنيه من قيم وروابط اجتماعية 
وتكمن أهميته ودوره ليس على صعيد الفرد فحسب وإنما على مستوى المجتمع ككل وما يعنيه من ،إيجابية

ات المحرومة،ومحافظته على القيم األحوال المعيشية للفئ سينرفع للمستوى االقتصادي واالجتماعي،وتح
 يقياً ألوقات الفراغ لدى الشباب، االجتماعي،واستثماراً حقلاإلنسانية،وهو بهذا المعنى تجسيداً لمبدأ التكاف

 .اجب والغيرة واإلحساس بالمسؤوليةالعمل التطوعي هو فعل ذاتي حر يقوم به اإلنسان بدافع االنتماء والوف
وهو بهذا المعنى أداة من أدوات ة من وسائل النهوض في المجتمعات،عي وسيلمن هنا يعتبر العمل التطو

وإذا كان يعتقد أن العمل التطوعي نشأ من أشكال المشاركة على اختالفها،وهو شكل .20التنمية المجتمعية
فإن ذلك ال يقلل من أهميته سواء في ظل وجود الدولة من ،ظل غياب الدولة في بعض المجتمعاتوتطور في 

 بحاجة إلى تضافر الجهود والمساعدة اإال أنه،دمها،فالدولة وعلى الرغم من حجم جهازها اإلداري الكبيرع
من هنا يعتقد .21سيما في ظل األوضاع غير الطبيعية التي تمر بها الدول والمجتمعات من حين إلى آخر

ت غم من تلك المؤسسافعلى الر مع وجود مؤسسات المجتمع المدني،البعض خطًأ أن العمل التطوعي وجد
،فهو متأصل في النفس مل التطوعي أسبق من تلك المؤسساتإال أن الععملت على مأسسة العمل التطوعي،

 .ر عن دوافع إنسانية وعاطفيةه يعببل أن،وهو من جوانب الخير باإلنسان،ةالبشري
يمثل الجانب اإلنساني في ه العمل التطوعي هو في األساس قيمة إنسانية عرفته المجتمعات في السابق ،ألنف 

المترجمة واطف والمشاعر فهذه الع. 22،وهو بهذا المعني يعبر عن عواطف إنسانية تترجم إلى عملاإلنسان
فالعمل التطوعي كما هو من اسمه ينطلق من كون ألساس في القيام بذلك،على شكل عمل تكون الدافع ا

كانت اجتماعية أو اقتصادية أو دينية أو ثقافية أو شخصية اإلنسان غير مجبر للقيام به، وبحوافز مختلفة سواء 
لصالح أشخاص يعتقد هم بحاجة لذلك،وبالتالي فإن بل هو على قناعة أن ما يقوم به هو لخير الصالح العام،أو 

                                                 
 .15،ص 10/12/2002، القدسخالد الغول،العمل التطوعي ومكنسة المتطوعين،. 20
 .12 ، ص 23/5/2001، القدساسحق يعقوب القطب، أهمية التطوع والعمل التطوعي في المجتمع الفلسطيني ، .  21
 .المرجع السابق.  22
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           . العمل التطوعي واجب تجاه اآلخرينانطالقاً من قناعات داخلية،مفادها أن هذا العمل ذاتي،
 أنه أيضاً ذو بعد اجتماعي  ذو بعد ديني إالاًوإن كان أيضهو أحد أشكال السعادة اإلنسانية، العمل التطوعي إن

إن العمل التطوعي ال يقف عند ،والثقة،وبالمحبة،ةفمن خالله يشعر اإلنسان بالراحة والسعادة والطمأنيننفسي،
  . عامأخرى تنعكس على المجتمع بشكلهذا الحد فقط وإنما له فوائد 

والمجتمع الفلسطيني من المجتمعات اإلنسانية التي يتأصل بها العمل التطوعي،والذي كان يأخذ أشكاالً متعددة 
إلى أن اصطلح على التسمية ) بالمساعدة( أو ) بالمعونة(أو ) بالعونة( لعل أبرزها ما كان يعرف في السابق 

 مختلفة في المجتمع اً العمل التطوعي تأخذ أشكاالًحديثاً بالعمل التطوعي،وقد كانت أشكال العونة والحق
يتون،أو أو قطف الزوسم الحراثة والزراعة والحصاد،أو تنظيف المحاصيل،وقد  تجلى ذلك في مالفلسطيني،

أو في حالة الغياب إما لدواعي السفر أو العسكرية أو السجن أو المالحقة أو في أوقات المساعدة في بناء البيت،
موت أو الكوارث الطبيعية أو حاالت الخسائر المادية،إلى جانب ذلك لم يقتصر العمل التطوعي الشدة مثل ال

من هنا يمكن القول أن اس التي كانت تمتد إلى أيام عدة،على هذه القضايا فقط بل شمل أيضاً األفراح واألعر
 .لحظة التاريخيةالعمل التطوعي في المجتمع الفلسطيني أخذ أشكال وأبعاد وطبيعة مختلفة حسب ال

وبالتالي فإن تفعيل وتعزيز العمل التطوعي في المجتمع يتطلب في المقام األول ضرورة إحداث تغيير في 
ويكون ذلك من خالل ثقافة العمل التطوعي بين الشباب،الوعي المجتمعي من أجل تفعيل وتطوير ونشر 

من خالل وسائل اإلعالم امج تنمية اجتماعية،واستخدام كافة وسائل إحداث التغيير والتي قد تكون على شكل بر
ات ودوائر العالقات العامة والمطبوعات واستطالعات الرأي،والجهاز الميداني التنفيذي للمؤسسالمختلفة،

  .والمراكز والجامعات والوزارات

بها فإن تعميم ثقافة العمل التطوعي ليست مسؤولية جهة بعينها،وإنما هي مسؤولية وطنية تلعب وعليه،
إلى جانب المؤسسات لتنشئة االجتماعية على اختالفها،المؤسسات دوراً فاعالً ومؤثراً ال سيما مؤسسات ا

وبإعادة االعتبار له وتطويره،وبالتالي فال بد ؤسسات التي تعنى بالعمل التطوعي،الحكومية خاصة الماألهلية و
سطين عوضاً عن عدم وجود قوانين مساوية من الوصول إلى بلورة مشروع قانون ينظم العمل التطوعي في فل

  األسرةوكمقدمة لذلك يجب البدء بترسيخ مبدأ العمل التطوعي من،وموازية للخدمة االجتماعية أو الوطنية
المدرسة مروراً بالمعاهد والكليات والجامعات بأشكال وطرق مختلفة وذلك من أجل تقوية روح العمل و

فظة على العمل التطوعي ام بكل الطرق والسبل من أجل ليس فقط المحامن المهم القي،التطوعي في المجتمع
ة عليها وتوريثا من جيل إلى بل العمل على تأصيله واعتباره قيمة اجتماعية وإنسانية، يجب المحافظبحد ذاته،

    .لكي يكون العمل التطوعي يوماً من األيام ثقافة مجتمعية ايجابيةآخر،
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 دور اإلعالم في نشر وتعزيز العمل التطوعي
 

 دور الدائرة اإلعالمية في التعزيز والترويج للعمل التطوعي. 1

 :من خاللؤسسة والمجتمع تقوم دائرة اإلعالم في  المؤسسة بتوثيق الصلة بين الم

 . بشكل عام وللفئات المستهدفة بشكل خاصتعميم رسالة المؤسسة  للجمهور .1

 .متابعة وسائل اإلعالم المختلفة .2

 .التوثيق بشكل مستمر لجميع النشاطات التي تقوم بها المؤسسة .3

نشر أخبار نشاطات المؤسسة إلى كافة فئات المجتمع عن طريق النشرات والبيانات واللقاءات  .4
 . المرئية وغير المرئيةالصحفية وعن طريق بث برامج توعية من خالل األجهزة

 .تغذية صفحة اإلنترنت الخاصة بالمؤسسة بشكل مستمر .5

من اجل معالجة موضوع  استخدام المسرح المتنقل في عروض وأماكن مختلفة من اجل الترفيه أو .6
 .معين

جعلها مناسبة للتواصل مع الفئات المستهدفة بشكل االهتمام باألعياد والمناسبات الوطنية والدينية و .7
 . وعامة الناس بشكل عامخاص

 .التنسيق مع وسائل اإلعالم لتبني قضية من قضايا الفئات المهمشة في مجتمعنا الفلسطيني .8

 
 التنسيق في نشر وتعزيز العمل التطوعيدور التشبيك و

 

 آليات تعزيز التشبيك و التنسيق. 1

يكة لتغطية كافة اآلليات لتعزيز التشبيك والتنسيق مع المؤسسات الشرتضع المؤسسة األسس و
 :القطاعات االجتماعية في كافة أرجاء األراضي الفلسطينية من خالل

 .رؤيتها برامجية للمؤسسة توضح برامجها وأنشطتها وأهدافها وسياستها و وثيقة .1

 ".عمودياو"دات المختلفة في المؤسسة أفقياالتكامل بين اإلدارات والوحالتنسيق و .2

 .ىجتماعات التي تجريها المؤسسة مع المؤسسات األخرالتوثيق الكامل لكل اللقاءات واال .3

 .الحثيثة مع المؤسسات الرسمية واألهلية التي يجري معها التنسيق والتشبيكالمتابعة الدائمة و .4

متابعة األفكار التي تطرح في االجتماعات وصياغتها على شكل مشاريع يمكن العمل عليها من  .5
 .خالل المؤسسة والمؤسسات ذات العالقة

 .التراكمية في التنسيق والتشبيكاالستمرارية و .6

 .األنشطة التي تتبلور فيما بعد على شكل مشاريع تجنيد األموال لتنفيذ البرامج والعمل على .7

 .توفير قاعدة معلومات حول أنشطة المؤسسة المختلفة .8
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 مستويات التشبيك والتنسيق. 2

 :بلورت المؤسسة مستويات التشبيك كما يلي
دون التخطيط (في جوانب مخصصةل مسائل محددة والمعلومات حوو تبادل اآلراء وه: التشاور .1

 ).ألي عمل أو إطار عمل مشترك ملزم ألي من األطراف

بيك وبناء إطار للعمل المشترك ولو كان قصير وهو أعلى من التشاور من حيث التش: التنسيق .2
 .لبرنامج أو نشاط محددالمدى،و

 .برامج مختلفة مع شركاء لهم نفس االهتمامتنفيذ ألنشطة وويتضمن التخطيط وال: التعاون .3

ذلك من خالل بناء تحالفات بين جميع  إلى مصالح مشتركة بعيدة المدى ووهو الوصول: التشبيك .4
رك بكل تفاصيله من حيث البرامج واألهداف والعمل والمهام واآلليات و الشركاء للعمل المشت

 .التقييم في كل المراحلوالخطط والمتابعة واإلشراف والرقابة 

 المجالس التنسيقية. 3

،أو ،بتشكيل مجالس تنسيقيةع المؤسسات الرسمية وغير الرسميةتقوم المؤسسة بالتعاون والتنسيق م
 تجمع سكاني من اجل إنجاز الخطط والبرامج القطاعية ومحلية في كل محافظة أ.23هيئات تنسيقية

 :وتكون مهام هذه المجالس
 .األنشطة الخاصة بعملية التطوع واقتراح البرامج .1

 .اإلشراف والمتابعة والرقابة والتقييم لهذه النشاطات والبرامج .2

 .المساهمة في وضع التصورات التطوعية التنموية .3

 .توفير الدعم واإلسناد واالستشارة لمؤسسات المجلس التنسيقي .4

 .اإلشراف على التمكين وبناء القدرات .5

 .مؤسسة والمؤسسات الشريكة في عملية التطوعتنسيق الجهود المشتركة بين ال .6

 .المشاركة في وضع الخطط التطوعية .7
 آليات تفعيل وتعزيز العمل التطوعي

 األهلي التطوعي والحكومي  العملتقوم المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات العاملة في إطار
 :بتفعيل  وتشجيع أداء العمل التطوعي،وذلك من خالل

 :دوره في تنمية المجتمع من خاللي بأهمية العمل التطوعي وضرورته ولى زيادة الوعالعمل ع:أوالً

 .عقد الدورات التدريبية للفئات المختلفة خاصة الشباب .1
 .استخدام اإلعالم للترويج للعمل التطوعي .2
 .إجراء األبحاث والدراسات حول العمل التطوعي .3
 .القيام بأنشطة وبرامج تطوعية بشكل دوري .4
 .ان تطوع مناطقيةتأطير لج .5

                                                 
 .12، ص 23/5/2001، القدسالمرجع السابق ، . 23
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 .كتابة تاريخ العمل التطوعي في فلسطين .6
 .تأسيس قاعدة معلومات خاصة بالعمل التطوعي .7
 .عقد الندوات والمحاضرات للحديث عن العمل التطوعي .8
 .إشراك شخصيات رسمية وأهلية فاعلة في أنشطة وبرامج األعمال التطوعية .9

 .لتطوعي على التنظيف وما شابهاالنطالق إلى أعمال احترافية وعدم اقتصار العمل ا .10
 .أن تكون األعمال التطوعية ذات مردود وفائدة وأن تأخذ صفة البناء واالستمرارية .11

 .العمل على سن تشريعات فلسطينية حول العمل التطوعي .12

 .إشراك المرأة بالعمل التطوعي .13

 .القيام بحمالت توعية حول أهمية العمل التطوعي .14

مفهوم العمل التطوعي باعتباره قيمة إيجابية يجب المحافظة التركيز على الجانب التربوي ل .15
 . عليها وتجذيرها في المجتمع وذلك من خالل تعميق مفهوم االنتماء للجماعة

 .تضمين المناهج المدرسية والجامعية وحدات دراسية عن العمل التطوعي .16

 . في البلديات والمراكز والمؤسساتإنشاء دائرة للعمل التطوعي .17
 24حقوق المتطوعين: ثانياً 

 : الحقوق التالية المؤسسات فييتمتع المتطوع في
 .الحق في معاملة جيدة في المؤسسة وفي أي من الفروع التابعة لها أو الشريكة لها .1

 .الحق في تكليفه في مهمة مناسبة وواضحة .2

 .الحق في حضور االجتماعات وإبداء الرأي والحصول على النصح والتوجيه واإلرشاد .3

 . معرفة المؤسسة التي يتطوع فيها واإلطالع على برامجها وأنشطتها وسياستهاالحق في .4

 .الحق في التدريب المناسب للقيام بالعمل المطلوب .5

 .الحق في الحصول على شهادة من المؤسسة بعد االنتهاء من فترة التطوع .6
 إدارة عمل المتطوعين:ثالثاً 

 :ليتم إدارة عمل المتطوعين من قبل المؤسسة من خال
 .على ارض الواقعجازه التقييم إلمكانيات ومهارات المتطوع ومطابقتها مع ما تم إن .1

 .أن يعرف المتطوع المهام الموكلة له إما عن طريق التعميم أو اللوائح .2

 .أن تكون األهداف واضحة للمتطوع .3

 . إعالم المتطوع أن هناك تقييم لعمله .4

 .وجود خطة دقيقة ومنظمة للعمل .5

 
 

                                                 
  .الالئحة التنظيمة للتنمية المجتمعيةوزارة الشؤون االجتماعية ،. 24
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 25ف التطوعأهدا: رابعاً 

 :أهداف التطوع الخاصة بالمجتمع:أوالً 

 .المساهمة في وضع الحلول لهافي الحد من المشاكل االجتماعية والمساهمة  .1

تعريف أفراد المجتمع بالظروف الحقيقية لمجتمعهم وإشراكهم في وضع البرامج واألنشطة  .2
 .وتنفيذها والمشاركة في التقييم وصوالً إلى الواقعية في المطالب

بالمجتمع ومحاولة حل مشاكلهم وحشد " وحرماناً"تعريف أفراد المجتمع بالفئات األكثر تهميشا  .3
 .الطاقات واإلمكانيات من قبل هؤالء األفراد لصالح هذه الفئات

التفاف حول األعمال التطوعية مما يعني التماسك وتقليل الخالفات وذلك بفعل الوصول إلى تفاهم و .4
 .ول األهداف المجتمعيةالقاسم المشترك بينهم ح

 
 :أهداف خاصة بالمؤسسة :  ثانياً

 .استثمار الكفاءات والخبرات الكامنة لدى األشخاص المتطوعين وتفعيلها .1

 .الوصول إلى اكبر عدد من الناس وإشراكهم في أنشطة المؤسسة .2

 .تعويض النقص في بعض المؤسسات ال سيما من المتطوعين المهرة .3

 .المجتمع المحليالعمل على ربط المؤسسة ب .4

 .الوصول إلى اكبر عدد من الفئات المستهدفة والتعرف على احتياجاتهم ومحاولة إشباعها .5

 :أهداف خاصة بالمتطوعين : ثالثاً

 .استثمار وقت الفراغ بطريقة حرة وشرعية .1

 .اكتساب الخبرة في العمل التطوعي وبناء القدرات للمتطوعين .2

 .عية إلى جانب تحقيق الذاتإشباع بعض الحاجات النفسية واالجتما .3
 26آليات اختيار المتطوعين: خامساً 

 : بتشكيل لجنة الختيار المتطوعين على األسس التاليةمن األهمية أن تقوم المؤسسات
والكفاءة واالهتمامات منا المعلومات الشخصية والخبرات يتم تعبئة نموذج خاص للمتطوعين متض .1

 .*يها وأيام وساعات التطوع وما إلى ذلك من معلوماتوالمجاالت التي يرغب المتطوع العمل ف

على أن يتم ة معينه أم انه متطوع بشكل شخصي،هل هو منتدب من جهالتطوع،أسباب الرغبة في  .2
أو الدراسة ورقم الهاتف أو أي قبلها ومسؤوله المباشر في العمل،تدوين اسم المؤسسة المرسل من 

 . وسيله أخرى

 .لمقابالت من خالل لجنة لدراسة التطوع إجراء ايتم فرز الطلبات و .3

 .يتم إعداد قاعدة معلومات حول كافة المتطوعين .4

 
                                                 

 .73،ص )2003المكتب الجامعي الحديث،: سكندريةاإل( ،"مداخل نظرية ورؤية واقعية"تنظيم المجتمع جي،إبراهيم عبد الهادي الملي. 25
  .239ص، )2001المكتبة الجامعية : ندريةسكاإل( ،تنظيم المجتمع البخشونجي،حمدي عبد الهادي.  26
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 27وسائل تشجيع المتطوعين  وتقديرهم: سادساً 

بتشجيع وتحفيز المتطوعين لتعميق مفهوم االنتماء للجماعة من األهمية بمكان أن تقوم المؤسسات 
 :وتطوير العمل التطوعي من خالل

 .عين بوضع الخطة السنوية للبرامج واألنشطة وتقييمهاإشراك المتطو .1

عقد االجتماعات الدورية للمتطوعين لسماع وجهات نظرهم واقتراحاتهم وآرائهم حول البرامج و  .2
 .األنشطة التي يرغبون بالمشاركة بها

 .هدايا رمزيةسنوي للمتطوعين من خالل شهادات والتكريم ال .3

دراتهم في الموضوعات التي يرى المتطوعين أنها أولوية بناء قتدريب المتطوعين وتطويرهم و .4
 .وذات حاجة لهم

 .االتصال والتواصل بين جميع المتطوعين سواء بشكل ثنائي أو قطاعي .5

 .تتحمل المؤسسة التكاليف المادية الرمزية للمتطوعين كالطعام والمواصالت .6

 .وجود موظفين في المؤسسة لمتابعة أعمال المتطوعين  .7

 .اجع واألدبيات الخاصة حول التطوع في مكتبة المؤسسة أو المكتبة المحليةتوفير المر .8

 .قيام المتطوعين المهرة بتدريب غيرهم من المتطوعين .9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .229، ص المرجع السابق.  27

 . 3 استمارة التطوع ملحق رقميمكن االستنادة إلى *. 
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 :المشاركة في النشاطات التطوعية 

  :مفهوم المشاركة التطوعية
ويكون لديه الفرصة جتماعية لمجتمعه،ة السياسية واالوهي العملية التي يلعب الفرد من خاللها دوراً في الحيا

نستنتج مما .28في أن يشارك في وضع األهداف العامة،وكذلك أفضل الوسائل لتحقيق وإنجاز هذه األهداف
سبق أن هناك أهمية قصوى لدور الفرد في العملية التنموية باعتبار أن األفراد هم األقدر على تحديد أولوياتهم 

وفي ة المؤسسات األهلية بالنسبة لهم، أهميتها بالنسبة لهم باإلضافة إلى أهميواحتياجاتهم على أرضية ترتيب
 . وهذا نابع من التماسك والوحدة الذي من الواجب توافرها في المجتمع،عملية التنمية

 
 :مبادئ عملية المشاركة التطوعية .1 

 .المستويات والهيئات ، بين مختلف الل مستويات متعددة رأسية وأفقيةيجب أن تكون المشاركة من خ -1
) نخبوية(اتخاذ القرار من أجل التخطيط وأولوياته يجب أال تزاوله مجموعة تعتبر نفسها صفوة المجتمع -2

 .وأنها جديرة بتحديد األولويات واالحتياجات واتخاذ القرارات 
نخبة كما أن نماذج الخطط يجب أن ال تضعها الخطيط احتياجات الشباب بصفة خاصة،يجب أن يعكس الت -3

 .فقط وإنما بالمشاركة مع الفئة المستهدفة
يجب أن تتضمن عملية المشاركة الضبط والرقابة والمشاركة في اتخاذ القرار بجانب تبادل اآلراء بين  -4

 . القاعدة والقمة والعكس
 :أهمية المشاركة التطوعية .2

 .ون مشاكلهمتطوعية يتعرف الشباب على مشاكلهم،ويتعلمون كيف يحلمن خالل المشاركة ال -1
 .من خالل المشاركة التطوعية يستطيع الشباب ترتيب أولوياتهم واحتياجاتهم  -2
 .المشاركة التطوعية توفر الكثير من الوقت والجهد على الحكومة  -3
 .الجهود التطوعية تعمل على تحقيق مبدأ ديمقراطية الخدمات  -4
 .مساندة الجهود الحكومية والتقليل من اإلنفاق الحكومي  -5
 .ركة التطوعية تودي إلى تنمية العالقة والتكاملية في الدور بين الحكومة والشعب المشا -6
 .المشاركة التطوعية تزيد من وعي الشباب وانتمائهم لمجتمعهم  -7

 .المشاركة التطوعية تؤدي إلى الرقابة والضبط ومنع الفساد  -8
جعلهم يشعرون بأن العائد هو ألن المشاركة تضفي على المشروع صفة االستمرارية،المشاركة التطوعية ت -9

 .نتاج جهدهم 
،ألن العوائق ألمام خاصة في المجتمعات الريفيةالمشاركة التطوعية تؤدي إلى دفع عملية التقدم إلى ا -10

 .المحلية ال يتم تجاوزها من خالل قانون أو األوامر أو القوة ،وإنما من خالل المشاركة الحرة
 

                                                 
المكتب الجامعي :اإلسكندرية( ،)مدخل إسالمي ( دراسات في التنمية اإلجتماعيةعبد الهادي الجوهري وآخرون، .28

 .166،ص)1999الحديث،



 39

 :دوافع المشاركة التطوعية .3
 .من أجل الصالح العامالعمل  -1
 .حب العمل مع اآلخرين -2
 .الرغبة في كسب شعبية بين المواطنين  -3
 .الحصول على مركز في الهيئات أو الجمعيات أو األحزاب  -4
 .كسب احترام وتقدير اآلخرين -5
 .تكوين األصدقاء -6
 .الحصول على كسب مادي -7
 .تلبية بعض االحتياجات  -8
 .وجود حوافز مادية ومعنوية للمشاركة  -9
فإن هناك ، في مقابل اآلليات واألفكار أعاله حول تطوير آليات المشاركة التطوعية:عيقات المشاركة م.4
أو إدارية سواء أكانت معيقات سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية يقات للمشاركة ينطلق منها الفرد،مع
 بل أمام عملية التنمية  أمام المشاركةلذا من الواجب بل من الضروري تجاوزها باعتبارها عقبة حقيقية ليس،

 : ومنها،برمتها
 .الشعور باليأس من إمكانية تغيير الواقع  .1
  .أو غير ذلكعدم توفر وقت فراغ لدى الناس بسبب الوضع االقتصادي  .2
 ) .كانخفاض التعليم أو الدخل ( تأثير بعض العوامل االجتماعية  .3
 .حجم الفوائد التي ستعود على الناس أنفسهم  .4
 .انخفاض مكانة المرأة وعدم االعتراف بدورها  .5
 .ضعف منظمات المجتمع المدني  .6
 .تضارب المصالح،وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة  .7
 .،والالمباالة ،والمواقف المسبقة التهرب،وعدم الثقة في النفس .8
 .العادات والتقاليد ،واإلشاعات  .9

  . والجهوية والحمائليةالقبليةالفئوية و .10
 .عدم تحقيق الذات  .11
 .كثرة األقوال وقلة األفعال  .12
 .من القيام باألعمال التطوعية،واعتبارها أعمال دونية،ال تليق بمقام منفذهاالخجل  .13
 .،وعدم القناعة في الموضوع أصالً ها أعلى من الموضوع/تبار مستواه اع .14
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 دي الشبابيةواقع الشباب في المؤسسات واألطر والمشاريع والنوا: الفصل الثالث 

 

 العضوية واألهداف:المبحث األول 

 معطيات وأرقام: الشباب :أوالً 

 
تعتبر الدراسات والتقارير الصادرة عن هيئات األمم المتحدة وخبرائها جميع الذين تقع أعمارهم بين الخامسة "

  إلى الثامنةويرتفع عمر الشباب في بعض البلدان،عشرين هم الشباب من سكان العالمعشرة والخامسة وال
 مليار إنسان، أي 1,4في العالم في مطلع القرن الحالي  وقد ناهز عدد الشباب،والعشرين وأحياناُ حتى الثالثين

 .ثة أرباع شباب العالم في البلدان الناميةويعيش أكثر من ثال. العالممن سكان% 20ما يعادل حوالي 
سكان في أغلبية شباب يشكلون أكثر من نصف عدد البالنسبة للبلدان العربية، تشير اإلحصاءات إلى أن ال

وهذه الحقيقة الديمغرافية يجب أن تكون .في بعض هذه البلدان% 65وترتفع هذه النسبة إلى .البلدان العربية
فقضايا الجيل . دائماً المحور األساسي لجميع الدراسات والتدابير والسياسات التي توضع لمعالجة قضايا الشباب

وتطرح .هدف وجوده وكرامته بل وإنسانيتهية التنوع،والشباب العربي يواجه تحديات مصيرية تستالفتي في غا
                                            29. "أمامه مهمات كثيرة وكبيرة ينبغي توفير اإلمكانيات للقيام بها

الفلسطيني تحت لإلحصاء كزي الجهاز المر صادرة عن ا على الصعيد الفلسطيني فقد أشار أحدث إحصاءأم
 10.1 بلغ 2005 عـدد الفلسطينيين فـي العالم نهاية عام أن.31/12/200530 حتىمؤشرات سكانية  عنوان

 مليون 1.4 مليون في الضفة الغربية، و2.4 مليون فـي األراضي الفلسطينية منهم 3.8مليون فلسطيني بواقع 
 ألفاً في 462 ماليين فـي األردن، و3.0ون في إسرائيل و مليون فلسطيني يقيم1.1في قطاع غزة، وحوالي 

من إجمالي السكان في % 13.9محافظة الخليل سجلت أعلى نسبة لعدد السكان حيث بلغت وأن .سوريا
، في حين بلغت نسبة السكان في محافظة %13.0األراضي الفلسطينية، ثم محافظة غزة حيث سجلت ما نسبته 

 حيث بلغت 2005ريحا واألغوار سجلت أدنى نسبة لعدد السكان في نهاية عام محافظة أوأن ..%10.6القدس 
، %45.8بلغت حوالي   سنة15 نسبة األفراد دون سن وأن.من إجمالي السكان في األراضي الفلسطينية% 1.1

)  سنة24 – 15 ( العمريةالشباب من فئةأما  .من إجمالي السكان% 3.1في حين لم تتجاوز نسبة كبار السن 
 من سكان% 19.5 ما نسبته 2006وهم يمثلون حسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام 

من المجموع %.19.4أي ما نسبته  شابة 371901و%.19.7أي ما نسبته  شاباً 387749حيث هنالك .فلسطين
الخاص ،)5(الملحق رقم لمزيد من التفصيل يمكن العودة إلى . شاب وشابة759650البالغ العام للشباب 

   .حسب فئات العمر بالسنوات والجنس والجنسيةباألوضاع الديمغرافية للسكان في فلسطين 

                                                 
29 . www.arab-ipu.org 
المراقب االقتصادي  النقد الفلسطينية،وسلطة" ماس"طيني معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسوالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  30

 . www.pnic.gov.ps . وأيضاً. 46-45، ص 2006، كانون الثاني 4،الربع الرابع،العدد واالجتماعي
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نه ينظر لهؤالء الشباب على أنهم الركيزة إوبالتالي ف، المجتمع الفلسطيني على أنه مجتمع فتيإلى ينظر
اميكية في م الكتلة األكثر دينفه  مستقبل البشريةهموالشباب ،األساسية في تحمل المسؤولية في المستقبل القريب

قدرة هائلة على  إبداعية وتوإمكانيابما يملكون من طاقات جسدية وعقلية ،أي مجتمع من المجتمعات
السيما وأنهم يعانون مشكالت اماً بالغاً بهذه الفئة العمرية،ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون هناك اهتم،العطاء

م ويتأثرون بها وال شك بأن هناك العديد من العوائق التي تحول اجتماعية عامة ومشكالت خاصة بهم تأثر به
      . جذورها بعيداً في أعماق المجتمعزمة تمتدأن الشباب يعشون إ، ولهذا فألهدافهمدون تحقيقهم 

من هنا البد من العمل مع قطاع الشباب على اعتبار أن هذا الجيل سيقع على عاتقه تحمل المسؤولية في 
لشباب حاجات مادية واجتماعية ونفسية ل،ف31 بالتالي القادرين على أحداث عملية التغير المجتمعيالمستقبل،وهم

 .تبطة بخصائص هذه المرحلة العمريةنها مرأل وإشباعهالى تحقيقها إيسعون 

 :العضوية في المؤسسات الشبابية: ثانياً 

سات وبالتالي بعض هذه المؤسسات يقوم مع أن العضوية في المؤسسات الشبابية المختلفة هي عماد هذه المؤس
 أن هناك تمايز بين المؤسسات الشبابية في موضوع العضوية وفي ذات إالأصال على وجود العضوية الشبابية 

الوقت هناك تقاطع بين هذه المؤسسات لجهة شروط العضوية وهناك عضوية مغلقة وهناك عضوية مفتوحة 
 :،وسنوضح ذلك بالتالي

 :32ابية النوادي الشب-1

 الشباب من كال الجنسين،إذا انطبقت عليهم الشروط الذي يحددها أمامالعضوية في النوادي الشبابية مفتوحة 
 :إلىالنظام الداخلي للنادي ويصنف األعضاء في النوادي الشبابية 

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

ضافة الى وهو كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره ومضى على انتسابه للنادي عام باإل:العضو العامل . ب
 .تسديده الى االشتراكات

جبات يه كامل الواهو العضو الذي لم يبلغ الثامنة عشرة ويكون له كامل الحقوق وعل: العضو المؤازر . ج
 .باستثناء الترشيح واإلنتخاب

 .عليه ما ينطبق على العضو المؤازرهو العضو الذي يدرس خارج فلسطين وينطبق : العضو الطالب . د
تمنح هذه العضوية من قبل الهيئة االدارية الشخاص قدموا خدمات للمجتمع أو للنادي، :العضو الفخري: هـ

فع رسوم االشتراك واالنتساب دبق على العضو المؤازر باستثناء وينطبق على عضو الشرف ما ينط
 .للنادي

 وعلى الرغم من السهولة وعدم التعقيد في اجراءات العضوية في النوادي الشبابية على اختالفها،إال أن     
 بمن الشبا% 9.3حيث تشير البيانات إلى أن  لهذه النوادي ما زالت منخفضة بين الشباب،االنتسابنسبة 

                                                 
 . وما بعدها77، ص2003، كانون الثاني تسامحمجلة " دور الشباب في عملية التغيير المجتمعي"ي، زياد عثمان،/للتفصيل أنظر.  31
 .18، م6، م5م النظام الداخلي لنادي . 32
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منتسبون %6.9منتسبون لنواد ثقافية،و% 4.0سنة منتسبون لنوادي رياضية ،و) 24-10(من الفئة العمرية
،حيث يالحظ تدني نسبة انتساب اإلناث للمؤسسات الثقافية بالمقارنة مع الذكور،ال سيما في لمكتبات عامة
  .33المناطق الريفية

حيث ، على العضوية الشبابية لهايث الجوهر في انفتاحها ال تختلف األطر الشبابية من ح: األطر الشبابية-2
وتتقاطع هذه األطر لشباب والشابات الحق في عضويتها،جد أن اللوائح واألنظمة الداخلية لهذه األطر تتيح لن

 .شاب أو الشابة حسن السير والسلوكبشروطها للعضوية بان يكون ال
ك،وأن ال ذا  أواإلطار أن يوافق على النظام الداخلي لهذه عاما و35 من عمره وال يزيد عن  عاما14ً أتموقد 

 وببساطة فأن العضوية في األطر الشبابية ا السنوية وأن يسدد اشتراكاتهأخرى منظمة شبابية إلىيكون منتميا 
34 الفلسطينية مفتوحة لجميع الشباب وال نجد شروطا استثنائية لقبول هذا أو ذاك

. 

مثل اإلتحاد العام لطلبة لى فئات شبابية معينة دون غيرها،فهي مقتصرة ع:ى أما باقي االتحادات األخر-3
 .فلسطين 

والذي قد يتقاطع مع المؤسسات األخرى ولكن ما يميزه عن غيره انه خاص بالطالب الفلسطينيين بالداخل 
 طرتالذي يشونادي األسير وتشرط أن يكون العضو الشاب عامال،وهناك مثال نقابات العمال والذي .35والخارج

أما مجلس الشباب فأنه ال يقبل عضوية األفراد بل المؤسسات لهذا نجد أن مجلس ،أسيراًأن يكون العضو 
  .36الشبابية الفلسطينيةواألطر  الشباب الفلسطيني هو عبارة عن ائتالف من مجموعة من المنظمات 

 كأعضاءهدف قبول مجموعة من الشباب  فأنها عادة ما تقوم بتوزيع استمارات ب: المشاريع الشبابية أما -4
  بعد.37وقد تشترط مثل هذه المؤسسات أن يشارك هذا العضو في نشاطاتها أوال لكي يقبل عضوا فاعالعندها،

 .اجتيازه مقابلة خاصة
ن ألفهو المجلس الفلسطيني للقيادات السياسية الشابة والذي يطمح  المؤسسات ذات العضوية المغلقة أما -5

 .38 عضو فقط في صفوفه وهو اتحاد يركز على األعضاء النخبويين100يكون هناك 

                                                 
 .29 فلسطين، ص -رام اهللا. حقائق وأرقام:الشباب في األراضي الفلسطينية. 2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، . 33
 التقدمي،اتحاد اتحاد الشبابمنظمة الشبيبة الفتحاوية،:ات التاليةداخلية لألطر والمؤسسلمزيد من التفصيل يمكن العودة إلى اللوائح ال . 34

شبيبة حزب الشعب، ي، اتحاد شباب الكتلة االسالمية،الجماعة اإلسالمية،الشبيبة الفلسطينية،اتحاد الشباب الديمقراطشباب االستقالل،
 .الحركة الشبابية الفلسطينية جذور

 االستفادة  إلىويرجع السبب حسب إبراهيم خريشة رئيس االتحاد. األخص رئيس االتحاد ليسوا طالباً نالحظ أن الهيئة القيادية لالتحاد وب. 35
 .25/9/2000 مع إبراهيم خريشة، رام اهللا بتاريخ مقابلة شخصية. من خبرتهم

 النظام الداخلي لنقابات العمال، نادي األسير، مجلس الشباب الفلسطيني . 36
 .طاقم شؤون المرأةامر،ت مؤسسةعلى سبيل المثال  . 37
 .25/9/2000،رام اهللا مقابلة شخصية. رئيس المجلس الفلسطيني للقيادات السياسية الشابة: سامر السنجالوي. 38
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 أهداف المؤسسات الشبابية : ثالثاً 

 األنظمة الداخلية للمؤسسات الشبابية المختلفة من نوادي وأطر ومشاريع ومؤسسات شبابية فأنه إلىبالعودة 
ورياضية،عمل مجتمعي ،ية،فنيةاقتصاديه،ثقاف،تربوية،اجتماعية عن أهداف وطنية،تعليميةيمكن الحديث 

 . من التفصيليءوتطوعي، وسنتناول هذه األهداف بش
تعتبر المؤسسات الشبابية أن المرحلة ما زالت مرحلة تحرير وطني وبالتالي فهي ما : على الصعيد الوطني-1

 المستقلة  الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بإقامة الدول الفلسطينيةإنجاززالت بمرحلة النضال من أجل 
 السيما بناء المستوطنات ومصادرة األراضي اإلسرائيلية نضالها ضد السياسة إلى باإلضافة قدسوعاصمتها ال

 التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها إلى باإلضافة،وهدم البيوت وتهود القدس وغيرها من القضايا
 االنتماء الفلسطينية والعمل على تعزيز لمنجزاتاالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والحفاظ على 

 .39"إسرائيل" مقاومة التطبيع مع إلى باإلضافةالشبابي الوطني والقومي،
 تمكين وتقوية الشباب الفلسطيني في المجال إلىتهدف المؤسسات الشبابية : على الصعيد التعليمي والتربوي-2

مية وتربوية ترعى التراث الفلسطيني والحضارة العربية التعليمي والتربوي من خالل العمل على مناهج تعلي
 منهاج فلسطيني موحد،وبناء إيجادوشاملة للقيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان والتربية المدنية والعمل على 

محاربة  معمماً،واإللزاميالمدارس الجديدة وتوسيع القائمة وتلبيته احتياجات المدارس المختلفة وجعل التعليم 
اهد والمؤسسات التعليمية الطالب من المدارس وتخفيض الرسوم الجامعية وتحديث الجامعات وبناء المعتسرب 
 .المهنية

تعمل المؤسسات الشبابية على زيادة الوعي المجتمعي من أجل حماية الشباب :  على الصعيد االجتماعي-3
وغيرها من ،واإليدزرات،والعنف،تي بدأت تنشر كالمخدالفلسطيني من المشكالت االجتماعية واألمراض ال

 نشر األفكار والقيم االجتماعية االيجابية والتي تعمل على تمكين إلى باإلضافةالمشاكل التي بدأت تهدد الشباب 
 بالمسؤولية اتجاه المجتمع واإلحساس أنفسهم العمل على اعتماد الشباب على إلى وأيضاًالشباب من االستقرار 

وأخيراً ة الجنسية واإلنجابية،ي جانب توعية الشباب بمختلف قضايا الصحإلىة العامة، اهتمامهم بالمصلحوإثارة
فإن المؤسسات الشبابية تعمل على القضاء على القيم السلبية كاألنانية وحب الذات والمصلحية وغيرها من 

 .التي تصنف كعوامل هدم في المجتمعالقيم 
ية على رفع المستويات الفكرية والثقافية للشباب وتعميقها تعمل المؤسسات الشباب:  على الصعيد الثقافي-4

وتطويرها في سبيل مواجهة سياسة الطمس والتشويه والتزوير التي تتعرض لها الثقافة الوطنية من جهة ومن 
 جانب الحفاظ على إلى التراث الشعبي الفلسطيني والحفاظ عليه بطرق عدة، إحياءجهة، ثانية العمل على 

 .لقيم والتقاليد واألفكار السلبيةومحاربة اقة والعمل على ترسيخها وتطويرها،لقيم العريالتقاليد وا

                                                 
ومع ذلك أكد إبراهيم نمر العضو القيادي .  9في الالئحة الداخلية الباب الرابع م.  تخلو أهداف منظمة الشبيبة الفتحاوية من هذا البند  . 39

 مع الجانب ن حركته ترفض التطبيعأ 30/9/2000 معه في رام اهللا بتاريخ مقابلة شخصيةمنظمة الشبيبة الفتحاوية في في 
 ."اإلسرائيلي"
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المؤسسات الشبابية ال تدخر جهداً في اقامه النشاطات الفنية والرياضية على : على الصعيد الفني والرياضي-5
موسيقى  ال لجاناضية مثلاختالفها ولهذا الغرض نجد أن المؤسسات الشبابية تشكل فرقاً ولجاناً فنية وري

 . وجود الفرق الرياضية والكشفيةإلى باإلضافةوالمسرح والغناء والدبكة،
 تحقيها إلىيعتبر العمل المجتمعي والتطوعي من أهم األهداف التي تسعى : والتطوعي العمل المجتمعي-6

 من الطاقات االستفادةف  تكريس العمل التطوعي بهدإلىالمؤسسات الشبابية ولهذا فأن هذه المؤسسات تسعى 
وتقوم المؤسسات الشبابية بتشجيع المبادرات الشبابية التي تساهم في تطوير .40الشابة بما يخدم المصلحة العامة

 . وطنيةأودورهم وتعاضدهم مع الفئات االجتماعية لما لذلك من أثار ايجابية سواء كانت اقتصادية أو معنوية 
 األسر إلى العمل لتقديم العون االقتصادي إلىلمؤسسات الشبابية تهدف ا:  على الصعيد االقتصادي-7

العمل على استيعاب ، جانب العمل على حل مشكلة البطالةإلى اإلسرائيليةالمتضررة من جراء السياسات 
 دعم إلى باإلضافةالخريجين في المؤسسات الحكومية واعتبار الشباب جزء ال يتجزأ من عملية التنمية هذا 

 في توفير المنح الدراسية والعالجية،والبيوت الخاصة بهم ال سيما الطالب منهم ما سبق ينطبق نفسهمأالشباب 
على األطر الشبابية وكثيراً ما تتقاطع هذه األطر مع المؤسسات والمشاريع الشبابية و النوادي الشبابية ولكن 

 عملية التوعية والتثقيف التي تقوم بها ما يميز المؤسسات الشبابية والمشاريع عن األطر الشبابية فيما يخص
وتعتبر هذه األهداف من أهم أهداف هذه المؤسسات، وفي بعض األحيان ،اإلنسانلنشر قيم الديمقراطية وحقوق 

 المواضيع السياسية بشكل مباشر على اعتبار أنها إلى اإلشارة هذه المؤسسات والمشاريع من أهدافتخلوا 
 آخر للحديث  أو غير ظاهرة،ولهذا لن نفرد باباًة ظاهرسياسيةتتبنى مواقف   غير حكومية الأهليةمؤسسات 

 .عن أهداف هذه المؤسسات كونها تتقاطع مع األطر الشبابية في األهداف المختلفة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .1، ص2000  أيلول ،9، العدد مجلة الواحة ،"أهمية العمل التطوعي"صالح األحمد،  . 40
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  في المؤسسات الشبابية صنع القراروعملية الشباب : المبحث الثاني 

 ولية مشاركة الشباب في مواقع المسؤ ىمد:أوالً

تنظم اللوائح الداخلية على اختالف تسمياتها عملية مشاركة أعضائها الشباب في عملية صنع القرار،وعلى 
 في كثير من الرغم من النصوص الجميلة الواردة في هذه اللوائح،إال أنها ال تعدوا كونها نصوصاً على ورق

مشاركة الشباب  ير المبحوثة تتساوى لجهةومع ذلك ال نستطيع الجزم أن كل المؤسسات المبحوثة وغ،األحيان
المسؤولية أو فيما يعرف هناك تمايز بين هذه المؤسسات لجهة مشاركة الشباب في مواقع ،بمعنى أن في مواقع
 .بالقيادة

وعلى الرغم من أن هذه القيادة في كثير من األحيان تكون منّة أو هبة من السماء لصاحبها أو صاحبتها،فليس 
المراكز القيادية في المؤسسات الشبابية المختلفة تكون بغير االنتخابات،والتي يستعاض عنها سراً أن تبؤ 

وحتى في . أو من خالل العالقة الشخصية أو الوضع االجتماعي أو االقتصاديباألقدمية أو بالتزكيةين أو يبالتع
اطية والنزيهة،أال أنها تبقى حالة ممارسة الديمقراطية بأبها صورها من خالل االنتخابات الحرة والديمقر

والجهوية والمناطقية والعشائرية  الداخلية "الكولسات"وأحياناً، ديمقراطية قاصرة بفعل الفرض واالمالءات
 .أحياناً أخرى

مشاركة إن المؤسسات الشبابية تحاول في كثير من األحيان أن تبرر ذلك،بدالً من القيام بما هو واجب تجاه   
وكل مؤسسة لها تبريرها ووجهة نظرها التي تدافع عنها وترى أن هذه الطريق ،المسؤوليةالشباب في مواقع 

 في نهاية المطاف على أن تسلك مثل هذا السلوك سوء أجبرتهاو وموضوعية ذاتية عليها ظروف أملتهاأو تلك 
ت التي أجريت مع نتائج المقابال وتأسياً على ما سبق يمكن عرض. متنافي مع الديمقراطيةأوكان ديمقراطياً 
 : على النحو التاليمشاركة الشباب في مواقع المسؤولية  المبحوثة فيما يخصهذه المؤسسات

 ةالتأسيسي من خالل الهيئة أوالًتتمحور مشاركة الشباب في مواقع المسؤولية في النوادي : النوادي الشبابية-1
 من خالل الهيئة اإلدارية والتي  شهراً وثانيا12ً والتي تكون مسؤولة عن تسيير أمور النادي لفترة ال تزيد عن

 الهيئة العامة الذي لهم حق التصويت ويكون أعضاءيتم انتخابها عن طريق االقتراع السري المباشر من قبل 
 .41 ذلك كل سنتين مرة

لمناصب  بالنسبة للهيئة العامة فأن مشاركتها تكون من خالل اللجان المتخصصة والتي يتم تشكيلها حسب اأما
 ومهمتها وضع الخطط اإلدارية من قبل عضو في الهيئة مرؤوسهالمختلفة للنوادي حيث تكون هذه اللجان 

ع المسؤولية في والبرامج والمساعدة في تنفيذها هذه هي األدوار التي يشارك من خاللها الشباب في مواق
 .النوادي الرياضية

 وا لجميع األطر الشبابية على حق الشباب في أن يكون واألنظمة الداخليةحاللوائتنص :األطر الشبابية -2
الذي يعني تبوء الشباب و ذاك عن طريق االنتخاب والترشيح،و أاإلطارأعضاء فاعلين وعاملين في هذا 

 مع ممثلي األطر أجريتولكن من خالل المقابالت التي ،المواقع القيادية ومع أن هذا حقاً أصيال للشباب

                                                 
 . ذكرهمرجع سبق ،19، م18 للنادي، الباب الرابع مالنظام الداخلي.41
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ب ،الجماعة اإلسالمية،اتحاد الشبااإلسالميةاتحاد شباب الكتلة  الفتحاوية،الشبيبةظمة من"الشبابية المختلفة 
الشبيبة الفلسطينية،شبه حزب طيني،اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسالتقدمي،اتحاد شباب االستقالل،

خابات  االنتأنومع أن الجميع يجمع على  وأقدمية،وتزكية،توتعييناتبين أن هناك انتخابات  .42الشعب
 والمشاركة الديمقراطية المباشرة والسرية هي األساس في تمكين الشباب في المشاركة في المواقع القيادية

 . على حد تعبيرهم إال أن بعض الظروف حالت دون ذلكبشكل عام
ا وال تقف االنتهاكات الممنهجة للديمقراطية الداخلية من خالل تعطيلها أو االلتفاف عليها لهذا الحد،وإنم

يتعدى ذلك بخرق النظام الداخلي وعدم االلتزام به لجهة استمرار العضو القيادي في موقعة، فعلى الرغم 
من اشتراط بعض اللوائح أن يكون الشخص الذي يقف على رأس هرمها اإلداري أو التنظيمي طالباً 

 باإلضافةو.يدة قادمةنالحظ أن هؤالء ليسوا طالباً،بل أن بعضهم أقترب من أن يكون جداً لحفيد أو حف
 45 إلى أحياناً وتصل  عاما37ً عن أعمارهم تزيد أشخاصاًاألطر المؤسسات ولذلك نالحظ في بعض هذه 

  الداخلية لديهم تشترط عمراً أقل من ذلك بكثير،األنظمة،على الرغم من أن  المراكز القياديةيتبوءاو عاماً
مخالفين بذلك األنظمة و،لمسؤوليةم في المشاركة في موقع امما يحرم الشباب من حقه

 في عمر العضو  الوحيد الذي يلتزم تماماًاإلطار  هواالستقاللاتحاد شباب ،وللموضوعية فإن الداخلية
 بسبب 2000/أيلولوكتدليل على ذلك فقد قام اثنين من أعضاء الهيئة القيادية بتقديم استقالتهم في شهر 

 .43 بلوغهم الخامسة والثالثين عاماً
مشاركة الشباب في  ال يختلف الحال في المؤسسات الشبابية عنه في األطر لجهة :المؤسسات الشبابية -3

 مشاركة إمكانيةوالذي يعني .44 من خالل حق االنتخاب والترشيح للعضو العامل،ويتضح ذلكموقع المسؤولية
 المؤسسات  بعضة ولكنالشباب في مواقع المسؤولية عن طريق االنتخابات الديمقراطية المباشرة والسري

 على رأسها ال تنطبق عليهم شروط العضوية مما أشخاصالشبابية تعاني مثلها مثل األطر الشبابية في وجود 
 االستفادة إمكانية إلى األمر  ويعزي البعض هذا، للشباب من ممارسة حقوقهم بالمسؤولية والقيادةيعنى حرماناً

ومع أن لهذه .45 متمرسون في العملأنهمء األشخاص على اعتبار طلع بها هؤالضمن التجربة والخبرة الذي ي
د بعدم وجود المساءلة  أنها قلما تلتزم بهذه اللوائح، واالعتقاد السائإالالمؤسسات لوائحها الداخلية ودساتيرها 

ع على ما  الوضإلبقاءوعدم وجود التقاليد الديمقراطية بالمعنى الحرفي للكلمة من األسباب الرئيسية والمحاسبة،
 . المؤسسات بعض نظام المحاصصه فيإلى أيضاً ذلك يعود أن، هذا إذا ما أخذنا بعين االعتبار اآلنهو عليه 

في  تعنى  التيهليةاأللمؤسسات ليختلف األمر فيما يخص المشاريع الشبابية التابعة : المشاريع الشبابية-4
 عوامل عدة من أهمها صغر حجم إلىحيان وهذا يعود في كثير من األ.العمل مع المجموعات الشبابية

                                                 
ناصر مطر  . 23/9/2000عبد الحكيم مسالمة .25/9/2000الشيخ فرحات أسعد .30/9/2000 مع إبراهيم نمر مقابالت شخصية.42

. 23/9/2000أبو جيش  منجد.22/9/2000لؤي القريوتي .22/9/2000مصطفى بدارنة.21/9/2000منتصر حمدان .21/9/2000
 .على التوالي

 . رام اهللا20/10/2000، مقابلة شخصية. ووليد عطاطرة وعبد السالم عطاري.  ره منتصر حمدان، مرجع سبق ذك. 43
 .5 بند 11وأيضاً دستور منظمة أصدقاء بال حدود م. 2 بند 9دستور االتحاد العام لطلبة فلسطين م .44
 .مرجع سبق ذكرهبراهيم خريشة، إ . 45
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 وغير حكومية وغير أهلية حيث أن هذه المؤسسات  في كثير من األحيان،اختفاء العامل السياسيواألعضاء،
 .قد تكون أجندتها مختلفة عن أجندة المؤسسات الشبابية األخرىسياسية، 

 في المشاريع الشبابية أكثر من المؤسسات ولهذا نجد أن مشاركة هؤالء الشباب في موقع المسؤولية والقيادة
 في إشراكهم إلى باإلضافة األنشطة المختلفة اختياربحيث يترك ألعضاء هذه المشاريع حرية ،لشبابية األخرىا

 هذا إذا ما أخذنا بعين االعتبار عقد اللقاءات الدورية لهم سواء  في أحيان كثيرة،عمليات التخطيط والتنفيذ
 ما إلى باإلضافة المتواصل في مواقع المسؤولية إشراكهموهذا يعني بطبعه الحال .46 أو شهرياًأسبوعياً

 . في موقع المسؤوليةأشخاصهناك االنتخابات الداخلية التي تجري في هذه المشاريع الختيار ،ذكر
يبقى أن نقول أن األعضاء في هذه المشاريع هم أصال من األشخاص المستهدفين والتي تقوم المؤسسات 

 واالتصال وبناء ألهلية بتنظيم نشاطات وتدريبات مختلفة لهم السيما في موضوعات تتعلق في القيادة الشابةا
 تكون  المشاريعبعض ، ولهذا نجد أنالفريق والديمقراطية والضغط والمناصرة وغيرها من الموضوعات

 ذلك يعني تعارضاً لما تقوم ن عكسألب في مراكز القيادة وصنع القرار، هؤالء الشباإلشراك معنية تماماً
 .الشباب وتثقيفه لهؤالء  وتدريبهبتعليمه

 مدى مشاركة الشباب في اتخاذ القرار واجتماعاتهم الدورية :ثانياً 

تخاذ مدى مشاركة الشباب في الجهة من الواضح أن المؤسسات الشبابية على اختالفها،ال تتمايز فيما بينها 
مشاركة الشباب في فيما يخص و لتالي فإن المؤسسات المبحوثة على اختالفها،وباالقرار واجتماعاتهم الدورية

 مبدأ إلىلم تصل هذه المؤسسات وبالتالي .47ينطبق عليها فيما يعرف بالمشاركة باإلعالماتخاذ القرار،
شاطات القرارات المتعلقة بالنشاطات المختلفة سواء كانت هذه النالمشاركة الديمقراطية ألعضائها لجهة اتخاذ 

مدى مشاركة الشباب في اتخاذ القرار ،ويمكن لنا أن نجمل أو بالمؤسسة بشكل عامبالشباب أنفسهم متعلقة 
 :على النحو التاليفي مؤسساتهم  واجتماعاتهم الدورية

 على النظام الداخلي للنادي نالحظ أن هناك هيئتين من الناحية الفعلية اإلطالعمن خالل :بابية النوادي الش-1 
 . والهيئة العامةاإلدارية الهيئة ي بالمشاركة في اتخاذ القرارات وهوم الشباب من خاللهايق
 تصريف شؤون النادي اإلداريةلنادي تتولى الهيئة ل من النظام الداخلي 28حسب المادة : اإلداريةالهيئة . أ

ات المناطه بها وتتكون الهيئة  ثقافية وغير ذلك من الصالحيأو أو رياضية إدارية أواليومية سواء كانت مالية 
 أعضاء الهيئة العامة،  منوهذا يعني أن مشاركة الشباب في النادي، شخصاً 13-7 في العادة من اإلدارية 

 القرارات المختلفة هي من اختصاص الهيئة اإلدارية بل مناط بها أصال، وهذا أن على اعتبار معدومةشبه 
 .خلي النظام الداإلى أعالهعائد كما ذكرنا 

                                                 
. أيضاً خلدون عويس، منسق وحدة الشباب في الهالل األحمر الفلسطينيو. ، رام اهللا20/10/2000 بتاريخ مقابلة شخصية، ياسر ماليشة.46

 .، البيرة26/9/2000 بتاريخ مقابلة شخصية
 

 .2000رام اهللا، أواسط آب  ،دورة تدريبية بعنوان المشاركة وعالقتها في التنمية.  وليد سالم. 47



 48

 بمعنى آخر أن ، مشاركة الشباب في اتخاذ القرار سنويةأنيبدوا من النظام الداخلي للنادي :الهيئة العامة. ب
الشباب يشاركون في اتخاذ القرار عندما تجتمع الهيئة العامة اجتماعها السنوي، وبطبيعة الحال ال يكون هناك 

 على سبيل المثال ال تستطيع اإلداريةللنادي ولكن الهيئة مشاركة للشباب في اتخاذ القرار في األعمال اليومية 
 أولىوهذه .48 ذلك من الهيئة العامة أوالًإقرار بعد إال العضوية لعضو تم فصله من النادي بقرار منها إعادة

انه  أو ما كان هذا األمر في اجتماع الهيئة العامة السنوية،إذا المشاركة الشبابية في اتخاذ القرار وليس واضحاً
 .49 لذلك باجتماع طارئالدعوةيتم 

 للهيئة العامة الحق في بحث أنتقتصر المشاركة الشبابية بشكل عام على االجتماع السنوي للهيئة العامة حيث 
 تقترحها الهيئة اإلدارية أخرى أية موضوعات إلىالتقارير المالية واإلدارية وانتخاب الهيئة اإلدارية باإلضافة 

مسائل المحددة في جدول  االشتراك في غير الأووفي المقابل ال يجوز للهيئة العامة نقاش .50 الهيئة العامةأو
هذا بطبيعة الحال يحد من مشاركة ،المطلقةإال إذا وافقت الهيئة العامة من خالل موافقة األغلبية ،األعمال

 في اتخاذ القرارات اإلداريةلهيئة  لها ويطلق العنان في المقابل لاإلداري دالتقييالشباب في اتخاذ القرار بسبب 
 . مشاركة الشباب في اتخاذ القرارمما يضعفاعلة من الهيئة العامة،دون مشاركة ف

 األطر الشبابية المختلفة فأنها تتقاطع فيما بينها في عملية مشاركة أدبيات إلىبالعودة :  األطر الشبابية-2
 إال والعليا تختلف من حيث المسمى والوسيطة القاعديةتها  تسميات هيئاأنالشباب في عملية اتخاذ القرار ومع 

 . نفس الغرض بصرف النظر عن التسميةإلى تؤدي أنها
 في  مثالًتختلف األطر الشبابية لجهة مشاركة الشباب في عملية اتخاذ القرار عن النواديومع هذا التقاطع 

 للشباب في عملية صنع القرار أوسعني مشاركة  مما يعاإلداريةوجود هيئة وسيطة بين الهيئة العامة والهيئة 
 . التعرف على هذه الهيئات وكيفية المشاركة الشبابية بهاوبإيجازولهذا سنحاول 

 جانب أنه الهيئة التمثيلية العامة لكافة فروع األطر الشبابية ويتم إلىوهو أعلى هيئة تشريعية : المؤتمر العام. أ
 النظام إلى عائد وهذا ، أو كل ثالث سنواتيعقد اجتماعاته سنوياًة العامة،والمؤتمر من خالل الهيئانتخاب هذا 

المشاركة الشبابية القاعدية كما ذكرنا في السابق تقتصر فقط على ،وبالتالي فإن  أو ذاكاإلطارالداخلي لهذا 
لى مناقشة  مقتصرة عفهي  مشاركة أعضاء المؤتمر العامأما،عملية انتخاب هؤالء األعضاء للمؤتمر العام

ن إوأخيراً ف، السابقةالدورة جانب نقاش إلى، وضع الخطط والتوجيهات المختلفةإلىالبرامج واألنظمة باإلضافة 
 آخر من لجنة مركزية إلىالمؤتمر العام يقوم بانتخاب الهيئة القيادية الوسيطة والتي تختلف تسميتها من إطار 

 أنها تتقاطع في المهام إال وغير ذلك من التسميات  المجلس العام أو المجلس الحركيإلى  مؤتمرإلى
 .واالختصاصات

الهيئة .  ولكن االختصاصات متقاربةآخر إلى إطاركما ذكرنا أعاله تختلف التسميات من : الهيئة الوسيطة. ب
العام وتعتبر الهيئة الوسيطة السلطة العليا بعد اجتماع المؤتمر  انتخابها من قبل المؤتمر العام،يتم الوسيطة

                                                 
 . بند ب11 م النظام الداخلي لنادي . 48
 .42 م المرجع السابق . 49
 .39  مالمرجع السابق . 50
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برسم الخطط و،تقوم بانتخاب الهيئة التنفيذية لإلطارو المباشر على قرارات المؤتمر،باإلشرافحيث تقوم 
ن عملية صنع القرار كما هو واضح فهي مقتصرة على مجموعة من إ وبطبيعة الحال ف،الالزمة لتنفيذها

ئة عضو وهذا يعني  وال يزيد عن م33عن الشباب يتم انتخابهم من قبل المؤتمر العام وفي العادة ال يقل العدد 
 تجدر اإلشارة إلى أن دون غيرهم،ئهاأعضامقتصرة على ،والالمشاركة الشبابية في هذه الهيئة أنتطوراً في 

  .تتقاطع في اجتماعات هيئاتها الوسيطة ال سيما بالفترة الزمنية وهي ستة شهور جميع األطر الشبابية
 15-7تتكون هذه الهيئات من  ، المكتب التنفيذيأو السكرتاريا أولهيئة العليا وقد تسمى ا:اإلداريةالهيئة . ج

هي الجهة التنفيذية األولى والمسؤولة عن تسير األمور اليومية ،وأسبوعين كل أو أسبوعياً وتجتمع ،شخصاً
ابقة ارات الهيئات األخرى س قرإلى متابعتها إلى وباإلضافة،مجرياتال واألشراف اليومي على لإلطار
 الشبابية المختلفة تكون األطرن عملية المشاركة الشبابية في عملية صنع القرار في إوباختصار ف،الذكر

 .51مقتصرة كما بينا سابقا من خالل األجسام التنظيمية
 في عملية صنع أوجهاوتكون المشاركة في ركة شبابية في عملية صنع القرار،وبشكل يومي ال يوجد مشا

 آخر إلىل االجتماعات التي تعقد للهيئة العامة في المواقع وهي مختلفة التوقيت من موقع القرار فقط من خال
 تعقد األطر الطالبية  سهولة دعوة أعضاء الهيئة العامة مثل الجامعات على سبيل المثال والتيإلىوهذا يعود 
 لألطرى المستوى الوطني ولكن بشكل عام مشاركة الشباب عل، أو حسب الضرورةشهرياً القاعدية اجتماعاتها
 مشاركة أن نقول أنيبقى ،وفاعليتها دون اإلغراق بالتفاصيلوهذا يكفي للتدليل على مدى المشاركة سنوية،

  .األعلى فهي مشاركة واسعة في القاعدة وضيقة في األضلع تشبه المثلث متساوي األطرالشباب في 
صيلي عن مدى مشاركة الشباب في عملية صنع قبل الحديث بشكل تف:ية المؤسسات والمشاريع الشباب-3

 تتقاطع مع النوادي الشبابية في عملية المشاركة ولهذا لن أنها إلى اإلشارةالقرار في المؤسسات الشبابية تجدر 
 .52 عملية المشاركة في هذه المؤسسات الن ذلك تكرارإلىنتطرق 

عملية صنع القرار تتخذ شكالن األول هناك  فيما يخص المشاريع الشبابية فأن المشاركة الشبابية في أما
 ألعضائها بمعنى آخر أن عملية التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرارات التفصيالتمشاريع شبابية تترك جميع 

 وهذا ينطبق على جميع النشاطات بصرف النظر عن طبيعتها،بهذه المشاريع نالحظ أن أنفسهم بيرجع للشبا
ن جميع نشاطاتهم ،ومؤسساتهم هي عبارة عن مراقب لهم ليس أكثر وزيادة الشباب يجتمعون ويقررون وينفذو

 المختلفة من اجل تسهيل سير األعمال والنشاطات المختلفة واإلمكانياتعلى ذلك فأن المؤسسة توفر البيئة 
 .والتي تكفل للشباب مشاركة فاعلة وأكبر في عملية صنع القرار 

لشبابية تشارك في عملية صنع القرار ولكن بنسبة أقل من النوع األول ومع أن المجموعات ا  الثاني الشكلأما
ومع أنهم يجتمعون ويقررون إال أن قراراتهم ال تكون سارية المفعول إال بعد موافقة منسقي البرامج الشبابية 

ون ويالحظ أن الشباب في هذه المؤسسات هم الذين يقرر، المؤسسات بطبيعة الحالوإدارةفي هذه المؤسسات 

                                                 
 .على التوالي. اتحاد الشباب الديمقراطي. اتحاد شباب االستقالل. اتحاد الشباب التقدمي .51
 وايـضا النظـام     12 و   11 و 10 و 9 و 8مسودة النظام الداخلي لمنظمة اصدقاء بال حدود ال سيما المواد            ي/ لمزيد من التفصيل انظر    . 52

  .5 و م 4 والباب الثاني م 2نية جذور الباب األول م الداخلي للحركة الشبابية الفلسطي
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طيع أن نقول أن توبإيجاز نسسة،طبيعة نشاطاتهم المختلفة والتي في غالبيتها يتم الموافقة عليها من قبل المؤس
ع ال يستطيع ي بعض المواضأن بعين االعتبار أخذنا ما إذامدى مشاركة الشباب في النوع الثاني محدداً هذا 

 .لية واإلداريةالشباب المشاركة بها لجهة اتخاذ القرار مثل األمور الما
يبقى أن نقول أنه على الرغم من وضوح عملية المشاركة من خالل األنظمة واللوائح للمؤسسات الشبابية على 
اختالفها، إال أنها من الناحية العملية ليس كذلك ألسباب قد تبدوا موضوعية وأخرى ذاتية،ومع تفهمنا في 

ون مؤقتة وعرضية،إال أننا ال نستطيع أن نتفهم ديمومة بعض األحيان للظروف الموضوعية والتي كثيراً ما تك
الظروف الداخلية والتي تحرم الشباب من الحد األدنى من حقوقهم األساسية،وعليه فإن المؤسسات الشبابية 

 .مطالبة باالحتكام إلى أنظمتها الداخلية،بل وإلى تفعيل هذه األنظمة وااللتزام بها نصاً وروحاً
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ودورهم في التأثير على القرارات التي ال يشاركون في  آليات تعزيز دور الشباب في اتخاذ القرارات: ثالثاً 

 اتخاذها

يعتمد تعزيز دور الشباب في اتخاذ القرارات داخل مؤسساتهم الشبابية على اختالفها في المقام األول على 
 الممنوحة  المساحة الحقيقةوإلى،ذات الوقت داخل هذه المؤسساتوجود حياة ديمقراطية حقيقية وتعزيزها في 

 الشباب للمشاركة في بناء مجتمع مدني  جميعبما يضمن تكافؤ الفرص أمامالتعبير،و  الرأيللشباب لجهة حرية
من الشباب % 21.2حيث تشير بعض اإلحصاءات إلى ما نسبته ،والعدالة قائم على المساواةديمقراطي 

  ..5533في اتخاذ القرارات في المجتمع المحلييشاركون فقط 
 لألطر والمؤسسات والمشاريع والنوادي نالحظ بشكل واضح أن هذه  بالعودة إلى األنظمة واللوائح الداخلية

خطط مؤسساتهم حقوق المؤسسات تعتبر دور أعضائها في اتخاذ القرار ومشاركتهم في مناقشة ورسم سياسة و
 أما من الناحية العملية فما زال البون  الناحية النظرية جيداً منذلك يعتبر منن كما هو واضح فإ.وواجبات لهم

وما دمنا نتحدث عن آليات تعزيز دور الشباب في عملية اتخاذ القرار ودورهم في التأثير ،شاسع بين هذا وذاك
 .على القرارات التي لم يشاركوا بها

  من الشباب تقف على رأس الهرمذها من قبل مجموعة يتم اتخا والمصيرية التي المهمةة هي القراراتكثير
 في حدودها الدنيا والذي ال تتعدى إعالم الشباب اآلخرين وتكون بالتالي عملية المشاركة،هذه المؤسسة أو تلكل

مبدأ دون األخذ بال، لآلخرين عن طريق إعالمهم بذلكأي أن القرار الذي اتخذ يتم إبالغهفي أحسن األحوال،
مناخ من خالل  الشورى،من خالل المشاركة الفعلية والتي يمكن أن يعبر عنها بالتصويت،أو بالديمقراطي 

تعبير عن آرائهم بعبارة أخرى إفساح المجال للشباب لل، في إيجاد هامش إلبداء الرأيبدايةديمقراطي يتمثل في 
لم يكن لهذه  أن الشباب لدى  كيف لنا أن نتصور مشاركة وتفاعل وحرية رأي وتعبيرولكن ،بشكل ديمقراطي

 عملية  نتاجديمقراطية في المؤسسات هوالتقاليد الوبطبيعة الحال فإن وجود .54المؤسسات تقاليد ديمقراطية
هذه  مثل أن،ال يمكن أن تكون ذات طابع إداري،بقدر ما هي ممارسة سلوكية،وقناعة ذهنية،تراكمية طويلة

يمكن إيجاز آليات . والتأثير عليهااتلمشاركة في اتخاذ القرارفسح المجال أمام الشباب لتالتقاليد سالحرية و
 :تعزيز أدوار الشباب في عملية اتخاذ القرار بالتالي

أي أن أعضاء هذه ،ة هيئات قيادية مختلفة التسمياتكما أسلفنا في السابق فإن للمؤسسات الشبابية المختلف .1
وبالطبع فإن كل شخص من ،لهذه المؤسسة أو تلكام اليومية الهيئة هم المسؤولين عن إدارة وتنفيذ المه
من الممكن أن يكون لكل منصب لجنة ، الداخلية مسؤولية معينةهؤالء األعضاء يناط به حسب الالئحة

والنشاطات مساندة مشكلة من مجموعة من الشباب يرأسها العضو القيادي مهمتها وضع الخطط والبرامج 
 يفعل الشباب في الهيئة العامة من جهة ومن جهة ثانية  يتم إشراكهم من شأنه أنهذا ،المختلفة لهذه اللجنة

ويؤدي ذلك .باإلضافة إلى تحملهم المسؤوليةويشعرهم باألهمية لجهة تحقيق ذاتهم ،في عملية اتخاذ القرار
 .باعتقادنا إلى تطوير وتقوية العالقة ما بين الشباب وهيئاتهم المختلفة

                                                 
53 . www.palyouth.net/members/fadi2.htm<<
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ستمارة طريقة من طرق آليات تعزيز دور الشباب في عملية اتخاذ القرار  يمكن أن يكون االستبيان أو اال .2
للمؤسسات التي تطمح إلى النجاح والتقدم دائماً والتي تقوم في العادة في إشراك أعضائها إذا أرادت أن 

  .تتخذ قرارات مهمة ومصيرية

شرنا سابقاً يس القصد هنا كما أول،لتطورات والنتائج على اختالفهاإطالع وإعالم الشباب أول بأول على ا .3
على العكس تماماً يجب أن ،بمعنى اتخاذ القرار وبعدها إعالم الشباب أن القرار اتخذ،المشاركة باإلعالم

 . ومشاورتهميكون اطالعهم وإعالمهم بالموضوعات على أرضية مشاركتهم واستشارتهم
 .ي مجموع المواضيع المختلفة للمؤسسةاالستشارة الدورية ألعضاء الهيئة العامة واستمزاج آرائهم ف .4
واالجتماعات ،ة من أجل وضعها في صورة األوضاعيجب أن يكون هناك اجتماعات دورية للهيئة العام .5

 .العامة بطبيعة الحال تعزز المشاركة الشبابية في اتخاذ القرارات وعلى كل المستويات
االقتراحات أن تعبر وإن كان بجزء يسير من شأن هذه ،قتراحات في المؤسسات المختلفةوجود صندوق لال .6

 .عن المشاركة الشبابية في هذه المؤسسة أو تلك
لقاءات دورية بين الهيئات العليا والشباب وتحت عناوين مختلفة مثل اليوم المفتوح أو اللقاء الشهري أو  .7

 .بغير ذلك من التسميات، كما أن مثل هذه اللقاءات بطبيعة الحال تعزز من مشاركة الشبا
قد يكون هناك جلسات أو اجتماعات تقييم لعمل قامت به المؤسسة ويدعى إليه أعضائها من أجل مناقشته  .8

هذا بالطبع يفتح الباب على .  من جميع الجوانب بغية االستفادة من التجربة سواء أكانت سلبية أم إيجابية
ي المستقبل إلى تطوير األداء مصرعيه لطرح وجهات النظر وبالتالي الوصول إلى تقييم إيجابي يؤدي ف

 .بفعل المشاركة الشبابية
فالمركزية في العمل تؤدي في كثير من األحيان إلى إعاقة ،فويض جزء من السلطة والصالحياتت .9

وبذات . إلى من أهم في موقع المسؤوليةومركزيته في ذات الوقت فال أحد يستطيع أن يعمل دون العودة
فتفويض بعض الصالحيات يعني إشراك اآلخرين في ،لية اتخاذ القرارمقراطية في عمالوقت ال يوجد دي

 .اتخاذ القرار وهذا بالطبع ينعكس إيجاباً على العمل ويضفي عليه الحيوية والديناميكية
بث القيم الديمقراطية واالرتقاء بأسلوب الحوار البناء ليؤدي في نهاية األمر إلى تعزيز دورهم في  .10

 .اتخاذ القرارات

أن تستخدم االستفتاءات بين أعضائها في حال وجود قضايا يمكن للمؤسسات الشبابية ،تاءستفاال .11
 داخل مؤسساتهم،ويمكن أن ،وإن من شأن ذلك أن يعزز دور الشباب في عملية صنع القرارمصيرية

 .يستخدم مثل هذا األسلوب في المؤسسات ذات العضوية الكبيرة والممتدة
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  المؤسسات واألطر والمشاريع والنوادي الشبابية الشبابية والبرامج فيالعضوية:المبحث الثالث 

 آليات زيادة عضوية الشباب في المؤسسات الشبابية: أوالً 

عندما نتحدث عن زيادة عضوية المؤسسات الشبابية أو فيما يعرف بتوسيع قاعدة العضوية لهذه 
ت بأعضاء جدد،ومع أن جميع المؤسسات أو  االستقطابات ورفد هذه المؤسسا،فإننا نتحدث عنالمؤسسات

سوادها األعظم يعمل من أجل زيادة قاعدته الشبابية، وتالياً الجماهيرية،إال أن بعض المؤسسات ال ترى بزيادة 
   العضوية أو بوجود أعضاء جدد في هيئتها العامة هدف أو غاية بحد ذاتها،ومن هنا فإن المؤسسات الشبابية 

 .ى زيادة عدد أعضائهاتختلف في نظرتها إل
ية قصوى في فاألطر الشبابية والتي تعتبر امتداداً للفصائل واألحزاب السياسية الفلسطينية ترى أن هناك أهم

فهناك من هذه المنظمات من يركز على ،ضائها استقطاب آخرينبل إنها تشترط على أععملية زيادة أعضائها،
 عدد فجميعها يسعى إلى استقطاب أكبر،الناحية النظرية فقطكن هذا من ولكز على النوع،الكم وهناك من ير

 الشبابية ؤسساتأما الم،ظر عن بعض شروط العضوية األخرىصرف النبممكن من الشباب إلى صفوفها 
 أهلية يوجد بها  شبابية كاملة أو كمؤسسةؤسسةاألخرى فهي المؤسسات األهلية التي تعمل مع الشباب كم

ما يعقد تطمح ألن تكون منتسبة لها وعادة سسات تركز على فئات عمرية معينة هذه المؤمشروعات شبابية،
يكون وات ،ألن يكونوا أعضاء في هذه المؤسس كالتدريبات وغيرها التي تؤهلهم نشاطات معينةلشباب لهؤالء ا

ن إياضية ف النوادي الرأما،بعكس األطر الشبابية بعضويتها،األعضاء محدودين وال تريد هذه المؤسسات التوسع
 . من حيث حمى االستقطاب الشبابيةلألطرالعضوية بها مفتوحة ومشابهة 

أما النوع الثالث من المؤسسات الشبابية وإن كانت أهلية فإنها تركز على أعضاء نخبويين والعضوية بها 
 .وهذا ما يعرف بالعضوية المغلقة، وشروط العضوية بها صارمة جداًمقتصرة على أشخاص معينين

العضوية في المؤسسات واألطر  زيادة آليات أية حال وبعد هذا العرض السريع للنماذج الثالثة ما هي على
 ؟الشبابية 

هذا باإلضافة إلى  آلية من آليات توسيع العضوية، بحد ذاتهال شك أن الخطاب الذي تقدمه هذه المؤسسات هو
فال يعتقد أن الشباب ،هم وأولوياتهمحتياجاتال يةملب  يطمح الشباب بها،وتكون حسب الشباب أنفسهمالبرامج التي

  من األهمية بمكان انتقاء البرامج واألنشطة،إذن،هم الحتياجاتلبية مهابرامجال تكون سيتوجهون إلى مؤسسة 
 .فكلما كانت البرامج مالمسة للواقع كلما اقترب الشباب أكثر فأكثر من المؤسسة

فقد أكدوا أن هناك عزوف بالنسبة .55ؤولين في مجال العمل الشبابيمن خالل المقابالت التي أجريناها مع مس
وإذا كان ذلك ظاهرة ، أن هذه اإلشكالية أصبحت ظاهرةللشباب في انضمامهم إلى المؤسسات الشبابية ورأوا

فليس غريباً في أماكن،إال أن هناك ظواهر عكسية تستحق الدراسة من اجل االستفادة منها في العمل الشبابي، 
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وأن هذا المثال جدير .56 عضو1153كنادي عرابة الرياضي عدد أعضاءه يزيد عن   تجد مؤسسة شبابيةأن
ال  بلدة في بالدراسة والبحث، وذلك لمعرفة األسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا العدد الكبير من األعضاء

 الجميع يجمع على أن قلة أنبل وما دام الواقع معروف للجميع،، نسمةألفعشرة األحد يزيد عدد سكانها عن 
فإننا نقترح التالي كآلية من آليات زيادة عدد أعضاء  لذا،من الشباب من هم أعضاء في هذه المؤسسة أو تلك

 :المؤسسات الشبابية
الجتماعية مثل البرامج الفنية والثقافية واالعالمية وا،التي تستهوي الشباب والبرامج توفر األنشطة .1

فإنه من ،لفة من مجموعة شبابية إلى أخرىبما أن الرغبات واالحتياجات مختو.ةوالسياسية واالقتصادي
 .الضروري العمل مع هذه المجموعات على أنشطة وبرامج تعمل على سد احتياجاتهم وأولوياتهم

 ومالعب مثل وجود مسابح، وأجهزة ألعاب رياضية مختلفةوالتجهيزات الفنية للنوادي، توفير اإلمكانيات  .2
 .وغير ذلك

 ما جاء في التزام الهيئات المنتخبة وبعد انتهاء العملية االنتخابية بالبرنامج االنتخابي والعمل على تحقيق .3
 .وهذا بالطبع يعزز مصداقية الهيئة وأعضائها،البرنامج االنتخابي

الشبابية ذات ضرورة العمل على زيادة عضوية الشابات في الهيئات العامة سواء للنوادي أو لألطر  .4
 .وهذا يتم من خالل إيجاد برامج خاصة بالشابات،عضوية المفتوحةال

ختلفة مثل الهيئة العامة على مجريات األمور بشكل دوري وبوسائل م،ع الهيئات اإلدارية والمسؤولةاطال .5
 .وغيرها من الوسائل التي تعزز المشاركة الفاعلة،النشرات واالجتماعات

فية أو  سواء الرياضية أو الفنية أو الثقا،ا المؤسسات الشبابيةتي تعمل فيهتنويع النشاطات والبرامج ال .6
على أن تكون هذه البرامج واألنشطة شمولية بحيث ال تقتصر على فئة عمرية ،االجتماعية أو السياسية

 .دون غيرها أو جنس دون اآلخر
املين العضوية العمل والتوجه نحو الفتيان من أجل تنسيبهم إلى هذه المؤسسات كأعضاء موازرين أو ك .7

ويتم ذلك من خالل برامج خاصة بهم وأيضاً إشراكهم في ،بهدف تأهيلهم) لي للمؤسسةالداخحسب النظام (
 .النشاطات المختلفة

 .القيام بزيارات تبادلية بين أعضاء الهيئة العامة أو الهيئات اإلدارية على مستوى المحافظة أو أكثر .8
كمقدمة لألشخاص الغير أعضاء بهدف ،عنويةانت مادية أو مضاء سواء كتقديم امتيازات وحوافز لألع .9

 .اتلمؤسسلتشجيعهم لالنتساب لهذه 
 .بالشباب من الهيئة العامةأناطت بعض األدوار  .10

 .  تمكين أعضاء الهيئة العامة من االلتقاء بشخصيات قيادية بهدف الحوار أو على شكل لقاءات مفتوحة .11
ؤسسات الشبابية بهدف تشجيع الشباب إلى االنتماء لهذه وجود تقاليد وثقافة ديمقراطية في الم .12

 .المؤسسات
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المرحلة الحالية التي يعيشها الشباب مختلفة عن ،فإن ما ذكر أعاله ينطبق على جميع المؤسسات الشبابية
أما االستمرار في البرامج ،وبالتالي يجب أن يكون هناك رؤيا جديدة لعمل هذه المؤسسات،المراحل السابقة

أن تطرح برامج وأنشطة تالمس الواقع  تعقيداً،وعلى هذه المؤسسات  األمورمن شأنه أن يزيدابقة فإن هذا الس
على أن تكون هذه البرامج واألنشطة من ،ويجب أن تكون برامج نوعية،أن تساير الظروف الراهنة،والشبابي

فكلما .تخطيط والتنفيذ وانتهاء بالتقييم باإلضافة إلى مشاركتهم في صياغتها ومن ثم ال،اقتراحات الشباب أنفسهم
 .وكلما كان مهمشاً كلما كان مبتعداً،اب بذاته وبأهميته كلما كان مندفعاً في االنتماء للمؤسسةبشعر الش

إن خطاب المؤسسات الشبابية بحاجة جادة إلى تجديد وتطوير،وهو بحاجة إلى محاكاة للواقع واالنفتاح 
 مقبوالً في عصر التطورات المتالحقة على كافة األصعدة،ومن هنا ال ب السابقالخطاعليه،فال يمكن أن يبقى 

 التي تحد من زيادة عضوية الشباب بد من العمل بجدية من اجل محاربة كل العادات الضارة والظواهر السلبية
االستمرار بهذا الوضع يعني أن يصبح ذلك ثقافة متأصلة عند  واألطر الشبابية، إن في المؤسسات

في صفوفها،إن الواقع الحالي ينذر بخطورة بالغة ليس فقط عضوية  من زيادة الالمؤسسات،وسيحرم الشباب
،على المؤسسات أن تعود قليالً إلى نلجهة عدم زيادة العضوية،وإنما في فقدان المؤسسات ألعضائها الحاليي

 في السابق من اجل االنتماء حمونالشباب يتزاالوراء لتعرف االختالالت البنيوية في هياكلها،فلماذا كان 
العضوية في تلك المرحلة عبارة عن مفخرة و والعضوية للمؤسسات واألطر والنوادي؟ولماذا كان االنتماء

؟وعليها أن تسأل أنه على الرغم من فتح باب العضوية على مصرعيه حالياً أمام الشباب أال أنهم للشباب
 الشبابية مراجعة شاملة لمسيرتها وبرامجها وأنشطتها وعليها أن المطلوب من المؤسساتيعزفون عن ذلك؟إذاً 

 .عنصر ضروري في عملية زيادة العضويةبات فاالنفتاح ،ال تبقى أسيرة ألهداف سياسية أو حزبية فئوية
مسؤولية زيادة أعضاء مؤسساتهم من إلى جانب ما ذكر أعاله يقع على عاتق أعضاء المؤسسات الشبابية 

وال ،ال شك أن هناك انغالق في المؤسسات الشبابية،حمالت توعية وتثقيف إلى أقرانهم الشبابخالل القيام ب
نجد مؤسسة شبابية تطرح برامج أو أنشطة داخلية تطلب فيها من أعضاءها ضرورة زيادة العضوية 

ومع ذلك ،نفسهملمؤسستهم وتوضيح أهمية انتماء الشباب لهذه المؤسسات كما يعود بالفائدة والنفع على الشباب أ
أنها أجابت جميعها أن هناك ،نالحظ أن جميع المؤسسات التي تم استطالع رأيها في موضوع زيادة العضوية

وفي المقابل كثيراً ما تشير استطالعات الرأي التي تجريها المؤسسات ،زيادة سنوية في عدد أعضائها
وتأكيداً على ذلك نالحظ أن هناك ،اد مستمر أن نسبة المستقلين في الشارع الفلسطيني في ازدي إلىالمختصة

تراجع في عدد عضوية الشباب في المؤسسات الشبابية وهذا موجود في الجامعات والنوادي واألطر 
إن غياب المساءلة والمحاسبة وغياب الحياة الديمقراطية من داخل المؤسسات والنوادي واألطر .الشبابية

لمباالة لدى أعضاء تلك المؤسسات،وبعد أن كان االستقطاب والعمل والمشاريع الشبابية،خلق حالة من عدم ا
،ومن ت هذه الوجبات عبئاً على أصحابهاعلى زيادة العضوية من المهام األساسية ومن الواجبات الملقاة،أضح

 . هنا يجب إعادة تفعيل هذه الواجبات والمهام من أجل شعور األعضاء بالمهام الملقاة على عاتقهم 
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  المؤسسات تجاه الشباب وانشطةبرامج : ثانياً

امتازت بالعمل بقة وبشقيها الرسمي وغير الرسمي،ال يخفى على أحد أن غالبية البرامج واألنشطة الشبابية السا
 ت المؤشرات أو األولويات بقدر ما اعتمدوبالتالي لم تعتمد على،ابع من موقف آنيوالنغير مخطط،االرتجالي ال
عتبار الواقع المعاش ولم يؤخذ بعين اال، وفي أحياناً كثيرةوأجندته لتلك اللحظةهات المانح على توج
اطات والبرامج عشرات المؤسسات على النشعلى الرغم من إنفاق ماليين الدوالرات من قبل .ومتطلباته
وهل ، البرامج واألنشطة أي دور تغيري؟هل كان لهذهال المهم والمشروع في ذات الوقت،،لكن السؤالشبابية

توجهات والبيئة الذهنية ما هو تأثير ذلك على الثقافة وال.كان لهذه النشاطات والبرامج من أثر ملموس؟
شراف والتقييم هل تمت مساعدة الشباب لكي يكونوا مشاركين بشكل فاعل في التخطيط والتنفيذ واإلوللشباب؟،

 مع نسبتهم العددية أخذون دورهم بما يتالءموفي جوانبها المختلفة؟،وهل شعر الشباب أنهم يفي الحياة العامة؟
ي كثير من األحيان أم كانت أدوارهم ف،م،واحتياجاتهم، وأولوياتهم؟وقدراتهم وإمكانياتهفي المجتمع؟،
 .بروتوكولية ؟

والتخبط وعدم ير مشروع،والتنافس الغلك أدى إلى التضارب في الميدان،والهدر للمال والجهد والوقت،إن كل ذ
 إخفاقاتمما أدى إلى وتعطيل الحياة الديمقراطية،اسبة،والمساءلة والمحياب الشفافية والمصداقية وغالمأسسة،

صلت إلى آذان الممول بل ومين على المؤسسات الشبابية فحسب،لم تسمع القائخطيرة كانت نتائجها مدوية،
 .  أيضاً مدوية

هذه المؤسسات تطرح نفس وقد تالحظ أن ،ب في برامجها الموجهة للشباتتقاطع غالبية المؤسسات األهليةإن 
وقد تالحظ هذا التميز في بعض البرامج ،لتي تطرح برامج مميزة عن غيرهاوقليلة هي المؤسسات ا.البرامج

اب ليس على والذي بدأ منتدى شارك الشبابي بطرحها بغية تمكين الشبديدة والمؤثرة في الواقع الشبابي،الج
 تركت أثراً من خالل مجموعة من المشاريع صعيد التمكين االقتصادي،ما علىوإنالصعيد المعرفي فقط،
 خطوة  جسور،ومشروع برنامج تكنولوجيا المعلومات،ومشروعلعل أبرزها مشروعواضحاً على الشباب،

ومع ،لإلمام الذي ينفذه المنتدى بالتعاون مع مجموعة كبيرة من المؤسسات األهلية ومؤسسات القطاع الخاص
ليس بسبب عدم االستفادة على الرغم من امتعاض البعض منه،،ميز الذي بدأ يشق طريقه للنوروجود هذا الت

ل خطط تلك المؤسسات والقائمين من شأنها أن تعرق، عملية لمشاكل الشباب يطرح حلوالًن المشروعألمنه،بل 
ختصاص وليس من ا، شارك هو من اختصاص وزارة العملنتدىيرى منتقديه أن ما يقوم به معليها،و

المؤسسات األهلية،ومع ذلك يمكن القول أن منتقدي المشروع يحبذون الحديث فقط عن التمكين االقتصادي 
، فمن الواضح أن جدية بعض المؤسسات الشبابية في طرح برامج لمجرد االستعراض والحصول على التمويل

 بعض المنتفعين من العمل في من شأنه أن يشكل خطورة علىاكل الشباب ومن بينها منتدى شارك،عملية لمش
 .القطاع الشبابي
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 نجد أن هذه المؤسسات تتقاطع في برامج التثقيف المدني كالدورات وورش العمل ما زلناومع ذلك  
 ،عمل التطوعي وغيرها من البرامجوالمحاضرات والندوات في مواضيع الديمقراطية وحقوق اإلنسان وال

وال نجد مؤسسة شبابية ،ي برامجها الموجهة تجاه الشبابال تتعاون ف هذه المؤسسات تتزاحم وأنبمعنى آخر 
وقد يرجع السبب في ،على موضوعات التثقيف دون غيرهافالجميع يركز ،ة غير تقليديةيلبتطرح برامج مستق

والذي من شأنه أن يضيف إضافات المنهجية في العمل أو التراكمية،ذلك إلى عدم وجود التخطيط السليم أو 
 .على البرامج التقليديةنوعية 

يحتاج إلى برامج تمكينية وبرامج جدية ذات طابع ستقبل فيما يخص البرامج،بكالم آخر فإن النظر إلى الم
 التقليدية،سيقلل من فرص دافعية الشباب لالنخراط في البرامج االستهالكيةتنموي،أن االستمرار في تنفيذ  
 أن بعض المؤسسات تتحدث في أدبياتها المختلفة عن البيئةوعلى الرغم من ،أنشطة وبرامج هذه المؤسسات

إال أن ،حمايتها وتوعية الشباب بأهميتهاضرورة على وعلى سبيل المثال ال الحصر  كبرامج وأنشطة شبابية
نه مشروعاً من المشاريع وال يعدوا ذلك كو،أصابع اليد هي بعدد  المجالالمؤسسات التي تعمل في هذا

 يعفي المؤسسات الشبابية من بناء برامج وأنشطة شبابية لموضوع البيئي مهم إال أن ذلك الن كان اإو،العديدة
فإذا ما أخذنا بعين االعتبار التطورات ،رامج أكثر أهمية وضرورة للشباب يسقط أن هناك بغير تقليدية،فبرامج 

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

ا ومسايرتها لجهة يستوجب على المؤسسات الشبابية المختلفة الوقوف أمام هذه الظاهرة بجدية لمجاراته
شأنها تعريف الشباب بتكنولوجيا المعلومات وبالتالي فأي من المؤسسات تطرح برامج من ،مصلحة الشباب

إذاً ،لعمل في ذات الوقت على تحقيقهااستفادة هؤالء الشباب من هذه المعلومات لتطوير البرامج واألهداف وا
 .اث برامج تلبي احتياجات الشبابالمطلوب من المؤسسات الشبابية استحد

ات الشبابية إدخال البرامج المهنية في نشاطاتها جنباً إلى فعلى سبيل المثال ال الحصر يتوجب على المؤسس 
 ،ستفيد منها الشباب في المستقبل المعلومات والتي يتكنولوجيا  مثل برامجامج العملية األخرىجنب مع البر

ومع أهميتها ، قد تدخل في السياق االستهالكيمعنى ذلك أن البرامج التي تطرح اآلن هي تثقيفية توعوية
فالمطلوب برامج تساعد الشباب  ،المستقبلن الشباب في  لتنشئة الشباب تنشئة إيجابية إال أنها ال تمكّوضرورتها

رح البرامج التثقيفية فال يمكن أن تبقى هذه المؤسسات تط،ستقبل وإعدادهم اإلعداد الصحيحفي مواجهة الم
ذه المؤسسات تعمل على هدي هذه والتي تطرح في كثير من األحيان نتائج وتوصيات ولكن كم من ه،التوعوية

 .قى في األدراج دون أن ترى النورالنتائج والتوصيات فهناك الكثير من التوصيات والنتائج والتي تب
لبي احتياجات الشباب بشكل ما نود قوله هو أن المؤسسات يجب أن تدرك جيداً أن البرامج التي تطرحها ال ت

فال يعقل أن مجتمعاً ،اب ضمن برنامج القيادات الشابة تعمل مع الشبفغالبية المؤسسات إن لم يكن جميعها،كبير
 ما هو مصير نإذ،كالمجتمع الفلسطيني يعرف على أنه مجتمع فتي بحاجة إلى تدريب القيادات الشابة فقط

 الشباب الذين ال يتصفون بمواصفات القائد الشاب؟
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ألنشطة والبرامج التي تقوم بها المؤسسات وفي هذا السياق ال بد من التطرق ولو بشكل موجز إلى أهم ا
كما أسلفنا بالسابق فإن غالبية المؤسسات الشبابية تتقاطع في األنشطة والبرامج والتي ،الشبابية الموجهة للشباب

 :تهدف إلى تفعيل القطاع الشبابي وتعزيز دوره في عملية البناء المجتمعي وأهم هذه األنشطة والبرامج
مما ت الصيفية بشكل دوري على األغلب،تقوم المؤسسات الشبابية بتنظيم المخيما: ةالمخيمات الصيفي .1

وتنوع  المشاركين من حيث توجيه سلوكهم،يجعل هذا النوع من النشاطات ذو مردودات إيجابية على
الثقافية أضف لذلك البرامج والمسابقات ،ضافة إلى سد وقت الفراغ عندهمثقافتهم تعليماً وابداعياً وأدبياً باإل

 .واألدبية
جميع المؤسسات الشبابية تمارس جميع النشاطات :والمحاضرات وورش العمل والندواتالدورات  .2

… التثقيفية والتوعوية للشباب، فال يوجد مؤسسة شبابية إال وعقدت العشرات من المحاضرات والندوات
ومع أن  ،ألساسية لعملها مع الشبابائز اوتعتبر هذه النشاطات من لب عمل المؤسسات بل أحد الرك.  الخ

المواضيع التي تطرح في موضوعات مختلفة ومتعددة كالديمقراطية وحقوق اإلنسان ومهارات االتصال 
إال أنها بقيت تقليدية في تناولها لهذه الموضوعات دون ابة وغيرها العشرات من العناوين،والقيادات الش

 .أي تجديدات أو تطوير ملموس
تمتلك المؤسسات الشبابية ال سيما األندية واألطر الشبابية التابعة للتنظيمات السياسية : لرياضيةاألنشطة ا .3

وال شك أن مثل هذه النشاطات تنمي ،شارك في بطوالت محلية وإقليميةفرق رياضية بعضها محترف وي
 .القدرات المختلفة عند الشباب وال سيما الجسمانية منها

طوعي سواء المحلية أو  تنظم المؤسسات الشبابية الكثير من مخيمات العمل الت:مخيمات العمل التطوعي .4
باب الفلسطيني والشباب لقناعتها أن مثل هذه المخيمات تعمق أواصر التعاون والعالقات بين الش ،العالمية
ستفادة وفي ذات الوقت إطالع اآلخرين على التجارب الفلسطينية باألعمال التطوعية إلى جانب اال،العالمي

 .من تجارب اآلخرين
تعمل الكثير من المؤسسات الشبابية على إنشاء روابط تعاون وصداقات مع : التبادل الشبابي وزيارات .5

ويكون بالطبع الهدف من هذه البرامج واألنشطة ،ت شبابية من مختلف أنحاء العالماتحادات ومؤسسا
 .التعارف والتنسيق لتنفيذها ضمن العالقات القائمة

هناك بعض البرامج واألنشطة التي تقوم بها بعض المؤسسات دون غيرها :األنشطة والبرامج الخاصة .6
وتتمحور هذه البرامج واألنشطة في مواضع مثل البيئة والتراث واآلفات ،وحسب أهدافها وفلسفتها

 .والظواهر السلبية
باختيار البرامج واألنشطة الشبابية دون أخيراً يمكن القول أن السواد األعظم من المؤسسات الشبابية يقوم 

 مجلس الشباب الفلسطيني والذي عقد ومع ذلك كانت هناك تجربة تستحق الثناء قام بهامشاركة الشباب أنفسهم،
في العام العديد من ورش العمل تحت عنوان مشروع تحديد احتياجات الشباب الفلسطيني بالمشاركة 

سطيني يد احتياجاتهم وتحديد الدور الذي سيلعبه مجلس الشباب الفلوهدف إلى إشراك الشباب في تحد،2000
فمع أن المجلس عقد العديد من الفعاليات بهدف تحديد االحتياجات إلى أنه عاد وأكد ،في تلبية هذه االحتياجات
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ع وم.57الذي أصدره لهذه الغاية على أن مجلس الشباب سيحدد دوره في تلبية هذه االحتياجات" البرشور"حسب 
 . أن هذه التجربة القت االستحسان وكانت رائدة،ولكنها كتجربة وأدت كما وأد مجلس الشباب

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

 . بشيء من التفصيل في الفصل الرابعهاسنتناولالتي ،والشبابية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . ،رام اهللا2000حزيران،،بالمشاركةحتياجات الشباب الفلسطيني ،تقرير نتائج ورشات مشروع،فلسطيني مجلس الشباب الي/انظر:لتفصيل.57
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 واقع وبرامج وآليات عمل المؤسسات الشبابية النسوية:ثالثاً 
 

 اإلناث في المجتمع الفلسطيني واقع :أوالً

نسبة اإلناث في المجتمع   إلى التطرقال بد من عن واقع المؤسسات الشبابية النسوية الفلسطينية،قبل الحديث
 في منتصفالفلسطيني لإلحصاء الجهاز المركزي عن ،فقد أشارت اإلحصاءات األخيرة الصادرة الفلسطيني

في الضفة الغربية % 49.3، بواقع %49.3حوالي أن نسبة اإلناث في المجتمع الفلسطيني بلغت .200558عام 
الملتحقات حاليا بالتعليم سنة فأكثر 15لغت نسبة اإلناث ب،2005فخالل العام .في قطاع غزة% 49.4و

 سنة 15من اإلناث الفلسطينيات اللواتي أعمارهن % 11.1من ناحية أخرى أظهرت البيانات أن %.22.2
يحملن شهادة بكالوريوس فأعلى وذلك حسب النتائج % 5.7يحملن الشهادة اإلعدادية و% 34.8وفأكثر أميات،

 .2005ى العاملة التي أظهرها مسح القو
 سنة 15 في عملية التنمية الشاملة، فقد بلغت نسبة اإلناث  هاماً تنموياًإن مشاركة المرأة في العمل يعتبر متطلباً

في % 15.8، بواقع %13.4 في األراضي الفلسطينية 2005فأكثر المشاركات في القوى العاملة خالل العام 
 سنة فأكثر في القوى العاملة 15غت نسبة مشاركة اإلناث وقد بل. في قطاع غزة% 9.0الضفة الغربية و

 . في المخيمات% 10.3في الحضر ثم % 12.5يليها % 16.8أقصاها في الريف بنسبة 
، ويالحظ ارتفاع 2005خالل العام % 22.3 سنة فأكثر العاطالت عن العمل 15في حين بلغت نسبة اإلناث 

 سنة فأكثر في األنشطة االقتصادية 15بالنسبة لمشاركة اإلناث و.2004خالل العام % 14.7قارنة مع النسبة م
أما ،%32.5وصيد األسماك وذلك بنسبة بلغت المشاركة الكبرى لها في أنشطة الزراعة والحراجة والصيد 

يليها الصحة % 28.4بالنسبة لألنشطة الخدمية فقد بلغت المشاركة الكبرى لها في مجال التعليم وذلك بنسبة 
 .2005حسب النتائج التي أظهرها مسح القوى العاملة % 8.7بنسبة 

إن مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية ال يعكس التوازن الحقيقي لمشاركة المرأة في بناء المجتمع، 
وذلك ألن الرجل ما زال يشغل معظم المناصب الوزارية وغير الوزارية، حيث تشكل المرأة الفلسطينية ما 

 .2006 كانون الثاني من مقاعد المجلس التشريعي والتي جرت في %12.0نسبته 
هناك عقبات وتحديات تواجه المرأة الفلسطينية في االنخراط في سوق التكنولوجيا والمعلومات، حيث أشارت 

 سنة فأكثر يستخدمن 15من اإلناث %30.4بيانات مسح تمكين المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى أن 
 . في قطاع غزة% 27.0في الضفة العربية و% 32.3 في األراضي الفلسطينية، بواقع الحاسوب

بواقع من فرصة استخدام اإلناث للحاسوب،وأظهرت البيانات أن االلتحاق بالتعليم أو االلتحاق بالعمل يزيد 
% 52.1 وأن .لغير الملتحقات% 18.3من اإلناث الملتحقات حاليا بالتعليم يستخدمن الحاسوب مقابل % 74.9

 .للمتعطالت% 38.8من اإلناث العامالت يستخدمن الحاسوب مقابل 
في األراضي الفلسطينية بواقع % 11.2 سنة فأكثر اللواتي يستخدمن اإلنترنت 15في حين بلغت نسبة اإلناث 

وحول العالقة بين استخدام االنترنت والتعليم أشارت .في قطاع غزة% 8.7لضفة الغربية وفي ا% 12.5
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من غير الملتحقات % 6.6من الملتحقات حاليا بالتعليم يستخدمن اإلنترنت، مقابل % 27.9لبيانات إلى أن ا
 . بالتعليم

 سنة فأكثر يفكرن في عمل مشروع أو العمل في مشروع له عالقة 15من اإلناث % 9.0كما تبين أن 
 18-15لإلناث % 14.6ث بلغت النسبة حيه النسبة بين اإلناث األصغر سنا،بتكنولوجيا المعلومات، وتزداد هذ

 . سنة24-19لإلناث % 15.8 مقابل سنة
 

 البرامج واألنشطة النسوية الشبابية: ثانياًً

 على في بدايات الدراسة تم إفراد مساحة ال بأس بها للحديث عن واقع وبرامج وآليات عمل المؤسسات الشبابية
ومع ذلك سيكون تكرار وليس إضافات جديدة،ن الموضوع تفصيلي عمجداً وبشكل فإن الحديث ولهذا ،اختالفها
 من األهمية بمكان التطرق وبشكل مختصر لما تقوم به هذه المؤسسات بناء على نتائج الدراسة والتي نرى

 هذه وأن،لمقام األول إلى النساء أنفسهنتوضح لنا أن نشاطات وبرامج المؤسسات النسوية الشبابية موجهة في ا
لبيتها متقاطعة مع ما تقوم به المؤسسات الشبابية ويالحظ أن هذه البرامج يغلب عليها األنشطة النشاطات في غا

 في المقام وفي المقابل فإن األنشطة الفنية والرياضية المختلفة تأتي،والثقافية والتوعوية التثقيفية االجتماعية
بهذا الموضوع العتبارات اجتماعية واعتبرت المؤسسات الشبابية حصراً هي المهتمة ،األخير من االهتمام

 .وثقافية
جل في جميع  األخرى التي تسعى إلى مساواة المرأة بالروال يغيب عن الذهن برامج التمكين واإلرشاد

باإلضافة لذلك فإن المؤسسات النسوية تقوم بدعم المرأة ليس فقط من الناحية المعنوية فقط ،المجاالت والميادين
ل أو من خال،الناحية المادية سواء عن طريق تقديم القروض والمشاريع المدرة للدخلولكن تدعمها أيضاً من 

هذا من جهة ومن ،والهدف من وراء ذلك تقوية المرأة وتمكينها في المجتمع،الهبات المقطوعة أو المستمرة
لبيت فقط كنتيجة جهة ثانية محاولة تغيير الصورة النمطية والتي وصمت بها المرأة كأنها غير منتجة ومكانها ا

 .للثقافة السائدة في المجتمع الفلسطيني
 بل والتأثير عليها  ،إلى ذلك تسعى المؤسسات النسوية الشبابية إلى إدماج المرأة الشابة في السياسات المحلية

باإلضافة إلى البرامج التوعوية ال ،ا في المناطق المهمشة واألريافمن خالل برامج وأنشطة مكثفة تقوم به
 أن المؤسسات النسوية  مما سبقنستنتج،العنف بأشكاله المختلفةوما في مجال حقوق المرأة والزواج المبكر سي

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

ترى المؤسسات النسوية الشابة أن النوع االجتماعي يتعدى األدوار والنشاطات االجتماعية لكال الجنسين وال 
باعتبار أن لكال الجنسين ،ة العمل أو القرارنه يتعدى ذلك إلى العالقات سواء لجهأبل ،يقف عند هذا الحد

 .59تجاربهم وإمكانياتهم التي يمكن أن يستفاد منها
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لنسوية ترى في برامجها المختلفة آلية من آليات رفع مكانة المرأة ألن عكس ذلك سيؤدي  المؤسسات اأن
 المؤسسات النسوية تطرح برامج مشابهة للمؤسسات أنخالصة القول ،بالتأكيد إلى مزيد من التهميش للمرأة

 .والنساء الشابات بشكل خاص، بشكل عام ولكن برامجها موجهة أصالً إلى النساء،الشبابية
 : بالتالييمكن إيجاز آليات ومنهجية العمل في المؤسسات النسوية الشابة

 .توفير برامج ارشاد في المجاالت االجتماعية والنفسية والقانونية للنساء .1
 .تشكيل مجموعات من النساء وتدريبهن على مهارات عدة مثل االتصال والقيادة .2
 .أةتشكيل مجموعات الضغط للعمل على سن تشريعات تحمي المر .3
 .والدوريات األخرىشرات التثقيفية التوعوية والصحف،نشر المعلومات من خالل الن .4
 .التشبيك والتنسيق بين المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام .5
في محاولة للتأثير على الرأي العام ) المقروءة والمسموعة والمرئية(استخدام وسائل اإلعالم المختلفة  .6

 .مرأةلجهة حقوق ال
وإلحداث تغير في فية من أجل تقوية وتمكين المرأة،تنظيم النشاطات االجتماعية والثقافية والسياسية والتثقي .7

 .المفاهيم االجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع
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  رؤية نحو المستقبل:الفصل الرابع 

 

 تمكين الشباب:المبحث األول

 60تمكين الشباباتجاهات حول : أوالً

 :يمكن مالحظة ثالثة مدارس في النظر إلى موضوع تمكين الشباب
 المدرسة المثالية: أوالً

وفى ، إطار تمكين المجتمعوبالتالي فإن تمكين الشباب يأتي في مشاكل الشباب هي مشاكل المجتمع،ترى أن
رض نظر هذه المدرسة فإن انخفاض مستوى المشاركة بين الشباب هو مجرد الع)symptom(، أما المرض فهو

أي تدنى مستوى ،"سيادة القانون"سات صنع وإنقاذ تأخر مستوى تطور المؤسسات السياسية وهشاشة مؤس
 .الحكمانية في بناء السلطة وعملية صنع السياسة واتخاذ القرار

نطالق وريادة وأن الشباب قادر على اال،لم تكتشف جيداًالشباب ) potential(فإن قدرة وحسب هذه النظرة،
والملفت لالنتباه أن هذه  المناخ المحيط بالشباب،النهضة إذا ما تغيرت البيئة الحاكمة لسلوكه وتفعيل قدراته، أي

فتقول األخيرة أن البيئة ولكن بغرض مختلف،كمة والنخب المعارضة على السواء،النظرة تتردد بين النخب الحا
هي " الخارجية"بينما تقول األولى أن البيئة ) القوانين، السياساتياسية،اإلرادة الس:مثال(هي المشكلة " الداخلية"

مخاطر خارجية تهدد األمن ت إقليمية اقتصادية واستراتيجية،نقص الموارد الطبيعية الوطنية، تحديا(المشكلة 
 ).الوطني

التمييز "تسمى بالحديث عن األنشطة التي الديمقراطية،" حصحصة"ير الضروري وهذه المدرسة ترى أنه من غ
لتكون إن األهم هو إصالح مؤسسات الحكم،للمرأة مثال،أو لألقليات الدينية أو للطبقة العاملة،بل " اإليجابي

 .جيدة، من خالل احترام سيادة القانون ومبادئ الشفافية
 المدرسة النفعية: ثانياً

ويترتب .بمستوى الحكم الجيدرتبط مباشرة وأنها ال تتختلف عن مشاكل المجتمع،وترى أن مشاكل الشباب 
والرياضية أو بناء مساكن مثل األنشطة الترفيهية ألولوية للخدمات الموجهة للشباب،على تلك النظرة إعطاء ا

سأعطيك :بطريقة(س االنضمام إلى األحزاب والقول بأن الشباب يريد االنضمام إلى سوق العمل وليالشباب،
 ). ما لن تتعلم الصيد فلن يؤثر كالمك حول قراراتيوطالة،فال تعبأ بالمشاركة في الصيد،سمك

تضطره إلى مرء سيواجه معضلة علمية وسياسية،ويترتب على هذه النظرة النفعية لتمكين الشباب أن ال
المفاضلة في أولويات السياسات العامة بشأن الشباب بين مواجهة البطالة باعتبارها مشكلة اقتصادية وإصالح 

 .تبارها مشكلة سياسية وإداريةآليات سوق العمل باع

                                                 
 )23/6/2005-21(اليمن -مقدمة إلى ورشة العمل اإلقليمية الثانية، صنعاء،ورقة عمل والحكم الجيد والحريات الشباب،يعلي الصاو .57

  .5-3،ص UNDP-UNDESA: برعاية
 



 64

من الحريات والمشاركة باعتبار أن هذا الهامش سوف يتسع بعد " ضيق"وفى هذه الحالة يتم القبول بهامش 
انخفاض حدة المشكلة االقتصادية وعند توافر الموارد المالية الالزمة لتلبية احتياجات الشباب من الخدمات، 

 . الحريات بالتقدم في الخدماتويتم الترويج لثقافة تبرر النقص في
 
 المدرسة النخبوية: اًثالث

ألننا نحتاج أوال لتغيير ثقافة الشباب حتى ،"التغيير قبل التمكين"ون لدينا ما يكفى من الديمقراطية،ترى أ
يستوعب زيادة مساحة الديمقراطية والحريات ويستأهل التمكين لكي تتاح له فرصة الوصول إلى مواقع 

أن الشعوب و،"الشباب ال يستحق أكثر من هذا "أن يتطرف رأى هذه المدرسة بالترويج لفكرة وقد.القيادة
 وهكذا الشباب في هذه ،وال تصلح للديمقراطية،وتخضع لتقاليد قبلية وعصبية، وسياسياًالعربية أمية تعليمياً

 ."الشعوب
، فتقوم بإعادة "التمكين والتعيين" بين ، ألنها ترادف ما تكون تكنوقراطية أيضاًوهذه النظرة النخبوية غالباً

مثل الزعم بأن تعيين  على الحالة النوعية،-دالة غالباغير -تعريف مفهوم تمكين الشباب إلى مؤشرات كمية 
الخطاب "أو القول بأن  للشباب ككل،بضعة وزراء من الشباب داللة كافية وقاطعة على تحقيق التمكين السياسي

تم إنشاء مجلس "أو ،"فهو الذي ال يستوعب هذا الخطاب الشباب أما المجتمع السياسي يؤكد على مشاركة
 ". للشباب وال يحق ألحد بعد ذلك الحديث باسم الشباب

 "مقترحة"نظرة واقعية : رابعاً
 :تعامل مع مفهوم تمكين الشباب من خالل األسس التاليةال
 نحتاج إلى استثمار هام في أنشطة ،ولهذاالعلميواستخدام التفكير ن التعميمات بدون معرفة الحقائق،البعد ع .1

وذلك من زوايا النشاط (جميع البيانات وأجراء البحوث حول الشباب قبل اتخاذ قرار بشأن تمكين الشباب 
أو قبل القفز إلى الحكم على ،)ية والكامنةالسياسي واألوضاع االقتصادية والثقافات السائدة والقدرات الفعل

 .لو تم تمكينهم من مواقع التأثيرقدرات الشباب فيما 
وبما يسرى تحقيقا لفكرة العدالة القانونية،وال يتحدث غيرهم عنهم، فسهم،أصحاب المصلحة يتحدثون عن أن .2

ونقل ى مواقع صنع القرار أمام الشباب، إل نحتاج إلى إتاحة فرصة الولوجبهذا المعنى،بحق المرأة أيضا
ا يتطلب وجود مراكز استطالع رأى، تتصل بالشباب مباشرة وتكون مم االتجاه،المعلومات واالتصال ثنائي

 .مستقلة

حق للشباب وواجب "أي أن التمكين ، إدراك الفارق بين التمكين من ناحية والمشاركة من ناحية أخرى .3
 على الشباب وحق الدولة واجباً" كونه -وإن كان ال يتوقف على-،وهو يؤثر أيضا في "على الدولة

 أخرى،فإن هذه النظرة قبول التنوع داخل الجيل بين شباب يميلون إلى المشاركة أكثر من بعبارة".عليهم
شكال وكذلك من ،ولكن المهم أن يكون لهم الخيار،غيرهم،أو قد ال يقبل الشباب على شغل مواقع معينة

ظهر في وتتضح عالقة التأثير المتبادل بين الحق والواجب ت).empowered(حيث القدرات أو اإلمكانية 
 .التفاعل التصاعدي بين الممارسة والوعي
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ومن ثم ال وضع النتائج قبل معرفة المقدمات،أي أنه ال يجب ، التدرجية والشمول في سياسات التمكين .4
الشباب في الهياكل السياسية واإلدارية " حصة"في مساحة ) كظاهرة نوعية(يصح أن نختزل التمكين 

دمات بالقول بأن التمكين تحقق بتخصيص حقائب وزارية لعناصر كمؤشر رقمي من أجل القفز على المق
كما ال ،)لها انتقاء هذه العناصر الشابةبصرف النظر عن طبيعة اآللية ذاتها التي يتم من خال(من الشباب 
نصف "باعتبارهم لحقائب، طالما ال يشغلوا نصف ا القول بأن تمكين الشباب لم يتحقق مطلقاًيصح أيضاً
 . "الحاضر

المقصود بالتدرجية في هذه النظرة هو فقط في مجال التعايش مع تفاوت مستويات األفراد في القدرة على و
واالرتقاء بمستوى إنجازهم من خالل وسائل التنمية االجتماعية ) شاب طموح وآخر كسول(اإلنجاز 

سألة أيديولوجية وربما ح م،أما على مستوى التمكين القانوني فالحديث عن التدرجية يصب)التدريبعية،التو(
وليست نتائج الفعل هو تأمين قدرة الجميع على الفعل،ذلك ألن نظرة هذه الورقة إلى التمكين حزبية،
 .الفردي

وإن كانت لخاصة،أما الشمول في سياسات التمكين فينصرف إلى المؤسسات الحكومية واألهلية،العامة وا
وال يجب أن يتعارض .والقيام بالقدوةا عبء الريادة،قع عليهتوبحكم امتالكها ألدوات الفعل،مسئولية الدولة،

،ألن هذا القواعد )grassroots(القول بدور الدولة مع نظرية البدء بالمجتمع،أو من القواعد األولية للجماعة 
  وشريكاً باالستقاللية الالزمة لكي تكون فاعالً-بفعل الدولة–األولية في المجتمعات العربية ال تتمتع 

 . ولة،وهو ما أبرزته تقارير التنمية اإلنسانية العربية في حديثها عن أزمة المجتمع المدنيللد
    

 61مقترحات في تمكين الشباب:ثانياً 

 هل نتحدث عن خدمات للشباب أم سياسة للشباب؟: 1
سة سياوضع في الحكومات وال شك في محورية دور كون لدينا سياسة وطنية للشباب،من المهم اليوم أن ي

، للعملوالتدريب التأهيل وأنشطة ،التشغيلالتوسع في خلق فرص العمل و:تتضمن،الشباب عمالةوطنية ل
بتنمية اإلبداع لدى  االهتمامو،للجميع تالئم قدراتهم الحقيقية وتنميها توفير فرص عمل عادلة في المساواةو

توفرها ثورة  التية من الفرص االستفاد من التمكينو،الحفاظ على البيئةو،أصحاب المشروعات الصغيرة
 فيما يتعلق بتمكينهم عن طريق المهمشين تكنولوجيا المعلومات لتغطية احتياجات المهمشين وللوصول إلى كل

 .تنمية معارفهم ومهاراتهم

  أم الدولة؟ والرياضةهل المستهدف هو وزارة الشباب: 2
وإلغاء وزارات الحكومة جال للحريات العامة،نحو إفساح المرى في الوقت الذي يتجه فيه العالم من يهناك 

اكل تنظيمية لتنفيذ  الوزارات هييرىوهناك رأى آخر ) وزارة للشباب كاإلعالم واالقتصاد(المتضخمة 
 بين التشاركيةوليست هي الوسائل الوحيدة، فهناك أسلوب المجلس الوطني كجهة تنسيقية وهناك سياسات عامة،
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كما أن هذه السياسة ،)وتمكين المرأةاية البيئة،على غرار سياسة حم(لسياسات الحكومة والمجتمع في تنفيذ ا
 .  ومتغيراًوهكذا يكون تركيب مؤسسات الدولة مرحلياًب مطلوبة لمواجهة إشكالية وطنية،الخاصة بالشبا
ى مستووتطويرها على ي تفعيل السياسة الوطنية للشباب، ف هاماًشباب المؤسسات أداء دعمويعد مطلب 

السياسة الوطنية للشباب البد وأن تنبع من رغبة ف،وكذلك تحديث آليات عملها ومحاسبتهاياداتها والعاملين بها،ق
مل مع الشباب وليس فقط من  الوفاء باحتياجات وتطلعات الشباب،على أن تصل لذلك من خالل العفيخالصة 
 :ما يلى اأبرز مالمحهأما فيما يتعلق بمحتوى هذه السياسة، ف.أجلهم

ضرورة أن تكرس السياسة الوطنية للشباب من الشراكة الفعالة بين كافة المعنيين السيما شبكات الشباب  .1
 .والمنظمات الشبابية غير الحكومية وغيرها من المؤسسات

 .ئات التشريعية وهيئات صنع القرارضرورة تسهيل وصول الشباب إلى الهي .2
 مع الشباب للتعبير عنهم على المستويات الوطنية لاالتصاضرورة إعطاء األولوية إلى إقامة قنوات  .3

 .واإلقليمية والعالمية
 . الفلسطينيمجتمعلليجب أن تكون السياسة الوطنية للشباب متوافقة مع الخصائص الثقافية  .4
 . المجتمعفي خاصاً بالفئات الدنيا اهتماماً يجب أن تبدى السياسة الوطنية للشباب  .5
 .ن كافة أنواع التعليم يجب أن تعزز هذه السياسات م .6
وذلك بمد تسهيل المشاركة والتعاون اب الفرصة لاللتقاء بين األجيال،ن تتيح السياسة الوطنية للشبأيجب  .7

 .بين الجميع
 المادية والبشرية تاإلمكانياومما ال شك فيه أن تحقيق هذه المهمة يرتبط بوضع سياسات وبرامج توفر 

 : لتجسيدها على أرض الواقع من خالل
 ،البرامج التعليمية على أساس الجمع بين الدراسات النظرية والدراسات العملية والفنيةفي إعادة النظر  -1

 . بحيث يصل الطالب إلى نهاية المرحلة الثانوية ومزود بالخبرات النظرية والحقائق المعرفية الالزمة
 ومربين وقادة بحيث تتوافر لديهم  ميدان تنشئة الشباب من معلمينفيإعادة النظر بطريقة إعداد العاملين  -2

 . جديدةالقدرة على إظهار سمات الشخصية العربية لدى األجيال ال
 .ه موحدة وبرامج واقعية لتوجيه الشباب للتمسك بقيمرسمية وأهليةوضع خطة إعالمية  -3
 فيعة تثقيف الشباب بالمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان وإفساح المجال لهم للمشاركة الواس -4

 . عملية صنع القرارفيمختلف المؤسسات التمثيلية ألخذ دورهم 
 العلميوتوجيههم لممارسة النقد  على الثقافات والحضارات األخرى،تشجيع الشباب على االنفتاح السليم -5

  . وأقرانهم عربياً ودولياً وتشجيع الحوار بين الشبابالموضوعي
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 ين البرامج التوعوية التثقيفية،أم التمكين وبناء القدرات الشبابية؟  ب: األسبقية الجدل في:الثانيالمبحث 

 

 الثقافة الديمقراطية للشباب في فلسطين: أوالً

 

إنها أداة مهمة في تكوين فير بعض شروط التحول الديمقراطي،تشكل الثقافة الديمقراطية األرضية الحقيقية لتو
إن الثقافة الديمقراطية هي نة بالديمقراطية وبحقوق اإلنسان،منشطاء المجتمع المدني والقوى االجتماعية المؤ

ها وسيلة ئات المعنية بالديمقراطية كما أنأداة لضمان التحول الديمقراطي وتوسيع نطاق الحوار بين مختلف الف
 .لتأثير المجتمعي

شاركة الفاعلة في  حركتهم وجعلتهم غير قادرين على المت أحياناًالشباب الفلسطيني عوائق عديدة شليواجه 
هؤالء هو في الجوهر مشروع لتمكين نشر وتعزيز الثقافة الديمقراطية للشباب  ومن هنا فإنتنمية المجتمع،

وغرس الشعور هم من جميع صور القمع واالضطهاد،األساسية الالزمة لتحرر  من اإللمام بالمعارفالشباب
لي فإن الثقافة الديمقراطية هي مجموعة من القيم التي ،وبالتاتجاه حقوق األفراد والمصالح العامة بالمسؤولية

آلخر والمساواة والمجتمع تساعد هؤالء الشباب على التعرف على مجموعة من المبادئ كالعدالة وقبول ا
 .وحقوق المرأةالمدني،

،فالظروف االقتصادية واالجتماعية خاطر التي تواجه الشباب والشاباتإن التعصب والتطرف من أكبر الم
لت مجتمعة بيئة مناسبة ،شكض المدنالصعبة وانتشار الفقر والجهل في المناطق الريفية وفي المخيمات وفي بع

النتشار السخط واالحتجاج بين الفئات الشابة المنبوذة والمهمشة والتي تعاني من اإلقصاء وقلة االستفادة من 
 الخطابات التبشيرية التي تقدمها بعض التيارات وإذا ما أضفنا إلى ما سبقثمار المادية للسياسات التنموية،ال

ها، فإننا يمكن أن نفهم ، إذا ما التزموا تعاليمها وتبنوا مرجعيات الشبابالمتشددة ووعودها الخالصية لهؤالء
 .لت هذه الفئات الرافد األساسي لهذه الحركات وعلى مدى عقود عديدةلماذا شك

 ينتمي أحدهما إلى الثقافة التقليدية بمطلقاتها وتراتبيتها واستنادها كل هذا وذاك أوجد اتجاهين قيميين سائدين
بينما ينتمي االتجاه اآلخر إلى ثقافة عربية وعالمية معاصرة تزاوج ثقافي موغل في الذاكرة والتاريخ،إلى إرث 

اع القائم بين بين ما هو أصيل في تراثنا وتاريخنا وبين العصر الراهن بفلسفاته وتقنياته وأنماط عيشه،والصر
هذين االتجاهين مازال محتدماً رغم الغلبة الظاهرة للقيم التقليدية التي تميل إلى الجبرية واالمتثال القسري 
واإلحساس بالعار واالنغالق واحترام السلطة والتسليم بطاعتها،بينما تسعى الثقافة التغييرية لتعزيز قيم 

د  سلطة العقل والفردية واإلحساس بالذنب ومحاسبة الذات والتمرالمستقبلية وحرية االختيار واإلبداع وتعزيز
في نفس الوقت الذي تحاول فيه ثقافة التغيير التنويرية تجاوز الثنائيات السابقة واالنفتاح على اآلخر والعدالة،

 .والموازنة بين العقل والقلب والشكل والمضمون واألصالة والحداثة
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وما يرافق ذلك من الء الشباب،باعتبار أنهم مهمشين،راطية وهو حاجة ملحة لهؤإن نشر وتعزيز الثقافة الديمق
،وهذا يعني  في تجمعاتهم السكانيةمحدودية في العالقات االجتماعية وقلة المرافق الثقافية والترفيهية وغيرها

 بهؤالء الشباب إن عدم االهتمامعدم معرفة اآلخر واالنفتاح عليه،عدم المباالة واالنطواء وعدم التفاعل،و
و الدولية  المحلية أ)NGOS(واالستمرار في استثنائهم من األنشطة والبرامج من قبل المؤسسات األهلية 

وسيصل بنا األمر إلى مجتمع يرفض كل المواثيق زيد من عملية التطرف في المجتمع،وسيسيزيد األمر تعقيداً،
لة الثقافة الديمقراطية تفرض إقامة حوار صريح الخاصة بالديمقراطية وحقوق اإلنسان،وبالتالي فإن مسأ

فال يمكن أن تتعايش الثقافة الديمقراطية على تطرف نموذج ثقافي بين مختلف الفاعلين االجتماعيين،ومفتوح 
ايش والمشاركة وكما تؤكد الثقافة الديمقراطية على قيم التسامح والتع نفي نماذج أخرى متاحة ومتبناة،يقوم على

خاصة قافية ضمن المجتمع الواحد، على قيم المساواة واإلقرار بالتعددية الثوترتكز أيضاً،قراراتفي صناعة ال
كما أن الثقافة الديمقراطية تعني في ة،إذا كان هذا المجتمع متعدد أساساً في طوائفه وأصوله العرقية أو المذهبي

 .جوهرها حماية حرية التفكير والمعتقد والتعبير والضمير
لينا أن نعمل مع هؤالء  الشباب منذ البداية من أجل التغيير المجتمعي االيجابي ومن أجل إطالعهم ومن هنا ع

على المواثيق الدولية ذات الصلة بقضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان والمجتمع المدني والتسامح وقبول اآلخر 
ة مستدامة،وإن إحداث عملية التغيير وحقوق المرأة ،إن استمرار العمل مع الشباب هو بحد ذاته عملية تنموي

ة في العملية التثقيفية أي أن هناك مساهم ما بين الجانب النظري والعملي،تتأتى أوالً من خالل المزج
بما يساعد على القضاء على الفلسفة القديمة التقليدية والتي تقوم على أساس التعليم البنكي القائمة التوعوية،
 .تلقين فقطالستماع واإلنصات والعلى ا

وبالتالي سيتيح لنا آلية من آليات التغيير المجتمعي، نشر وتعزيز هذه الثقافة هي في األساس إن العمل على
العمل مع اآلخرين على تحويل العمل في الثقافة الديمقراطية للشباب في فلسطين من عمل نخبوي إلى عمل 

اث التغيير بين الشابات والشباب من خالل اكتسابهم العمل على إحدهذا إلى جانب منتشر في األوساط المختلفة،
تمكين الحركة الشبابية والمنظمات والنوادي مما سيؤدي إلى ،يم واالتجاهات والعادات الجديدةمجموعة من الق

والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها في التأثير على الحياة العامة ال بصفتها جمعيات خيرية 
 أساسياً وإنما كمنظمات مجتمع مدني يمكنها أن تلعب دوراًسة النشاط السياسي بحكم القانون،ممارممنوعة من 

العمل على إحداث تغيير  الذي ال يمكن تجاهله أو تجاوزه،ولها تأثيرها ودورهاكمجموعات مؤثرة وضاغطة،
 .حقيقي في هياكل المجتمع المختلفة من خالل وضع البرامج واقتراح سياسات

 : ما سبق فإن تأثيرات الثقافة الديمقراطية تتمحور في التالي علىاداًواستن
 الجتماعي والسياسي على أنفسهم مما يدعم عوامل التمكين اين المعتمد الشباب والشاباتخلق نواة جيدة من -1

 .هم تعترضالتيوإزالة العوائق الثقافية واالجتماعية والقانونية 

 ثابتة ر بخطى المجتمع ودعمه لالستمرار في التطولتطويرت بشرية،بناء بنى تحتية للتطوير وبناء قدرا -2
 . اًفي القرى األكثر فقر وطويلة األمد

 .طور المجتمعي فعال في التين بشكل  مشاركوا ليصبحالشباب والشاباتتدعيم  -3
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بيق  للمبادرة ولتطاً في القرى األكثر فقرات المؤسسات والنوادي والمراكز الشبابية والنسويةدعم عشر -4
 .مجتمعية وتثقيفيةمشاريع 

 .االنفتاح على اآلخر  -5

 .  في فهم بعضهم لبعضهم اآلخرإيجاباًاألمر الذي سيؤثر االتصال بين الشباب والشابات، -6
 .زيادة مشاركة الشباب في تكوين الرأي العام وصنع القرار وفعاليات المجتمع المحلي -7

راطية والتسامح من خالل التوسع في فرص الشباب تعزيز االندماج االجتماعي من خالل التنوع والديمق -8
 .في التعبير عن أنفسهم واإلسهام في تحديد األولويات العامة

جيل اآلباء، الناجمة عن التناقض القيمي بين جيل الشباب و:  االجتماعية–الخالقية االحد من المشكالت  -9
وقلة أشكال غالل أوقات الفراغ،ي وعن عدم استناجمة عن التطرف الدينالكذلك وبين الشباب انفسهم،

 .الترويح وصوالً إلى مشكالت أخرى 

  مستقبلية لتطوير عمل المؤسسات تجاه الشباب وأنشطةبرامج :ة مقترحبرامج  :ثانياً 

وهي تعني توفير فرص للشباب لالنخراط بهذه الفعاليات والنشاطات :والترفيهية النشاطات الشبابية التثقيفية -1
هم وكفاءاتهم في مجاالت عدة سواء كانت تثقيفية أو ال منهجية وتعزيز روح التطوع بغية رفع إمكانيات

أما وفعال في عملية البناء المجتمعي،وتدريبهم لتنمية مهاراتهم المختلفة والتي تؤهلهم للقيام بدور إيجابي 
 يحتوي على في المواضيع التثقيفية والترفيهية فيجب العمل لتنظيم مهرجان شبابي سنوي وبشكل دوري

 .ت ثقافية وترفيهية ورياضية وفنية وغيرهاليافعا
وهذا ،مسموعة أو المرئية أو المقروءةونقصد بذلك جميع وسائل اإلعالم سواء كانت ال: برامج إعالمية -2

بل واستحداث برامج .62يتطلب من وسائل اإلعالم الخاصة والعامة أفراد مساحات للموضوعات الشبابية
ومع أن بعض وسائل .وياتهم وبمشاركة الشباب أنفسهمط الضوء على احتياجاتهم وأولوتسلي،تعنى بالشباب

نه إشارات ميزتها العمل اإلعالم تحاول بين الفينة واألخرى مالمسة قضايا الشباب إال أن ذلك ال يعدو كو
 كانت وإذا تعذر ذلك فإن المؤسسات الشبابية يقع على عاتقها استحداث هذه البرامج حتى لو،الموسمي

وإذا ذهبنا إلى أبعد من ذلك فإننا نطمح ألن يكون هناك مطبوعات دورية وبرامج إذاعية ،مدفوعة األجر
 .وتلفزيونية خاصة بمؤسسة أو مجموعة من المؤسسات الشبابية

المطلوب من ،لشاباتبما أننا نتحدث عن الشباب فإننا نعني بذلك الشباب وا:أنشطة وبرامج موجهة للشابات -3
بالطبع إلى جانب البرامج المشتركة بين طرح برامج وأنشطة خاصة بالشابات،ت الشبابية أن تالمؤسسا
وليس شرطاً في ذلك أن تبقي البرامج مقتصرة فقط على المواضيع التثقيفية كالمحاضرات ،الجنسين

تصرة على فأيضاً هناك العديد من الفعاليات التي قد تكون مق،وورش العمل والتي قد تكون موجهة للشابات
فإنه ال ،ولكن وإن كانت البرامج المذكورة أعاله وهي على سبيل المثال تثقيفية في غالبيتها،الشابات أنفسهن

وإذا ،جات في المجتمع كمقدمة لتمكينهنبد من برامج مهنية موجهة للشابات بغية تمكينهن واعتبارهن منت
                                                 

 تشرين – 24-22.  المحور النفسي االجتماعي،مؤتمر الشباب والفتية الفلسطيني األول،مركز التنمية في الرعاية الصحية األولية . 62
 .13 البيرة، ص– 1997األول 



 70

لف كثيراً عن المؤسسات الدولية المانحة، تحدثنا بموضوعية أكثر فإن عمل المؤسسات الشبابية ال يخت
التنمية أو غير منتجة بهدف عدم .63والتي قد تشترط صرف األموال على مشاريع استهالكية

وبالضبط المؤسسات الشبابية تقوم بنفس الدور حيث أنها تركز على القضايا والمواضيع التثقيفية ،المستدامة
 فاألموال التي تصرف على هذه ،قد تمكن الشابة في المستقبللتي أكثر بكثير من تركيزها على المواضيع ا

وبذات ،النتيجة أفضل بكثيرالمواضيع طائلة جداً ولو تم استثمارها في مشاريع إنتاجية تخص النساء لكانت 
الوقت ليس هذا تقليالً من أهمية المواضيع التثقيفية التي تعرضها المؤسسات ولكن أصبح هناك إشباعاً 

   .لتثقيفية اللمواضيع

 تم طرحها في البرامج ال نريد أن نكرر ما ذكرنا أعاله حول المواضيع التي: البرامج واألنشطة الصحية -4
المراقب لنشاطات المؤسسات الشبابية يالحظ أن هناك إهمال واضح وتقصير في برامج وأنشطة ،الشبابية

ربية الجنسية واالنجابية،واألمراض  كالت.64ة الشبابيةشبابية المتعلقة بالموضوعات الصحالمؤسسات ال
فقبل التعرف على الحقوق وأساسيات التربية ،الجنسية،وتنظيم النسل ،وغيرها من الموضوعات الحيوية

الكثيرون من الشباب ،المدنية والديمقراطية وغير ذلك يتوجب أن يتعرف اإلنسان على جسمه أوالً
باب أو الشابات بل عند لمستقبل فقط عند الشوالشابات يجهلون أجسادهم ولن تقتصر المشكلة في ا

فعدم إطالع الوالدين على التطورات الفسيولوجية والجسمانية فإنها قد تخلق لهم المتاعب ،أوالدهم
                           .والمصاعب في المستقبل

فالغالبية العظمى تتعامل ،وايا أخرى غير الزاوية العلميةهذا باإلضافة إلى أن الموضوع يتم التعامل معه من ز
إذاً المطلوب برامج وأنشطة ،ة وليس علمية جنسيمع موضوعات الصحة اإلنجابة أو الجنسية من وجهة النظر

فقد أظهرت اإلحصاءات أن ما نسبته .فهم بالصحة الجنسية واإلنجابيةصحية تركز على الشباب لهدف تثقي
 األراضي الفلسطينية قد سبق لهم وأن سمعوا عن  سنة في24-10من الشباب من الفئة العمرية % 83.7

وتزيد المعرفة بمرض اإليدز لدى الشباب .في قطاع غزة% 77.8 و الغربيةفي الضفة% 87.2مرض اإليدز 
.  سنة24-20للفئة العمرية % 96.6 سنة مقابل 11-10للفئة العمرية % 50.7مع تقدمهم في العمر إذا بلغت 
فقط استطاعوا معرفة طريقتين صحيحتين للوقاية من مرض اإليدز % 29.3بالمقابل أظهرت النتائج أن 

 .65)في قطاع غزة% 23.8في الضفة الغربية و% 32.2(
وإذا ، والتي تشكل الكثير من المشاكلإن عدم االهتمام بهذا األمر سيبقي الجميع أسرى للعادات والتقاليد البالية

ال شك أن هناك نسبة من الوالدين يقومون ،ا حتماً سنقع بالخطأ الدور فإنناعتقدنا أن الوالدين سيقومون بهذا
باعتبار أن المجتمع الفلسطيني مجتمع شرقي فإنه يعتبر .بتثقيف أبنائهم بهذا الموضوع ولكن ما هي هذه النسبة

وإذا كان أيضاً اعتقاداً منا أن المناهج المدرسية تغطي هذه ،ن المحرماتالحديث بالمواضيع الجنسية م
تتناوله بل ألن الحديث به يعتبر  الفإن هذا الجانب أيضاً يعتري الكثير من الشك ليس ألن المناهج ،وانبالج

                                                 
: رام اهللا(،األولويات من منظور الشباب الفلسطينيالتحديات و ،)اليونسيف( برنامج دراسات التنمية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة . 63

 .37ص،)1999جامعة بيرزيت،
 .، رام اهللا1998 -5-1-4-30) 19-14( للفئة العمرية ورشة عمل بناة المستقبل اتحاد الشباب الفلسطيني، .64
 .ن فلسطي-رام اهللا. 2003،قاعدة بيانات مسح الشباب.2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، . 65
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وفي الغالب فإنه يتم حذف الموضوع وإحالته للقراءة ،نوع من المحرمات في الكثير من المدارس
حة بسبب اإلحراج الذي ومع أن هناك بعض األساتذة يقومون بتدريسه إال أن ذلك ال يعدو كونه لم،خصيةالش

 .قد يحصل من جراء التعمق بالموضوع
من األهمية بمكان أن يكون هناك عودة للعمل التطوعي الشبابي لما يشكله من أهمية في :العمل التطوعي -5

وأيضاً .66هذا باإلضافة إلى أهمية الموضوع في عملية التنمية المجتمعية،تنمية إمكانياتهم وقدراتهم
وهو بذات الوقت ،والعمل التطوعي بحد ذاته هو عملية مشاركة في عملية البناء،متواصلهم مع مجتمعه
والذي يعتبر تقليداً فلسطينياً ،ففي هذه األيام بسبب تراجع أهمية العمل التطوعي،يرسخ بهم قيم إيجابية

،حيث أفاد ما غهذا إذا ما أخذنا بعين االعتبار أن مثل هذه األعمال ستعمل على الحد من أوقات الفرا،قديماً
والمسألة .67أن لديهم وقت فراغ كبير% 27.2و الشباب أن لديهم وقت فراغ كافي،من% 47.3نسبته 

 بل والمؤسسات التي تهتم ،فهناك العديد من الدراسات واألبحاث،ليست بحاجة إلى طرح أفكار مكررة
اك برامج عملية حول العمل ولكن من األهمية بمكان أن يكون هن،وتدعو إلعادة االعتبار للعمل التطوعي

واعتبار العمل التطوعي جزء ال ،التطوعي على شكل برامج وأنشطة مستديمة وليست موسمية أو فئوية
 .المؤسساتيتجزأ من أنشطة وبرامج 

بعد الثورة المعلوماتية التي دخلت على وسائل اإلعالم التقليدية أصبح العالم : برنامج تكنولوجيا المعلومات -6
وأثرت على جميع الفئات وتأثروا بها بما ه الوسائل تخطت الحدود السياسية،هذ،قرية صغيرةيوصف بأنه 
وأصبح الشباب في هذه األيام ينظرون إلى هذه التطورات على أنها جزء من التسلية ال سيما ،فيهم الشباب
لذلك ،ى الشبابمرئية علدى تأثير هذه الوسائل سواء كانت مقروءة أو وليس خافياً على أحد م،االنترنت

وبات من ل في جوانب سلبية ولساعات طويلة،نجد أعداداً كبيرةً من الشباب يستخدمون هذه الوسائ
الضروري أن يكون هناك برامج وأنشطة في جوانب تكنولوجيا المعلومات ليس ألن هناك استخدامات 

لالستفادة منها في الدراسة و،ي بناء الشخصية وتنمية القدراتسلبية وإنما بهدف توضيح وبيان أهميتها ف
هذه البرامج ستفتح آفاقاً رحبة وواسعة أمام الشباب وستمكنهم من التعرف على موضوعات ،والحياة العملية

ك وسيلة من وسائل الغزو وإذا كان البعض يعتبر ذل، إلى تعرفهم على تجارب اآلخرينمختلفة باإلضافة
 الثروة  تستفيد من النواحي اإليجابية في التقدم العلمي لهذهفإنه ينبغي على المؤسسات الشبابية أنالثقافي،

 .في تكنولوجيا المعلومات
  ،يعيش الشباب مشكالت مجتمعهم وفي ذات الوقت لهم مشاكلهم الخاصة بهم: اجتماعية–برامج اقتصادية  -7

كون هذه القضايا للشباب أحالمهم وآمالهم وتطلعاتهم وهم يحلمون دائماً بتحقيقها في المستقبل وعادة ما ت
ولسنا بصدد الحديث عن المشاكل االجتماعية ،أهدافاً يضعها الشباب نصب أعينهم لتحقيقها في المستقبل

ولكن ما هو مطلوب من المؤسسات الشبابية طرح برامج تحد من هذه ،واالقتصادية التي يعيشها الشباب
شباب ال بد من تبديده من خالل هذه فالقلق الذي يعيشه ال،المشاكل وفي ذات الوقت العمل على حلها

                                                 
 . وما بعدها178، ص ) 1988الرياض:المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب(،الشباب وأمن المجتمع ، زعل وعصام زواوييعل.66
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 فالزواج وتكوين األسرة والعمل وارتفاع األجور مع ثبات الدخول كلها تصب في قلق الشباب من ،البرامج
كيف تعمل المؤسسات الشبابية على الحد من هذا القلق وكيف لها في ذات الوقت أن تعمل ،المستقبل
                                                                                                            .للمواجهة

لمؤسسات الشبابية لوحدها لن  بطبيعة الحال ا،شكل تفصيلي عن اآلليات والبرامجال نستطيع أن نجيب ب
ي إليجاد كافية للمواجهة والحد من هذا القلق فال بد من العمل بشكل مشترك مع القطاع الحكوم تكون

 ولكن البرامج التي قد تطرح سمتها أنها ستكون طويلة األمد، وهي ،الدعم الكافي إلنجاح مثل هذه البرامج
 .ليست بالعملية البسيطة فتحتاج إلى تغير في الهياكل االجتماعية واالقتصادية للمجتمع

ولكن معظم هذه الطاقات ي،طاقات كامنة عند القطاع الشبابال شك أن هناك : برامج اإلبداعات الشبابية -8
تهدر في أعمال غير نافعة لعدم وجود المؤسسات والمراكز الكافية التي تتبنى هذه الطاقات واإلبداعات 

 هذا باإلضافة إلى إشكالية يعاني منها ،والمواهب بغية تطويرها والعمل عليها حتى تصل درجة االحتراف
فكم ،مها بعض المؤسسات ألسباب كثيرةلمختلفة التي تقيالشباب أنفسهم وهي عدم مشاركتهم في النشاطات ا

هي البرامج التي تعمل على اجتذاب الطاقات الشبابية،وهل هي موجودة أصالً؟ال بد للمؤسسات الشبابية 
 فعلى سبيل المثال ال الحصر يجب أن ،من تبني برامج وأنشطة مختلفة تنمي هذه اإلبداعات وبالتالي تبنيها

وأنشطة فنية وموسيقية ومسارح ومعارض فنية لتمكين الشباب الموهوبين من إبراز يكون هناك برامج 
قدراتهم وإبداعاتهم وإنجازاتهم باإلضافة إلى تنظيم المسابقات الثقافية واالجتماعية الدورية، وأيضاً العمل 

ابية إذا وجدت هذه الطاقات واالبداعات الشب،على تشكيل الفرق الرياضية المختلفة من المواهب الشبابية
األرضية المناسبة والمؤسسة التي تطرح البرامج وتتبنى المواهب عندها يستطيع الشباب الموهوبين التوجه 

فكم هي الطاقات واإلبداعات الشبابية في المجتمع الفلسطيني المشتتة والتي ال تخدم ،إلى العنوان المناسب
سات والخبرات القادرة على اكتشاف الطاقات ال لشيء إال لعدم وجود مثل هذه المؤس،مجتمعها بشيء

 .واإلبداعات لدى الشباب وتنميتها خدمة للشباب ولمجتمعهم

تكاد تخلو أنشطة وبرامج المؤسسات الشبابية على اختالفها من الموضوعات :البرامج واألنشطة البيئية -9
فإننا نجد .68ضوع البيئيباستثناء بعض المؤسسات التي تعمل على زيادة تفاعل الشباب في المو،البيئية

المؤسسات لبعض ،فعلى الرغم من تنفيذ بعض نقصاً واضحاً في الوعي البيئي عند الشباب بشكل عام
 من ،بهدف الحدالذي ينفذه منتدى شارك الشبابي،)علشان بكره (المشروع البيئيلعل أهمها المشاريع البيئية،

برامج وأنشطة شبابية تعنى في موضوع البيئة  ءوإنشابحاجة إلى تضافر الجهود،ومع ذلك فنحن ،تدخينال
فالبيئة السليمة والنظيفة بالتأكيد ،قد تلحق بها من جراء عدم الوعيوحمايتها من التلوث واألضرار التي 

نسبة الشباب المدخنين في الضفة هذا إذا ما علمنا أن .هي عامل وقاية من األمراض واألوبئة الفتاكة
 .69%)6.5(شباب المدخنين في قطاع غزة مقابل ال%) 23.1(الغربية 

                                                 
 .رام اهللا،19/10/2000 بتاريخ ،مقابلة شخصية. مجتمعي، مركز الشباب ال ناصيف الديك. 68
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 المؤسسات األهلية من مسؤولياتها تجاه ال يعفيتعنى بالموضوع البيئي في فلسطين، وجود إدارة حكومية نإ
زيادة تفاعل إن .70غرس القيم اإليجابية في نفوس الشباب لحماية البيئة هي مسؤولية الجميعالشباب وتوعيتهم،ف

والحكومية المهتمة ات األهلية والشبابية من جميع المؤسس تعاونال يكون من خاللالشباب مع الموضوع البيئي 
 ،فإصدار الكتيبات والنشرات وحدها لن تكون كافية في زيادة اإلسهام في الحفاظ على البيئة،الموضوعبهذا 

ثر من أي فئة وبالتالي ال بد من وجود أنشطة وبرامج مستدامة تعنى في الموضوع البيئي والموجهة للشباب أك
 .أخرى

من األهمية بمكان أن تنتبه المؤسسات الشبابية، :ة الشبابيةالفكريملكية النجازات والختراعات وإالا -10
لالختراعات واالبداعات الشبابية على المستوى الوطني،كثيرة هي االختراعات الشبابية،التي تنتظر من 

والطاقة، وفي مجال الحاسوب، مجال الهندسة،ختراعات شبابية فيهناك ايرعاها أو يتبناها أو يدعمها،
،وغيرها من التخصصات، هذه االختراعات تنتظر مبادرة من المؤسسات واالتصاالت، والمواصالت

الشبابية،فال يكفي الحديث عن بناء القدرات والتمكين في المدنيات والقيادة الشابة،على الرغم من أهميتها، 
ات واالختراعات من أجل رعايتها وتمكين أصحابها لالنطالق المطلوب حصر هذه االبدعات واالنجاز

 .ولكي نخطي خطوة لالمام لكي يكون المردود عام، األمام،بهاء إلى

كثيرة هي مشاريع التخرج التي ينجزها طلبة الجامعات والمعاهد والكليات الفلسطينية، :مشاريع التخرج -11
مطلوب من ، عليها وتطويرها،إذا ما تم االنتباه لهاهذه المشاريع المميزة واألصيلة، والتي يمكن البناء

المؤسسات الشبابية التواصل مع الجامعات والمعاهد والكليات الفلسطينية ليس لغرض عقد نشاطات 
توعوية تثقيفية،بل من أجل التواصل مع الطلبة الذين ينجزون مشاريع تخرج مميزة ورائدة، فال يكفي أن 

وظيف سنوي لطلبتها وتقديمهم إلى الشركات والمؤسسات، المطلوب من تقوم الجامعات بعقد مهرجان ت
شبابية على حد سواء تشكيل لجنة دائمة لعقد مؤتمر سنوي لبحث االنجازات الجامعات ومن المؤسسات ال

 .الطالبية  سواء االبحاث المقدمة أو مشاريع التخرج بشقيها النظري والتطبيقي 

 العدد الكبير للمؤسسات الشبابية،وعلى الرغم من تعدد البرامج على الرغم من: لبرامج البحثيةا -12
ال واالنشطة المختلفة،إال أن برامج البحث العلمي يكاد يكون مختفياً من عمل وبرامج المؤسسات الشبابية،

 فسح المجالت البرنامج سهذه طة فقط، فنحن بحاجة إلى برامج بحثية شبابية جادة،يكفي بناء البرامج واالنش
لشباب المتميزين الذين يسعون في المساهمة في عملية التنمية بأبعادها المختلفة في فلسطين، من ام اأم

في التحليل و األبحاث والدراسات التي تتحلى بمستوى عال من الموضوعية والدقة هم إلنجازتشجيعخالل 
راتهم العلمية،وتحفيزهم وعلى تنمية قد تشجيع اإلبداع الشبابي في إثراء المحتوى المحلي،،وإلىوالنقد

 القضايا التي تهم مجتمعهم الكبير،وإلى وضع الحلول واآلليات التي تُخرج العمل الشبابي من للتعمق في
وال بد من أن يواكب هذا التزايد نمو باطراد،يتزايد عددهم الشباب الباحثون ف.دائرة القول إلى دائرة الفعل

م الثقافي والعلمي وتوظف طاقاتهم الفكرية وتحفزهم على نشاطهب رعى وتهتمالتي ت المؤسسات في عدد
،إلى جانب بناء قاعدة من  في فلسطينالشبابي للعمل أكاديميةتوفير مرجعية من أجل ،اإلنتاج المعرفي
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 ويعمم الوعي بتلك الشباب يدافع عن حقوق أكاديميبناء تجمع المعلومات العلمية والبيانات لصانع القرار،و
  .الحقوق

   )األشغال التقليدية(  والحرفية الشعبية  التقليديةتطوير الصناعاتدعم و -13

من نافل القول أن الفلكلور على اختالف تفاصيله، ليس بكل التراث الشعبي، من هنا نالحظ االهتمام بـبعض                  
ديـة  التراثيات،في الوقت الذي أهمل الجانب التراثي االقتصادي،بل واندثرت الكثير من المهـن الـشعبية التقلي      

لمؤسسات دولية تهتم بهذا الجانـب، فعـالوة        " بوسترات"التراثية الفلسطينية،وأصبحنا نشاهدها فقط من خالل       
من هنا ال بد مـن إحيـاء ودعـم          قتصادي تنموي، على القيمة التراثية الجمالية لهذه الموروثات،فإن لها بعد ا        

ظ على التراث الـوطني  لحفاا ، ليس فقط من اجلةاالهتمام بالمهن التراثي الشعبية التقليدية،وتطوير الصناعات و
ولديمومـة هـذه المهـن      الفلسطيني فقط،بل من أجل تشجيع الشباب على العمل بهذه المهن،للحد مـن البطالة،            

 . والحداثةاألصالةوتوارثها،وإلبقاء األوالد واألحفاد في عملية تواصل موضوعي ما بين 
االنـدثار،وفي  تية والحفاظ عليها من التشويه و     تطوير هذه الثروة الذا   توفير التدريب الالزم ل   من هنا فال بد من      

 الديمومـة والعطـاء     للمتهنيهـا منتجات التراثية لتسويقها بأسعار مقبولـة تكفـل         المقابل ضرورة الترويج لل   
الجمركية ووجود فترة   عن طريق اإلعفاءات الضريبية و    يجب أن يكون    ات  دعم هذه المنتج  وإن  ،االستمراريةو

تنفيـذ الحمـالت    ،وإقامة المعارض لهذه المنتوجات،و   إعطائها األولوية في التسويق    و تهاحمايومن خالل   ،حسما
إقامة المعـارض   ،ووالبوستراتالنشرات،وذلك من خالل وسائل اإلعالم،    وولياً،دلدعائية لتراثنا الوطني محلياً و    ا

 . قنصلياتنا في الخارج، والدولية عن طريق سفاراتنا والمحلية

فإنه من الضروري لمقترحة لعمل المؤسسات الشبابية،ثنا وبشكل مطول عن البرامج المستقبلية اد أننا تحوبما
وال بد أن يأخذ شكل ،ؤسسات التي تعمل مع فئة الشبابجداً أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين جميع الم

غليب الجوانب المهنية على جميع التعاون والتنسيق بين هذه المؤسسات شكالً متطوراً وديناميكية في العمل وت
دومة الوجود في إن أهمية هذه البرامج تكمن باعتبارها برامج شبه مع.71األهداف السياسية والحزبية الضيقة

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

 
 
 
 

 

 

                                                 
 .9ص. 1995، آب 3 عدد ،مجلة صوت الشباب . 71
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 ألمام ؟اهل من خطوة أخرى إلى  : لثالثاالمبحث 

 توصيات عامة: أوالً

 
 من أن يكون هناك تنسيق وتشبك دائمين بين المؤسسات الشبابية مع التركيز على مبدأ التخصصية ال بد .1

في عمل هذه المؤسسات وتفعيل أدوارها في المجاالت التربوية واالجتماعية والصحية والرياضية والمهنية 
 في األداء بهذا الشكل يعني إهداراً للوقت والفائدة دون أن تكون هناك نتائج أكبر الستمرارفا.72والثقافية
 .وأكثر 

المرافق والمنشآت والتجهيزات والتي يجب إنشاؤها من أجل تنظيم النشاطات والبرامج  توفير .2
لذا فمن ،ون األخرىأال يقتصر على منطقة دوبطبيعة الحال فإن توفير مثل هذه المرافق يجب ،المختلفة

 وباختصار هناك حاجة ماسة إلنشاء ،الضروري أن توزع هذه المرافق على األماكن التي هي بحاجة لها
وإنشاء مثل هذه المراكز يجب أن يأخذ ،سد الفراغ الناتج عن عدم وجودهاالمراكز والنوادي الشبابية ل

 هذه المراكز وتطويرها ستكون قادرة على ن إيجاد مثلإ،بعين االعتبار الحاجة بعد الدراسة المستفيضة
 .الخ… إعداد الشباب إعداداً جيداً في جميع المناحي سواء أكانت ثقافية أو اجتماعية أو رياضية

وال ضير .73ويتأتى ذلك من خالل توفير األموال الالزمة،دعم واسناد المراكز والنوادي الشبابية القائمة .3
فكثيراً من المؤسسات ال تستطيع ،ذه االحتياجات كمقدمة لتلبيتهايد همن إنشاء لجنة عليا تشرف على تحد

هذا إذا ما أخذنا بعين االعتبار أن مرافقها ومنشآتها ،شاطات لعدم وجود ميزانيات كافيةتنفيذ بعض الن
لنوادي وعلى صعيد آخر فإن الكثير من هذه المراكز وا،إلى تأهيلتعيش أوضاع صعبة جداً وهي بحاجة 

 .مثل هذه المنشآتتفتقر ل
 عن والدراسات واألبحاث والمعلوماتر البيانات يوفتمن األهمية بمكان .74إنشاء مركز دراسات شبابية .4

المجتمع بكل أبعادها يخلو نشاط يناقش أوضاع الشباب من الحديث عن أهمية هذه الفئة في فال  الشباب،
 وخالل إعداد هذه الدراسة تبين ،اه هذه الفئةنسقة تجوالمالحظ أن الجهود غير منظمة وغير م،ومضامينها

 أبحاث مراكز،فإن أهمية إنشاء  موزعة ومقسمة بين هذه المؤسساتأن المعلومات الخاصة بالشباب
شبابية،تكمن في المقام األول بمعرفة االحتياجات واالولويات،وتالياً البرامج والنشاطات،هذا إلى  ودراسات

رفد المكتبات العامة  قرار في سياساته المختلفة تجاه الشباب،وأيضاًجانب استناد واسترشاد صانع ال
 . دبيات تتناول موضوعات شبابيةأوالخاصة ب

أو قانون ،أو الئحة لتنظيم العمل الشبابيفإنه ال يوجد أي قانون . على الصعيد القانوني والتشريعيأما .6
كإطار يحدد ما لهم وما ،الخ للشباب… قافيةلسياسية والثشبابي يعالج األبعاد االجتماعية واالقتصادية وا

عام لباستثناء مشروع قانون رعاية الشباب الفلسطيني ،حتى مشاريع قوانين بهذا الخصوصوال ،عليهم

                                                 
 .رام اهللا. 10/10/2000. مقابلة شخصيةعارف جفال مدير الملتقى المدني،  . 72
 .مرجع سبق ذكره.  كمال أبو الرب. 73
 .مرجع سبق ذكره.  فرحات أسعد. 74
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 أن تسعى المؤسسات الشبابية لىإذن من باب أو.75 والذي لم يعرف إلى ما آل إليه هذا المشروع1998
 . على إصدار قانون للشباباليوم وأكثر من أي وقت مضى من أجل العمل

يوجد نقص واضح في عدد المدربين في البرامج واألنشطة  :والمتخصصون في الشؤون الشبابيةالمدربون  .7
مواقعهم ال معنى ذلك أن هؤالء األشخاص المتمرسين والخبراء في مواضيعهم و.76الشبابية المختلفة

ن كان ما ورد إو،ت المستهدفة بالوقت المناسبولن يكون بمقدورهم الوصول إلى الفئا،يستطيعوا سد الفراغ
أعاله يعتبر نتيجة في المقام األول إال أنه كذلك دعوة من أجل زيادة االهتمام بهذا الجانب عن طريق 

 . في هذا المجال لسد جزء من االحيتاجاتتدريب وبناء قدرات مدربين جدد

 .77لشباب واعتبارها فرداً رئيساً وليس ثانوياًاالهتمام بدور المرأة الشابة في المجتمع بشكل متساو مع ا .8

بتنظيم البرامج واألنشطة المختلفة والتي تساعد على إحداث عملية التغيير في األفكار والمفاهيم المسبوقة 
لذلك فإن اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة لعام  ،عن المرأة بشكل عام

 .تكاز الحقيقية لالنطالق إلى األمامهي نقطة االر. 1979

  .78 على أسس ديمقراطية. الشبابي في الضفة الغربية وغزةالعمل على توحيد الجسم .9

تشكيل مجلس أو هيئة شبابية في كل محافظة من محافظات الوطن ويكون هذا المجلس أو الهيئة  .10
لشباب وممثل عن مديرية ا،ياتباإلضافة إلى البلد.79المحافظة  مشكالً من المؤسسات الشبابية في تلك

وتكون مهمة هذا الجسم العمل على تطوير العمل الشبابي ووضع الخطط ،والرياضة في تلك المنطقة
 .الخ… واالستراتيجيات، ومساعدة وتمكين المؤسسات الشبابية في المحافظة

يكون هذا المعهد و،ات الفلسطينية في موضوع الشبابإنشاء معهد أو دائرة في إحدى الكليات أو الجامع .11
ما أن الجامعات تعتبر من أهم روافد العملية فب، األخرىأو هذه الدائرة جنباً إلى جنب مع المعاهد واألقسام

فإنه آن األوان إلنشاء مثل هذه المعاهد واألقسام لتسد ،رك بشكل فعال في تنمية المجتمعالتنموية وتشا
  .الحاجة الملحة للمجتمع الفلسطيني

،فعدد المراكز النسوية مقارنة مع عدد النساء قليل جداً، فال بد من إنشاء مراكز ز نسويةإنشاء مراك .12
يساعد في اتجاهات عدة، األول إشراك المرأة الشابة في األنشطة سأن إنشاء مثل هذه المراكز .أخرى

 ما أخذنا بعين إذاهذا . ثالثاً العضوية في هذه المراكزالرياضية وثانياً في البرامج واألنشطة األخرى و
 قليلة  في المؤسسات والنوادي واألطر الشبابيةاالعتبار أن عضوية المرأة بشكل عام والشابة بشكل خاص

 .جداً مقارنة مع الشباب

 بما أن الشباب ،سيق الجهود الرسمية وغير الرسميةويكون ذلك بتن،ية وطنية للشبابصياغة استراتيج .13
شباب تالي قوة التغير لذلك ال بد من صياغة استراتيجية وطنية للهم نصف الحاضر وكل المستقبل وهم بال

                                                 
 .ملفات اإلدارة العامة للشؤون الشبابية، وزارة الشباب والرياضة . 75
 .، رام اهللا6/10/2000، مقابلة شخصية ،ثقافيالمديرة التنفيذية لمركز بلدنا ال.  سهير الرنتيسي. 76
 .رام اهللا. 13/10/2000، مقابلة شخصيةجمعية المرأة العاملة،.  اإلرشادمنسقة قسم.  سامية طه. 77
 .مرجع سبق ذكره ظافر تيسير، . 78
 .، رام اهللا27/10/2000. مقابلة شخصيةمدير اتحاد الشباب الفلسطيني، .  محرم البرغوثي. 79
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فهناك العشرات من المؤسسات الشبابية والعديد من األجسام الشبابية ،على غرار القطاعات األخرى
 .الرسمية فهذه المؤسسات لها برامج وخطط وأهداف ولكن جميعها لم يرقى إلى االستراتيجية

 .ة في المجتمع بشكل متساو مع الشباب االهتمام بدور المرأة الشاب .14

واإلدارات وإفساح المجال لهم للمشاركة في المؤسسات ، في عملية صنع القرار الشبابإشراك .15
 .المختلفة، وإفساح المجال لهم للتعبيرعن مطالبهم من أجل االرتقاء بدورهم

 .حقوق اإلنسان و الشباب بالمبادئ الديمقراطية توعية .16

لما لها من دور مؤثر وأساسي لتطبيق ووسائل اإلعالم المختلفة لدورها ضرورة أخذ الصحافة  .17
 .وترسيخ مفهوم الديمقراطية في الحياة العامة وإبراز دور الشباب في بناء وتطوير المجتمع 

تمكين وتقوية الشباب الفلسطيني في المجال التعليمي والتربوي من  على الصعيد التعليمي والتربوي .18
شاملة للقيم ،ناهج تعليمية وتربوية ترعى التراث الفلسطيني والحضارة العربيةخالل العمل على م

الديمقراطية وحقوق اإلنسان والتربية المدنية والعمل على ايجاد منهاج فلسطيني موحد،وبناء المدارس 
بة تسرب الجديدة وتوسيع القائمة وتلبيته احتياجات المدارس المختلفة وجعل التعليم االلزامي معمماً،ومحار

الطالب من المدارس وتخفيض الرسوم الجامعية وتحديث الجامعات وبناء المعاهد والمؤسسات التعليمية 
 .المهنية

 على الصعيد االجتماعي زيادة الوعي المجتمعي من أجل حماية الشباب الفلسطيني من المشكالت  .19
غيرها من المشاكل التي تهدد االجتماعية واألمراض التي بدأت تنشر كالمخدرات، والعنف، واإليدز،و

لى نشر األفكار والقيم االجتماعية االيجابية والتي تعمل على تمكين الشباب من إ باالضافة ،الشباب
ثارة إنفسهم واالحساس بالمسؤولية اتجاه المجتمع وألى العمل على اعتماد الشباب على إ يضاًأو،االستقرار

 .ة الجنسية واإلنجابيةيالشباب بمختلف قضايا الصحلى جانب توعية إهتمامهم بالمصلحة العامة،أ

 وأخيراً القضاء على القيم السلبية كاألنانية وحب الذات والمصلحية وغيرها من القيم التي تصنف كعوامل    
 .هدم في المجتمع 

، لشباب من خالل ايجاد فرص عمل لهم لتقديم العون االقتصاديعلى على الصعيد االقتصادي العمل  .20
العمل على استيعاب الخريجين في المؤسسات الحكومية واعتبار الشباب جزء ال  و مشكلة البطالة منوالحد

 .لشبابللى توفير المنح الدراسية إهذا باالضافة ،يتجزأ من عملية التنمية

على الصعيد الثقافي رفع المستويات الفكرية والثقافية للشباب وتعميقها وتطويرها في سبيل مواجهة  .21
حياء التراث إالعمل على ،ولطمس والتشويه والتزوير التي تتعرض لها الثقافة الوطنية من جهةسياسة ا

لى جانب الحفاظ على التقاليد والقيم العريقة إمن جهة ثانية،  ،الشعبي الفلسطيني والحفاظ عليه بطرق عدة
 .لقيم والتقاليد واألفكار السلبيةوالعمل على ترسيخها وتطويرها، ومحاربة ا

تشكل فرقاً ولجاناً فنية وقامه النشاطات الفنية والرياضية على اختالفها إى الصعيد الفني والرياضي عل .22
 . الموسيقى والمسرح والغناء والدبكة لجان مثل،ورياضية وكشفية
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وتنمية  تكريس العمل المجتمعي التطوعي بهدف األستفادة من الطاقات الشابة بما يخدم المصلحة العامة .23
شجيع المبادرات الشبابية التي تساهم في تطوير دورهم وتعاضدهم مع الفئات ت لك من خاللوذ،المجتمع

 .و وطنيةأ معنوية  اجتماعية أواالجتماعية لما لذلك من أثار ايجابية سواء كانت اقتصادية أو

 في الشباب رعاية قانون تشكيل لجنة ضغط ومناصرة من الشباب والمؤسسات الشبابية المختلفة العتماد .24

 .التشريعي ،ومتابعة القضايا والموضوعات الشبابية على اختالفها  المجلس

االستمرار بعقد الدورات والمحاضرات وورش العمل والحلقات النقاشية والحوارية للشباب وفي   .25
 .والقانونية  والثقافية واالجتماعية  الموضوعات السياسية

واألبحاث والمؤتمرات وورش العمل من قبل متابعة النتائج والتوصيات الصادرة عن الدراسات  .26
  .ؤسسات األهلية والرسمية بشكل عامالمؤسسات الشبابية بشكل خاص والم

القرار وأخذ دورهم الحقيقي في عملية صنع ،ةتفعيل دور الشباب في األحزاب والتنظيمات الفلسطيني .27
 .بما يتناسب وحجمهم العددي

 حالة من االتصال وخلقظرائهم عربياً وإقليمياً ودولياً، ونالتبادل الثقافي بين الشباب الفلسطينيين .28
 .قيق األهدافواالعتماد على الذات في تحساب الخبرة واإلطالع على التجربة،،من أجل اكتوالتواصل بينهم

 .ير المشاريع االقتصادية الشبابيةتشجيع وتطو .29

 .ع في إنشاء المجلس األعلى للشبابضرورة اإلسرا .30

 .مؤسسات إقراض شبابي الشبابي،أو على األقل أنشاء بنك التسليفأنشاء  .31

 . لمسح وتعداد المؤسسات والنوادي والمراكز العاملة مع الشباب بحثضرورة القيام بمشروع .32

إنشاء لجان تقييم متخصصة سواء داخل المؤسسة،أو من خالل الشبكات واألجسام األخرى، من أجل  .33
 .المشاريع،الستخالص العبر أنتهاء تقييم البرامج واالنشطة أثناء وبعد

من الناحية الواقعية ما زالت المؤسسات الشبابية بحاجة ماسة إلى بناء :بناء قدرات المؤسسات الشبابية .34
ومع أن بعض المؤسسات األهلية ية،من النواحي اإلدارية والمالقدراتها ودعمها فنية ولوجستياً،ال سيما 

سسات الشبابية،إال أن هذه المحاوالت لم يكتب لها النجاح قامت في السابق في محاولة لبناء قدرات المؤ
تقيماً موضوعياً " شركاء"،ألسباب ذاتية وموضوعية،وتستحق تجربة منتدى شارك الشبابي في مشروعه 

للجهود التي بذلت النجاح المشروع وتعميمه، حيث لم يكتفي شارك باستقبال الطلبات التي قدمت من قبل 
ستفادة من المشروع،بل قام بتحليلها بغية االستفادة العملية والعلمية في بناء الدورات المؤسسات الشبابية لال

ولكي تكون هذه الدورات تعبيراً حقيقياً عن احتياجات وأولويات يبية التي نفذها في مشروع شركاء،التدر
ي،من أجل زيادة إلى حالة من التخطيط العلم،واخراجها من حالة اإلرتجال والعفوية المؤسسات المتقدمة

والمالية من خالل أنظمة فاعلة الناحية اإلدارية  من فاعلية تلك المؤسسات في بناء برامجها وأنشطتها
 .80ية تواكب التطورات والتغيرات التكنولوجية،بغية االرتقاء بالعمل الشبابي الفلسطينيلموع

                                                 
 .، رام اهللا11/4/2006، بتاريخ مقابلة شخصيةماعرة،المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي، بدر ز.  80



 79

 المتقدمة لمشروع المؤسسات لطلبات أجراه منتدى شارك الشبابي بيانات المؤسساتيتضح من تحليل 
فقد  كانت غير مشجعة،ومؤشر على االرتجالية في العمل وعدم التخطيط المؤسساتي،  التحليلأن النتائجشركاء،

 طلبات غير مكتملة وال 6 طلبا حيث كانت هناك 267 طلباً من اصل 245بلغ عدد الطلبات التي تم تحليلها 
من المؤسسات % 28فقد أظهر التحليل أن حوالي .  الموعد المحدد طلباً وصلت بعد انتهاء17و.يمكن تحليلها

% 18من المؤسسات المتقدمة لديها محاسب يعمل بدوام كامل و% 18المتقدمة لها أكثر من فرع ،وأن حوالي 
. من المؤسسات تعتمد على خدمات محاسب بدوام جزئي% 64منها ليس لديها محاسب على اإلطالق و

من المؤسسات ليس لديها % 31المتقدمة تدير حساباتها بطريقة يدوية،وأن حوالي من المؤسسات  % 72وأن
من المؤسسات بوجود إيرادات محلية ال تتجاوز عشرة أالف % 58أي مصدر إيرادات محلي بينما أفادت 

من المؤسسات لديها مصادر تمويل محلية تزيد عن عشرة أالف دوالر في % 11وأن .دوالر في العام
من المؤسسات ال تتلقى أية % 66في اإليرادات الخارجية من المنح، فقد أظهر التحليل أن   فيما يتعلقأما.العام

فقط منها تتلقى منح % 5منها تتلقى منح خارجية ال تتجاوز مئة ألف دوالر سنويا و% 29منح خارجية وأن 
 شبابية يظهر بما ال يدع مجاالً  مؤسسة245إن هذا التحليل لحوالي. 81خارجية تتجاوز المئة ألف دوالر سنوياً

للشك،أن المؤسسات الشبابية بحاجة ماسة إلى بناء قدراتها وأنظمتها المالية واإلدارية بالوجه الذي تبناه 
مشروع شركاء،وأن هذا المشروع ذو أهداف تنموية بامتياز،سيما وأن المؤسسات المستهدفة هي من 

يجب أن تعمم وأن " شركاء"من هنا فإن تجربة مشروع .التدريبلتمويل و في االمؤسسات الصغيرة األقل حظاً
تأخذ صفة االستمرارية والديمومة من أجل مواكبة المؤسسات الشبابية لكل ما هو جديد،هذا إلى جانب الوفاء 

 . بالمتطلبات والمعاير المحلية والدولية من الناحيتين اإلدارية والمالية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ."شركاء"مشروع  لمنتدى شارك الشبابي من أجل االستفادة من تحليل مستوى المؤسسات المتقدمة 7ملحق رقم ،ي/للتفصيل أكثر،أنظر.  81
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 جابات منتظرةإعة وأسئلة مشرو: ثانياً

 في الحياة السياسية الحاصلال أحد ينكر حجم التغيير رق طرق،المؤسسات الشبابية اآلن على مفت إن
 بعض التغيرات وال أحد يستطيع أن ينكر أن العمل الشبابي في فلسطين، قد يطرأ على أجندتهالفلسطينية،

 الناتجة عنها مستخدمين هرواظوالمشكلة الدراسة بهل سنقوم جميعاً واستناداً على ما سبق والتطورات من هنا،
 أو استنباطاً صحيحاً لواقع اً نتائج منطقية استقراءالطرق العلمية لكي نصل إلى نتائج علمية، لكي تعكس

 مر بها العمل الشبابي والمؤسسات الظواهر واألحداث والمواقف التيوبالتالي ال بد من دراسة المشكلة،
. والعوامل التي أدت إلى تكوينهااألسباب الحقيقية الكامنة وراء تلك المشاكل رجوع إلى من خالل الالشبابية 

إن ذلك ال يعني أننا نريد أن ،ى فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبلعلإن ذلك سيساعدنا مؤسسات شبابية وأفراد 
يل أزمة العمل نصف المشكلة ونصل إلى تشخيص وصفي تقليدي لها، بقدر ما أننا نريد الوصول إلى تحل

الشبابي في فلسطين ،في محاولة حثيثة لمعرفة مدى إعاقة النظام القانوني الفلسطيني واالجتماعي واالقتصادي 
وبالتالي ما هي األسباب الكامنة وراء عدم تمكن هذه ،والثقافي لجهة المؤسسات والعمل الشبابي في فلسطين

ومن أجل ،ت الوقت من أن تأخذ دورها الفاعللمهمشة في ذاواتمعية المهمة والتغيرية الكبيرة،الشريحة المج
بتقييم كامل وحقيقي لمجمل البرامج  القيام ال بد من، وللوقوف عن كثب على مجمل األوضاع التفاعل الحقيقي

،لكنها قد تكون ئلة التي قد تكون مثار جدل وخالف من األسواألنشطة والعمل الشبابي،إلى جانب طرح العديد
 :لحقيقية لوضع الحلول العملية المناسبة للمؤسسات والعمل الشبابي في فلسطين على حد سواءالبداية ا

هل البرامج حققت الهدف منها؟ ، وهل البرامج (  الشبابية على مدار عقد من الزمنتقيم البرامج واألنشطة .1
 مآليات التقييي ذلك ؟،الممول كان لها الغلبة فأم أن أجندة بنيت بناء على احتياجات الشباب؟،واألنشطة 
عتبار عدم أخذين باال). بة؟،شفافية المؤسسات الشبابية؟،التخطيط المؤسساتي؟المساءلة والمحاسالمتبعة؟،

فالموضوع ليس عرضاً تاريخياً فقط، وال هو عملية بقدر ما أننا نريد أن نستفيد،الغوص  في التفاصيل،
 .وصف طالما وصفناها وشخصناها في الماضي

 .)اإلشكاليات والصعوبات (  اقع المؤسسات والعمل الشبابيحاضر وو .2

 على آليات التأثير في برنامج الحكومة، التأثيرقة مع  الحكومة،ومع البرلمان،العال( استشراف المستقبل  .3
مؤسسات العاملة في مجال التشبيك والتنسيق بين الالقوانين والسياسة العامة،لضغط والمناصرة،

تغيير أساليب العمل انح وللمؤسسات الشبابية، للمةاألجندة التمويلينشطة الشبابية،البرامج واألالشباب،
،وضع الخطط والبرامج والحلول العملية كات فعلية بين المؤسسات الشبابيةمحاولة بناء شراوتطويرها،

الل األجسام تفعيل الحياة الديمقراطية الداخلية من خ،الرؤى المستقبليةعمل الشبابي،والقابلة لتطبيق في ال
ؤى تحويل الر،) اإلدارية،الطاقم،المتطوعين،الهيئة العامةالهيئةمجلس األمناء،( لمؤسسات الشبابيةالداخلية ل

عات وآمال الشباب في مستقبل وصوالً إلى سياسة وطنية معبرة عن تطلإلى أهداف يعمل عليها الشباب،
 .المجلس األعلى للشبابطريق إنشاء ، وجود جسم يجمع المؤسسات الشبابية على أفضل
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ال داعي لجلد الذات،علينا االستفادة من التجارب ،يجب أن نكون عمليين،من هنا علينا أن ال نغرق في التفاصيل
السابقة، وكل ذلك يتطلب منا روحية عالية في النظر للمستقبل على أمل أن نبقى متفائلين ومستعدين للتقدم في 

 .كل األحوال
 أن نسأل وكأفراد، عاملومؤسسات مجتمع مدني بشكلينا كمؤسسات شبابية بشكل خاص،عوتأسياً على ما سبق 
بل لوضع البرامج لتشخيص،لنصل في الحد األدنى ليس فقط إلى الوصف وا،أنفسنا األسئلة التالية

 .اف قابلة للتنفيذ ألهدهاولتحويلوالخطط،
 كيف يتعرف المجتمع على أفكار الشباب ورؤاهم وقدراتهم؟ .1
 المدارس والجامعات ومراكز الشباب واألندية والنقابات وسائر المنظمات فيالقنوات واألساليب  هيما  .2

  إتاحتها ودعمها؟ينبغي التيغير الحكومية 

  مناسبات معينة ؟في الشباب آلراءهل نقوم بعمل استطالعات دورية  .3
  مجال العمل الحر؟فيكيف نشجع الشباب على الدخول  .4
 ؟قامة المشروعات الصغيرة كيف نشجع الشباب على إ .5
 ؟ م التعرف على أفكار وتطلعات شبابهفي األحزاب السياسيةكيف نعمق خبرة  .6
  الحياة العامة وننمى لديهم روح الخدمة العامة والتطوع؟ فيكيف نشجع الشباب على المشاركة  .7
 ؟منها ال سيما الشبابية  المنظمات غير الحكومية أنشطة في االنخراطكيف نشجع الشباب على  .8
  ؟ الجماعيكيف ننمى لديهم روح الفريق والعمل  .9

 عندما يسعى للمشاركة ؟ وكيف نتعامل معها ؟.أو يشعر بها. يجدها الشباب التي العقبات  هيما .10
  كل المجاالت ؟ في الشبابية والعناصر المتميزة القيادات اكتشاف فيكيف نساهم   .11
  منها ؟االستفادةقادر على كيف نوجد السبل إلتاحة الفرصة لمن يستحقها وال .12
 كيف نتيح لهم فرصا أكبر للتدريب وتحمل المسئولية ؟ .13

 هل وصلت المؤسسات الشبابية إلى المناطق الفقيرة والمهمشة؟ .14

 وما هو دور األحزاب والفصائل في التأثير على المؤسسات الشبابية ؟ .15

لحة،أم كان للخارج دور في وهل كان تأسيس العديد من المؤسسات الشبابية نابع من حاجة محلية م .16
 هذا؟

 ولماذا غابت التراكمية في العمل من غالبية المؤسسات الشبابية؟ .17

 ولماذا امتاز عمل المؤسسات الشبابية بالعمل الموسمي ؟ .18

 وهل كانت المشاريع المقدمة أو المقترحة مدروسة بما فيه الكفاية ؟ .19

مؤسسات الشبابية أو أنها تعاني منها وتحول وما هي نقاط القوة ونقاط الضعف التي إما تمتاز بها ال .20
 عاجزة عن تقديم ما هو مطلوب منها ؟ تكون هذه المؤسسات في الصدارة ،دون أن

 هل كانوا الشباب طيلة الفترة الماضية عبارة عن أداة ووسيلة للمؤسسات التي تعمل مع الشباب؟  .21
 هل نثق في الشباب ونصبر عليهم؟ .22
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 حديا؟هل نعتبر التجديد فرصة أم ت .23
 عبء أم شريك؟: كيف ننظر لدور الشباب في التنمية .24
 هل التمكين السياسي واالقتصادي للشباب أولوية في بناء مؤسسات الحكم الجيد والديمقراطية؟ .25
 هل لدينا سياسة لتمكين الشباب وكيف نقيمها؟ .26
 ماذا فعل الشباب للشباب؟ .27

 ما هو تعريف الشباب في فلسطين من الناحية السياسية؟ .28
 )البرلمانية والمحلية والرئاسية(نسبة مشاركة الشباب في االنتخابات ما  .29
 ما حجم عضوية الشباب في األحزاب والنقابات والجمعيات األهلية والنوادي االجتماعية؟ .30
 ما هي إحصاءات البطالة بين الشباب، بدقة؟ .31

 وما نسبة الشباب الراغبين في الهجرة إلى الخارج؟ .32

 والتشابه واالختالف بين الشباب والشابات؟لشباب؟هي مؤشرات النوع بين اما  .33

 هل سيبقى الشباب على هامش الفعل؟ .34

 الشباب أم الحكومة؟: الشباب الذي يمثلمن .35

 ما هو المطلوب في المستقبل القريب من المؤسسات الشبابية ؟ .36

 هل من إمكانية لبناء شراكات بين المؤسسات الشبابية ؟ .37

 ة لها رؤى وتطلعات مستقبلية؟وهل نحن مستعدون لبناء شبكة شبابي .38

 كيف لنا أن نستمر ونبني برامج ونعقد األنشطة دون تمويل ؟ .39

وهل يعقل أن تبقى بعض المؤسسات الشبابية الكبيرة محتكرة لتمويل؟ في الوقت التي ال تجد به بعض  .40
 المؤسسات المال الكافي لتسديد فواتير الكهرباء والماء؟ 

الكبيرة والمانحين عدم التعامل مع المؤسسات الشبابية األخرى لعدم أليس من حق المؤسسات الشبابية  .41
 وجود أنظمة تحكمها أو لوائح تنظم عملها؟ 

وإذا وجدت هذه الجهة ما هو ية حول الجهة التي تمثل الشباب ؟أليس من أزمة في الساحة الفلسطين .42
 ؟ ةمصدر شرعيتها التمثيلي

 يرة عن دعم وتمكين المؤسسات الشبابية الناشئة ؟  لماذا ترفض وتمتنع المؤسسات الشبابية الكب .43

 كمؤسسة شبابية ناشئة عدم قبول التمويل من بعض الجهات في الوقت الذي تتمتع به لماذا يطلب منا .44
 بعض المؤسسات الشبابية الكبيرة في وفرة من التمويل؟

البحث في قضايا أليس من حق الشباب على مؤسساتهم وجود مراكز أبحاث ودراسات شبابية،هدفها  .45
 الشباب وليس أجندة الممول؟  
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 المالحق
 .يمكن أن يكون هناك بعض التكرار لبعض المؤسسات: مالحظة

  أسماء المؤسسات الشبابية والنسوية1ملحق رقم 

 

 والعاملة مع الشبابأسماء المؤسسات الشبابية  .1

 
 رقم الفاكس رقم هاتف العنوان اســم المؤسسةالرقم

 2958070 2980401   رام اهللا  الشباب الديمقراطياتحاد  .1

  2981314  رام اهللا اتحاد الشباب الفلسطيني  .2

  2986815  رام اهللا اتحاد المعاقين  .3

   2954071 2954072   رام اهللا اتحاد شباب االستقالل  .4
   2987122  رام اهللا اإلسالمياالتحاد   .5

  2896689  رام اهللا التقدمي  الشباباتحاد  .6

7.  
 وتفعيل دور لإلعالمالهيئة الفلسطينية 

 الشباب بياالرا 
  2343430 2343428  الرام 

 2963850 298580  رام اهللا شبيبة حزب الشعب  .8

  2963850  رام اهللا مجلس الشباب الفلسطيني  .9

 2400860  رام اهللا منظمة الشبيبة.10
   جنين مؤسسة كنعان.11

   القدس رؤيامؤسسة .12

   رام اهللا اتحاد مراكز المخيمات.13

   رام اهللا منظمة النجادة الفلسطينية.14

   بيت لحم مؤسسة النور الشبابية.15

   رام اهللا القيادات السياسية الشبابية.16

   نابلس االتحاد العام للعمال.17

   رام اهللا/عين سينا مركز عين سينيا.18

   لفيتس/اسكاكا مركز اسكاكا الثقافي.19

   جنين/طورة الشرقية مركز القسام الشبابي.20

   جنين/رابا مركز شباب رابا.21

   جنين/جلقموس مركز شباب جلقموس.22

   نابلس/ بيت امرين مركز بيت امرين.23
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   نابلس/عين بوس مركز عينا بوس.24

   سلفيت/ قيرة  مركز شباب قيرة.25

   سلفيت/ حارس  مركز شباب حارس.26

   بيت لحم/بيت ساحور لجديد للشباب والديمقراطيةمركز الغد ا.27

   جنين مركز جذور الشبابي.28

   رام اهللا منتدى رواد الشباب.29

   بيت لحم مؤسسة النور الشبابية.30

   رام اهللا  بال حدودأصدقاءجمعية .31

   نابلس نادي الموظفين.32

   القدس/ الرام جمعية الشبان المسلمين.33

   جنين/دير غزالة  ةدير غزال/ مركز شباب.34

   جنين/ عربونه مركز شباب المستقبل.35

  2343352-02 القدس جمعية الدراسات العربية /دائرة تنمية الشباب.36
  2811560-02 جفنا  مركز نادي القرية الفلسطينية .37
  2397106-09 نابلس  جمعية المستقبل الفلسطيني .38
  2974642-02 بيتونيا  جمعية خريجي كليات المجتمع .39
  2811629-02 البيرة  مجلس القيادات الشابة.40
  2971612-02 رام اهللا  جمعية شباب فلسطين المستقبل .41
  2959618-02 رام اهللا  المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية.42
  2811629-02 بيرزيت  جهود للتنمية المجتمعية والريفية .43
  2328081-09 نابلس   جمعية اللد الخيرية .44
  6277626-02  البلدة القديمة -القدس  جمعية برج اللقلق المجتمعي .45
  2967742-02 رام اهللا   اإلعالميملتقى الشباب .46

 رام اهللا  اتحاد الشباب الفلسطيني .47
02-

2981313/4  
  2229131 الخليل  رابطة الشباب الدولية .48
  2769013 بيت فجار  جمعية الشبان المسلمين .49
  2578620-09 الفارعة  جلس المشاريع التطويرية للشباب م.50
  2970203-02  اإلرسال  األسرة تأهيلمركز .51
  2860365-02 بيت ريما  جمعية بيت ريما .52
  2974862  رام اهللا  شمس ركزم.53
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  2950005  اإلرسال جمعية فلسطين .54
  2226359 الخليل  نادي بيت الطفل الفلسطيني.55
  2337403-09 نابلس   الفلسطينية ةأنادي المر.56
  2437233-04 جنين  رابطة خريجي الجامعات والكليات .57
    رام اهللا جمعية تنمية الشباب .58
    رام اهللا  مركز غداً.59
  2986121/2 رام اهللا مؤسسة تامر .60
  2971273/4 رام اهللا الملتقى المدني .61
  2954289 رام اهللا اتحاد لجان العمل الزراعي .62
  2777333 بيت لحم مركز وئام .63

  القدس منتدى الفكر العربي.64
6264338 

6289126    

 2407530 2407018 البيرة الحركة العالمية للدفاع عن األطفال.65

 2989490 2989492 رام اهللا مؤسسة مفتاح.66

 2952608 2952985 رام اهللا مركز الديمقراطية وحقوق العاملين.67

 2963932 2989123 رام اهللا ج وتأهيل ضحايا التعذيبمركز عال.68

 2966315 2966319 رام اهللا مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين.69

 2986121 2986121 رام اهللا مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي.70

 2986815 2959097 رام اهللا االتحاد العام للمعاقين .71

 2986796 2986698 رام اهللا )معا(مركز العمل التنموي .72

 2407837 2405777 البيرة مركز بيسان للبحوث والتنمية.73

 2980367 2980367 رام اهللا جمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا.74

 2980550 2958836 رام اهللا اتحاد لجان اإلغاثة الطبية.75

 2407518 2407517 البيرة اتحاد لجان العمل الصحي.76
   القدس مجموعة سرايا القدس.77
   القدس لسريامركز ا.78
   القدس مركز نضال.79
   القدس الرؤيا الفلسطينية.80
 2980583 2952706 رام اهللا سرية رام اهللا األولى.81
   القدس جمعية شباب البلدة القديمة.82
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 والعاملة مع الشاباتأسماء المؤسسات الشبابية النسوية .2

 
 رقم الفاكس رقم هاتف العنوان اســم المؤسسة الرقم
   رام اهللا/ االمعري  كز البرامج النسويةمر )1

   جنين/بيت قاد مركز نسوي بيت قاد )2

   جنين/ مخيم جنين ز النشاط النسويكمر )3

   جنين/ مسلية مركز مسلية النسوي )4

   جنين/كفر راعي مركز نسوي كفر راعي )5

   نابلس نادي المرأة الفلسطينية )6

   جنين/ عنزا مركز عنزا النسوي )7

   جنين/ جلبون  النسويبون جلمركز )8

   جنين/فقوعه مركز فقوعه النسوي )9

   جنين/جبع  مركز جبع النسوي)10

   جنين/الراحة مركز الراحه النسوي)11

  2337403-09 نابلس  ة الفلسطينية أنادي المر)12
 6282593 6284654 القدس جمعية الشابات المسيحية)13

  2348848 الضاحية مركز الدراسات النسوية)14
 2954072 2954071 رام اهللا اتحاد العمل النسائي)15

 2695144 2950155 رام اهللا اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي)16

 2987252 2527298 رام اهللا اتحاد لجان المرأة الفلسطينية)17

 2401093 2401093 البيرة )األمانة العامة(االتحاد العام للمرأة الفلسطينية)18

 2404624 2407194 البيرة )الهيئة اإلدارية(للمرأة الفلسطينيةاالتحاد العام )19

 2965843 2956106 رام اهللا االتحاد النسائي العربي)20

 2961563 2966140 رام اهللا جمعية العمل النسوي)21

 2963288 2981977 رام اهللا جمعية المرأة العاملة للتنمية)22

 5324672 5324025 القدس مركز سوا)23

 2400406 2405726 البيرة  النسائيةجمعية الهدى)24

 2402876 2401544 البيرة جمعية إنعاش األسرة)25

 6283636 6261675 القدس جمعية تنظيم وحماية األسرة)26

 2961404 2964746 رام اهللا طاقم شؤون المرأة)27
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 2981728 2981728 رام اهللا مؤسسة الخنساء)28

   الضاحية مركز القدس للنساء)29

 2347068 2347069 الضاحية لإلرشاد القانوني واالجتماعيمركز المرأة )30

 2347438 2342172 نابلس مركز حواء)31

 2377774-09  نابلس مركز شؤون المرأة والعائلة)32

  2966526 رام اهللا منتدى النساء الفلسطينيات)33

 2899731  رام اهللا/ دير جرير جمعية سيدات دير جرير)34

  2330333 لسناب جمعية الدفاع عن األسرة)35
2956853 2957176 رام اهللا جمعية النهضة النسائية)36

  2989788 رام اهللا المركز الفلسطيني لإلرشاد)37
   وادي الفارعة مركز نسوي وادي الفارعة الخيري)38
   الضفة الغربية اإلغاثة الزراعية/ المراكز والنوادي النسوية)39
   جنين/دير غزالة  النسويدير غزالةمركز )40

 
 
 
 مؤسسات شبابية أو لها برامج شبابية. 3

لمنتدى شارك الشبابي من أجل المشاركة في دورات بناء القدرات التي نفذها بطلبات المؤسسات أدناه تقدمت (
 .)2006 عام شارك من خالل مشروع شركاء

 
 
 فاكس هاتف منطقة العمل اسم المؤسسةالرقم

 2324844-09 2324844-09مخيم بالطة مركز شباب بالطة االجتماعي1

 2332551-09 2332551-09الضفة الغربيةالملتقى 2

 2377989-09 2377989-09نابلسمركز جذور للثقافة و الفنون 3

 2322338-09 2322338-09نابلس مركز شباب إسكان الموظفين4

 2381717-09 2381717-09نابلسجمعية المنهل الثقافي للمرأة و الطفل5

 2337403-09 2337403-09نابلسنادي المرأة الفلسطينية6

  نابلسالمنبر الشبابي للتنمية البشرية7

  2347885-09نابلسمركز السنابل الثقافي النسوي8

 2384024-09 2384024-09نابلسملتقى اإلعالميين الصغار9

 2341978-09 2341822-09نابلسمنتدى الخرجين الثقافي10

   2372863-09نابلسمؤسسة الشيخ عمرو عرفات 11
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 2384151-09 2380215-09نابلسجمعية الهالل األحمر الفلسطيني12

 2994134-09 2994133-09سلفيتجمعية نساء من أجل الحياة 13

   599474291نابلسجمعية اللجنة األهلية 14

    سلفيتمركز سلفيت لتكنولوجيا المعلومات 15

 2335959-09 2335959-09نابلسمركز رعاية الطلبة المبدعين16

 2387915-09 2387915-09نابلس االجتماعيين والنفسيينننقابة األخصائيي17

 2327670-09 2327670-09 نابلسمركز حوار للطفولة18

 2346677-09 2346677-09نابلسجمعية رعاية الشباب الخيرية 19

   2347343قوصينرياضينادي قوصين ال20

 2336588 2336588نابلسالجمعية الفلسطينية للدراسات اإلقليمية21

   2396738عصيرة الشمالية جمعية أصدقاء والبيئة الخيرية 22

 2328540 2328540عسكر مخيم جمعية رعاية الطفل الفلسطيني 23

   92388025نابلس مركز ميالد الثقافي 24

   2327873عسكر مخيم  البرامج النسويمركز25

   2396716الية شمعصيرة النادي عصيرة الشمالية للسيدات26

 2379878 2379878نابلس والفنون ةجمعية مركز الثقاف27

 2392560 2392560مخيم العين مركز البرامج النسوية 28

 2325885 599666404نابلس جمعية بيت البلد للعمل االجتماعي 29

 23300488 23300488مخيم العين اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين30

 2329455 2329455نابلسجمعية العمل التنموي31

 2337171  نابلسجمعية أصدقاء جامعة النجاح 32

   2399740عصيرة الشمالية نادي شباب عصيرة الشمالية33

     ياصيدجمعية نادي ياصيد الرياضي34

 2533112 2533113ياصيد  جمعية ياصيد الخيرية35

 2334303 2334303ذان اوادي البجمعية نساء الباذان الخيرية36

  2379125بالطة البلدجمعية نساء بالطة البلد الخيرية37

    مخيم الفارعةمركز الشباب االجتماعي38

    عصيرة الشمالية جمعية عصيرة الشمالية 39

 2987738 599925732جوريشجمعية جوريش للتنمية والتطوير 40

 2901798-09 2901798-09كفر ثلث/عزونجمعية البر واإلصالح الخيرية41

 2940019-09 2940019-09عزون نادي شباب عزون الرياضي 42
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   2998306-09حبلةنادي حبلة44

 92940483 92940483حبلة جمعية حبلة الخيرية 45

   92946413قلقيليةنادي قلقيلية األهلي46

 24774460 24774460رام اهللامركز المنتدى الثقافي47

 2791060 2791060القدسملتقى بناة المستقبل48

  2799899القدس نادي شباب أبو ديس الرياضي49

 2791077 2791077القدسجمعية الرعاية لألطفال 50

 5321891 5810977مخيم شعفاطنسوي مخيم شعفاطمركز ال51

52
مركز العمل المجتمعي

 -البلدة القديمة 
 6274547 6260782القدس

 2472480 2472480بيت دقوجمعية بيت دقو للتنمية والتطوير53

 2407837 99550448بدومنتدى نوافذ الشبابي 54

    القدسنادي القدس55

56

أبو غربية للتطوير مؤسسة وجدي نهاد 
العلمي 

 6262984 6286357القدس

 6285387 6285387القدسمؤسسة النيزك للتعليم الالمنهجي57

 5811625 5811625شعفاطمركز الطفل الفلسطيني الثقافي58

    العيزرية جمعية شروق النسوية الخيرية59

 2790396 2790396العيزريةبيت الطفل الفلسطيني60

61
القدس البلدة جمعية مركز اللقلق المجتمعي

 6264863 6277626القديمة

 2791347 2791347القدسجمعية أصدقاء جامعة القدس62

  2905540دير ابزيع جمعية دير ابزيع الخيرية67

 2902823 2970450رام اهللا نادي رياضة السيارات والدراجات 69

 2950524 2950523لغربيةالضفة اجمعية أنصار السجين70

 2971347 2971347رام اهللا والبيرةمركز بيت المقدس72

 2966064 2956853رام اهللا والقضاءجمعية النهضة النسائية73

 2982825 2982823الضفة وغزةمنتدى األفق للشباب76

 2963850 2963840الضفة وغزةجمعية تنمية الشباب78

   2484470بيت لقيايامركز ثقافي بيت لق80

 2484075 2484075بيت لقيانادي اتحاد بيت لقيا81
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 2964410 2961563رام اهللا جمعية العمل النسوي لرعاية المرأة 82

 2954071 599741583أم الشرايطنادي الوحدة الرياضي 84

 2969731 2969730الضفة الغربيةتعاون لحل الصراعات86

 2971507 2971506الضفة وغزةاج الفلسطينيصندوق الزو87

  جلبونمنتدى جلبون الثقافي89

 42414927 42414927جنيننادي إسالمي جنين90

  2466619كفر راعي جمعية كفر راعي للتنمية والثقافة 92

 42416660  جنين مركز جذور الشبابي أمنية 94

  599252161سطينفلمخيم جنين-مركز الشباب االجتماعي98

 42502680 599275225برقين مركز أجيال الشبابي والطفولي  برقين 99

 42416334 42415334جنينجمعية تأهيل ورعاية الكفيف الخيرية102

  42462022يعبدجمعية التقدم الخيرية103

 42503504 42503504جنينمؤسسة شباب المستقبل104

  599226196جنينلتراث الشعبي الجمعية النسائية ل106

 2433138 2433138مخيم جنينمركز النشاط النسوي107

  599706072جنينالمركز الثقافي النسائي109

 42443793 42443793كفردان )شارك(مركز كفردان الشبابي 110

113

مركز تكنولوجيا المعلومات اإلقليمي للشباب 
والشابات 

قرى وسط 
  جنين_نابلس

 42441014 42441014اليامونمركز اليامون الثقافي115

 2222010 2222010تفوحالفنونمركز تفوح للثقافة و115

 2280880 2268045السموع مركز الفارابي الخيري116

 2233305 2233305الخليل نادي طارق بن زياد117

 2290288 2299585خاراسجمعية تنمية الشباب118

 2522478 2522478مخيم العروبركز شباب العروب االجتماعيم121

 2202344 2202344جنوب الخليلمركز الفجر الثقافي122

 2229035 2229035الخليلجمعية تطوير القدرات الذاتية123

 2270022 599319085الريحيةجمعية الريحية التعاونية125

 2270738 2270738يطانادي شباب الكرمل الرياضي127

 227202 227202يطامركز نور سان128

 2258012 2258012الخليل جمعية التنمية األسرية129
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 2751353 2751353بيت لحمجمعية أصدقاء مرضى السكري130

 2754377 2754377بيت لحممركز بيت لحم للنشاط النسوي 131

    ارطاسمركز رعاية شؤون المرأة الريفية132

 2765931 2765930بيت لحمهولي الند ترست133

 2751791 2751791مخيم عايدة مركز أمل المستقبل134

136
رام /بيت لحممركز التكنولوجيا الحديثة

 2747811 2747811الخليل/ اهللا

 2760805 2760805بيت لحممنتدى قسم الثقافي االجتماعي137

 
مركز ماهر لألطفال

بيت لحم 
   2776467سوالقد

 2769879 2769879بيت فجارجمعية بيت فجار الخيرية138

 2326312 2326312أريحا واألغوارنادي الكرامة الفلسطيني للمعاقين139

    النويعمة جمعية شابات النويعمة التعاونية 141

 2325215 2325215مخيم عقبة جبرمركز شباب عقبة جبر االجتماعي143

 2140020 2140020محافظة رفح ية الخدمة العامة الحي كنداجمع145

   2131077-08رفحجمعية وطن الخيرية 146

   2130130-08رفحجمعية الذاكرة الفلسطينية147

   2131019-08رفحجمعية رابطة الخريجين الجامعيين148

   2140506-08رفحجمعية تطوير المرأة والطفل149

   2130225-08رفحريجي كليات المجتمعجمعية خ150

 2130363-08 2130362-08رفحجمعية أجيال المستقبل151

   2473110-08الشمالالهيئة الخيرية لطلبة فلسطين152

   2479801-08جبالياجمعية عنقاء للتنمية المجتمعية153

    الشمالجمعية أبناء البلد154

    بيت حانونة والتطويرالجمعية الخيرية لتنمي155

   2479340-08جبالياجمعية إبداع للعمل الفني156

   2459360-08بيت حانونتطوير األسرة الخيرية157

   2875501-08بيت الهياجمعية أبرار الخيرية 158

   2456240-08شمال غزةجمعية وطننا للشباب159

   2474630-08بيت الهياجمعية تطوير بيت الهيا160

    بيت حانونجمعية األمل التنموية 161
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     النزلة-غزة مركز شباب النزلة الثقافي 162

    قلقيليةمنتدى المثقفين163

    الوسطى جمعية تطوير المزارع 164

 2556745-08 2556744-08المغازيمركز المغازي الثقافي 165

 2534866-08 2534966-08سطى الوجمعية األرض للثقافة166

 2537188-08 2532504-08الوسطى الجمعية األهلية لتطوير النخيل167

   9697651-059المغازيجمعية ياسور الخيرية 168

 2554830-08 2554830-08البريجمركز خدمات البريج169

   2550740-08قطاع غزةجمعية نور المعرفة الخيرية170

   2553210-08الوسطى  الوطني ألسر شهداء فلسطينالتجمع171

   605471-0599النصيراتنادي شباب أهلي نصيرات172

   2531351-08وادي السلقامركز التعاون للشباب173

    غزةجمعية رابطة الخريجين174

   2557188-08النصيراتمركز البرامج النسائية175

    وسطى الجمعية حطين الخيرية176

   2556522-08المغازيمركز المرأة المغازي177

 82807010 82807011محافظات غزةجمعية الحق في الحياة للمعاقين178

   763188-0599محافظات غزةالجمعية الفلسطينية لرعاية الشباب179

   892975-0599محافظات غزةجمعية المكتبات والمعلومات الفلسطينية 180

181

الجمعية الفلسطينية لألبحاث التربوية 
والتدريب

   2835340-08محافظات غزة

   285461-08محافظات غزةجمعية األخوة الفلسطينية المغربية182

 2843186-08 2872641-08قطاع غزةجمعية أرض الرباط لإلغاثة والتنمية183

   2867996-08غزةجمعية رعاية وتطوير حي الرمال الشمالي184

   2859574-08غزةجمعية التطوير التربوي185

   2803322-08غزةالجمعية الفلسطينية للتنمية المجتمعية 186

 2828451-08 2838847-08غزةجمعية المعاقين حركيا187

    غزةالجمعية الفلسطينية لرعاية األمومة والطفولة188

 284844-08 2833997-08غزةزماتمركز التدريب المجتمعي وإدارة األ189

   2820092-08غزةجمعية إنقاذ المستقبل الشبابي190

   2839110-08غزةنادي الصحفي الصغير191
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    غزةجمعية منتدى اللغة الفلسطيني192

   282971-08غزةنادي الشفاح الثقافي193

194

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان وإدارة  
 الدوليةاألزمات

   2836922-08غزة

   2071721-08غزةجمعية المبرة الخيرية195

   2065180-08غزةجمعية الشابات المسيحية196

   2842877-08غزةجمعية مركز الشباب الفلسطيني197

   2820971-08غزةجمعية خريجي جامعة األزهر198

 2839202-08 2881388-08غزةالهيئة الفلسطينية للتنمية البشرية199

   2846904-08الضفة وغزةطارق خليل200

   2141595-08غزةالملتقى الثقافي التنموي201

 2823005 82823005الضفة وغزةجمعية خريجي كليات المجتمع202

   2459024-08بيت حانونجمعية التغريد للثقافة والتنمية 203

 2881479-08 2881477-08غزةميةمركز الصداقة الفلسطيني للتن204

    غزةالجمعية الثقافية للمرأة والطفل206

 2841991-08 2841991-08الضفة وغزةالهيئة الفلسطينية لتنمية قدرات الشباب 207

   2821095-08قطاع غزةالسهول الخضراء 208

   2072165-08الضفة وغزةجمعية تنمية الشباب209

    الضفة وغزةان للتدريب جمعية بني210

   2827210-08غزةجمعية الطالئع الشبابية 211

   2815172-08 التفاح-غزة جمعية الشهيد عبد المعطي السبعاوي212

 28577334-08 2872899-08الضفة وغزةجمعية الفالح الخيرية213

   2458130-08بيت حانونجمعية العطاء الخيرية214

   2848557-08غزةاتمشرقي216

 2074140 82074140 الضفة وغزةجمعية ملتقى شباب بال حدود217

     الضفة وغزة بناء-الجمعية الوطنية للشباب 219

    الضفة وغزةجمعية األعمال الخيرية 220

   2860398-08غزةمركز رسالة الحقوق 221

   270992-08ةغزجمعية ملتقى الشباب الفكري الفلسطيني222

   2866996-08غزةجمعية تضامن أخوة وصداقة224

   2830014-08غزةجمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية 225



 94

    قطاع غزةمركز معلومات إعالم المرأة الفلسطينية226

 2841036-08 2876384-08غزةسراج للعمل الثقافي والتنمية والدراسات 227

   2833563-08ولبنان -فلسطينخوة الفلسطينية اللبنانيةجمعية األ228

    جبالياجمعية النجادة الفلسطينية الخيرية229

    غزةالهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئين 230

 2060533 2060533محافظة غزة  منتدى العلماء الصغار231

 82853388 82853388محافظة غزة مركز مون الثقافي232

 2474404 2474404محافظة غزة الهيئة الفلسطينية للتنمية 233

  599754784محافظة غزة جمعية الوئام الشبابية234

  8253500مدينة دير البلحجمعية حطين الخيرية235

 28080768 828080768الضفة/ غزةاتحاد الفلسطيني للكرة الطائرة 236

 284468 82844668محافظة غزة طلبة الجامعات الهيئة الفلسطينية ل237

 82450624 82450624شمال غزةجمعية أبناء البلد الخيرية 238

 2554477 2551224غزة/الوسطى جمعية مركز العلم والثقافة239

 2807010 82807011محافظة غزة جمعية الحق في الحياة240

   2051340-08خان يونسجمعية الوحدة والوعي الشبابي241

    خان يونس جمعية الرواد 242

   2071960-08خان يونسجمعية شباب المنطقة الشرقية243

    خان يونسشباب القرارة244

   9301750-059خان يونسجمعية الفخاري للتنمية والثقافة245

    خان يونسجمعية منتدى الشبابي الفلسطيني246

    خان يونسللتواصلجمعية أجيال 247

   2068788-08خان يونسمركز البرامج النسائية248

    المنطقة الجنوبيةجمعية النهضة للتنمية الريفية249

   2065222-08خان يونسنادي اتحاد خان يونس البلدي 250
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  اقتصادية مختارة ألنشطةحكومية عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات ال .4

 *2005مصنفة حسب النشاط االقتصادي وعدد العاملين، 
، وتحديثاته لغاية 2004التعداد العام للمنشآت االقتصادية . 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر *

 .بيانات غير منشورة.   فلسطين- رام اهللا.31/12/2005
 

 

نشآتعدد الم عدد العاملين المنطقة/المحافظة النشاط االقتصادي

 جنين خدمات جمعيات منظمات الشباب 2 8
   جمعيات ونوادي متنوعة 2 5

   ي الرياضيةشتنظيم النواد 18 20
 طوباس خدمات جمعيات منظمات الشباب 1 0
   جمعيات ونوادي متنوعة 1 1
   تنظيم النوادي الرياضية 2 4
 طولكرم ت الشبابخدمات جمعيات منظما 2 4
   جمعيات ونوادي متنوعة 2 1

   تنظيم النوادي الرياضية 8 15
 نابلس خدمات جمعيات منظمات الشباب 9 20

   جمعيات ونوادي متنوعة 2 1
   تنظيم النوادي الرياضية 26 36
 قلقيليه تنظيم النوادي الرياضية 13 17

 سلفيت تنظيم النوادي الرياضية 5 4
 رام اهللا والبيرة ات جمعيات منظمات الشبابخدم 13 98
   جمعيات ونوادي متنوعة 5 20
   تنظيم النوادي الرياضية 45 86

 أريحا واألغوار خدمات جمعيات منظمات الشباب 2 8
   تنظيم النوادي الرياضية 4 14
 القدس خدمات جمعيات منظمات الشباب 3 22
   جمعيات ونوادي متنوعة 2 19
   نظيم النوادي الرياضيةت 18 79
 بيت لحم خدمات جمعيات منظمات الشباب 5 59
   جمعيات ونوادي متنوعة 6 14
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نشآتعدد الم عدد العاملين المنطقة/المحافظة النشاط االقتصادي

   تنظيم النوادي الرياضية 19 39
 الخليل خدمات جمعيات منظمات الشباب 7 162

   جمعيات ونوادي متنوعة 7 3
   تنظيم النوادي الرياضية 27 45

 شمال غزة ابخدمات جمعيات منظمات الشب 5 8
   جمعيات ونوادي متنوعة 14 56
   تنظيم النوادي الرياضية 8 15
 غزة خدمات جمعيات منظمات الشباب 18 75

   جمعيات ونوادي متنوعة 69 1,858
   تنظيم النوادي الرياضية 19 102

 دير البلح خدمات جمعيات منظمات الشباب 8 17
   جمعيات ونوادي متنوعة 24 102

   تنظيم النوادي الرياضية 10 21
 خانيونس خدمات جمعيات منظمات الشباب 6 27

   جمعيات ونوادي متنوعة 43 548
   تنظيم النوادي الرياضية 7 27
 رفح خدمات جمعيات منظمات الشباب 4 11
   جمعيات ونوادي متنوعة 10 42

   تنظيم النوادي الرياضية 6 6
 المجموع 507 3,719
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  النوادي 2ملحق رقم 
 2002 في العام الرياضةو وزارة الشباب  منالقسم األول تم الحصول عليهيجب مالحظة أن ملحق النوادي يقسم إلى قسمين 

 .2006 /12/4 في  أيضاً من الوزارةوالقسم الثاني تم الحصول عليه
 
 القسم األول: أوالً

 و الرياضةوزارة الشباب 
 

 اليةنوادي المحافظات الشم
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

  ربكمال أبو ال

 مدير اإلدارة العامة لألندية 

 
 
 
 

  األصلية متوفرة لدى الباحثالنسخة: مالحظة

 
 

 الرقم المحافظة عدد األندية المسجلة
 1 الخليل 42

 2 رام اهللا 61

 3 بيت لحم 41

 4 القدس 40

 5 جنين 39

 6 نابلس 41

 7 طولكرم 31

 8 قلقيليةسلفيت و 11

 9 أريحا 15

  المجموع 321
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 أندية الخليل

 زيةكمال أبو : من 
 

 الرقم اسم النادي سنة التأسيس رقم التسجيل 
 1 نادي شباب الخليل 1943 200

 2 مركز شباب الفوار 1958 201

 3 مركز شباب العروب 1960 202

 4 نادي شباب الظاهرية 1974 203

 5 نادي أهلي الخليل 1974 204

 6 نادي شباب صوريف 1976 205

 7 نادي طارق بن زياد 1977 206

 8 مركز شابات الخليل 18/8/1980 207

 9 نادي أهلي دورا  1981 208

 10 نادي شباب يطا 1982 209

 11 نادي شباب السموع 1984 210

 12 نادي الشبان المسلمين 1985 211

 13 نادي دورا 1986 212

 14 نعيمنادي شباب بني  1986 213

 15 نادي شباب أذنا 10/9/1990 214

 16 نادي اتحاد حلحول 1990 215

 17 نادي النور 1991 216

 18 نادي شباب الرماضيين 1991 217

 19 نادي أهلي يطا 1991 218

 20 نادي بيت أوال 1/2/92 219

 21 نادي شباب بيت أمر 8/6/92 220

 22 مؤسسة فلسطين 1992 221

 23 ادي أذنان 4/9/92 222

 24 نادي شباب نوبا 15/2/93 223

 25 نادي شباب تفوح 2/7/93 224

 26 نادي شباب سعير 2/11/93 225

 27 نادي شباب الشيوخ 11/9/94 226
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 28 نادي أهلي دورا 15/9/94 227

 29 نادي ترقوميا 5/3/94 228

 30 نادي نجوم الظاهرية  1994 229

 31 سموعنادي هالل ال 17/4/1995 230

 32 نادي الريف 23/9/1995 231

 33 النادي الصالحي للصم 9/11/1995 232

 34 نادي شباب الريحية  12/11/1995 233

 35 دورا_نادي االتحاد الرياضي  12/11/1995 234

 36 نادي شباب الكرمل 1992 235

 37 نادي شباب بيت كامل 1/1/1996 236

 38 نادي شباب البرج 19/3/1996 237

 39 نادي االستقالل  13/10/1996 238

 40 نادي عمال الخليل   239

 41 نادي شباب الظاهرية 6/10/1997 240

 42 نادي اتحاد شباب أذنا  6/10/1997 241

 43 نادي فلسطين لرياضة المعاقين 1/12/1997 242

 44 نادي خليل الرحمن للفروسية  1/1/1998 243

 45 عوا الرياضينادي بين  26/2/1998 244

 46 نادي خاراس الرياضي 15/3/1998 245

 47 بيت أمر /نادي الطفل   246
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 أندية أريحا

 الرقم  أسم النادي  سنة التأسيس رقم التسجيل 
 1 نادي هالل أريحا 1974 800

 2 مركز شباب عقبة جبر  1974 801

 3 نادي شباب العوجا 1975 802

 4 شباب أريحانادي  1976 803

 5 نادي شباب الديوك 1987 804

 6 مركز شباب عين السلطان 1987 805

 7 نادي شبيبة الراعي الصالح 1988 806

 8 نادي شباب النويعمة 1993 807

 9 نادي الفروسية الفلسطيني 1993 808

 10 نادي الزبيدات 1993 809

 11 نادي فصايل 10/9/1995 810

 12 سطين للسيداتنادي فل 17/1/96 811

 13 نادي الوحدة 22/9/97 812

 14 نادي الفروسية 23/1/99 813

 15 نادي بلدنا الرياضي 9/11/99 814

 16 نادي أهلي أريحا  
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 أندية طولكرم
 

الرقم  اسم النادي سنة التأسيس  رقم التسجيل
 1 الشباب االجتماعي طولكرم مركز 1956 

 2 لكرم الرياضي الثقافي نادي طو 1970 

 3 نادي سلفيت  1974 

 4 نادي كفر قدوم  1974 

 5 مركز شباب نور شمس  1977 

 6 نادي كفر الديك 1982 

 7 نادي باقة الشرقية 1985 

 8 نادي شويكة 1986 

 9 نادي دير بلوط  1987 

 10 النادي االجتماعي 1992 

 11 نادي عنبتا 24/11/93 

 12 بيت ليد نادي  1994 

 13 نادي بلعا 1994 

 14 نادي عالر 5/6/95 

 15 نادي دير الغصون  26/6/95 

 16 نادي رامين 29/7/95 

 17 نادي بديا 29/7/95 

 18 نادي سلفيت النسائي  1/11/95 

 19 نادي عتيل 17/12/95 

 20 نادي فرعون الرياضي  12/6/96 

 21 نادي كفر اللبد الرياضي  7/8/96 

 22 نادي سيدات طولكرم 9/9/96 

 23 )سلفيت(نادي بروقين الرياضي  1/9/96 

 24 ) سلفيت(نادي كفل حارس  20/5/97 

 25 مركز البرامج النسوية مخيم نور شمس 9/6/97 

 26 مركز البرامج النسوية مخيم طولكرم   9/6/97 

 27 استيانادي دير 27/10/97 
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 28  الرياضينادي ذنابة الثقافي 19/11/97 

 29 نادي الزواية الرياضي  15/5/99 

 30 نادي جماعين الرياضي 9/1/99 

 31 نادي قفين الرياضي الثقافي  15/5/99 

 
 

 أندية رام اهللا

 

 الرقم اسم النادي سنة التأسيس رقم التسجيل
 1 مركز شباب االمعري  1953 300

 2 مركز شباب الجلزون  1953 301

 3 شباب دير عمار مركز  1953 302

 4 مؤسسة شباب البيرة  1964 303

 5 نادي بدو 1965 304

 6 نادي سلواد 1966 305

 7 نادي أرثوذكسي رام اللة 1968 306

 8 سرية رام اللة االولى  1970 307

 9 نادي بيت عور التحتا  23/9/1971 308

 10 نادي صفا 1971 309

 11 نادي بير زيت 8/1/1972 310

 12 نادي بيت سيرا 23/2/1972 311

 13 نادي كفر نعمة 19/7/72 312

 14 نادي بدرس 21/7/72 313

 15 نادي نعلين 24/7/72 314

 16 نادي اتحاد بني زيد  1972 315

 17 نادي خربثا المصباح 1972 316

 18 نادي عين عريك 1972 317

 19 نادي خربثا بني حارث 21/6/73 318

 20 بيتونيانادي  13/8/73 319

 21 نادي رمون  23/8/73 320

 22 نادي أم صفا 1973 321
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 23 نادي كوبر  1973 322

 24 نادي دير أبو مشعل 11/7/74 323

 25 نادي بيتين 13/8/74 324

 26 نادي سنجل 8/9/74 325

 27 نادي مخماس 8/9/74 326

 28 نادي أتحاد بيت لقيا 24/11/74 327

 29 يانادي فب 30/7/75 328

 30 نادي النبي صالح 20/9/75 329

 31 نادي كفر مالك 1/5/76 330

 32 نادي أتحاد دير دبوان  3/6/77 331

 33 نادي اسالمي رام اللة  22/8/77 332

 34 نادي بيتللو 22/8/77 333

 35 نادي كفر عين 23/8/77 334

 36 نادي بيت عنان 6/2/78 335

 37 نادي دورا القرع 1979 336

 38 نادي ثقافي البيرة 1991 337

 39 نادي اهلي عطارة  1/1/93 338

 40 نادي اسالمي عين يبرود  13/3/93 339

 41 نادي بير نباال 23/11/93 340

 42 نادي دير قديس 1/1/94 341

 43 نادي اسالمي الطيرة 1994 342

 44 نادي شقبا 17/6/94 343

 45 نادي قطنة 16/10/94 344

 46 نادي المزرعة الشرقية 25/2/95 345

 47 نادي أبو فالح 8/5/95 346

 48 نادي عابود 29/5/95 347

 49 نادي المغير  4/6/95 348

 50 نادي قراوة بني زيد 3/7/95 349

 51 نادي عارورة  18/7/95 350

 52 نادي عبوين 14/8/95 351

 53 نادي ترمسعيا 30/8/95 352
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 54  نعمةكفر_نادي الطفل  95 353

 55 نادي راس كركر 1/1/96 354

 56 نادي المزرعة القبلية  2/3/96 355

 57 نادي المجد لرياضة المعاقين 24/6/96 356

 58 نادي دير جرير  9/7/96 357

 59 نادي جفنا 13/10/96 358

 60 رام اللة /نادي ارثوذكسي الطيبة  24/6/97 359

 61 "شابات االمعري "نادي البرامج النسوية 24/6/97 360

 62 نادي اتحاد بني زيد 22/9/97 361

 63 نادي الجانية 27/10/97 362

 64 نادي دير إبزيغ 1/3/98 363

 65 نادي رنتيس 3/8/98 364

 66 فلسطين الدولي 23/9/98 365

 67 نادي بلعين الرياضي  14/1/99 366

 68 مركز شباب قدورة االجتماعي  1/6/99 367

 69 أم الشرايط / ادي الوحدة ن ـ ـ
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 أندية جنين 

 الرقم  اسم النادي سنة التأسيس رقم التسجيل
 1 مركز شباب جنين  1954 500

 2 نادي جنين 17/10/72 501

 3 نادي طوباس  1973 502

 4 نادي النصر الرياضي 1980 503

 5 نادي اتحاد قباطية  1982 504

 6 ة الحارثية نادي اتحاد السيل 1984 505

 7 نادي شباب اليامون  1991 506

 8 نادي اتحاد عمال برطعة 1992 507

 9 نادي اتحاد رمانة 1992 508

 10 نادي تعنك 1992 509

 11 نادي جلبون 93/ 15/11 510

 12 نادي يعبد 15/11/93 511

 13 نادي شباب الجلمة 19/11/93 512

 14 عرانة _ نادي الهالل  1994 513

 15 نادي أهلي جنين 1994 514

 16 نادي عترا 1994 515

 17 نادي شباب عجة  15/2/94 516

 18 نادي شباب عقابا 1994 517

 19 نادي شباب عانين 1994 518

 20 نادي العرقة 1994 519

 21 نادي شباب جنين 95/ 2/ 2 520

 22 نادي مرج ابن عامر للصيد و الفروسية  10/4/95 521

 23 نادي زبوبا 7/5/95 522

 24 نادي الفندقومية 4/6/95 523

 25 نادي برقين 95/ 6/ 5 524

 26 نادي سيريس 6/95/ 26 525
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 27 نادي ميثلون 8/7/95 526

 28 نادي فقوعة 95/ 7/ 25 527

 29 نادي شباب سيلة الظهر 2/8/95 528

 30 نادي شباب عرابة 9/9/95 529

 31 نادي كفر راعي  9/11/95 530

 32 نادي شباب جبع 6/3/95 531

 33 نادي اسالمي جنين 95/ / 532

 34 نادي اتحاد طورة الغربية 14/2/96 533

 35 نادي طورة 2/4/96 534

 36 نادي شابات يعبد 3/7/96 535

 37 نادي صانور الرياضي  7/8/96 536

 38 نادي كفر ذان 10/10/96 537

 39 نادي اتحاد جنين 2/6/98 538

 40 نادي الطيبة الرياضي 9/1/99 539

 41 نادي نسوي ميثلون  20/2/99 540

 42 نادي جنين الرياضي  1/11/99 541
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 أندية القدس 
 

سنة التأسيس  رقم التسجيل  الرقم  اسم النادي 

 1 نادي اإلتحاد األرثوذكسي العربي  1942 -1-

 2 مركز شباب مخيم قلنديا  1950 -3-

 3 نادي الموظفين   -4-

 4 نادي الخريجين العرب   -5-

 5 نادي سلوان الرياضي  1965 -6-

 6 القدس / جمعية الشبان المسيحية  1950 -7-

 7 مركز شباب مخيم شعفاط   -8-

 8 النادي العربي بيت صفافا  1969 -9-

 9 مؤسسة العناية األهلية  1991 -10-

 10 القدسي نادي الهالل  1972 -11-

 11 نادي جبل الزيتون المقدسي  1973 -12-

 12 نادي القدس  1990 -13-

 13 نادي أبناء القدس 1976 -14-

 14 نادي شباب الثوري المقدسي   -15-

 15 نادي السواحرة الشرقية  1976 -16-

 16 باهر ر نادي صو 1978 

 17 نادي أم طوبا   -17-

 18 الكراتيهنادي اتحاد الجودو و  -18-

 19 الرابطة الفلسطينية للجودو  1979 -19-

 20 الرام / جمعية الشبان المسلمين  1981 -20-

 21 نادي شباب أبو ديس 1996 -22-

 22 نادي إسالمي سلوان  1992 -23-

 23 نادي اتحاد بيت المقدس  1978 -24-

 24 نادي العيساوية  1986 -25-

 25  القدس /نادي دي السال  1986 -26-

 26 نادي أهلي الرام  1986 -27-

 27 نادي الشيخ سعد  1987 -29-
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 28 المعهد العربي الرياضي  1987 -30-

 29 نادي القدس للفروسية  1990 -31-

 30 نادي الجواد المقدسي  1991 -32-

 31 نادي شعفاط الرياضي   -33-

 32 نادي شباب عناتا الرياضي  1979 -36-

 33 ادي جبل المكبر ن  -37-

 34 نادي األنصار المقدسي 1979 -38-

 35 نادي بيت اكسا  1976 -38-

 36 نادي اتحاد شباب إسالمي حزما  1990 -39-

ضاحية البريد / جمعية الشبان المسلمين  1995 -40- 37 

 38 القدس/ جمعية شباب البلدة القديمة  1983 -41-

 39 نادي بيت عنان   -42-

 40 ية رنادي شباب العيز  -43-

 41 نادي الجيب الرياضي 1998 -44-

21 1998  42 
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 أندية بيت لحم

 
 الرقم اسم النادي سنة التأسيس رقم التسجيل

 1 بيت لحم / النادي السرياني  1946 400

 2 مؤسسة العمل الكاثوليكي  1952 401

 3 بيت الساحور / نادي الشباب الثقافي  1961 402

 4  بيت ساحور –نادي دير الالتين  20/8/65 403

 5 بيت ساحور –نادي األرثوذكسي العربي  1965 404

 6 نادي الخضر الرياضي  1967 405

 7 مركز شباب عايدة  1968 406

 8 مركز شبان الدهيشة  1969 407

 9 نادي حوسان  10/8/73 408

 10  نادي الواد األخضر 1975 409

 11 نادي نحالين  1976 410

 12 نادي إسالمي بيت لحم  1976 411

 13 مركز شباب السالزيان 1978 412

 14 نادي شباب العبيدية  1981 413

 15 نادي بتير  1983 414

 16 نادي شباب بيت فجار  1984 415

 17 ناي شباب واد النيص 1984 416

 18 نادي شباب المالحة  12/7/85 417

 20 نادي مراح معال  1985 418

 21 نادي شباب جورة الشمعة  1985 419

 22 نادي شباب التعامرة  4/11/85 420

 23  دار صالح –نادي صالح الدين  1986 421

 24 نادي شباب ارطاس 1987 422

 25 نادي العمل الرياضي 1991 423

 26 نادي أهلي بيت لحم  15/10/92 424

 27 ب زعترة نادي شبا 1992 425

 28 مركز شباب العزة  1992 426

 30 نادي واد الرحال  13/7/93 428
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 31 نادي اتحاد التعامرة  1/1/94 429

 32 نادي اتحاد كريميزان 25/6/94 430

 33 نادي شباب المعصرة وخلة الحداد  1994 431

 34  لولجةنادي ا نادي سيدات بيت ساحور 21/12/92 432

 35 دي الدوحة نا 5/9/95 433
 36 نادي الشواورة  7/9/95 434

 37 نادي باب المنية  23/9/95 435

 38  بيت جاال –النادي األثوزكسي العربي   436

 39 نادي معاقي بيت لحم  4/4/96 437

 40 نادي دي السال بيت لحم 18/3/95 438

 41 نادي إسالمي بيت لحم 22/9/65 439

 42  نادي ابو نجيم 7/8/96 440

 43 نادي شباب تقوع  9/6/97 441

 44 مراح رباح 13/6/98 445

 45 نادي الرماية الفلسطيني  15/1/99 443

 46 نادي إسالمي تقوع  23/9/95 435
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 أندية نابلس 
 

 الرقم اسم النادي سنة التأسيس قم التسجيل
 1  شباب بالطة  مركز 1950 100

 2 باب الفارعةش مركز 1956 101

 3 شباب عسكر مركز 19/5/59 102

 4 نادي عيبال 1959 103

 5 مجموعة كشافة حطين 1959 104

 6 1مركز شباب رقم  1964 105

 7 نادي اتحاد نابلس 3/9/65 106

 8 مركز البرامج النسوية 1968 107

 9 نادي تل 1971 108

 10 نادي شباب نابلس 1972 109

 11  المدينةنادي 22/10/72 110

 12 نادي بيت فوريك 1973 111

 13 نادي بيتا 8/12/73 112

 14 نادي برقا 1974 113

 15 مخيم بالطة/ مركز البرامج النسوية  1985 114

 16 نادي عصيرة الشمالية 1978 115

 17 نادي اتحاد عمال نقابة نابلس 1978 116

 18 نادي بورين 1981 117

 19 نادي عوريف 1984 118

 20 نادي الطائفة السامرية 1984 119

 21 نادي كفر قليل 13/3/85 120

 22 نادي قريوت 1986 121

 23 نادي الموظفين 1987 122

 24 نادي شباب قبالن 1992 123

 25 نادي شباب حوارة 24/8/93 124

 26 نادي عصيرة القبلية 29/8/93 125

 27 نادي التضامن 31/10/93 126
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 28 نادي بزاريا 10/11/94 127

 29 نادي اتحاد قصرة 14/4/95 128

 30 اتحاد اللبن الشرقية 7/5/95 129

 31 نادي أهلي بالطة 7/5/95 130

 32 نادي شباب بيت دجن 24/6/95 131

 33 نادي مأدما 26/6/95 132

 34 نادي دوما 26/6/95 133

 35 نادي الزهراء للسيدات 17/7/95 134

 36  تلفيتنادي 31/7/95 135

 37 نادي شباب صرة 5/8/95 136

 38 نادي دير شرف 13/4/96 137

 39 نادي شباب عقربا 13/4/96 138

 40 نادي عصيرة الشمالية للسيدات 15/4/96 139

 41 نادي قوصين 12/10/96 140

 42 نادي المرأة الفلسطينية 30/4/97 141
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 45 نادي القسطل 10/6/97 144

 46 نادي عورتا الرياضي 20/9/97 145
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 القسم الثاني: ثانياً
 

 الهاتف ممثل النادي المخيم/القرية المحافظة المركز/اسم النادي الرقم
 0599356714 بارينسرور ج الطيبة جنين نادي الطيبة الرياضي 1
 0599704836 حاتم صوافطة طوباس = نادي طوباس 2
 0599723825 أنور لحلوح عرابة = عرابة=  3
 0599398595 سهيل جالمنة جنين =  جنينإسالمي=  4
 0599758368  فرحةأبوعامر  فقوعة = فقوعة الرياضي=  5
 0599879677 محمد صبيحات رمانة = =رمانة   =  6
 0599675634 غسان قبها برطعة = اد برطعةاتح=  7
 0599782303  الربأبوكمال  قباطية = قباطية الرياضي=  8
 0599801535  صالحيةأبو أنور كفر راعي = =كفر راعي =  9

 0599845154 ماجد الحبش برقين = =   =برقين =  10
 0599789165 صادق قبها يعبد = شباب يعبد=  11
 0599711906  بشاراتأسامة طمون = طمون الرياضي=  12
 0599367861 صالح غنام جبع = =جبع     =  13
 0599762927 هاشم غنام عقابا = =عقابا    =  14
 0599288836 باسم الصيفي الفندقومية = =الفندقومية =  15
 0599699818 سائد قبها طورة = =طورة     =  16
 0599727713 سيد السيد جنين = =جنين     =  17
 0522387797 محمد ياسين عانين = =عانين    =  18
 0522810823 بشار خمايسة اليامون = شباب اليامون=    19
 0599338172 فؤاد مسعد سيلة الظهر = سيلة الظهر=  20
 067859554  الربأبو إياد جلبون = نادي جلبون الرياضي 21
 042504411 وليد الياسين السيلة الحارثية = السيلة الحارثية=  22
 0599721363 عبد الجبار شلبي مخيم جنين = مركز شباب جنين 23
 0522986279 سامر مقالدة زبوبا = نادي زبوبا الرياضي 24
 0599844938 اهللا دواسة عبد تعنك = =تعنك     =   25
 ========= ========== ======== ==== شابات جنين=  26
 0599844124 سفاح عابد كفر ذان = ياضيكفر ذان الر=  27
 0599879674 عدنان صالح العرقة = =شباب العرقة =  28
 0599743391 فرحان فراحتي الجلمة = =====الجلمة =  39
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 - - صانور = =صانور   =  30
 0599206318 فراس صدقة عنزا = =عنزا     =  31
 - - ميثلون = =ميثلون   =  32
 - - عجه = =عجه     =  33
 - - سيريس = =سيريس  =  34
 0524571326 جمال السعدي عرانة = =هالل عرانة =  35
 0599376231 فالح رامين طولكرم =رامين      =  36
 0599700628 الفي عطا اهللا بيت ليد = =بيت ليد  37
 0599888780 هشام نصار عنبتا = نادي عنبتا الرياضي 38
 0599890673 خالد جيتاوي كفر اللبد = اللبد نادي كفر 39
 092677735 صبحي بلعا = نادي بلعا الرياضي 40
 092665681 عالء هرشة قفين = =قافين  41
 0599205773 صالح الزهدي مخيم نور شمس = مركز نور شمس 42
 0599208791 رشيد مخيم طولكرم = مركز شباب طولكرم 43
 092672829 بد الفتاح القدوميع طولكرم = النادي االجتماعي 44
 092671034 اسعد المبروك = = نادي ثقافي طولكرم 45
 0599841036 منير حسن فرعون = نادي فرعون الرياضي 46
 2677865 عبد القادر عيد شويكة = نادي شويكة 47
 2663963 شوقي الحسن دير الغصون = نادي دير الغصون 48
 0599679015 ضال سالمةن عتيل = نادب عتيل الرياضي 49
 2664361 ناظم عمر باقة الشرقية = نادي باقة الشرقية 50
 0599785456 عبد الرحمن ياسين النزلة الشرقية = نادي النزلة الشرقية 51
 2671858 محمد جبارين ذنابة = نادي ذنابة 52
 2672379 نصوح. د عالر = نادي عالر 53
 2682610  خليلأبوائل و == = جمعية التربية الخيرية 54
 2675328 محمود عيسى ==  مركز العودة للتأهيل 55
 0599776275 فتحي براهمة أريحا أريحا أريحانادي هالل  56
 0599788663 جمال صافي = = =شباب  =    57
 2325008 زكريا الفتياني = = بلدنا=    58
 2325215 األخرسيحيى  عقبة جبر = شباب عقبة جبر=   59
 0522339438 جهاد حيمور عين السلطان == م  شباب عين السلطان 60
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 055681427 نبيل ميكيل أريحا == شبيبة الراعي الصالح 61
 0522351384 توفيق ارميلة = == نادي الوحدة الرياضي 62
 0522686976 احمد النجوم العوجا == شباب العوجا=   63
 050236663 بياتحسين ع فصايل == فصايل الرياضي=  64
 050521074 عطا زبيدات الزبيدات == ==الزبيدات =  65
 2325007 حسن البزلميط أريحا ==  للفروسيةأريحا=  66
 0599374992 إسماعيلتيسير  ارطاس بيت لحم نادي ارطاس الرياضي 67
 0522858751 علي الوحش التعامرة =  = اتحاد التعامرة==  68
 2742153 محمد عدوي الدهيشة =   =  الدهيشةإبداع=  69
 2741840 خالد الشرباتي بيت لحم =  =  بيت لحمإسالمي 70
 2745097  عبارةأبوخضر  بيت جاال ==  =  بيت جاالأرثوذكسي 71
 2772247 جالل برهم بيت ساحور == بيت ساحور=   72
 2742001 ايليا سمور بيت لحم == بيت لحم==     73
 0522606370  الشاميإبراهيم بتير == اضيبتير الري=  74
 0505223880 حلمي سليمان بيت فجار == ==بيت فجار =  75
 2763142  مفرحأبوتيسير  تقوع بيت لحم نادي تقوع الرياضي 76
 2750491 محمد عويضة التعامرة = شباب التعامرة=  77
 2772048 جميل جرايسة بيت ساحور = ثقافي بيت ساحور 78
 2770863 مصطفى الهندي جورة الشمعة = ادي جورة الشمعةن 79
 2779633 محمد علي حوسان = حوسان الرياضي=   80
 2747167 بسام جبر الخضر = =الخضر    =   81
 2743244 مشيل زرزر بيت لحم = ديالسال بيت لحم=  82
 0522888327  سميةأبوسفيان  الدوحة = الدوحة الرياضي=  83
 - - الدهيشة/م  = لدهيشةمركز ا 84
 2775501 خالد الذويب زعترة = نادي زعترة الرياضي 85
 - ساهر بنورة بيت ساحور = سيدات بيت ساحور=  86
 2742805 افرام اسمري بيت لحم = األرثوذكسالسريان =  87
 057814982 مروان عودة دار صالح = نادي صالح الدين.83

 2761377 سليمان العصا ةالعبيدي = العبيدية الرياضي= .84

 2743277 جورج غطاس بيت لحم = العمل الكاثوليكي= .85



 116

 - - مخيم العزة = مركز العزة الرياضي.86

 2750960 منذر عميرة عايدة=  = شباب عايدة= .87

 0505497485 سعدي حميدان بيت لحم = نادي كريمزان.88

 2763994 حسين الشيخ مراح رباح = مراح رباح= .89

 2763316 احمد جبارين المنية = ة الرياضيالمني= .90

 2744050 ناصر جبر بيت لحم = معاقي بيت لحم= .91

 0522487120 ماهر جواريش المالحة = المالحة الرياضي= .92

 2771155 اشرف شكارنة نحالين = =نحالين   = .93

 9933759  حمادأبويوسف  واد النيص = =واد النيص  = .94

 2767272 شريف الحجاجلة ةالولج = =الولجة     = .95

 9933635 محمد زيادة واد رحال = =واد رحال  = .96

 5725158 بسام مناصره وادي فوكين = الوادي األخضر= .97

 2763532  شقرةأبوصالح  مراح معال = =مراح معال    = .98

 2742421  بيت لحم = مركز السالزيان.99

 092385969 عماد لبادة نابلس نابلس نادي عيبال الرياضي.100

 2324844 يوسف حرب مخيم بالطة = مركز شباب بالطة.101

 2325360 مهند صالح بالطة البلد =  بالطةأهلينادي .102

 - عماد منصور كفر قليل = نادي كفر قليل.103

 2396505 داودنائل  عصيرة الشمالية = نادي عصيرة الشمالية.104
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 2569989 محمود صالح عصيرة القبلية = نادي عصيرة القبلية.105

 0599718851 ربحي ترابي صرة = نادي شباب صرة.106

 2381453 - مخيم بالطة = مركز بالطة النسوي.107

 2327873 نور المسيمي مخيم عسكر = مركز عسكر النسوي.108

 2578834 ليلى سعيد الفارعة=  = =الفارعة   =    .109

 2392560 ميادة الهندي عين مخيم ال = العين النسوي/ م= .110

 2500392 زكريا سمور بيت فوريك = فوريكنادي بيت .111

 2527440 عقاب سليمان قصرة = اتحاد قصرة=  .112

 0599793413 رشاد الهندي مخيم العين = -1-مركز شباب رقم.113

 0599744759 اهللا مفيد عبد بيتا = نادي بيتا الرياضي.114

 2398780 حاتم عنبتاوي طريق طولكرم = نادي المدينة نابلس.115

 2374953 مأمون شاهين نابلس = ابلسنادي شباب ن.116

 022965981 محمد البوم قريوت = نادي قريوت.117

 2393110 عبد الفتاح الديك الساوية = نادي الساوية.118

 0599897796 جمال سليم دير شرف = نادي دير شرف.119

 2373527 حمزة الحلبي نابلس = نادي حطين.120

 2379806  زهرةأبوعالم  نابلس = نادي االتحاد الرياضي.121

 2388814 يعقوب الكاهن = = نادي الطائفة السامرية.122

 052603392  تحسينإيهاب مادما = مادما الرياضي= .123
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 2327985 وليد الصالحي مخيم عسكر = مركز شباب عسكر.124

 2382621 حسين اشتية تل = نادي تل الرياضي.125

 2389770 احمد دولة نابلس = =التضامن   = .126

 2325164 جمال اشتية مخيم بالطة = دةالطفولة السعي= .127

 2330070 حكمت حمد بزاريا = بزاريا الرياضي= .128

 2526522 رياض دوابشة دوما = =دوما     = .129

 2531084 بشار حسون بيت امرين = مركز  بيت امرين.130

 0599869630 كفاح جوابره عصيرة الشمالية = سيدات عصيرة الشمالية.131

 2573262 عماد فؤاد الفارعة خيمم = الفارعةمركز شباب .132

 2590470 لبيب الضميدي حوارة = نادي حوارة الرياضي.133

 3677922 زهران حسونة نابلس = =الموظفين   =  .134

 2592116 رشيد شحادة عوريف = =عوريف    =  .135

 2598389 سامي ديرية عقربا = =عقربا       = .136

 0599361524  البازأسامة قوصين = =قوصين     = .137

 - ماهر ريان عينابوس = مركز شباب عينابوس.138

 2337403 دعد العلمي نابلس = ة الفلسطينيأنادي المر.139

 2530358 تيسير حجة برقة = برقة  الرياضي= .140

 2599123 بشير قادوس بورين = =بورين   =  .141

 2339688 ضرار طوقان نابلس = =جبل النار  = .142
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 2334882 بهجت اشتية نيةالعقربا =  الوسطىاألغوار= .143

 - - قبالن = القسطل الرياضي=  .144

 2502010  جيشأبومعز  بيت دجن = =بيت دجن   = .145

 2525112 نبيل النوباني اللبن الشرقية = =اللبن الشرقية = .146

 2229664 رجب شاهين الخليل الخليل نادي شباب الخليل.147

 2225777 عبد المطلب الشريف الخليل =  الخليلأهلينادي .148

 2253326 حسام الرجبي الخليل = طارق بن زياد.149

 2228767 محمد شاور الخليل = جمعية الشبان المسلمين.150

 2255043 يالقوا سمحلمي  الخليل = بيت الطفل الفلسطيني.151

 2225550 نسيم طه الخليل = فلسطين للمعاقين.152

 2281254 فيصل عمرو الخليل = خليل الرحمن للفروسية.153

 2226467  رموزأبومنير  الخليل = لمي للصمالعا.154

 2224958 عفت الجعبري الخليل = مركز شابات الخليل.155

 2523264 محمد ناجي غنيمات صوريف = شباب صوريف.156

 2560146 يوسف الشاللدة سعير = شباب سعير.157

 2522478 خضر ذياب العروب = مركز شباب العروب.158

 2562113 عوني العايدة الخليل = شباب الشيوخ.159

 2226065 عدنان خضر بني نعيم = شباب بني نعيم.160

 2279394 طالب النجار يطا = شباب يطا.161
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 2270738  عزامأبوقاسم  يطا = الكرمل يطا.162

 2268441 علي ربيع السموع = شباب السموع.163

 2268130 نضال الموازنة السموع = هالل السموع.164

 2282262 ميرمزي القواس الفوار = مركز شباب الفوار.165

 599205005 رائد احمد الظاهرية = شباب الظاهرية.166

 2282949  عوضأبومحمد  دورا = شباب دورا.167

 2201525 محمد التالحمة البرج = شباب البرج.168

 59399148 بسام الزغارنة الرماضين = شباب الرماضين.169

 2200086 خليل المسالمة بيت عوا = شباب بيت عوا.170

 2224968 عوض المطران إذنا = إذنااتحاد شباب .171

 2215705 محمد خليل ترقوميا = شباب ترقوميا.172

 2581913 عبد الرحيم فراش أوالبيت  = أوالبيت =.173

 2586333 وليد قديمات خاراس = خاراس=   .174

 0599660320 نعيم بريوش بيت كاحل = بيت كاحل= .175

 2214751 نمر ازريقات تفوح = تفوح الرياضي= .176

 2270032 محمد الطوباسي الريحية = =ية   الريح= .177

 0599220095 يوسف الهرش الريحية = = الريحية  أهلي.178

 2585279  الدبابسةإبراهيم نوبا = =شباب نوبا     .179

 2213719 محمود عالن حلحول = =حلحول     = .180
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 2520035 نصري صبارنة أمربيت  =    =أمربيت =  .181

 2220106 رياض عرار أمربيت  = أمرنادي الطفل بيت .182

 0599727429 رجاء العسيلي الخليل = ة الرياضيأالمر= .183

 2281164 وليد دسة دورا = = دورا أهلي= .184

 2270738 محمد الجبارين يطا = =االستقالل  = .185

 2981969 حسام تركي مخيم االمعري رام اهللا مركز شباب االمعري.186

 0599887396 نوفلسامي  الجلزون = = الجلزون=     =   .187

 2486861 حسن سالم دير عمار = دير عمار=     =  .188

 2401131 لاسما عيعزام  البيرة = مؤسسة شباب البيرة.189

 2890033 الرحمن الحج عبد سلواد = نادي سلواد الرياضي.190

 0599803097 مروان طوباسي رام اهللا =  رام اهللاأرثوذكسي.191

 2952690 فيديعصام ر = = األولى سرية رام اهللا.192

 0545637582 محمد توفيق بيت عور = نادي بيت عور التحتا.193

 2488375 باسم شهاب صفا = صفا الرياضي=    .194

 0599877164 يوسف بير زيت = =بير زيت   = .195

 0599816079 احمد عقل بيت سيرا = =بيت سيرا  = .196

 2409663 فتحي خويرة كفر نعمة = =كفر نعمة  = .197

 055597736 محمد عبده بدرس =    =بدرس  =  .198

 050333338 جمال الخواجا نعلين = =نعلين     =  .199
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 055792584 عمر البرغوثي بني زيد = =اتحاد بني زيد = .200

 055807461 يعقوب خربثا المصباح = =خربثا المصباح = .201

 0599856245  جهادأبو عين عريك = =عين عريك     = .202

 2480902 ناصر دحبور خربثا الحارث = نادي خربثا بني حارث.203

 2900215 شاكر لطفي بيتونيا = اتحاد بيتونيا الرياضي= .204

 0599878506 امجد رمون = =رمون    =      .205

 0599369466 مصطفى  صفاأم = = صفا       أم=  .206

 0599706595  زيادأيوب كوبر = =كوبر          =  .207

 054685906 صخر مشعل أبودير  = = مشعل أبودير =  .208

 055353450 سعيد بيتين = =بيتين          =  .209

 2809669 مصطفى غفري سنجل = =سنجل         =  .210

 050415138 مفيد عاصي بيت لقيا = =اتحاد بيت لقيا  = .211

 054421548 محمد حسان قبيا = =قبيا           =  .212

 2868048 سميح النبي صالح = =النبي صالح    = .213

 2802020 عبد الجابر شناعة كفر مالك = =كفر مالك      = .214

 066218743 أنور دير دبوان = =دير دبوان     = .215

 0599803158  ربيعأبو رام اهللا =  = رام اهللاإسالمي= .216

 0599759651 صالح درويش بيتللو = =بيتللو        = .217

 067858668  البرغوثيأكرم كفر عين = =كفر عين    = .218
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 0599202820 حسام دورا القرع = =دورا القرع   = .219

 2400144 محمد سدر البيرة = =ثقافي البيرة  = .220

 0599202218 محمد خميس عطارة = = عطارة  أهلي= .221

 052979233 بسام سمور عين يبرود =  عين يبرودإسالمي= .222

 0547517960 عبد الرحيم دير قديس = دير قديس   الرياضي= .223

 2980843 تيسير مصطفى الطيرة = = الطيرة إسالمي= .224

 2956760 شفيق شلش شقبا = =شقبا         =   .225

 0599658063 عبد الحليم المزرعة = =المزرعة الشرقية = .226

 0599878205  شومانأمين عياترمس =  فالحأبو+عياترمس.227

 0599719782 مصطفى برغوثي عابود = نادي  عابود  الرياضي.228

 0599653197 عاطف المغير = = المغير     = .229

 0599776208 محمد نسيم قراوة بني زيد = =قراوة بني زيد  = .230

 0599292213 حسن صالح عارورة = =عارورة      =  .231

 0599674407 رفعت هالل عبوين = =عبوين        = .232

 2489832 المقر نفسه كفر نعمة = =الطفل كفر نعمة  = .233

 0599264225 وديع زغلول راس كركر = =ر     راس كرك= .234

 ×××××××× ×××××××× ×××××××× = =المزرعة القبلية = .235

 0059970770 عماد علوي دير جرير = =دير جرير      = .236

 067958061 باسل عبدو جفنا = =جفنا            = .237
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 ××××××××× ××××××× الطيبة =  الطيبةأرثوذكسي= .238

 ××××××××× ×××××× غير   معتمدة = معريمركز نسوي اال.239

 0599360286 إبراهيممحمد  الجانية = نادي الجانية الرياضي.240

 0599838696 كمال خالد دير بزيغ = =دير بزيغ   = .241

 0544771924 اشرف رنتيس = =رنتيس     = .242

 0544352142 سمير بلعين = =بلعين      = .243

 059445388 د عليانمحم قدورة/ م = مركز شباب قدورة.244

 0599202127 نضال رزق  الشرايطأم =  الشرايطأم/نادي الوحدة .245

 0599658316 هيثم عرار الجلزون/ م = مركز نسوي الجلزون.246

 0599776927 إبراهيم  شخيدمأبو =  شخيدم الرياضيأبونادي .247

 054835389 إسماعيل دير عمار = =دير عمار    = .248

 0599660095 إياد سطح مرحبا = بانادي الشرفة وسطح مرح.249

 2952796 رائد سماره بيت عور = بيت عور الفوقا الرياضي= .250

 2902823 خالد قدوره رام اهللا = نادي سباق السيارات.251

الجواد /نادي الفروسية.252
 العربي

 2407691  حميدأبوناجي  = =

 0599856241 صالح المزارع = مزارع النوباني الرياضي= .253

 0599337819 جمال محبوبة سلفيت سلفيت فيت الرياضينادي سل.254

 0546425172 سميح تفاحة دير بلوط = دير بلوط الرياضي= .255

 092511022 رشاد عارف كفر الديك = نادي كفر الديك الرياضي.256
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 092512123 سعيد عالن بروقين = =بروقين        = .257

 0599679749 محمود القاق كفل حارس = =كفل حارس   = .258

 092514229 األحمدجمال  دير استيا = =دير استيا      = .259

 092596348 عزيز قاسم جماعين = =جماعين       = .260

 092995106 ياسر عطية بديا = =بديا          = .261

 067425626 عدنان عامر مسحة = =مسحة       = .262

 092990313 محمد فريد سرطة = =سرطة      = .263

 052476335  شقيرأمير الزاوية =  =الزاوية     = .264

 092515571 نعيمة حسين سلفيت = سلفيت النسائي= .265

 092946412 سائد موافي قلقيلية قلقيلية  قلقيلية الرياضيأهلي= .266

 092945733 مؤيد شريم = =  =    =إسالمي= .267

 092940019 إسماعيلمفيد  عزون = =عزون      =  .268

 092684440 فالح هالل زيبادكفر  = =كفر زيباد    = .269

 092901147 عودة عودة كفر ثلث = =كفر ثلث     = .270

 0599390835 فكر بصالت حجه = =حجه       =  .271

 092683283 نايف علي كفر جمال = =كفر جمال   = .272

 092940491  خالدأبوايمن  حبلة = =حبلة      =   .273

 092900048 عبد الناصر/د جيوس = =جيوس    =   .274

 092942737 بسام شهوان كفر قدوم = =كفر قدوم   = .275
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 092994036 موسى بري اماتين = =اماتين    =   .276

 092998033 بالل عيد جينصافوط = =جينصافوط = .277

 092941111 بثينة حساين قلقيلية = الشيماء النسوي= .278

 0599743239 بيان الطبيب = = المحبة للمعاقين= .279

 6287579  القدس القدس المقدسينادي الهالل .280

 052395510  سلوان = سلوان  الرياضي= .281

 5811833  القدس = القدس للفروسية= .282

 052955727  حزما =  حزماإسالمي= .283

 052380836  جبل المكبر = جبل المكبر الرياضي= .284

 2441524  الجيب = =الجيب     =  .285

 6454442  بيت صفافا = =العربي بيت صفافا = .286

 2474111  بيت عنان = =بيت عنان         = .287

 6735155  صور باهر = =صور باهر       = .288

 6271062  القدس = =الموظفين        = .289

 2798655   ديسأبو = = ديس   أبوشباب = .290

 6288512  القدس = المعهد العربي الرياضي.291

 6281040  القدس = نادي دي السال القدس.292

 6264703  = =  العربياألرثوذكسي اتحاد.293

 5828721  = = نادي الخريجين العرب.294
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 6726066  الشيخ سعد = الشيخ سعد الرياضي= .295

 6274085  القدس = األهليةالعناية .296

 2796463  السواحرة = نادي السواحرة الشرقية.297

 6271492  القدس =  القدس الرياضيأبناء= .298

 5824759  = = اتحاد الجودو والكرتية= .299

 2799770  = = جبل الزيتون الرياضي= .300

 055512927 وائل شباب قطنة = =قطنة      =     .301

 2342172  القدس = =شباب الثوري  = .302

 2471188  بدو = =بدو         =   .303

 6281074  القدس =  المقدسياألنصار= .304

 5323872  العيساوية = العيساوية الرياضي= .305

 2798830  العيزرية = = العيزرية شباب= .306

 6281698  بيت حنينا = =بيت حنينا المقدسي = .307

 5849468  قلنديا/ م = =مركز مخيم قلنديا     .308

 052920799   = =نادي شباب الزعيم   .309

 5819055  شعفاط = =مركز مخيم شعفاط  .310

 2987320  بيت سوريك = =نادي بيت سوريك   .311

 054587759   طوباأم =      = طوبا     أم= .312

 2441431  القبيبة = =القبيبة           =  .313
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 2449405  كساابيت  = =بيت اكسا       =  .314

 6262023  القدس = جمعية البلدة القديمة.315

 2796659  سلوان =  سلوان الرياضيإسالمي.316

 6565531  القدس = بيت المقدس للخيول العربية.317

 2347452  الرام = 1/مسلمينجمعية الشبان ال.318

 5824363  القدس = نادي الجواد المقدسي.319

 6277972  ضاحية البريد = 2/جمعية الشبان المسلمين.320

 5325252  شعفاط/ م = مركز الطفل.321

 2348768  الرام =  الرامأهلي.322

 052759904  مخماس = نادي مخماس الرياضي.323

 6285080  القدس = الرؤيا الفلسطيني= .324

 6286888  = = جمعية الشبان المسيحية.325

 2347636  الرام = نادي شباب الرام.326

 5825076  شعفاط = شعفاط الرياضي=  .327

 2471220  بيت دقو = =بيت دقو    = .328

   القدس = اتحاد بيت المقدس.329

 2345231  = =  القدسأنديةرابطة .330

   = = اتحاد شباب الغد.331

 6262607  = = نادي القدس الرياضي.332
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 5322614  عناتا = =شباب عناتا  = .333

 
 مالحظات 

  النسوية كالتالياألنديةعدد .1
 17:المجموع-1:بيت لحم-1:سلفيت-2:رام اهللا-2:قلقيلية--3:الخليل--0:طولكرم--6: نابلس-2:جنين

 وأريحا المختلطة في رام اهللا والقدس وبيت لحم ونابلس األندية هناك الكثير من .2
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 االستبيان :  3ملحق رقم 

 

 : المؤسسة اسم

 :العنوان 

 :اسم المدير 

 :رقم الهاتف

 :رقم الفاكس

 
 ؟متى تم إنشاء المؤسسة .1
 
 ؟المؤسسة مؤسس هم / من هو .2

 
 ؟المؤسسةكيف جاءت فكرة تأسيس  .3
 
 
 ؟المؤسسةما هي أهداف  .4
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
 لماذا تعتقد أن هذه األهداف مهمة؟ .5

 
 
 
  وبأي الوسائل ترى أن المجموعة الشبابية تسعى لتحقيق هذه األهداف؟ .6
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 هل توجد فروع للمؤسسة في أماكن أخرى؟  .7

 نعم    ال
 
 
 إذا كان الجواب نعم، أين موقع فروع المؤسسة ؟ .8

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 كم يبلغ عدد أعضاء المؤسسة اليوم؟ وكم عدد أولئك في كل فرع؟ .9
 

  فأعلى -500 ، 500- 100 ، 50-100   ، 50 -20
 

 ما هي نسبة التغيير السنوي في عدد األعضاء التي حدثت في آخر خمس سنوات؟ .10

 
 ما هي النشاطات االجتماعية المتعلقة بالشباب التي تقوم بها المنظمة للشباب؟ .11

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 
 ذكر موقع كل شخص؟؟ ا"موقع المسؤول في المنظمة" ومن هو المسؤول عن التخطيط والتنفيذ  .12

 
 

 هل يقوم الشباب بأي خدمات اجتماعية ؟ .13

  نعم      ال 
 



 132

 
 

 هي؟  وماإذا كان الجواب نعم  .14

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
 

 هل هناك اجتماعات دورية للشباب؟ .15

 نعم      ال  
 

 من يديرها وما هي المدة بين كل اجتماع؟، إذا كان الجواب نعم  .16

 
 
 

أي ما هي طريقة اختيار القادة الشباب؟هل (تم اختيار القادة الشباب؟كيف ي إذا ما كان الشباب يقودون .17
 الخ؟...األقدمية،انتخاب، التعيين 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 ما هي أعمار الشباب المنتمين إلى المؤسسة؟ .18

 
 

 من من الشباب يمكن أن يكون عضواً في المؤسسة؟ .19

 
 

 ة األخرى؟سيق بين مجموعة الشباب والوكاالت الحكوميتنما هي درجة ال .20

 



 133

 
 )اتحاد الشباب مثالً(ما هي درجة التنسيق بين المؤسسة وشبكة المنظمات األخرى؟ .21

هي؟وكيفية  وما هل هذه المؤسسة مرتبطة بأي حزب سياسي ، منظمة دينية ، أو أية منظمة أخرى .22
 االرتباط بين المؤسسة الحزب؟

 
 نعم     ال

ن يكون الشباب أعضاء في الحزب أو المجموعة إذا كان الجواب نعم في السؤال السابق هل يشترط أ .23
 الدينية لكي ينضموا إلى المؤسسة الشبابية؟

 نعم     ال
 

 ما هي مصادر تمويل المؤسسة؟ .24

 االشتراكات .1
 تمويل ذاتي .2

 عقارات .3

 تمويل حكومي .4

 تمويل حزبي .5

 تمول أجنبي .6
 

 ا بسبب التمويل؟ هل تشعر أن هناك تعقيدات أو شروط توضع على المؤسسة الشبابية أو على أعضائه .25

 نعم  ال
 

 ما هي تلك الشروط ؟إذا كان الجواب نعم في السؤال السابق  .26

1. 
2. 
3. 
4. 
 

 ما هي أهم ثالثة مشاكل يواجهها الشباب اليوم برأيكم؟ .27

 
1. 
2. 
3. 
 



 134

 
 مؤسسة تعنى بتخفيف المشكالت التي يواجهها الشباب الفلسطيني إنشاء أو تأسيسإذا ما طلب منك  .28

 الخ؟..نضم المجموعة وما هي مهامها كيف يجب أن ت

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

 ؟هل هناك دور لألهل في مساعدة الشباب  .29
  نعم   ال

 إذا كان الجواب نعم في السؤال السابق في أي اتجاه؟ .30

 
 

 هل هناك برامج مشتركة مع منظمات شبابية أخرى؟ .31

 نعم   ال
 
 

 ؟ي تلك البرامج وما هإذا كان الجواب نعم في السؤال السابق في أي اتجاه .32
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  استمارة التطوع4ملحق رقم   

 
 

 استمارة التطوع

 الجمعية/ اسم مركز 

 وشعارها

 

 :التاريخ

 نموذج تطوع

 

مؤسسة أهلية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تسعى إلى تحقيق هو ..............." الجمعية/ مركز

تأسس مركز . ل نشاطاتها وبرامجها من خال....................................

الرئيسي في   مقره..... .من قبل مجموعة من .... ، في مدينة .... عام   ............................. 

 ..................................... .                    يؤمن . .............. 

 تعبئة هذه االستمارة وإعادتها للمركز على فاكس رقم يةالجمع/ نأمل وفي حال رغبتكم بالتطوع في المركز

 أو عبر البريد االلكتروني...................

  

 

  ورقم التلفون والفاكس ، وااليميل –العنوان 
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 : معلومات شخصية . 1

 

 االسم الرباعي .1
 تاريخ الميالد  .2
 الحالة االجتماعية .3
 التحصيل العلمي .4
 التخصص .5
 المهنة .6
 2صورة شخصية عدد  .7
 صورة الهوية أو جواز السفر .8
 جهة العمل .9

 االجازات السنوية واألسبوعية.10
 مكان السكن.11
 تلفون العمل.12
 تلفون المنزل.13
 الهاتف الخلوي.14
 البريد االلكتروني.15

 
 
  

  : أكثر أوختيار واحد ا( الخبرة في العمل التطوعي  من خالل أي من القنوات اآلتية تم اكتساب تلك .2

  جهات أهلية •

  جهات حكومية •

  مجهودات فردية •

 

   ؟ أو جمعيةي في أي مؤسسة أو مركز/هل سبق وأن تطوعت.3

     
  ال□. 2    نعم□. 1 
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  وعنوانه ؟ أو الجمعيةالرجاء ذكر اسم المؤسسة أو المركز) نعم(إذا كان الجواب . 4

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
في أي من مجاالت العمل  وفي ،الجمعية/ ين بالمشاركة فيها في المركز/ التي ترغبما هي المجاالت. 5

 )يرجى تحديد ثالث خيارات حسب األولوية (    من مجالأكثريمكن اختيار ( التطوعي كانت خبرتك السابقة 
 
 في المكان  xضع إشارة  النشاطالرقم

 المناسب

 في المكان المناسب xضع إشارة النشاط الرقم

  اإلعالم والدراسات 11   الترجمة 1
  معوقين رعاية 12  المكتبة 2
  أطفال رعاية 13   الندوات 3
  مرافقة الضيوف 14  االستقبال 4
  تعليم 15  اإلغاثة 5
  صحة 16   الشباب 6
 اقتصادية مشروعات 17  مرأةال تنمية 7
  تدريب 18  السن كبار 8
  بيئة 19  كتابة المشاريع 9

  أخرى حدد 20  أمية محو 10

 
 
 
 :ي األوقات المفضلة لديكما ه. 6

 مساء □  بعد الظهر □   صباحاً □ 
 جميع األوقات □ 
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 ين بالتطوع خاللها؟/هل يوجد أيام محددة  ترغب. 7
 )إذا الجواب نعم، يرجى تحديد األيام والساعات( 

  
 إلى الساعة من الساعة الموافق اليوم

 
 
  : من العمل التطوعي اذكر أهم وجهين لالستفادة الشخصية .8

  األجر خبرة قد تزيد فرص الحصول على عمل مدفوع •

  خبرات حياتية عن طريق االحتكاك بمجتمعات مختلفة •

  ثقة بالنفس •

  شغل أوقات الفراغ •

  عالقات عامة •

  : السابق تطوعيما هي أهم ثالثة صعوبات واجهتك أثناء العمل ال .9

  التطوعي عدم توافر جهات مسئولة لتنظيم العمل •

  المتطوعين عدم وجود برامج تدريبية لتحسين أداء •

  وجود أعباء مالية مرتبطة بالعمل التطوعي •

  عدم تقدير المجتمع للعمل التطوعي •

  عدم تشجيع العمل التطوعي •

 )عوبات إن وجدتلتلك الص أذكر مثال( صعوبة التعامل مع موظفي الجمعيات  •

 )الزوج/ األخ األكبر/ األم / األب  (اعتراض العائلة على االشتراك في العمل التطوعي •

 )في حالة المتطوعات المتزوجات(التطوعي  مسئولية رعاية األبناء أثناء االنشغال بالعمل •

  ...................................................................................................... ي/ تذكرأخرى •
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حسب  اآلتية ثالثة فقط من البدائل ي/اختار(تتوقعه من تجربة العمل التطوعي العائد الذي  ما هو .10

  ).  أهميتها لديك

  الحياة العملية اكتساب خبرات جديدة يمكن االستفادة بها في •

   على قدراتك الشخصيةأفضلالتعرف بشكل  •

  دة إليجاد فرص عملفتح أبواب جدي •

  دعم الثقة بالنفس •

  تقدير من المجتمع •

  التشجيع لو بسيط على سبيلقدر من العائد المادي و •

  الدينيةاإلنسانية و تحقيق إشباع روحي لما في التطوع من تحقيق للقيم •

  االجتماعية زيادة العالقاتاالنفتاح على المجتمع و •

  ...........................................................................................  تذكرأخرى •

  ثالثةأهم ي/اذكر( التسهيالت التي تتوقعها من قبل الجهة التي تريد التطوع من خاللها  ما هي. 11

  : )تسهيالت من البدائل اآلتية

  المتطوعات أثناء مدة التطوع المساهمة قي إيجاد حلول لمشكلة رعاية أبناء •

  التطوعي توعية المجتمع بأهمية مشاركة المرأة في العمل •

  توفير البرامج التدريبية للمتطوعين •

  التعاون بين الموظفين والمتطوعينالقات العمل وتنظيم ع •

  اتخاذ القرارالمرونة والمشاركة في التخطيط و مريح لعمل المتطوعين من حيثتوفير مناخ مالئم و •

 ...........................……………………………………… بدل انتقاالت أخرى تذكر
 

  : يرغب في التطوع ، ما هي أهم ثالثة أسباب تمنعك من التطوع لمن ال.12

  خاللها  يمكن التطوع منالتيعدم العلم بالجهات  •

  عدم الدراية بأهمية العمل التطوعي •

  ضيق الوقت •

  صعوبة التعامل مع منظمات العمل التطوعي •

 ................................................................................................أخرى
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 . ات وأماكن عملهم وأرقام تلفوناتهم على أال يكونوا من األقارب /الرجاء ذكر أسماء ثالث معرفين.13
   
 
 
 

 رقم التلفون مكان العمل أسم المعرف الرقم
1    
2    
3    

 
 
 

 جاء كتابة خمسة أسطر عن الرغبة واألسباب التي دفعتك للتطوع ؟ لرا. 14

1.……………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 :مالحظات. 15

 .ة /ات بطاقة متطوع/المتطوعين ....................... الجمعية/ يمنح مركز .1

 .ة /ات شهادة متطوع/المتطوعين ..........................الجمعية/ يمنح مركز .2
 . له الحق في قبول المتطوع أو رفضهالجمعية/ مركزال .3

 .ع ية تنطبق على المتطوار اإلدالجمعية/ مركزالأنظمة  .4

 
 

 شكراً
 
 
 
 



 141

 

السكان حسب فئات العمر بالسنوات والجنس  األوضاع الديموغرافية للسكان في فلسطين 5ملحق رقم 

.والجنسية  

www.pnic.gov.ps* 

       Nationality       الجنسية    

    لمجموعا غير مبين أخرى عرب آخرون أردنيون فلسطينيون    

 Palestinians JordaniansOther ArabsOthersNot Stated Total Sex Age Groups الجنسفئات العمر

 Male 0 - 4 245175 1 23 3 26 245122 ذكور 4 - 0

   Female 233597 - 29 7 20 233541 إناث  

   Both Sexes 478772 1 52 10 46 478663كال الجنسين  

 Male 5 - 9 216599 - 21 5 26 216547 ذكور 9 - 5

   Female 206252 2 24 2 17 206207 إناث  

   Both Sexes 422851 2 45 7 43 422754كال الجنسين  

 Male 10 - 14 165295 - 29 1 41 165224 ذكور14 - 10

   Female 156278 - 26 1 29 156222 إناث  

   Both Sexes 321573 - 55 2 70 321446كال الجنسين  

 Male 15 - 19 140747 - 17 2 53 140675 ذكور19 - 15

   Female 132604 - 69 39 124 132372 إناث  

   Both Sexes 273351 - 86 41 177 273047كال الجنسين  

 Male 20 - 24 122317 - 543 88 122181 ذكور24 - 20

   Female 114339 - 218 101 206 113814 إناث  

   Both Sexes 236656 - 261 106 294 235995كال الجنسين  

 Male 25 - 29 98962 3 84 10 99 98766 ذكور29 - 25

   Female 91941 1 289 79 116 91456 إناث  

   Both Sexes 190903 4 373 89 215 190222ينكال الجنس  

 Male 30 - 34 86195 2 91 24 34 86044 ذكور34 - 30

   Female 79168 1 171 92 64 78840 إناث  

   Both Sexes 165363 3 262 116 98 164884كال الجنسين  

 Male 35 - 39 64425 1 69 12 26 64317 ذكور39 - 35

   Female 59345 1 126 73 33 59112 إناث  

   Both Sexes 123770 2 195 85 59 123429كال الجنسين  

 Male 40 - 44 44384 - 44 23 14 44303 ذكور44 - 40

   Female 44284 1 104 109 24 44046 إناث  
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   Both Sexes 88668 1 148 132 38 88349كال الجنسين  

 Male 45 - 49 34880 1 50 16 20 34793 ذكور49 - 45

   Female 33471 2 58 92 12 33307 إناث  

   Both Sexes 68351 3 108 108 32 68100كال الجنسين  

 Male 50 - 54 26091 - 40 8 25 26018 ذكور54 - 50

   Female 29907 - 46 43 18 29800 إناث  

   Both Sexes 55998 - 86 51 43 55818كال الجنسين  

 Male 55 - 59 17598 - 29 11 13 17545 ذكور59 - 55

   Female 24386 - 40 16 16 24314 إناث  

   Both Sexes 41984 - 69 27 29 41859كال الجنسين  

 Male 60 - 64 18786 - 26 3 16 18741 ذكور64 - 60

   Female 23117 1 31 17 15 23053 إناث  

   Both Sexes 41903 1 57 20 31 41794كال الجنسين  

 Male 65 - 69 14755 - 21 3 3 14728 ذكور69 - 65

   Female 19694 3 22 8 9 19652 إناث  

   Both Sexes 34449 3 43 11 12 34380كال الجنسين  

 Male 70 - 74 10941 - 13- 3 10925 ذكور74 - 70

   Female 14007 5 26 3 2 13971 إناث  

   Both Sexes 24948 5 39 3 5 24896كال الجنسين  

 Male 75 - 79 6559 - 6 1 1 6551 ذكور79 - 75

   Female 7813 6 13 1 2 7791 إناث  

   Both Sexes 14372 6 19 2 3 14342كال الجنسين  

 Male 80 - 84 3750 - 6- 2 3742 ذكور84 - 80

   Female 4444 2 7 1 3 4431 إناث  

   Both Sexes 8194 2 13 1 5 8173كال الجنسين  

 + Male 85 4080 - 7- 2 4071 ذكور  +85

   Female 4176 1 18 1 2 4154 إناث  

   Both Sexes 8256 1 25 1 4 8225كال الجنسين  

 Male Not Stated 725 16 9 2 3 695 ذكورغير مبين

   Female 582 17 20-- 545 إناث  

   Both Sexes 1307 33 29 2 3 1240كال الجنسين  

 Male Total 1322264 24 628 129 495 1320988 ذكورالمجموع

   Female 1279405 43 1337 685 712 1276628 إناث  

   Both Sexes 2601669 67 1965 814 1207 2597616كال الجنسين  
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  المؤسسات التي تمت زيارتها ضمن هذا البحث 6ملحق رقم 

 
 

 طيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمعالمركز الفلس_ 1
 طاقم شؤون المرأة_ 2

 مركز بلدنا الثقافي _ 3
 منظمة أصدقاء بال حدود _ 4
 اتحاد الشباب الفلسطيني_ 5
 االتحاد العام لطلبة فلسطين_ 6
 منظمة الشبيبة الفتحاوية _ 7
 اتحاد الشباب التقدمي الفلسطينية_ 8
 لسطينية منظمة الشبيبة التقدمية الف_ 9

 اتحاد عمال الديمقراطي الفلسطيني _ 10
 اتحاد شباب االستقالل _ 11
 نقابة العمال _ 12
 اتحاد شباب الكتلة اإلسالمية_ 13
 الجماعة اإلسالمية _ 14
 النادي األرثوذكسي _ 15
  األولىسرية رام اهللا_ 16
 مؤسسة تامر _ 17
 جمعية المرأة العاملة _ 18
 )أمنستي (ة لمنظمة العفو الدولية المجموعة الفلسطيني_19
 فرع فلسطين ) الكويكرز ( برنامج الشباب الفلسطيني _ 20
 مركز تنمية المجتمع _ 21
 مؤسسة القانون _ 22
 المركز الفلسطيني لقضايا السالم و الديمقراطية _ 23
 نادي األسير الفلسطيني_ 24
 جمعية الشبان المسيحية_ 25
 جمعية الشبان المسلمين_ 26
 الملتقى المدني _ 27
 مركز الشباب المجتمعي _ 28
 مجلس الشباب الفلسطيني_ 29
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 شبيبة حزب الشعب_ 30
 المجلس الفلسطيني للقيادات السياسية الشابة _ 31
 االتحاد العام للمرأة الفلسطينية _ 32
 جمعية الهالل األحمر _ 33
 االتحاد العام للمعاقين_ 34
 التربوي مركز اإلعالم و التنسيق _ 35
 إنعاش األسرة  جمعية_ 36
 الرياضة وزارة الشباب و_ 37
 الجهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني _ 38
 مكتب المؤسسات الفلسطينية _ 39
 مركز الفن الشعبي _ 40
 وزارة التخطيط و التعاون الدولي _ 41
 المجلس التشريعي _ 42
 سكرتاريا الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني _ 43
 ركز مصادر الشباب م-45
  وزارة شؤون المرأة-46
  برنامج دراسات التنمية-47
 "ماس"معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني  -48
  منتدى شارك الشبابي-49
  مركز اإلعالم والسياسات الصحية-50
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 ستفادة من     تحليل مستوى المؤسسات المتقدمة لمنتدى شارك الشبابي من أجل اال7ملحق رقم 

 "شركاء"مشروع 

 

 تحليل مستوى المؤسسات المتقدمة

 

  2005) ديسمبر( كانون أول 1
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 هل للمؤسسة مقر دائم؟ .1
 
 

Q1

205 83.7 83.7 83.7

40 16.3 16.3 100.0
245 100.0 100.0

نعم
ال
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

16.33%

83.67%

ال

نعم 

Q1
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 هل المقر مستأجر؟ .2
 
 

Q2

170 69.4 69.4 69.4

75 30.6 30.6 100.0
245 100.0 100.0

نعم
ال
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

30.61%
69.39%

ال
نعم 

Q2
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 هل للمؤسسة فروع أو مراكز أخرى؟ .3
 

Q3

68 27.8 27.8 27.8

177 72.2 72.2 100.0
245 100.0 100.0

نعم
ال
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

72.24%

27.76%

ال

نعم 

Q3

 
 
 
 
 
 



 149

 

 هل يوجد للمؤسسة محاسب؟ .4

Q4

45 18.4 18.4 18.4

44 18.0 18.0 36.3

156 63.7 63.7 100.0
245 100.0 100.0

ال يوجد
يوجد بدوام آامل
يوجد بدوام جزئي
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

63.67% 17.96%

18.37%

يــوجد بدوام جزئي 

يـوجد بدوام كامل 

ال يوجد

Q4
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 :حساباتكيفية إدارة ال .5
 

 

26.53%

72.24%

1.22%  برنامجباستخدام
محاسبة

دوية ودفاتر يسجالت
د حساباتج توال

Q5

Q5

3 1.2 1.2 1.2
177 72.2 72.2 73.5
65 26.5 26.5 100.0

245 100.0 100.0

د حساباتجال تو
سجالت ودفاتر يدوية
باستخدام برنامج محاسبة
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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 هل تستخدم المؤسسة دفاتر سندات قبض وصرف رسمية ومرقمة تسلسليا؟ .6
 
 

Q6

240 98.0 98.0 98.0

5 2.0 2.0 100.0
245 100.0 100.0

نعم
ال
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

2.04%

97.96%

ال
نعم 

Q6
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 :بالنسبة لإليرادات المحلية .7
 

Q7

75 30.6 30.6 30.6
143 58.4 58.4 89.0

27 11.0 11.0 100.0

245 100.0 100.0

ال يوجد
 دوالر سنويا10000يوجد، أقل من 
 دوالر سنويا10000يوجد، أآثر من 

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

11.02%

58.37%

30.61%

يـوجد، أكثر من 
دوالر سـنويا  10000

10000يـوجد، أقل من  
دوالر سـنويا 

ال يوجد

Q7
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 ):المنح(بالنسبة للتمويل الخارجي  .8
 

Q8

160 65.3 65.3 65.3
72 29.4 29.4 94.7
13 5.3 5.3 100.0

245 100.0 100.0

المؤسسة ال تتلقى تمويال خارجيا
 دوالر سنويا100000يوجد تمويل خارجي، أقل من 
 دوالر سنويا100000يوجد تمويل خارجي، اآثر من 

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

5.31%

29.39%

65.31%

،يــوجد تمويل خارجي 
100000اكثر من 

دوالر سـنويا 

،يــوجد تمويل خارجي 
100000أقل من 

دوالر سـنويا 

الـــمؤسسة ال تتلقى 
تــمويال خارجيا 

Q8
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 هل تعد المؤسسة تقارير مالية للمانحين؟ .9
 
 

Q9

178 72.7 72.7 72.7
67 27.3 27.3 100.0

245 100.0 100.0

نعم
ال
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

27.35%

72.65%

ال
نعم 

Q9
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 :نسبة لتدقيق الحساباتبال .10
 

Q10

29 11.8 11.8 11.8
10 4.1 4.1 15.9
86 35.1 35.1 51.0

120 49.0 49.0 100.0
245 100.0 100.0

لم يسبق ان تم تدقيق حسابات المؤسسة
يتم تدقيق المشاريع فقط
يتم تدقيق حسابات المؤسسة آكل
يتم تدقيق حسابات المؤسسة آكل وحسابات المشاريع
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

48.98%

35.1%

4.08%11.84%

يـــتم تدقيق حسـابات  
الــمؤسسة ككل وحسابات 
الـمشاريع 

يـــتم تدقيق حسـابات  
الـمؤسسة ككل 

ـــتم تدقـيق المشـاريع فقط   

لـم يســبق ان تم تدقـيق   
حســابات المؤسسة 

Q10
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 هل يمارس أعضاء مجلس اإلدارة صالحياتهم؟ .11
 

Q11

244 99.6 99.6 99.6

1 .4 .4 100.0
245 100.0 100.0

نعم
ال
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

0.41%

99.59%

ال
نعم 

Q11



 157

 

 هل يوجد للمؤسسة مدير تنفيذي؟ .12
 

Q12

72 29.4 29.4 29.4

117 47.8 47.8 77.1

56 22.9 22.9 100.0
245 100.0 100.0

ال يوجد
يوجد بدوام آامل
يوجد بدوام جزئي
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

22.86%

47.76%

29.39%

يــوجد بدوام جزئي 
يـوجد بدوام كامل 
ال يوجد

Q12
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 هل أصدرت المؤسسة تقريرا سنويا؟ .13
 

Q13

191 78.0 78.0 78.0

54 22.0 22.0 100.0
245 100.0 100.0

نعم
ال
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

22.04%

77.96%

ال
نعم 

Q13
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 هل تستخدم المؤسسة نماذج إدارية أثناء العمل؟ .14
 
 

Q14

203 82.9 82.9 82.9

42 17.1 17.1 100.0
245 100.0 100.0

نعم
ال
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

17.14%

82.86%

ال
نعم 

Q14
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 هل تعد المؤسسة تقارير إدارية للمانحين؟ .15
 
 

Q15

181 73.9 73.9 73.9

64 26.1 26.1 100.0
245 100.0 100.0

نعم
ال
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

26.12%

73.88%

ال
نعم 

Q15
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 رشيف بالمؤسسة؟هل يوجد نظام أ .16
 

Q16

227 92.7 92.7 92.7

18 7.3 7.3 100.0
245 100.0 100.0

نعم
ال
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

7.35%

92.65%

ال
نعم 

Q16
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 م عالقات عامة؟سق/ هل توجد لديكم دائرة  .17
 

Q17

169 69.0 69.0 69.0

76 31.0 31.0 100.0
245 100.0 100.0

نعم
ال
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

31.02%

68.98%

ال
نعم 

Q17



 163

 

 هل يوجد لديكم نظام إداري؟ .18
 

Q18

217 88.6 88.6 88.6

28 11.4 11.4 100.0
245 100.0 100.0

نعم
ال
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

11.43%

88.57%

ال
نعم 

Q18
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 هل تعمل المؤسسة على تنفيذ مشاريع في الوقت الحاضر؟ .19
 
 

Q19

160 65.3 65.3 65.3

85 34.7 34.7 100.0
245 100.0 100.0

نعم
ال
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

34.69%

65.31%

ال
نعم 

Q19
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 هل يوجد منسق مشاريع في المؤسسة؟ .20
 

Q20

202 82.4 82.4 82.4

43 17.6 17.6 100.0
245 100.0 100.0

نعم
ال
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

17.55%

82.45%

ال
نعم 

Q20
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 هل يوجد مختص بكتابة المشاريع في المؤسسة؟ .21
 

Q21

149 60.8 60.8 60.8

96 39.2 39.2 100.0
245 100.0 100.0

نعم
ال
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

39.18%
60.82%

ال
نعم 

Q21
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 ة بأشخاص أو متطوعين لغايات كتابة المشاريع؟هل تستعين المؤسس .22
 
 

Q22

193 78.8 78.8 78.8

52 21.2 21.2 100.0
245 100.0 100.0

نعم
ال
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

21.22%

78.78%

ال
نعم 

Q22
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 هل يوجد لدى المؤسسة خطة إستراتيجية؟ .23
 

Q23

158 64.5 64.5 64.5

87 35.5 35.5 100.0
245 100.0 100.0

نعم
ال
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

35.51%

64.49%

ال
نعم 

Q23
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 هل حاولت المؤسسة إعداد خطة إستراتيجية؟ .24

 
 
 

Q24

204 83.3 83.3 83.3

41 16.7 16.7 100.0
245 100.0 100.0

نعم
ال
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

16.73%

83.27%

ال
نعم 

Q24
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 المراجع

 
 الوثائق : أوالً

 .  بشأن االنتخابات 2005لسنة ) 9(قانون  رقم .1

 .ير، مجلس الشباب الفلسطينيالنظام الداخلي لنقابات العمال، نادي األس .2

 .النظام الداخلي للنادي  .3

 .النظام الداخلي لنقابات العمال .4

 .النظام الداخلي نادي األسير .5

 .مجلس الشباب الفلسطينيلالنظام الداخلي  .6

 .النظام الداخلي للنادي  .7

 .وزارة الشؤون االجتماعية  للتنمية المجتمعية ،الالئحة التنفيذية .8

 منظمة الشبيبة الفتحاوية،اتحاد الشباب التقدمي،اتحاد شباب:التالية والمؤسسات طرلأل اللوائح الداخلية .9
اإلسالمية،الشبيبة  الديمقراطي،اتحاد شباب الكتلة االسالمية،الجماعة االستقالل،اتحاد الشباب

 .الفلسطينية،شبيبة حزب الشعب، الحركة الشبابية الفلسطينية جذور

 .ين دستور االتحاد العام لطلبة فلسط .10
 .دستور منظمة أصدقاء بال حدود .11

 ،حتياجات الشباب الفلسطيني بالمشاركةمجلس الشباب الفلسطيني تقرير نتائج ورشات مشروع، .12
 . ،رام اهللا2000حزيران، 

 .ملفات اإلدارة العامة للشؤون الشبابية،وزارة الشباب والرياضة  .13

 
 المقابالت: ثانياً 

 .رام اهللا 25/9/2000، بتاريخ مقابلة شخصيةبة فلسطين ،العام لطلإبراهيم خريشة رئيس االتحاد .1
 .رام اهللا 30/9/2000 بتاريخ مقابلة شخصية،إبراهيم نمر منظمة الشبيبة الفتحاوية  .2
 . عرابة3/4/2006 بتاريخ مقابلة شخصية ،أنور لحلوح،عضو هيئة إدارية في نادي عرابة .3

 .، رام اهللا11/4/2006، بتاريخ ابلة شخصيةمقنتدى شارك الشبابي،بدر زماعرة،المدير التنفيذي لم .4

 مقابلة شخصيةبابية في وزارة الشباب والرياضة،حسن الخطيب مدير عام اإلدارة العامة للشؤون الش .5
 . رام اهللا،17/9/2000بتاريخ 

 .البيرة،26/9/2000 لة شخصيةمقاب،باب في الهالل األحمر الفلسطينيمنسق وحدة الشخلدون عويس، .6
 .رام اهللا 25/9/2000مقابلة شخصية،سية الشابةرئيس المجلس الفلسطيني للقيادات السيا،يسامر السنجالو .7
 .رام اهللا ،13/10/2000،  بتاريخمقابلة شخصية جمعية المرأة العاملة،،منسقة قسم اإلرشاد،سامية طه .8
 . رام اهللا،6/10/2000 بتاريخ مقابلة شخصية ،المديرة التنفيذية لمركز بلدنا الثقافي،سهير الرنتيسي .9
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 .، رام اهللا16/10/2000 بتاريخ مقابلة شخصيةمجلس الشباب الفلسطيني، ظافر تيسير، .10

 . رام اهللا،10/10/2000 بتاريخ مقابلة شخصيةعارف جفال مدير الملتقى المدني،  .11

 .رام اهللا 2000،/23/9 ، مقابلة شخصية،، الجامعة االسالميةعبد الحكيم مسالمة .12

 .رام اهللا، 20/10/2000، مقابلة شخصية ،الشباب والرياضةوزارة ،عبد السالم عطاري .13

 ..رام اهللا 25/9/2000 ، مقابلة شخصية،اتحاد شباب الكتلة االسالمية، فرحات أسعد .14
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