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صــدرت هــذه االســتراتيجية بفضــل مشــاركة الشــباب الفلســطيني فيهــا منــذ بدايتهــا عــام 2016 فــي إطــار العمــل علــى بنــاء 
ــي  ــات الت ــي عــرض التحدي ــك ف ــات، وكذل ــوارات والنقاش ــي الح ــل ف ــكل فاع ــم بش ــال حضوره ــن خ ــتراتيجية، م ــذه االس ه
ــه، نأمــل أن  ــة والجهــود الازمــة. وعلي ــول الُمحتمل ــى تصوراتهــم لطبيعــة الحل ــة إل ــة، باإلضاف يواجهونهــا فــي حياتهــم اليومي

ــة واالســتراتيجية نقطــة انطــاق للدمــج والمشــاركة والتعــاون بشــكل مباشــر ومســتمر مــع الشــباب.  تكــون هــذه العملي

لقــد مــرت هــذه االســتراتيجية بمراحــل عديــدة فــي صياغتهــا، ولــم تكــن لتتطــور إلــى هــذه المرحلــة الحاليــة لــوال عمــل وجهــد 
وتفانــي والتــزام الســيدة لينــا أبــو رســان وفريقهــا المؤلــف مــن الســيدة ســحر حّمــود والســيد ربيــع ابراهيــم.

ونخــص بالشــكر وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين - االونــروا - علــى دعمهــا، وخصوصــاً رئيســة وحــدة الشــباب 
فيهــا، الســيدة ســارة شــومان وفريقهــا المؤلــف مــن الســيد غابرييــل كورتاشــي والســيدة إديــث بيرمــان؛ ونشــكر كذلــك المجلــس 
ــد عبــادي. فبفضــل تعاونهــم المســتمر مــع لجنــة  الفلســطيني األعلــى للشــباب والرياضــة فــي لبنــان، ومديــره العــام الســيد خال
لــت هــذه االســتراتيجية إلــى التأثيــر  الحــوار اللبنانــي الفلســطيني ورؤيتنــا المشــتركة تجــاه الشــباب الفلســطيني فــي لبنــان، توصَّ

الفعّــال الــذي تتمتـّـع فيــه اليــوم.

ونــود أيضــاً أن نشــكر جميــع الجهــات المعنيــة التــي عقدنــا معهــا مشــاورات وجلســات عمــل، ســواء الجهــات المانحــة 
أو المنظمــات والــوكاالت الدوليــة أو المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة أو الســلطات اللبنانيــة والفلســطينية. فقــد أغنــت 
ــناد  ــن إس ــا م ــا مكَّنتن ــة. كم ــا دق ــطيني، وزادته ــباب الفلس ــاه الش ــاً تج ــة حاليّ ــود القائم ــا بالجه ــا ومعرفتن ــاءات أبحاثن ــذه اللق ه
االســتراتيجية علــى تجــارب قّيمــة. ونشــكر بشــكل خــاص فريــق الخبــراء الذيــن ســاهموا بخبرتهــم ومعرفتهــم إلــى حــد كبيــر 
ــوب،  ــه يعق ــا، والســيد نزي ــا بيتاجن ــدي، والســيدة مارت ــى الخال ــورة من ــي وضــع االســتراتيجية: الســيدة رشــا نجــدي، والدكت ف

ــيد طــارق حــق. ــيدة سوســن مصــري، والس والس

ــة بالشــباب الفلســطيني اســتُخِلصت مــن »التعــداد للســكان  وأخيــراً، تجــدر اإلشــارة إلــى أنَّ معظــم النتائــج اإلحصائيــة الُمتعلّق
والمســاكن فــي المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية فــي لبنــان للعــام 2017«، الــذي أجرتــه لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني 

بالشــراكة مــع إدارة اإلحصــاء المركــزي فــي لبنــان والجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.
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كان مــن الطبيعــي أن تصــل أنشــطة لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني إلــى الشــباب الفلســطيني، ليــس فقــط باعتبــاره الشــريحة 
األكبــر مــن الاجئيــن الفلســطينيين، بــل ألنــه المســتقبل الواعــد رغــم العذابــات. فالشــباب يعانــي أكثــر مــن شــتى فئــات وشــرائح 
مجتمــع الاجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، بالنظــر إلــى تراكــم المشــكات التــي تواجهــه، وأبرزهــا مــا يطــرح كأســئلة للمســتقبل 
فــي هــذا المفصــل التاريخــي، حيــث تزدحــم المشــاريع وتندلــع الصراعــات فــي طــول المنطقــة وعرضهــا، والكثيــر منهــا بالتحديــد 
يســتهدف قضيتهــم وأحامهــم ومصيــر عودتهــم إلــى الديــار التــي ُشــرد آباؤهــم وأجدادهــم منهــا. ودون أن ننســى للحظــة واحــدة مــا 
يواجهونــه كفئــات عمريــة فتيــة علــى صعــد التعليــم والعمــل بعــد التخــرج وقبلــه، والحصــول علــى حــق الســكن والعمــل المســتقر 
مــع الضمانــات االجتماعيــة التــي تتــاءم مــع مؤهاتهــم وكفاءاتهــم. هــذا ناهيــك بالحصــول علــى حيــاة آمنــة ومســتقرة فــي لبنــان 
حيــث لجــأ ذووهــم منــذ 70 عامــاً. يجــب أن نضيــف إلــى ذلــك كلــه مــا تتعــرض لــه وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين 
– االونــروا- مــن محــاوالت شــطب، وهــي الشــاهد األممــي الوحيــد والرئيســي علــى مأســاتهم المتواصلــة، معطوفــاً علــى الحمايــة 

والخدمــات التــي تقدمهــا فــي مجــاالت التعليــم والصحــة والخدمــات.

كل هــذا هــو غيــض مــن فيــض مــا يعانيــه الشــباب الفلســطيني، وهــو مــا يثيــر لــدى الكثيريــن المخــاوف الحقيقيــة مــن مشــهد األيــام 
اآلتيــة. إن هــذا الواقــع الكالــح الــذي يحيــط بهــم، يدفــع بالبعــض إلــى خيــارات يائســة مــن نــوع الهجــرة غيــر الشــرعية واإلدمــان 

وحــاالت االكتئــاب وغيرهــا مــن منوعــات اليــأس. 

هــذه االســتراتيجية التــي توصلــت لجنــة الحــوار إليهــا هــي خارطــة طريــق ومنهــج عمــل مــن أجــل تجــاوز هــذا الطــوق وفتــح آفــاق 
المســتقبل. مســتقبل نســتطيع بلوغــه معــاً وســوياً وبالتعــاون مــع كل الشــركاء مــن أطــراف أمميــة ودوليــة صديقــة يعنيهــم مصيــر 
هــؤالء الشــباب وأهميــة فتــح كــوة فــي الجــدار. ولعــل أهميــة هــذه االســتراتيجية تنبــع مــن أنهــا مــن بُنــاة أفــكار الشــباب الفلســطيني 
أنفســهم، وحصيلــة مئــات الســاعات مــن النقــاش معهــم فــي ســائر المخيمــات والتجمعــات مــن أقصــى الشــمال إلــى أقاصــي الجنــوب 
اللبنانــي. أمــا الفريــق الــذي تولــى إثــارة النقــاش وتوجيهــه، فقــد كانــت مهمتــه منصبــة علــى تجميــع هــذا الجهــد الفــردي، وتحويلــه 
إلــى منتــج جماعــي، يعبــر عــن الطمــوح للوصــول إلــى بنــاء رؤى موحــدة وعمــل مشــترك يصــب فــي مجــرى رســم إطــار حقيقــي 
وفعلــي للمســتقبل، عبــر اإلنجــازات التــي يمكــن للجهــد المشــترك تحقيقهــا، وكــي ال تذهــب المقــدرات المتواضعــة المتوافــرة علــى 

مشــاريع مكــررة ال تُحــدث فرقــاً فــي حيــاة الشــباب.  

والوصــول إلــى إعــداد »اســتراتيجية النهــوض بالشــباب الفلســطيني فــي لبنــان 2019 – 2025« هــو بمثابــة تتويــج للمســار الــذي 
تعتمــده اللجنــة فــي مقارباتهــا المنهجيــة والعلميــة للشــأن الفلســطيني فــي لبنــان. ففــي غضــون األعــوام القليلــة المنصرمــة نجحــت 
اللجنــة فــي تحقيــق إنجــازات تصــب فــي تكويــن وعــي معرفــي موثــق بقضايــا الاجئيــن مــن مداخــل متعــددة طرحــت مــن خالهــا 
حلــوالً لمعضــات ظلــت بمثابــة محرمــات علــى المقاربــة الموضوعيــة. كمــا، أشــرفت اللجنــة علــى »تعــداد الســكان والمســاكن 
فــي المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية فــي لبنــان 2017« بالشــراكة مــع إدارة اإلحصــاء المركــزي فــي لبنــان والجهــاز المركــزي 
ــى تشــكيل  ــادرة عل ــة ق ــات صلب ــاع القــرار قاعــدة بيان ــدى كل المعنييــن صن ــات ل ــك ب ــه، وبذل لإلحصــاء الفلســطيني فــي رام الل

األرضيــة الازمــة إلعــداد خطــط النهــوض والتنميــة المســتدامة.

لــم يجــر إعــداد هــذه االســتراتيجية لتحويلهــا إلــى منشــور ورقــي، بــل إلــى فاتحــة تحــّول فــي الوعــي والعمــل معــاً وســوياً. إنهــا 
ثمــرة جهــد وعمــل مــن أجــل فلســطين وشــبابها باعتبارهــم نبــض القضيــة وضمــان اســتمرارها. 

ــين أوضــاع  ــه بتحس ــى التزام ــا وعل ــار عملن ــه لمس ــى دعم ــري عل ــعد الحري ــة س ــس الحكوم ــة رئي ــكرنا لدول ــدد ش ــاً، نج ختام
ــم.  ــباب منه ــة الش ــان بخاص ــي لبن ــطينيين ف ــن الفلس الاجئي

رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني 

د. حسن منيمنة  

االستراتيجية الشبابية من أجل فلسطين و شعبها
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مــا هــي الأســئلة التــي يجــدر بنــا طرحهــا حــول ظــروف وآفــاق 
الشــباب الفلســطيني فــي لبنــان اليــوم؟

هــذا هــو الســؤال األول الــذي كان وراء إنطاقــة مشــروع 
لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني مــع الشــباب الفلســطيني. وقــد 
رت هــذه اإلشــكالية  مــن أســئلة أخــرى مثــل: مــاذا يُمكننــا،  تطــوَّ
ــّدم للشــباب الفلســطيني  ــي فلســطيني، أن نُق ــة حــوار لبنان كلجن
فــي لبنــان؟ مــا هــي آفــاق وأهــداف الشــباب؟ مــاذا يفعلــون فــي 
ــة  ــات المعنيّ ــج الجه ــاريع وبرام ــي مش ــا ه ــي؟ م ــت الحال الوق
بقضايــا الشــباب؟ ومــا الــذي ال تقــوم بــه؟ مــا الــذي تفعلــه لجنــة 
الحــوار فــي هــذا اإلتجــاه فــي الوقــت الحالــي؟ ومــا الــذي يجــب 

أن تتافــاه؟

ــة الحــوار لتتواصــل مباشــرة مــع الشــباب،  ــت لجن انطلق
ــن  ــاً ع ــتراتيجية، بحث ــذه االس ــور ه ــّكلون مح ــن يُش الذي
زمــة حــول ظروف وآفاق الشــباب الفلســطيني  األســئلة الاَّ
االســتماع  مــن  شــاملة  عمليــة  وأُجــرت  لبنــان.  فــي 
ــة: ــزات التالي ــى الُمحفِّ ــتناد إل ــة، باالس ــات المعّمق والمحادث

• فلننشــئ 	 لــذا  البعــض،  إلــى بعضنــا  نســتمع  أن  نريــُد 
ســويّاً. تجمعنــا  مســاحات 

• نرغــب أن نكشــف عــن احتمــاالت وأســئلة هاِدفــة، لذلــك 	
فلنُؤّســس لهــذه المســاحات بنوايــا صادقــة وواضحــة.

• ق في الواقع.	 نطمح أن نفهم اإلمكانيات، لذا فلنتعمَّ

• نــود أن نتصــّور التغييــر، لذلــك فلنُفّكــر معــاً بطريقــة 	
وطموحــة. اســتراتيجية 

• فلنُثــري 	 لذلــك  وُمبتكــرة،  ُمســتدامة  اســتجابات  نريــد 
بالخيــال  أفكارنــا  ونربــط  قــة  خاَّ بأســاليب  محادثاتنــا 

العملــي.

• ــر 	 ــاحة للتفكي ــم مس ــذا فلنمنحه ــباب، ل ــن الش ــح لتمكي نطم
واإلبــداع وإللهــام بعضهــم البعــض، ونســمح لهــم بامتــاك 
تطويرهــا  عمليــة  وقيــادة  بهــم  ــة  خاصَّ اســتراتيجية 

وتنفيذهــا.

• نرغــب فــي التوفيــق بيــن الطاقــات والمــوارد، لذلــك 	
ــن  ــع كل الُمهتّمي ــأنها أن تجم ــن ش ــتراتيجية م فلنضــع اس

بالشــباب. 

• نــود أن يقــوم الجميع باالســتثمار في إمکانيات الشباب، 	
واســتيعاب التنوع فــي تفکيرهــم، وتوسيع نطاق فرصهــم، 

ــى دعم ملموس. ــم عل ــناد تطلعاته وإس

ــة  ــن »قص ــوح ع ــث مفت ــة بح ــتراتيجية نتيج ــذه االس ــي ه تأت
الغــد« حــول الشــباب الفلســطيني فــي لبنــان، وهــي قصــة 
ــون  ــل أن تك ــا نأم ــوم. إنَّن ــمعها الي ــي نس ــك الت ــن تل ــة ع مختلف
ــؤالء  ــع ه ــز وض ــي تعزي ــاهم ف ــة تُس ــتراتيجية قوي ــة اس بمثاب
الشــباب، وأن تشــمل رؤى تؤّســس اتجاهــات للعمــل مــن أجــل 
التغييــر، وتُلهــم الشــباب ليكونــوا جــزءاً فاِعــاً مــن هــذا التغيير.

الُمقّدمة
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ــة   ــة حكومي ــي مؤسس ــطيني ه ــي الفلس ــوار اللبنان ــة الح إنَّ لجن
تأّسســت عــام 2005 لتعمــل كصلــة وصــل بيــن الحكومــة 
ــة  ــة كحلق ــل اللجن ــا تعم ــطينيين. كم ــن الفلس ــة والاجئي اللبناني
ارتبــاط بيــن المؤسســات والجهــات المعنيــة المحليــة والدوليــة، 
اللبنانيــة توصيــات حــول تطويرسياســات  للحكومــة  وتُقــّدم 
تهــدف إلــى تحســين الظــروف المعيشــية للفلســطينيين، مرتكــزة 
بذلــك علــى المصالــح الوطنيــة للشــعب اللبنانــي، وحقــوق 
الاجئيــن الفلســطينيين فــي العيــش الكريــم لحيــن عودتهــم 
ــة  ــل اللجن ــهد عم ــن، ش ــن الماضيَْي ــي العامي ــم. وف ــى دياره ال
ــدات  ــى معالجــة التعقي ــث انصــبَّ عل ــز، حي ــي التركي الً ف تحــوُّ
ــى هــذا التطــّور  ــد تجلّ ــة بدرجــة كبيــرة. وق ــات المزمن والتحدي
ــوى  ــن الق ــة م ــع مروح ــى أوس ــن عل ــا الاجئي ــح قضاي ــي فت ف
السياســية اللبنانيــة وإشــراكها فــي البحــث، توّصــاً الــى إصــدار 
ــدة حــول قضايــا الاجئيــن  وثيقــة بعنــوان »رؤيــة لبنانيــة ُموحَّ
ــة  ــدار نتيج ــذا اإلص ــاء ه ــد ج ــان«1. وق ــي لبن ــطينيين ف الفلس
ــن،  ــدى عامي ــى م ــن 50 اجتماعــاً عل ــر م ــاش اســتغرق أكث نق
ــد  ــدف توحي ــارزة به ــة الب ــزاب اللبناني ــن األح ــن ع ــع ُممثّلي م
ــة بمعالجــة التحديــات التــي يُواجههــا الاجئــون  الرؤيــة الُمتعلّق
ــي  ــز أيضــاً ف ــذا التركي ــرز ه ــا ب ــان. كم ــي لبن الفلســطينيون ف
والتجمعــات  المخيمــات  فــي  والمســاكن  الســكان  »تعــداد  
ــم إنجــازه بالشــراكة  ــذي ت ــان 2017«،2 ال ــي لبن الفلســطينية ف
مــع إدارة اإلحصــاء المركــزي فــي لبنــان والجهــاز المركــزي 
ــادف  ــة اله ــل اللجن ــى عم ــة إل ــطيني، باإلضاف لإلحصــاء الفلس
ــباب  ــاركية للش ــتراتيجية تش ــل وضــع اس ــن أج ــد م ــى الحش إل

ــان. ــي لبن ــطيني ف الفلس

تُقَســم هــذه الخطــة االســتراتيجية التــي تتمحــور حــول الشــباب 
ل منهــا الضــوء  الفلســطيني إلــى قســمين: يُســلّط القســم األوَّ
علــى الســؤال األساســي، وهــو ســبب الحاجــة إلــى اســتراتيجية 
للشــباب الفلســطيني فــي لبنــان. وفــي القســم الثانــي، يأتــي 
ــة إطــار العمــل االســتراتيجي ووضــع الشــباب  ــح لماهي توضي
الفلســطيني واحتياجاتهــم والتحديــات التــي تواجههــم وفرصهــم. 
علــى هــذا األســاس، تــم وضــع خطــة عمــل تتألــف مــن إطــار 
ناظــم لمختلــف الجهــات المعنيــة باإلضافــة إلــى اقتراحــات 

ــل محــددة. لمجــاالت عم

تهــدف االســتراتيجية أن تكــون ذات أهميــة مــن الناحيــة العمليــة 
ــة،  ــة. فهــي مــن ناحي ــة والفاعل ــع الجهــات المعني بالنســبة لجمي
تُوفّــر للجهــات المانحــة المعنيــة آراًء علــى المســتوى الميدانــي 

1. لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، 2016.
2. لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، إدارة اإلحصاء المركزي في لبنان، والجهاز المركزي 

لإلحصاء الفلسطيني، 2017.

لماذا هذه الوثيقة؟

ــي الشــباب الفلســطيني  ــة لاســتثمار ف حــول الحاجــة واإلمكاني
فــي لبنــان، كمــا تتطــّرق إلــى أثــر هــذا االســتثمار. ومــن ناحيــة 
ــى  ــباب عل ــّثِ الش ــى ح ــتراتيجية إل ــذه االس ــح ه ــرى، تطم أخ
التفكيــر االســتراتيجي والعميــق، علــى المســتويين الفــردي 
والجماعــي، مــن خــال اســتغال إمكانياتهــم والتحديــات التــي 
قــد تُواجههــم. باإلضافــة إلــى ذلــك، تهــدف االســتراتيجية إلــى 
تمكيــن الجهــات المعنيــة اللبنانيــة مــن لحــظ مجموعــة مــن 
االحتمــاالت والمخــاوف القائمــة لــدى الشــباب الفلســطيني. 
وبالتالــي، تســعى إلــى تضميــن رؤى شــاملة وفتــح مجــال 
للتعــاون الواســع، مــع التركيــز علــى توجيهــات ُمحــدَّدة لوضــع 

ــل الملمــوس. أســس للعم

هــذه  تمــت صياغــة  ذكــره،  ســبق  مــا  تحقيــق  أجــل  مــن 
المصطلحــات  عــن  بعيــدة  سلســة،  بلغــة  االســتراتيجية 
واالســتنتاجات العامــة: فالتحليــات والمصطلحــات الُمســتخدمة 
هنــا ُمســتمدَّة مــن األبحــاث وأنشــطة التواصــل الميدانيــة، 
ــال  ــا خ ــمَّ الكشــف عنه ــي ت ــرص الت ــات والف ــس التحدي وتعك
مراحــل البحــث. باإلضافــة إلــى ذلــك، تهــدف هذه االســتراتيجية 
ــه لجمهــور ذي مســتويات متعــّددة، ممــا يفّســر تجنـّـب  إلــى التَّوجُّ
المصطلحــات التقنيــة مــن جهــة، والتوّجــه بوعــي إلــى الشــباب، 
ــن  ــات، م ــة والُمنظَّم ــات المانح دون حصــر الموضــوع بالجه

ــة أخــرى. جه

ــة الســتثمارات  ــة مظل تهــدف هــذه االســتراتيجية لتكــون بمثاب
الجهــات المعنيَّــة بالشــباب الفلســطيني وبالعمــل معــه. إذ تعمــل 
الجهــود  وتيســير واحتضــان  تحريــك  الحــوار علــى  لجنــة 
ــي  ــة ف ــل المقترح ــات العم ــن. إن توجه ــا أمك ــتركة حيثم الُمش
ــباب  ــة وللش ــات المعني ــوة للجه ــة دع ــي بمثاب ــتراتيجية ه االس
الســعي  بهــدف  مشــتركة،  مســارات  فــي  عملهــم  لتركيــز 
إلــى استكشــاف إمكانــات التوجهــات المختلفــة المطروحــة، 
والحصــول علــى نمــاذج أوليــة يمكــن تطويرهــا أو تصميــم 
ــتراتيجية  ــإن االس ــي، ف ــا.  وبالتَّال ــاًء عليه ــدة بن ــات جدي توجه
ر باســتمرار مــع مــا ينتــج  ليســت منتجــاً نهائيــاً، بــل هــي تتطــوَّ

ــام . ــياق الع ر الس ــوُّ ــع تط ــة وم ــارب العمليّ ــن التج ع

تأمــل اللجنــة أن تقــود هــذه االســتراتيجية – مــن خــال وضعهــا 
ــباب  ــن الش ــة تمكي ــز عملي ــى تعزي ــا – إل ــارها وإقراره وانّتش
الفلســطيني عبــر تزويدهــم بوثيقــة صــادرة عــن جهــة رســمية 
لبنانيــة، وحاصلــة علــى دعــم األطــراف المختلفــة، يُمكــن 
ــن  ــد م ــو المزي ــتقبليّة نح ــم المس ــي أعماله ــا ف ــتندوا إليه أن يس

ــر. التغيي
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يُســلّط هــذا الفصــل الضــوء علــى الحاجــة للتركيــز علــى 
الشــباب الفلســطيني فــي لبنــان، وهــي حاجــة طــال انتظارهــا. 
لحظــت االســتراتيجية تنامــي اهتمــام الجهــات الفاعلــة بالتركيــز 
ــة ال  ــج القائم ــتراتيجيات والبرام ــر أن االس ــباب، غي ــى الش عل
تتوافــق دائمــاً فــي مــا بينهــا، بالتالــي هــي ُمهــدَّدة بــأن تُصبــح 
ُمتداخلــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى عــدم اســتخدام المــوارد الُمتوافـِـرة 
ــر  ــر ُممكــن. وبعــد أكث ــر أث ــق أكب ــذي يُحقّ ــل وال بالشــكل األمث
مــن ســنتين مــن األبحــاث الميدانيــة التــي أُجريــت مــع الشــباب 
ــد  ــة تحدي ــان مباشــرة، ومــع اســتمرار عملي الفلســطيني فــي لبن
الجهــات المعنيِّــة، تدعــو لجنــة الحــوار إلــى إقــرار خطــة عمــل 
مشــتركة، حيــث يُمكــن للجهــات المعنيــة والمانحيــن المختلفيــن 
تنســيق أعمالهــم واســتثماراتهم مــن خــال إشــراك الشــباب 

أنفســهم فــي هــذه العمليــة الهادفــة.

1-1. االستثمار في مستقبل أفضل

لماذا نحتاج إلى استراتيجية للشباب الفلسطيني في لبنان؟

ألن الشباب الفلسطيني يُواجه العديد من التّحّديات.

ــتويات  ــى المس ــات عل ــاً صعوب ــطيني يوميّ ــباب الفلس ــه الش يواج
االجتماعيــة - االقتصاديــة، والسياســية، والثقافيــة، والعاطفيــة. إذ 
شــون، بينمــا المطلــوب هــو إســنادهم ودعمهــم، وغالبــاً مــا يتُم  يُهمَّ
إســكاتهم حيــث يجــب أن يكونــوا قادريــن علــى التعبيــر علــى نحــو 
مســؤول. إضافــةً إلــى ذلــك، غالبــاً مــا يتــُم اســتخدامهم كأدوات في 
المنافســات السياســية والصراعات التنافســية على »الســلطة«. إن 
االنطبــاع العــام لــدى الشــباب الفلســطيني ذي الخلفيــات السياســية 
واالجتماعيــة - االقتصاديــة المختلفــة هــو أنهــم عالقــون فــي نظــام 
ــت  ــي الوق ــات ف ــه شــديد الثب ــي يوحــي باالضطــراب، ولكن هرم
عينــه. وبالتالــي، يواجــه الشــباب حواجــز عــدة تعيــق مشــاركتهم 
الحقيقيــة فــي عمليــة صنــع القــرار، وتأخــر عمليــة تمثيلهــم 
وتحقيقهــم الحضــور السياســي المطلــوب، علمــاً أنَّ ذلــك ينطبــق 

علــى الســياقْين الفلســطيني واللبنانــي فــي الوقــت نفســه.

ألن الجهات المانحة تواجه تحّديات.

ــر  ــدة أو غي ــة أو ُمقيِّ ــر كافي ــا غي ــم إم ــبكات الدع ــدو أن ش يب
ُمســتدامة. وهنــاك ميــل لــدى المانحيــن، فــي الخطــاب الســائد 
ــم  ــبب وراء تقدي ــن الس ــاؤل ع ــة، للتس ــة الدولي ــق بالتنمي الُمتعلّ
المســاعدات لفتــرة طويلــة مــن قبــل المنظمــات غيــر الحكوميــة 
حصــراً. كمــا تُشــير معظــم أجنــدات الجهــات المانحــة إلــى 
أنَّ ارتفــاع ُمعــدَّالت اليــأس وتعاطــي المخــدرات والهجــرة 
والتطــرف لــدى الشــباب الفلســطيني يُؤّكــد أنَّ التغييــر فــي 

ــاً. ــر فع ــد تأخَّ ــا الشــباب ق ــع قضاي ــل م ــة التعام طريق

ألن هناك الكثير من اإلمكانات.

تســتمر الــرؤى االســتراتيجية لسياســات وبرامــج الشــباب فــي 
الظهــور، ويبــدو أنَّهــا تتوافــق مــع أهميــة تمكيــن وإشــراك 
ــد  ــة. فق ــة الصعب ــة تحســين ظروفهــم الحياتي ــي عملي الشــباب ف
ــق  ــتراتيجيات تتعلَّ ــطينية اس ــة والفلس ــلطات اللبناني ــت الس أطلق
بالشــباب، وقامــت األونــروا واليونيســف وبرنامج األمــم المتحدة 
اإلنمائــي بذلــك أيضــاً )راجــع الجــدول أدنــاه(. وبالتالــي، هنــاك 
ــن  ــدة للحــد م ــود بصــورة ُموحَّ ــرؤى والجه مجــال لتنســيق ال
التكــرار فــي العمــل، واســتخدام المــوارد بشــكل أكثــر فعاليــة، 

ــه. ــر المرجــو تحقيق ــز األث ــي تعزي وبالتَّال

ــة والقــدرة والتواصــل،  ــع بالمرون إنَّ الشــباب الفلســطيني يتمتَّ
ــباب  ــن الش ــم أن نُمّكِ ــن المه ــم. فم ــة بإمكانياته ــى ثق ونحــن عل
ــي أفكارهــم ومبادراتهــم،  ــادة مــن خــال االســتثمار ف مــن القي
ــل  عبــر منحهــم مســاحة لاســتماع إلــى بعضهــم البعــض، وتقبُّ
ــتقبل  ــق مس ــي تحقي ــتثمر ف ــك نس ــا بذل ــض، ألنن ــم البع بعضه

أفضــل لهــم.

ألن الشباب هو المستقبل.

1. ما أهمية وجود استراتيجية للشباب الفلسطيني اليوم؟
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الجدول 1.1 االستراتيجيات الرئيسية الحالية حول الشباب اللبناني والفلسطيني

اقترحها منتدى الشباب اللبناني الُمعترف به رسميّاً  من قبل الحكومة 
اللبنانية في العام 2012.

على الرغم من أن هذه االستراتيجية تُرّكز بشكل أساسي على الشباب 
اللبناني، فإنها تدفع أيضاً  إلى لّم شمل األقليات التي تعيش في لبنان، 

وإلى بناء الجسور بين الشباب اللبناني وغير اللبناني في مجاالت التنمية 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

وفي الوقت الحالي، تقوم جميع الجهات المعنيّة، بقيادة اليونيسف، بالحّث 
على البدء في تنفيذها. وفي أيار/مايو 2018، تم إعداد خطة عمل خاصَّة 

بهذه االستراتيجيَة.

االستراتيجية الوطنية للشباب في 
لبنان3

2012

أول برنامج عالمي للشباب يُِعدُّه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. وهو يُرّكز 
على تمكين الشباب، ويهدف إلى زيادة استجابة برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي للتحديات التي يواجهها الشباب في جميع أنحاء العالم، وتعزيز 
ة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2014- تنفيذ استراتيجية الشباب الخاصَّ
2017، 4 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، 5 وقرار مجلس األمن 

التابع لألمم المتحدة رقم 2250 حول الشباب والسام واألمن6.

على مستوى لبنان، يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان بالتنفيذ، 
شة ه إلى الشباب اللبناني وغير اللبناني في المجتمعات المهمَّ وهو يتوجَّ

البرنامج العالمي للشباب للتنمية 
المستدامة والسام التابع لبرنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي 2016-
7 2020

2016

أول استراتيجية للشباب تضعها السلطة الوطنية الفلسطينية، أُطِلقَت 
في حزيران/يونيو 2017 في خطوة نحو تحقيق إطار تنفيذ األولويات 
والسياسات التي وضعها المجلس األعلى للشباب والرياضة الفلسطيني.

االستراتيجية الوطنية للشباب في 
فلسطين 2022-2017 8

2017

يشكل هذا اإلطار أولى استراتيجيات األونروا للشباب بعد إنشاء وحدة 
الشباب في اآلونة األخيرة، وهو يتماشى مع برنامج الشباب التابع 

ه للشباب اللبناني والفلسطيني معاً.  لليونيسف ومدعوم من قبله، كما يتوجَّ

إطار عمل األونروا االستراتيجي 
جئين الفلسطينيين في  للشباب الاَّ

لبنان 9

2018

 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3

1-2. رؤية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حول        
         مستقبل الشباب الفلسطيني في لبنان

ــز  ــى تعزي ــي الفلســطيني إل ــة الحــوار اللبنان ــة لجن ــدف رؤي ته
الفــرص والمهــارات والمــوارد لــدى الشــباب الفلســطيني الــذي 
نــه مــن  يعيــش فــي لبنــان وإلــى ربطــه بشــبكات الدعــم، مــا يَُمّكِ
تحســين ظــروف حياتــه، ويرفعــه للُمشــاركة فــي تنميــة مجتمعــه 

وفــي التأثيــر علــى القــرارات الُمتعلّقــة بــه وبمســتقبله.

وقــد حــددت لجنــة الحــوار األهــداف التاليــة التــي تطمــح إلــى 
تحقيقهــا مــن خــال طرحهــا لهــذه االســتراتيجية:

3. منتدى الشباب حول السياسات الشبابية، 2012.

2016 UNDP .4

2015 United Nations .5

2015 United Nations .6

2015-12-09 UNSC .7

.Palestine, Higher Council of Youth and Sports 2017 .8

9. األونروا 2018.

زيادة فرص 
وقدرة الشباب 

على لعب دور فعّال في 
مجتمعاتهم وتعزيز قنوات 

التواصل بين الشباب 
والجهات الفاعلة 

والرسمية.
تغيير 

االنطباعات 
السائدة بين، وحول 

الشباب الفلسطيني في 
لبنان، وزيادة فرص 
التواصل بين الشباب 
الفلسطيني والشباب 

اللبناني.
تخفيف نسبة البطالة 

بين الشباب الفلسطيني، 
وبالتالي رفع نسبة 
استقاليتهم المادية.
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لمحــة حــول لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني وموقعهــا 
االســتراتيجي

ـال فــي  تُْؤمــن لجنــة الحــوار أن بإمكانهــا لعــب دور فعَـّ
ــن  ــان، م ــي لبن ــطيني ف ــباب الفلس ــتراتيجية للش ــز اس تعزي
خــال دورهــا االســتراتيجي كوســيط بيــن جميــع الجهــات 
ــع  ــامل م ــا الش ــفافيتها، وتواصله ــا، وش ــة، وحياده المعني
جميــع األطــراف السياســية المعنيــة، والنيــة والقــدرة علــى 
االســتماع إلــى األفــكار الشــبابية والتجــاوب مــع طروحــات 
الجميــع ودعمهــا بطريقــة بنَّــاءة، بمــا فيهــا القضايــا الُمثيــرة 
ــذه الرؤى االستراتيجية  ــة بجمع ه للجــدل. وقد قامت اللجن
فــي إطــار خطــة عمــل مبنيّة على قراءة علــى أســاس 
المقــدرات التــي تتوافــر لمجموعتهــا المســتهَدفة، وبتحليــل 
ميدانــي شامل وواعٍ وعلــى درايــة سياســية بواقــع الحــال. 
ــة  ــات المانح ــع الجه ــوح م ــة التواصــل المفت ــع اللجن وتُتاب
ــى  ــةً إل ــة الرســمية بشــكل مســتمر، إضاف والجهــات المعني
التواصــل مــع مختلــف المنظمــات غيــر الحكوميــة الناشــطة 
فــي هــذا المجــال، كمــا تدعــو جميــع الجهــات المعنيّــة 

ــى المشــاركة ضمــن اإلطــار العــام لهــذه  ــة إل الُمهتمَّ

االســتراتيجية، ودعمهــا، والتماشــي مــع متوجباتهــا. ومــن 
خــال هــذه االســتراتيجية، تهــدف اللجنــة إلــى توفيــر مظلــة 
ل التطابــق االســتراتيجي والتنســيق األمثــل بين  شــاملة تُســّهِ
مختلــف الجهــات المعنيَّــة، وتضمــن االســتدامة، واالســتفادة 

الكاملــة للشــباب علــى المــدى الطويــل.

وبهــدف ضمــان إقــرار االســتراتيجية ومتابعتهــا وتنفيذهــا، 
قامــت لجنــة الحــوار بتشــكيل لجنــة توجيهيــة،  تضــم 
الجهــات الفاعلــة الرئيســية الثــاث المســؤولة رســمياً عــن 
ــوار  ــة الح ــي: لجن ــان، وه ــي لبن ــطينيين ف ــن الفلس الاجئي
اللبنانــي الفلســطيني، الســفارة الفلســطينية الُممثَّلــة بالمجلــس 
ــدة  ــة بوح ــروا الُممثَّل ــة، واألون ــباب والرياض ــى للش األعل
الشــباب )شــباب األونــروا(. ســتقوم هــذه اللجنــة التوجيهيــة 
ــم مســاهمات  بالضغــط مــن أجــل وضــع إطــار عمــل يُنّظ
الجهــات المعنيَّــة مــن جهــة، ومشــاركة الشــباب الفلســطيني 

مــن جهــة أخــرى.
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النهــوض  اســتراتيجية  عمــل  إطــار  الفصــل  هــذا  يعــرض 
ــوار  ــة الح ــات لجن ــراز تطلع ــتَهلُّ بإب ــباب الفلســطيني. يُس بالش
بشــأن االســتراتيجية التــي تُرّكــز علــى تفعيــل العمــل المشــترك، 
ــم يشــرح النهــج الشــامل لاســتراتيجية مــن خــال مشــاركة  ث
ــم  ــّدد القي ــراً يُح ــة، وأخي ــات العمريَّ ــف الفئ ــن مختل ــباب م الش

األساســية لاســتراتيجية وأهدافهــا.

2-1. نهج تشاركي شامل

التحديــات  ُيراعــي  أســاس  علــى  االســتراتيجية  هــذه  بنــاء  أجــل  مــن 
التــي ُيواجههــا الشــباب الفلســطيني فــي لبنــان، كان مــن الضــروري أن 
ــذه  ــوغ ه ــد لبل ــث الُممّهِ ــي البح ــامل ف ــكل ش ــؤالء بش نشــرك ه
واســتمرار  االســتراتيجية  تنفيــذ  أجــل  مــن  بالتالــي،  االســتراتيجية. 
الحجــر  ل 

ّ
ُيشــك إنــه  إذ  أساســي،  أمــر  الشــباب  مشــاركة  إن  تطويرهــا. 

التعريفــات  مــن  العديــد  هنــاك  االســتراتيجية.  هــذه  فــي  األســاس 
والتشــاور،  المعلومــات،  إثــراء  تشــمل  التــي  المشــاركة  ومســتويات 
المبــادرات  ودعــم  بالشــراكة،  والعمــل  القــرار،  صنــع  فــي  والمشــاركة 
ُيشــير  االســتراتيجية،  هــذه  ســياق  وفــي  الُمســتقلة.  ــة  الُمجتمعيَّ
ــل  وصُّ التَّ إلــى  تهــدف  تدريجيــة  عمليــة  إلــى  »تشــاركي/ة«  مصطلــح 
إلــى مســتوى عــاٍل مــن مشــاركة أوســع مجموعــة ُممكنــة مــن الجهــات 

ضمــن: وذلــك  ــة،  المعنيَّ

إطــار تشــغيلي، حيــث تتــم المشــاركة فــي كل خطــوة 	 
علــى نحــو ُمحَكــم، بــدالً مــن التفكيــر بهــا الحقــاً، أو القيــام 
بسلســلة مــن األنشــطة التشــاركية بالتــوازي مــع مســارات 

العمــل الرئيســية.

إطــار مفتــوح ومقاربــة عمليــة، حيــث تكــون آليــة العمــل 	 
والمســار الــذي أنتــج هــذه االســتراتيجية بأهميــة نتائجهــا 
علــى األقــل. وبالتالــي، تســتوعب هــذا االســتراتيجية إلــى 
حــد كبيــر األفــكار واألهــداف التــي تظهــر خــال التفاعــل 
مــع مختلــف الجهــات المعنيَّــة، ال ســيَّما الشــباب أنفســهم، 
ممــا يســاهم فــي الوصــول إلــى خطــة تغييريــة، مشــتركة، 

طموحــة، وقابلــة للتنفيــذ.

إطــار مبنــي علــى العمــل الجماعــي والنمــو القــادر علــى 	 
ــات  ــوار عملي ــة الح ــتُنفّذ لجن ــرات؛ س ــع المتَّغيُّ ــف م التَّكيُّ
ــباب  ــع الش ــة م ــراكات قوي ــر ش ــة لتطوي ل ــاركية ُمفصَّ تش
الفلســطيني الفاعــل، وشــبكات الدعــم المختلفــة ذات حــس 
اســتراتيجي قــوي ورؤيــة طويلــة األمــد. وســتكون العديــد 
مــن العمليــات تجريبيــة بطبيعتهــا، علــى أن تقــوم كل 
منهــا ببنــاء األســس للنمــو االســتراتيجي. وســتدعو اللجنــة 

لمشــاركة الشــباب وجميــع الجهــات المعنيَّــة بشــكل جــّدي 
فــي هــذه المســيرة التعلميــة. فُكلَّمــا ســاهمت الجهــات 

ــزاً. ــر تعزي ــة أكث ــا، ُكلَّمــا أصبحــت العملي ــة فيه المعنيَّ

ــدات 	  ــي ظــل تعقي ــة » ف ــى أســس ثابت ــي »عل ــار مبن إط
الواقــع الحالــي للشــباب الفلســطيني؛ إذ ســتواصل وتُكثـّـف 
علــى  ـة  التواصليَـّ المباشــرة  أنشــطتها  الحــوار  لجنــة 
ــر رســمية  ــي، وســتحتفظ بمســاحات غي المســتوى الميدان
للتفاعــل مــع الشــباب. وســيقوم فريــق علــى المســتوى 
الميدانــي فــي جميــع أنحــاء لبنــان بنشــر دعوتهــا للشــباب 
للمشــاركة فــي مختلــف األنشــطة، ومعرفــة المزيــد حــول 
ــك،  ــى ذل ــةً إل ــا. إضاف ــة اإلســهام فيه االســتراتيجية وكيفي
ــة الحــوار والشــركاء  ــن لجن ــق التواصــل بي ســيدعم الفري
المحلييــن، وســيُقّدم تعليقــات تعقيبيّــة وآراء مباشــرة علــى 
المســتوى الميدانــي إلثــراء تطويــر االســتراتيجية نفســها، 
وتعزيــز تأثيرهــا علــى التغييــرات فــي السياســات الُمتعلّقــة 

ــان. ــي لبن بالشــباب الفلســطيني ف

ــر  ــراك أكب ــم إش ــن المه ــاركي، م ــج التش ــى النه ــة إل باإلضاف
الســبب  وهــو   ، الفلســطيني  الشــباب  مــن  ممكنــة  شــريحة 
ــة  ــة العمري ــى توســيع الفئ ــدي االســتراتجية  إل ــع  مع ــذي دف ال
المســتهدفة، لتشــمل الشــباب الفلســطيني الذيــن تتــراوح أعمــاره 
مــن 14 إلــى 35 عامــاً. وقــد أُختيــر هــذا النطــاق الواســع 
ــي،  ــم اإللزام ــة التعلي ــة مرحل ــو نهاي ــر الـــ 14 ه أوالً ألن عم
ــن 25 و35  ــا أنَّ الشــباب بي ــا خــال بحثن ــا أدركن ــاً ألنن و ثاني
يواجهــون تحديــات مشــتركة، ولكــن لديهــم أيضــاً إمكانــات 
وقــدرات عاليــة، ويُواصلــون المســاهمة فــي تعزيــز مشــهد 

ــر. ــك العم ــى ذل ــل حت ــباب الفاع الش

باإلضافــة إلــى ذلــك، ســتُقّدم هــذه االســتراتيجية فرصــاً للشــباب 
مــن مختلــف الفئــات العُمريــة فــي إحــداث تأثيــر إيجابــي علــى 
بعضهــم البعــض، ممــا يُشــّجع علــى تبــادل األفــكار فيمــا بينهــم، 
ه االســتراتجية، فــي  وتوجيههــم لبعضهــم البعــض. وســتتوجَّ
بعــض أجزائهــا، إلــى كل شــريحة مــن الشــباب عبــر نهــج 
ــة )14- ــاق بالمدرس ــن االلتح ــي س ــباب ف ــاً الش ــف: مث ُمختل

18( لبنــاء مواقــف بنــاءة طويلــة األمــد ومســتوى مناســب مــن 
ــم مــن القصــص  ــا التعلُّ ــة؛ كم ــادرة الذاتي المشــاركة وأخــذ المب
الُملِهمــة الُمتعلّقــة بالشــباب األكبــر ســنّاً ونشــرها؛ وتفعيــل 

2. إطار العمل االستراتيجي
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المبــادرات الرائــدة مــن الفئــة العمرية الُمتوّســطة )ســن االلتحاق 
ــات مــن  ــواردة مــن كل الفئ بالجامعــة(؛ وجمــع االســتجابات ال
أجــل تطويــر مناهــج وأدوات لاســتراتيجية بطريقــة تنبثــق 
بشــكل مباشــر مــن جميــع شــرائح مجتمــع الشــباب الفلســطيني 

ــداً منهــم. وتلقــى تأيي

2-3. طموحات هذه االستراتيجية وقيمها 
األساسية

ترتكز االستراتيجية على المبادئ التأسيسية واألساسية 
التالية:

ــات . 1 ــن خلفي ــع الشــباب الفلســطيني م الشــمولية  لجمي
القانونــي. متنوعــة، وبغــض النظــر عــن وضعــه 

العمــل . 2 االجتماعــي:  النــوع  منظــور  مراعــاة 
المنظــور  االعتبــار  بعيــن  يؤخــذ  أن  علــي 
االجتماعــي  النــوع  مســاواة  وقضيــة  الجنــدري 
العمــل. وإتجاهــات  األنشــطة  جميــع  فــي 

المصالحــة بيــن الشــباب الفلســطيني مــن مختلــف . 3
الخلفيــات، وكذلــك بيــن الشــباب الفلســطيني واللبنانــي.

الفلســطيني . 4 الشــباب  بيــن  التعــاون  تعزيــز 
بينهــم  التواصــل  وزيــادة  واللبنانــي، 
تجمعهــم. التــي  المســاحات  وتوســيع 

التمكيــن الفعلــي، أي التخفيــف من األعبــاء االقتصادية . 5
واالســتثمار فــي قيــادة الشــباب وابتكاراتــه، وفــي نفــس 
الوقــت التعبيــر عــن صــوت الشــباب القــوي الــذي نجح 
ــه. ــى طريقت ــه وعل ــات، كّل بمجال ــي تخطــي التحدي ف

االســتفادة مــن المــوارد المتاحة، أي إعــادة التفكير في . 6
ــد الجهــود. ــل، وتوحي ــة تخصيــص وإدارة التموي كيفي

اســتنباط العمــل التغييــري، عبــر تحويــل طاقة الشــباب . 7
إلى عمل يُساعدهم على كسب العيش وإحداث فوارق.

زيــادة أثــر التعلــم وفرصــه، مــن خــال تقليــص . 8
المانحــون،  يُقّدمــه  مــا  بيــن  القائمــة  الفجــوة 
وإشــراك  الواقــع،  أرض  علــى  قائــم  هــو  ومــا 
ـم  التعلُـّ مــن  مســيرة  فــي  ـة  المعنيَـّ جميــع الجهــات 
االســتراتيجية. لتطويــر  تحقيقــاً  الُمتبــادل، 
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ــل إليهــا  ــح هــذا الفصــل العمليــة والنتائــج التــي توصَّ يُوّضِ
ــد لهــذه االســتراتيجية، ويُوّصــف  البحــث التحضيــري الــذي مهَّ
ــلّط الضــوء  ــا يُس ــان، كم ــي لبن ــباب الفلســطيني ف أوضــاع الش
علــى آرائهــم وأولوياتهــم. وتكمــن أهميَّــة هــذا الفصل فــي إدراك 
ــاالت  ــات، ومج ــداف، والطموح ــم األه ــؤالء وفه ــات ه احتياج

ــي هــذه االســتراتيجية. العمــل الُمقترحــة الُمقدَّمــة ف

أجــرت لجنــة الحــوار منــذ أيار/مايــو 2016، بحوثــاً وأنشــطة 
تواصليَّــة ُمســتفيضة، تتمحــور حــول وضــع الشــباب الفلســطيني 
فــي لبنــان، أظهــرت جميعهــا وجــوَد تركيــز ُمتزايــد علــى 
الشــباب الفلســطيني مــن الجهــات المانحــة والمعنيَّــة، وهــو أمــر 
ــادرات  ــتراتيجية. إالَّ أنَّ مب ــذه االس ــات ه ــق طموح ــم لتحقي مه
الجهــات المانحــة والمعنيَّــة تفتقــد إلــى التنســيق الجيــد، وبالتالــي 
ــة  ــرى لجن ــك، ت ــاريع . لذل ــر تكرارالمش ــة لخط ض ــي ُمعرَّ فه
الحــوار أنَّ ُهنــاك حاجــة لخطــة عمــل مشــتركة تنضــوي تحــت 
مظلــة واحــدة. وقــد حصــل البحــث علــى معلومــات وافــرة 
حــول وجهــات نظــر الشــباب وأولوياتهــم، وأظهــر اســتعدادهم 
وقدرتهــم علــى تولّــي األعمــال والقيــادة إذا وجــدوا الدعــم 

الــازم لهــم.

ة ُمستفيضة وبحث  3-1. نشطة تواصليَّ
ميداني مع الشباب الفلسطيني

ـة ووكاالت األمــم المتحــدة  مــع تزايــد تركيــز الجهــات المعنيَـّ
والهيئــات الحكوميــة، واســتراتيجياتها ومقارباتهــا وإجراءاتهــا 
حــول الشــباب الفلســطيني، وجــدت اللجنــة أنــه من األهميــة بمكان 
ــى فهــم شــامل للوضــع  ــي، والحصــول عل ــع الميدان ــد الواق تحدي
ــى النظــر  ــة إل ــان، باإلضاف ــي لبن ــباب الفلســطيني ف ــي للش الحال
ــال.  ــذا المج ــي ه ــة ف ــات المعنيَّ ــف الجه ــه مختل ــوم ب ــا تق ــي م ف
لذلك، بدأت اللجنــة بإجــراء بحــث ُمســتفيض شــكَّل أساســاً لهــذه 
االستراتيجية. وخــال أكثــر مــن عاميــن، ســعت اللجنــة إلــى 
ــق األمــر  ــر المســائل المطروحــة عندمــا يتعل ــى أكث ف عل التَّعــرُّ
ــة  ــن العملي ــزء م ــان. وكج ــي لبن ــطيني ف ــباب الفلس ــع الش بوض
التشــاركية، تحتفــظ اللجنــة بــأدوات إتصــال مفتوحــة مع الشــباب، 
ــى أرض  ــم عل ــي التواصــل المباشــر معه ــتمر ف ــا ستس ــا أنه كم
الواقــع، باإلضافــة إلــى التواصــل معهــم عبــر وســائل التواصــل 

ــس آپ«.  ــبوك« و«وات ــك »فيس ــي ذل ــا ف ــي، بم االجتماع

وقــد قامــت اللجنــة بمســح شــامل للجهــات المعنيَّــة العاملــة مــع 
الشــباب الفلســطيني فــي لبنــان. ويتــم رصــد المســتجدات بشــكل 
مســتمر، وســيتم التَّحقــق منهــا بشــكل أكبــر وتفصيلهــا وتحديثهــا 
خــال العــام المقبــل، مــن خــال العمــل الميدانــي، ومــن خــال 

التعليقــات التــي تُقّدمهــا جميــع الجهــات المعنيّة. وتشــمل الخريطة 
ــب  ــة بحس ع ــة، ُموزَّ ــة معني ــي 350 جه ــاً حوال ــة حالي التحديديَّ

الفئــات التاليــة:

والشــبكات 	  والنــوادي  الفلســطيني  الشــباب  مجموعــات 
ـة والمبــادرات والُمنظَّمــات التــي يقودهــا الشــباب. التواصليَـّ

ُمنظَّمات شباب الفصائل الفلسطينية.	 

ــام 	  ــطينية، خاصــة منصــات اإلع ــام الفلس ــائل اإلع وس
ــباب. ــا الش ــي يقوده الت

لة.	  لة وغير الُمسجَّ الُمنظَّمات المحلية الفلسطينية الُمسجَّ

الُمنظَّمات اللبنانية العاملة مع الشباب الفلسطيني.	 

األمــم 	  ووكاالت  الدوليــة  الحكوميــة  غيــر  الُمنظَّمــات 
الفلســطيني. الشــباب  مــع  تعمــل  التــي  المتحــدة 

ل برامــج ومشــاريع 	  الــدول والــوكاالت المانحــة التــي تُمــّوِ
الشــباب فــي لبنــان.

ــة بقطــاع 	  ــة المعني ــات الرســمية الفلســطينية واللبناني الجه
ــه. ــرة في الشــباب الفلســطيني أو الُمؤثِّ

3. فهم سياق هذه االستراتيجية
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أصحــاب مشــاريع الريـّـادة االجتماعيــة اللبنانيــة والجهــات 	 
المعنيّــة األخــرى فــي المجتمــع المدنــي الذيــن يُمكنهــم 
ــذه  ــي ه ــورة ف ــي مجــاالت ُمحــدَّدة مذك ــؤدُّوا دوراً ف أن يُ

ــتراتيجية. االس

فــي العــام 2016، اســتضافت لجنــة الحــوار سلســلة مــن 
جلســات المحادثــة غيــر الرســمية والتفاعليّــة والمفتوحــة، 
ُســّميت بـ«مســاحات النقــاش«، شــارك فيهــا شــباب مــن خلفيات 
مختلفــة فــي ســت مناطــق فــي لبنــان، ثــم تــمَّ جمــع الشــباب مــن 
مختلــف أنحــاء لبنــان لعقــد نقــاش ُمشــترك فــي الســراي الكبيــر. 
تواصلــت خالهــا اللجنــة مــع أكثــر مــن 100 شــاب فلســطيني، 
باإلضافــة إلــى العديــد مــن المجموعــات الفاعلــة، وأجــرت 
ــى 4 أو 5 شــباب مــن  ــرة. اقتصــرت عل معهــم مقابــات قصي
ــال  ــن أعم ــة م ــواع مختلف ــا عــن أن ــوا خاله ــة، تحّدث كل منطق
الشــباب. كمــا هدفــت الجلســات لاســتماع إلــى تجــارب الشــباب 
الفلســطيني، وفهــم أشــكال وأنمــاط نشــاطهم، وتحديــد العوامــل 
ــي  ــاء السياس ــل اإلنتم ــل مث ــر عوام ــل أث ــه، وتحلي ــرة في المؤث
ــاط  المالــي علــى حياتهــم. تراوحــت توقعــات الشــباب  واالرتب
ــى الشــكوك  ــم إل ــر عــن آرائه ــاع للمشــاركة والتعبي ــن االندف بي
ــك، أعــرب  ــى ذل ــةً إل ــي. إضاف ــر فعل ــق أث ــة تحقي حــول إمكاني
ــات عــن  ــي المحادث ــن شــاركوا ف ــر مــن الشــباب الذي عــدد كبي
أن جمــع شــباب مــن خلفيــات سياســية متنوعــة يُعــد تحديــاً شــبه 
ــروا  ــد عبَّ ــع ق ــن أنَّ الجمي ــم م ــى الرغ ــق، عل ــتحيل التحقي مس
بشــكل علنــي عــن الرغبــة فــي تحقيــق ذلــك، وذكــروا أنَّ أهــم 
المســائل العالقــة هــو كيفيــة جمــع شــمل المجموعــات المختلفــة 
مــن الشــباب. وخــال الجلســات، شــهدت اللجنــة تعامــل الشــباب 
مــع المواضيــع المثيــرة للجــدل بشــكل ناضــج حينــاً، وانغاقهــم 
ــاً آخــر. ونتيجــة لهــذا المســار، حــدَّد  ــى اآلخــر حين الشــديد عل
ــول  ــوم ح ــا الي ــب طرحه ــؤاالً يج ــن 170 س ــر م ــباب أكث الش

ــدرج هــذه األســئلة  ــان. وتن ــة الشــباب الفلســطيني فــي لبن حال
ــي: ــى الشــكل التال ــة المترابطــة عل ــع الثماني ضمــن المواضي

العاقــة بالحكومــة اللبنانيــة وتطلعاتهــم تجاههــا، وتعاطيهــا . 1
معهــم فــي مســائل كالتمثيــل والحقــوق واألوراق الرســمية 
للفلســطينيين  الســلبية  والُمعاملــة  والتوطيــن  واالنتمــاء 

بشــكل عــام وللشــباب بشــكل خــاص.

العاقــة ومســتوى التواصــل مــع الممثليــن السياســيين . 2
الفلســطينيين والجهــات الرســمية الفلســطينية: الســفارة 

والفصائــل واللجــان الشــعبية واألهليــة، إلــخ.

السياســية، . 3 وباألحــزاب  اإلعــام،  بوســائل  العاقــات 
بشــكل  اللبنانــي  وبالشــباب  عــام،  بشــكل  وباللبنانييــن 

حيالهــا. والتوقعــات  خــاص، 

العاقــة باألونــروا والُمنظَّمــات غيــر الحكوميــة وطريقــة . 4
عملهــا علــى أرض الواقــع، والتوقعــات حيالهــا.

المســائل الحياتيــة األساســية: الســكن ، الدراســة، العمــل، . 5
ســبل العيــش، األمــن، إلــخ.

السياســية . 6 التنميــة  عمليــات  فــي  الشــباب  مشــاركة 
ــة، وأدوات وإمكانيــات إقامــة شــبكات تواصــل  والُمجتمعيَّ

وتنســيق بينهــم.

ــأس، . 7 ــاب والي ــار االكتئ ــن انتش ــة م ــاوف االجتماعي المخ
وشــيوع  والعائلــي،  والنفســي  االجتماعــي  والضغــط 

الُمخــدَّرات. تعاطــي 

مواضيــع تهــم مجموعــات خاصــة مثــل: ذوو االحتياجــات . 8
الفلســطينيون  والاجئــون  القيــد،  ومكتومــو  الخاصــة، 

ــخ. ــن ســوريا، إل ــون م القادم
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ــات  ــة جلس ــت اللجن ــاش«، نظم ــاحات النق ــات »مس ــد جلس بع
ــات  ــن خلفي ــباب م ــع ش ــوات« م ــر خط ى بـ«عش ــمَّ ــل تُس عم
وممثلــي  رؤســاء  ومــع  لبنــان  أنحــاء  جميــع  فــي  مختلفــة 
البرلمانــات الطابيــة مــن جميــع مــدارس األونــروا. خــال هــذه 
الجلســات، وضــع المشــاركون خططــاً اســتراتيجية تتألــف مــن 
ــي  ــوده الشــباب ف ــر يق ــن أجــل إحــداث تغيي خطــوات عشــر م
ــوالً اســتراتيجية للخطــط  ــم، تشــمل حل ــن اختياره موضــوع م
والثقافيــة، وخطــط  والطبيــة  والبيئيــة  والسياســية  التعليميــة 
ــة.  ــال االجتماعي ــادة األعم ــادرات ري ــال والرياضــة ومب األعم
وقــام الشــباب المشــاركون بتقديــم خططهــم من خال تســجيات 
ــت جميــع مداخاتهــم فــي تســجيل فيديــو  عبــر الفيديــو، ثـُـم ُضمَّ
واحــد اســتخدمته اللجنــة فــي التحليــل المــؤدي إلــى إنتــاج هــذه 
االســتراتيجية. وكان الهــدف مــن هــذه الجلســات تحويــل تركيــز 
ــار  ــات، واختب ــم اإلجاب ــى تقدي ــئلة إل ــارة األس ــن إث ــباب م الش
للتفكيــر بطريقــة اســتراتيجية  الفلســطيني  الشــباب  اســتعداد 
بشــأن الــدور الــذي يُمكــن أن يؤديــه فــي قيــادة عمليــة تنفيــذ تلــك 
ــم  ــن أنَّ معظ ــم م ــى الرغ ــع. وعل ــى أرض الواق ــات عل اإلجاب
ــة للتنفيــذ  ــة أو قابل ــم تكــن مكتمل الخطــط والمشــاريع الُمقدَّمــة ل
بالشــكل الُمقتـَـرح، إذ إنــه تــم تطويرهــا مــن خــال جلســة واحــدة 
طويلــة فقــط، فــإنَّ اللجنــة تُشــير إلــى الماحظــات العامــة التالية:

أنــواع 	  مــن  وُمتنوعــة  كبيــرة  مجموعــة  الشــباب  قــدَّم 
المشــاريع، وكان العديــد منهــا ُمتعــّدد األبعــاد، وجمعــت على 
ســبيل المثــال الفنــون أو الرياضــة والتماســك االجتماعــي، أو 

ــة. ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي ــداف البيئي األه

أظهــر الكثيــرون معرفــة وخبــرة فــي كتابة خطط المشــاريع، 	 
حيــث تضّمنــت علــى ســبيل المثــال خطــوات تمهيديــة حــول 

التواصــل وجمــع التبرعــات وتقييــم مــا بعــد عمليــة التنفيــذ.

ـر الشــباب عــن إيجابيــة واضحــة وإمكانــات، وعــن 	  عبَـّ
ــن  ــي تمكي ــم وف ــي مجتمعاته ــل ف ــرس األم ــي غ ــة ف الرغب
ــة«  ــات الطابي ــن. وكان أعضــاء »البرلمان الشــباب اآلخري

ــة. ــة وثق ــاب إيجابي ــر الط أكث

أظهــر العديــد منهــم مســتوًى مــن التفكيــر االســتراتيجي 	 
ج  حــول نظــرة المجتمــع تجــاه خطواتهــم، وفكَّــروا فــي التَّــدرُّ
ــوال  ــع األم ــرص اإلدارة وجم ــز ف ــدف تعزي بالخطــوات به

ــروع. ــة للمش الازم

بــرز الطمــوح فــي العديــد مــن المشــاريع، إضافــةً إلــى 	 
النوايــا فــي التشــارك المجتمعــي، واإلدراك العميــق والفهــم 

ــم. ــي تُواجهه ــات الت ــم والتحدي ــد لمجتمعاته ــع الُمعقَّ للواق

ــة  ــس الازم ــون باألس ــباب يتمتَّع ــى أن الش ــك عل ــدلُّ كل ذل ي
للتفكيــر االســتراتيجي الــذي قــد يزدهــر، إذا وجــدوا آذانــا 
صاغيــة ورؤيــة طويلــة األمــد، تُعــّزز قدراتهــم مــن خــال 

ــح  ــل، وفت ــي التموي ــة ف ــبْين، والمرون ــم الُمناس ــب والدع التدري
المســاحات التــي تســمح لهــم باختبــار أفكارهــم والتواصــل مــع 
زمائهــم ومجتمعاتهــم فــي تبــادل قــد يكــون بمثابة نقطــة انطاق 

ــتراتيجي. ــط االس ــة والتخطي ــاءة والتطلّعي ــات البنّ للمحادث

3-2. معنى أن تكون شابًا فلسطينيًا في لبنان

ــي  ــطيني ف ــباب الفلس ــع الش ــي لوض ــام التال ــرض الع ــتند الع يس
لبنــان إلــى: )1( البيانــات الكميـّـة الُمســتخلصة مــن تعــداد الســكان 
والمســاكن فــي المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية فــي لبنــان 
2017، الــذي أجرتــه اللجنــة  بالشــراكة مــع إدارة اإلحصــاء 
المركــزي فــي لبنــان والجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني؛ 
و)2( مســح للجهــات المعنيَّــة وجمــع البيانــات النوعيــة للُمقابــات 
)كمــا هــو مذكــور أعــاه( التــي أُجريــت مــع حوالــي 500 شــاب 
فلســطيني تــم التواصــل معهــم مــن خــال المقابــات والمحادثــات 
الجماعيــة المفتوحــة وورش العمــل المختلفــة، التــي أُجريــت فــي 
الفتــرة الممتــدة بيــن أيار/مايــو 2016 وشــباط/فبراير 2018؛ 
و)3( مصــادر البحــوث الكميــة والنوعيــة األخــرى التــي نُِشــرت 

ــراً. مؤخَّ
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ـة، إذ إنَّ 36% مــن  إنَّ المجتمعــات الفلســطينية فــي لبنــان فتيَـّ
إجمالــي عــدد الاجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان و37% مــن 
الاجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا، تتــراوح أعمارهــم 

بيــن 14 و35 ســنة. 

ــات،  ــي 50% مــن الشــباب الفلســطيني فــي الُمخيّم ويعيــش حوال
ــوا مــن المخيمــات إلــى التجمعــات  لكــن العديديــن منهــم قــد انتقل
الســكنيَّة بســبب تدميــر المخيمــات، أو عــدم اســتقرار األمــن، أو 
الظــروف المعيشــية والبيئيــة الســيّئة. ومقارنــةً مــع أوليائهــم، 
يُعتبــر الفلســطينيون اليــوم أقــل عرضــة للــزواج فــي ســن ُمبكــر

.

أمــا فــي مــا يتعلــق بالتعليــم، فيبــدأ الفلســطينيون بمعدالت تســجيل 
عاليــة، إالَّ أنَّهــا تنحــدر بشــكل كبيــر ُكلَّمــا أصبــح الطــاب أكبــر 
ــة  ــتراتيجية الوطني ــي االس ــا ف ــة ورد ذكره ــرت دراس ــناً. ذُك س
للشــباب فــي فلســطين 2017-2022 أنــه فــي لبنــان يبــدأ األطفــال 
ــة  ــة االبتدائي ــي المرحل ــدارس ف ــي الم ــاق ف ــطينيون باإلتح الفلس
لين، ثــم ينخفــض   إلــى حوالــي  بنســبة 95% مــن األطفــال الُمســجَّ
ــاض بمعــدل  ــري، ويســتمر باإلنخف ــي المســتوى التحضي 83% ف
ــجلين  ــن الُمس ــن 50% م ــاً ع ــد قلي ــا يزي ــى م ــر إل ــذر بالخط يُن

10. ما لم يرد خاف ذلك، تستند جميع األرقام والحقائق في هذا القسم إلى نتائج التعداد: لجنة 
الحوار اللبناني الفلسطيني، إدارة اإلحصاء المركزي في لبنان، والجهاز المركزي لإلحصاء 

الفلسطيني، 2017.

ــوا  ــن ترك ــة. 11 إنَّ معظــم الفلســطينيين الذي ــة الثانوي ــي المرحل ف
المدرســة قــد فعلــوا ذلــك قبــل إجــراء االمتحــان الرســمي للشــهادة 
المتوســطة فــي الصــف التاســع )البريفيــه(، وبالتالــي لــم يلتحقــوا 
قــط فــي أي صــف مــن المرحلــة الثانويــة. ويُعتبــر معدل التســرب 
مــن نظــام التعليــم مــن بيــن المؤشــرات األكثــر إنــذاراً بخطــورة 
ــم بالنســبة للفلســطينيين فــي  ــات التــي تواجــه قطــاع التعلي التحدي
لبنــان. ومــع ذلــك، فــإن معــدل تعليــم الشــباب الفلســطيني اليــوم 
ــابات  ــبة للش ــيما بالنس ــم، ال س ــم أوليائه ــدل تعلي ــن مع ــل م أفض
ــاه  ــد ازداد اإلتج ــي، فق ــم العال ــبة للتعلي ــا بالنس ــطينيات. أم الفلس
نحــو التدريــب المهنــي، ولكــن فــي الغالــب بمســتويات أقــل مــن 

ــاِدل التعليــم الجامعــي. المســتويات التّقنيــة الُمتقّدمــة التــي تُع

إن وضــع العمــل صعــب بالنســبة للشــباب الفلســطيني، وخاصــة 
ــى  ــرة: فعل ــات كبي ــن تحدي ــي يواجه ــطينيات اللوات ــاء الفلس النس
الرغــم مــن كونهــن أفضــل مــن نظرائهــن الذكــور علــى مســتوى 
التعليــم، فــإن احتمــال توظيفهــنَّ أقــل. وتصــل نســبة البطالــة بيــن 
النســاء اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 25 و35 ســنة إلــى %80 
ــي  ــاء اللوات ــبة للنس ــور. بالنس ــنَّ الذك ــة بـــ 24% لنظرائه مقارن
ــات،  ــازل ُمتفّرغ ــات من ــنَّ رب ــن نصفه ــر م ــإنَّ أكث ــن، ف ال يعمل
وحوالــي ُربعهــنَّ يدرســن أو يتلقَّيــن دورات تدريبيــة، ونحــو 
ــرص  ــم ف ــام، معظ ــكل ع ــل. وبش ــن عم ــن ع ــن يبحث 10% منه
العمــل الُمتاحــة للشــباب الفلســطيني فــي لبنــان هــي فــي العمالــة 
غيــر الماهــرة، وبعضهــا يتطلــب االنتقــال إلــى بيــروت أو بعيــداً 
ــف الشــبان  ــاع معــدل توظي ــّرر ارتف ــا يُب ــم، م عــن مــكان إقامته
الفلســطينيين ُمقارنــةً بالشــابات الفلســطينيات. ولكــن، عنــد العمل، 
تميــل النســاء إلــى الحصــول علــى وظائــف ذات مهــارات أعلــى 
ُمقارنــةً بالرجــال.12 وتتمتــع النســاء العامــات بشــكل عــام بأمــن 
ــور  ــى أج ــاء عل ــن النس ــث تحصــل 73% م ــى، حي ــي أعل وظيف
ــى  ــن عل ــل 37% مــن الرجــال، لكــن النســاء يحصل شــهرية مقاب
أجــور أقــل بكثيــر مــن الرجــال فــي كل مســتوى تعليمــي، 
ــتوى  ــادة المس ــع زي ــاً م ــزداد تدريجي ــور ي ــي األج ــارق ف ــع ف م
التعليمــي.13 وبســبب السياســات التمييزيــة فــي قوانيــن النقابــات، 
والتــي تحــّد مــن ممارســة الاجئيــن الفلســطينيين مجموعــة مــن 
ــة  ــرط المعامل ــن: ش ــرطين التاليي ــد الش ــب أح ــي تتطل ــن الت المه
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بالمثــل أو شــرط الجنســية اللبنانيــة منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات، 
فــإنَّ الرجــال الفلســطينيين يعملــون فــي القطاعات غيــر المرغوب 
فيهــا اقتصاديـّـاً ويكســبون أجــوراً أقــل مــن الرجــال اللبنانييــن مــن 

نفــس الفئــات التعليميــة والمهنية. 14 

أكثــر مــن 40% مــن جميــع الُمهاجريــن مــن األســر الفلســطينية 
ــال  ــرة الرج ــال هج ــد احتم ــباب، ويزي ــن الش ــم م ــان ه ــي لبن ف
ــي  ــا أنَّ حوال ــف. كم ــدل الضع ــابات بمع ــاء الش ــن النس ــر م أكث
50% مــن المهاجريــن الفلســطينيين )مــن جميــع الفئــات العُمريَّــة، 
وليــس الشــباب فقــط( قــد هاجــروا إلــى أوروبــا، 25% إلــى البلدان 

ــدا. ــة أو كن ــات الُمتحــدة األميركي ــى الوالي ــة 10% إل العربي

التهميش وغياب اآلفاق الواعدة

ــن  ــر م ــى الكثي ــباب إل ــّرق الش ــة، تط ــات المفتوح ــال النقاش خ
ــاص  ــكل خ ــدَّدوا بش ــا. وش ــي يُواجهونه ــة الت ــات الُمختلف التحدي
ــز  ــم تترّك ــى الظــروف المعيشــية الســيئة، والســيما أن حياته عل
فــي المناطــق المكتظــة، التــي تعانــي مــن تــرّدي البنيــة التحتيــة 
ــى  ــاروا إل ــقوط. وأش ــى الس ــة إل ــاكن اآليل ــاع المس ــبب أوض بس
معاناتهــم مــن إنعــدام األمــن بســبب كثرة النزاعــات الُمســلَّحة. كما 
ناقشــوا ظــروف العمــل الصعبــة التــي أّدت إلــى العيــش فــي وضع 
غيــر آمــن، وتدنــي الرواتــب، كتحّديــات رئيســية؛ إذ ذكــر الشــباب 
ــبب  ــف بس ــة التوظي ــي عملي ــش ف ــعورهم بالتهمي ــطيني ش الفلس
التحــدي المتمثــل فــي الحصــول علــى تصاريــح عمــل، وبســبب 
القيــود التــي تمنــع وصولهــم إلــى ســوق العمــل )راجــع القوانيــن 
النقابيــة(. كمــا أكَّــد هــؤالء علــى أنَّ التعليــم مــن أبــرز التَّحّديــات: 
ــراً  فتاريــخ التأثــر بالحــروب واالشــتباكات فــي لبنــان، وُمؤخَّ
بمــا يجــري فــي ســوريا مــن أحــداث، والتخفيــض المســتمر فــي 
ميزانيــة األونــروا – الجهــة الرئيســية التــي تُؤّمــن التعليــم لغالبيــة 
الطــاب الفلســطينيين – كلهــا عوامــل ســبَّبت اكتظاظــاً فــي 
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الصفــوف الدراســية، ال ســيما فــي المســتوى االبتدائــي، وتدهــور 
ــق  ــة المراف ــدرة وفعالي ــن ق ــد م ــدارس، والح ــة للم ــة التحتي البني
التعليميــة. ووفقــاً لاســتراتيجية الوطنيــة للشــباب فــي فلســطين، 
ــروا  ــج األون ــاملة لبرنام ــة الش ــي الرؤي ــاك نقصــاً ف ــدو أن هن يب
ــوازي مــع  ــي المــدارس، بالت ــة ف التعليمــي، ونســبة تســرب عالي
الكثيــر مــن الســلبية فــي مجتمعهــم. إضافــة إلــى ذلــك، فــإنَّ 
االلتحــاق بالجامعــة غيــر ممكــن إالَّ عبــر عــدد محــدود مــن 
المنــح الدراســية، التــي تتطلَّــب منافســة عاليــة، وضــرورة وجــود 
ــر بالذكــر  ــاٍل. ولكــن الجدي معــارف شــخصيَّة، وأداء تعليمــي َع
أنَّ معظــم الجهــات المعنيَّــة تُثنــي علــى مراكــز التدريــب المهنــي 
ــي  ــة الت ــد مــن البرامــج التدريبي ــروا، كمــا أن العدي التابعــة لألون
تُقّدمهــا منظمــات غيــر حكوميــة دوليــة للشــباب الفلســطيني تُؤّمــن 
للشــباب مهــارات ومــوارد وفرصــاً قيِّمــة. غيــر أنَّ التحــدي فــي 
هــذا الصــدد يكمــن فــي أن هــذه البرامــج قــد تــؤدي إلــى »توســيع 
ــون مهاراتهــم الازمــة فيُحقّقــون  الفجــوة بيــن الشــباب الذيــن يُنمُّ
ــرص  ــداً عــن أي ف ــيين بعي ــباب المنس ــه، والش ــا يطمحــون إلي م
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فــي هــذا اإلطــار، طــرح الشــباب الفلســطيني مســألة الحصــول 
علــى الحقــوق األساســية كعامــل آخــر يُؤثـّـر علــى حياتهــم بشــكل 
كبيــر: فتغطيــة الرعايــة الصحيــة والضمــان االجتماعــي أقل من 
ــك  ــوق التمل ــا أن حق ــل يتناقــص، كم ــي الحاجــة، والتموي أن تُلبّ
ــم 2001/296  ــون رق ــرار القان ــد إق ــة بع ــر متاح ــاري غي العق
تاريــخ 2001/4/5. باإلضافــة إلــى ذلــك، علــى الرغــم من كون 
ــإنَّ إجــراءات  ــا ً ممكــن، ف ــات قانونيّ الحــق فــي تشــكيل الجمعي
ـدة تعرقلــه، أهمهــا إســتصدار ترخيــص  عــن مجلــس  ُمعقَـّ
الــوزراء. يــؤدي كل ذلــك إلــى تفاقــم شــعورهم بعــدم اإلنتمــاء، 
ــز العنصــري  ــطيني التميي ــباب الفلس ــر الش ــا يذك ــةً عندم خاصَّ
والتصــورات الســلبية بحقهــم من قِبـَـل بعض اللبنانييــن. إذ تغطي 
ــار الحــوادث الســلبية فــي المخيمــات، وتُصّورهــا  معظــم األخب
باعتبارهــا مناطــق معزولــة وغيــر مضبوطــة، يســودها انعــدام 
األمــن والتطــرف والتدهــور االجتماعــي، فضــاً عــن تهديدهــا 
ــج  ــاب الجماعــي نات ــد الشــباب أنَّ هــذا العق ــان. ويعتق ألمــن لبن
عــن وجهــة نظر رســمية وعســكرية ُمسيَّســة تجــاه الفلســطينيين، 
حيــث أنَّ الحكومــة اللبنانيَّــة تنظــر إلــى القضايــا الفلســطينية مــن 

زاويــة أمنيــة فــي المقــام األول.

ــي  ــة ف ــى وجــود أزم ــباب الفلســطيني إل ــن الش ــد م ــار العدي أش
ــه  ــي لوضع ــف قانون ــاب تعري ــة ناتجــة عــن غي ــه القانوني هويت
ــة  كاجــئ فلســطيني، ممــا يســتتبع مســؤولية الحكومــة الُمضيف
تجاهــه، والعكــس صحيــح، كمــا أعــرب هــؤالء عــن شــعورهم 
بضغــط إضافــي مــن داخــل المجتمــع الفلســطيني؛ فهــم يشــعرون 
بضغوطــات اجتماعيــة، وكذلــك بســلبية وتشــكيك تجــاه إمكانيــة 
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ــع  ــات الســلبية مــن المجتم ــر التوقُّع ــدة تغيّ نجــاح مشــاريع جدي
بشــكل عــام. وقــد أدى شــعور الشــباب بالتهميــش وغيــاب 
ــا  ــد، مم ــى تعاطــي المخــدرات بشــكل متزاي ــاق الواعــدة إل اآلف
يشــير إلــى اليــأس، ويتســبب فــي الوقــت نفســه بالتوتــرات فيمــا 
بينهــم. وعمومــاً، لــدى الشــباب الفلســطيني صــورة ذاتيــة ســلبية، 
تُدّمــر معنوياتهــم، وتزيــد مــن ضعفهــم فــي مواجهــة التحديــات 
ــى  ــة عل ــدة، معطوف ــية العدي ــة والسياس ــة واالقتصادي االجتماعي
قيــود العيــش فــي لبنــان، وهويتهــم كاجئيــن، واالنقســامات 
ــر بهــا  ــية التــي تم ــروف القاس ــم، والظ ــية فــي قياداته السياس
ــاً  ــك أيض ــس ذل ــد انعك ــال. وق ــة االحت ــطين نتيج ــم فلس دولته
فــي دراســة حــول التصــورات أعّدتهــا لجنــة الحــوار، أظهــرت 
ــج  ــية، ونتائ ــوال المعيش ــن األح ــن الرضــا ع ــة م ــة متدني درج
واالكتئــاب واالضطرابــات  النفســية  الصحــة  تشــمل  ســلبية 

االجتماعيــة.16

وبســبب الصعوبــة فــي الحصــول علــى وظيفــة، يعتمــد الكثيرون 
ــات  ــل الفلســطينية واألونــروا والجمعي ــى الدعــم مــن الفصائ عل
الخيريــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة. هــذا حــال ثلــث 
الشــباب الفلســطيني فــي لبنــان والمســؤولين عــن عائاتهــم 
ــل  ــر مث ــن المظاه ــر م ــة الكثي ــات المالي ــذه االلتزام ــاً. فله ماّديّ
المنافســة الشــديدة علــى المــوارد المحــدودة، والعيــش علــى 
ــوالء األعمــى  ــة هــذا، وال ــاء مــن خــال نظــام التبعي ــة البق حاف
للجهــة المانحــة. كمــا أنَّ االعتمــاد المالــي قــد يُقلـّـل مــن المبــادرة 
والطمــوح والشــجاعة علــى الــكام. وبســبب عــدم وجــود آفــاق 
ــكل شــاب/ة فلســطيني/ة  ــة، أصبحــت الهجــرة حلمــاً ل لهــذه الفئ
تقريبــاً، ســعياً لتحقيــق االســتقرار المالــي واألمــن علــى المــدى 
البعيــد. ومــع ذلــك، ال يــزال العديــد مــن هــؤالء يتحّدثــون عــن 

صمودهــم وعــن ســبل بــث األمــل فــي نفوســهم.

ُمتَّحدون ومنقسمون في آٍن واحد: أوجه التشابه واالختاف

ــية  ــات السياس ــف الخلفي ــن مختل ــطيني م ــباب الفلس ــم الش يتقاس
ــن اآلراء والمخــاوف واالحتياجــات  ــر م ــر السياســية الكثي وغي
ــة  ــام بطبيع ــي ت ــى وع ــباب عل ــم. فالش ــض للوضــع القائ والرف
انتماءاتهــم التــي ينتقدونهــا، ويتفــق معظمهــم علــى أنــه يجــب أن 
تكــون هنــاك مســاحة أكبــر للديمقراطيــة والمســاءلة فــي هيــاكل 
»الســلطة« الفلســطينية، والحاجــة ألشــخاص جــدد وأفــكار 
جديــدة. ولكــن، وبســبب التجــارب الُمحبِطــة، هنــاك شــعور عــام 
بــأن التغييــر غيــر ممكــن، وبــأن كل الجهــود المبذولــة لتحقيقــه 
ــم االنســحاب  ــد منه ــار العدي ــذا الســبب، يخت ــة. وله ــر ُمجدي غي
مــن جميــع أنــواع النشــاطات وعــدم المشــاركة فــي المحادثــات 
أو المواقــف الُمثيــرة للجــدل. إال أنهــم، عندمــا يُمنحــون فرصــة 
فــي التعبيــر بعيــداً عــن المنصــات الرســمية، فــإن الكثيريــن منهم 
ــة  ــا حساس ــن قضاي ــدث ع ــاح والتح ــتعداداً لانفت ــرون اس يُظه

Harb 2013 .16

ــد االحتياجــات أو  ــف عن ــدالً مــن التوقُّ ــول ب ــي الحل ــر ف والتفكي
ــب. المطال

إن المــكان المثالــي للشــباب الفلســطيني للتعبيــر عــن آرائــه 
ــان وفــي الخــارج،  ــع أنحــاء لبن ــه فــي جمي والتواصــل فيمــا بين
ــه، هــو وســائل  ــي تُهّم ــا الت ــاع عــن القضاي ــى الدف ــة إل باإلضاف
ــد منهــم خــال جلســات  ــار العدي ــد أث التواصــل االجتماعــي. فق
المحادثــة تجاربهــم فــي التعبيــر بشــكل صــارخ عــن اآلراء 
ــم  ــن أفكاره ــوا ع ــا تحّدث ــديد، كم ــع الش ــدل، والقم ــرة للج المثي
ــهير  ــى التش ــان إل ــن األحي ــر م ــي كثي ــي أدَّت ف ــة الت الُمعارض
ــك،  ــى ذل ــةً إل ــى تهديدهــم. إضاف ــم أو حت ــم أو الضغــط عليه به
ذكــروا كيــف أن االشــتباكات فــي األماكــن االفتراضيــة غالبــاً مــا 
تــؤدي إلــى معــارك حقيقيــة علــى أرض الواقــع. وعندمــا يتعلــق 
األمــر بمســاحات االجتماعــات الواقعيــة، هنــاك اختافــات بيــن 
ــاً مــا يلتقــي الشــبان الفلســطينيون فــي محــات  الجنســين: فغالب
القهوة/الشيشــة ومنــازل بعضهــم البعــض، فــي حيــن تلتقــي 
الشــابات الفلســطينيات فــي الغالــب فــي ســياقات المنظمــات غيــر 

ــات. ــات، والنزه ــل، والتدريب ــال ورش العم ــة، وخ الحكومي

وفــي مختلــف المناطــق فــي لبنان، أظهر البحث قواســَم مشــتركة 
ــق  ــام الُمتعلّ ــال الع ــك النض ــي ذل ــا ف ــائعة بم ــع ش ــي مواضي ف
بحصــول الفلســطينيين المحــدود علــى الحقــوق المدنيــة وانعــدام 
اآلفــاق الواعــدة بحيــاة كريمــة. كمــا تــم إبــراز التمثيــل القانونــي 
الغامــض للهويــة الفلســطينية فــي مناطــق لبنــان كقضيــة نضــال 
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ــة ونــدرة التمويــل  ــا التعليــم والبطال رئيســية، إلــى جانــب قضاي
ــائدة  ــع األخــرى الس ــن المواضي ــدّرة للدخــل. وم ــاريع الُم للمش
فــي لبنــان مســألة الهجــرة، وتراجــع الثقــة باألونــروا والمنظمات 
غيــر الحكوميــة، وانقســام الشــباب فــي مــا بينهــم، وطــرق إعــادة 
بنــاء أســس مشــتركة، وعلــى وجــه الخصــوص مســألة تهميــش 
الشــباب مــن جميــع الجهــات، والُمنعكســة فــي قضيــة المصالحــة 
ــى  ــه عل ــى أنَّ ــة إل ــدر الماحظ ــة. وتج ــات اللبناني ــع المجتمع م
األقــل فــي مــا يتعلــق بالمبــادرة فــي إقامــة مشــاريع مــع الشــباب 
ــات  ــم، أظهــرت األبحــاث أيضــاً اختاف ــن أجله الفلســطيني وم
جغرافيــة مــن حيــث تحديــد أولويــات المواضيــع، ومواقــف 
عامــة وجهــود واعيــة للتركيــز علــى مواضيــع معينــة أو تجنبهــا 

)راجــع الملحــق 2 للتفاصيــل حــول هــذه االختافــات(.

3-3. مشهد فاعل للشباب الفلسطيني 

ـة وجــود أكثــر مــن 95  بيَّنــت عمليــة مســح الجهــات المعنيَـّ
ــادة  ــة بقي ــة ووســيلة إعامي ــادرة وشــبكة ومنظم مجموعــة ومب
الشــباب، ولــدى حوالــي 30 منهــا مســاحة فعليــة للعمــل. بدايــةً، 
ــةً  ــت بداي ــباب كان ــا الش ــة يقوده ــن 20 منظم ــر م ــن أن أكث تبيّ
عبــارة عــن مبــادرات، ونمــت لتصبــح هيــاكَل قائمــة تُديــر 
برامجهــا ومســاحاتها الخاصــة. وبــدأت معظــم هــذه المنظمــات 
بمصــدر تمويــل واحــد أو تمويــل شــخصي، ولكنهــا تتلقــى حاليــاً 
التمويــل مــن العديــد مــن المصــادر المختلفــة. وُســّجل أعلــى عدد 
ــروت وصــور،  ــي بي ــباب ف ــا الش ــي يقوده ــادرات الت ــن المب م
وأقلّهــا فــي البقــاع. أُنِشــئت العديــد مــن الشــبكات والمجموعــات 
علــى مــدار الســنين إلدارة المشــاريع أو الحمــات، ولكــن 
ــه أكثــر مــن  العديــد منهــا غيــر نشــط أو بالــكاد موجــود. وتتوجَّ
ــى الشــباب بشــكل جزئــي أو  ــة إل 80 منظمــة فلســطينية ولبناني
ُكلـّـي. كمــا لــدى جميــع الفصائــل السياســية الفلســطينية الرئيســية 
ــة  ــي 18 منظم ــه حوال ــاً، تتوّج ــة. أيض ــبابية فاعل ــات ش منظم
غيــر حكوميــة دوليــة إلــى الشــباب الفلســطيني وتُمّولهــم، ولــدى 
حوالــي 20 جهــة مانحــة ووكالــة تابعــة لألمــم المتحــدة برامــَج 

ــة. شــبابية فلســطينية فاعل

ما الذي يُحفّز الشباب ويُفعّل قدراته؟

لمجتمعاتــه.  ملحــوظ  بحمــاس  الفلســطيني  الشــباب  يعمــل 
ويشــارك الكثيــرون منهــم فــي العمــل االجتماعــي، ُمقابــل أجــر 
أو كعمــل تطوعــي، كمتدّربيــن أو موظفيــن فــي مشــاريع، 
ــي  ــل االجتماعــي أو التطــوع ف ــل للعم ــم الكام ويُكّرســون وقته
ــواع ومســتويات أنشــطة دعــم  ــف أن ــي مختل ــم ف ــات فراغه أوق
ــم  ــاً لديه ــاً عام ــاك انطباع ــك، أن هن ــن ذل ــم م ــع. واأله المجتم
بــأن التطــوع ودعــم المجتمــع هــو قاعــدة وواجــب، أو يجــب أن 
يكــون قاعــدة وواجبــاً، ويشــعر الكثيــرون منهــم باإلحبــاط لعــدم 
ــك  ــي ذل ــون ف ــا يرغب ــدر م ــع بق ــاء المجتم ــى إعط ــم عل قدرته

ــن  ــا هــؤالء الذي ــن لقمــة عيشــهم. أم ــي تأمي بســبب انشــغالهم ف
ــر  ــإن أكث ــل االجتماعــي، ف ــم للعم ــس وقته ــي تكري ــون ف ينجح
ــام  ــي المق ــال والنســاء ف ــى األطف ــون إل ه ــم يتوجَّ ــن 50% منه م
ــى  ــباب يبق ــه للش ــاريع تتوّج ــى مش ــم عل ــا تركيزه األول، بينم
اتجــاه جديــد نســبياً؛ حوالــي 15% منهــم فقــط يرّكــز علــى العمــل 
فــي مجــاالت الدعــوة االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة للشــباب. 
ــع  ــل م ــن الشــباب الفلســطيني العم ــد م ــار العدي ــدو أنَّ اختي ويب
األطفــال بــدالً مــن أقرانهــم الشــباب يعــود للتأثيــر الُمتفاقــم 
لبرامــج التمويــل والتدريــب التــي تُعّدهــا أبــرز المنظمــات غيــر 

ــة. ــرة طويل ــذ فت ــة من ــة المحلي الحكومي

تحتــل القضيــة الفلســطينية مســاحة هامــة فــي النشــاط السياســي 
ــي  ــية الت ــائل الرئيس ــدى المس ــّكلةً إح ــطيني، ُمش ــباب الفلس للش
يتعــاون فيهــا سياســياً مــع الشــباب اللبنانــي. فالعديــد مــن الشــباب 
ــة الفلســطينية ومتعاطــف معهــا، ويدعــم  ــّم بالقضي ــي ُمهت اللبنان
ــطين،  ــى فلس ــودة إل ــي الع ــق ف ــق الح ــل تحقي ــن أج النضــال م
ــج  ــي الممنه ــر العرق ــز والتطهي ــة و التميي ــة العنصري ومواجه
إذ  االحتــال.  يُمارســه  الــذي  الفلســطينية  والثقافــة  للهويــة 
ــب  ــى جن ــاً إل ــي جنب يســير كل مــن الشــباب الفلســطيني واللبنان
فــي مناســبات وطنيــة مثــل إحيــاء ذكــرى النكبــة، أو مناهضــة 
الحــروب والفظائــع والظلــم الــذي تعانــي منــه فلســطين المحتلــة. 
المشــترك  والتنفيــذ  التخطيــط  أعمــال  التعــاون  هــذا  يشــمل 
ــا  ــا. كم ــات خاله ــات والصداق ــاء العاق ــركات، وبن ــذه التح له
ــف  ــة. إالَّ أنَّ التعاط ــة الغنيّ ــيقية والفني ــة الموس ــا الثقاف تجمعهم
ــي بالضــرورة  ــة الفلســطينية ال يعن ــع القضي ــائد م ــي الس اللبنان
ــى  ــان. فعل ــي لبن ــن ف ــاع الاجئي ــين أوض ــع تحس ــف م التعاط
الرغــم مــن تعــاون الشــباب الفلســطيني مــع المنظمــات الشــبابية 
اللبنانيــة، فــي حــاالت مختلفــة، لتنظيــم حمــات وإجــراءات 
للدفــاع عــن الحقــوق المدنيــة لاجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، 
فــإن المشــاركة اللبنانيــة فــي هــذه الحمــات ال تــزال محــدودة.

الشــباب  نشــط   ،2011 العــام  ومنــذ  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
الفلســطيني مــن مختلــف المخيمــات والتجمعــات فــي لبنــان، 
مدفوعيــن بالثــورات العربيــة، فقامــوا بتنظيــم مجموعات ترفض 
ممارســات قياداتهــم، ُملقيــن اللــوم علــى الفصائل السياســية نظراً 
لدورهــم فــي تهميــش مجتمــع الاجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان 
ــركات  ــذه الح ــت ه ــم.17 نجح ــول العال ــرى ح ــن أخ ــي أماك وف
فــي تحــّدي وتجــاوز االنقســامات السياســية القائمــة، وفــي خلــق 
ــطيني.18  ــي الفلس ــهد السياس ــي المش ــباب ف ــا الش ــة يقوده حرك
ــة النشــاط بســبب تراجــع  ــي مواصل ــا ف ــد منه ــن فشــل العدي لك
االندفــاع، أو الضغوطــات السياســية القويــة، أو عــدم وجــود 
ــطاء  ــاس النش ــى حم ــاظ عل ــة الحف ــة، أو صعوب ــاكل تنظيمي هي
ــة  ــم للحرك ــس وقته ــي تكري ــن ال يســتطيعون االســتمرار ف الذي
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ــة. ــج ملموس ــداث نتائ ــاالت إلح ــرون أي احتم ــا ال ي عندم

وكشــف تدفُّــق الاجئيــن الســوريين عــن وجــود إمكانيــة وطريقة 
ــة، إذ  لتحفيــز الشــباب وتفعيلهــم لاســتجابة للحاجــات الُملحَّ
لتوزيــع  العفويــة  الشــباب  مجموعــات  مــن  العديــد  ُشــّكلت 
ــرق  ــكل الط ــدد ب ــن الج ــم القادمي ــآٍو ودع ــاد م ــات وإيج التبرع
الُممكنــة. بالتالــي، فقــد شــكَّل التدفــق حافــزاً لتشــكيل مجموعــات 
ــن  ــي م ــم الذات ــي التنظي ــرة ف ــاب الخب ــّوع واكتس ــرص للتط وف
أجــل اتخــاذ إجــراءات فعَّالــة. كمــا أنَّــه أدَّى إلــى تعزيــز التمويــل 
ــدم فصــل  ــة بع ــر الحكومي ــات غي ــن المنظم ــادة الوعــي بي وزي
ــلبي  ــس س ــى تناف ــؤدي إل ــد ي ــك ق ــة ألن ذل المخصصــات المالي
علــى المــوارد واحتمــال زعزعــة اســتقرار العاقــات فــي 
ــدة  ــة جدي ــن ســوريا ثقاف ــون م ــد أضــاف الاجئ ــات. وق المخيم
إلــى المخيمــات، ووجهــات نظــر جديــدة حــول أوضــاع الاجئين 
ــدة،  ــات جدي ــبكة صداق ــدوا ش ــا عق ــم، كم ــطينيين وهويته الفلس
باإلضافــة إلــى نقاشــات جديــدة. بالتالــي، يمكن أن يــؤدي التفاعل 
ــن الشــباب. ــكار بي ــز االبت ــى تحفي ــد إل ــوع المتزاي ــد والتن الجدي

كيــف يتعامــل الشــباب مــع أنظمــة الحوكمــة القائمــة فــي 
الســكنية؟ والتجمعــات  المخيمــات 

فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، ظهــر عــدد كبيــر مــن المنظمات 
التــي يقودهــا الشــباب فــي المخيمــات والتجمعــات، وهنــاك إتجــاه 
عــام بيــن القــوى السياســية الرئيســية لمناقشــة دور الشــباب 
وإمكانيــات تمكينهــم. إاّل أنَّ هنــاك ُمشــكلة رئيســية تكمــن فــي أن 
األجيــال األكبــر ســنّاً ال تــزال تُحِكــم الســيطرة علــى إدارة العمــل 
ــى  ــا يقتصــر عل ــاً م ــن أن دور الشــباب غالب ــي حي السياســي، ف
المجــاالت األقــل تأثيــراً، مثــل المشــاريع المتعلقــة بالرياضــة19، 
ممــا يُعيــق مشــاركتهم الفاعلــة فــي مجتمعاتهــم. وينعكــس ذلــك 
أيضــاً فــي مشــاركة الشــباب فــي اللجــان الشــعبية؛ فــإذا كانــت 
القيــادة الفلســطينية تدعمهــم، فإنهــم يســيرون فــي إتجــاه واعــد. 
إال أنَّ معظــم التجــارب انتهــت قبــل أوانهــا مــع اســتقالة الشــباب 
ــدم  ــا بســبب الضغــط، أو بســبب اإلحســاس بع مــن اللجــان، إم
وجــود مســاحة فعليــة لهــم للعمــل بفعاليــة فــي الميــدان، أو 
للمســاهمة بأفــكار وطــرق جديــدة وأقــل تقليديــة. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، تُهيمــن األجيــال األكبــر ســنّاً علــى عمليــة صنــع القــرار 
ــى مجموعــات الشــباب  ــوادي الشــبابية وحت ــد مــن الن ــي العدي ف
والمبــادرات، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. والحصــول علــى 
ـة -إن ُوِجــدت- حتــى للعمــال الشــباب ذوي  الرواتــب الُمتدنيَـّ
ــل مــن عزيمــة الشــباب  المؤهــات العاليــة، فإنَّهــا بطبيعتهــا تُقلّ
وتعكــس عقليــة التهويــن بطاقــة الشــباب بــدالً مــن االســتثمار فــي 

إمكاناتهــم.

الشــباب  عمــل  تعتــرض  التــي  األخــرى  العوائــق  تشــمل 
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ــع  ــه جمي ــذي يجــب أن تخضــع ل نظــام الوســاطة والترشــيح ال
ــات  ــات ومعظــم التجمع ــي المخيم ــا. وف ــل تنفيذه ــادرات قب المب
األونــروا  وبرامــج  التبرعــات  غالبيــة  تخضــع  الفلســطينية، 
ــان  ــر اللج ــة عب ــل الممثَّل ــة الفصائ ــدة لموافق ــاريع الجدي والمش
ــة.  ــة محلي ــر حكومي ــة غي ــال منظم ــن خ ــذ م ــعبية، أو تُنفَّ الش
وفــي حيــن أنــه قــد يكــون لتلــك العمليــة مزايــا وضــرورة مــن 
ـة المحليــة التــي لديهــا خبــرة  حيــث إشــراك الجهــات المعنيَـّ
كبيــرة فــي العمــل الميدانــي، إالَّ أنَّ معظــم هــذه األنظمــة نــادراً 
مــا يكــون لديهــا أي شــباب فــي مواقــع صنــع القــرار علــى الرغم 
ــن خــال  ــدة للمشــروع م ــم الفائ ــى تقدي ــباب عل ــدرة الش ــن ق م
ــياق.  ــة بالس ــات الُمرتبط ــات والتحّدي ــق لاحتياج ــم العمي فهمه
ومــن اآلثــار الكبيــرة األخــرى علــى المبــادرات الشــبابية إدراك 
ــن  ــر ع ــرد التعبي ــى مج ــدة، أو حت ــادرة جدي ــة مب ــؤالء أن أي ه
اآلراء، يخضــع علــى الفــور للتصنيــف السياســي، مــن منطلــق 
»إذا لــم تكــن منَّــا، فأنــت مــن الطــرف اآلخــر«. وبشــكل عــام، 
يجــب أن تمــر األفــكار والمشــاريع الجديــدة، خاصــة إذا اقترحهــا 
الشــباب وقادهــا، بعــدة مراحــل تصفيــة قبــل التنفيــذ، ممــا يخلــق 
قلقــاً مشــتركاً حــول مــدى صعوبــة القيــام بــأي مشــروع تقريبــاً 
داخــل المخيمــات. وقــد تــؤدي هــذه التدخــات مــن خــال هيــاكل 
ــة  ــى تصفي ــة إل ــة المحلي ــر الحكومي ــات غي ــة أو المنظم الحوكم
ــادرة  ــح الحمــاس والمب ــى كب ــؤّدي إل ــا ي ــة، مّم ــكار اإلبداعي األف

ــدى الشــباب. ــة والشــعور بالمســؤولية ل الذاتي

كيف يبدو مشهد النشاط الشبابي؟

ــطة  ــن األنش ــد م ــام بالعدي ــى القي ــباب إل ــادر الش ــام، يُب ــكل ع بش
تشــكيل  فــي  متنوعــة  بتجربــة  يتمتَّعــون  كمــا  والمشــاريع، 
المجموعــات، بــدءاً مــن نمــاذج الشــبكات غيــر المتينــة التأســيس 
ــون  ــا تك ــاً م ــن غالب ــية. ولك ــات المؤسس ــى المجموع وصــوالً إل
ــة أســباب  ــى االســتمرار نظــراً لثاث ــادرة عل ــر ق ــادرات غي المب
انتمــاءات  فــي  السياســية  االختافــات  بســبب  رئيســية:أوالً، 
الشــباب أو وجهــات نظرهــم، ممــا يــؤّدي فــي كثيــر مــن األحيــان 
ــى  ــاظ عل ــة الحف ــبب صعوب ــاً، بس ــة؛ ثاني ــامات داخلي ــى انقس إل
ــون  ــن يتطوع ــباب الذي ــدى الش ــاس ل ــام والحم ــاع واالهتم االندف
فيهــا؛ وثالثــاً، بســبب صعوبــة اســتدامة المبــادرات الماليــة. 
وفــي مــا يتعلــق بهــذه النقطــة األخيــرة، فــإن رغبــة الشــباب فــي 
ــل إلــى  تكريــس وقتهــم لمجتمعاتهــم إمــا تُلبَّــى علــى حســاب التَّوصُّ
ــل  ــا مقاب ــون عنه ــون ويتخلُّ ــم يُحبط ــي، أو أنَّه ــتقرارهم المال اس
ــي  ــم. وف ــم أو اهتمامه ــال خبرته ــي مج ــت ف ــل ليس ــة عم فرص
ــاٍه  ــاح مق ــرون افتت ــار الكثي ــة لمواجهــة هــذا التحــدي، اخت محاول
ثقافيــة شــبابيَّة، يُديرهــا الشــباب أنفســهم داخــل المخيمــات، وفــي 
بعــض الحــاالت خارجهــا. وهــي مســاحات تُمثـّـل محــوراً لنشــاط 
الشــباب االجتماعــي الــذي يجمــع بيــن الفنــون والحــوار والوعــي 
االجتماعــي والنشــاط السياســي، وتحقيــق األربــاح أيضــاً. وعلــى 
مــا يبــدو، تُنتــج هــذه األماكــن أكثــر األفــكار إبداعــاً. إضافــةً إلــى 



20

ــري التبــادل  ذلــك، فهــي تســتقطب الشــباب اللبنانــي الــذي قــد يُث
الثقافــي. وبالتالــي، تُمثّــل هــذه المقاهــي نمــاذج جيــدة فعــاً لعقــد 
اللقــاءات واتخــاذ المبــادرات اإلبداعيــة. إالَّ أنَّ قدرتهــا علــى 
االســتمرار، تعتمــد إمــا علــى األمــوال الخارجيــة أو علــى قــدرة 

ــي. ــل الذات ــن التموي ــى تأمي ــا عل مالكيه

ــواع  ــف أن ــرز المشــهد الشــبابي النشــط مــن خــال مختل ــا يب كم
ومســتويات التدريبــات التــي تُقّدمهــا غالبيــة المنظمــات غيــر 
ــي مســرح  ــطة ف ــة النَِش ــة والدولي ــة الفلســطينية واللبناني الحكومي
ز ذلــك الكثيــر مــن المهــارات  الشــباب الفلســطيني. وقــد عــزَّ
ــد  ــم الجماعــي وعق ــر مســاحة للتعل ــدى هــؤالء، ووفّ الملموســة ل
اللقــاءات، وأضــاف شــعوراً متزايــداً بتقديــر عمليــة تطويــر 
الــذات. ولكــن هنــاك نقــص فــي تحقيــق أثــر مســتدام، حيــث 
: )1( فــرص تطبيــق المكتســبات التعليميــة نــادرة للغايــة؛  أنَّ
و)2( البرامــج بطبيعتهــا قصيــرة األمــد فــي الغالــب؛ و)3( يحــد 
ــف  ــال، ويُضع ــداع والخي ــن اإلب ــع م ــابه المواضي ــرار وتش التك
نتائــج المبــادرات التــي يقودهــا الشــباب؛ و)4( تســتقطب البرامــج 

ــن(. ــطاء المعروفي ــباب )النش ــن الش ــدَّدة م ــات ُمح مجموع

3-4. أموال المانحين

ــر  ــباب، وتُعتَبَ ــاريع الش ــون دوالر لمش ــي  15 ملي ــر حوال يتوفَّ
ــا  ــاهم وحده ــة، إذ تُس ــة مانح ــر جه ــوم أكب ــدة الي ــة المتح المملك
بـــ 10 مليــون دوالر. ويظهــر اهتمــام متزايــد للجهــات المانحــة 
فــي االســتثمار فــي الشــباب، يتجلــى ذلــك فــي اســتراتيجيات مــن 
مختلــف المانحيــن الدولييــن ووكاالت األمــم المتحــدة. لكــن، وكمــا 

ُعبِّــر فــي اجتمــاع الجهــات المانحــة مــع الــوكاالت التابعــة لألمــم 
المتحــدة ولجنــة الحــوار فــي العــام 2016، يجــد المانحــون تباينــاً 
بيــن الرؤيــة الدَّافعــة أو األهــداف الُمحــدَّدة مــن التمويــل، واألثــر 
ــه يُمكــن تحقيــق  الفعلــي لكيفيــة إنفــاق أمــوال المانحيــن، علمــاً أنَّ
الكثيــر مــع وجــود تلــك العوامــل والمــوارد المحتملــة. ويُعــدُّ 
ــع هــذه األمــوال  هــذا االحتمــال واعــداً بشــكل خــاص، ألن جمي
الممنوحــة تُشــّجع علــى مشــاركة الشــباب وتمكينهــم. وهــو أحــد 
دة يحين  األســباب التــي تُعلــن أنَّ الموعــد لوضــع اســتراتيجية ُموحَّ

عندمــا يكــون المانحــون مســتعدين للتعــاون وتنســيق الجهــود.
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المشروع المدة الجهة الُمنفّذة مجموع التمويل للمشروع أو المجموع 
بالسنة الواحدة

لة الجهة الُممّوِ

برامج دائمة للشباب مؤسسة المساعدات 
الشعبية النرويجية

)NPA(

780 ألف دوالر أميركي - 900 ألف 
دوالر أميركي 

 Youth( »مشروع »الشباب يستطيعون
Can Do It(: 50 ألف دوالر أميركي 

في السنة

النروج

 Youth( برنامج الشباب من أجل الغد
)for Tomorrow

3 سنوات 
-2017(
)2019

مؤسسة ميرسي 
 Mercy( كور

 )Corps

8 مليون دوالر أميركي كندا

Tar-( Youth Programme
)gets Pal, Syr, Lebanese

سنة واحدة- 
2018

مؤسسة أنيرا 5.4 مليون دوالر أميركي الجهات المانحة 
التابعة لليونيسف

UNRWA’s Youth Strate-(
gic Framework YSF(، تعليم 

وتدريب مهني وبرلمان شبابي

سنة واحدة- 
2018

األونروا  463 ألف دوالر أميركي؛ 05 ألف 
ً دوالر أميركي تم قبضها فعليا

مؤسسة الجنى 
وشركاء محليُّون

004,994 دوالر أميركي

سنة واحدة- 
2018

لجنة الحوار اللبناني 
الفلسطيني 

07 ألف دوالر أميركي 

حوالي 50 مشروعاً ومبادرة للشباب 
الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 

ً 19 عاما

ARK 1.7 مليون دوالر أميركي - 5.2 مليون 
جنيه استرليني )8102-7102(- 2 

مليون جنيه استرليني )8102-9102(

إدارة المملكة 
المتحدة للتنمية 

الدولية/ السفارة 
البريطانية

FASPAR/ لجنة الحوار اللبناني 
الفلسطيني 

سنة واحدة - 
 2018

GIZ 5.2 مليون دوالر أميركي ألمانيا

)YEP( تثقيف الشباب أربع سنوات 
 -2017(

)2020

المجلس النرويجي 
)NRC( لاجئين

432,270 دوالر أميركي KFW/BMZ

Masar: تحسين وضع الفلسطينيين 
في لبنان.

DROPS: تطوير المجتمعات 
المحليَّة - صغار المحترفين

سنة واحدة - 
 2018

Dropsو Masar 200 ألف دوالر أميركي  سويسرا

لجنة الحوار اللبناني 
الفلسطيني 

125 ألف دوالر أميركي

تحسين ظروف المعيشة في التجمعات 
الفلسطينية في المجتمعات المضيفة

ثماني 
سنوات 

-2012(
)2020

برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي 
ومنظمات غير 

حكومية أخرى )مثل 
NIS-و PARD(
)DPNAو CVT

 ،JPN 1.2 مليون دوالر أميركي من
NETو GMN ،PRM USA

اليابان
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الحــوار،  لجنــة  أُجرتهــا  التــي  التحضيريــة  الُمحادثــات  أدَّت 
والمذكــورة آنفــاً، إلــى جانــب األبحــاث المكتبيــة، إلــى ظهــور عدة 

ــن: ــوال المانحي ــاق أم ــة إنف ــط بعملي إشــكاالت تحي

ــامات . 1 ــن االنقس ــد م ــي تزي ــية الت ــدات السياس ــرض األجن ف
بيــن الشــباب: هنــاك حاجــة للمزيــد مــن الشــفافية ولمشــاركة 

ــرار. ــع الق ــل وصن ــي إدارة التموي الشــباب ف

عــدم تســييس المشــاريع التــي مــن الُمفتــرض أن تعالــج . 2
ــم  ــع القائ ــألة الوض ــى مس ــي تبق ــية، وبالتال ــا السياس القضاي
ــع  ــة م ق ــات ُمعمَّ ــى نقاش ــة إل ــرز الحاج ــا تب ــن هن ــة: م عالق
ــل  الفصائــل السياســية والســلطات المحليــة مــن أجــل التَّوصُّ

ــبابية. ــاركة الش ــن المش ــد م ــى المزي إل

اســتخدام المشــاركة بطريقــة ســطحية لتبريــر األجنــدات . 3
الموضوعــة ُمســبقاً.

اإلقصــاء والتواصــل المحــدود:  تُشــارك فــي معظــم األحيــان . 4
المشــاريع  فــي  الناشــط  الشــباب  مــن  المجموعــة  نفــس 
ــكيكية  ــارات تش ــرك إعتب ــا يت ــل، مم ــى التموي وتحصــل عل
لــدى غالبيــة الشــباب الذيــن ال ينجذبون أو ربما ال يُشــاركون 

ــي المشــاريع. بشــكل كاٍف ف

ــم . 5 ــدم الفه ــكل كاٍف وع ــع بش ــة بالواق ــام والمعرف ــدم اإللم ع
لتعقيــدات الواقــع الفلســطيني والبنيــة االجتماعيــة، وذلــك 

ــباب. ــراك الش ــدم إش ــبقة ، وع ــكار الُمس ــبب األف بس

ــن أو . 6 ــدات المانحي ــر أجن ــا بســبب تغيي ــل: إم انقطــاع التموي
ــات الصراعــات  ــة فــي أوق ــة الطارئ بســبب مشــاريع اإلغاث
واألزمــات، ممــا يعيــق اســتمرارية المشــاريع الناجحــة 

ــة األجــل20. ــة الطويل ــج التنموي والبرام

افتقــار الُمنظَّمــات غيــر الحكوميــة المحليـّـة إلــى الشــفافيّة فــي . 7
تنفيــذ المشــروع: إذ يُمكــن تعزيــز الفعاليــة واالبتــكار إذا كان 
الشــباب أكثــر انخراطــاً فــي األدوار القياديــة علــى المســتوى 

لمحلي. ا

التكــرار فــي أنــواع المشــاريع وعــدم التنســيق بيــن مختلــف . 8
ــذة، ممــا يولّــد انطباعــات  الجهــات المانحــة والــوكاالت الُمنفِّ

ســلبية حــول المــوارد الضائعــة. 

الفائــض فــي التدريــب واألبحــاث، والضعــف فــي تنفيــذ . 9
المشــاريع.

ة للدخــل مــع محدوديــة فــي . 10 ـة الدعــم للمشــاريع الُمــدرَّ قلَـّ
عــدم  وبالتالــي  والقــروض،  الصغيــرة  التمويــل  أعمــال 
ــل. ــاء التموي ــد انته ــروع عن ــي المش ــا ينته ــادةً م ــتدامة: فع االس

تقييــم المشــاريع: بحســب رأي الشــباب، ال يقــوم المانحــون . 11
ــا  ــل. وعندم ــر الُمحتَم ــاس األث ــان بقي ــن األحي ــر م ــي كثي ف
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ــار كل تجــارب الشــباب،  ــون، ال يأخــذون بعيــن االعتب يفعل
ــط. ــى قصــص النجــاح فق ــلّطون الضــوء عل ــل يُس ب

ــح  ــات تمن ــى مقارب ــاك حاجــة إل ــل ، هن ــذا التحلي ــى ه ــاًء عل وبن
ب جيــداً تمويــاً كافيــاً وأدواراً قياديــة  الشــباب الفلســطيني الُمــَدرَّ
ــذه  ــر. تشــمل ه ــم وإحــداث التغيي ــة تطوّره ــي عملي ــاركوا ف ليُش

ــاً: ــات مث الُمقارب

برامج التنمية المستدامة الشاملة والتعاونية.	 

استخدام مناهج البحث اإلثنوغرافية.	 

ــي 	  ــن والجهــات الرئيســية الت ــن المانحي ــة بي تشــارك المعرف
ــذ المشــاريع. تُنفّ

عمليَّات التقييم والمراقبة ذات األُسس المتينة.	 

إعــادة التفكيــر فــي الشــركاء المحلييــن وتأميــن حضــور 	 
ــكل  ــم بش ــي تُهّمه ــدة الت ــاريع الرائ ــب المش ــى قل ــباب إل الش

ــر. مباش

المطالبــة والضغــط للحصــول علــى تمويــل للشــباب ُمتوّســط 	 
وكبيــر، ومــرن ومباشــر.

دعــم االبتــكار، بمــا فــي ذلــك مشــاريع بنــاء المجتمــع الُمــدّرة 	 
للربح.

هنــاك حاجــة إلــى االتّجــاه نحــو المزيــد مــن التعــاون بيــن 
ــة  ــاركة الفعلي ــن المش ــد م ــذة، والمزي ــوكاالت الُمنفّ ــن وال المانحي
ــا  ــر ُمســتدام؛ وهن ــق أث ــة وتحقي للشــباب لإلمــداد بالمــوارد الفعَّال

تتجلّــى الحاجــة لهــذه االســتراتيجية.

3-5. الفرص والتحديات

تُظهــر قــراءة تحليليــة للظــروف الحاليـّـة للشــباب الفلســطيني فــي 
ــاك  ــة، أنَّ هن ــة القائم ــات المعنيَّ ــة والجه ــوارد الُمتاح ــان والم لبن
ــي  ــة، الت ــات العميق ــى التحدي ــة إل ــرص، باإلضاف ــن الف ــد م العدي
تحــث علــى الضغــط مــن أجــل تنفيــذ وإقــرار رؤيــة اســتراتيجية 
تهــدف إلــى تعزيــز آفــاق هــؤالء الشــباب مــن خــال العمــل 

ــترك. الُمش
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أبرز الفرص التي يُمكن أن تدفع بهذه االستراتيجية قُُدماً:

تعبيــر الجهــات المعنيَّــة بوضــوح عــن النيَّــة فــي توحيــد 	 
الجهــود وفــي االســتثمار فــي أفــكار الشــباب الفلســطيني 

وقدراتــه وأدواره القياديــة مــن أجــل تغييــر ظروفــه.

ذلــك 	  فــي  بمــا  الُمتعــّددة،  االســتراتيجيات  مواءمــة 
السياســات الوطنيــة للشــباب فــي لبنــان واالســتراتيجية 
الوطنيــة للشــباب فــي فلســطين، وكذلــك تلــك الخاصــة 
بــوكاالت األمــم المتحــدة الُمتعــّددة ومعظــم أجنــدات 
وتعزيــز  الشــباب  تمكيــن  أهميــة  بشــأن  المانحيــن 
ـة  ـة واالجتماعيَـّ مشــاركتهم فــي المجــاالت االقتصاديَـّ
والسياســيَّة. كمــا يُرّكــز العديــد منهــا علــى بناء الجســور 
داخــل المجتمــع الفلســطيني ومــع المجتمعــات اللبنانيــة 

ــام. بشــكل ع

القضايــا 	  الفلســطيني حــول  الشــباب  إجمــاع معظــم 
ــة  ــاركة الفعَّال ــتعداده للمش ــه، واس ــي تهمُّ ــية الت الرئيس
فــي عمليــة التغييــر، ورغبتــه فــي التقــارب والحــد مــن 
االنقســامات، علــى الرغــم مــن اختافاتــه السياســية 

واالقتصاديــة. واالجتماعيــة 

بيــن 	  إيجابيــة  تفاعــات  أمثلــة عديــدة حــول  توفّــر 
الشــباب اللبنانــي والفلســطيني علــى جميــع المســتويات: 
التواصــل االجتماعــي والشــراكات االقتصادية والنشــاط 
ــى الرغــم مــن اســتمرار ســيادة الصــور  السياســي، عل

ــا. ــى عاقتهم ــة عل النمطي

اســتعداد العديــد مــن الشــباب الفلســطيني لُمتابعــة التعليــم 	 
والبحــث عــن آفــاق للعمــل والمشــاركة فــي تنميــة 

ــه الفرصــة. ــاح ل ــا تت ــه حيثُم مجتمع

االبــداع الُمتنامــي فــي نمــاذج الشــبكات الشــبابية وريــادة 	 
األعمــال االجتماعية والنشــاط االجتماعي-السياســي.

أبرز التحديات التي تُعرقل إقرار وتنفيذ هذه االستراتيجية:

عــدم الثقــة والشــك والملــل من جانــب الشــباب والجهات 	 
المعنيَّــة الفلســطينية تجــاه مشــاريع التنمية بشــكل عام.

وتنفيــذ 	  للتخطيــط  القائمــة  الطــرق  مرونــة  عــدم 
المشــاريع، والمســتخدمة مــن قبــل المنظمــات غيــر 
الحكوميــة وهيــاكل الحكــم المحليــة وحتــى الشــباب، 

التغييــر. تُقــاوم  والتــي بطبيعتهــا 

االنقســامات السياســية علــى جميــع مســتويات المجتمــع 	 
الفلســطيني، التــي تنعكــس فــي حــال مــن االنقســام 

ــباب. ــن الش ــور بي ــق والنف العمي

صعوبــة فــي التعامــل مباشــرةً مــع قضايــا مثيــرة للجــدل 	 
التمثيــل  الفلســطيني، كقضيــة  الشــباب  تؤثــر علــى 
السياســي، مــن دون فقــدان دعــم الجهــات السياســية 

الفلســطينية.

عــبء انعــدام األمــن االقتصــادي والتهديــد الدائــم بالفقــر 	 
ـب عليــه مــن ضغــط علــى روح الشــباب  ومــا يترتَـّ

ــر. ــم للتغيي ــم واندفاعه وابداعه

ــباب، 	  ــن الش ــل: بي ــوات التواص ــن قن ــد م ــل العدي تعطُّ
وبيــن الشــباب وُممثّليهــم الرســميّين، وبيــن الشــباب 
ــة  ــات المعنيَّ ــف الجه ــن مختل ــي، وبي ــع اللبنان والمجتم

ــه. ــل مع ــطيني وتعم ــباب الفلس ــّول الش ــي تُم الت

ُمرونتــه 	  وعــدم  الُمســبقة،  باألجنــدات  تأثرالتمويــل 
ــع  ــي جمي ــباب ف ــراك الش ــتيعاب اش ــى إس ــه عل وقدرت

مســتويات صنــع القــرار.

ــد ال 	  ــة األجــل ق ــة طويل ــي عملي ــة ف ــاء الثق ــة بن صعوب
ــكل مباشــر. ــا بش ــر نتائجه تظه

القــدرة علــى إشــراك المؤسســات الرســمية اللبنانيــة 	 
المعنيــة وتفعيــل وتعزيــز التعــاون معهــا .
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اســتناداً إلــى نتائــج البحــث، وتماشــياً مــع أهــداف ورؤيــة لجنــة 
الحــوار بشــأن الشــباب الفلســطيني فــي لبنــان، ُحــّددت خمســة 
مجــاالت عمــل أساســية يجــدر التركيــز عليهــا وهــي: )1( 
االســتدامة الماليــة، )2( تغييــر الّســرديات القائمــة، )3( ظــروف 
ــى الرغــم  ــم. وعل ــة، )4( الصحــة، و)5( التعلي ــة العمراني البيئ
مــن ترابــط مجــاالت العمــل هــذه، فإنَّــه مــن األهميــة التمييــز في 
مــا بينهــا مــن أجــل تركيــز العمــل فــي مجــاالت ُمتخّصصــة. إالَّ 
ــه ال ينبغــي عــزل المناطــق كليــاً عــن بعضهــا البعــض، بــل  أنَّ
مــن األفضــل إقامــة شــراكات والتنســيق بيــن مجــاالت العمــل 

حيثُمــا أمكــن.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنَّ أيــاً مــن مجــاالت العمــل ال تبــدأ مــن 
ــات  ــاري للجه ــل الج ــى العم ــا عل ــد جميعه ــل تعتم ــر، ب الصف
المعنيــة بالشــباب الفلســطيني. وقــد تُحقّــق بعــض مجــاالت 
العمــل تقدُّمــاً بشــكل أســرع مــن غيرهــا، ومــن الممكــن أن 
ترغــب بعــض الجهــات المانحــة أن تُرّكــز علــى مجــاالت عمــل 
ــا أنَّ  ــتراتيجية ككل. كم ــى االس ــز عل ــن التركي ــدالً م ــدَّدة ب ُمح
وتيــرة التقــدم ســتختلف فــي المجــاالت الخمســة، وهــي نتيجــة 

طبيعيــة لمثــل هــذه العمليــة الديناميــة والمرنــة. والمهــم تجنــب 
اتبــاع اتجاهــات التمويــل الُمتكــّررة، والتأكــد مــن أنَّ المجــاالت 
الخمســة تتقــدَّم فــي نفــس الوقــت، وأالَّ يُســتثنى العمــل علــى أي 

منهــا.

ترتبــط جميــع مجــاالت العمــل الخمســة باألهــداف العامــة الثاثة 
ــي  ــة ف ــل الُمقترح ــات العم ــاهم توجيه ــتراتيجية. تس ــذه االس له
كل مجــال مــن المجــاالت فــي تقليــل التبعيــة الماليــة مــن خــال 
تعزيــز فــرص العمــل وزيــادة األمــوال، وخلــق مســاحات لقــاء 
تجمــع الفلســطينيين واللبنانييــن مــن خــال التعــاون علــى العمــل 
وإشــراك المجتمــع المحلــي، فضــاً عــن زيــادة فــرص الشــباب 
ليــؤدوا دوراً فاعــاً فــي مجتمعاتهــم. باإلضافــة إلــى ذلــك، فإنّنــا 
نقتــرح إجــراء األبحــاث وعقــد الشــراكات مــع المؤسســات 
األكاديميــة فــي جميــع مجــاالت العمــل، بالنظــر إلــى دور ذلــك 
فــي تطويــر االســتراتيجية بشــكل مســتمر وتوجيــه المؤسســات 
ــم بالمنحــى  ــاج دراســات تتّس ــات إلنت ــة وطــاب الجامع البحثي

العملــي.

4. مجاالت العمل
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4-1. االستدامة المالية: 

شباب فلسطيني مستقل اقتصاديًا 

إنَّ الوضــع المالــي للشــباب الفلســطينيين فــي لبنــان غيــر 
مســتدام، وبالتالــي، فهــم يعتمــدون علــى المؤسســات 
والفصائــل  الحكوميــة،  غيــر  والمنظمــات   ، الدوليــة 
ــي  ــق المعيش ــألة الضي ــل مس ــم. تُمثّ ــية، وعائاته السياس
إحــدى همــوم الفلســطينيين الرئيســية بحســب مــا أظهرتــه 
المشــاكل  أســاس  تُشــكل  أنَّهــا  إذ  األوليــة.  األبحــاث 
ويمكــن  معهــا.  تتقاطــع  و/أو  المتعــددة  والصعوبــات 
توصيــف تلــك الصعوبــات علــى النحــو التالــي: )1( 
ــش الفلســطينيون فــي ســوق العمــل بســبب سياســات  يُهمَّ
ــى الرغــم  ــات. )2( وعل ــن النقاب ــة وقواني ــز اللبناني التميي
مــن بعــض المحــاوالت الســتهال مشــاريع جالبــة للربح، 
فــإنَّ مــا يُقلّــل مــن عزيمــة العديــد مــن الشــباب هــو 
النقــص فــي المــوارد وصعوبــة الوصــول إلــى المعرفــة 
العمليــة التــي تُعــّزز مــن اســتدامة هــذه المبــادرات. )3( 
وحتــى عندمــا يســمح القانــون بتوظيفهــم، يواجــه الشــباب 
الفلســطيني صعوبــة فــي الوصــول إلــى الوظائــف بســبب 
ــف.  ــة التوظي ــرض عملي ــي تعت ــش الت ــات التهمي ممارس
و)4( ثــم إن معــدالت البطالــة فــي لبنــان بشــكل عــام هــي 
ــدة  ــل جدي ــرص عم ــق ف ــة لخل ــود الهادف ــة، والجه مرتفع

ــدودة. مح

يتقاطــع العمــل فــي مجــال التوظيــف مــع العديــد مــن القضايــا 
الهيكليــة التــي تتطلــب تغييــرات علــى المســتوى السياســي، مثــل 
الحــق فــي العمــل وتأميــن الحلــول للوضــع االقتصــادي الُمعقَّــد 
فــي لبنــان. إنَّ هــذه االســتراتيجية تطمــح إلــى تحقيــق إنجــازات 
ــول  ــرص حص ــادة ف ــش، وزي ــن التهمي ــف م ــر، كالتخفي أصغ
الشــباب الفلســطيني علــى عمــل، وتعزيــز خلــق فــرص عمــل 
جديــدة، وذلــك بالتــوازي مــع العمــل المســتمر علــى المســتوى 
السياســي والحقوقــي. ولهــذا الســبب، تقتــرح هــذه االســتراتيجية 

اتجاهــات العمــل األربعــة التاليــة:

التخفيف من التهميش القانوني والمؤسساتي 4-1.أ.  

ــة األخــرى  ــات الفاعل ــة الحــوار والجه ــن تواصــل لجن ــي حي ف
ــذة، تقتــرح  ــن الناف ــى القواني ــى إحــداث تعديــات عل العمــل عل
هــذه االســتراتيجية معالجــة مســألة الحــق فــي الحصــول علــى 
العمــل ومواجهــة مســألة تهميــش الشــباب الفلســطيني فــي ســوق 
ــعي  ــباب، والس ــن الش ــات بي ــبكات التحالف ــز ش ــل، وتعزي العم

ــة. ــة معقول لتحقيــق إنجــازات بكلف

خطوات تمهيدية: 

إجــراء بحــث قائــم علــى األدلــة حــول ســوق العمــل 	 
ــة  ــوى العامل ــا الق ــل فيه ــي تق ــن الت ــد المه ــي، لتحدي اللبنان

اللبنانيــة وتنخفــض فيهــا معــدالت البطالــة.

الشــباب 	  بيــن  العمــل  فــرص  توزيــع  عمليــة  تحليــل 
ــداد  ــا التع ــي قدَّمه ــات الت ــى البيان ــتناداً إل ــطيني، اس الفلس
ــة وإدارة  ــل الدولي ــة العم ــا منظم ــي تجريه ــاث الت واألبح

المركــزي. اإلحصــاء 

إجــراء األبحــاث حــول الخبــرات الســابقة فــي مجــال 	 
والفــرص. التحديــات  تحديــد  بهــدف  وذلــك  المناصــرة، 

بدء المشاريع:	 

ــات 	  ــادرات والحم ــى المب ــاًء عل ــات: بن ــع النقاب ــل م العم
ــج األبحــاث المقترحــة،  ــى نتائ ــاً، واســتناداً إل القائمــة حاليّ
تحديــد الحلفــاء فــي النقابــات والمجتمــع المدنــي اللبنانــي، 
اللبنانييــن  االختصــاص  ذوي  مــن  شــبكة  وتشــكيل 
والفلســطينيين للعمــل ســوياً مــع النقابــات الُمختــارة بهــدف 
الســماح بالوصــول الســهل للمهنييــن الفلســطينيين للتســجيل 

ــا.  ــتفادة منه ــا واالس ــل فيه والعم

شــبكة للدعــم القانونــي: بالتعــاون مــع ُمحاميــن فاعليــن، 	 
للشــباب  تُوفّــر  قانونيــة  دعــم  شــبكة  إنشــاء  تعزيــز 
مواجهــة  حــال  فــي  الازمــة  القانونيــة  االستشــارات 
ممارســات تمييزيــة فــي عمليــة التوظيف، ودعمهــم للتفكير 
فــي إطــار قانونــي يُمكــن عبــره تســجيل المؤسســات و/أو 

المنظمــات.

دعم المبادرات القائمة حاليّاً:	 

اإلضــاءة علــى عمــل النقابــات التــي تعطــي تصاريــَح 	 
عمــل للفلســطينيين، مثــل تجربــة  نقابــة التمريــض علــى 

ــال. ــبيل المث س

4-1.ب.  تعزيز التعاون حول نماذج اقتصادية بديلة

فــي حيــن أنَّ إجــراء المزيــد مــن األبحــاث قــد يــؤدي إلــى فهــم 
شــامل لســوق العمــل واســتجابات ُمحتملــة علــى المســتوى 
الوطنــي وعلــى مســتوى الشــباب الفلســطيني علــى حــد ســواء، 
ــل  ــطيني »لتحوي ــباب الفلس ــم الش ــو دع ــا ه ــرح هن ــإنَّ المقت ف
الشــباب ذوي المهــارات ]أو حتــى األقــل مهــارة[ العاطليــن 
عــن العمــل إلــى صانعــي فــرص عمــل«21، مــع التشــجيع علــى 
ــن  ــاب إلقامــة مشــاريع مشــتركة بي ــح الب العمــل الجماعــي وفت
ــع  ــاه أن يدف ــذا االتج ــن له ــطيني. يمك ــي والفلس ــباب اللبنان الش
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ــح،  ــق الرب ــادرات تحق ــى مب ــكار بهــدف التوصــل إل نحــو االبت
ـع باالســتدامة الذاتيــة، وتحافــظ علــى أهــداف التنميــة  وتتمتَـّ

ــة. المجتمعي

خطوات تمهيدية:

تعريــف لمفهــوم الريــادة االجتماعيــة الجماعيــة: إجــراء 	 
ــف  ــر تعري ــل تطوي ــن أج ــة م ــة والميداني ــاث النظري األبح
ــادة  ــاريع الري ــوم مش ــادئ توجيهية لمفه ــامل ومب ــي ش عمل
االجتماعيــة الجماعيــة. علــى أن يتناســب هــذا التعريــف مــع 
ــي  ــطيني ف ــباب الفلس ــة للش ــرص المتاح ــات، والف االحتياج
ــة. ــان والمنطق ــي لبن ــال ف ــادة األعم ــي لري ظــل المشــهد المتنام

ــي 	  ــال ف ــادة األعم ــي ري ــة ف ــة والُمهتمَّ ــات المعني ــع الجه تتبُّ
لبنــان والمنطقــة، وتحديــد وتعزيــز البرامــج القائمــة لتشــمل 

الاجئيــن الفلســطينيين.

بدء المشاريع:

ــن 	  ــبكة م ــكيل ش ــة: تش ــات االجتماعي ــن المؤسس ــبكة م ش
ــي  ــح، والت ــة للرب ــاريع المحقِّق ــة و/أو المش ــاريع الذاتي المش
ــن ألعضــاء  ــث يُمك ــى عنصــر اجتماعــي، حي تنطــوي عل
هــذه الشــبكة أن يحصلــوا بســهولة علــى التوجيهــات، ووضع 
الجــدول الزمنــي الُمحــدَّث باســتمرار للتدريبــات والنشــاطات 
ومواعيــد التقــدُّم للحصــول علــى فــرص التمويــل، وأن 
ــض، وأن  ــم البع ــال بعضه ــول أعم ــم ح ــوا ماحظاته يُقّدم
يتبادلــوا األفــكار والخبــرات. وقــد تشجع الجهــود التواصليَّــة 
اإلضافية رائدات األعمال النســاء والشباب ذوي االحتياجات 
ــام  ــة على االنضم ــدي األوراق الثبوتي الخاصة، والشباب فاق

ــى هــذه الشبكة. إل

برنامــج تدريبــي: بنــاء برنامــج تدريبــي مســتدام يتلقــى 	 
ــل  ــن قِب ــب واإلرشــاد واالســتثمارات م ــه الشــباب التدري في
ــم  ــدف دعمه ــطينية ، به ــة وفلس ــات لبناني ــات وجمعي منظم
فــي تطويــر أفــكار جماعيــة للمشــاريع االجتماعيــة والثقافية، 
ــم  ــة تُله ــة ناجح ــاريع نموذجي ــذ مش ــل تنفي ــن أج ــل م والعم
المزيــد مــن الشــباب والجهــات المعنيــة لاســتثمار فــي هــذا 

المجــال.

بنــك الوقــت22: تزويــد الشــباب بالدعــم التقنــي واللوجســتي 	 
الــازم لبــدء مشــاريع »بنــك الوقــت« فــي المخيمــات 
والتجمعــات الّســكنية الفلســطينية. يتجــذَّر هــذا النمــوذج 
فــي مفاهيــم الدعــم المتبــادل، وتبــادل ومشــاركة المهــارات 
ــي نظــام  ــة ف من ــر قيمــاً جميعهــا ُمتضَّ ــي تُعتب والمــوارد، الت
ــت  ــك الوق ــدى بن ــك، ل ــى ذل ــة إل ــي. باإلضاف ــل الحال التكاف

22. بنك الوقت هو نظام مجتمعي مبني على مبدأ المعاملة بالمثل وعملته الساعة: إذ مقابل 
كل ساعة يقضيها المشترك في تقديم خدمة لمشترك آخر، يتقاضى عوضاً عنها ساعة خدمة 

مماثلة من المشترك نفسه أو مشترك ثالث.

القــدرة علــى تعزيــز اقتصــاد الُمخيَّمــات والتَّجمعات الســكنيَّة 
وتنميــة الشــعور بالمجتمــع فيهــا. وتجــدر اإلشــارة إلــى 
ضــرورة االســتفادة مــن خبــرة اليونيســف فــي األردن23 
ــان. ــي لبن ــذه ف ــن تنفي ــت يُمك ــك الوق ــم لبن ــوذج مائ ــر نم لتطوي

دعم المبادرات القائمة حاليّاً:

دعــم برنامــج ريــادة األعمــال الــذي تنفــذه األونــروا: تُظهــر 	 
ــارات  ــباب »بمه ــد الش ــى تزوي ــة إل ــروا الهادف ــة األون خط
الفــرص  لتوســيع  الحياتيــة  ريــادة األعمــال والمهــارات 
الُمــدرة للدخــل«24 االتجــاه المتزايــد فــي دعــم ريــادة 
ــك  ــى ذل ــل. يتجلَّ ــل عــن ســوق العم ــال للشــباب كبدي األعم
بالدرجــة األولــى فــي اســتدامة مختبــر االبتــكار الــذي تُمّولــه 
اليونيســف حاليــاً والبنــاء عليــه )للعــام 2018(، وفــي هــدف 
ــف  ــن اليونيس ــكل م ــتراتيجية ل ــداف االس ــن األه ــل م مماث

ــي. ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم وبرنام

4-1.ج.  زيادة وصول الشباب الفلسطيني إلى سوق العمل 
اللبناني

يشــير هــذا االتجــاه إلــى خطــوات عمليــة تُســّهل حصــول الشــباب 
الفلســطيني علــى الوظائــف التــي تتطلَّــب المهــارات العاليــة فــي 
الشــركات/المنظمات القائمــة، وتُعالــج الفجــوة بيــن الجنســين فــي 
توظيــف الشــباب الفلســطيني. وتقتــرح االســتراتيجية تحقيــق هــذا 
ــي  ــركات الت ــع الش ــل م ــال التعام ــن خ ــة، م ــن ناحي ــدف م اله
ــطيني،  ــباب الفلس ــا- للش ــي تقديمه ــل ف ــف -أو تفش ــّدم الوظائ تُق
ــى الشــباب أنفســهم  ــه إل ــق التوجُّ ــة أخــرى عــن طري ومــن ناحي
وتزويدهــم بالمعلومــات والمهــارات الازمــة لتســهيل حصولهــم 

علــى وظائــف.

خطوات تمهيدية

إجــراء دراســة اســتقصائية لتحديــد الشــركات/المنظمات 	 
ــي تُوّظــف  ــراد فلســطينيون أو الت ــا أف ــي يملكه الخاصــة الت
ــارات  ــة ذات المه ــاق العمال ــارج نط ــطينيين خ ــراداً فلس أف
المنخفضــة، وتحديــد التحديــات التــي يواجهونهــا فــي عمليــة 
ـب علــى هــذه  التوظيــف والتدابيــر التــي يعتمدونهــا للتّغلُـّ

ــات. التحدي

إجــراء مقابــات مجموعــات التركيز ودراســات اســتقصائية 	 
ــل إلــى فهــم أعمــق لطبيعــة  مــع شــابات فلســطينيات للتَّوصُّ
ــى  ــام إل ــق باالنضم ــا يتعل ــي م ــا ف ــي يواجهنه ــات الت العقب

ســوق العمــل.

بدء المشاريع:

Unicef Stories 2017 .23
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مكتــب تشــغيل الشــباب الفلســطيني: بالتنســيق مــع برنامــج 	 
للشــباب  توظيــف  مكتــب  إنشــاء  للتوظيــف،  األونــروا 

الفلســطيني يُســّهل حصولهــم علــى فــرص عمــل.

هــة إلى الشــباب الفلســطيني: 	  تنظيــم معــارض للوظائــف ُموجَّ
الشــباب  إلــى  ــه  تتوجَّ للوظائــف  إنشــاء معــارض  دعــم 
الوظائــف  بيــن  المواءمــة  علــى  وتُرّكــز  الفلســطيني، 
والُمتقّدميــن لهــا. واســتخدام المعــارض كمنصــة يتــم تســليط 
الضــوء فيهــا علــى الممارســات اإليجابيــة مع التركيــز على: 
ــي تُوّظــف الشــباب الفلســطيني  1، الشــركات/المنظمات الت
خــارج نطــاق العمالــة منخفضــة المهــارة، ممــا يســمح 
للشــباب بتحديــد الحلفــاء وأصحــاب العمــل الُمحتملين، وحث 
ــات. و2،  ــك الممارس ــرار تل ــى تك ــرى عل ــركات األخ الش
الكيانــات التــي توفــر األجــر المتســاوي )للرجــال والنســاء(، 

ــف شــاملة. ــع بسياســات توظي ــي تتمتّ والت

ــة التــي يملكهــا فلســطينيُّون: إنشــاء 	  شــبكة األعمــال التجاريَّ
ــل  ــن أص ــا م ــون أصحابه ــي يك ــركات الت ــن الش ــبكة م ش
للشــباب  عمــل  فــرص  خلــق  فــي  ودعمهــا  فلســطيني، 

الفلســطيني ضمــن نطــاق أعمالهــم.

دعم المبادرات القائمة حاليًّا:

دعم مكتب التوظيف في األونروا.	 

التنســيق مــع »منتــدى الشــباب حــول السياســة الشــبابية« في 	 
لبنــان بهــدف تشــكيل فريــق عمــل دائــم، يعمــل علــى رصــد 
وتقييــم ســوق العمــل، وعلــى إنشــاء قاعــدة بيانــات مفتوحــة 
موحــدة ليســتخدمها الباحثــون عــن عمــل وأصحــاب العمــل 

بحريــة.25

تيسير خلق فرص عمل جديدة 4-1.د.  

تشــمل معــدالت البطالــة المرتفعــة بيــن الشــباب كل مــن الاجئيــن 

25. منتدى الشباب حول السياسات الشبابية 2012

الفلســطينيين فــي لبنــان وأيضــاً الشــباب اللبنانييــن. إذ يعانــي لبنان 
مــن مشــكلة بطالــة مزمنــة تطــال الشــباب بشــكل رئيســي26. 

وبالتالــي، هنــاك حاجــة لتســهيل خلــق فــرص عمــل جديــدة.

خطوات تمهيدية:

ولين المحتملين لمشاريع التوظيف.	  تحديد الُمّمِ

ــي المناطــق المحيطــة 	  ــد األراضــي ف إجــراء أبحــاث لتحدي
بالمخيمــات والتجمعــات الســكنية التــي يمكــن أن تســتضيف 
الصناعــات و/أو التجــارات الصغيــرة، وبالتــوازي، إجــراء 
الصناعــات  علــى  الســوق  فــي  الطلــب  حــول  أبحــاث 

ــق. ــذه المناط ــي ه ــح ف ــن أن تنج ــي يمك ــات الت والقطاع

بدء المشاريع:

توفيــر مســاحات للصناعــات والتجــارات الصغيرة: التنســيق 	 
بيــن الجهــات المانحــة والحكومــة اللبنانيــة ووكاالت التنميــة 
بالُمخيّمــات،  المحيطــة  المناطــق  لتوفيــر مســاحات فــي 
بهــدف اســتضافة مشــاريع صناعيــة وتجاريــة صغيــرة، 
شــين المقيميــن فــي المخيمــات  تخــدم الســكان المحلييــن الُمهمَّ

ــرة المحيطــة بهــا. ــة الفقي والبــؤر الحضري

تجميــع التمويــل للشــركات الناشــئة: إنشــاء صنــدوق لبــدء 	 
تشــغيل مشــاريع الشــباب الفلســطيني بنــاًء علــى النتائــج 

ــتدام.  ــل المس ــاذج التموي ــة حــول نم البحثي

دعم المبادرات القائمة حاليّاً:

دعــم األونــروا فــي تنفيذ برنامــج التمويــل المتناهي الصغر، 	 
الــذي ينشــط فــي مناطــق عملياتهــا األخــرى، وتطبيــق 
توصيــة اســتراتيجية المســاواة بين الجنســين27 لزيادة نســبة 

القــروض الُمقدَّمــة للنســاء فــي مثــل هــذه البرامــج.

26. منتدى الشباب حول السياسات الشبابية 2012
UNRWA 2016 .27
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4-2. تغيير السرديات:

إعادة صياغة سردية الشباب الفلسطيني 
في لبنان

ــد لهــذه االســتراتيجية انتشــار  الــذي مهَّ أبــرز البحــث 
صــورة ذاتيــة ســلبية بشــكل عــام لــدى الشــباب الفلســطيني، 
تُعّززهــا ســرديات قائمــة حولهــم وموروثــة، لكنهــا لــم تعــد 
تُمثّلهــم. تعــود الســرديات الســلبية الحاليــة إلــى عــدد كبيــر 
مــن العوامــل الُمشــتركة التــي يمكــن تعدادهــا كاآلتــي: 
ــوى  ــاج المحت ــى إنت ــة عل ــز محــدود للغاي ــاك تركي )1( هن
الــذي يعكــس الهويــة الُمعاصــرة للشــباب الفلســطيني، كمــا 
علــى إظهــار النضــال المشــترك بيــن الشــباب اللبنانــي 
التــي  والفلســطيني. )2( هنــاك نقــص فــي المســاحات 
ــة،  ــات مختلف ــن خلفي ــا الشــباب الفلســطيني م يســتطيع فيه
والشــباب الفلســطيني واللبنانــي معــاً، أن يعالجــوا خافاتهــم 
ومشــاكلهم المشــتركة فــي بيئــة آمنــة يُمكــن أن تنشــأ فيهــا 
ــمع صــوت  ــا يُس ــادراً م ــة. )3( ن ــة وإيجابي قصــص ملهم
الشــباب: فمــن ناحيــة، يُصــّور اإلعــام الشــباب الفلســطيني 
ــة أخــرى،  ــن ناحي ــة، وم ــا كمصــدر خطــر، أو كضحي إم
تفشــل الجهــات المعنيــة التــي تعمــل مــع الشــباب فــي دمــج 
ــض  ــود بع ــا. و)4( جه ــرق عمله ــي ط ــباب ف ــة الش رؤي
الشــباب الذيــن يُعبّــرون عــن ســرديات مختلفــة مــن خــال 
ــة،  ــة ومؤقَّت ــزال غيــر مرئي ــداع الفنــي أو الثقافــي ال ت اإلب
بســبب االفتقــار إلــى المــوارد التــي مــن شــأنها أن تســمح 

ــال باالســتدامة. ــك األعم لتل

تقتــرح هــذه االســتراتيجية أن يقــوم الشــباب أنفســهم بإنتــاج 
ســرديات جديــدة، أو أن يُقــّرروا التغييــرات التــي يجــب أن 
ــة  ــات المعني ــى الجه ــة، وأن تتبنَّ ــى الســرديات القائم ــق عل تُطبَّ
ــدة وتنشــرها.  ــك الســرديات الجدي ــباب تل ــع الش ــل م ــي تعم الت
ــط  ــز فق ــي تُرّك ــاريع الت ــن المش ــاد ع ــرح االبتع ــا، نقت ــن هن م
علــى التدريــب علــى أدوات التعبيــر، والتركيــز بــدالً مــن ذلــك 
ــم  ــدود أفكاره ــيع ح ــباب لتوس ــم الش ــي تدع ــى األدوات الت عل
إنتــاج  علــى  قدراتهــم  إطــاق  علــى  وتســاعد  ومفاهيمهــم، 
محتــوى جديــد يتعلَّــق بالنضــاالت واإلمكانــات اليوميــة. إضافــةً 
إلــى ذلــك، يتنــاول هــذا المجــال مــن العمــل العاقــة بين الشــباب 
اللبنانــي والفلســطيني، وبالتالــي، مــن المقتــرح أن تــؤدي لجنــة 
الحــوار دوراً رئيســياً فــي هــذه الجهــود، بالنظــر إلــى مكانتهــا 
ــات  ــن المجتمع ــوار بي ــاحات للح ــق مس ــا بخل ــمح له ــي تس الت

ــطينيين  ــن الفلس ــن الاجئي ــطينيَّة، وبي ــة والفلس ــة اللبنانيَّ المحليَّ
ــة. ــة اللبناني والحكوم

إنشاء سرديات جديدة: توضيح هوية ُمعاصرة  4-2.أ. 
لاجئين الفلسطينيين الشباب

تهــدف االقتراحــات فــي اتجــاه العمــل هــذا، إلــى توفيــر األدوات 
ــق  ــطيني بخل ــباب الفلس ــمح للش ــي تس ــة الت ــاحات الازم والمس
محتــوى لســرديات جديــدة، يُمثّــل واقعهــم الحالــي، ويربطــه 

ــطينية. ــة الفلس ــم وبالقضي بتاريخه

خطوات تمهيدية:

مجموعــة أدوات المحتــوى اإلبداعــي: إجــراء بحــث حــول 	 
ــز  ــي تحفي ــاهم ف ــي تُس ــات الت ــواع ورش العمــل والتدريب أن

ــل وإنتــاج ســرديات مختلفــة. إبــداع الشــباب علــى تخيُّ

ــل األرشــيف والمــواد 	  ــاً: تحلي فهــم الســرديات القائمــة حالي
الشــباب  حــول  الســائدة  الســرديات  لفهــم  اإلعاميــة 
ــك  ــل تل ــر مث ــتُخدمت لنش ــي اس ــطيني، واألدوات الت الفلس

الســرديات، بهــدف التّمكُّــن مــن تغييرهــا.

إحيــاء اللغــة: إنَّ اللغة المســتخدمة لمعالجة القضايــا الُمتعلّقة 	 
ــم  ــي إبرازه ــؤدي دوراً ف ــا ت ــاً م بالشــباب الفلســطيني غالب
كضحيــة، وتعزيــز الصــور النمطية الســائدة حولهــم، وعادة 
ــن  ــن األشــخاص الُمتعاطفي ــدة م ــة واح ــى فئ ــه إل ــا تتوجَّ م
مــع الاجئيــن الفلســطينيين. وبالتالــي هنــاك حاجــة إلعــادة 
النظــر فــي هــذه اللغــة، مــن خــال إجــراء بحــث حــول اللغة 
ــت  ــي عمل ــة الت ــة المختلف ــي الحمــات الدولي المســتخدمة ف
علــى الحقــوق القانونيــة، ونجحــت فــي جــذب جمهــور 

واســع، وربطهــا بالســياق اللبنانــي.

بدء المشاريع:

الفلســطيني 	  الشــباب  مــع  العمــل  ورش  مــن  سلســلة 
إلنتــاج ســرديات جديــدة: مجموعــة مختــارة مــن األنشــطة 
مــة للشــباب، للمســاعدة علــى تحفيــز إبداعهــم وإنتــاج  الُمصمَّ
محتــوى جديــد للســرديات. ويُمكــن إبــراز نتاج هذه السلســلة 
مــن ورشــات العمــل علــى شــكل إبداعــات فنيــة )عــروض 
ــال  ــة، أعم ــمعيَّة بصريَّ ــات س ــيقى، إنتاج ــرحيَّة، موس مس

ــخ(. ــة، أدب، إل تشــكيلية، رســوم كاريكاتوري

مســاحات لقــاء بيــن الشــباب اللبنانــي والفلســطيني: فــي 	 
ه سلســلة جديــدة مــن ورش العمــل  المرحلــة الثانيــة، ســتتوجَّ
ــوا  ــن والفلســطينيين، ليعمل ــى الشــباب اللبنانيي ــاءات إل واللق
معــاً علــى إنتــاج ســرديات جديــدة مشــتركة. والهــدف هــو 
ــطيني  ــور فلس ــى جمه ــه عل ــن عرض ــوى يمك ــاج محت إنت

ولبنانــي أوســع.
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مكتبــة الفــن والثقافــة الفلســطينية: هنــاك فجــوة بيــن 	 
الباحثيــن والمؤرخيــن واألكاديمييــن مــن ناحيــة، والجمهور 
الفلســطيني واللبنانــي مــن جهــة أخــرى. ويُقتــرح علــى هــذا 
المســتوى إبــراز التاريــخ فــي المجــال اإلبداعــي لألجيــال 

الّشــابة مــن الفلســطينيّين واللّبنانيّيــن. 

دعم المبادرات القائمة حالياً:

مثــل 	  وجمعيــات  الفلســطينية  الثقافيــة  النــوادي  دعــم 
مركــز المعلومــات العربــي للفنــون الشــعبية/الجنى وبســمة 
وزيتونــه التــي تُرّكــز علــى اإلنتــاج الفني والثقافــي المرتبط 
ــب. ــا عــن كث ــراث الفلســطيني، والعمــل معه ــة والت بالهوي

التجمعــات 	  وأماكــن  الحاليــة  الشــبابية  المقاهــي  دعــم 
ــدة. واســتخدام هــذه  ــاٍه جدي ــج إلنشــاء مق ــة والتروي المماثل
ــة الناتجــة عــن ورش  ــن كمنصــات لألنشــطة العام األماك

ــل. العم

دعــم وتكــرار مبــادرات تهــدف إلــى تعزيــز التواصــل بيــن 	 
ــاية«  ــج »تمش ــل برنام ــي والفلســطيني، مث ــباب اللبنان الش
لجمعيــة مســار، الــذي يقــوم فيــه الشــباب بزيــارات ميدانيــة 

إلــى مخيمات/أحيــاء بعضهــم البعــض. 

4-2.ب.  النشاط االجتماعي من خال القصص: استكشاف 
وجهات نظر مختلفة من خال القصص الفردية والجماعية

ــي ســياق هــذه  إن النشــاط االجتماعــي مــن خــال القصــص ف
االســتراتيجية، هــو عمليــة تســتخدم أدوات ســرد القصــص لجمع 
الشــباب فــي بيئــة قائمــة علــى أســاس المشــاركة فــي اإلبــداع، 
يســتمعون فيهــا لبعضهــم البعــض بشــكل فاعــل، وحيــث يمكنهــم 
توجيــه محادثاتهــم نحــو التفاهــم المتبــادل والتعاطــف والوفــاق. 
القصــص  علــى  الواعــي  باالّطــاع  النشــاط  هــذا  ويســمح 
ــتثمر الجهــود فــي  ــة. ويجــب أن تُس ــة اليومي ــة والجماعي الفردي
إيجــاد وتقديــم قصــص ُملهمــة حــول الشــباب الذيــن يُواجهــون 
تعــوق  التــي  المفروضــة  االجتماعيــة  القيــود  ويكســرون 
انطاقتهــم، فيُســاهمون بالتالــي فــي تغييــر المفاهيــم وكســر 

ــة. الصــور النمطي

خطوات تمهيدية:

تحديــد المســاحات الُمحتملــة التــي يمكــن أن تســتضيف 	 
أنشــطة ســرد القصــص فــي مختلــف المناطــق، مــع التَّأكــد 

ع الشــباب. ــوُّ ــة بتن ــدة وُمرّحب مــن أنَّهــا مســاحات ُمحاي

واألفــراد 	  الُمنظَّمــات  تحديــد  الشــبكات:  فــي  البحــث 
المحتمليــن الذيــن يمكنهــم المســاهمة فــي تدريــب الشــباب 

علــى تقنيــات ســرد القصــص.

ــد وتعــداد المواهــب الفلســطينية الُملهمــة والمشــاريع 	  تحدي
الناجحــة.

بدء المشاريع: 

ورش عمــل حــول ســرد القصــص: مــن خــال ورش 	 
العمــل هــذه، سيشــارك الشــباب فــي خلــق مســاحة جماعيــة 
التركيــز  مــع  وفهمهــا،  الخاصــة  قصصهــم  لمشــاركة 
الواعــي علــى مواضيــع وقصــص إيجابيــة تُشــّكل مصــدر 
إلهــام ودافــع للتغييــر. وســتُرّكز المرحلــة األولــى من ورش 
العمــل علــى اســتخاص القصــص، وفــي المرحلــة الثانيــة، 

ســيتعلَّم الشــباب المهــارات الُمرتبطــة بســرد القصــص.

الترويــج لقصــص ملهمــة: تقديــم بعــض القصــص الحاليــة 	 
تغييــر  مــن  تمكنــوا  الذيــن  الفلســطينيين  الشــباب  عــن 
ــدة  ــد الُمقيِّ ــدي القواع ــال تح ــن خ ــة م ــردياتهم الخاص س
المفروضــة فــي المجتمــع. وعــرض هــذه القصــص علــى 
ــام  ــز وإله ــى تحفي ــاعدة عل ــدف المس ــع، به ــور أوس جمه
للجمهــور  ُمختلفــة  وتقديــم ســرديات  الشــابة،  األجيــال 

ــي. اللبنان

دعم المبادرات القائمة حالياً:

ــا، التــي تعتمــد 	  دعــم الُمنظَّمــات القائمــة، مثــل شــبكة نواي
علــى ســرد القصــص إلبــراز تجارب الشــباب الفلســطينيين 
شــة  ــي المناطــق الُمهمَّ ــن ف ــن والســوريين القاطني واللبنانيي

فــي لبنــان، والذيــن تمكَّنــوا مــن تحقيــق أحــد أحامهــم.

4-2.ج. إيصال السرديات الجديدة

يقتــرح هــذا االتجــاه العمــل علــى صعيــد جهتْيــن فاعلتْيــن 	 
ــل  ــرح العم ــرديات. أوالً، نقت ــر الس ــي نش ــان دوراً ف تُؤّدي
مــع وســائل اإلعــام اللبنانيــة، مــن الصحافيين والُمراســلين 
العامليــن فــي القنــوات اإلعاميــة، بهــدف حثّهــم علــى إعادة 
التفكيــر فــي وجهــات نظرهــم حــول الشــباب الفلســطيني، 
والعمــل معهــم للقضــاء على الصــور النمطية. ثانيــاً، نقترح 
ــة  ــة والجهــات الفاعل ــر الحكومي العمــل مــع المنظمــات غي
ــي.  ــكل رئيس ــطيني بش ــباب الفلس ــادة الش ــل إلف ــي تعم الت
ــي  ــدة الت ــى الهــدف فــي دمــج هــذه الســرديات الجدي ويتجلَّ

ابتكرهــا الشــباب فــي نهــج عمــل تلــك الجهــات الفاعلــة.

خطوات تمهيدية:

التــي 	  المختلفــة  المســتقلة  المنصــات اإلعاميــة  تحديــد 
يقودهــا ويديرهــا شــباب فلســطينيون، وتحديــد نقــاط قوتهــا 
وضعفهــا والتحديــات التــي تواجههــا عندمــا يتعلــق األمــر 
بالمحتــوى اإلعامــي وبقــدرة الوصــول إلــى جمهــور 

ــع. واس
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تحديــد المؤسســات اإلعامية الرئيســية أو األفــراد العاملين 	 
ــي  ــن الشــركاء ف ــوا م ــن أن يكون ــن يُمك ــي اإلعــام الذي ف

نشــر الســرديات الجديــدة.

البحــث فــي االســتراتيجيات اإلعاميــة المحليــة أو الدوليــة 	 
التــي نجحــت فــي تغييــر الصــور النمطيــة، و/أو فــي 

ــة. ش ــات الُمهمَّ ــوق المجتمع ــن حق ــاع ع ــز الدف تعزي

بدء المشاريع:

تبديــد الصــور النمطيــة الســائدة فــي وســائل اإلعــام 	 
المحليــة: عقــد ورش عمــل مــع الصحافييــن والمراســلين 
ــور  ــتراتيجيات تجنــب الص ــول اس ــام، ح ــاب اإلع وط
الشــباب  واقــع  علــى  المشــاركين  وتعريــف  النمطيــة، 
سيشــاركونهم  الذيــن  بالشــباب  وربطهــم  الفلســطيني، 

الُملهمــة. قصصهــم 

تطويــر نهــج جديــد للعمــل مــع الشــباب: عقــد ورش 	 
عمــل مــع الجهــات الفاعلــة التــي تعمــل مــع الشــباب 
ــاليب  ــج واألس ــي النه ــبقة ف ــكار الُمس ــض األف ــدي بع لتح
التــي يعتمدونهــا، ولتعزيــز االســتفادة مــن المشــاريع التــي 

يقومــون بتطويرهــا.

ــب الشــباب 	  منصــات وســائل التواصــل االجتماعــي: تدري
علــى اســتراتيجيات التواصــل والحمــات اإللكترونيــة، 
ــدة  ــات جدي ــاء منص ــال إنش ــن خ ــات م ــق التدريب وتطبي
المرحلــة  فــي  الشــباب  ره  الــذي طــوَّ المحتــوى  لنشــر 

ــذا. ــل ه ــال العم ــن مج ــى م األول

دعم المبادرات القائمة حالياً:

مثــل 	  الُمســتقلّة  االجتماعــي  التواصــل  منّصــات  دعــم 
»كامبجــي« و«ناســتوبيا«، ومســاعدتها علــى توســيع 
وربطهــا  الجماهيــر،  مختلــف  إلــى  وصولهــا  نطــاق 
بالمحتــوى الســمعي البصــري اإلبداعــي الناتــج عــن العمــل 

ــال. ــذا المج ــي ه ــباب ف ــه الش ــذي قدَّم ال

اإلنتاج الثقافي المستدام الذي يعكس السرديات  4-2. د.  
الجديدة

غالبــاً ما يســتخدم الشــباب الفلســطيني الفــن كطريقة إلعــادة بناء 
هويتهــم الفلســطينية،28 وكشــكل مــن أشــكال المقاومــة الثقافيــة، 
ووســيلة لتحــدي »محــو وجــود الاجئيــن الفلســطينيين«.29 إالَّ 
أنَّهــم نــادراً مــا يســتطيعون تطويــر مهنــة فنيــة، وغالبــاً مــا يتــم 

دفعهــم للتخلــي عــن فنّهــم لكــي يتمكَّنــوا مــن كســب الــرزق.

Sijnja 2017  .28
Vidal 2018  .29

ــباب  ــة أن تســمح للش ــن للصناعــات اإلبداعي ــة، يمك ــن ناحي فم
ــتدامتهم  ــز اس ــع تعزي ــة م ــم الفني ــي أعماله ــت ف ــتثمار الوق باس
ــاعد علــى كســر الصــور  ــة أخــرى، أن تُس ــة، ومــن ناحي المالي
النمطيــة وتطبيــع وجــود الشــباب الفلســطيني فــي المجتمــع 

ــة. ــهاماتهم الفني ــن خــال إس ــي م اللبنان

خطوات تمهيدية:

إجــراء دراســة حــول المشــهد الفنــي فــي لبنــان: تحديــد 	 
المؤسســات التــي تدعــم الفنانيــن الناشــئين، ماليــاً و/أو تقنيــاً، 
عــات الفنيــة والحرفيــة الموجودة  وإجــراء دراســة حــول التَّجمُّ

ــة. التــي تمكَّنــت مــن تحقيــق اســتدامتها الماليّ

الفنَّانــون الفلســطينيُّون في لبنــان: تحديد الفنانين الفلســطينيين 	 
الشــباب، ســواء الناشــئين أو ذوي الخبــرة فــي لبنــان، وتحليل 

إمكانيــة نجاحهــم في المجــاالت اإلبداعيــة المختلفة.

بدء المشاريع:

شــبكة مــن الفنّانيــن لُمخاطبــة النقابــات: تشــكيل شــبكة مــن 	 
الفنانيــن والصحافييــن اللبنانييــن والفلســطينيين، وبدعــم مــن 
مؤسســات فنيــة وثقافيــة لبنانيــة وفلســطينية راســخة، للضغط 
معــاً علــى نقابــة الفنانيــن المحترفيــن وكذلــك نقابــة محــرري 
الفلســطينيين  للمهنييــن  الســماح  أجــل  مــن  الصحافــة، 

بالتســجيل فيهــا واالســتفادة منهــا والعمــل بموجبهــا.

الناشــئين 	  الفنانيــن  تدريــب  للفنانيــن:  المهنــي  التدريــب 
والمجموعــات الفنيــة علــى األعمــال الفنيــة والتســويق، 
ــوا مــن بــدء حياتهــم اإلبداعيــة، وكســب العيــش مــن  ليتمكَّن
فنهــم. ودعــم هــؤالء الفنانيــن للمشــاركة فــي إقامــات فنيــة، 
وربطهــم بالمشــهد الفنــي والثقافــي اللبنانــي، وبالمؤسســات 

ــئين. ــن الناش ــّول الفناني ــي تُم الت

برنامــج توجيهــي: تطويــر برنامــج لتدريــب الفنانيــن ذوي 	 
الخبــرة علــى مبــادئ وأســاليب اإلرشــاد والتوجيــه، وربطهــم 
الناشــئين فــي مجاالتهــم  الفنيــة والفنانيــن  بالمجموعــات 

ــة فــي مجــال الفــن. ــاة مهني ــاء حي ــن لبن والطامحي

دعم المبادرات القائمة حالياً:

ــّجع 	  دعــم المؤسســات الفنيــة الفلســطينية القائمــة التــي تُش
وتُعــّزز اإلنتــاج الفنــي وتتحــدى الصــور النمطيــة مــن خــال 
ــوة  ــد الفج ــر س ــك عب ــر، وذل ــل دار النم ــة، مث ــن والثقاف الف
القائمــة بيــن هــذه المؤسســات والشــباب الفلســطيني فــي 

ــكنيّة. ــات الس ع ــات والتَّجمُّ الُمخيَّم
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4-3.  ظروف البيئة العمرانية:

دور قيادي للشباب في عملية تحسين 
ظروف المخّيمات والتجمعات السكنّية 

أدَّت المخيمــات والتجمعــات الســكنيَّة الفلســطينية أدواراً 
اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة مهمة في حيــاة المجتمعات 
ــة. إالَّ  ــود الماضي ــدى العق ــى م ــان عل ــي لبن ــطينية ف الفلس
ــدة  ــر لع ــة تتدهــور بشــكل كبي أنَّ هــذه الظــروف الحضري
ــي  ــاك األراض ــازة وامت ــكالية حي ــمل: )أ( إش ــباب تش أس
لاجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان بســبب القيــود القانونيــة؛ 
التحتيــة  والبنــى  الســكن  تدهــور ظــروف  )ب( مســألة 
الناجمــة، بالدرجــة األولــي، عــن ارتفــاع كثافــة البنــاء 
فــي الُمخيَّمات/التجمعــات الســكنيَّة الفلســطينيَّة وضعــف 
ــام  ــز الع ــور المجال/الحي ــة تده ــا، )ج( قضي ــات إدارته آلي
بســبب نقــص المســاحات المفتوحة/العامــة والبنيــة التحتيــة 
المناســبة داخــل المخيمــات والتجمعــات الســكنية، )د( عــدم 
وجــود مشــاريع تعالــج تحســين النســيج الحضــري وتأميــن 

ــكنية  ــات الس ــات والتجمع ــات للمخيم الخدم

ــر  ــدة وال تؤث ــة معق ــة المبني ــى البيئ إنَّ العوامــل التــي تؤثــر عل
علــى الشــباب وحدهــم، بــل أيضــاً علــى المجتمعــات ككل. 
ــة متعــددة  ــب جهــود جهــات معني ــا تتطل ومعالجــة هــذه القضاي
تعمــل علــى مســارات مختلفــة، وتنخــرط فــي أشــكال جديــدة مــن 
ــي مشــاريع  ــادرات. إالَّ أنَّ إشــراك الشــباب ف ــاريع والمب المش
ــؤدُّون  ــم ي ــر فرصــاً له ــا يُوفّ ــذه القضاي ــج ه اســتراتيجية تعال
مــن خالهــا دوراً نشــط فــي تحســين بيئتهــم المبنيــة وأدواراً 
رائــدة فــي مجتمعاتهــم. تقتــرح هــذه االســتراتيجية القيــام بذلــك 

ــة التاليــة. مــن خــال اتجاهــات العمــل الثاث

معالجة عدم االستقرار في حيازة األراضي وقطاع  4-3.أ.  
اإلسكان

ل ببــذل  هنــاك جانبــان رئيســيان لهــذه االســتراتيجية: يتعلَّــق األوَّ
جهــود إليجــاد صيــغ قانونيــة تتيــح أشــكال مختلفــة مــن التملــك، 
بينمــا يُرّكــز الجانــب الثانــي علــى تعزيــز ضمــان الحيــازة 

للفلســطينيين ضمــن القوانيــن القائمــة.

خطوات تمهيدية:

ــى 	  ــة. عل ــن الحالي إجــراء األبحــاث حــول انعكاســات القواني
الرغــم مــن القوانيــن المانعيــة، فــإنَّ الفلســطينيين يســتطيعون 
ــة ذات  ــكات إلتفافي ــى مســكن مــن خــال تكتي الحصــول عل
ــع  ــي موق ــم ف ــا تضعه ــر، لكنه ــدى القصي ــى الم ــدوى عل ج
هــش علــى المــدى الطويــل. ويُمكــن للبحــث فــي هــذه 
القضيــة أن يُوفـّـر رؤيــة حــول التدابيــر الُمحتملــة التــي يمكــن 

ــق. ــوق الفلســطينيين بالمســكن الائ ــي حق أن تحم

تقييــم الحمــات الحاليــة التــي تدعو إلــى تغيير قانــون التملك. 	 
االســتراتيجيات  حدود/إمكانــات  تقييــم  )أ(  ذلــك  ويشــمل 
ــة بالنشــاط االجتماعــي وأعمــال الُمناصــرة،  الحاليــة الُمتعلّق
والســاعية إلــى تغييــر قوانيــن الملكيــة للفلســطينيين فــي 
لبنــان. )ب( النظــر فــي اســتراتيجيات جديــدة تَُمّكــن وتُعــّزز 

ــل هــذه الحمــات. مث

بدء المشاريع:

استكشــاف خيارات لتحســين حيــازة الفلســطينيين لألراضي 	 
ضمــن القوانيــن القائمــة. عقــد ورش عمــل مــع العديــد 
مــن الخبــراء الستكشــاف اســتراتيجيات يمكــن مــن خالهــا 
تحســين حيــازة الفلســطينيّين لألراضــي ضمــن القوانيــن 
ـت إلــى أن يُصبــح تغييــر القوانيــن  القائمــة )كتدبيــر ُمؤقَـّ

ــاً(. ُمتاح

  لدعم الاجئين الفلسطينيين الذين تتعرض ملكيــة منازلهــم 	 
للخطــر، والذيــن ال تتســنَّى لهم الفرصــة فــي الحصول علی 
ــع  ــة مــن محــاٍم يتمت ن اللجن استشارة قانونية مناسبة. ســتتكوَّ
بخبــرة فــي المناصــرة القانونيــة، وكذلــك مــن محاميــن 

فلســطينيين شــباب.

دعم المبادرات القائمة حاليّاً:

تعزيــز الدعــم لمبــادرات المناصــرة القائمــة والكيانــات 	 
جئيــن و«الُمفّكــرة  الداعمــة مثــل المجلــس النرويجــي لاَّ
القانونيــة« اللَّذَْيــن يحــاوالن تعزيــز حقــوق الملكيــة مــن 

خــال النظــام القضائــي.30 

4-3.ب.  تحسين ظروف السكن والخدمات الحضرية في 
الُمخيَّمات والتجمعات السكنيَّة

ــي إعــادة  ــاً ف ــآوي دوراً مهم ــل الم ــؤدي مشــاريع إعــادة تأهي ت
تأهيــل المســاكن الُمهــدَّدة باالنهيــار أو تحســين مســتوى المنــازل 
التــي تعانــي مــن مشــاكل هيكليــة وصحيــة وعمليــة، لألســر التي 
ــة حــادة. إالَّ أنَّ هــذه  ــة واقتصادي ــي مــن ظــروف اجتماعي تعان
ــة عــن  ــاكل الناجم ــة المش ــى معالج ــادرة عل ــر ق ــاريع غي المش

Saghieh & Nammour 2017  .30
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ــاء  ــة فــي المخيمــات واألحي ــة الطبيعي ــاب اإلضــاءة والتهوئ غي
التــي تعانــي مــن كثافــة ســكانية عاليــة، وعــدم وجــود مســاحات 
ــات علــى  مفتوحــة، ألن مثــل هــذه المشــاكل تتطلــب تدخُّ
ـع الســكني،  ــع الحضــري أو الُمربَـّ مســتوى المبانــي أو التجمُّ
بــدالً مــن مجــرد التدخــل علــى مســتوى الشــقق والوحــدات 
الســكنية الصغيــرة. باإلضافــة إلــى ذلــك، هنــاك حاجــة لتحســين 
ــات  ــر آلي ــاء خاصــةً، وتطوي ــة، كالكهرب ــى التحتي ــبكات البن ش

ــة.  ــا بصــورة منتظم ــا وصيانته إلدارته

خطوات تمهيدية:

والتهوئــة 	  اإلضــاءة  حيــث  مــن  الســكن  ظــروف  تقييــم 
الطبيعيــة فــي األحيــاء عاليــة الكثافــة فــي مختلــف الُمخيَّمــات 

عــات السَّــكنيَّة. والتَّجمُّ

تقييــم وتطويــر مشــاريع إعــادة تأهيــل المســاكن الحاليــة فــي 	 
مــا يتعلــق بقدرتهــا علــى معالجــة مشــاكل انعــدام اإلضــاءة 
والتهوئــة الطبيعيــة داخــل األحيــاء شــديدة الكثافــة. ويشــمل 
ــر يُمكــن أن  ــك دراســة ســياقات أخــرى الســتخاص عب ذل

تُعــّزز هــذه البرامــج وتُحّســنها.

تقييــم أثــر القيــود المفروضــة علــى إدخــال مــواد البنــاء 	 
ــة  ــى تدهــور البيئ ــكنيّة، عل عــات الّس ــى الُمخيَّمــات والتَّجمُّ إل

العمرانيــة وظــروف الســكن.

ــة 	  ــة الربحي ــدة لاســتثمارات العقاري ــم االتجاهــات الجدي تقيي
فــي البنــاء داخــل بعــض الُمخيَّمــات وأثرهــا علــى ظــروف 

الســكن وعلــى التركيبــة الســكانية .

دراســة الخدمــات الحضريــة األساســية )الكهربــاء، والهاتف، 	 
المخيمــات  فــي  وغيرهــا(  الشــرب  وميــاه  والمجــاري، 
والتجمعــات، وتقييــم هيــاكل إدارتهــا مــن جهــة، والنفــاذ إليهــا 

ونوعيتهــا مــن جهــة أخــرى.

بدء المشاريع:

تدريب شباب مــن ذوي االختصــاص علــى استراتيجيات 	 
غير  التجمعــات  داخل  الحضرية  والتحسينات  اإلسکان 
الــرسمية عاليــة الكثافــة. حيــث ينبغــي أن تعــرض الدورات 
التدريبيــة اســتراتيجيات مختلفــة علــى المهنييــن الشــباب، من 
ــم.  ــي مخيماته ــة ف ــة العمراني ــج مشــاكل البيئ شــأنها أن تعال
ويجــب أن يُــؤدي الشــباب المنخرطــون فــي هــذه الــدورات 
التدريبيــة أدواراً رائــدة فــي كل مــن المشــاريع القائمــة 
والمســتقبلية، التــي تهــدف إلــى تحســين البيئــة العمرانيــة فــي 

ــات. ــات والتجمع المخيم

إلــى 	  البنــاء  مــواد  إدخــال  إجــراءات  وتســهيل  تنظيــم 
المخيمــات: تطويــر أســاليب مناصــرة مــع الفرقــاء المعنييــن 

ــك. ــهيل ذل لتس

ــات 	  ــي بعــض المخيم ــاء ف ــم شــبكات الكهرب ــر وتنظي تطوي
ــام  ــر نظ ــات وتطوي ــة واألولوي ــد الحاج ــة لتحدي ــد دراس بع
ــؤولة. ــات المس ــع الجه ــة م ــة والصيان ــال إلدارة الجباي فع

دعم المبادرات القائمة حاليّاً:

تطــوير مشاريــع إعادة تأهيل المآوي الحالية في األونروا 	 
اإلنارة  قضايا  لمعالجة  الدولية  الحکومية  غير  والمنظمات 

ــة. ــة العالي ــات ذات الكثاف ــة في الُمخيَّم والتهوئ

تنفيذ أعمال ُمجتمعيّة لخدمة المساحات العامة  4-3.ج.  
بقيادة الشباب

فــي حيــن أن اتجــاه العمــل الســابق يهــدف إلــى تحســين الجانــب 
الخــاص مــن البيئــة المبنيــة )المنــازل(، فــإنَّ هــذا االتّجــاه 

ــام. ــال الع ــين المج ــة وتحس ــاحات العام ــألة المس ــاول مس يتن

خطوات تمهيدية

تقييم أثــر األعمــال الُمجتمعيَّــة القائمة لبنــاء المساحــات العامة 	 
عات السكنية والبيئات غير الرسمية. في الُمخيَّمات والتَّجمُّ

تحديد المواقع االستراتيجية )داخل المخيمات، وعلی حدودها 	 
وفي المناطــق المجاورة لهــا( لتنفيذ المشاريع )المســاحات 
ــات، المشاريع التي يُمکن أن تتناول أولويات  ــة، مشاع العام
مســارات  خال  من  بمحيطها  الُمخيّمات  وربط  الشباب(، 
تشارکية. وينبغــي أن تُحــدَّد هــذه المواقــع بالتــوازي مــع 
ــة  ــاكل الحكــم المحلي ــة الرئيســيَّة وهي ــد الجهــات المعني تحدي
التــي عليهــا أن تشــارك فــي تطويــر هــذه المشــاريع، والتــي 

يمكــن أن يُنّســق الشــباب معهــا.

بدء المشاريع

ــى 	  ــة القائمــة عل ــات المجتمعي ــى العملي تدريــب الشــباب عل
المشــاركة لتطويــر وتحديــث المشــاريع الُمتعلّقة بالمســاحات 

العامــة.

بــدء العمليــات التشــاركية لتخطيــط وتنفيــذ مشــاريع محليــة 	 
ــراء،  ــقف الخض ــاريع األس ــل مش ــر )مث ــاق صغي ــى نط عل
طــاء الجــدران، زراعة األشــجار، تحســين طــرق الرصف، 
إنــارة األزقــة، ومعالجــة تحديــات البنيــة التحتيــة الصغيــرة 
فــي األحيــاء المحليــة( فــي المخيمــات والتجمعــات الســكنية، 

واالعتمــاد علــى المــوارد البشــرية والماديــة المتاحــة.

التعــاون مــع المؤسســات فــي المخيمــات لتحســين وإعــادة 	 
)المكتبــات  المشــتركة  ومســاحاتها  مرافقهــا  تأهيــل 
واألســقف الخضــراء العامــة والمســاحات المفتوحــة فــي 
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أفنيــة المنظمــات غيــر الحكوميــة وغيرهــا(.

دعم المبادرات القائمة حاليّاً:

دعــم وتكــرار المبــادرات القائمــة مثــل مشــروع »اللعــب فــي 	 
المخيمــات« التابــع لمؤسســة اســتوديو أشــغال عامــة والــذي 
يهــدف إلــى تحســين الفضــاء العــام داخــل المخيمــات وتعزيز 

دور الشــباب فــي مثــل هــذه المشــاريع.

)CIPs( إطاق مشاريع تحسين المخيمات 4-3.د.  

ـذت األونــروا مشــاريع لتحســين المخيمــات فــي مختلــف   نفَـّ
البلــدان المضيفــة منــذ العــام 2010 وفــي حوالــي 10 مخيمــات 
ــة  ــج CIPs بني ــر برنام ــن أن يوف ــان(. يمك ــي لبن ــا ف )2 منه
ــة  ــن البيئ ــة م ــب المختلف ــى تحســين الجوان مؤسســية ســاعية إل
الحضريــة فــي مخيمــات الاجئيــن الفلســطينيين واســتراتيجيات 
ــة  ــة واالقتصادي ــات االجتماعي ــج التحدي ــن أن تعال ــاملة يمك ش

ــم. ــا الُمخيّ ــي يُواجهه ــة الت المختلف

تحســين  مشــاريع  محليــة عمليــات  عمــل  مجموعــة  تُديــر 
المخيمــات، وهــي مؤلفــة مــن جهــات معنيــة ُمتعــّددة ومتطوعين 
ولجــان وناشــطين داخل المخيمات الفلســطينية. وتقــود مجموعة 
العمــل جميــع العمليــات التشــاركية التــي تعــد جــزءاً ال يتجــزأ 
مــن منهجيــات مشــاريع تحســين المخيمــات. مــن التحديــات 
ــروا ال  ــض األون ــو أن تفوي ــاريع، ه ــذه المش ــي ه ــية ف الرئيس
يشــمل ســكان المخيمــات مــن غيــر الاجئيــن الفلســطينيين، 
ــات ال  ــي المخيم ــن ف ــن المقيمي ــرة م ــبة كبي ــإن نس ــي ف وبالتال
ــي  ــات، وه ــين المخيم ــاريع تحس ــات مش ــي عملي ــاركون ف يش

ــا. ــب معالجته ــألة يج مس

خطوات تمهيدية:

ــذي 	  ــم ال ــي المخي ــات ف ــين المخيم ــاريع تحس ــر مش ــم أث تقيي
ــه. ــذت في نُفّ

تقييــم دور الشــباب فــي مشــاريع تحســين المخيمــات: إنَّ 	 
ــبيّاً.  ــة نس ــل ضعيف ــات العم ــي مجموع ــباب ف ــاركة الش مش
ــاركة ــي المش ــاض ف ــذا االنخف ــباب ه ــم أس ــب تقيي ــي يج وبالتال

دراســة إمكانيــة تتطويــر برامــج تحســين المخيمــات لتشــمل 	 
القاطنيــن مــن مختلــف الخلفيــات، عبــر شــراكات بيــن 

األونــروا والمنظمــا ت الداعمــة.

بدء المشاريع:

تعزيــز دور الشــباب ضمــن مجموعــات عمــل مشــاريع 	 
تــم  الذيــن  الشــباب  المخيمــات. يجــب إشــراك  تحســين 
ــورة  ــي المذك ــين العمران ــتراتيجيات التحس ــي اس ــم ف تدريبه

فــي مجــال العمــل الحالــي، فــي مجموعــات العمــل.

تطــوير إرشادات حضرية للمخيمات والتجمعات الفلسطينية 	 
الفردية لتوجيه إجــراء عمليات البناء والتکثيف.

تنفيــذ مشــاريع تحســين فــي امتــدادات المخيمــات بالتــوازي 	 
وبالتنســيق مــع مشــاريع تحســين المخيمــات التــي تُنفَّــذ فــي 
الداخــل. ومــن شــأن ذلــك أن يــؤدي إلى تطوير اســتراتيجيات 
حــول التحســين الحضــري للمخيمــات والمناطــق المحيطــة 
ــن الروابــط والعاقــات المكانية/االجتماعيــة  بهــا، ممــا يُحّسِ
مــع وضــع اســتراتيجيات تنســيق جديــدة بيــن الجهــات 

المعنيــة.

تنظيــم شــبكة الكهربــاء كنمــوذج فــي أحــد المخيمــات: تنفيــذ 	 
ــر  ــد عب ــم واح ــي مخي ــاء ف ــبكة الكهرب ــين ش مشــروع تحس
تنظيــم عاقــة مباشــرة بيــن الجهــة المقدمــة للخدمــة )شــركة 

كهربــاء لبنــان( والمســتفيدين منهــا. 

دعم المبادرات القائمة حاليّاً:

مســاعدة األونــروا فــي تنفيــذ المزيــد مــن مشــاريع تحســين 	 
المخيمــات فــي لبنــان، وعلــى وجــه الخصــوص تلــك التــي 
ــي  ــة، ف ــة العالي ــات الفلســطينية ذات الكثاف تســتهدف المخيم

ظــل التحديــات األشــد خطــورة بشــأن البيئــة العمرانيــة.

ــة 	  ــة االســتجابة البيئي ــا خط ــي وضعته ــم المشــاريع الت دع
ــه  ــج أوج ــي تعال ــك الت ــد تل ــه التحدي ــى وج ــروا، وعل لألون
القصــور الرئيســية فــي البنيــة التحتيــة داخــل المخيمــات وفي 

محيطهــا.



35

4-4. الصحة:

تحسين الخدمات الصحية من خالل 
التعاون والمشاركة المجتمعية

ــة  ــة صحي ــن حال ــان م ــي لبن ــي الشــباب الفلســطيني ف يعان
ــذه المشــكلة  ــزى ه ــدَّدة بالخطــر. وتُع ــية ُمه ــدية ونفس جس
ــى عــدة عوامــل، يمكــن تصنيفهــا اســتناداً إلــى  الشــاملة إل
نتائــج البحــث األولــي والمشــاورات مــع الخبــراء وُمقّدمــي 
المعلومــات الرئيســيين علــى النحــو التالــي: )1( لــدى 
الفلســطينيين قــدرة محــدودة فــي الحصــول علــى الرعايــة 
الصحيــة والخدمــات الطبيــة فــي لبنــان واســتدامتها، ال 
ــر  ــراض غي ــث، واألم ــن المســتوى الثال ــة م ــيما الرعاي س
ــيَّة  ــة النّفس ــة الصح ــاالت الطــوارئ، ورعاي ــة، وح الُمعدي
الُمتخّصصــة. )2( يعانــي الشــباب الفلســطيني مــن النظــرة 
واألمــل  االمــن  وفقــدان  واالكتئــاب  لقدراتهــم  الســلبية 
الحقــوق  مــن  والحرمــان  المســتقبليَّة،  اآلفــاق  وانعــدام 
األساســية، والفقــر المزمــن، والظــروف المعيشــية المتدنية، 
ــة االحتياجــات األساســية، وعــدم  ــى تلبي ــدرة عل وعــدم الق
ــة  ــة. )3( قل ــة العادي ــن مــن شــغل األدوار االجتماعي التَّمكُّ
ــي مجــال الصحــة،  ــن ف ــون كمهنيي ــن الفلســطينيين يعمل م
أو يتخصصــون فــي دراســة هــذا المجــال، ألســباب ليــس 
أقلهــا القيــود القانونيــة التــي تمنــع الفلســطينيين مــن العمــل 

ــة. ــي القطاعــات الصحي ف

ــة  ــة كحال ــامل للصح ــف الش ــتراتيجية التعري ــذه االس ــى ه تتبنَّ
مــن الصحــة البدنيــة والنفســية واالجتماعيــة الكاملــة، كمــا 
ــذه  ــاول ه ــا، تتن ــن هن ــة. م ــة العالمي ــة الصح ــه منظم اعتمدت
االســتراتيجية علــى وجــه التحديــد الصحــة النفســية باعتبارهــا 
عنصــراً هاّمــاً ومترابطــاً مــن الصحــة اإلجماليــة.31 فببســاطة، 
ــى نقطــة  ــية. وتتجل ــة النفس ــداً عــن الصح ــة بعي ــن صح ــا م م
ــا  ــى أنَّه ف عل ــرَّ ــي كــون الصحــة النفســيَّة تُع أخــرى مهمــة ف
نتيجــة للتفاعــل بيــن عوامــل حيويــة ونفســية واجتماعيــة. 
ــؤدي دوراً  ــة ت ــة للصح ــّددات االجتماعي ــإنَّ الُمح ــي، ف وبالتال
ــّدد  ــك، تُش ــى ذل ــة إل ــياق. باإلضاف ــذا الس ــي ه ــداً ف ــراً ج كبي
ــة  ــة الصحي ــي الحال ــة النظــر ف ــى أهمي ــذه االســتراتيجية عل ه
ــم  ــس أوضاعه ــراض تعك ــة وأع ــباب كنتيج ــطينيين الش للفلس
ــباب  ــة األس ــى معالج ــة عل ــات المعني ــثُّ الجه ــية، وتح المعيش
ولمعالجــة  المعيشــية.  والظــروف  الحقــوق  أي  الجذريــة: 
ــرح  ــان، تقت ــي لبن ــطينيين ف ــن الفلس ــة لاجئي ــائل الصحي المس
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ــة. ــة التالي ــل الثاث ــات العم ــتراتيجية اتجاه ــذه االس ه

تعزيز تلقي الخدمات الصحية واستدامتها 4-4.أ.  

ــى  ــة أعل ــات الطبي ــة والخدم ــة الصحي ــى الرعاي ــب عل إنَّ الطل
بكثيــر مــن القــدرة والمــوارد المتوافــرة للفلســطينيين فــي لبنــان. 
ــول  ــن الوص ــروا م ــن األون ــا تتمك ــه، وبينم ــت نفس ــي الوق وف
إلــى الشــباب الملتحقيــن بالمــدارس، والُمســتفيدين مــن خدمــات 
صحــة األم والطفــل )MCH(، أو الُمصابيــن بأمــراض خطيــرة 
ــراً مــن الشــباب ال  ــإن عــدداً كبي ــب دخــول المستشــفى، ف تتطل
يــزال بعيــداً عــن متناولهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإنَّ العديد من 
القضايــا الصحيــة للشــباب الفلســطيني تتعلــق بالصحــة النفســية، 
ــي  ــي االجتماع ــم النفس ــية والدع ــة النفس ــات الصح ــن خدم ولك
ــل  ــروا. والتموي ــز األون ــي مراك ــكل كاٍف ف ــة بش ــر ُمدمج غي
ـب المتخصصــون فــي  هــو الســبب الرئيســي لذلــك: إذ يتطلَـّ
ــة،  ــب عالي الصحــة النفســية والدعــم النفســي االجتماعــي روات
ــب خدمــات دعــم الصحــة النفســية والدعــم النفســي  بينمــا تتطل
االجتماعــي برامــَج متابعــة مســتمرة ومنتظمــة ومســتدامة علــى 
ــي  ــاة، ف دة للحي ــّدِ ــرة الُمه ــراض الخطي ــل. واألم ــدى الطوي الم
ــن، والفلســطينيون ال يشــملهم  معظمهــا، عاجهــا غيــر ُمؤمَّ
ــن  ــراد واألســر المعدمي ــرك األف ــا يت ــان االجتماعــي، مم الضم

ــل الســرطان ومــا شــابه. ــة مث يواجهــون أمراضــاً مكلف

ومــن التحديــات الهيكليــة الرئيســية األخــرى االفتقــار إلــى 
غيــر  المنظمــات  بيــن  فالتعــاون  واالســتدامة.32  التنســيق 
ــروا  ــة، واألون ــة الدولي ــر الحكومي ــات غي ــة، والمنظم الحكومي
أمــر أساســي، وكذلــك الشــراكات بيــن الفلســطينيين واللبنانييــن، 
واألفــراد الُمختّصيــن والمنظَّمــات المعنيــة، ليــس فقــط مــن أجــل 
ــل إلــى نظــام إحالــة فعـّـال، ولكــن أيضــاً لتشــجيع التعــاون  التَّوصُّ

ــات. ــن المجتمع ــم بي والتفاه

خطوات تمهيدية:

التعــاون مــع الجامعــات، والباحثيــن الذيــن يعملــون فــي 	 
ــطينيين،  ــباب الفلس ــباب، والش ــية للش ــة النفس ــا الصح قضاي
وغيرهــم، لتحديــد الفجــوات واالحتياجــات، مثــاً إحالــة 

ــزم. ــث يل ــة حي ــاالت الصحي الح

والفــرص 	  والحقــوق  اإلمكانيــات  حــول  أبحــاث  إجــراء 
ــة  ــات الصحي ــى الخدم ــول عل ــطينيين للحص ــة للفلس المتاح
اللبنانيــة بهــدف إثــراء المعرفــة وتعزيــز الوعــي حــول 

المســألة.
Palestine Higher Council of Youth and Sports 2017: 35 .32
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بدء المشاريع:

المناصــرة والضغط 	  الشباب على مهارات وأدوات  تدريب 
من أجل الدفــاع عــن حقوق اإلنسان األساسية مــن الصحة 
ــى عمــل. وتماشــياً  وظروف المعيشة الائقة والحصــول عل
مــع السياســة الوطنيــة للشــباب فــي لبنــان، الدعــوة إلصــدار 
ــدارس  ــي الم ــاب ف ــع الط ــة لجمي ــة إلزامي ــات صحي بطاق
ــة للشــباب.33 ــات الطبي ــض أســعار الخدم ــات وتخفي والجامع

بنــاء هيــكل تنســيق وإحالــة للمنظمــات العاملــة فــي قطاعــْي 	 
ــام  ــع نظ ــم وض ــى أن يت ــية.34 وإل ــة النفس ــة والصح الصح
المتخصصيــن  اللبنانييــن  األفــراد  تحديــد  يجــب  فعّــال، 
التقنــي.  والدعــم  لإلحالــة  المعنيــة  اللبنانيــة  والمنظمــات 
باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــدر إعــداد ونشــر قائمــة مــن مقدمــي 
هــون إليهــا  الخدمــات لكــي يعــرف النــاس الجهــات التــي يتوجَّ

ــدَّدة. ــج ُمح ــات وبرام ــى خدم للحصــول عل

لدعــم 	  الكارثيــة  والطــوارئ  األمــراض  تفعيــل صنــدوق 
األشــخاص الذيــن يحتاجــون لمســاعدة طارئــة، والذيــن 
يعانــون مــن األمــراض )المزمنــة( التــي ال تغطيهــا األونروا 
ــا  ــاء ب ــة أطب ــر الفلســطيني ومنظم ــة الهــال األحم وجمعي
ــل  ــن قب ــدوق م ــذا الصن ــل ه ــم تموي ــن أن يت ــدود. ويمك ح
مجموعــة ُمتنّوعــة مــن الجهــات الفاعلــة ضمــن نظــام 

»التكافــل« الحالــي.

ضمانهم 	  من  الفلسطينيين  استفادة  أجــل  مــن  الــدعوة 
والمرض،  األمومة  تعويضات  من  كاالستفادة  االجتماعي، 
الفلسطينيين،  للموظفين  العمل  أصحاب  تسجيل  وضمان 
والحث علی أن يُعاَمل الُموظَّفون الفلسطينيون بشکل عادل 

القانون. بموجب 

دعم المبادرات القائمة حاليّاً:

دعــم األونــروا فــي دمــج خدمــات الصحــة النفســية والعنــف 	 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي )GBV( في مراكــز الرعاية 
ــن  ــل م ــة األم والطف ــج صح ــي برنام ــة وف ــة األولي الصحي
ــي مجــال الصحــة  ــاء ف ــب الممرضــات واألطب خــال تدري

النفســية والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.35

دعــم األونــروا فــي دمــج خدمــات الصحــة النفســية فــي 	 
برنامــج الصحــة المدرســية، وكذلــك فــي برنامجهــا الُمتعلـّـق 

ــة. ــج التعليمي ــم والمناه بالتعلي

4-4.ب.  تحسين الصحة النفسية من خال الهياكل المجتمعية 
القائمة وتعزيز ودعم العاقات االجتماعية القوية

33. منتدى الشباب حول السياسات الشبابية 2012
)MoPH mental health strategy objective 5.12 )2015: 46  .34

)MoPH mental health strategy )2015: 51 .35

ــى الخدمــات، مــن المهــم  ــوازي مــع تحســين الحصــول عل بالت
العمــل علــى الرفاهيــة العامــة للشــباب الفلســطيني ألنَّ مــن 
شــأنها أن تمنــع و/أو تخفــف مــن العديــد مــن القضايــا الصحيــة، 
ممــا يُمكــن أن يُقلـّـل الضغــط علــى الخدمــات الصحيــة والحاجــة 
ــن  ــز كل م ــإنَّ تعزي ــي ف ــة.36 وبالتال ــة الُمتخّصص ــى الرعاي إل
أمــران  الداعمــة  والبيئــة  اإليجابيــة  االجتماعيــة  العاقــات 
أساســيان وجــزء مــن التوصيــات الــواردة فــي مجــاالت العمــل 

ــة األخــرى. األربع

خطوات تمهيدية:

ــل 	  ــن أجــل: )1( تحلي ــات م ــن والجامع ــع الباحثي ــاون م التع
ــى الصحــة النفســية. و)2( البحــث  ــر عل ــي تؤث العوامــل الت
فــي أشــكال النظــرة الســلبية الموجــودة فــي مــا يتعلــق 
بالصحــة النفســية وتحديــد المجتمعــات الفرعيــة التــي ال 

ــا. ــائدة فيه ــزال س ت

البحــث فــي طــرق التواصــل الُمجديــة، ســواء فــي األدبيــات 	 
أو مــن خــال الخبــرات الميدانيــة للمنظمــات العاملــة داخــل 

المجتمــع الفلســطيني.

ذوي 	  للشــباب  دعــم  أفضــل  تقديــم  كيفيــة  فــي  البحــث 
ودمجهــم. الخاصــة  االحتياجــات 

البحــث فــي الثغــرات القائمــة فــي مجــال التوعيــة والوعــي 	 
النــوع  أســاس  علــى  القائــم  والعنــف  المــرأة  بحقــوق 
االجتماعــي، بمــا فــي ذلــك الحاجــة إلــى المستشــارين الذكور 
لتوفيــر المعلومــات للرجــال حــول العنــف القائــم على أســاس 

ــوع االجتماعــي. الن

بدء المشاريع:

تعزيــز دمــج الخدمــات التــي تُرّكــز علــى الشــباب فــي 	 
المرافــق الصحيــة القائمــة، مثــل الصحــة اإلنجابيــة، والعنــف 
القائــم علــى أســاس النــوع االجتماعــي، وتعاطــي المخدرات، 
والتغذيــة. وضمــان الوصــول إلــى هــذه الخدمــات مــن خــال 
اســتيعاب القيــود الزمنيــة للشــباب، وتســهيل حضورهــم 
ــباب،  ــة الش ــد هوي ــاورات دون تحدي ــت، والمش ــي أي وق ف
وزيــادة عــدد الموظفيــن األصغــر ســنّاً. فمــن المهــم تضميــن 

التواصــل كجــزء ال يتجــزأ مــن الخدمــات.

ــع 	  ــل م ــاً للتعام ــبة ثقافي ــر واســتخدام األدوات المناس تطوي
مســتوى  علــى  النفســية  والصدمــات  الذهنــي  اإلجهــاد 
المجتمــع والفــرد، باإلضافــة إلــى األدوات الازمــة لمعالجــة 
أســباب العنــف القائــم علــى أســاس النــوع االجتماعــي وأثــره 
علــى النســاء واألطفــال. ويجــب أن تكــون األدوات والمــواد 
ــة،  دة بالمعلومــات مــن الممارســات المحلي ــزوَّ ُمســتلهمة وُم

GIZ 2015: 8-9 .36
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كمــا يجــدر اختبارهــا للتأكــد مــن ماءمتهــا.

تعزيــز البنيــة التحتيــة لقطــاع رياضــة وترفيــه الشــباب مــن 	 
ــات  ــن المنظم ــا م ــة وغيره ــز الرياضي ــم المراك خــال دع
)الفنــون، والموســيقى، والمســرح، والشــعر(،37 وتشــجيع 
مشــاركة الشــباب الفلســطيني فــي المنظمــات الفلســطينية 
واللبنانيــة. ومــن المهــم التركيــز بشــكل خــاص علــى إشــراك 
ــتخدام  ــة، واس ــات الخاص ــباب ذوي االحتياج ــات والش الفتي
ــم  ــية والدع ــة النفس ــم الصح ــج دع ــي برام ــز ف ــذه المراك ه
النفســي االجتماعــي، بمــا فــي ذلــك مجموعــات دعــم الشــباب 

لبعضهــم البعــض.

استكشــاف الخيــارات المبتكــرة المتاحــة للتعليــم اإللكترونــي 	 
والعــاج اإللكترونــي مثــل األدوات التــي يتــم تطويرهــا 
واختبارهــا مــن قبــل البرنامــج الوطنــي للصحــة النفســية فــي 
وزارة الصحــة العامــة. ويُمكــن أن يكــون ذلــك مهمــاً بشــكل 
ـد حركتهــم، أو  خــاص للوصــول إلــى الشــباب الذيــن تُقيَـّ
الذيــن يُفّضلــون الخصوصيــة فــي منازلهــم، ويمكــن تكييفهــا 

لتُناســب الشــباب الفلســطيني.

دعم المبادرات القائمة حاليّاً:

إلــى 	  للوصــول  المجتمعيــة »اإلبداعيــة«  المناهــج  دعــم 
الشــباب، الذيــن ال يتعاملــون مــع أي نظام/هيــكل يمكنــه 
احتضانهــم، عنــد الحاجــة إلــى خدمــات ُمتخّصصــة، واعتماد 
نهــج قائــم علــى األســرة ألنَّ الحــل غالبــاً مــا ينطــوي علــى 
واألســرة  الفــرد  المســتويات:  مــن  عــدد  علــى  التدخــل 

والمجتمــع والخدمــات الصحيــة.

تشجيع الشباب على التخصص المهني في القطاع  4-4.ج.  
الصحي

لزيــادة االســتدامة، ينبغــي أن تهــدف أكبــر الجهــود لاســتثمار 
بالمعرفــة  تزويدهــم  خــال  مــن  المجتمعــات  شــباب  فــي 
والمهــارات، ثــم الوظائــف والتوظيــف. ففــي حيــن تنتهــي 
المشــاريع، يبقــى النــاس وتبقــى مهاراتهــم، إذ يمكــن نقلهــا، 
وتطبيقهــا فــي مشــاريع أخــرى. وفــي مــوازاة ذلــك، يجــب أن 
ــي  ــة ف ــة القائم ــات القانوني ــرة للعقب ــود المتضاف ــدى الجه تتص
قوانيــن العمــل والنقابــات. فالتوظيــف أساســي فــي تحســين 
الصحــة البدنيــة والنفســية، ليــس فقــط مــن خــال زيــادة المــوارد 
ــه  ــن أيضــاً ألنَّ ــة، ولك ــات الصحي ــف الخدم ــع تكالي ــة لدف المالي

ــتقرار. ــض االس ــر بع ــتقبل ويُوفّ ــاً للمس ــّدم فرص يُق

خطوات تمهيدية:

تحديــد طــرق لجــذب الشــباب وتشــجيعهم علــى العمــل 	 
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كمهنييــن فــي مجــال الصحــة.

التعليــم 	  تدعــم  التــي  والمؤسســات  المنظمــات  تحديــد 
. لتخصــص ا و

بدء المشاريع

إنشــاء صنــدوق لدعــم التخصــص بالصحــة، يقــوم بتمويــل 	 
المنــح الدراســية والتدريبــات والتوظيــف للشــباب الذيــن 
يرغبــون فــي العمــل كأطبــاء أو ممرضيــن أو أطبــاء نفســيين 
أو معالجيــن نفســيين أو معالجيــن فيزيائييــن أو اختصاصييــن 

اجتماعييــن.

المطالبــة مــع النقابــات بفتــح المجــال لألطبــاء والمعالجيــن 	 
الفلســطينيين مــن أجــل تلبيــة احتياجــات الرعايــة الصحيــة، 

وذلــك باالمتثــال بالعمــل الــذي تمارســه نقابــة التمريــض.

ــن 	  ــن« )الفلســطينيين واللبنانيي ــن »الُموّجهي ــد عــدد م تحدي
مــن ذوي االختصاص/الخبــرة( الذيــن يمكــن أن يكونــوا 
ــم  ــباب، فيوجهونه ــرى للش ــت الكب ــة األخ األكبر/األخ بمثاب

ــم. ــبة له ــدوة بالنس ــون ق ــة، ويُمثّل ــم المهني ــي حياته ف

تدريب الشباب في الخدمات الصحية المجتمعية ليحصلــوا 	 
حياتهــم  متابعة  فــي  وإللهامهــم  أفضل  عمل  فرص  على 

الصحة. مجال  في  المهنيــة 

دعم المبادرات القائمة حاليّاً:

ــة فــي 	  ــة المجتمعي ــدورات والتدريبــات حــول التوعي دعــم ال
مســائل المخــدرات، والصحــة اإلنجابيــة، وتنظيــم األســرة، 
والصحــة النفســية، والعنــف القائــم علــى أســاس النــوع 
االجتماعــي، واألمــراض المعديــة، والتغذيــة والبيئــة، وذلــك 
مــن أجــل الحــد مــن النظــرة الســلبية، واإلبــاغ عــن الفــرص 

ــة الحصــول عليهــا. والحقــوق والخدمــات، وكيفي
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4-5. التعليم

حل شامل ومستدام لمواجهة التحديات 
القائمة في المشهد التعليمي

يعكــس المشــهد التعليمــي للشــباب الفلســطيني نتائــج تعليمية 
تــزداد ســوءاً، ومســتوى ضعيــف مــن المهــارات المطلوبــة 
فــي ســوق العمــل. يعــود ذلــك إلــى عدد كبيــر مــن العوامل، 
ومنهــا: )1( وضــع التمويــل الحالــي الُمتقلـّـب والــذي يتعذَّر 
توقُّعــه ُمســبقًا ممــا يُصعـّـب إدارة الخدمــات التعليميــة ويُعقّد 
ـة فــي قطــاع التعليــم. )2(  تنفيــذ اســتراتيجيات إصاحيَـّ
تتــرك نســبة كبيــرة مــن الشــباب التعليــم المدرســي بســبب 
البيئــة التعليميــة الصعبــة، وضعــف التحصيل الدراســي، و/
ــة. )3(  ــة ونفســية اجتماعي ــة اقتصادي أو ألســباب اجتماعي
ــر  ــت غي ــم النظامــي محــدودة، ســواء أكان ــل التعلي إنَّ بدائ
متاحــة لجميــع الشــباب الفلســطينيين، أو ُمتاحــة ولكــن دون 
المســتوى المطلــوب. )4( إنَّ االفتقــار الملحــوظ للتوقُّعــات 
المســتقبلية يُقلـّـل مــن عزيمــة الشــباب فــي متابعــة التعليــم.

تدعــو هــذه االســتراتيجية الجهــات المعنيــة للنظــر إلــى التعليــم 
ــم  ــم التعلي ــة، ودع ــات الهيكلي ــة التحدي ــاملة: معالج ــة ش بطريق
النظامــي والتعليــم الحــر، وإشــراك المجتمــع المحلــي فــي نظــام 
التعليــم. للقيــام بذلــك، نقتــرح اتجاهــات العمــل األربعــة التاليــة:

4-5. أ.  تعزيز إدارة واستدامة قطاع تعليم الشباب 
الفلسطيني

ــي موضــوع  ــا ف ــي معالجته ــي ينبغ ــا األساســية الت ــن القضاي م
الناشــئ لألزمــة الماليــة لــدى األونــروا؛  التعليــم، الوضــع 
ــّدد بالكامــل قطــاع تعليــم الشــباب  فالتقليصــات فــي التمويــل تُه
التمويــل  زيــادة  نحــو  الدفــع  إلــى  وباإلضافــة  الفلســطيني. 
ــن  ــيق بي ــز التنس ــى تعزي ــة إل ــاً الحاج ــى أيض ــروا، تتجلَّ لألون
األونــروا والجهــات الفاعلــة الرئيســية المعنيــة بطــرق مختلفــة 
ــتدامة  ــول المس ــان الحل ــل ضم ــن أج ــي م ــام المدرس ــي النظ ف
والتخفيــف مــن المخاطــر الناجمــة عــن التقليصــات المالية. ومن 
خــال الدعــوة إلــى إدراج مــدارس األونــروا فــي اســتراتيجيات 
وسياســات وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، يمكــن لمــدارس 
ــات  ــر الجه ــم عب ــن الدع ــد م ــى المزي ــول عل ــروا الحص األون

ــة. الممول

خطوات تمهيدية:

والمنظمــات 	  المتحــدة  األمــم  منظمــات  قــدرات  تحديــد 
ــم  ــي قطــاع التعلي ــة والمــوارد الُمســتثمرة ف ــر الحكومي غي

لاجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان.

بدء المشاريع:

االســتراتيجيات 	  فــي  الفلســطينيين  الطــاب  تضميــن 
والشــباب  الألطفــال  إدمــاج  إلــى  الدعــوة  الوطنيــة: 
ــم  ــر التعلي ــى توفي ــادف إل ــروع اله ــي المش ــطينيين ف الفلس
خــال  مــن   38،)RACE( النازحيــن  التامــذة  لجميــع 
توســيع هــذا البرنامــج ليشــمل كل مــن المــدارس الرســمية 

األونــروا. ومــدارس 

آليــة تنســيق منتظمــة بيــن األونــروا ووزارة التربيــة 	 
ــر  ــل تطوي ــة )مث ــا التقني ــول القضاي ــي: ح ــم العال والتعلي
ــك(؛  ــى ذل ــا إل ــن وم ــب الُمعلّمي ــية وتدري ــج الدراس المناه
المدرســية،  المعلومــات  إدارة  نظــم  وتوحيــد  وتنســيق 
وطــرق جمــع وتحليــل البيانــات ذات الصلــة، لضمــان 
مقارنــة بيانــات النتائــج بيــن المــدارس الرســمية والمــدارس 

التابعــة لألونــروا.

دعم المبادرات القائمة حالياً:

زيــادة تمويــل األونــروا: مطالبــة الجهــات المانحــة بزيــادة 	 
ــه  ــع حجم ــة توقُّ ــروا وإمكاني ــاح لألون ــل المت ــم التموي حج

ُمســبقًا؛

آليــة تنســيق التعليــم: دعــم األونــروا فــي جهودهــا إلنشــاء 	 
آليــة تنســيق بيــن قســم التعليــم الخــاص بهــا ووكاالت األمــم 
المتحــدة الشــقيقة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي 
مجــال التعليــم. وتعزيــز االســتعانة بمصــادر خارجيــة مــن 
قبــل األونــروا للخدمــات غيــر األساســية، وضمــان إطــار 

تنظيمــي واضــح وجــودة عاليــة.

4-5.ب.  إلحاق نسبة أكبر من الشباب الفلسطيني في التعليم 
النظامي

إنَّ معــدل التســرب  هومــن بيــن المؤشــرات األكثــر داللــة علــى 
خطــورة التحديــات التــي تواجــه تعليــم الفلســطينيين فــي لبنــان. 
وال يمكــن معالجــة مســألة التســرب مــن المــدارس بمعــزل 
عــن جميــع جذورهــا ومــن دون فهــم شــامل لتأثيرهــا الفــوري 
أغلبيــة  لتعليــم  الرئيســي  المصــدر  وبصفتهــا  والتراكمــي. 
ــي  ــكان الرئيس ــي الم ــروا ه ــإن األون ــطينيين، ف ــاب الفلس الط
ــي.  ــر اإليجاب ــو التغيي ــع تح ــرص تدف ــباب وف ــن أس ــث ع للبح
باإلضافــة إلــى ذلــك، ولزيــادة فــرص الشــباب الفلســطيني 
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ــر فــرص  ــى توفي فــي دخــول ســوق العمــل، ينبغــي العمــل عل
متكافئــة للتعليــم العالــي. مــن هنــا تأتــي أهميــة تســهيل وصــول 
ــن  ــة، فضــاً ع ــة اللبناني ــات الجامع ــف كلي ــى مختل ــباب إل الش

ــات الخاصــة. ــة للجامع ــح القائم ــادة المن زي

خطوات تمهيدية:

ــراح 	  ــة واقت ــروا اإلصاحيَّ ــي خطــة األون إعــادة النظــر ف
التعديــات التــي تهــدف لترجمتهــا إلــى ممارســات، ال 

ــة. ــات الحالي ــل التخفيض ــي ظ ــيما ف س

ــاب 	  ــاق الط ــرض التح ــي تعت ــات الت ــي الُمعّوق ــث ف البح
الفلســطينيين بالجامعــة اللبنانيــة )عــدم اإلنصــاف مــن قِبــل 

ــخ(. ــات، إل الكلي

دراســات 	  التعليــم:  مــن  التســرب  مســألة  فــي  البحــث 
ــادة  ــة وراء زي ــباب الكامن ــة حــول األس ــى األدل ــة عل قائم
ــروا،  ــدارس األون ــون عــن م ــن ينقطع ــدد الطــاب الذي ع
آليــات  إبقائهــم ضمــن  فــي  الناجحــة  واالســتراتيجيات 

متابعــة النظــام التعليمــي فــي لبنــان والمنطقــة.

بدء المشاريع:

مبــادرات دعــم االســتمرار فــي الدراســة: تعزيــز وتوحيــد 	 
المدنــي،  التــي تديرهــا منظمــات المجتمــع  المبــادرات 
ــيق  ــان التنس ــدارس، وضم ــن الم ــع التســرب م ــدف من به

ــروا. ــدارس األون ــع م ــتراتيجي م ــم واالس المنتظ

تفعيــل حمــات 	  اللبنانيــة:  بالجامعــة  االلتحــاق  زيــادة 

المناصــرة، وإشــراك األنديــة والشــبكات الطابيــة، بدعــم 
العالــي،  والتعليــم  التربيــة  الحــوار ووزارة  لجنــة  مــن 
لزيــادة وتســهيل وصــول الطــاب الفلســطينيين إلــى جميــع 

ــذة. ــن الناف ــن القواني ــة ضم ــة اللبناني ــات الجامع كلي

ــن خــال 	  ــح الدراســية م ــج المن ــق وبرام توســيع صنادي
التواصــل مــع الجامعــات لزيــادة حجــم المســاعدات الماليــة 
ــد  ــتقطاب المزي ــى اس ــة إل للطــاب الفلســطينيين، باإلضاف
فــي  الدراســية  المنــح  تغطيــة  التبرعــات وزيــادة  مــن 
الجامعــات ومراكــز التدريــب المهنــي الُمعتمــدة )الُمعتــرف 

بهــا(.

دعم المبادرات القائمة حالياً:

الخــاص 	  التعليمــي  اإلصــاح  برنامــج  تنفيــذ  دعــم 
ــي إدارة  ــات المســاءلة والشــفافية ف ــز آلي ــروا: تعزي باألون
ــم  ــز وتوســيع برنامــج دعــم التعل المــدارس، ودعــم وتعزي

فــي األونــروا خــارج نطاقــه الحالــي.

البنيــة 	  تعزيــز  الشــامل،  التعليــم  مبــادئ  تنفيــذ  دعــم 
التحتيــة والسياســات وأطــر العمــل فــي مــدارس األونــروا 
والمــدارس الرســمية لضمــان دمــج الطــاب الفلســطينيين 
وضمــان  المــدارس،  فــي  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي 
توفيــر مــدارس األونــروا والمــدارس الرســمية بيئــات آمنــة 
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خاليــة مــن العنــف واألذى والتنمــر والتمييــز بحــق الفتيــة 
والفتيــات الفلســطينيين. 

4-5.ج.  تعزيز جودة وفرص التعليم الحر

مــن النقــاط األساســية التجــاه العمــل الثالــث التوجــه إلى الشــباب 
الذيــن هــم خــارج نظــام التعليــم النظامــي. ومــن الــدورات التــي 
ل  قدَّمتهــا األونــروا والمنظمــات غيــر الحكوميــة األخــرى، ســجَّ
ــد مــن  ــى مزي ــاك حاجــة إل ــرةً، ولكــن هن ــي وف ــب المهن التدري
ــتخدمة،  ــاليب واألدوات الُمس ــج واألس ــث المناه ــيق لتحدي التنس
الســوق. حاجــة  مــع  وتناســبها  الــدورات  جــودة   ولضمــان 

خطوات تمهيدية:

التدريــب المهنــي: إجــراء األبحــاث حــول وضــع الســوق 	 
ــع  ــف )جم ــّدالت التوظي ــتوى مع ــات ومس ــم االحتياج لتقيي

ــة(. ــي المختلف ــب المهن ــات مــن مراكــز التدري البيان

ــع 	  ــق م ــي تتواف ــة الت ــس الحديث ــي طــرق التدري ــث ف البح
خصوصيــة الســياق، وذلــك بالتعــاون مــع مراكــز األبحــاث 

مثــل مركــز “تمــام”.

بدء المشاريع:

ــه: 	  ــي وتطبيق ــب المهن ــن التدري ــة بي ــوة القائم ــد الفج س
مســاعدة مؤسســات التدريــب المهنــي لتصبــح أكثــر توجًهــا 
مــع  تتوافــق  التــي  المناهــج  وتطويــر  التطبيــق،  نحــو 
اتجاهــات الســوق، وتحديــث األســاليب واألدوات الازمــة.

برامــج للشــباب الذيــن ينقطعــون عــن الدراســة قبــل 	 
ب  هــة تحديــداً للتَّســرُّ الصــف التاســع: وضــع برامــج ُموجَّ
المبكــر، وضمــان الســماح بالعمــل واالنخــراط بالــدورات 
بالدعــم  مــع عائاتهــم  نفســه، وتزويدهــم  الوقــت  فــي 
ــم  ــة التعلي ــن لمتابع زمْي ــي الاَّ ــي والمال ــي االجتماع النفس

النظامــي أو الحــر.

التوجيــه المهنــي: وضــع برنامــج للتوجيــه واإلرشــاد 	 
الفلســطينيين  والفتيــات  للفتيــة  يُقــّدم خدمــات  الوظيفــي 
داخــل وخــارج نظــام التعليــم المدرســي، وذلــك بالشــراكة 

ــروا. ــع األون م

تعزيــز خدمــات التعليــم فــي المرحلــة مــا قبــل المدرســية: 	 
بالتنســيق مــع منّظمتــّي اليونيســف و«تعــاون«: دعــم تنفيــذ 
ــا  ــي وضعته ــال« الت ــاض األطف ــر األساســية لري »المعايي
ــي  ــة ف ــات القائم ــي الحضان ــك ف ــاون«، وذل ــة »تع منظم
ــد لتنمية الطفولــة المبكرة،  الُمخيَّمــات، وتطويــر نظــام ُموحَّ
الموجــودة،  األطفــال  ريــاض  فــي  العامليــن  وتدريــب 
ــال مــن  ــاض األطف ــف ري ــن مختل ــة تنســيق بي وإنشــاء آلي

جهــة، وبينهــا وبيــن األونــروا مــن جهــة أخــرى.

دعم المبادرات الحالية:	 

الخاصــة 	  اســتراتيجيتها  تنفيــذ  فــي  األونــروا  دعــم 
المهنيــة  الفــرص  زيــادة  الجنســين:  بيــن  بالمســاواة 
للنســاء والفتيــات، مــن خــال التدريبــات التــي تكــون غيــر 
هــة نحــو الســوق.  ُمقَولبــة علــى أســاس الجنــس وُموجَّ
ودعــم وتوســيع عــرض دورات التعليــم والتدريــب التقنــي 
والمهنــي مــن قبــل األونــروا، ودعــم اعتمادها/االعتــراف 
الرســمي بهــا لزيــادة إمكانــات الطــاب فــي الحصــول 

علــى أعمــال ووظائــف.

4-5.د.  زيادة ثقة المجتمع في قيمة متابعة فرص التعليم

ــم  ــي التعلي ــة للنظــر ف يدعــو اتجــاه العمــل هــذا الجهــات المعني
المجتمــع  إلشــراك  إجــراءات  ويقتــرح  متكاملــة؛  بطريقــة 
ــة  ــن المدرس ــاون بي ــاء منصــات للتع ــم، وإنش ــام التعلي ــي نظ ف
والجهــات الفاعلــة المحيطــة بهــا، وزيــادة الثقــة فــي قيمــة 

التعليــم.

خطوات تمهيدية:

ــن 	  ــاون بي إجــراء األبحــاث حــول التجــارب الناجحــة للتع
ــم أدوات وطــرق  ــة، لتَعلُّ ــي المنطق ــة ف ــع والمدرس المجتم
مفيــدة إلشــراك المجتمــع مــن اآلبــاء والممثليــن المحلييــن 
والمنظمــات المحليــة والطــاب فــي بيئــة تعاونيــة تضمــن 

جــودة التعليــم.

بدء المشاريع:

إنشــاء لجــان تنســيق فــي المــدارس: إنشــاء لجنــة تنســيق 	 
لــكل مــن مــدارس األونــروا، تجمــع ممثليــن عــن: مجالــس 
اآلبــاء، البرلمانــات الطابيَّة، اإلدارة المدرســية، الســلطات 
المحليــة )و/أو الفصائــل السياســية(، والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة التــي تُقــّدم أنشــطة خــارج المنهــج الدراســي فــي 
ــي  ــات المشــتركة الت ــة التحدي ــذه اللجن ــش ه ــة. تناق المنطق
ــل إلــى حلــول  تواجــه المدرســة، وتــؤدي دوراً فــي التَّوصُّ

لهــا.

حمــات المناصــرة في نطــاق الُمجتمعات المحليَّة: إشــراك 	 
ــك طــاب  ــروا، وكذل ــات المدرســية التابعــة لألون البرلمان
األونــروا الذيــن يقومــون بخدمــة المجتمــع، فــي الحمــات 
التــي تـُـرّوج لقيمــة التعليــم )األكاديمــي والمهنــي(، وتنــاول 
ــة بالنــوع االجتماعــي التــي  المعاييــر االجتماعيــة والُمتعلّق

تســاهم فــي التســرب المدرســي. 
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التاريــخ الفلســطيني فــي المــدارس: تعزيــز التركيــز علــى 	 
التاريــخ والهويــة الفلســطينية فــي المناهــج الدراســية، 
وإشــراك البرلمانــات الطابيــة فــي األنشــطة التعليميــة 

ــطين. ــخ فلس ــول تاري ح

اإلنكليزيــة: 	  اللغــة  فــي  للــدروس  المتطوعيــن  برامــج 
تنظيــم وتدريــب الطــاب الجامعييــن، وخاصــة الذيــن 
حصلــوا علــى منــح، للتطــوع فــي تقديــم دروس دعــم فــي 
اللغــة اإلنكليزيــة لطــاب األونــروا والمــدارس الرســمية.

دعم المبادرات الحالية:

دعــم وتكــرار البرامــج، مثــل مشــروع جمعيــة نبــع للتدعيــم 	 
الدراســي، الــذي يـُـزّود األطفــال الفلســطينيين القادميــن مــن 
ــريع  ــم الّس ــج للتَّعلُّ ــي وبرام ــم تعليم ــوريا بأنشــطة ودع س

والتدريــب المهنــي.39

ـى مدرســة« )مــن إعــداد 	  دعــم وتكــرار مشــروع »تبنَـّ
ــّي األونــروا و«التعــاون«(، حيــث ترعــى منظمــة  ُمنظَّمت
غيــر حكوميــة إحــدى مدارس األونــروا، وتُحــّدد احتياجاتها 

ــة. وتدعمهــا، ســعياً لمعالجــة الحاجــات ذات األولوي

ــدارس 	  ــل الم ــة مث ــة اإلنكليزي ــج اللغ ــرار برام ــم وتك دع
الصيفيــة التــي يُنّظمهــا »بيــت أطفــال الصمــود«.

39. جمعية عمل تنموي با حدود 2017
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هــذه  لمــا تصبــو  الُمقترحــة  القســم اإلجــراءات  هــذا  يُقــّدم 
ــن  ــاً م ــع. وانطاق ــى أرض الواق ــذه عل ــى تنفي ــتراتيجية إل االس
ــن  ــف الفاعلي ــل مختل ــراءات االســتراتيجية مــن قِب تحليــات وق
ــي  ــاهموا( ف ــل أن يُس ــن المحتم ــن م ــاهمون )أو الذي ــن يس الذي
ــان، يعــرض  ــى الشــباب الفلســطيني فــي لبن ــر عل ــز التأثي تعزي

هــذا القســم إطــار العمــل الــذي يجــب وضعــه عبــر هيكلــة 
وتنظيــم ُمســاهمات مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي هــذا المجــال، 
بهــدف ضمــان إقــرار مجــاالت العمــل الخمســة الُموضَّحــة فــي 

ــا. ــا، وتنفيذه ــس، وُمتابعته ــل الخام الفص

5. إطار العمل
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ة باالستراتيجية  5-1. اللجنة التوجيهية الخاصَّ

بهــدف ضمــان تطويــر هــذه االســتراتيجية وتنفيذهــا، يتمَّ تشــكيل 
ــل  ــن خــال العم ــاً م ــى المضــي قُُدم ــدف إل ــة ته ــة توجيهي لجن
ــات  ــة والجه ــات المعنيَّ ــة الجه ــى موافق ــتحصال عل ــى االس عل
المانحــة الرئيســيَّة الُمشــاِركة فــي المشــاريع الُمتعلّقــة بالشــباب 
الفلســطيني، إضافــةً إلــى موافقــة الســلطة اللبنانيــة، والفصائــل 
السياســية الفلســطينية. وتضــم هــذه اللجنــة الجهــات الفاعلــة 
الرئيســية الثــاث المســؤولة رســمياً عــن الاجئيــن الفلســطينيين 
فــي لبنــان، وهــي: لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني، الســفارة 

الفلســطينية الُممثَّلــة بالمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، 
األونــروا(.  )شــباب  الشــباب  بوحــدة  الُممثَّلــة  واألونــروا 
ــيط  ــل كوس ــي العم ــا ف ــا ودوره ــوار بقدرته ــة الح ــع لجن وتتمتَّ
ـة، وتقديــم مســاحة فعليــة  فعّــال بيــن جميــع الجهــات المعنيَـّ
ــات  ــة الجه ــتضافة منص ــات، والس ــراء الُمحادث ــدة إلج وُمحايِ
المعنيــة بالشــباب وإضفــاء الطابــع الرســمي علــى هيكلهــا، 
باإلضافــة إلــى الســعي مــن أجــل الحصــول علــى إقــرار فعّــال 
ــة الرســميَّة،  لاســتراتيجيَّة مــن جانــب كل مــن الجهــات المعنيَّ

ــطينيَّة. ــة والفلس اللبنانيَّ

تتمثّل المهمة الرئيسية للجنة التوجيهية في:

اإلشــراف علــى وضــع إطــار العمــل الــذي يضمــن تطويــر 	 
وإقــرار االســتراتيجية مــن قبــل الجهــات المعنيَّة الرئيســيَّة، 

مــن خــال إنشــاء منصــة الجهــات المعنيَّــة.

ل لتيسير التوافقات في منصة الجهات المعنيَّة.	  التَّدخُّ

ضمــان اســتمرار المحادثــات المفتوحــة مــع الفصائــل 	 
الفلســطينية إلطاعهــا علــى االســتراتيجية وعلــى مراحــل 

ــا. ــا حوله ــي ُماحظاته ــا وتلقّ ره تطوُّ

5-2. منّصة الّجهات المعنيَّة بالشباب

بينمــا يتــم العمــل علــى تحقيــق اســتراتيجية النهــوض بالشــباب 
ر العتمادهــا، تتمثَّــل الخطــوة التاليــة  الفلســطيني والنهــج الُمقــرَّ
فــي إنشــاء منصــة للجهــات المعنيَّــة بالشــباب وإعطائهــا طابعــاً 

رســميّاً، وتنظيــم عملهــا. ويكمــن الهــدف الرئيســي مــن المنّصــة 
ـة،  فــي تحقيــق التوافــق االســتراتيجي بيــن الجهــات المعنيَـّ
أمــاً  الُمتاحــة،  للمــوارد  والُمؤثّــر  التكميلــي  والتخصيــص 

ــباب الفلســطيني. ــاق الش بتحســين ظــروف وآف

يُوّضــح الجــدول التالــي المســائل التــي ُحــّددت فــي البحــث 
مــع  مســتدامة  بطــرق  العمــل  تعتــرض  كعقبــات  الميدانــي 
الشــباب، والتــي ينبغــي معالجتهــا مــن خــال منّصــة الجهــات 

ـة. كمــا يقتــرح الجــدول نهجــاً مختلفــاً لمواجهتهــا: المعنيَـّ
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النُُّهج الُمقترحة اإلمكانيات المسائل العالقة

أســاس  علــى  البرامــج  إرســاء 
االحتياجــات، وذلــك باســتخدام األبحــاث 
احتياجــات  لتحديــد  اإلثنوغرافيــة 

ب. لشــبا ا

ــد،  ــم والرص ــت للتقيي ــام ثاب ــر نظ تطوي
ــم. ــه إليه ــن يتوجَّ ــباب الذي ــمل الش يش

إدراك الجهــات المانحــة والــوكاالت 
الفجــوة،  هــذه  لوجــود  الُمنفّــذة 

معالجتهــا. فــي  ورغبتهــا 

أن  فــي  ـة  المعنيَـّ الجهــات  رغبــة 
ــا  ــي برامجه ــاركيةً ف ــر تش ــون أكث تك

. وتقييمهــا

الفجــوة القائمــة بيــن الرؤيــة الدَّافعــة إلــى التمويــل 
أو األهــداف الُمحــدَّدة مــن التمويــل، واألثــر الفعلــي 

لمــا تُنفَــق عليــه أمــوال الجهــات المانحــة.

زيــادة التنســيق والتواصــل بيــن مختلــف 
الجهــات المعنيَّــة.

إنشــاء مجموعــات عمــل معنيّــة بــكل 
موضــوع.

إقامــة برامــج للتنميــة المســتدامة، علــى 
علــى  تنطــوي  وأن  شــاملة  تكــون  أن 

التعــاون.

بوضــوح  ـة  المعنيَـّ الجهــات  تعبيــر 
عــن نيَّتهــا فــي االســتثمار فــي أفــكار 
ــم  ــي قدراته ــباب وف ــطينيين الش الفلس
ــر  ــل تغيي ــن أج ــة م ــم القيادي وأدواره

ظروفهــم.

التكــرار فــي أنــواع المشــاريع، وفــي االنجــرار 
وراء االتجاهــات العالميــة مــن خــال التركيــز 
علــى جوانــب ُمعيّنــة وإهمــال غيرهــا. فعلــى ســبيل 
ــدرات،  ــاء الق ــج بن ــي برام ــرة ف ــاك وف ــال، ُهن المث

ــتدام. ــر مس ــق أي أث ــن دون أن تُحقّ ــن م ولك

عــدم االســتمرارية؛ إذ عــادةً مــا ينتهــي المشــروع 
مــع انتهــاء التمويــل.

الناشــطين  الشــباب  أصــوات  إشــراك 
ــي  ــات ف سياســيّاً داخــل وخــارج الُمخيَّم

وضــع أطــر للقضايــا والحلــول.

يقودهــا  التــي  المبــادرات  بعــض 
ــادرة علــى  الشــباب، ال ســيما تلــك الق
ــي  ــة ف ــاكل اإلداري ــات الهي تجــاوز آليَّ
ــا  ــة القضاي ــى معالج ــات، وعل الُمخيّم

السياســية بشــكل مباشــر.

ــي مــن  ــع السياســي عــن المشــاريع الت إلغــاء الطاب
ممــا  السياســية،  القضايــا  تُعالــج  أن  الُمفتــرض 

يُعــّزز اســتمراريَّة الوضــع القائــم.

الُمشــترك  للتمويــل  مجموعــة  إنشــاء 
المانحــة  الجهــات  مــن  للعديــد  تُتيــح 
أهــداف  لدعــم  باألمــوال  المســاهمة 

االســتراتيجية. مــن  ُمحــدَّدة 

للتمويــل  ـة  حاليَـّ نمــاذج  ـر  توفُـّ
. ك لمشــتر ا

ــن  تتضمَّ التــي  السياســية  األجنــدات  مســاهمة 
ــباب،  ــن الش ــام بي ــدة االنقس ــادة ح ــي زي ــل ف التموي
وســماحها بتضييــق الخنــاق أكثــر علــى مبادراتهــم.

وضــع خطــة عمــل تضمــن اســتمرارية 
ــة  ــدوث أزم ــال ح ــي ح ــتراتيجية ف االس
)مثــل رفــع نســبة زيــادة التخفيضــات 
وانقطــاع  األونــروا  موازنــة  علــى 

.8 خدماتهــا( 

ــص  الُمخصَّ التمويــل  اســتمرار 
فــي  لبنــان حتــى  فــي  للفلســطينيين 

عــام. بشــكل  األزمــات  أوقــات 

اســتبدال البرامــج التنمويــة طويلــة األجــل بمشــاريع 
وذلــك  األحيــان،  غالــب  فــي  الطارئــة  اإلغاثــة 

ــدة. ــات الجدي ــع األزم ــل م للتعام

من يشارك في منصة الجهات المعنيَّة بالشباب؟

ــى  ــام إل ــة لانضم ــات الفاعل ــن الجه ــات م ــاث فئ ــتُدعى ث س
المنصــة:

الرئيســية . 1 المانحــة  البلــدان  ممثلــو  المانحــة:  الجهــات 
والــوكاالت الحكوميــة الدوليــة ووكاالت األمــم المتحــدة 
ــطيني  ــباب الفلس ــاريع الش ــل مش ــة بتموي ــة والمهتم المعني
فــي لبنــان. ســيتم دعــوة كل مــن: ســفارات ألمانيــا والمملكة 
المتحــدة وسويســرا واليابــان والنرويــج وهولنــدا وأســتراليا 

ــي. ــى االتحــاد األوروب ــة ال ــدا باإلضاف والســويد وكن

المنظَّمــات الدوليــة المعنيــة والمهتمــة بتنفيــذ مشــاريع مــع . 2
الشــباب الفلســطيني فــي لبنــان. 

الُمنظَّمــات غيــر الحكوميــة الفلســطينية واللبنانيــة المحلية . 3
التــي تعمــل كــوكاالت ُمنَفـّـذة، والتــي لديهــا اتصــال مباشــر 

بالشــباب الفلسطيني.

الــوزارات والســلطات المحليــة التــي تلعــب دوراً أساســيّاً . 4
ــاالت  ــي مج ــة ف ــة اللبناني ــع الدول ــيق م ــهيل التنس ــي تس ف

ــة. ــل المختلف العم

تجارب العمل السابقة في هذا المجال

ـة التــي تعمــل علــى مشــاريع  بــدأت بعــض الجهــات المعنيَـّ
ُمتعلّقــة بالشــباب بتوحيــد جهودهــا والتنســيق بشــأن اســتراتيجية 
مشــتركة. وعلــى الرغــم مــن عمــل وحــدة الشــباب التابعــة 
لألونــروا وبرنامــج الشــباب والمراهقيــن التابــع لليونيســف علــى 
ــن  ــن الجهتْي ــن هاتْي ــراكة بي ــة الش ــإنَّ تجرب ــف، ف ــاق مختل نط
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العاملتْيــن فــي مجــال الشــباب الفلســطيني فــي لبنــان، يُمكــن أن 
ــة الجهــات المعنيَّــة بالشــباب. وقــد أُنِشــئت  تُوفّــر دروســاً لمنصَّ
الشــراكة بيــن األونــروا واليونيســف فــي العــام 2012 بهــدف 
تحقيــق أقصــى قــدر مــن التنســيق والتآزر بيــن الوكالتيــن، ولهذا 
الســبب تــمَّ التوقيــع علــى مذكــرة تفاهــم فــي العــام 2016. وقــد 
وضعــت األونــروا واليونيســف معــاً اســتراتيجية شــراكة بينهمــا 

لعــّدة ســنوات مــن أجــل توســيع تعاونهمــا.

ــدت لهــذه االســتراتيجية،  ــي مهَّ ــة الت ــة التحضيري ــي المرحل وف
نّظمــت لجنــة الحــوار العديــد مــن االجتماعــات مع ممثلــي الدول 
المانحــة الرئيســية والــوكاالت الحكوميــة الدوليــة ووكاالت األمم 
ــي  ــة الُمشــاركة ف ــة المحلي ــر الحكومي ــات غي ــدة والمنظم الُمتّح
تمويــل و/أو تنفيــذ مشــاريع الشــباب الفلســطيني فــي لبنــان. وقــد 
ــع عــن تأييدهــم لفكــرة تشــكيل منصــة مشــتركة  أعــرب الجمي
ـة بالشــباب يكــون للجنــة الحــوار فيهــا دور  للجهــات المعنيَـّ

ــال. فعّ

ما هو دور منصة الجهات المعنيَّة بالشباب؟

بناء المعرفة:

تُوفـّـر المنّصــة فرصــة لتبــادل المعرفــة والــدروس الُمســتفادة مــن 
التجــارب الســابقة فــي العمــل مــع الشــباب. وتُقــّدم لجنــة الحــوار 
ــى  ــري عل ــا يج ــل لم ــن تحلي ــه م ــتند إلي ــا تس ــتراتيجيتها، وم اس
أرض الواقــع، وتحديدهــا الشــامل والُمحــدَّث باســتمرار للجهــات 
المعنيــة مــن مبــادرات، وإلــى ُمنظَّمــات الشــباب الفلســطيني فــي 
جميــع أنحــاء لبنــان، إضافــةً إلــى جميــع الوثائــق التــي تنبثــق عــن 
ــذه االســتراتيجية.  ــي ه ــا ف ــف المجــاالت المنصــوص عنه مختل
ــة  وتقتــرح هــذه االســتراتيجية أن تُجــري منصــة الجهــات المعنيَّ
ــة  ــة ومطلوب ــة حديث ــاء معرف ــد لبن ــدة، تمّه ــاً جدي ــباب أبحاث بالش
حــول مواضيــع تهــمُّ جميــع الجهــات المانحــة الُمتعــّددة والُمَمثَّلــة 
فــي المنّصــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنَّ علــى األبحــاث أن تترافــق 
مــع تطبيــق مختلــف عناصــر االســتراتيجية وأن تدعــم تنفيذهــا، 
وهــي عبــارة عــن أبحــاث حــول األعمــال التــي تســتند مباشــرة 

إلــى العمليــات االســتراتيجية وتُعّززهــا.

بناء التنسيق الفعال:

ســتكون المنصــة مكانــاً لاّطــاع علــى أحــدث المعلومــات 
ــة  ــات المفتوح ــراء النقاش ــتمرة وإلج ــتجدَّات بصــورة مس والُمس
ــذة حــول آفــاق التمويــل،  بيــن الجهــات المانحــة والــوكاالت الُمنفّ
وتطويــر البرامــج، وتأثيرهــا واســتدامتها. وســيقوم فريــق تنســيق 
بــإدارة الجلســات عنــد إطــاق البرامــج الرئيســية للشــباب، بحيــث 
يُمكــن لجميــع الجهــات المعنيَّــة تلقـّـي المعلومــات وتبــادل األفــكار 
واستكشــاف مجــاالت التعــاون الُمحتملــة علــى أرض الواقــع. كمــا 
ســيقوم الفريــق بمراجعــة األعمــال التــي أُنِجــزت عنــد االنتهــاء 
مــن البرامــج الرئيســية، وذلــك لجمع وتحليــل الدروس الُمســتفادة.

تصميم البرامج القائمة على الشراكة:

ــل  ستســعى كل مــن اللجنــة التوجيهيــة وفريــق التنســيق للتَّوصُّ
إلــى تأييــد هــذه االســتراتيجية مــن قِبَــل جميــع الجهــات المعنيَّــة 
ــك الشــباب أنفســهم،  ــي ذل ــا ف ــن، بم ــى أوســع نطــاق ُممك وعل
والجانبْيــن الرســميَّْين الفلســطيني واللبنانــي، والجهــات المانحــة، 
ــة مــن  ــة العامل ــر الحكومي ــة والمنظمــات غي ــوكاالت الدولي وال
أجــل الشــباب. باإلضافــة إلــى ذلــك، ســتعمل اللجنــة التوجيهيــة 
ــل إلــى  مــع منصــة الجهــات المعنيَّــة بالشــباب مــن أجــل التَّوصُّ
برامــج قائمــة علــى التعــاون وتُرّكــز علــى هــذه االســتراتيجية، 
كمــا ســتدعم جميــع الجهــات المانحــة والــوكاالت الدوليــة التــي 
تُنفـّـذ البرامــج الرئيســية االلتــزام بهــذه االســتراتيجية فــي توجيــه 

عمليــات التخطيــط التــي تقــوم بهــا.

وضع جدول أعمال ُمشترك:

مــن أجــل التَّأكيــد علــى االلتــزام باالســتراتيجية مــن خــال 
ــق التنســيق  ــى خطــة عمــل ملموســة، ســيعمل فري ــا إل ترجمته
الخــاص بهــذه االســتراتيجية مــع منصــة الجهــات المعنيَّــة علــى 
وضــع جــدول أعمــال مشــترك وخطــة عمــل قائمــة علــى 
ــع  ــاون م ــام 2021، بالتع ــا حــول الشــباب للع ــاون لرؤيته التع
منتــدى متابعــة الشــباب )راجــع الصفحــة 32(. وتطمــح الرؤيــة 
حــول الشــباب للعــام 2021 إلــى إقامــة فعاليـّـات علــى المســتوى 
ــّث أصــوات الشــباب  ــن شــأنها ب ــام 2021 م ــي الع ــي ف الوطن
المســتويات واالحتفــاء بقصصهــم  الفلســطيني علــى جميــع 

ــم. ــم وإمكاناته وإنجازاته

تشكيل مجموعة للّتمويل المشترك:

تقتــرح هــذه االســتراتيجية تشــكيل مجموعــة للتّمويــل الُمشــترك 
تضــم العديــد مــن الجهــات المانحــة التــي قــد تُســاهم بالتمويــل 
لدعــم أهــداف ُمحــدَّدة مــن االســتراتيجيّة. وقــد يُقــّدم ذلك دروســاً 
للجنــة الحــوار ولجميــع الشــركاء فــي المنصــة المشــتركة حــول 
العمــل مــع نمــوذج جديــد لتمويــل األهــداف االســتراتيجية ضمن 

ــدة. إطــار رؤيــة ُموحَّ

بناء طريقة تقييم تستند إلى أرض الواقع:

ــباب،  ــى الش ــه إل ــي تتوجَّ ــاريع الت ــم المش ــار لتقيي ــم إط تصمي
ــهم. ــباب أنفس ــى الش ــا عل ــى تأثيره ــاًء عل ــك بن وذل

ة الجهات المعنيَّة بالشباب؟ كيف تعمل منصَّ

الداخلــي  النهائــي والنظــام  الهيــكل  ر  يُقــرَّ مــن المتوقــع أن 
ــة  ــة الرئيســيَّة. وتقتــرح لجن للمنصــة بمشــاركة الجهــات المعنيَّ
ــن الهيــكل هيئتْيــن ُمختلفتْيــن: الجمعيــة العامة،  الحــوار أن يتضمَّ

ــدَّدة. ــع المح ــل حــول المواضي ــات العم ومجموع
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الجمعيــة العامــة: تجمــع الجمعيــة العامــة ُممثّليــن عــن الجهــات 
ـة األساســيَّة وممثّليــن عــن مجموعــات العمــل. لكنَّهــا  المعنيَـّ
المســتوى  علــى  بــل  التنفيــذي،  المســتوى  علــى  تعمــل  ال 
االســتراتيجي؛ إذ تتمثـّـل وظيفتهــا الرئيســية فــي اتخــاذ القرارات 

ــنة. ــي الس ــّرةً ف ــك م ــتراتيجية ككل، وذل ــة باالس الُمتعلّق

ــة  ــل المهم ــاالت المحــددة: تتمث ــل حــول المج مجموعــات العم
ــتركة،  ــج ُمش ــر برام ــي تطوي ــل ف ــات العم ــية لمجموع الرئيس
ــتدامة  ــان اس ــق، وضم ــة للتّحقي ــة وقابل ــاريع مهمَّ ــراح مش واقت
ــا  ــز عليه ــي تُرّك ــاالت الت ــي المج ــة ف ــة القائم ــج الحالي البرام
ــل  ــاالت العم ــع مج ــاالت م ــذه المج ــق ه ــات. وتتواف المجموع
الخمســة: االســتدامة الماليــة؛ تغييــر الّســرديَّات؛ وظــروف البيئة 
العمرانيــة؛ والصحــة؛ والتعليــم. ســيضمن ذلــك تحقيــق جهــود 
ــن  ــال أي م ــدم إهم ــل، وع ــاالت العم ــع مج ــي جمي ــة ف ُمتزامن
الركائــز األساســية لهــذه االســتراتيجية. وستشــمل كل مجموعــة 
ــي  ــة ف ــة والعامل ــة الُمهتّم ــات المعنيَّ ــن الجه ــن ع ــل، ُممثّلي عم

ــه المجموعــة. ــز علي ــذي تُرّك المجــال ال

مــن أجــل تحقيــق فعاليــة أكبــر علــى مســتوى مجموعــات 
ــن 12 و15  ــا بي ــي كل منه ــراوح عــدد األعضــاء ف العمــل، يت
ــة  ــات الفاعل ــاركة الجه ــوع ومش ــان التن ــدف ضم ــاً. وبه ُممثّ
علــى اختافهــا، يجــب أن تُؤخــذ المســائل التاليــة بعيــن االعتبــار 
عنــد اتخــاذ أي قــرار بشــأن الهيــكل واألنظمــة الداخليــة للجمعية 

العامــة ومجموعــات العمــل:

أن يکون هناك توازن في مشــاركة األطــراف المختلفــة 	 
العمــل،  مجموعات  مــن  کل  وفي  العامة  الجمعية  في 
من  متناسب  عــدد  هنــاك  يكــون  أن  يجــب  وبالتالــي، 
والمنظمات  الدولية  الحکومية  غير  والمنظمات  المانحين 

اللبنانية. والسلطات  المحلية  الحکومية  غير 

ــة 	  ــي الجمعي ــة ف ــق الجغرافي ع المناط ــوُّ ــل تن ــم تمثي أن يت
العامــة وفــي كل مجموعــة عمــل.

أن تأخــذ األنظمــة الداخليــة لمجموعــات العمــل والجمعيــة 	 
والتضــارب  القــوة  ديناميــات  االعتبــار  بعيــن  العامــة 
ــة.  ــات المعنيَّ ــف الجه ــن مختل ــح بي ــي المصال ــل ف الُمحتم
وبمســاعدة فريــق مــن الُميّســرين والُخبــراء، ســيتم تصميــم 
ــي اســتخدام الســلطة،  ــف ف ــع التَّعسُّ ــة لمن ــة الداخلي األنظم
تضمــن  بطريقــة  الُمتزايــدة  النزاعــات  مــع  وللتعامــل 

اســتمرارية العمــل.

ــيق  ــإنَّ التنس ــة، ف ــة مترابط ــل المختلف ــاالت العم ــا أنَّ مج وبم
المســتمر بيــن مختلــف مجموعــات العمــل يُشــّكل ضــرورة 
ــة  ــرق عمــل مختلف ــا ســيتم تشــكيل ف لنجــاح االســتراتيجية. كم
ــز  ــن هــذه المجموعــات، للتَّركي فــي كل مجموعــة عمــل، أو بي
علــى مهــام واتّجاهــات ُمحــدَّدة فــي العمــل. وســتقوم تلــك الفــرق 
بالتنســيق فــي مــا بينهــا فــي إطــار اجتماعــات مجموعــات العمل 
وجلســات العمــل. كمــا يُمكــن لفريــق العمــل أن يعمــل بالشــراكة 
ــا يُعــّزز  مــع الجهــات المعنيَّــة التــي ال تنتمــي إلــى المنصــة، ممَّ
ــة مــن دون اإلضــرار  ــة الُمهتمَّ بالتالــي إشــراك الجهــات المعنيَّ

بكفــاءة مجموعــات العمــل.

خطة العمل واألهداف األولية

الهدف األولي لمنتصف العام 2019:

إضفــاء الطابــع الرســمي علــى المنصــة المشــتركة للجهــات 	 
المعنيَّــة بالشــباب مــن خــال خطــوات العمــل التاليــة:

o  ،ــة قــة، بالشــراكة مــع الجهــات المعنيَّ إجــراء أبحــاث ُمعمَّ
ــة القائمــة  ــات الحالي ــل، والدينامي ــق التموي ــع تدف لفهــم واق
ـة، والتحديــات الرئيســية التــي  مــا بيــن الجهــات المعنيَـّ

ــيق. ــال التنس ــي مج ــابقة ف ــارب الس ــا، والتج تواجهه
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o  األوليــة العمــل  وخطــة  االســتراتيجية  مســودَّة  تقديــم 
ــة  ــتضافة جلس ــة، واس ــات المعنيَّ ــى الجه ــا إل الخاصــة به
ُمتابعــة مشــتركة ومناقشــة إمكانيــة االســتفادة مــن المنصــة 
ـة،  فــي وضــع جــدول أعمــال كل مــن الجهــات المعنيَـّ

ــا. ــأ عنه ــد تنش ــي ق ــاون الت ــبل التع وس

o  ،ــة ــات المعنيَّ ــع الجه ــم جمي ــرة تض ــات ُميسَّ ــة جلس إقام
لتبــادل األفــكار واِتخــاذ قــرار بشــأن الهيــكل النهائــي 
للجمعيــة العامــة ومجموعــات العمــل، كالتسلســل الهرمــي، 
ــي  ــرات الت ــا، وعــدد الم ــا بينه ــي م وأشــكال التواصــل ف
ــة العامــة ومجموعــات العمــل معــاً  ســتجتمع فيهــا الجمعي

ــخ. وبشــكل منفصــل، إل

o  إضفــاء الطابــع الرســمي علــى المنصــة مــن خــال ُمذكَّــرة
تفاهــم تتبــع مصادقــة الجهــات المعنيَّــة علــى االســتراتيجية 
واتفاقهــا علــى مجموعــة ُمحــدَّدة مــن أهــداف المنصــة 

التــي يُمكــن تحقيقهــا فــي ســياق االســتراتيجية.

o  تشــكيل مجموعــات العمــل الخمــس التــي تُرّكــز علــى كل
موضــوع علــى ِحــدة.

o  تشــمل عاميــن،  لمــدة  ــة  للمنصَّ عمــل  خطــة  وضــع 
ــج  ــتجدات برام ــداول مس ــة لت ــات العادي ــدول االجتماع ج
الشــباب المختلفــة الحاليَّــة والمســتقبليَّة، والتقــدم فــي تنفيــذ 
ــى  ــة إل ــة الحــوار، باإلضاف االســتراتيجية مــن خــال لجن
ــي لألحــداث واالجتماعــات الرئيســية  وضــع جــدول زمن

ــل. ــل العم ــرز مراح ــال أب ــباب خ ــع الش م

 الهدف األولي للعام 2020:

وضــع جــدول أعمــال للعام 2021 حول الشــباب باشــتراك 	 
أعضــاء منصــة الجهــات المعنيَّــة بالشــباب ومنتــدى متابعــة 

الشــباب، وذلــك بحلــول منتصف العــام 2020.

تقييــم االســتراتيجية ومراجعــة مجــاالت العمــل بحلــول 	 
نهايــة العــام 2020.
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5-3. منتدى متابعة الشباب الفلسطيني

ــام األول  ــي المق ــطيني ف ــباب الفلس ــة الش ــدى متابع ــّكل منت يُش
مســاحةً تُتيــح لهــؤالء متابعــة تطويــر االســتراتيجية وتقديــم 
ــط  ــداف وخط ــل أه ــي تعدي ــاركة ف ــا، والمش ــاهماتهم حوله مس
ــة. وســيعمل الشــباب المشــارك فــي هــذا  العمــل فــي كل مرحل
ــى  ــتراتيجية، وعل ــذ االس ــة تنفي ــال عملي ــفراء خ ــدى كس الُمنت
وجــه الخصــوص أمــام مجتمــع الشــباب الــذي يُمثّلونــه. وســتلجأ 
لجنــة الحــوار أيضــاً إلــى الُمنتــدى بهــدف التشــاور مــع الشــباب 
واألخــذ بمســاهماتهم بشــأن أي توصيــات حــول الّسياســات 
الُمتعلّقــة بهــم، والتــي قــد يتــم اقتراحهــا علــى الحكومــة اللبنانيــة 

فــي المســتقبل. كمــا تدعــو اللجنــة كل مــن اليونيســف وجمعيــة 
ــي،  ــباب اللبنان ــدى الش ــة بمنت ــذه المجموع ــط ه ــى رب ــار إل مس
وبالمجموعــة  تأسيســه،  فــي  أساســي  لهمــا دور  كان  الــذي 
ــة  ــي أسســتها جمعي ــة للشــباب الفلســطيني الت األساســية الوطني
مســار، وذلــك ســعياً لتبــادل الخبــرات والــدروس الُمســتفادة فــي 

ــاء. ــل المجموعــة بشــكل بنّ ــر وتفعي تطوي

النُُّهج الُمقترحة اإلمكانيات المسائل العالقة

تســهيل ظهــور القيــادات الشــبابية مــن 
خــال إشــراك الشــباب فــي العمليــة وفــي 

ــرار. ــع الق صن

ميــل الشــباب الفلســطيني إلــى االنخــراط 
فــي المجتمــع بشــكل كبيــر واالندفــاع وراء 
العمــل مــن أجــل تحســين  إلــى  الحاجــة 

االجتماعيــة. الظــروف 

التقليل من عزيمة الشباب.
الشــباب،  بيــن  واليــأس  االكتئــاب  انتشــار 
إضافــةً إلــى فقــدان األمــل والشــك بإمكانيــة 

التغييــر.

مــن  الشــباب  لتمكيــن  منتــدى  إنشــاء 
التعبيــر عــن آرائهــم والتواصــل مباشــرة 
مــع الجهــات المعنيَّــة األخــرى؛ وبالتالــي 
والفهــم  الشــفافية  مــن  المزيــد  خلــق 

الُمتبــادل.

نُُهــج  اتبــاع  فــي  ـة  المعنيَـّ الجهــات  إرادة 
أكثــر تشــاركية، وشــمولية لعــدد أكبــر مــن 

الشــباب.

الفجــوة القائمــة بيــن الشــباب والجهــات المعنيَّــة 
الثقــة  بقلّــة  الُمتعلّقــة  والمشــاكل  األخــرى، 

بالجهــات المانحــة.

إطــاراً  يُوفّــر  هيــكل  إنشــاء  تعزيــز 
ــم،  ــى اختافه ــباب عل ــن الش ــاون بي للتع
نحــو  ــه  وُموجَّ شــامل  نهــج  باســتخدام 
محادثــات  بإجــراء  والســماح  العمــل، 

الشــباب. بيــن  قــة  وُمعمَّ ـدة  ُمعقَـّ

خيبة األمل إزاء حال االنقسام.

الرغبــة فــي العمــل الجماعــي للمســاهمة فــي 
إحــداث تغييــر اجتماعــي إيجابي.

االنقســامات السياســية فــي المجتمــع الفلســطيني 
علــى جميــع المســتويات، وانعكاســها علــى 
االنقســام العميــق مــا بيــن الشــباب أنفســهم 

ــض. ــم البع ــن بعضه ــور م والنف

تمكيــن الشــباب المســتقل مــن المشــاركة 
ــاواة  ــدم المس ــى ق ــرار عل ــع الق ــي صن ف
ــل.  ــى الفصائ ــباب الُمنتســب إل ــع الش م

ــا توجــد شــراكة  ــور اإلســتثناءات حيثم ظه
الفاعلــة  الشــباب  كاملــة مــع مجموعــات 

داخــل المخيمــات.

ــل السياســية  ــة للفصائ ــؤدي الســيطرة القوي - ت
ــى: ــى المخيمــات إل عل

- صعوبــة فــي إطــاق مشــاريع جديــدة داخــل 
المخيمات.

- رفــض األفــكار وتصنيفهــا تلقائيّــاً علــى أنَّهــا 
سياســيَّة 

مــن  العديــد  حــول  الشــباب  توحيــد 
المشــتركة،  والطموحــات  االهتمامــات 
مــا يعكــس صــورة الشــباب الُمتّحــد أمــام 

ـة. بقيــة الجهــات المعنيَـّ

ــانحة،  ــة كفرصــة س ــة الحالي ــام اللحظ اغتن
المانحــة  الجهــات  مــن  العديــد  أنَّ  حيــث 
ــوارد  ــن الم ــد م ــص المزي ــتعدَّة لتخصي ُمس

للشــباب.

نــدرة المــوارد، ممــا يــؤدي إلــى المنافســة 
وتزايــد ِحــَدة االنقســامات فــي المبــادرات التــي 

ــباب. ــا الش يقوده

يزيــد الطابــع السياســي الــذي يترافــق مــع 
التمويــل مــن حــدة االنقســام بيــن الشــباب، 
ــراءات  ــن اإلج ــد م ــاذ المزي ــى اتخ ــو إل ويدع

مبادراتهــم. ضــد  الصارمــة 

ضمــان مشــاركة الشــباب مــن جميــع 
ــباب،  ــة الش ــي منتــدى متابع ــق ف المناط
وذلــك مــن خــال تطبيــق الامركزيّــة 

علــى المنتــدى.

مــع  اجتماعــات  الحــوار  لجنــة  عقــد 
مجموعــات فــي 6 مناطــق مختلفــة فــي 
للفروقــات  أولــي  فهــم  وتطويــر  لبنــان، 
الجغرافيــة والقواســم المشــتركة القائمــة بيــن 

الشــباب.

هنــاك ضعــف فــي فهــم العديــد مــن األولويــات، 
ل أعلى  والتــي تختلــف بحســب المنطقــة. ويُســجَّ
عــدد مــن المبــادرات التــي يقودهــا الشــباب فــي 

بيــروت وصــور، وأقلهــا فــي البقاع.
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مــن أجــل تحقيــق أعمــال فعّالــة علــى أرض الواقــع، علــى 
مشــاركة الشــباب فــي المنتــدى أن تعكــس وتُمثـّـل تنــّوع آرائهــم 
السياســية ومصالحهــم العامــة علــى نحــو واٍف. بالتالــي، هنــاك 
حاجــة إلــى أدوات ُمناســبة للتواصــل، واألهــم مــن ذلــك، هنــاك 
حاجــة إلــى تســهيات كافيــة للتعامــل مــع النزاعــات الُمحتملــة 
وديناميــات القــوة المتوقعــة. وســتقوم لجنــة الحــوار بدعــوة 
وإشــراك جميــع المجموعــات الشــبابيَّة الناشــطة سياســياً أو 
بشــكل غيــر سياســي فــي منتــدى متابعــة الشــباب. فــي ضــوء 
ذلــك، ســتحث اللجنــة منظمــة التحريــر الفلســطينية علــى تطويــر 
وتمكيــن شــبكة الشــباب التــي أنشــأتها مؤخــراً، وتعزيــز عوامــل 
ــاركة  ــي المش ــن ف ــبكة الراغبي ــجيع أعضــاء الش ــم، وتش دمجه
ــي  ــاركة. وف ــى المش ــباب عل ــة الش ــدى متابع ــي منت ــة ف الفاعل
الســياق نفســه، ســتتواصل اللجنــة مــع شــبكات المبــادرات 
الشــبابية الموجــودة ســابقاً )حتــى بعــد توقّــف نشــاطها( بهــدف 
ــى  ــة إل ــدى. باإلضاف ــات المنت ــى اجتماع ــام إل ــا لانضم دعوته
ــي: ــوم بمــا يل ــة، ســوف تق ــل اللجن ــز تمثي ــك، وبهــدف تعزي ذل

ضمــان مشــاركة الشــباب مــن جميــع المناطــق مــن خــال 	 
الســت  المناطــق  فــي  ُمنتظمــة  نقــاش  مســاحات  عقــد 
الرئيســية )الشــمال، البقــاع، بعلبــك، بيــروت، صيــدا، 

وصــور(.

ــن 	  ــة الذي ــات المختلف ــن الخلفيَّ ــباب م ــراك الش ــان إش ضم
ــات  ــاريع المنظم ــن مش ــتفادة م ــادة االس ــتطيعون ع ال يس
غيــر الحكوميــة. وينبغــي القيــام بذلــك عــن طريــق تنويــع 
ــرص  ــر، والح ــكل أكب ــال بش ــه األعم ــاطات، وتوجي النش
علــى اعتمــاد قنــوات التواصــل المختلفــة لضمــان وصــول 

ــع الشــباب. ــى جمي الدعــوة إل

شين/الُمســتبعدين 	  توفيــر مســاحة حاضنــة للشــباب الُمهمَّ
ليســتفيدوا ويتمّكنــوا مــن المشــاركة فــي النشــاطات، عــن 
طريــق تعييــن ُميّســرين مــن الخبــراء الذيــن ســيُقّدمون 
مســاحة آمنــة لــكل شــخص يحضــر مســاحات النقــاش 

ــاركة. ــى المش ــزه عل وتحفي

ضمان مشارکة النساء من خال وجود استراتيجية تواصل 	 
مراعيــة لاعتبــارات الجندرية.

ضمــان ســهولة الوصــول إلــى اللقــاءات واالجتماعــات مــن 	 
خــال تأميــن النقليــات عنــد الحاجــة.

ما هو دور منتدى متابعة الشباب؟	 

هــو منصــة إلطــاق االســتراتيجية وتلقـّـي تعليقات الشــباب 	 
حولها.

هــو مســاحة يتابــع الشــباب فيهــا بشــكل منتظــم، تطــورات 	 

ــة الجهــات المعنيَّة، ويناقشــون  مجموعــات العمــل فــي منصَّ
مستجداتها.

هــو المنصــة التــي تمكــن الشــباب مــن المســاهمة فــي 	 
عــن  واإلعــراب  تأثيرهــا،  ومراقبــة  االســتراتيجية، 
احتياجاتهــم واحتياجــات أقرانهــم غيــر القادريــن علــى 

المشــاركة.

ــم 	  ــن بعضه ــات بي ــراء النقاش ــباب إج ــال للش ــح المج تفس
ــول  ــض ح ــم البع ــى رؤى بعضه ــتماع إل ــض، واالس البع
ــك مناقشــة احتياجاتهــم  ــر عليهــم، وكذل ــي تؤثّ ــا الت القضاي

ــم. ــى واقعه ــة عل ــاريع التنموي ــر المش وتأثي

تربــط الشــباب بشــكل مباشــر بالجهــات المعنيــة، وتتيــح لــه 	 
ــي  ــة بالمشــاريع الت ــرارات المتعلق ــي الق ــر ف فرصــة التأثي

تســتهدفه.

كيف يعمل منتدى متابعة الشباب؟

اجتماعات عامة إقليمية ُمنتظمة )مساحات نقاش(

فــي كل منطقــة مــن المناطــق الســتة، ســتتم دعــوة الشــباب 
لحضــور اجتمــاع عــام منتظــم يُعقــد بشــكل دوري. ســيُنّظم 
ــيُقّدم  ــتراتيجية. وس ــي لاس ــق اإلقليم ــات الُمنّس ــذه االجتماع ه
فريــق تنســيق االســتراتيجية ُمســتجدَّات عامــة حــول عمــل هــذه 
المنصــة، تليهــا جلســة ُميسَّــرة حيــث يتناقــش الشــباب ويُعَلِّقــون 
علــى مــا تــم تقديمــه. ســيتم االســتعانة خــال هــذه االجتماعــات 
ــام  ــمي، وإلله ــاع الرس ــة االجتم ــر صيغ ــة لكس ــطة مختلف بأنش
الشــباب بطــرق إبداعية، وإلشــراك الشــباب الذيــن ال يحضرون 

ــات المناقشــة. عــادةً االجتماعــات الرســمية ومنتدي

مجموعات مرجعية

ــا  ــز كل منه ــة، ترك ــات مرجعي ــس مجموع ــكيل خم ــيتم تش س
علــى إحــدى مجــاالت العمــل ، وتضــم كل منهــا مــا يصــل 
ــي  ــرة ف ــاص أو الخب ــن اإلختص ــون بي ــباب يجمع ــى 10 ش إل
ــى تمثيــل مجموعــة أوســع  مجــال العمــل المحــدد، والقــدرة عل
مــن الشــباب الفلســطيني )مــن الفصائــل كمــا مــن المجموعــات 
والنــوادي والشــبكات المســتقلة(. ســيكون هنــاك صلــة مباشــرة 
ــن هــذه المجموعــات ومجموعــات العمــل التابعــة للمنصــة،  بي
حيــث ســتكون المجموعــات المرجعيــة الجهــة التــي ستتشــاور 
قراراتهــا،  صحــة  مــن  ـق  للتحقُـّ العمــل  مجموعــات  معهــا 
ــد  ــاب أح ــيتم انتخ ــا وس ــهم، كم ــباب أنفس ــع الش ــا م واختباره
ــي  ــا ف ــة، ليمثله ــات المرجعي ــن المجموع ــي كل م األعضــاء ف
االجتماعــات المنتظمــة لمجموعــات العمــل. ســتكون الوظائــف 

ــة: ــي التالي ــة ه ــات المرجعي ــية للمجموع الرئيس
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والبرامــج 	  االقتراحــات  حــول  داخلــي  نقــاش  إجــراء 
المختلفــة فــي كل مــن مجــاالت العمــل، واقتــراح تعديــات 

ــة. ــد الحاج عن

تمثيــل صــوت الشــباب فــي كّل مــن مجــاالت العمــل مــن 	 
ــم  ــة، ونقله ــات المعني ــة الجه ــع منص ــم م ــال تواصله خ
معرفتهــم  علــى  المبنيــة  واالقتراحــات  الفعــل  لــردود 

بالســياق وارتباطهــم بالمجتمــع.

الربــط بيــن الجهــات المعنيــة ومجتمــع الشــباب الفلســطيني 	 
بشــكل عــام.

نقل مستجدات مجموعات العمل إلى الشباب.	 

ســتوفر  االســتراتيجية،  إطــار  فــي  وظيفتهــا  جانــب  إلــى 
المجموعــات المرجعيــة، فرصــة للشــباب مــن مختلــف الخلفيات 
ــع محــددة،  ــاش فــي مواضي السياســية لتجــاوز خافاتهــم، والنق
والتوصــل إلــى قــرارات ملموســة تخــدم مصلحــة الشــباب 
العامــة. ســوف تنظــم لجنــة الحــوار نقاشــات ومجموعــات 
ــذه  ــة تشــكيل ه ــر الخاصــة بكيفي ــد المعايي ــدف تحدي ــز به تركي
المجموعــات المرجعيــة، وماهيــة قوانينهــا الداخليــة، كمــا وآليــة 
حمايــة أعضائهــا. وســتحرص  اللجنــة أن تضمــن هــذه المعاييــر 
والقوانيــن التنــوع، وتمثيــل الشــباب المســتقل، والمشــاركة 

ــر. ــة التعبي ــة حري ــائية وحماي النس

ســتعمل المجموعــات المرجعيــة علــى أســاس تطوعــي، ولكنهــا 
ســتحصل علــى الدعــم اللوجســتي مــن فريــق التنســيق الخــاص 
باالســتراتيجية )كالحصــول علــى مســاحة لاجتمــاع، والوجبات 

والمشــروبات، والنقــل، وميســرين لاجتماعــات(.

خطوات العمل واألهداف المؤقتة

األهداف المؤقتة لمنتصف العام 2019:

خــال 	  مــن  الفعّــال  عملــه  وإطــاق  المنتــدى  إنشــاء 
التاليــة: اإلجــراءات 

اســتضافة مســاحات نقــاش ُمنتظمــة فــي المناطــق الســت، 	 
حيــث يقــوم فريــق التنســيق الخــاص باالســتراتيجية بعرض 

ــة مجموعــات العمــل مــع الشــباب. ومناقشــة عمــل منصَّ

تحديــد الجهــات الرئيســية التــي تمثــل الشــباب، والتــي 	 
ينبغــي أن تشــارك فــي المجموعــات المرجعيــة. 

تنظيــم وإجــراء مناقشــات فــي مجموعــات تركيــز شــبابية 	 
ــة  ــة، وماهي ــر تشــكيل المجموعــات المرجعي ــد معايي لتحدي

قوانينهــا الداخليــة، كمــا وآليــة حمايــة أعضائهــا.

تشــكيل المجموعــات المرجعيــة، وانتخــاب أحــد األعضــاء 	 
فــي كّلٍ منهــا لتمثيلهــا فــي اجتماعــات مجموعــة العمــل. 

ــة، 	  ــد اجتماعاتهــم الدوري ــة بعق ــدء المجموعــات المرجعي ب
ــة وذات  وبمتابعــة عمــل مجموعــات العمــل التابعــة للمنصَّ

الصلــة بالمواضيــع التــي تتناولهــا.

مراجعة نموذج العمل وتحسينه للتأكد من شموليته.	 
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5-4. فريق التنسيق الخاص باالستراتيجية

يتألــف فريــق التنســيق الخــاص باالســتراتيجية مــن أربعــة 
لمجموعــات  وُمنّســقان/تان  رئيســي/ة،  )ُمنّســق/ة  خبــراء 
العمــل، وُمنّســق/ة إقليمــي/ة للشــباب مســؤول/ة عــن التواصــل 
الُمجتمعــي(، يعملــون بــدوام كامــل لتنظيــم وتنســيق العمــل 
بالشــباب  ـة  المعنيَـّ الجهــات  ــة  منصَّ فــي  عليــه  واإلشــراف 

ومنتــدى متابعــة الشــباب.

تشمل مهام فريق التنسيق:

تيسير عملية إنشاء منصة الجهات المعنية.	 

تيســير عمليــة إنشــاء مجموعــات الشــباب المرجعيــة تبعــاً 	 
للمعاييــر التــي تقــررت فــي المجموعــات المركــزة.

تنســيق وتســهيل اجتماعــات مجموعــات العمــل وجلســات 	 
العمــل.

تنسيق اجتماعات المجموعات المرجعية.	 

تنظيــم االجتماعــات الســنوية للجمعيــة العامــة التابعــة 	 
باســتمرار. الشــباب  ــة ومنتــدى متابعــة  للمنصَّ

تنظيم مساحات النقاش اإلقليمية الدورية للشباب.	 

تطويــر اســتراتيجية تواصــل، وضمــان اســتمراريَّة النقــاش 	 
ُمســتجدَّات  وحــول  االســتراتيجية  حــول  الشــباب  مــع 

ــل. ــات العم مجموع

عــرض أعمــال مجموعــات العمــل علــى الشــباب فــي 	 
النقــاش اإلقليميــة. مســاحات 

إبــاغ اللجنــة التوجيهيــة لاســتراتيجية بانتظــام، حــول 	 
ــل. ــات العم ــه مجموع ــذي حققت ــدم ال التق

العمــل 	  مجموعــات  بيــن  الُمتداخلــة  المســائل  تحديــد 
الُمناســبة. بالطريقــة  ببعضهــا  وربطهــا  المختلفــة، 

تقييــم عمليــة تنفيــذ االســتراتيجية وصياغــة اقتراحــات 	 
جديــدة.

ــراء  ــق التنســيق بدعــم خب ــك، ســيحظى فري ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــم: ــة، ومنه ــي مجــاالت ُمختلف ف

خبير/ة قانوني/ة.	 

خبير/ة في مجال التواصل.	 

خبير/ة في االقتصاد وتطوير مشاريع ريادة األعمال.	 

خبير/ة في تصميم العمليات.	 

خبير/ة في التعليم.	 

ة.	  خبير/ة في الصحَّ

خبير/ة في التخطيط العمراني.	 

فريق من الُميّسرين.	 
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6-1. تمويل االستراتيجية: إمكانات التمويل 
المشترك

ـى عــّدة خيــارات لتمويــل هــذه االســتراتيجية، وتهــدف  تتجلَـّ
جميعهــا إلــى الســعي لوضــع كل تمويــل ُمتــاح فــي إطــار 
ــة  ــد كيفي ــة، وتحدي ــوال الُمتاح ــي األم ــر إلجمال ــورة األكب الص
تحقيــق أكبــر أثــر لهــا علــى أرض الواقــع، ودعــم إقامــة البرامــج 
بطريقــة ُمســتدامة وُمتّســقة، باإلضافــة إلــى دمج الشــباب وتعزيز 
دورهــم القيــادي. كمــا تتطلـّـع لجنــة الحــوار، بالتعــاون الوثيق مع 
شــركائها، إلــى استكشــاف خطــط التمويــل التــي ســتضم مــا يلــي:

ــات . 1 ــن الجه ــاون بي ــترك والتع ــكل مش ــج بش ــة البرام إقام
المانحــة علــى جميــع المســتويات بمــا فــي ذلــك التخطيــط 
ــل إلــى التمويــل التكميلــي  والتنفيــذ والتقييــم، وبالتالــي التَّوصُّ
لتحقيــق أقصــى أثــر ُممكــن ضمــن مجــال العمــل الواحــد.

ل مســؤولية وُملكيّة . 2 إدارة التمويــل المشــترك - وبالتالــي تحمُّ
البرامــج بشــكل ُمشــترك - بمــا فــي ذلك دمج الشــباب بشــكل 
ــم فــي صنــع القــرار الُمتعلّــق باســتخدام التمويــل عبــر  ُمنظَّ
ــع  ــن جمي ــدى الشــباب، وتمكي ــة لمنت المجموعــات المرجعي
الجهــات المعنيــة مــن المشــاركة بشــكل جماعــي فــي تحديــد 
ــة  ــل منصَّ ــق مجموعــات عم ــل عــن طري ــات التموي أولوي

الجهــات المعنيــة.

ــّزز . 3 ــن أن يُع ــذي يُمك ــل ال ــل األج ــوح وطوي ــل الطم التموي
اســتدامة البرامــج، إلــى جانــب تقليــل اإلجــراءات اإلداريــة 
الُمترتّبــة علــى طلبــات التمويــل، ممــا قــد يســاهم فــي زيــادة 

األمــوال التــي تصــل إلــى الجهــات المســتفيدة.

ــن الجهــات المانحــة، ومــع . 4 ــة بي الشــفافية وتقاســم المعرف
ــي  ــب التكــرار ف ــة والشــباب، لتجنُّ مجتمــع الجهــات المعني
األبحــاث والمشــاريع، وبالتالــي تعظيــم االســتفادة مــن 

األمــوال.

ــع  ــل، م ــارات التموي ــة لخي ــكار ُمقترح ــاث أف ــي ث ــا يل ــي م ف
إمكانيــة تداخلهــا:

تخصيــص األمــوال علــى نحــو مــرن فــي مجــاالت أو . 1
تمويــل  عناصــر مختلفــة مــن االســتراتيجية، وبالتالــي 
ــّددة.  ــاريع ُمح ــلة مش ــن سلس ــدالً م ــتراتيجية ب ــات اس ُمكّون
ـب التمهيــد لهــذا الخيــار الُمواءمــة بيــن الجهــات  ويتطلَـّ
ــاالت( ذات  ــال )أو المج ــي المج ــل ف ــن التموي ــة وبي المانح
ــة  ــة وطويل ل ــة، ووضــع خطــط عمــل شــاملة وُمفصَّ األهميَّ

ــدى. الم

إنشــاء صنــدوق تمويــل مشــترك لاســتراتيجية، حيــث . 2
المانحــة  يُمكــن ضــم مســاهمات الحكومــات والجهــات 
الرئيســية للتّمويــل الُمقــدَّم مــن مصــادر أخــرى، والتــي عادة 
مــا تُســتغّل بشــكل أقــل فاعليــة، مثــل: قطاعــات األعمــال٬ 
لــة مــن القطاعيــن العــام والخــاص والتــي ال  والبرامــج الُمموَّ
تنــدرج بالضــرورة ضمــن المعونــات، والتبرعــات الُمقدَّمــة 
مــن المجتمعــات المحليَّــة نفســها لمشــاريع ُمحــدَّدة. ويتطلــب 
الفكــرة موافقــة األطــراف  تمهيــد الطريــق لمثــل هــذه 
المختلفــة علــى إطــار إلدارة التمويــل، يشــمل الجهــات 
ــن  ــية وُممثّلي ــية الرئيس ــة السياس ــات المعني ــة والجه المانح
عــن الشــباب، إضافــةً إلــى االتفــاق علــى اســتراتيجيات 
لجمــع التمويــل وكذلــك علــى عمليــة صنــع القــرار الختيــار 

ــا. ــي ســيتم تمويله المشــاريع الت

تطويــر نمــوذج تمويــل تراكمــي ال مركزي للمبــادرات التي . 3
يقودهــا الشــباب، حيــث يتــم تخصيــص جــزء مــن التمويــل 
لتنفيــذ مشــاريع تقترحهــا وتقودهــا مباشــرةً شــبكة مــن 
الشــباب، تتفاعــل بنشــاط مــع هــذه االســتراتيجية )كالشــباب 
المشــارك فــي منتــدى متابعــة الشــباب علــى ســبيل المثــال، 
ــة تخصيــص  راجــع الفصــل 5.3(. ومــن النمــاذج الُمحتمل
ــنويّاً.  ــاب س ــو ش ــكل عض ــة ل ــروطة ثابت ــر مش ــة غي منح
العمــل علــى  يختــاروا  أن  إمــا  للشــباب  يُمكــن  عندهــا 
مشــروعهم الخــاص، أو جمــع المنــح مــن خــال الشــراكة 
ــم  ــن ِمنَِحه ــزء م ــرع بج ــن، أو التب ــاء اآلخري ــع األعض م
ــتفادة  ــم االس ــدون أنَّ بإمكانه ــن يعتق ــن الذي ــباب اآلخري للش
منهــا بشــكل أفضــل. يُمثـّـل ذلــك نموذجــاً تقدُّميـّـاً يعتمــد على 
ــة  ــباب بطريق ــادة الش ــي قي ــتثمار ف ــي لاس ــدأ األساس المب
ــق الشــركاء  ــه تواف ــل األساســي في ملموســة. ويشــمل العم
ــاركيَّة،  ــاملة والتش ــا الش ــتراتيجية وقيمه ــع االس ــباب م الش
والتزامهــم للمســاهمة فــي نجاحهــا، والتأســيس الفعلــي 
لشــبكة نشــطة )ويمكــن لهــذا النمــوذج التمويلــي أن يكــون 

ــك الشــبكة(. ــز لتأســيس تل ــة حاف بمثاب

6. المضي ُقُدمًا
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الصلــة  ذات  البديلــة  التمويــل  لنمــاذج  حالــة  دراســات 
الُمقترحــة بالخيــارات 

الصنــدوق الدولــي لفقــراء الحضــر )UPFI(، وهــو 	 
ــرة  ــواخ الفقي ــاء واألك ــادات األحي ــن اتح ــف بي تحال
والمجموعــات الحضريــة الفقيــرة فــي 33 بلــداً 

ــة. ــركا الاتيني ــيا وأمي ــا وآس ــي أفريقي ــاً ف واقع

الســكن« 	  لحقــوق  اآلســيوي  »التحالــف  أنشــأ 
ــن  ــدوق بي ــذا الصن ــزج ه ــدوق )ACCA(. يم صن
11 مليــون دوالر أميركــي مــن تمويــل الجهــات 
ــة،  المانحــة، والمدَّخــرات مــن المجموعــات المحلي
القــروض  لتأميــن  الحكومــي،  التمويــل  وبعــض 
والمنــح علــى نطــاق صغيــر بهــدف معالجــة الفقــر 
ــتوى  ــع مس ــجيع رف ــة وتش ــق الحضري ــي المناط ف
لتراعــي  الرســمية  غيــر  الســكانية  التجمعــات 
ــان  ــن األحي ــر م ــي كثي ــك ف ــراء، وذل ــح الفق مصال

بالشــراكة مــع الحكومــات المحليــة.

فــي 	  المتخصصيــن  اقتــراح مــن مجموعــة مــن 
ــزي  ــي والامرك ــد الجماع ــوم، بالتحدي ــال العل مج
ــة  ــل للمراجعــة النظري ــك كبدي ــوم، وذل ــل العل لتموي
ــار  ــة اختي ــح فرص ــا يمن ــيكية، مم ــة الكاس الهرمي
ــاء”  ــة للعلم ــة الجماعي ــى “الحكم ــي إل البحــث العلم
ــل  ــات التموي ــاخنة أو اتجاه ــا الس ــن القضاي ــدالً م ب

ــائدة. الس

6-2. الرصد والتقييم والتعلُّم

لضمــان تحقيــق النتائــج الُمتوقَّعــة مــن االســتراتيجية، ســيُطلب 
مــن فريــق التنســيق وضــع إطــار واضــح لخطــة الرصــد 
والتقييــم، بمــا فــي ذلــك األدوات التــي ستُســتخدم لتنفيذهــا 
العملــي. ويجــب أن تأخــذ هــذه الخطــة بعيــن االعتبــار العوامــل 
ــي ستســمح  ــوع المؤشــرات الت ــّدد ن ــة، وأن تُح األساســية التالي

ــا: ــدى نجاحه ــاس م بقي

ع الشــباب 	  تواصــل ومشــاركة الشــباب: تُقــاس بأعــداد وتنــوُّ
المشــاركين فــي مختلــف أنشــطة االســتراتيجية مــن إقــرار 

وتخطيــط وتنفيــذ.

تواصــل ومشــاركة مختلــف الجهــات المعنيــة: تُقــاس مــن 	 
ع الجهــات المعنيــة، بمــا فــي ذلــك  حيــث أعــداد وتنــوُّ
الجهــات المانحــة والُمنظَّمــات الفاعلــة والشــركاء علــى 
المســتوى السياســي الفلســطيني واللبنانــي وعلــى مســتوى 
بتنفيــذ  الُمتعلّقيــن  الشــركاء  وكذلــك  المدنــي،  المجتمــع 

ُمكّونــات ُمحــدَّدة لاســتراتيجية.

ـم مــن خــال 	  إنشــاء إطــار تنســيقي فاعــل وُمنظَّــم: يُقيَـّ
إنشــاء فريــق التنســيق ونجاحــه فــي تفعيــل واســتدامة إطــار 

ــتراتيجية. ــل االس عم

ـم 	  إنشــاء منّصــة فاعلــة وُمنظَّمــة للجهــات المعنيــة: تُقيَـّ
ــال  ــي كل مج ــل ف ــات العم ــكيل مجموع ــاح تش ــدى نج بم
مــن مجــاالت العمــل وفــي نشــاط مجموعــات العمــل 

وإنتاجاتهــا.

ــدى نجــاح 	  ــم بم ــم: يُقيَّ ــدى شــبابي فاعــل وُمنظَّ إنشــاء ُمنت
ونشــاطاتها  الشــبابية،  المرجعيــة  المجموعــات  تشــكيل 
والتقييــم الكّمــي والنّوعــي إلنتاجاتهــا التــي تصــب فــي 
ــاس  ــا يُق ــة. كم ــات المعني ــة الجه ــل منّص ــات عم مجموع

بمــدى انتظــام ونشــاط مســاحات النقــاش اإلقليميــة.

العــام: 	  والتقبــل  الفعّــال،  والتأييــد  المشــروع،  صــورة 
ــن  ــن م ــباب القادمي ــاركة الش ــال رصــد مش ــن خ ــم م تُقيَّ
ـات ُمتعــّددة فــي مســاحات  مناطــق مختلفــة ومــن خلفيَـّ
ــة  النقــاش، وصــورة االســتراتيجية فــي الوســائل اإلعامي
المحليــة والوطنيــة الفلســطينية ومواقــع اإلنترنــت وشــبكات 
التواصــل االجتماعــي، والتعليقــات المباشــرة مــن قِبــل 

ــة. الشــباب والجهــات المعني
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الفاعلــة  الجهــات  تســتخدمها  قــد  التــي  الُمتاحــة  المــوارد 

الســتراتيجية لتنفيــذ  الرئيســية  المانحــة  والجهــات 

المــوارد الماليــة )األرقــام والجــداول الزمنيــة وعامــل 	 
ــي  ــة ف ــى المرون ــة إل ــذ، باإلضاف ــتدامة ونطــاق التنفي االس

اســتخدام المــوارد الماليــة(

تَقَدُّم وإدارة وتشغيل نموذج صندوق التمويل المشترك 	 

الموارد البشرية الداعمة لتنفيذ االستراتيجية 	 

أثر االستراتيجية والدروس المستخلصة

ــز  ــث تُرّك ــع، حي ــة للتَّتبُّ ــة وأهمي ــر صعوب ــال األكث ــو المج وه
االســتراتيجية علــى مســارات العمــل بــدالً مــن المخرجــات 
ليــن بعــد اإلطــاق  التــي تــم تحديدهــا ُمســبقاً. ففــي العاميــن األوَّ
الرســمي لاســتراتيجية، ســيتم التركيــز بشــكل كبيــر علــى 
بنــاء وتنظيــم التواصــل والتفاعــل الفعــال، باإلضافــة إلــى عقــد 
الُمحادثــات واحتمــال تنفيــذ مشــاريع النمــاذج األوليــة. ســتهدف 
لجنــة الحــوار خــال المرحلــة األولــى هــذه، إلــى إجــراء تقييــم 
ــز بشــكل  ــل، يرتك ــذا العم ــل له ــى األق ــي ســنوي واحــد عل ذات
أساســي علــى فعاليــة فريــق تنســيق االســتراتيجية، إلــى جانــب 
إنشــاء إطــار عمــل االســتراتيجية، وتقييــم كل مــن منصــة 
الجهــات المعنيــة ومنتــدى متابعــة الشــباب علــى أســاس ســنوي. 
ــة  ــي للرؤي ــة الوضــع الحال ــي مناقش ــم الذات ــذا التقيي ــمل ه ويش
ــة بشــكل  ــات المعني ــع الجه ــان إشــراك جمي ــداف، وضم واأله
مباشــر، أو مســاهمتهم بشــكل فاعــل فــي التنفيــذ، ومناقشــة 
التحديــات القائمــة فــي كل مرحلــة، ومناقشــة امتــاك المــوارد 
ــتعراض  ــن اس ــاً ع ــب، فض ــق المناس ــة والفري ــة الكافي المالي

ــازات. اإلنج

وبالتــوازي مــع ذلــك، ســيضع فريــق التنســيق، بالتعــاون الوثيــق 
ــات  ــك الجه ــي ذل ــا ف ــن بم ــتراتيجية الفاعلي ــركاء االس ــع ش م
المانحــة والشــباب، مجموعــة كاملــة مــن األدوات إلجــراء تقييــم 
شــامل ألثــر االســتراتيجية، علــى أن يتــم تنفيــذه خــال الســنوات 
األربــع التاليــة. وســيكون التقييــم إبداعيّــاً وينعكــس علــى أرض 
الواقــع، باســتخدام أدوات تفاعليــة ُمتّســقة مــع العقليــة التشــاركية 
ــق أقصــى  ــى تحقي ــة إل ــا االســتراتيجية وهادف ــوم عليه ــي تق الت

مشــاركة للشــباب والجهــات المعنيــة.

فوائد االستراتيجية وتحديثها

ــاالت التي تساعد فيها 	  ــة مع الشرکاء للمج ــع والمناقش التتب
اقتراحــات هــذه االستراتيجية، ومســار عملهــا، فــي صنــع 
ــن الجهــات المانحــة والجهات المعنية الرئيسية. القــرار بي

التتبــع والمناقشــة مــع الشــباب الفلســطيني للمجــاالت التي 	 
تساهــم اقتراحــات هــذه االستراتيجية، ومســار عملهــا، فــي 

تحســين أوضاعهــم المعيشــية فــي لبنــان.

ــدرج 	  ــج التــي تن ــة للبرام ــم الجهــات المعني ــة تقيي مراجع
تحــت رؤيــة وأهــداف االســتراتيجية حيــُث أمكــن.

ــر 	  ــد تؤث ــي ق ــدة الت ــرات أو التطــورات الجدي ــة التغيُّ متابع
ــا. ــة تنفيذه ــتراتيجية أو عملي ــداف االس ــى أه عل

تحديــث االســتراتيجية وفقاً لمســاهمات الشــباب الفلســطيني 	 
ــات المعنية. والجه

ســتقوم لجنــة الحــوار بعــرض تحديثاتهــا حــول عوامــل النجــاح 
الرئيســية ورصدهــا تقنيـّـاً وبشــفافية. وســتكون عمليــة المراجعــة 
ــدى  ــع منت ــة م ــتعمل اللجن ــة، وس ــة مفتوح ــن محادث ــارة ع عب
ــه  ــى أن تُعّمم ــي، عل ــل بيان ــاج تمثي ــى إنت ــباب عل ــة الش متابع
عبــر اإلنترنــت وأن تعرضــه فعليــاً فــي أماكــن يســهل الوصــول 
إليهــا، وذلــك لتشــجيع الشــباب والجهــات المعنيــة مــن المجتمــع 
الفلســطيني علــى مشــاهدته وتقديــم الماحظــات التعقيبيــة حولــه 

للّجنــة.

ــات  ــة والمنظم ــات المانح ــوار الجه ــة الح ــو لجن ــراً، تدع وأخي
الُمنفّــذة للمســاهمة فــي عمليــات الرصــد والتقييــم والتعلُّــم هــذه، 
ولتكــون جــزءاً مــن تطويــر خطــة تقييــم األثــر طويلــة المــدى. 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنَّ الكثيــر مــن التقييــم يعتمــد علــى 
المشــاريع، وأنَّــه يُمكــن للجميــع االســتفادة مــن المتابعــة طويلــة 
المــدى لقيــاس أثــر البرامــج علــى مجــاالت ُمحــدَّدة بهــدف 
ــم رؤى  ــقين تقدي ــم الُمنسَّ ــن للرصــد والتقيي ــا يُمك ــينها. كم تحس

ــاً. ــر إلمام ــة أكث ــتراتيجيات متابع ــتنتاجات واس ــدة واس جدي
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6-3. الخطوات التالية

تُقــّدم طموحــات هــذه االســتراتيجية واتجاهــات عملهــا خارطــة 
طريــق مؤقتــة حتــى العــام 2025، ســتقوم اللجنــة خالهــا، 
ــا  ــادة مراجعته ــا وإع ــركائها، بتقييمه ــع ش ــق م ــاون الوثي بالتع
بشــكل شــامل. وخــال الســنوات الســت المقبلــة، ســيكون إقــرار 
االســتراتيجية وتحويــل هــذا اإلقــرار إلــى جهــود ملموســة، هــو 
الهــدف والتحــدي الرئيســي للجنــة الحــوار. ومــن هنــا، فالســؤال 
هــو: كيــف يمكننــا تحقيــق ثقافة وعي وعمــل جماعيَّْيــن والحفاظ 

ــل إلــى رؤيــة مشــتركة؟ علــى اســتدامتها، بهــدف التوصُّ

طموحنــا هــو أن نفهــم واقــع الشــباب ونجــد اإللهــام فيهــم، 
بهــدف تحســين وضعهــم فــي لبنــان مــن خــال زيــادة االســتدامة 
ــم، فضــاً عــن  ــة لديه ــروح القيادي ــى ال ــز عل ــة، والتركي المالي
ــن  ــا بي ــائدة م ــات والتصــورات الس ــر الرواي ــى تغيي ــل عل العم
الفلســطينيين مــن جهــة، ومــا بيــن الفلســطينيين واللبنانييــن 
ــوح  ــذا الطم ــى ه ــاظ عل ــق للحف ــرى. إنَّ الطري ــة أخ ــن جه م
هــو العمــل »معــاً«: مــن خــال بنــاء الجســور عبــر القطاعــات 
والمســتويات والمناطــق المختلفــة، وتعزيز التواصل والتنســيق، 

ــى  ــويّةً إل ــل س ــل، والتوصُّ ــط والعم ــر والتخطي ــن التفكي وتزام
ــة. ــات حــول األســئلة العالق إجاب

مــن هنــا، تدعــو لجنــة الحــوار الشــباب والجهــات المعنيــة 
ــتراتيجية  ــذه االس ــرار ه ــتمرة إلق ــة المس ــي العملي ــاركة ف للمش
والتعــاون  المشــاركة  خــال  فمــن  وتنفيذهــا.  وتطويرهــا 
والتنســيق علــى كافــة المســتويات، يمكننــا تحســين المــوارد 
المتاحــة، والتعلــم مــن بعضنــا البعــض، والحصــول علــى 
أفــكار مبتكــرة حــول العمليــات والنمــاذج التــي يمكــن أن تكــون 
ــفافية  ــز الش ــمولية، وتعزي ــتوى الش ــادة مس ــة، وزي ــر فعالي أكث
ــع  ــين وض ــو تحس ــرك نح ــماح بالتح ــي الس ــة، وبالتال والنزاه
الشــباب الفلســطيني فــي لبنــان عبــر الوســائل الُمؤثــرة. الســبيل 

ــاً. ــل مع ــو العم ه



56

المصادر

األونروا. )2018(. اإلطار االستراتيجي لعمل األونروا مع الشباب الفلسطيني الاجئ في لبنان. 	 

جمان مّزاو/ي، رهام الجعفري، سماح كّساب، عبد الرحمن أبو نحل، منذر أبو رموز )2016(. دور الشباب الفلسطيني في شق مسار 	 
 Retrieved .)التغيير ومواجهة تحّديات المشروع الوطني. المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية)مسارات
files/content_files/files/content_files/thlyl_syst_-_dwr_/1803/from http://www.masarat.ps/article

pdf.0_lshbb

جمعية عمل تنموي با حدود. )2017(. التدعيم الدراسي. 	 

 	ar/Remedial-Education/http://www.nabaa-lb.org/project7

 	http://www.lpdc.gov.lb/ .لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني. )2016(. رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان
pdf.636692493730159385-20online%20Ar%20vision%DocumentFiles/unified

لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وإدارة اإلحصاء المركزي والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. )2017(. التعداد العام 	 
http://www.lpdc.gov.lb/Document- نللسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.  لبنا

%A7%D8%20%AC%D8%A6%D8%A7%AA%D8%D8%86%D9%20%A8%8A%D8%AA%D9%D8%83%Files/%D9
pdf.636808146351644890-AF%D8%A7%AF%D8%D8%B9%AA%D8%D8%84%D9

 	/org.lb-youthforum.www//:http .منتدى الشباب حول السياسات الشبابية )2012(. السياسة الشبابية في لبنان

 	/http://masarlb.org/projects »موقع جمعية مسار. مشروع »تمشاية

	 Al-Monitor. )2016, 26 June(. Emotional trauma leaves deep wounds for Syria’s child refugees. 
Retrieved from: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/06/syria-lebanon-refugee-chil-
dren-burden-displaced.html#ixzz5SlXfVFkJ

	 GIZ. )2015, June(. Mental Health and Psychosocial Wellbeing Among Palestinian Refugees 
in Lebanon. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit )GIZ( GmbH: Beirut, 
Lebanon. Retrieved from: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/45359

	 Haddad, G. )2018(. The Other Lebanese: Palestinian youth in Lebanon. Synaps. Retrieved 
from: http://www.synaps.network/the-other-lebanese

	 Harb, C. )2013(. Intercommunity Relations and Perceptions: A Survey of Palestinian and Leb-
anese Youth in North Lebanon. United Nations Development Program )UNDP( – in Associa-
tion with the Lebanese Palestinian Dialogue Committee )LPDC(. Dissemination withheld due 
to sensitive data.

	 MEHE. )2016(. Reaching all children in education in Lebanon: RACEII )2017-2021(. Beirut. 
Retrieved from: http://www.mehe.gov.lb/uploads/file/2015/Feb2015/Projects/RACEfinalEn-
glish2.pdf

	 MoPH )Ministry of Public Health(. )2015(. Mental Health and Substance Use - Prevention, 
Promotion, and Treatment - Situation Analysis and Strategy for Lebanon 2015-2020. Version 
1.1. Beirut, Lebanon



57

	 Palestine, Higher Council of Youth and Sports. )2017(. The National Youth Strategy in Pales-
tine: Youth are our Future.

	 Prince, M., V. Patel, S. Saxena, M. Maj, J. Maselko, M.R. Phillips, and A. Rahman. )2007(. No 
health without mental health. Lancet, Sep 8;370)9590(: 859-77.

	 Sijnja, M. E. )2017(. Activism in Exile: How Palestinian youth construct and deploy collective 
action frames in opposition to the Palestinian leadership’s politics of temporariness to mobilise 
for solutions to their marginalised position in Lebanon without compromising the right of return 
)Master’s Thesis(. Utrecht University

	 Suleiman, J. )1997(. Palestinians in Lebanon and the Role of Non-governmental Organiza-
tions. Journal of Refugee Studies, 10)3(, 397–410. Retrieved from: https://doi.org/10.1093/
jrs/10.3.397

	 UNDP. )2014(. UNDP Youth Strategy 2014-2017. Retrieved from: http://www.undp.org/con-
tent/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Youth/UNDP_Youth-Strategy-2014-17_
Web.pdf

	 UNDP. )2016(. Youth Global Programme for Sustainable Development and Peace - Youth-
GPS )2016-2020(. Retrieved from: http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/
democratic-governance/Youth-GPS.html

	 Unicef Stories. )2017( Lessons from six young refugees that started a skills exchange in 
Azraq Camp. Retrieved from: http://unicefstories.org/2017/09/12/lessons-from-six-young-refu-
gees-that-started-a-skills-exchange-in-azraq-camp/

	 United Nations. )2015(. Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable 
Development . Retrieved from: https://sustainabledevelopment.un.org/content/docu-
ments/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf

	 UNRWA. )2016(. Integrating gender, improving services, impacting lives: gender equality 
strategy 2016-2021. retrieved from: https://www.unrwa.org/resources/strategy-policy/integrat-
ing-gender-improving-services-impacting-lives-gender-equality

	 UNRWA. )2018(. Annual Operational Report 2017. Retrieved from: https://www.unrwa.org/
sites/default/files/content/resources/2017_annual_operational_report_final_lr.pdf

	 UNSC. )2015, 9 December(. Security Council, Unanimously Adopting Resolution 2250 )2015(, 
Urges Member States to Increase Representation of Youth in Decision-Making at All Levels. 
Retrieved from: https://www.un.org/press/en/2015/sc12149.doc.htm

	 Vidal, M. )2018(. Painting Walls and Sculpting Barbed Wire: Art in Palestinian Refugee Camps 
in Lebanon )Master’s Thesis(.

	 WHO. )2007, 1 June(. Community Mental Health Services Will Lessen Social Exclusion, Says 
WHO. Retrieved from: http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2007/np25/en/




