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متكني الالجئني الفلسطينيني الشباب من املشاركة االجتامعية والسياسية
املطلوب :أكرث من املشاركة املدنية
أيلول/سبتمرب 2020
 .1امللخص التنفيذي
ميثل توسيع مشاركة الالجئني الفلسطينيني الشباب يف الحوكمة العامة تحديًا من وجهة نظر سياسية .ففي الوقت الذي ينخرط
الشباب يف العامل سياس ًيا ويف الحوكمة العامة والخطاب املدين بشكل طبيعي يف دولهم ،تشكل مشاركة الالجئني الفلسطينيني الشباب
تحديًا للمفاهيم التقليدية للحوكمة العامة والعالقة بني الدولة واملواطن .عالوة عىل ذلك ،فإن السياقات والسياسات الوطنية املختلفة
التي تواجه الالجئني الفلسطينيني ،جن ًبا إىل جنب مع أوضاعهم املعيشية املتنوعة (أي من يقطنون املخيامت مقارنة بأولئك خارجها،
وتفاوت وضعهم االجتامعي واالقتصادي) تجعل من الصعب عىل العاملني يف التنمية اقرتاح وتقديم تدخالت برامجية عامة.
عىل الرغم من ذلك ،يجب بذل جهود متواصلة لتمكني مشاركة الالجئني الفلسطينيني الشباب يف الحوكمة العامة يف مجتمعاتهم ،مبا
يتجاوز النهج التقليدي لتمكني املشاركة املدنية ،فتمكني الشباب الفلسطيني من املشاركة االجتامعية والسياسية يف مجتمعاتهم هو
مسؤولية مشرتكة يتحملها املجتمع الدويل والدول املضيفة وسلطات الحكم املحيل ،مام سيسهم يف تجنب مخاطر اإلحباط العام وعدم
انخراط الشباب اجتامع ًيا وسياس ًيا ،وانخفاض مستويات ثقتهم يف املؤسسات.
يقدم هذا املوجز املعيقات والفرص وطموحات الالجئني الفلسطينيني الشباب ،كام تم دارستها يف تقرير منظمة النهضة العربية
للدميقراطية والتنمية (أرض)« ،يطمح الالجئون الفلسطينيون الشباب ،مثلهم مثل أقرانهم يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،إىل
الحصول عىل فرصة تنمية قدراتهم ألبعد الحدود» (الحسيني وألبانيزي ،)2020 ،مام يعني -1 :الحصول عىل حقوق يف الدول املضيفة
والدول األخرى -2 ،فرص الوصول إىل التعليم والتدريب املهني النوعيني -3 ،الحصول عىل فرص عمل الئقة -4 ،حيازة املساحة
والحقوق للتعبئة واملشاركة يف الحوارات حول حارضهم ومستقبلهم كفلسطينيني وكجزء من مجتمعاتهم املضيفة.
يقرتح هذا املوجز خمس توصيات للتدخالت الربامجية -1 :تعزيز وصول الالجئني الفلسطينيني الشباب إىل العدالة -2 .تعزيز فرصهم
للمشاركة يف الحوكمة العامة يف مجتمعاتهم -3 .البناء عىل الفرص التي توفرها «املواطنة الشبكية» للشباب -4 .دعم إعادة تأهيل
الهوية والرتاث الثقايف الفلسطيني يف أوساط الالجئني الفلسطينيني الشباب واملجتمع املضيف -5 .تعزيز فرص التعليم الجيد بهدف
الوصول إىل فرص العمل الالئق .ويؤكد املوجز كذلك عىل رضورة جمع بيانات متخصصة للشباب ،وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي
حسب الحاجة يف كل الربامج.
أخ ًريا وليس آخ ًرا ،يفرتض هذا املوجز وجود جهود قامئة للحد من التهميش االقتصادي للشباب الالجئ الفلسطيني ترتكز عليها
املبادرات الربامجية املتعلقة بجهود املشاركة السياسية ،حيث إن توفري سبل العيش الالئق هو أساس بناء مستقبل الشباب يف
مجتمعاتهم واملنطقة.

* تأيت سلسلة موجزات السياسات كجزء من جهود منظمة النهضة (أرض) للمنارصة ،وتستند عىل عملها وأبحاث مركز النهضة الفكري التابع لها.
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 .2بكلامتهم :قيود وفرص املشاركة
االجتامعية والسياسية لالجئني
الفلسطينيني الشباب
تبتعد أجندة التنمية الخاصة بالشباب يف منطقة الرشق
األوسط وشامل إفريقيا ككل عن الرضورات السياسية
واالجتامعية واالقتصادية التي تح ّرك حياة الشباب اليوم .وعند
النظر إىل مجموعة كبرية من األبحاث ومناقشات السياسات يف
أوائل العقد األول من القرن الحايل ،والتي تظهر وجود أعىل
نسبة من الشباب يف العامل يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا
إىل جانب تسجيلها ألعىل معدالت بطالة بني الشباب يف العامل،
ميكن استنتاج ازدياد تدين الرتكيز عىل الشباب ،وامليل إىل
إعطاء األولوية للمخاوف األمنية باملقارنة مع اإلصالحات
السياسية واالقتصادية (قباين.)2019 ،
تظهر التحليالت الدميوغرافية أن الالجئني الفلسطينيني الشباب
يشكلون أكرث من  % 30من سكان مجتمعاتهم (الباروميرت
العريب .)2019 ،إن تجزئة البحوث والتعريفات العمرية
املختلفة 1للشباب عىل املستوى الوطني ضمن أمور أخرى
تجعل تحديد رقم واحد للعدد اإلجاميل لالجئني الفلسطينيني
الشباب يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا أم ًرا صعبًا.
ومع ذلك ،تسلط الدراسات الوطنية الضوء عىل الطبيعة
الشابة لالجئني الفلسطينيني .فعىل سبيل املثال ،ووفقًا لصندوق
األمم املتحدة للسكان ،يسجل إجاميل السكان الفلسطينيني يف
األرايض الفلسطينية املحتلة (مبا يف ذلك الالجئني) من ًوا سكان ًيا
رسي ًعا بأعداد كبرية من الشباب ،مبا نسبته  %69تحت سن 29
 .2كام تقل أعامر ما يقارب نصف الالجئني الفلسطينيني يف
سوريا ولبنان عن  24عا ًما ،وترتاوح ما نسبته  % 25-20منهم
بني  15و 24عا ًما (األونروا-يونيسف .( 2019 ،قدرت دراسة
دميوغرافية لألرس أجريت عام  2013يف األردن أن  % 37من
الالجئني هم دون سن  15يف عام  ،2009كام تتسم مخيامت
الالجئني الفلسطينيني بعدد أعىل من الوالدات (تلتينز.)2013 ،
ويف تناقض صارخ مع هذا الواقع الدميوغرايف ،تُظهر نتائج
تقرير الخلفية الذي أجرته منظمة النهضة العربية للدميقراطية
والتنمية (أرض) أن الالجئني الفلسطينيني الشباب ينظرون إىل
أنفسهم عىل أنهم عىل هامش الحياة االجتامعية والسياسية
ملجتمعاتهم (الحسيني وألبانيزي .)2020 ،ووفقًا للتقرير ،فإن
تضاؤل الدور االجتامعي والسيايس للشباب يرجع إىل سلسلة
مام وصفته الدراسة بـ «القيود الخارجية والداخلية» ،وهي
التي تعيق مشاركتهم االجتامعية والسياسية يف مجتمعاتهم:
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 .1القيود الخارجية .وهي القيود التي ترتبط مبجتمعات الدولة
املضيفة وسلطاتها ،وتخضع لتغريات وطنية مهمة ،حيث
تختلف سياسات الدولة تجاه الالجئني الفلسطينيني اختالفًا
كب ًريا ،وميكن تلخيصها عىل النحو التايل:
أ« .األجانب غري املرحب بهم» .قال الشباب الالجئون
الفلسطينيون ،بغض النظر عن مكان إقامتهم (يف املخيامت
أو خارجها) ،إنهم دامئًا ما يعتربون أنفسهم مهمشني
سياسيًا ،ولديهم شعور بأنهم يعاملون إىل حد ما كأجانب
غري مرغوب فيهم أو غري مرحب بهم يف البلدان التي
يقيمون فيها .كام يصفون املساحة السياسية املتاحة لهم
بأنها «غري موجودة» أو «غري مرئية» أو «ال فائدة منها».
هذا هو الحال بشكل خاص يف لبنان حيث ال يُحرم
الفلسطينيون ككل من الجنسية والحقوق املرتبطة بها
(الحق يف التصويت ،والعمل يف القطاع العام ،ويف العديد
من وظائف القطاع الخاص) فحسب ،بل يتعني عليهم
أيضً ا «تحمل اللوم عن زعزعة استقرار البالد».
ب .تدين املقدرة عىل التنقل والخضوع إلجراءات أمنية
مشددة .يواجه سكان املخيم أعباء إضافية مقارنة
باملجتمعات املضيفة مثل قيود التنقل واألمن .بينام
يتعرض الالجئون الفلسطينيون الذين يعيشون يف جنوب
لبنان للحصار فعل ًيا يف مخيامتهم ويحتاجون إىل تصاريح
خاصة للخروج منها .وتعد املخيامت يف األرايض الفلسطينية
املحتلة مالذ «الفصائل املسلحة الخارجة عن السيطرة»
(وال سيام مخيم بالطة يف محافظة نابلس) مام يجعلها
أهدافًا واضحة لكل من جيش االحتالل اإلرسائييل وقوات
األمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
ج .تدهور املكانة االجتامعية .يعد الالجئون الفلسطينيون
الذين يعيشون يف مخيامت األرايض الفلسطينية املحتلة
«الجئني من الدرجة الثانية» ،واألمر ملحوظ بشكل خاص
يف الضفة الغربية ،عىل سبيل املثال ،كام ذكرت الجئات
املخيامت “لن يزوج فلسطينيو الخليل ونابلس بناتهم أب ًدا
إىل الجئ يف املخيامت» .ويظهر التمييز ذاته يف املعامالت
التجارية ،كام ّبي أحد املستجيبني من مخيم الفوار
(بالقرب من الخليل).
 .2القيود الداخلية .والتي تتعلق بالبنية االجتامعية والسياسية
ملجتمع املخيم التي ال تقل أهمية عن القيود الخارجية
واملجتمع املضيف/الدولة .وتتجىل يف القيم الراسخة ،وأمناط
الحكم السائدة والتي تشكل الديناميكيات االجتامعية
والسياسية داخل مجتمعات مخيامت الالجئني ،وتشتمل عىل:
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أ .قدرات منظامت املجتمع املحيل املحدودة .األمر
الذي يتمثل بضعف متويل املؤسسات الخريية التي
تقدم الخدمات األساسية داخل املخيامت وقلة كوادرها.
ب .نظام األبوية 3السياسية« :ال يتم اطالعه وال
استشارته» .يشري نظام األبوية السياسية إىل هيمنة
الرجال عىل النساء ،أما يف تعريفه األوسع نطاقًا ،فيشري
إىل عدم إعطاء الشباب الذكور أي اعتبار من قبل
الرجال األكرب س ًنا يف املجتمعات األبوية (عايد.)2013 ،
سلطت دراسة عن املشاركة السياسية لالجئني الشباب
يف مخيامت اللجوء يف فلسطني الضوء عىل «ترسخ»
القيم القبلية والعشائرية يف أذهان مجتمعاتها -حتى
الشباب منها .كام أن هذه الثقافة مشبعة باألقوال
والقصص التي متدح كبار السن والشيوخ (ونظام
األبوية) إىل الحد ،كام يقول الباحث ،الذي أدى إىل
ظهور «نسخة مخففة من الديكتاتورية ،نتج عنها
اضطهاد حقوق اإلنسان ،واالنقسام الداخيل ،وجيل
فلسطيني جديد أقل تسام ًحا» (عايد.)2013 ،
أقر الشباب املشاركون يف الدراسة بتفاقم تأثري نظام
األبوية السياسية يف املخيامت الفلسطينية ،حيث أعاد
الالجئون إنتاج الهياكل (العشائرية والقبلية) التي
كانت قامئة وقت التهجري األصيل يف عام 1948
وحفظها .ويعني النظام األبوية السياسية يف سياق
املخيامت استبعاد النساء والشباب من مواقع صنع
القرار والعضوية يف لجان املخيم .حيث ال تكمن
املشكلة يف جميع البلدان املضيفة ،كام قال الشباب ،يف
«أن عضوية هذه اللجان تتطلب كفاءة أو خربة
معينة» (عىل سبيل املثال ،القيادة أو اإلدارة) ولكن يف
عملها ضد مصالح األفراد األصغر س ًنا يف املجتمع .ويف
قطاع غزة والضفة الغربية ،اشتىك املشاركون كذلك
من عدم إجراء انتخابات لجان خالل الـ  16عا ًما
املاضية .وعليه ،يُعترب ترشيح الفصائل السياسية لرجل
يقل عمره عن  30عا ًما لرئاسة اللجنة الشعبية يف
مخيم املية مية (جنوب لبنان) استثنا ًء ملحوظًا.
بالنسبة للشابات الالجئات الفلسطينيات ،يعد نظام
األبوية ،االجتامعية أو السياسية ،عىل حد سواء مصدر
الكثري من الظلم .وكام قالت إحدى املستجيبات من
الضفة الغربية« :يهيمن النظام األبوي (السيايس) عىل
حيايت الخاصة ،بقدر ما يهيمن االحتالل عىل باقي
حيايت».

ت .الفئوية السياسية .يشعر العديد من الفلسطينيني
املتعلمني باالستياء من عدم وجود متثيل سيايس قائم
عىل أساس الجدارة يف لجان املخيم ،حيث تنشغل
هذه اللجان يف نظرهم بالنزاعات الداخلية وال رؤية
لديها ملستقبلهم ومستقبل مجتمعهم« .إنهم يختلفون
فقط من أجل االختالف :هذا ما يجب أن نتجنب
فعله؛ يجب أن يكون نضالنا من أجل إعامل حقوقنا
منسجم مع قيمنا وأهدافنا املحددة بوضوح وبالوسائل
ً
املتوفرة لدينا» .عىل حد تعبري أحد شباب غزة ،مرد ًدا
ترصيحات أدىل بها أيضً ا املستجيبون يف الضفة الغربية
ولبنان .قد تحدد االنتامءات السياسية ،والتي تتفاقم
أحيانًا بسبب االنتامءات القبلية والعشائرية ،مبا يف
ذلك يف األردن ،املشاركة يف املنظامت املجتمعية،
واألهلية للحصول عىل التعليم األسايس أو خدمات
اإلغاثة .كام أوضح شاب من مخيم البقعة (شامل
عامن ،األردن):
«تتحدث اللجان واملنظامت املجتمعية يف املخيم
ولكنها ال تفعل سوى القليل :املبادرات التطوعية
املنظمة نادرة .كام يستبعدون الشباب الذين ال
ينتمون إىل حزب أو جامعة معينة ،ويعملون
ملصلحتهم ومصلحة أتباعهم ،ويعادون الناجحني يف
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املخيم».
وال يعني اعتبار معظم الالجئني الفلسطينيني الشباب
أنفسهم عىل هامش الحياة االجتامعية السياسية
للمجتمع عدم اهتاممهم أو محاولتهم إيجاد مساحات
للمشاركة يف الحياة االجتامعية والسياسية ملجتمعاتهم.
يف الواقع ،تؤكد اإلجابات بني الشباب الفلسطيني يف
فلسطني النتائج السابقة ،ففي الواقع ،يحاول شباب
الالجئني الفلسطينيني الحفاظ عىل مستوى معني من
النشاط واملشاركة من خالل وسائل التواصل االجتامعي
والعمل التطوعي.
ح .نشاط الحراك .ينترش استخدام وسائل التواصل
االجتامعي بني الالجئني الفلسطينيني الشباب ،مبا يف
ذلك سكان املخيم ،إذ قال الشباب املشاركون يف
الدراسة إنهم يعتربون وسائل التواصل االجتامعي
أدوات فعالة للمشاركة االجتامعية عىل الرغم من
التحكم والرقابة التي ميارسها إداريو وسائل التواصل
االجتامعي (فيسبوك عىل سبيل املثال) ،والسلطات
املضيفة.
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حيث تتم مراقبة وسائل التواصل االجتامعي بعناية
من قبل سلطات مختلفة :املنصة نفسها (فيسبوك،
عىل سبيل املثال) والسلطات املضيفة ،مبا يف ذلك دولة
االحتالل اإلرسائييل يف الضفة الغربية .كام يسمح
بحرية التعبري طاملا ال متس مصالح هذه السلطات .ويف
الوقت الذي ترصد فيه خوارزميات فيسبوك أي بيان
متعلق بفلسطني/دولة االحتالل اإلرسائييل عىل أنه
خطاب كراهية ،تبنت الدول العربية ،باستثناء لبنان -
«حيث ال يتحقق أحد مام يكتبه الفلسطينيون
وينرشونه عىل فيسبوك» ،كام قال أحد املشاركني
قوانني الجرائم اإللكرتونية التي ،ومن خالل تجريماملنشورات السياسية التي تعترب مسيئة ألمن البالد،
ميكن أن تؤدي عواقبها إىل أشكال من االضطهاد
الشخيص ،مبا يف ذلك االعتقاالت .إن مواطن التهديد يف
الضفة الغربية وقطاع غزة ذات حدين ،وقد تأيت من
سلطات االحتالل اإلرسائييل ،ومن السلطة الفلسطينية
أو حامس كذلك.
هذا ويقر الالجئون الفلسطينيون الشباب بأهمية
وسائل التواصل االجتامعي ألغراض التعبئة السياسية،
وربطهم بالعامل بأرسه .حيث ت ُستخدم وسائل التواصل
االجتامعي عىل املستوى الشخيص بشكل أسايس
لقراءة األخبار وتبادل املعلومات مع األقران ،وللتواصل
مع أفراد األرسة يف جميع أنحاء الرشق األدىن (عىل
سبيل املثال بني سكان غزة السابقني املقيمني يف األردن
وأقاربهم الذين ما زالوا يف قطاع غزة ،أو أولئك يف
لبنان وعائالتهم يف الجزء الشاميل من دولة االحتالل
اإلرسائييل) ،أو يف الشتات ،إذ تتواصل املجتمعات
الفلسطينية املشتتة حول العامل افرتاضيًا .كام تستخدم
بعض املنظامت املجتمعية وسائل التواصل االجتامعي
كأدوات رئيسية لبناء القدرات ،كام ذكر رائد أعامل
اجتامعي:
«نحاول خلق مساحة للشباب عىل وسائل التواصل
االجتامعي لتبادل وجهات نظرهم حول جوانب الحياة
املختلفة .وملحاولة القيام بيشء من أجل الوطن،
وإلقاء الضوء عىل بعض القضايا (االجتامعية) األخرى،
كالبطالة ،وطرح األفكار حول كيفية إدرار الدخل
مثل»[مستجيب من مخيم بالطة ،الضفة الغربية].
ً
عىل الرغم من محدوديتها ،توفر أنشطة متكني الشباب
والخربات «التطوعية» يف املنظامت املجتمعية طرقًا
بديلة مهمة للمشاركة يف شؤون املجتمع .يف الواقع،
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سلطت دراسة أجراها منتدى شارك الشبايب يف عام
 2013الضوء عىل الكيفية التي «ترك بها حوايل %57
من الشباب الفلسطيني النشاط السيايس وانضموا إىل
الهيئات املحلية املختلفة يف مناطقهم -ليحافظوا
بالتايل عىل مستوى معني من النشاط ،حتى لو كان
ذلك جز ًءا مام يتطلعون إليه» (عايد.)2013 ،
عىل املستوى الفردي ،متكّن املشاركة يف األنشطة
االجتامعية وبرامج بناء القدرات الشباب من تطوير
الثقة بالنفس ،والوعي بهويتهم ،وتجنب «امللل
والكسل و [ثقافة] التبعية» التي تؤثر عىل العديد من
أقرانهم .كام متكن الشباب من بناء عالقات صداقة
دامئة مع األشخاص اآلخرين املشاركني يف برامج
مهم،
املشاركة االجتامعية ،والتي تلعب دو ًرا اجتامع ًيا ً
السيام يف الواقع املحفوف باملخاطر واملتقلب الذي
يعيشه العديد من الشباب الفلسطيني ،من األرض
الفلسطينية املحتلة إىل لبنان.
ومع ذلك ،تسبب الوجود املتزايد للجهات الفاعلة
اإلنسانية يف مخيامت الالجئني وحولها يف انزعاج عدد
من الالجئني الفلسطينيني الشباب الذين يعتربون أن
الفلسطينيني ،وخاصة الشباب الذين ينشؤون يف هذه
البيئة الجديدة ،قد أصبحوا «أكرث اعتام ًدا عىل
املساعدات الخارجية من ارتباطهم بالقضية
الفلسطينية [الخاصة]» .يف حني أن الالجئني الذين
استفادوا (أو هم يف الوقت الحارض جزء من) هذه
الربامج االجتامعية إيجابيون بشكل عام ،يعرب اآلخرون
عن شكوكهم تجاه «املنظامت غري الحكومية القادمة
لدعم [الفلسطينيني] تحت مسمى العمل اإلنساين».
من وجهة نظرهم ،فإن هذه الربامج «تعالج األعراض
فقط دون معالجة املشكلة الرئيسية» ،أو ال تستطيع
تلبية توقعات الشباب ،حيث يشعرون أن الفعاليات
األساسية للتنمية و/أو األنشطة اإلنسانية يف املخيامت
عب عن هذا السخط العميق أحد
ت ُق ّرر يف “العواصم»ّ .
املشاركني يف مخيم بالطة يف الضفة الغربية بالقول:
«[بالنسبة لهم] نحن ال نتعدى كوننا نشاطًا يف دورة
العمل ،جزء من االقتصاد».

 .3نحو خطة تحول لالجئني
الفلسطينيني الشباب
تعكس نتائج تقرير منظمة النهضة (أرض) نتائج البيانات التي
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تم جمعها يف عام  2019من قبل الباروميرت العريب حول الشباب
العريب .ووفقًا لتحليل البيانات« ،مقارنة باألجيال األكرب س ًنا،
فإن الشباب أقل تدي ًنا ،وأقل اهتام ًما بالسياسة ،وأكرث عرضة
لالنخراط يف وسائل التواصل االجتامعي» .يسلط التحليل الضوء
أيضً ا عىل الكيفية التي يشكك بها الشباب يف مقدرتهم عىل
التعبري عن إحباطاتهم للحكومة ،حيث «ويف جميع البلدان
تقريبًا ،أجاب أقل من نصفهم إن الحق يف حرية التعبري مكفول،
بينام يقول نصفهم أو أقل إن لديهم الحق يف التظاهر سلميًا يف
بلدانهم» (الباروميرت العريب.)2019 ،
رصدت نتائج مامثلة يف تقرير ملنظمة التعاون االقتصادي
والتنمية لعام  2016والذي يهدف إىل دمج الشباب يف الحوكمة
العامة يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا« :عىل الرغم
من مشاركة شباب منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف
األنشطة املدنية ومنظامت املجتمع املدين يف بعض البلدان،
فإن متثيل الشباب يف املشاورات العامة ذات الوزن السيايس
الفعيل ما زال هامشيًا يف أحسن األحوال .إن محدودية مساحة
الشباب للتعبري عن آرائهم وتشكيل القرار السيايس تشكل
مصدر قلق أكرب للمجموعات الفرعية الضعيفة مثل الشابات
أو الشباب من املناطق الريفية والخلفيات االجتامعية
واالقتصادية األقل حظًا» (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،
.)2016
يف حني مل يتطرق تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
عىل وجه التحديد إىل الالجئني الفلسطينيني الشباب ،ميكن أن
ينطبق الوضع املقلق الذي أشار له هذا التقرير بشأن الفئات
الضعيفة عىل هذه املجموعة السكانية .يواجه الشباب الالجئ
الفلسطيني ،والسيام أولئك الذين يعيشون يف املخيامت ،ضعفًا
شدي ًدا وذلك بسبب-1 :عدم وضوح الوضع القانوين بسبب
وضعهم كالجئني-2 .الوصم االجتامعي بسبب وضعهم كالجئني
عدميي الجنسية-3 .خلفية اجتامعية واقتصادية عامة و«أقل
حظًا».
من وجهة نظر السياسة ،ميثل الالجئون الفلسطينيون تحديًا
عندما يتعلق األمر باملشاركة بشكل عام يف الحوكمة .حيث
يعترب وضع خط إسرتاتيجي واحد أم ًرا صع ًبا ألهمية السياق
واختالفه ،وتفاوت الوضع االجتامعي واالقتصادي ،وتباين
خربات الشباب الالجئني الفلسطينيني من حيث موقع البلد
املضيف ،والجئي املخيم مقارنة بأولئك القاطنني منهم خارجها،
والوضع االجتامعي واالقتصادي .كام أن الحوكمة العامة يف
سياقات الالجئني تعد مهمة صعبة ،غري أنها أكرث صعوبة يف
حال عدم وجود دولة وطنية رسمية .ويف حني أن املواطنة،

والحوكمة العامة ،والحوار املدين أمر طبيعي يف الدول الوطنية
الرسمية ،فإن مشاركة الشباب الالجئني الفلسطينيني يف
الحوكمة العامة ووضعهم يف العالقة بني الدولة واملواطن
يشكالن تحديًا للمفاهيم التقليدية .يف حالة الالجئني السوريني،
عىل سبيل املثال ،نفذت الكثري من برامج املشاركة السياسية
التي قدمتها الجهات الفاعلة اإلنسانية بناء عىل أن عودتهم إىل
5
دولتهم القومية أمر مفروغ منه.
عىل الرغم من هذه الصعوبات ،ما تزال أخطار عدم دمج
الشباب يف الحوكمة العامة ،كام عرب عنها تقرير منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ،قامئة بالنسبة للشباب الالجئ الفلسطيني.
وعىل وجه التحديد ،أشارت منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية إىل خطرين رئيسيني :أوالهام ،أن استبعاد الشباب من
الساحة السياسية وعمليات صنع القرار يرتكهم عىل هوامش
الحوار العام ،مع فرص ضئيلة لتشكيل نتائج السياسات
لصالحهم ،األمر الذي قد يؤدي إىل إعادة إنتاج حلقة مفرغة
من اإلحباط من أداء املسؤولني الحكوميني ،وانخفاض مستويات
ثقة الشباب يف الحكومة ،وعدم االنخراط التدريجي يف السياسة
(األمر القائم بالفعل يف حالة الالجئني الفلسطينيني الشباب،
كام أظهرت الدراسة)؛ وثانيهام ،أن غياب الشباب عن طاولة
صنع القرار يجعلهم يستنكرون ضعف دمج اهتامماتهم يف
وثائق السياسات اإلسرتاتيجية والخدمات العامة( .منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية.(2016 ،

ما وراء نهج املشاركة املدنية التقليدية
يطمح الالجئون الفلسطينيون الشباب إىل الحصول عىل فرص
لتطوير قدراتهم ألقىص حد ،والتي تتمثل كام وصفها الشباب
أنفسهم بأنها -1 :اكتساب الحقوق يف الدول املضيفة أو الدول
الثالثة - 2 .الحصول عىل فرص التعليم الجيد والتدريب املهني.
-3الحصول عىل وظائف الئقة-4 .أن يتوفر لهم املجال والحق
يف التعبئة ،واملشاركة يف املناقشات املتعلقة بحارضهم
ومستقبلهم كفلسطينيني وكجزء من املجتمعات املضيفة لهم.
كام ال تتعارض هذه التطلعات ،يف نظرهم ،مع حقهم يف العودة
إىل فلسطني التاريخية (الحسيني وألبانيزي.)2020 ،
تتطلب هذه التطلعات تدخالت برامجية متكاملة تتجاوز
مقاربات املشاركة املدنية التقليدية ،والتي أصبحت القاعدة
بني الشباب الفلسطيني والالجئني الفلسطينيني الشباب منذ
أواخر التسعينيات نتيجة لنهج الشعب للشعب ( )P2Pالذي
ميز فرتة ما بعد أوسلو .ومع ذلك ،فكام أبرز تقرير منظمة
النهضة (أرض) وذكّرنا تقرير منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية لعام  ،2016أصبح هذا النهج اآلن غري ٍ
كاف يف حد
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ذاته ،حيث يطالب الالجئون الفلسطينيون الشباب بنهج أكرث
شمولية لتعزيز حقوقهم املدنية والسياسية.
ولتلبية هذه التطلعات من حيث متكني مشاركة الالجئني
الفلسطينيني االجتامعية والسياسية يف مجتمعاتهم ،يقرتح
املوجز خمس توصيات للتدخالت الربامجية-1 :تعزيز وصول
الشباب الالجئني الفلسطينيني إىل العدالة-2 .تعزيز فرص
الالجئني الفلسطينيني الشباب للمشاركة يف الحوكمة العامة
داخل مجتمعاتهم-3 .االستفادة من الفرص التي توفرها
«املواطنة الشبكية» للشباب-4 .دعم إعادة تأهيل الرتاث
الثقايف والهوية الفلسطينية بني الالجئني الفلسطينيني الشباب
ويف املجتمعات املضيفة -5 .دعم فرص الوصول إىل التعليم
الجيد بهدف تعزيز فرص العمل الالئق.
ويخضع كل مجال من هذه املجاالت للمناقشة من وجهة نظر
عملية ،وذلك اعتام ًدا عىل الربامج والتدخالت السابقة والحالية
التي نفذت يف سياق الالجئني والالجئني الشباب بشكل عام .ال
تقييم للربامج ،بل
تعد هذه املناقشة نظرة عامة شاملة أو
ً
ملحة عن الفرص واملامرسات الربامجية ،وكيف ميكن تكييفها
لخربات الالجئني الفلسطينيني الشباب يف املخيامت عىل الغالب
ال عىل سبيل الحرص.
ولضامن النجاح يف أي من هذه املجاالت ،يويص هذا امللخص
بأن تقرتن الربامج بتدخلني رئيسيني شاملني ،وهام:
أ .الرصد والتقييم من وجهة نظر الشباب للجهود
املاضية والحالية من أجل فهم أثر هذه التدخالت .يف
هذا الصدد ،قامت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
بالفعل بتوثيق أهمية جمع بيانات الشباب املصنفة
من خالل منوذج املسح املوجه للشباب ( )SYPلالجئني
الفلسطينيني الشباب .ويُظهر تحليل منوذج املسح
املوجه للشباب يف مرص ( )SYPEيف عام 2006
معلومات مفصلة وشاملة وموثوقة عن الشباب ،والتي
ال تزال قيد االستخدام .يف الواقع ،يعترب إرشاك الشباب
يف عملية املسح هذه (من التخطيط إىل التنفيذ)
بالفعل عملية أساسية تعزز مشاركة الشباب .ويف هذا
الصدد ،أتيحت ملنظمة النهضة (أرض) الفرصة للعمل
يف عدة مناسبات مع الشباب ،وإرشاكهم يف االستبيانات
املتعلقة مبفاهيم العدالة ،وقد أثبتوا أنهم األكرث نشاطًا
وحامسة ،وكان لديهم مدخالت ال تقدر بثمن يف
العملية.
خصيصا
ب .التدخالت النفسية واالجتامعية املصممة
ً
لتعزيز الصمود واألمن النفيس للشباب املستهدفني يف
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برامج مختلفة ،من أجل ضامن املساواة يف الوصول إىل
تدخالت محددة تتعلق عىل سبيل املثال ،بالوصول إىل
العدالة واملشاركة االجتامعية والسياسية؛ جودة
التعليم  ...عوضً ا عن التدخالت التي تعنى بالدعم
النفيس واالجتامعي فقط ،يشجع هذا امللخص املانحني
عىل التفكري يف تدخالت الدعم النفيس واالجتامعي
كأداة لتعزيز نجاح الربامج ككل .يتطلب الضعف
املتزايد لرشائح معينة من الالجئني الفلسطينيني
الشباب تركي ًزا برامجيًا عىل األمن العاطفي ،وفقًا
الحتياجاتهم.
أخ ًريا ،بينام يتناول موجز السياسة هذا املشاركة االجتامعية
والسياسية لالجئني الفلسطينيني الشباب ،فإنه يويص بشدة بأن
تسند الجهود الربامجية للتخفيف من التهميش االقتصادي
للشباب الالجئني الفلسطينيني املبادرات الربامجية املتعلقة
بجهود املشاركة السياسية ،حيث إن سبل العيش الالئق هي
أساس مستقبل الشباب يف مجتمعاتهم واملنطقة .كام أن
الطبيعة متعددة األبعاد للتحديات التي تواجه الالجئني
الفلسطينيني الشباب يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا
تتطلب اتباع نهج متكامل للحد من تهميشهم الحايل .وبخالف
ذلك ،قد يعترب الالجئون الشباب التدخالت التي يتم إجراؤها
مبعزل عن االعتبارات السابقة دون جدوى ،كام وثق تقرير
منظمة النهضة (أرض) أيضً ا ،أنها ميكن أن تأيت بنتائج عكسية
وقد يراها الشباب سلبية.
 .1تعزيز وصول الالجئني الفلسطينيني الشباب إىل
العدالة .إن الوضع القانوين املتضائل لالجئني
الفلسطينيني يف لبنان وبعض الالجئني الفلسطينيني يف
األردن من سكان غزة السابقني ،إىل جانب العديد من
نقاط الضعف القانونية التي يعاين منها الالجئون
الفلسطينيون يف األرض الفلسطينية املحتلة ،يعني أن
الحصول عىل املساعدة القانونية أمر بالغ األهمية
لتعزيز حقوق الالجئني الفلسطينيني الشباب ،مع إيالء
اهتامم خاص لالجئني يف املخيامت .تشمل الحامية
القانونية للشباب من سن  15إىل  29قضايا تتعلق
بحامية الطفل ،واألطفال ممن هم عىل خالف مع
القانون ،والنزاعات العاملية ،وأخ ًريا وليس آخ ًرا،
العدالة الجندرية .بالنسبة للفتيات والشابات
الالجئات الفلسطينيات ،يعد تعزيز العدالة الجندرية
أم ًرا رضوريًا أيضً ا ،حيث إن النظام األبوي هو واقع
اجتامعي وسيايس سائد يعيق حقوقهن .من بني قضايا
الحامية والتي تم توثيقها يف سياقات املخيامت ،عىل
سبيل املثال ،الزواج املبكر/زواج األطفال ،والذي يجعل
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األمهات الفلسطينيات الشابات يف املخيامت بحاجة
إىل دعم قانوين للنأي بأنفسهن عن الرشكاء املسيئني و/
أو الزيجات املتعرثة 6.وتحقيقًا لهذه الغاية ،تدعو
الدروس املستفادة من املشاريع التي نفذتها منظمة
النهضة (أرض) يف إطار برامج وصول املرأة إىل العدالة
عىل مدى العقد املايض إىل نهج متكامل للوصول إىل
العدالة حيث يتم متكني الشابات نفسيًا للمطالبة
بحقوقهن والحصول عىل الدعم املايل ملتابعة مطالبتهن
القانونية .عالوة عىل ذلك ،تعترب التدخالت املجتمعية
من منظور متكني املرأة مهمة بنفس القدر ملنع هذه
الحلقة املفرغة من إضعاف الفتيات.
 .2تسهيل فرص مشاركة الالجئني الفلسطينيني الشباب
يف الحوكمة العامة .هناك مستويان من التدخل ال بد
من أخذهام يف االعتبار ،فعىل املستوى املؤسيس،
تحتاج ترتيبات الحوكمة العامة الحالية إىل إعادة
تعديل لتلبية متطلبات جيل الشباب .هناك الكثري من
الخربات بشأن املشاركة العامة يف الحوكمة املحلية يف
سياق مخيامت الالجئني ،ومخيامت الالجئني
الفلسطينيني ليست استثناء .دفع فشل بعض هذه
التجارب التشاركية العلامء املخرضمني ،مثل ساري
الحنفي ،إىل التفكري يف مقرتحات مبتكرة يف سياق
مخيامت الالجئني يف لبنان ،مثل تعزيز املشاركة
املجتمعية عرب توفري الخدمات كأولوية« ،واعتامد
منوذج بلدية بورتو أليغري ،ومناقشة تخصيص امليزانية
املقرتحة مع املنتدى يف كل مخيم .ال ينبغي أن يتم
تشكيل هذه املنتديات من قبل اللجان الشعبية ،ولكن
متثيل ،عىل سبيل املثال من
ال بد أن تضم حضو ًرا أكرث ً
خالل دعوة الفصائل السياسية واملنظامت غري
الحكومية واملنظامت الشعبية رمبا لرتشيح املتعلمني
الشباب وغريهم من املمثلني» (حنفي.)2014 ،
من الواضح أن تحويل اللجان الحالية وغريها عن
ترتيبات الحوكمة العامة ليس باملهمة السهلة ،مام
يتطلب مزي ًدا من االستثامر والعمل ،وقد شاركت
األونروا بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،يف
برامج تدريبية للجان الشعبية يف مخيمي الب ّداوي
ونهر البارد ضمن مخيامت الالجئني يف لبنان (املصدر
السابق).
من املمكن تطبيق «منظور الشباب» عىل هذه
التجارب وال بد من وضع طرق لتعزيز مشاركة الشباب
كجزء من حوكمة املخيامت يف لبنان واألرض

الفلسطينية املحتلة .عىل الرغم من اختالف الوضع يف
األردن وسوريا ،حيث ترشف الدولة عىل مخيامت
الالجئني الفلسطينيني من خالل دائرة الشؤون
الفلسطينية واإلدارة العامة لالجئني الفلسطينيني
العرب ،فيجب النظر يف إجراء مفاوضات شخصية مع
السلطات .يف األردن ،ميكن للحوار بني الجهات املانحة
والرشكاء املنفذين والسلطات أن يبني عىل الخربات
املتعددة للمشاريع التشاركية للحكم املحيل التي تم
تنفيذها يف سياق االستجابة اإلنسانية ألزمة الالجئني
السوريني ،مثل تلك املتعلقة بالالمركزية واملوازنة
التشاركية يف املفرق ،بتمويل من برنامج مدد
( )MADADوتنفيذ منظمة النهضة (أرض) بالرشاكة
مع وكالة التعاون اإلسبانية (.)AECID
إىل جانب هذه املساحات املؤسسية للمشاركة
السياسية ،تُظهر التجارب الفردية مثل صحافة
املواطن/املجتمعية إمكانات كبرية لتعزيز مشاركة
الشباب يف الحكم املحيل وبناء مهارات الشباب .أحد
األمثلة البارزة هي موقع «حرب» يف األردن ،الذي منا من
منصة إعالم مواطن إىل مؤسسة إعالمية مسجلة 7.يف
الواقع ،يوفر النهج العميل لهذا النوع من املبادرات
فرصة فريدة للعقول الفضولية والشباب امللتزم لتعزيز
مهاراتهم واستكشاف مجتمعاتهم مع إمكانية إحداث
تأثري قصري املدى عىل مستوى املجتمع واألفراد .بالنظر
إىل أن العمر املستهدف ملشاريع صحافة املواطن/
املجتمعية مييل إىل أن يكون فوق  16عا ًما ،فقد ميثل
هذا األمر فرصة جيدة ملتابعة الطالب الفلسطينيني
الالجئني املتعلمني يف نظام مدارس األونروا .فعىل مدى
السنوات الخمس املاضية ،طورت مدارس األونروا
نظا ًما للربملانات الطالبية يف املدارس ،يف جزء منه،
يستكشف الطالب مجاالت عمل األونروا الخمسة
«موضوعات كاملامرسات الدميقراطية والقيادة
واملشاركة وصنع القرار والتواصل .طور الطالب خطة
عملهم لتوجيه أنشطة الربملان الطاليب عىل مستوى
الوكالة خالل العام املقبل .كام قاموا بانتخاب رئيس
ونائب وسكرتري 8.عىل الرغم من األهمية املتأصلة
لهذه املبادرة ،التي يديرها قسم التعليم يف األونروا
كجزء من برنامج تعليم حقوق اإلنسان وحل النزاعات
والتسامح ،إال أنه ومبجرد تخرج األطفال ال توجد آلية
أخرى لدمج مهاراتهم املكتسبة حديثًا.
 .3البناء عىل الفرص التي توفرها «املواطنة الشبكية»
للشباب (ويلشامن وآخرون .)2020 ،ينترش استخدام
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وسائل التواصل االجتامعي بني شباب الالجئني
الفلسطينيني ،مبا يف ذلك سكان املخيم .حيث يجد
الشباب املشاركون يف التقرير وسائل التواصل
االجتامعي أداة فعالة للمشاركة االجتامعية عىل الرغم
من التحكم والرقابة .ينتمي الشباب الالجئون
الفلسطينيون إىل جيل يوصف بـ «املواطنة الشبكية».
يشري املصطلح إىل أن التغيريات يف سلوك االتصال يف
عرص التكنولوجيا املتقدمة تؤدي إىل تغيريات أخرى يف
العالقات يف النظم االجتامعية والسياسية بني األجيال
التي ولدت بعد أواخر الثامنينيات« :يعمل أعضاء
هذه املجموعات بطرق أكرث أفقية وتشاركية وانفتا ًحا،
وتتسم هذه الطرق بالتعاونية والتأثري املتبادل (املصدر
السابق)« .يف الواقع ،يشري التحليل الحايل لعينات من
املدونني واملؤثرين العرب عرب اإلنرتنت إىل أن «شباب
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،بنظرتهم
املدنية التقدمية ومشاركتهم االجتامعية الشبكية
الواسعة ،يبرشون بحوكمة أفضل يف املنطقة» (عايش،
 .)2018بنا ًء عىل إمكانات هؤالء «املواطنني املتصلني»،
اقرتحت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بالفعل
تدخالت مثرية لالهتامم ميكن تكييفها مع سياق
الالجئني الفلسطينيني الشباب .من بينها ،تعزيز
السياسات املوجهة للشباب يف مجال الحكومة
اإللكرتونية باستخدام رقمنة اإلدارة العامة كفرصة
للمشاركة التي ميكن لها االستفادة من مدخالت
الشباب يف تصميم منصات سهلة االستخدام.
 .4إعادة تأهيل الرتاث والهوية الثقافية الفلسطينية
داخل املجتمعات املضيفة وبني شباب الالجئني
الفلسطينيني .قد يكون الفلسطينيون خاضعني
لالحتالل ،غري أنهم قد راكموا تراث ًا ثقافيًا ثريًا يف القرن
املايضُ ،دمج بعضه كجزء من الثقافة الشعبية يف
جميع أنحاء الرشق األوسط .يجب أن تدعم
املساهامت اإليجابية للفلسطينيني والالجئني
الفلسطينيني يف املجتمعات املضيفة لهم ،والثقافة
العربية ككل ،أي جهود ترمي إىل إعادة تأهيل الرتاث
الثقايف الفلسطيني والهوية بني األجيال الجديدة يف
الرشق األوسط .ال ينبغي اعتبار كونك الجئًا فلسطينيًا
مبثابة وصمة اجتامعية؛ ومع ذلك ،فال ميكن تغيري هذا
إال من خالل حمالت عامة واسعة لتوعية املجتمعات
املضيفة وتذكري الشباب الفلسطيني مبساهامتهم
اإليجابية .وباإلضافة إىل تذكر الشخصيات البارزة،
ميكن القيام بعدد كبري من التدخالت عىل املستوى
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الوطني لتسليط الضوء عىل موهبة الشباب الالجئني
الفلسطينيني .عىل سبيل املثال ،ميكن عرض أعامل
الفنانني الفلسطينيني الالجئني الشباب يف املهرجانات
الثقافية يف املنطقة؛ ورعاية التبادالت الثقافية؛ وتنظيم
املعارض الفنية والحفالت املوسيقية كذلك ،وغريها.
عىل سبيل املثال ،قدمت مؤسسة خالد شومان يف
األردن الكثري يف هذا الصدد ،لكنها ما تزال عىل هوامش
الثقافة الشعبية .وقد رعت األونروا أيضً ا عد ًدا كب ًريا
من األنشطة الثقافية التي تسلط الضوء عىل إنجازات
الالجئني ،ولكنها تجرى عاد ًة يف عزلة داخل عامل
املخيامت ،مع القليل ج ًدا من التوعية .نظ ًرا ألن
توسيع نطاق جمهور هذه اإلنجازات واملساهامت ما
يزال ميثل تحديًا ،فال بد لوسائل اإلعالم من أن تلعب
دو ًرا رئيسيًا يف ذلك .يف سياق االستجابة اإلنسانية
لألزمة السورية ،قامت اليونسكو برعاية برنامج إذاعي
لعدة سنوات يظهر الالجئني السوريني ومحنتهم يف
األردن كجزء من برنامج إذاعة راديو البلد ،بهدف
تعميم أصوات الالجئني عىل موجات األثري األردنية.
كام عملت منظمة النهضة (أرض) عن كثب لفرتة
طويلة مع وسائل اإلعالم املطبوعة ومحطات اإلذاعة
والقنوات التلفزيونية عىل نرش الوعي بالقضايا
الصعبة ،مثل وصول املرأة إىل العدالة وحقوق
الالجئني ،وغريها .ويتطلب هذا رشاكات قوية،
واستثامرات ثابتة ،ومعرفة قوية بالقضايا املطروحة.
وللثقافة الفلسطينية دور رئييس يف إعادة تأهيل
الهوية الفلسطينية بني الشباب الفلسطيني
واملجتمعات املضيفة لهم.
 .5تعزيز فرص الحصول عىل التعليم الجيد والعمل
الالئق .التعليم الجيد هو أقوى أداة ميكن ألي شاب
امتالكها ،وأفضل استثامر ألي مجتمع .خالل االستجابة
اإلنسانية ألزمة الالجئني السوريني ،تم تطوير برامج
تعليمية ومهنية قوية استفاد منها آالف الالجئني
السوريني الشباب .مع تضاؤل فرص الوصول إىل
التعليم العايل يف األردن ،وتدين فرص الوصول إىل
التعليم الثانوي يف لبنان ،فإن الالجئني الفلسطينيني
الشباب يف حاجة ماسة لالندماج يف برامج تعليمية
جيدة تسمح لهم بتطوير املهارات املناسبة لتمكنهم
من االنتقال الصعب إىل سوق العمل .أثبتت املنح
الدراسية للطالب يف مؤسسات التعليم العايل يف
فرصا أسهمت يف
الخارج الستكامل تعليمهم كونها ً
تغيري حياة العديد من الالجئني الفلسطينيني ممن
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أصبحوا يف منتصف العمر حاليًا ،إذ متتعت مجموعات
من املهندسني واألطباء الذين يخدمون مجتمعاتهم
داخل منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،يف
الوقت الحايل ،بفرص تعليمية يف الخارج .ومع ذلك،
منذ إغالق الحدود بعد  11أيلول/سبتمرب ،2001
تضاءل تدفق الطالب الدوليني إىل حد كبري وأصبحت
الفرص أكرث ندرة .أثبتت برامج املنح الدراسية مثل
برنامج مبادرة ألربت أينشتاين األكادميية األملانية
لالجئني ( )DAFIالتابع للمفوضية نجاحها فيام يخص
الالجئني املوهوبني يف جميع أنحاء العامل.
إىل جانب فرص املنح الدراسية ،تعد برامج تنمية
املهارات رضورية للتغلب عىل بعض أوجه القصور
التي تواجه النظم التعليمية يف منطقة الرشق األوسط
وشامل إفريقيا .تستجيب مبادرة املهارات الحياتية
وتعليم املواطنة ( )LSCEمتعددة الرشكاء يف منطقة
الرشق األوسط وشامل إفريقيا مثالً ،إىل الحاجة التخاذ
إجراءات منسقة لتعزيز نتائج التعليم الحالية بني
الشباب يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا 9.ويف
إطار التعلم مدى الحياة واألهداف الشاملة «التعلم
للمعرفة ،والتعلم ألن تكون ،والتعلم للعمل ،والتعلم
ألن نكون م ًعا» ،تعد برامج املهارات التي تسهل
املشاركة والعمل الجامعي والصمود والتواصل خطوة
أوىل مهمة للحصول عىل فرص عمل أفضل .عالوة عىل
ذلك ،فإن دعوة منظمة العمل الدولية فيام يتعلق
بالحاجة إىل تزويد الشباب باملهارات التقنية والناعمة،
هي شهادة عىل الدور الحاسم الذي تلعبه برامج
املهارات يف تسهيل االنتقال من املدرسة إىل العمل بني
الشباب (منظمة العمل الدولية.)2020 ،
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مالحظات املراجع
 1عــى ســبيل املثــال ميكــن االطــاع عــى الفئتــن العمريتــن املوصوفتــن يف تقريــر التنميــة البرشيــة العربيــة لعــام 2016
للشــباب - 1 :لألغـراض اإلحصائيــة ،تعـ ّرف األمــم املتحــدة الشــباب عــى أنهــم أفـراد تـراوح أعامرهــم بــن  15و  24عا ًمــا؛ -2ت ُ ّعــرف
مبــادرة شــباب الــرق األوســط الشــباب بأنهــم أشــخاص ت ـراوح أعامرهــم بــن  15و  29عا ًمــا .تــم اعتــاد هــذا النطــاق هنــا
ليعكس التحوالت املطولة نحو مرحلة البلوغ التي يواجهها الكثريون يف املنطقة.
2

https://palestine.unfpa.org/en/population-matters-0

 3يشــر مصطلــح األبويــة إىل التــرف لصالــح شــخص آخــر ضــد إرادتــه أو بــدون موافقتــه .ويفــرض هــذا التعريــف أن
الشــخص املتح َكــم يف ترصفــات اآلخريــن يف مكانــة أفضــل متكَنــه مــن معرفــة مــا هــو جيــد لهــم أكــر منهــم .يُنظــر إىل األبويــة عــى
نطــاق واســع عــى أنهــا مقيــدة لحريــة األفـراد واســتقاللهم .جــذور هــذا املصطلــح سياسـيًا هــي فكــرة هيكلــة الدولــة عــى غـرار
أب ألرستــه ،وبهــذا يفــرض أن الدولــة تعمــل لتحقيــق مصلحــة الشــعب كــا يعمــل
هيــكل األرسة ،فيكــون الحاكــم لرعايــاه مبثابــة ٍ
األب لتحقيق مصلحة أرسته ،سواء يتفقون معه يف الرأي أو ال ،ألن الحاكم يف الدولة أو األب يف األرسة أكرث حكمة من الرعية.
https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8
%A9
 4ووف ًقــا ملعــدي التقريــر ،فــإن «هــذا البيــان يعكــس التقييــم الــذي أجـراه موظــف ســابق يف األونــروا مســؤول عــن املشــاريع
التنمويــة يف مخيــم الطالبيــة عــى أســاس عمليــة تشــاركية تشــمل مجموعــات العمــل التــي شــكلتها النســاء والشــباب يف املخيــم.
يف النهايــة ،تــم إقصــاء أعضــاء مجموعــة العمــل مــن الشــباب والنســاء تدريج ًيــا ،ليحــل محلهــم وجهــاء املخيــم الذكــور .انظــر
النمــري ،ف« ،.التطويــر والطاقــة الحرضيــة التشــاركية :الــدروس املســتفادة مــن مــروع تجريبــي» ،املوئــل الــدويل،)2013( 39 ،
224-231؛ والنمري« ،مرشوع تحسني مخيم الطالبية وتحديات املشاركة املجتمعية» ،ورقة بحثية2010 ،
https://www.researchgate.net/publication/259997263_Talbiyeh_Camp_Improvement_Project_and_the_Challenges_of_Community_Participation_Between_empowerment_and_Conflict
 5انظــر تدخــات  AECIDكجــزء مــن صنــدوق "مــدد" فيــا يتعلــق بوضــع موازنــة التشــاركية مــع الالجئــن الســوريني يف
برامــج الالمركزيــة يف األردنhttps://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/documentos%20adjuntos/.
Annual%20Report%202019%20AECID%20in%20Jordan_Final.pdf
 6انظــر عــى ســبيل املثــال مبــادرات القضــاء عــى زواج األطفــال يف غــزة https://www.unrwa.org/newsroom/features/
girls-not-brides-ending-child-marriage-gaza
7

املزيد عن حرب http://7iber.com/about/

8

عن املبادرة https://www.unrwa.org/tags/school-parliament

9

للمزيد عن املبادرة https://www.unicef.org/mena/life-skills-and-citizenship-education
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