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 دةإهــداء لروح الفقي
 نائلة حمدان عايد. د

 

، مكتب الضفة الغربية    )1995-1994(مسؤولة البرنامج الصحي في يونيسف      نائلة عايد،   . دتكرس هذه الدراسة لذآرى الراحلة      
زا    "  .وقطاع غزة ا تمي آرست نائلة عملها للدفاع عن الحقوق الصحية والتنموية لألطفال والنساء الفلسطينيات، وأبدت خالل عمله
ة           .  ومهنيا، والتزاما منقطع النظير  شخصيا، ال أهمي اة صحية للشباب واألطف تراتيجية لحي ادر في صياغة اس دورها المب وقد آان ل

 .آبيرة في وضع األسس لبرنامج اليونيسيف

الهم                       اتهم وآم ذه الدراسة عن حاج دع     . ستبقى ذآراها حية من خالل أصوات الشباب، الذين عبروا من خالل ه نهم، ت ة ع و وبالنياب
اء            يونيسيف آافة المهتمين والزمالء، واألصدقاء، هؤالء الذين عملوا مع نائلة وهؤالء الذين لم يعرفوها شخصيا، للمشارآة في إبق

 ".ذآراها حية من خالل العمل على تأمين مستقبل أفضل لألطفال حول العالم

أبين د        من آلمة ألقتها مارالني فيفياني، الممثل الخاص لليونيسيف في الضفة الغ           ل ت د،    . ربية وقطاع غزة، في حف دان عاي ة حم نائل
 .1999 آيار 28القدس، 
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 مقدمة اليونيسيف
 

ا    "لتهم واضحة جدا وقوامها تصل أصوات الشباب إلى مسامعك عندما تقرأ هذا التقرير التقيمي، فرسا  ه، دعون وم ب أعطونا دورا نق
ائهم وفي               ". نشارك، ألن لدينا ما نسهم به      إن هذا ينطبق على آثير من جوانب حياتهم اليومية، آما هو الحال عندما يتفاعلون مع آب

ول أيضا،       المدرسة، وفي آامل عملية التنمية، وليس فقط لكونهم أفرادا لهم آامل الحق في قول هذا، بل آ   م الحق في الق جماعة له
 .من مجموع السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة هم دون الثالثين من العمر% 75ال سيما وأن 

ة بيرزيت                 ة في جامع تعكس  . إن هذه الوثيقة هي خالصة دراسة قوامها المشارآة إلى درجة آبيرة، قام بها برنامج دراسات التنمي
ار والجنس       الدراسة الهموم الرئيسية للش    إن من الظواهر        . باب الفلسطيني من مختلف األعم ة بحق المشارآة، ف باإلضافة للمطالب

الخطيرة التي تم تشخيصها في الدراسة، عدم المساواة في الوضع ما بين البنات واألوالد والمستوى المتدني والفقير إلعداد الشباب                 
ال          ة                      . لحياة البالغين، آأن يصبحوا آباء، على سبيل المث ى المعلومات المتعلق ارهم للوصول إل ر من الشباب عن افتق ر آثي د عب وق
 .بالصحة والمهارات الحياتية على وجه الخصوص

ل                ام بتحلي ة وقطاع غزة للقي إن هذه الدراسة القائمة على المشارآة تعتبر أول محاولة من قبل مكتب اليونيسيف في الضفة الغربي
اه            . م لحاجاتهم وحقوقهم والمخاطر الكامنة في تلبيتها      منظم لوضع الشباب باالستماع لتصوره     م الخطوات باتج ذه واحدة من أه وه

دا      . تنمية ذات استراتيجية أآثر شموال لليونيسيف وذلك بالعمل مع ومن أجل الشباب            ولتحقيق هذا الهدف، فإن اليونيسيف ملتزمة ج
 .ية وتطوير برامج وسياسات مناسبة للشباب والهادفة الى تقو2000 و1999بدعم النشاطات الالحقة خالل عام 

ذين شارآوا في نقاشات المجموعات                       دمتهم الشباب ال ذا العمل وفي مق ذين ساهموا في إنجاز ه ى آل ال وأود أن أتقدم بالشكر إل
ه     المرآزة، والخبراء الذين تمت مقابلتهم، والباحثون والمنظمون لحلقات النقاش، وأخيرا وليس آخرا إلى الدآتور ناد               ر سعيد وفريق

ي في اليونيسيف              ديري لزمالئ ز الوجود، وأعرب عن تق ى حي ذا العمل إل ذين أخرجوا ه ة وال امج دراسات التنمي ع في برن الرائ
 .وخاصة الدآتور جاميني ابيسكيرا لبدئه هذا النشاط، والسيد بيتر بولط إلخراجه

والذي نعبر " الشباب في وضع خطر  "ن قبل ميزانية مشروع     وفي الختام، إن هذه الدراسة أصبحت ممكنة بفضل اإلسهام السخي م          
 .له عن امتنانا أيضا

 فيفياني مارلينا
 الخاص الممثل

 غزة وقطاع الغربية الضفة - اليونيسيف
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 مقدمة برنامج دراسات التنمية

ا       ، آأداة للتخطيط والبحث التنموي، في السنوات األخيرة، مرآز الصدارة م          "المشارآة"لقد اتخذ مفهوم     ن حيث آونه عنصرا حيوي
را        . لخلق ووضع برامج تنمية بشرية مستدامة  ر أم ه يعتب ه وحاجات ر عن هموم وغني عن القول أن إعطاء المجتمع الفرصة للتعبي

ة في       . ضروريا إلحداث التغيير الضروري والحيوي     ة منظم وعالوة على ذلك، فإن من الضرورة المطلقة إشراك المجتمع بطريق
ا نحو          عملية التنمية،  دفع به ه وال  بمعنى تخويل هذا المجتمع لخلق وتطبيق والحفاظ على مشاريع التنمية حتى يتسنى له تلبية حاجات

 .شباب اليوم-فالذين ال بد وأن يعطوا الفرصة اليوم هم مستقبل الغد. مستقبل أفضل وأآثر ازدهارا

م آفلسطينيي               ة تهميش مزدوجة فه اة              لقد عانى الشباب الفلسطيني من عملي اة في ظل االحتالل وعاشوا حي م الحي انوا من ظل ن، ع
ة          ر والحرآ ات األساسية للتعبي ل وأن                      . مجردة من الحري ادة، ب ة المعت رات المراهق ط عث د وأن ال يصارعوا فق ان ال ب باب، آ وآش

ى إعطاء   ولهذا، فإذا آانت مشارآة المجت  . يتعاملوا معها في مجتمع ال يعير الشباب، تقليديا، االهتمام الكافي          مع في التنمية تهدف إل
 .واقع أفضل لألجيال المقبلة، فإنه من المتعذر علينا فهم آون هؤالء الشباب مهملين وغير معترف بهم آجزء أساسي من المجتمع

ه إدخال القضايا الم                 ى عاتق د أخذ عل ة ق ة  وحتى يتسنى لنا جذب االهتمام بحالة الشباب الفلسطيني، فإن برنامج دراسات التنمي تعلق
ذلك                  . بالشباب وتنميتهم ضمن رؤيته التنموية     ا ب فمنذ بداية عمله حاول البرنامج تيسير التعبير عن هموم وآراء هؤالء الشباب خالق

. طريقا لالهتمام بهم وذلك بإيجاد مشارآات مع منظمات الشباب المختلفة والجماعات المناصرة لهم في الضفة الغربية وقطاع غزة
ز الضوء                 ولهذا، فقد عقدت    ورشات عمل ولقاءات آثيرة مع قادة الشباب والمناصرين للشباب من أجل توضيح قضاياهم، وترآي

 .على القضايا التي تحتاج إلى معالجة

ة مباشرة                  اطي مع الشباب بطريق ه التع ى عاتق ة أن يأخذ عل امج دراسات التنمي ولهذا، فإنه وبالتعاون مع اليونيسيف استطاع برن
ى الم    رام                           ومبنية عل م احت د ت وم، ولق ع أو الل ومهم دون خوف من التقري م وهم رهم الصريح عن آرائه ك لتسهيل تعبي علومات وذل

ط                . تصور الشباب آرآن أساسي من الحديث التنموي في برنامج دراسات التنمية           يس فق ذه الدراسة ل ام بإنجاز ه م القي ولهذا، فقد ت
ا أيضا ال           ال                      بهدف مراآمة المعلومات عند الشباب وإنم ور يعزز وبشكل فع ذه المعلومات من أجل خطاب تنموي متن ستخدام ه

 .وضع وتطبيق سياسات موجهة للشباب

ويود برنامج دراسات التنمية أن يتقدم بالشكر إلى اليونيسيف لما أولته من اهتمام في جعل أهمية تصورات الشباب جزءا ال يتجزأ             
ي خالل                  ه من دعم فن ا قدمت ة، وم ة   من عملية التنمي ذه العملي ي                  . ه ه لمنظمات الشباب الت امج أيضا عن عظيم امتنان ر البرن ويعب

ذا الخصوص    هيالت به ه تس ا قدمت ة لم ذه الدراس ي ه همت ف هموا   . أس ذين أس ارآين ال راء المش ا الخب امج أيض كر البرن ا ويش آم
ذه الدراسة      وأخيرا، فان برنامج دراسات التنمية يود ان يعبر عن تقديره العميق            . بمعرفتهم ووقتهم  لكل الشباب الذين شارآوا في ه

 .فلهم آل تقدير لما أبدوه من حماس واستعداد في ورشات العمل. والذين سمحوا لنا بأخذ لمحة عن واقع حياتهم
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 ملخص عملي

ات الشباب الفلسطيني با              اه وأولوي ة ورف اون  أنجزت هذه الدراسة حول العوامل التي تشكل خطرا على الصحة الجسدية والعقلي لتع
ة بيرزيت         ) اليونيسيف(والعمل المشترك ما بين صندوق الطفل التابع لألمم المتحدة           ابع لجامع ة الت امج دراسات التنمي ان  . وبرن وآ

ه ه وأولويات ى حاجات د عل ين الشباب الفلسطيني من التأآي ذه الدراسة تشجيع وتمك ى . الهدف من ه ذه الدراسة أيضا إل وسعت ه
ى        اإلسهام في تنمية السيا   ة عل ة والمحلي ات الوطني درة الهيئ ز ق سات والبرامج الموجهة نحو تلبية حاجات الشباب الفلسطيني وتعزي

 .تخطيط وبرمجة حاجات هؤالء الشباب، وبشكل فعال، ضمن مفهوم المشارآة

ين          134شملت هذه الدراسة مقابالت أجريت مع        ا ب ك ضمن سلسلة        22-10 فتاة وفتى تتراوح أعمارهم م ا، وذل ات      عام  من حلق
ات                  . النقاش ذات المجموعات المرآزة    ة وقطاع غزة، حيث أخذت عين وقد جرت ورشات العمل هذه في مناطق من الضفة الغربي

د  . الخليل في الضفة الغربية، وآذلك من مدينة غزة وخانيونس في قطاع غزة            /من الشباب من مناطق نابلس ورام اهللا وبيت لحم         وق
ى                     تلقى هؤالء الشباب تشجيعا ع     ة وعل ى صحتهم الجسدية والعقلي ؤثر عل ي ت لى تشخيص ونقاش تصوراتهم إزاء عوامل خطر الت

ار            . رفاههم أيضا، ومن ثم حاجاتهم واقتراحاتهم لمواجهة هذه المخاطر         ة واعتب وباإلضافة إلى ذلك، فقد تمت في هذه الدراسة مقابل
ادة              آراء متخصصين من العاملين في القطاع الحكومي والمنظمات غير           ى ق ة والمختصة إضافة إل ة والمنظمات المجتمعي الحكومي

 .الشباب وذلك لمعرفة أين تكمن عوامل الخطر، آما يتصورون، وما هي حاجات وأولويات الشباب الفلسطيني

ة بالمشارآة السياسية والو                          ك المتعلق ل هؤالء الشباب تل ي طرحت وجرى نقاشها من قب ضع  وقد آان من بين القضايا الكثيرة الت
رأي            . االقتصادي والصحة والتعليم والعالقات العائلية     والسلطة  . إن االحتالل اإلسرائيلي ال يزال يقيد الحرآة وحرية التعبير عن ال

ذي               ومهم، األمر ال رهم عن هم يهم تعبي الفلسطينية لم تقم بعد بوضع برنامج جدي وشامل يشجع الشباب على المشارآة ويسهل عل
ى االنخفاض في فرص               . وح المعنوية لدى هؤالء الشباب    أثر بشكل سلبي على الر     دهور، إضافة إل والوضع االقتصادي اآلخذ بالت

إن النقص الحالي في الرعاية الصحية النوعية ووجود نظام ال يأخذ             . العمل، يشكل مصدر إحباط متواصل لدى الشباب الفلسطيني       
ب   ؤالء الش ى ه لبي عل كل س ؤثر بش باب ي ار صحة الش ين االعتب تجيب  . اب أيضابع ا ال يس ا تعليمي باب أن نظام رر الش ا آ وطالم

دى الطالب              ذات ل ى ال اد عل اة       . لمتطلباتهم ال يؤدي إلى تعزيز روح االستقالل واالعتم ى حي ائلي وفرض السيطرة عل أثير الع والت
رامج ش                 . الشباب ال يزاالن مصدرا دائما للقنوط      ى ب ر الشباب عن الحاجة إل ى نشاطات       وعالوة على ذلك فقد عب ة وإل بابية موجه

 .ومراآز شبابية لمواجهة عوامل الخطر المذآورة أعاله

 .ولهذا، فإنه يبدو أن النغمة البارزة خالل آل النقاشات قد عكست شعورا عاما بالتهميش والخوف واإلحباط لدى هؤالء الشباب

وم االجتماع                 دى هؤالء الشباب من خالل الهم ا اتضح من         يمكن اإلحساس بمفهوم التهميش ل ا آم اجم عنه م الن ة والسياسية واألل ي
رهم ى . تعبي يال عل تمرار لالحتالل اإلسرائيلي آانت دل ا من اس ا رافقه ع الفلسطيني وم ا المجتم م به ي يتس إن روح المحافظة الت

وغ                 ة البل اء في       فخطوط االتص   . النزعة السلطوية التي أدت بدورها إلى تقييد النمو الطبيعي والصحي للشباب في مرحل ال مع اآلب
رة الحاسمة              ذه الفت دى الشباب في ه ر ل ى التعبي درة عل البيت والمعلمين في المدرسة تسير ضمن قناة واحدة تقيد روح اإلبداع والق

 .وهذه القيود العامة تحول بينهم وبين التعبير عن حاجاتهم وإسماع صوتهم تارآين همومهم وقضاياهم قيد اإلهمال. من العمر

ه                     لقد آان ال   ارهم، أي أن ر بشكل آامل عن أفك اح أنفسهم في التعبي ا الشباب جم بح فيه ي آ خوف موضوعا سائدا في النقاشات الت
الخ، آان آثير من الشباب      …والتثقيف الجنسي والعالقة مع العائلة      ) الجندر(عندما آان يطرح موضوع حساس يمس أدوار النوع         

وقد تضمنت هذه القضايا، ولم تقتصر على، الخوف         .  مواقف تصادم التقاليد صراحة    يمتنع عن اإلدالء صراحة بآرائه أو اتخاذ أية       
 .الخ…من الفقر والسلطة أو الفشل غير المتوقع 

تهم                              د ورغب التزامهم بالتقالي إنهم ب ذا أيضا، ف اتهم، وهك ى حي أنهم ال يسيطرون عل ينبع اإلحباط من الشعور العام لدى المشارآين ب
يم واالقتصاد                  " السلطة"شخصيات  قسرا بالحصول على رضى      اتهم في مجال التعل ى حي ؤثرة عل ال يستطيعون اتخاذ القرارات الم

ة بأنفسهم ور االجتماعي اد حل للوضع  . والسياسة والصحة واألم دم إيج ن ع وفهم م ى خ ود إل ى الرضى يع وقهم للحصول عل وت
ك         وآذلك، فإن االحتالل يعزز الشعور باإلحباط أيضا، باإلضافة  . الراهن داخل أو الخارج، تل ة في ال ى الحرآ ود المستمرة عل  للقي

 .القيود التي تتساوق بدورها مع القيود المفروضة على التعليم والتشغيل والوعي االجتماعي وما شابه ذلك

ابات          ات والنساء الش ق األمر بالفتي دما يتعل  الفلسطيني  فكون المجتمع  . ويمكن القول بأن أثر القضايا المذآورة أعاله يتضاعف عن
ابات الفلسطينيات         ى الش اء إضافية أيضا عل زواج    . مجتمع يهيمن عليه الذآور وما زال يميز من النساء يفرض أعب ل ال فقضايا مث

اء    م النس بما أشارت معظ رة، حس ل خطرة آبي ر عوام ة تعتب اة آاف ي جوانب الحي اواة ف ى المس ام ال ار الع ر والعنف واالفتق المبك
 . النقاشاتالشابات المشارآات في

ى تحسين الوضع                 ؤدي إل رامج ونشاطات ت وخالصة القول أن حاجات الشباب يجب أن تفحص بشكل شامل مع ضرورة وجود ب
ة                     . الصحي العقلي والنفسي لجمهور الشباب الفلسطيني      ار في أي ين االعتب وال بد من أخذ حاجات وآراء ووجهات نظر الشباب بع

 .ا الشأن وذلك من أجل ضمان بناء مجتمع فلسطيني صحي وناجحخطة تنموية يتخذها صانعو القرار بهذ
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 مدخل
دخل                        المراهقة هي فترة من دورة الحياة يمتزج فيها الصبا بالبلوغ، وحيث أن الطفولة هي المدخل إلى الصبا، فإن المراهقة هي الم

ا جمهور الشباب في       إن سنوات المراهقة هي فترة  . 1الى البلوغ  ي يمر به انتقالية تتسم بنمو وتطور سريعين، آما أن التغيرات الت
د من حدة تحول                 . هذه الفترة من حياتهم تشملهم جميعا      ا تزي ة جميعه ة والروحي فالتغيرات الجسدية والعاطفية والنفسية واالجتماعي

ل     افع مثق ى شاب ي ه شيء ال ل آاهل روح ال يثق ل طليق ال اء والمسؤوليات اإلنسان من طف ي سن  .  باألعب ال ف دما يمر األطف وعن
ين    زقين ب ون مم نهم يكون ذات، ولك ذه ال ى ه اد عل ل نحو االعتم دأون بالعم ذات ويب اولون تطوير إحساس بال إنهم يح ة، ف المراهق

دا وخا                       : عالمين زال معتم ذي ال ي الم المراهق ال ة وع ود الطفول ه   عالم البلوغ الشاب الذي يتوق الى آسر آل قي ويظل  . ضعا لوالدي
ا                        ي عرفت بأنه ك الحاجات الت الصغار معتمدين على الكبار البالغين وذلك لتلبية حاجاتهم األساسية فيما يتعلق بالصحة والتنمية، تل

م          ). والذي أصبح يعرف فيما بعد بالميثاق     (حقوق في ميثاق حقوق األطفال       ال ومن ث ى ضعف األطف لقد وضع هذا الميثاق بناء عل
 . الملحة لحماية حقوقهم في مجال الصحة والتنميةالحاجة

ى                   ال في      "يقدم هذا الميثاق األساس القانوني لتطبيق حقوق اإلنسان األساسية والتي تعتبر من حق آل طفل، بمعن حق هؤالء األطف
ي تلحق ال                  ؤثرات الت وهم وتطورهم،    الحياة، وحقهم في تنمية آامل قدراتهم الجسدية والعقلية، وحقهم في الحماية من الم ضرر بنم

رة             . 2"وحقهم في المشارآة في الحياة الثقافية واالجتماعية لعائالتهم        اة صحية ومثم ل حي . ويضع الميثاق الحقوق التي تكفل لكل طف
ا           "وهو يعترف ويسعى أيضا ألن         ار الجدير به وق االعتب ذه الحق ار الحد             . 3"تعطى ه ق معي ى تطبي اق الحكومات عل ويحث الميث

ى من   يم والخدمات األدن ة الصحية والتعل ى الرعاي ك مقتصرا عل ة دون أن يكون ذل اة الكريم ال الحي ي تضمن لألطف وانين الت الق
ط     ة فق وق                           . االجتماعية والقانوني ذه الحق ال ه ا األطف م يعط فيه ي ل دان الت ة في البل وة موجه اق أيضا أن يكون ق ذا الميث ويحاول ه

ا              ولكن في المجتمعات التي ال تز     . األساسية وانين المستحدثة فيه زال الق ال التقاليد واألعراف فيها تحكم جوانب الحياة اليومية وال ت
 .موضع شك أيضا، فإن مأسسة معايير الميثاق فيها تصبح مضاعفة الصعوبة

ا                     % 46.9في المجتمع الفلسطيني يعتبر حوالي       اك نسبة أخرى قوامه ممن  % 27.4من السكان تحت سن الخامسة عشرة وهن
را  ين   تت ا ب ارهم م ة اتسمت بأحداث العنف          . 4 سنة 29-10وح أعم ة من الوقت في بيئ رة طويل د عاش الشباب الفلسطيني فت ولق

اة هؤالء الشباب                     ى جوانب حي د أدت   . المتعاقبة منها والمؤلمة، وإغالق مؤسسات التعليم، والقيود اليومية التي ترآت آثارها عل وق
رص التنمية التعليمية والنفسية التي آان يمكن ان يحظوا بها في ظروف طبيعية أآثر، األمر هذه البيئة إلى حرمانهم من آثير من ف

ه     . الذي أدى الى قلق هؤالء الشباب على آفاق مستقبلهم وعلى العيش في وضع ينعم بالسلم               ولقد ترافق ذلك مع مجتمع يوصف بأن
 .ن حاجاتهم بحرية وصراحةمحافظ وتقليدي باألمر الذي جعل من الصعب على الشباب التعبير ع

ام    لو ع اق أوس ى اتف ع عل د أدى التوقي دة   1993لق ائع جدي رات ووق دوث تغي ى ح طينية إل ر الفلس ة التحري رائيل ومنظم ين إس .  ب
ى                             ع عل رة االحتالل أخذت عقب التوقي فالمؤسسات والهيئات الفلسطينية التي آانت تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل فت

و اق تق زة  االتف ي الضفة وغ طينية ف ة الفلس لطة الوطني ة الس ا تحت رعاي ذه   . م بمهامه ن ه ة ولك ة وطني يط لسياس دأ التخط د ب ولق
 .المؤسسات بدأت، وبشكل بطيء، تدخل في عملية دمج بالواقع الجديد

ط ب    دأت اآلن فق ا ب زمن، ولكنه ن ال رة م ة ولفت داد قليل ة بإع ودة وقائم طيني موج باب الفلس ات الش ت منظم دي آان كل ج ل بش العم
ة                       . بالمساعدة اليومية للشباب   ا آانت منتمي ا بمعظمه ة ولكنه ة تعمل في الضفة الغربي بابية فاعل في السابق آانت هناك منظمات ش

ان               . سياسيا وعلى الرغم من أن هذه المنظمات عملت الكثير في مجال العمل التطوعي وتشجيع المشارآة، إال أن معظم نشاطاها آ
ق                . ا إلى درجة آبيرة، األمر الذي أضفى شكوآا على بقائها         سياسيا وموالي  ى قضايا تتعل م تتطرق إل ومعظم هذه المنظمات أيضا ل

م           . برفاه األطفال والشباب   ا ل ولهذا، فإنه على الرغم من الجهود المتواصلة التي بذلتها هذه المنظمات لتلبية حاجات الشباب، إال إنه
ر آاف         . لحاجة وذلك بسبب نقص الموارد والكفاءات المحترفة      تكن قادرة على االستجابة لضخامة ا      وال يزال هناك وعي محلي غي

ار                          . بحاجات هؤالء الشباب   دي الكب وي تجعل السلطة بأي وم األب ى المفه ة عل ة المجتمع الفلسطيني القائم ك أن طبيع يضاف إلى ذل
 .تارآة حاجات الشباب لمزيد من المساومة

تالف   . ي حاولت التعريف بتصورات الشباب إزاء القضايا التي تهمهم    لقد أجريت بعض الدراسات الت     ا االئ فقد عمدت دراسة قام به
ى                  اب عن ضرورة الوصول إل اهم، وآشف النق ق بصحتهم ورف ا يتعل الفلسطيني لصحة المرأة إلى تفحص تصورات الشباب فيم

ة د             م ومحاول م           الشباب واالستماع إلى وجهات نظرهم حول القضايا التي تهمه ة به م في السياسة المتعلق ل آانت    . 5مج آرائه وبالمث
اتهم      1997 خدمات الكويكز عام    -هناك دراسة أجراها برنامج الشباب الفلسطيني        ، حاولت إمعان النظر في تصور الشباب لحاج

                                                           
1 . Youth Health- For A Change, UNICEF, 1997 
2 . The Convention on the Rights of the Child: Questions Parents Ask, UNICEF 
3 . ibid 
4 Palestinian Central Bureau of Statistics, The Demographic Survey in The West Bank anf Gaza Strip, 
Preliminary Report, March 1996. 
5 .Needs Assessment on Adolescent Women’s Health, Palestinian Coalition For Women’s Health, 1995.  
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ذه   اتهم، ووجدت أن ه ة حاج ا لتلبي اس بشكل جدي وضرورة العمل مع آراء الن ذ ب ة األخ م وأهمي وقهم وأدواره ور هي وحق األم
 .6أولويات هامة في عملية بناء وطني بشكل واسع

ك وزارات                      ا في ذل ة تعمل مع الشباب، بم إن ورشات العمل الهادفة لتقييم حاجات الشباب التي تقوم بها منظمات فلسطينية مختلف
ة األسرة الفلسطين                        ة تنظيم وحماي اد الشباب الفلسطيني وجمعي ل اتح ة مث ر حكومي يم    حكومية ومنظمات غي امر للتعل ية ومؤسسة ت

د    . المجتمعي وغيرها، تسهم في إلقاء المزيد من الضوء على قضايا وهموم الشباب            وعلى الرغم من أن القليل من ورشات العمل ق
 .عقدت بهذا الخصوص إال إنها بدأت في دمج أصوات الشباب في تخطيط وتنفيذ البرامج الشبابية

 الغرض من الدراسة
ا في            . لمراهق الكثير من الحاجات المشابهة لحاجات المراهقين في أي مكان         للشباب الفلسطيني ا   أ ونم ولكن الشباب الفلسطيني نش
ة   . ظل ظروف خاصة  ك العقلي فاالحتالل آان له أثر ضار ومرير على حياة آل الفلسطينيين وخاصة الشباب وإذا ما أضيف إلى ذل

ى ا    ة الجسدية           المحافظة والتقليدية للمجتمع الفلسطيني، فإن عل ق التنمي ى طري لشباب الفلسطيني أن يتخطى عددا من الحواجز عل
 .والعاطفية السليمة

إن المعلومات المحدودة المتاحة حول تصور المراهقين لحاجاتهم الخاصة قد دفعت اليونيسيف وبرنامج دراسات التنمية في جامعة                 
باب الفلسطيني ح  تفحص تصورات الش ة ل ام بدراس ى القي اتهمبيرزيت إل اتهم وحاج ى حي ؤثرة عل ل خطر الم دف . ول عوام وته

اة صحية                      ى حي ق بحاجتهم إل ك من خالل مشارآتهم في نقاشات تتعل ة وذل الدراسة إلى تحفيز مشارآة الشباب في العملية التنموي
 .جسديا وعقليا واجتماعيا وروحيا

اة ال                  ى الحي ي تشكل خطرا عل يم              وهدفت الدراسة أيضا إلى تحديد العوامل الت ى تقي ا الشباب الفلسطينيون وإل ليمة والتي يواجهه س
ر عن       . حاجاتهم وأولوياتهم باستخدام مفهوم المشارآة   ك من أجل التعبي وقدمت هذه الدراسة منتدى لمناقشة الشباب الفلسطيني وذل

ة        ى اإلسهام في           . حاجاتهم وتحديدها وعن أولوياتهم وأدوارهم في التنمي ذه الدراسة أيضا إل رامج    وتهدف ه تطوير السياسات والب
ة         ة حاجات الشباب الفلسطيني اليومي ى تلبي ة            . الهادفة إل ات الوطني ذه الدراسة تأمل في مساعدة الهيئ إن ه ك، ف ى ذل وباإلضافة إل
 .والمحلية في التخطيط الفعال لحاجات وحقوق الشباب

 -:وأهداف هذه الدراسة هي 

اتهم الخاصة والعوامل      .1 د تصور الشباب لحاج ى      تحدي ة وعل دية والعقلي ى سالمتهم الجس ي تشكل خطرا عل الت
 .والهدف من ذلك تزويد الشباب بمعطيات من أجل التخطيط وإعادة النظر في البرامج ومن أجل المراقبة والتقييم. رفاههم

ال            .2 ة يمكن أن تساعد         . المساعدة في عملية مشارآة الشباب في تشخيص مشاآلهم وإحداث تغيير فع ذه العملي وه
 .باب في تفحص حاجاتهم الخاصة وقضاياهم بشكل منتظم ومن ثم تشجيعهم على إيجاد حلول لمشاآلهمالش

ى الخدمات           .3 دم وصولهم إل ق بع ي تتعل ك الت م مشاآل الشباب وخاصة تل ات وتفه المساعدة في تطوير المعطي
 .لتي تم تحديدهاوالمعلومات والمشارآة وذلك لتطوير استجابات مبرمجة قصيرة وطويلة المدى لقضاياهم ا

ة والشباب والمجتمعات                .4 ر الحكومي ين السلطة والمنظمات غي المساعدة في تحديد وإيجاد أنماط من المشارآة ب
 .المحلية والمانحين وذلك من أجل تلبية حاجات الشباب بشكل أفضل

 .إلقاء المزيد من الضوء على قضايا الشباب وذلك لزيادة الوعي العام بهمومهم .5
 . سياسات يمكن أن تسهل تطوير خدمات الدعم المناسبة التي تتناول قطاع الشبابمحاولة تحديد .6

 
ة                                ة وقطاع غزة، ومعرف ة في الضفة الغربي اطق مختلف ال والشباب في من ولقد تضمنت هذه الدراسة مقابلة مجموعات من األطف

رة في            وباإلضافة إلى ذلك، فقد شملت هذه الدرا      . تصوراتهم حول القضايا المذآورة أعاله     ابالت مع أشخاص من ذوي الخب سة مق
ا                     ك من أجل إدراك م ادة الشباب وذل ى ق ة ومختصة باإلضافة إل ة ومنظمات مجتمعي ر الحكومي القطاع الحكومي والمنظمات غي

 .يعتقدون أنه عوامل خطر على هؤالء الشباب وتلمس الحاجات التي يرونها

 منهجية الدراسة
زة مع                   لغرض إنجاز هذه الدراسة تم استخد      ذه الدراسة فنقاشات المجموعات المرآ ام مفهوم المشارآة لعالقته بأهداف ومرامي ه

ا           ك بإعطاء هؤالء الشباب نوع اتهم وذل ى حي الشباب هي أفضل طريقة لفهم تصوراتهم لحاجاتهم والعوامل الخطيرة التي تؤثر عل
ل شخص      ة ذات سلطة  من الشعور بحرية التعبير عن أنفسهم دون خوف من التوبيخ من قب إن قضايا محددة من      . يات بالغ ذا، ف وله

ن   د م ة ال ب ا رأوه قضايا هام د م ا بع ددوا فيم ع مختصين فلسطينيين ح د طرحت ونوقشت م زة ق باب المجموعات المرآ ل ش قب
 .تفحصها

                                                           
6 . Palestinian Youth: Needs, Rights and Roles, Quakers Service-Palestine Youth Program, Unpublished 
Study, 1997, in coordination with the Palestinian Family Planning and Protection Association and the 
Palestinian Youth Union. 
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 المرحلة األولى

 نقاشات المجموعات المرآزة التحليلية
ذه        . ضفة الغربية وقطاع غزة قد أخذت تقترب من الشباب          إن مراآز شبابية ومجتمعية في مناطق مختلفة من ال         ع ه د لعبت موق وق

ة          ار العين را في اختي ع                          . المراآز دورا آبي ز، من حيث التوزي ذه المراآ ادون ه ذين يرت وع الشباب ال إن تن ك، ف ى ذل وباإلضافة إل
ي والت    ة والوضع العمل ادية، واإلعاق ة واالقتص ات االجتماعي ر والخلفي ي والعم ارآين   الجغراف ار المش ي اختي اعد ف د س ي، ق عليم

 .للمجموعات المرآزة

نة، حيث قسمت                     ين وعشرين س ى اثن ين عشر سنوات إل ا ب راوح م ار تت ابات بأعم بابا وش ات وش ولقد شملت الدراسة أوالدا وبن
ة  ار التالي زة ضمن األعم ن : المجموعات المرآ ن 14-10م نة وم ن 18-15 س نة وم نة22-19 س وع الش.  س د تن ن ولق باب م

الضفة من حيث الموقع الجغرافي ابتداء من مناطق نابلس في الشمال وبيت لحم والخليل في الجنوب إلى رام اهللا في وسط الضفة                         
 اقتصادية، حيث أن الشباب أتوا من المدن الرئيسية         -ومن خالل هذه التقسيمات يمكن إيجاد تنوعات جغرافية واجتماعية          . الغربية

ين           والمناطق المحيطة ب   رى ومخيمات الالجئ ك الق ة غزة              . ها بما في ذل ة لمدين اطق المحاذي ان الشباب من المن وفي قطاع غزة آ
ات المجتمع      . وخانيوس ومن مدن ومخيمات الجئين    دارس وآلي لقد آانت المجموعات المرآزة تتكون بشكل أساسي من طالب الم

 . المدرسةآما آان بعض المشارآين ممن يعملون أو ممن ترآوا. والجامعات

ة   زة تحليلي الث مجموعات مرآ ا ث زة أعقبته ات مرآ ة لمجموع ع نقاشات أولي ة أرب ات . شمل مخطط الدراس تهدفت نقاش د اس وق
ا حددها المشارآون                  ذه المجموعات          . المجموعة المرآزة االستهاللية وضع إطار أساسي للحاجات والمخاطر آم م داخل ه د ت وق

ل ا         ى                 . لمشارآين المرآز طرح ونقاش القضايا من قب م عرضها عل ائج ومن ث م تصنيف النت ة ت ام ورشات العمل األولي دى إتم ول
 .المجموعات المرآزة التحليلية الثالثة، حيث تم تشجيع المشارآين فيها على نقاش وتحليل هذه القضايا ووضعها ضمن أولويات

ذا ضمن عدم شعور المشارآين بالضغط       آانت نقاشات المجموعات المرآزة األولية مفتوحة وليست في صيغة سؤال وجوا     ب وه
ادل اآلراء            ة تب ى حري ك عرض للدراسة               . بل وشجعهم، بدال من ذلك، عل ابلين أعقب ذل التعريف بالمق دأت ورشات العمل ب د ب وق

ة المشارآين لبعضهم بأف                 . وأغراضها وأهدافها  ك تسهيل معرف ا في ذل ة بم ضل  والتعريف بالمشارآين يفيد باستخدام تقنيات مختلف
 .الخ…وجه، بمعنى أن المشارآين تحدثوا ومن ثم عرفوا بالشخص الذي يجلس بمحاذاتهم المجموعة آلها

اتهم                 ى حي ؤثر عل ا ت دون أنه ي يعتق د عوامل الخطر الت دأ أحد     . بعد العمليات االستهاللية طلب من المشارآين تحدي ان يب ا آ وحالم
ة                  … المشارآين بطرح موضوع، مثل الزواج المبكر، التعليم       م ومناقشة اإلمكاني ى الحديث بإعطاء آراءه خ، ينضم اآلخرون إل ال

ابقا              . العملية آلراء اآلخرين  ي ذآرت س ى القضايا الت ل من موضوع آلخر مع الرجوع المتكرر ال اش ينتق ان النق وفي معظم   . آ
ى المواض   ة إل ه المجموع ن أجل توجي دائرة إال م اش النقاشات ال ة النق اطع منظم م تق ان ل اش أال وهي األحي ي النق ية ف يع األساس

ر في موضوعات ساخنة بوجه                       ه المجموعة نحو توضيح أآث ا بتوجي وم أحيان وق، وآانت تق المخاطر والحاجات واألدوار والحق
وم                     . خاص ولكن في حاالت يكون فيها أحد المشارآين مندفعا بشكل واضح، على حساب اآلخرين، فإن منظمة النقاش تحاول أن تق

 .ابي للنقاش وإعطاء األمثلة مبينة أن األفكار واآلراء المتباينة تعتبر جزءا من النقاش السليمبتعزيز إيج

زة         ر عن   )  سنة  14-10من   (وطلب من مجموعة صغار السن           . لقد استخدمت أساليب مختلفة في نقاشات المجموعة المرآ التعبي
م عرض الرسومات    . رسم والكتابة الحرة ولعب األدوارآرائهم حول عوامل الخطر والحاجات باستخدام تقنيات مختلفة مثل ال     لقد ت

اش          ك بالنق ع ذل ذه                        . على المجموعات آكل واتب ات ه ل معطي ه تحلي م علي ذي ت ات األساس ال ات الرسومات والكتاب دمت عين د ق وق
ين              . المجموعة بهذا العمر   ا ب ا م راوح أعماره ي تت اك نق          22-15وأما بالنسبة للمجموعة الت ان هن د آ اش مباشر للحاجات     سنة فق

دخل                  . وعوامل الخطر وبشكل حر    ى من الت اد مع الحد األدن اش    . وآان وجود منظمة النقاش قد أعطى إحساسا باإلرش ة النق فمنظم
 . وقد تم تسجيل الجلسات وتدوينها وتحليلها بعمق7تنظم المناقشات مستخدمة تقنيات المجموعة المرآزة الموصى به

ة ت      ا من                              آانت المجموعات التحليلي م الحصول عليه ي ت ة الت ائج األولي اش النت ة المشارآين وشارآت في نق تكون من نفس ترآيب
زة ا نقاشات  . المجموعات المرآ ة من حيث آونه زة األولي ة تختلف عن جلسات المجموعات المرآ ونقاشات المجموعة التحليلي

ى         . لويات محددة وتحليل وترتيب النتائج المنبثقة من المجموعات المرآزة األولى ضمن أو          ة عل وقد اشتملت ورشات العمل التحليلي
ة      . منظمة للنقاش قامت بعرض النتائج على المشارآين وحفز عملية النقاش حول حقيقة هذه النتائج      د طلبت من المشارآين آتاب وق

دن آل   وعرض آرائهم وطرحها للنقاش، حيث تؤخذ األصوات واألفكار بعين االعتبار، وهذا يعطي أساسا لمقارنة    المعطيات من ل
 .الجماعات المرآزة

 ).الجندر(الجدول التالي يبين توزيع المشارآين في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب مكان اإلقامة والعمر والجنس 

                                                           
7 .  A Manual for the use of Focus Groups, WHO Document TDR/SER/MER/92.1 
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 توزيع المشارآين
 مكان اإلقامة الضفة الغربية قطاع غزة المجموع

 مدن 34 24 58
 قرى 22 15 37
 مخيمات الجئين 21 18 39
 العمر    
38 22 16 10-14 
47 10 37 15-18 
49 25 24 19-22 
 )الجندر(الجنس    
 بنات 38 26 64
 أوالد 39 31 70

 المجموع 77 57 134
 

 المرحلة الثانية

 مقابالت مع خبراء
ي        م واالستشارة  لقد تم وضع قائمة من خمسة عشر شخصا من المختصين وقادة الشباب من ذوي الخبرة في مجاالت الصحة والتعل

د ورشات عمل المجموعة     . وقبل مناقشات مجموعات الشباب المرآزة تمت مقابلة ستة أشخاص من الخبراء         . وقضايا الشباب  وبع
 .المرآزة والمرحلة األولى من التحليل تم إجراء تسع مقابالت تحليلية

م يطرح            فالذي يجري المقابلة ي   . وقد اتبعت المقابالت األولية جميعها صيغة معيارية       عمد أوال إلى التعريف بالغرض من الدراسة ث
 -:األسئلة التالية 

ة،                   .1 ة واإلبداعي ة والعقلي ة والتعليمي النواحي المادي ق ب ا يتعل ما هي، حسب رأيك، حاجات الشباب الفلسطيني فيم
 وعالقة ذلك بالعمل والزواج وطموحات الشباب؟

 ؟ما هي حقوق الشباب على ضوء العالقة مع هذه الحاجات .2
 ما هي األدوار التي يمكن للشباب أن يلعبوها لتلبية هذه الحاجات؟ .3
 ما هي العوامل التي تشكل خطرا على الصحة الجسدية والعقلية ورفاه الشباب الفلسطيني، وما هي مصادرها؟ .4

 
 قائمة بالمختصين الخبراء والنشيطين الذين تمت مقابلتهم

 مقابالت أولية
 رغوثيمحرم ب وزارة الشباب والرياضة

 زياد عمرو االتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين
UNAIS -روبرت ماآغريغور  ذات العالقة باتحاد المعاقين 

 سلوى النجاب االئتالف الفلسطيني لصحة المرأة
 هانية عسود  مشروع الشباب والديمقراطية–شبكة شباب بانوراما 

 محمد الفرا وزارة الشباب والرياضة
 

 ليةمقابالت تحلي
 ريتا جقمان جامعة بيرزيت–مرآز صحة المجتمع 
 دعاء قريع اتحاد شباب فلسطين

 لورا ويك االئتالف الفلسطيني لصحة المرأة
 عبد القادر أبو عوض  شعبة التأهيل-جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

 رأفت العايدي من قادة الشباب
 هاشم ثالثيني برنامج غزة للصحة النفسية

 محمد الفرا الشباب والرياضةوزارة 
 رانية خياط اتحاد الشباب الفلسطيني
 معتز عبد الحسيب اتحاد الشباب الفلسطيني
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 مقارنة المعطيات
تها                      ابالت مع المختصين ودراس ى المق تم تدوين جلسات المجموعات المرآزة والجلسات التحليلية مع الشباب الفلسطيني، إضافة إل

ا            آما تم وضع الن . بإمعان ة له ة تابع اوين فرعي ة مع عن اوين معين ات وتحت عن ة تحدد األولوي إن   . تائج في جداول مقارن ذا، ف وله
ل أحد المشارآين       ى نظام       . النتائج قد حللت بحساب عدد المرات التي صنف بها عنوان معين من قب ذا األمر سمح بالتوصل إل وه

ع العمر والجنس             وباإلضافة إلى ذ  . معدود لألولويات التي ذآرها المشارآون     در (لك، فقد أخذ بالحسبان تنوع المناطق وتوزي ) الجن
ة والعمر والجنس                    ات في وجهات النظر بحسب المنطق م              . وذلك للكشف عن االختالف د ت ة نظر ق وى آل وجه إن محت را، ف وأخي

ة بشأن حاجات الشباب وعوامل               اهيم ووجهات النظر العام د من   . الخطر تفحصه بشكل منفصل األمر الذي آشف عن المف وال ب
 .مالحظة أنه في الوقت الذي آانت فيه قاعدة هذا المشروع آمية فإن التحليل آان في الغالب آيفيا
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 القسم الثاني 

 عرض النتائج
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 تصورات الشباب
ع في ال                             ذه القضايا تق راهقين الفلسطينيين وه ة من الم ال عين ام    يصف هذا الجزء من الدراسة أآثر القضايا التي تشغل ب مجال الع

 .والترتيب بشأن هذه القضايا ال يعكس درجة أو تواتر األجوبة. للتوقعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
 

 عدم االستقرار السياسي والحاجة الى المشارآة
ر           د ذآر معظم المشارآين أث  االحتالل اإلسرائيلي   آما اتضح من نقاشات المجموعات المرآزة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فق

على آافة جوانب الحياة آالتعليم والعمل والقيود المفروضة على الحرآة مع ترآيز خاص على هذه األخيرة من قبل الذين يعيشون                    
ين         . في غزة   ارهم ب راوح أعم ذين تت ارآين الشباب ال ل المش د وصف االحتالل من قب اتهم   14-10وق ام حي ه عائق أم ا بأن .  عام

م                  وبالنسبة للص  ة مباشرة مع مصدر رزقه ى عالق االحتالل عل ؤثر االحتالل      . غار الذين يعيشون في غزة، ف ئلوا آيف ي دما س وعن
دما يحدث إغالق     ه الغضب عن رائيل وآيف أن األب يتملك ي إس ون ف ذين يعمل اءهم ال ك آب ى ذل اال عل وا مث يهم شخصيا أعط عل

وقد عبر الشباب الصغار      . صادية المتدهورة تؤدي إلى التوتر والغضب     وبالتالي يؤثر هذا الغضب على آل البيت، فاألوضاع االقت        
رى  . عن خوفهم من عدم عودة آبائهم إذا ما حدث شيء ما خالل العمل ذاآرين، على سبيل المثال، حرق باص للعمال في غزة                       وي

ي           آما ناقشوا قلة فرص العم    . هؤالء الشباب أن االحتالل آان عائقا ماديا أمام العمل والحرآة          يش والحواجز الت اط التفت ل بسبب نق
 .ومعظم هؤالء الشباب ال يستطيعون السفر إلى الضفة الغربية حتى بغرض الزيارة. تحد من عملية التنقل

تقبل أفضل        22-19 عاما ومن  18-15أما بالنسبة للمجموعة األآبر سنا من       أس من مس ل الي إن االحتالل يمث ا ف د أشار   .  عام وق
دة " االنتفاضة   آثير منهم إلى أيام    ا للمشارآة في               " المجي ادرا وتواق ان الشباب ق دما آ أن          ". النضال "عن نهم شعروا ب ر م ولكن آثي

م في االنتخاب ومخدوعين ومحرومين من               ر من الشباب محرومين من حقه ة آثي العملية السلمية لم تحدث تغيرات إيجابية تارآ
د أدت أو                 حقهم في االختيار ألنهم فقدوا أدوارهم األولية في ا         لمية ق ة الس أن العملي لنضال السياسي، ومخدوعين ألنهم ال يشعرون ب

 .ستؤدي الى إنهاء االحتالل وآثاره

ي               ادي والعقل ة عن شعورهم         . يضاف إلى ما تقدم أن االحتالل يشكل عقبة أمام التطور الم ر المشارآون في الضفة الغربي د عب فق
أنهم      . حتى االتصال مع الشباب هناك آنوع من التضامن        باإلحباط لعدم تمكنهم من السفر إلى غزة أو          ويشعر هؤالء المشارآون ب

ة واحدة،       . منفصلون عن نظرائهم في غزة أو الضفة الغربية       رة وجود شعب واحد، وأم وقد عبر البعض عن صعوبة استيعاب فك
ى السفر والحصول          وبالنسبة للغزيين، فإن االحتالل يمثل      . نتيجة لعدم توفر االتصال والجهل المتبادل      عائقا خاصة أمام قدرتهم عل

 .فالقيود المفروضة على الحرآة خارج غزة تحول دون السفر إلى الجامعات سواء في الخارج أو في الضفة الغربية. على التعليم

ا ذ . والمالحظة الجديرة باالهتمام آانت، على ما يبدو هي تحليل الشباب ألداء السلطة الوطنية الفلسطينية      آر أحد الشباب من     وآم
زة  طين    "غ ى فلس دة إل ادة العائ ب بالقي ا الترحي وق حق زة نت ي غ ا ف د آن ة   . لق لطة الوطني ل ألن الس ة األم بنا بخيب ا اآلن أص ولكنن

 ".الفلسطينية لم تلب طموحات وتوقعات الشباب فعدم تكافؤ الفرص هو الذي يسود اآلن

 األوضاع االقتصادية
وم                  إن الوضع االقتصادي الحالي ال     الخوف من    . صعب وعدم وجود فرص للعمل قد اعتبر من عوامل الخطر بالنسبة للشباب الي ف

د   14-10الفقر آان واضحا في آل ورشات العمل، لكنه آان أآثر وضوحا في قطاع غزة لدى من تتراوح أعمارهم بين       ا، فق  عام
ة الصحية     وقد قالوا بأن الفقر. جاء ذلك بوضوح في إجاباتهم واألدوار التي لعبوها     ى الرعاي ى حصولهم عل م يكن    .  يؤثر عل إذا ل ف

ة                 ن تكون ممكن ة ل أثير                . لدى الطفل نقود واحتاج إلى العناية الطبية، فإن هذه العناي ة ت د تحدث هؤالء الشبان الصغار عن آيفي وق
ات المدرسة    فاألطفال غالبا ما يضطرون للخروج من المدرسة لعدم قدرتهم على ش          .الفقر على إمكانياتهم المدرسية    د  . راء متطلب وق

وح آالسرقة       ى         . آان الشباب قادرين على الربط بوضوح ما بين الفقر والجن ى المواصالت من وإل وتحدث الشباب عن الحاجة إل
ى المدرسة                 . المدرسة رات من وإل و مت أنهم يمشون عدة آيل ال بعضهم في المجموعة ب ق بعمل      . وقد ق اك قضية أخرى تتعل وهن

 . غالبا ما يضطرون للخروج من المدرسة والذهاب إلى العمل لمساعدة عائالتهماألطفال وهي أنهم

  االجتماعية-العوامل النفسية 
اطي المخدرات واالغتصاب                        ة والعنف وتع وح وسوء استخدام الحري . تحت تصنيف العوامل النفسية تقع المخاطر العامة من الجن

ي     ارآين ه ؤالء المش دى ه كوى ل ر ش ت أآب د آان اب"وق دفغي نهم  "  اله وم وخاصة الصغار م باب الي ن  . لش ر م ر آثي د ذآ فق
ك يتضح من                                    ى ذل دليل عل تقبل، وال رون من أمل في المس ديهم أهداف واضحة وال يعب وم ليست ل المشارآين أن معظم شباب الي

ال اال   . ظاهرة مثل الشباب الذين يمالؤن شوارع المدن الرئيسية مثل رام اهللا   رق    وقد استخدم بعض الشباب مث نتفاضة لتوضيح الف
شباب االنتفاضة آانت لهم أهداف ومسؤوليات ويطمحون إلى العمل بأي ثمن في حين                . بين شباب اليوم وشباب قبل بضع سنوات      

فغياب األمل والفرص فتح المجال لهؤالء الشباب للجنوح        . أن شباب اليوم ليس لديهم ما يتطلعون إليه وال يبغون البحث عن فرص            
 .يارات أفضللعدم وجود خ



 18

ى         22ولكن في معرض اإلجابة ذآر أحد الشباب الذآور من رام اهللا وعمره        درة عل ة والق ا الرغب ديهم حق  سنة أن معظم الشباب ل
فهم يشعرون بأن ال أحد يشجعهم        . العمل أو الدراسة من أجل مستقبل أفضل، ولكن الحقيقة تبقى أنه ليس هناك من منافذ أو فرص                

اع                   . يذهبون إليه وليس هناك من مكان      اول الكحول واالجتم دخين وتن ى الت وقد شعر الكثيرون أن آثرة وقت الفراغ تدفع الشباب إل
 ".السيئة"والتأثيرات " السوء"وقضاء الوقت في مع أصدقاء 

ر عن الحاجة إلق               ان التعبي ة، آ ان اإلقام ر   إن القاسم المشترك بين آل المجموعات المرآزة، بغض النظر عن العمر أو مك ة أآث ام
بابي ز ش ن مرآ باب    . م ل الش ليمة لك ة س ى بيئ راغ وإل ت الف دريب وقضاء وق لية والت ذ للتس ى مناف اجون إل م يحت روا أنه د ذآ . فق

وفير فرص   ا يمكن ت راغهم آم ات ف باب عن الشوارع وشغل أوق اد الش ة إلبع وفير نشاطات منظم ك، يمكن ت ى ذل وباإلضافة إل
دة               هذا وقد . للتطوير من أجل المستقبل    البرامج المفي ة ب ة القائم ة المراآز المجتمعي  عبر الشباب أيضا عن الحاجة إلى تطوير وتعبئ

اتهم      ي حاج ة تلب أن المراآز القائم م، أي الشباب، ال يشعرون ب ك ألنه ة، وذل أن   . والطواقم المدرب ر من الشباب يشعرون ب والكثي
 .آلخر، وهو أمر ال يزال محرما لدى معظم أوساط المجتمعمراآز الشباب يمكن أن توفر مالذا آمنا لالتصال مع الجنس ا

ه         14-10لقد عبر المشارآون الصغار ما بين        ان يستطيعون في ون بمك م يرغب رويح فه  عاما عن رغبتهم بالمالعب ومنتجعات الت
ي بعض رسوماتهم عب       . التعبير عن ذاتهم بحرية دون خوف من التوبيخ من الشخصيات السلطوية واألآبر سنا             روا عن الحاجة     فف

ا      " خطط"إلى مثل هذه المراآز والمنتجعات وذلك برسم         الي أن يوفره تمعهم المث واضحة المعالم ألنواع التسهيالت التي يمكن لمج
م ة  . له ة مليئ ه مخطط لمدين دو وآأن ا يب م م ره من رام اهللا برس ة عشرة من عم ي الحادي ام صبي ف زة ق ي إحدى الخطط الممي فف

اعم  المراآز والمط ة ب فريات الترويحي راج للس م (وآ اه   )1انظر الرس ه فت ذي أولت ام ال كل خاص االهتم ت للنظر بش ن الملف ، وم
ذه،           . صغيرة بضرورة أن يشمل المخطط مرآزا للجمبازيم لتعليم الكراتية آنوع التسلية           ين آل ه وباإلضافة إلى ذلك فقد رسمت، ب

رى ضرورة وجود مستشفى               إن وجود فتا  . مراآز للترفيه ومستشفى مع مرآز استشاري      ة صغيرة في الحادية عشرة من عمرها ت
م            ى مخرج وأنه م بحاجة إل مع مرآز استشاري ومرآز للكراتية يتضح مما سبق أن هؤالء الصغار يشعرون بالوحدة والعجز وأنه

 .يربطون ما بين الرفاه العاطفي والجسدي المادي

 )الجندر(أدوار الجنس 
ي   راف الت د واألع رى         إن التقالي ا ي ليمة، آم ة الس ى التنمي ر عل ل الخط ن عوام ر م امال آخ ر ع ات تعتب ين األوالد والبن رق ب تف

وفي الوقت الذي اعترف فيه معظم المشارآين فإن هذا النوع من التمييز قائم وأنه بمعظم أشكاله مضر بتطور اإلناث                   . المشارآون
ى االختالف في      . نكر هذه الممارسة بأشكالها   والذآور، فإن القالئل جدا يرغبون في اإلدالء بتصريحات تست         وقد أشارت الشابات إل

ون وفي                          ا يرغب ذهاب والمجيء آم ة لل ي حين أن معظم الشبان يعطون الحري اث، فف ذآور واإلن سلوك اآلباء تجاه الصغار من ال
ا من بيت لحم      وآما قالت فتاة في الساد. إقامة عالقة مع من يختارون، فإن الشابات يبقين تحت مراقبة شديدة          سة عشرة من عمره

ة والنصف                              " اءا وأعود الساعة الرابع ة مس و آنت سأخرج الساعة الرابع اءوا ولكن ل األوالد يستطيعون العودة الى البيت متى ش
 ".ماذا آنت تفعلين ؟ ومع من آنت ؟: مساء سأتعرض الستجواب قاسي 

وفي مثال آخر على ذلك، فإن فتاة أخرى في السادسة عشرة . لذآورإن حرية االختالط باآلخرين هي حق آخر يستفيد منه الشباب ا
ة                        من عمرها انضمت مرة إلى فرقة دبكة آنشاط من المدرسة، ولكن عندما وجد والدها أن هناك شبابا من سنها يشارآون في الدبك

ه          يلعب دورا في التعليم أيضا، وآما       ) الجندر(والجنس  . أجبرت هذه الفتاة على االنسحاب فورا      ابة من رام اهللا فإن ى  "أشارت ش حت
 ".إذا آانت الفتاة أآثر ذآاء من الولد، فإن الولد هو الذي يتم اختياره للذهاب إلى الجامعة

ا لصالح                          ذه ليست ظروف ولكن على الرغم من آل هذا التمييز الواضح لألوالد واإلجماع العام من قبل معظم المشارآين على أن ه
ى       البنات الشابات، ففي إحد    ا، عل ى نقاشات المجموعات المرآزة، اتفق آل المشارآين، باستثناء فتاة في السادسة عشرة من عمره

ر متساوين                   ات واألوالد غي ه إال أن البن م       . نتيجة مفادها أنه في حين أن لكل واحد حقوق ات واألوالد له أن البن رون ب د ذآر الكثي وق
ون أصال          أدوار مخ  م مختلف ة ألنه نفس الطريق املوا ب ع أن يع ه ال يتوق زة      . تلفة في المجتمع وأن اش منفصل لمجموعة مرآ وفي نق

ر من األوالد ألنهن أضعف ويمكن أن                                  ة أآث ات يحتجن لرعاي أن البن ا من رام اهللا ب ة والعشرين من عمره ابة في الثاني علقت ش
 .ة هي طالبة جامعية وتقلدت خالل النقاش دور المرأة الشابة الحديثة المتطورةوهذه الشاب. إذا ما ذهبن الى الخارج" يؤذين"

والتقاليد واألعراف أال وهي قضية الزواج المبكر، فهذه القضية برزت في آل     ) الجندر(وهناك قضية أخرى تتعلق بأدوار الجنس       
ات            وقد اتفق المعظم على     . ورشة عمل واعتبرت خطرا آبيرا على التنمية السليمة        ى الفتي يس عل ر سلبي ل ه أث زواج المبكر ل أن ال

ال         . أنفسهن وحسب وإنما أيضا على أطفالهن وعائالتهن ألن البنات الشابات ال يكن مؤهالت للتعامل مع مسؤوليات الزواج واألطف
ى الصحة                     رة عل ر أيضا خطي ين، وتعتب ر متعلم ان     . وحاالت الزواج المبكر تعتبر نتيجة مباشرة آلباء غي د آ بعض المشارآين    وق

ا               "متحمسين في معارضتهم للزواج المبكر قائلين بأن الفتاة الشابة           انة له ل انس ليست لباسا أو صندوقا من الحلوى تباع وتشتري، ب
 ".هويتها

ادسة  فبالنسبة ألحد الشباب، وهو في الس     . ولكن آثيرا من المشارآين حولوا النقاش إلى النظر في الجوانب اإليجابية للزواج المبكر            
وبالنسبة لآلخرين فإن   . والعشرين من عمره من بيت لحم، فالبنات الشابات المتزوجات يلقين بعبء اقتصادي آبير عن آاهل األب               

إن            . القرار بزواج الشاب يرتكز على التوقعات من هذا الزواج في المستقبل           ا ف البنت  "وآما قالت فتاة في السابعة عشرة من عمره
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ى       . الخامسة والعشرين فإنه سيتقدم إليها رجال آبار في السن        إذا ما انتظرت حتى سن       ا أن توافق عل فلماذا تنتظر ؟ من األفضل له
 ".العرض األول في الثامنة عشرة من عمرها

ة وغالبا ال يختار الرجال زوج. بالنسبة لبعض الشابات، فإن توقعات الزواج غالبا ما تقرر ما إذا آانت الفتاة ستلحق بالجامعة أم ال      
د                      . متعلمة جدا، وهذا نابع من عقدة النقص       ة للعمل بع اك إمكاني م تكن هن ة إذا ل وبعض النساء ترى أن من العبث االلتحاق بالجامع

 .الزواج

ي                   اش الت ة النق ل منظم ق من قب ى تعلي ذآور، ردا عل ق صدر من أحد الشباب ال وآان من المالحظات الجانبية الالفتة لالنتباه تعلي
ات،                          قالت بأن لكل ش    دي البن يس بأي ار ل أن الخي ذا الشاب ب خص الحق في أن يضع أولوياته من حيث الدراسة الزواج، حيث قال ه

ولهذا، لماذا نقول بأن البنات يستطعن أن يفعلن ما يردن نظريا، في . فاألب هو الذي يقرر وليس حتى لألم آلمة في بعض الحاالت
 حين أنهن يخضعن في الواقع آلراء غيرهن؟ 

اهم                        وعل اح للتف ى أية حال، فقد اتضح في النهاية أن معظم المشارآين وافقوا على أن العالقة المتطورة بين اآلباء واألبناء هي المفت
وة                   . والتنمية السليمة  وباإلضافة إلى ذلك، فإن التعليم وتوفر المعلومات حول مخاطر القضايا المذآورة أعاله ستساعد في جسر اله

 .ي عملية التنميةفي االتصال وتساعد ف

 القضايا الصحية
زة، بغض النظر عن                            ل آل المجموعات المرآ آانت قضية العناية الصحية النوعية موضوعا آخر طرح ونوقش بشكل تام من قب

فبالنسبة للبعض، آما هو الحال لدى المجموعات من غزة، آان . العمر ومكان اإلقامة، على الرغم من اختالف نوع العناية المقدمة
اقم األوضاع والمشاآل          . هتمام منصبا على قضية العناية الطبية البسيطة      اال دورها تف ي ب فالفقر يقود إلى نقص الرعاية الصحية الت

ا                      . الطبية القائمة  ائم حالي ال الق ى مدى اإلهم ة عل . وآان البعض اآلخر مهتما بتلقي عناية نوعية شاملة وذآروا أمثلة شخصية للدالل
ادسة عشرة من عمرها من بيت لحم أن أقرب فترة تلقت فيها فحصا طبيا هي وزميالتها في المدرسة آانت فقد ذآرت شابة في الس    

 ".وهم يعتقدون أن هذا فقط هو جانب الصحة. آل شهرين عندما يأتي من يفحص أظافرنا فهم ال يفحصون أي شيء آخر"مرة 

رأة            لقد شملت الحاجات الصحية أجزاء من مواضيع مختلفة بما في ذلك             الحاجة إلى دورات تثقيف صحي حول الجنس وصحة الم
والحاجة إلى العناية الصحية النوعية التي تشمل الصحة الجسدية والنفسية        . والتخطيط األسري والتغذية واإلسعاف األولى واإليدز     

ذف            . آانت جزءا من موضوع آخر شدد عليه المشارآون        د ح ة ق دارس الثانوي ا الدراسية       وهذا يشير إلى حقيقة أن الم ت من مناهجه
فقد ترك المراهقون ألنفسهم لفهم واستيعاب ما     . تماما أي نقاش حول التثقيف البدني والجنسي أو ما يتعلق بهما من مواضيع أخرى             

 .يحدث معهم وهم مجبرون على اللجوء إلى المعلومات غير الدقيقة للتصرف إزاء أبدانهم وصحتهم

دا         اعيين                     وهناك عامل آخر يكمن في أن الم دينيين واالجتم اء ال اء والمدرسين والزعم ايير اآلب يم ومع ا بق دة دائم رامج مقي رس والب
وآما . ونتيجة لذلك، فإن برامج توجيه الشباب نادرا ما تقدم المعلومات أو الخدمات التي تقتضيها الحاجة . الخ…وصانعي السياسة   

ى            فأنا أحب أن أعرف آل شي     "ذآرت إحدى الفتيات من رام اهللا        ي، ولكني ال أدري من أسأل أو إل ي تحدث ل رات الت ء عن التغي
 ".أين أذهب للحصول على المعلومات

اهم                 . هذا وقد تم التشديد على البيئة الصحية       فالحاجة إلى المياه النقية وأهمية الفهم الجيد لدور البيئة الصحية في صحة الشباب ورف
 .قد تم نقاشها بشكل تام

 القضايا التعليمية
اهج الدراسية                      تند ين المدرسين والطالب والمن ا ب د  . رج تحت العنوان العام للتعليم قضيتان هامتان تم التعبير عنهما بالعالقات م وق

ر               ى تحسين آبي ة          . رأى المشارآون الشباب أن العالقات بين المدرسين والطالب تحتاج ال فالصبيان يشعرون في المدرسة باإلهان
يم                  اللفظية والجسدية من قبل الم     ة في التعل ين الطالب والرغب ى سبيل    . درسين، األمر الذي يضع حاجزا ما بين الجانبين وما ب وعل

ه        درس بقول ه الم رد علي ن أن ي ات يمك يح بعض المعلوم د األوالد توض ب أح ا طل ال، إذا م تحق   "المث ت ال تس ا أن ت غبي إذا آن
ة      ".  جهودي ان       لقد عبر األوالد عن الحاجة إلى مدرسين واضحين بطريق ئلة بأم دروس ويسمحون للطالب بطرح األس .  تفسير ال

ين العنف       ". بأن يشجعوا أآثر من أن يهددوا "وقالوا بأنهم يأملون     ا ب ربط م ى ال ادرون عل وحتى في مثل هذا العمر، فإن الصغار ق
 .في المدرسة والتسرب وضعف التحصيل العلمي

يهم مدرسيهم             أما بالنسبة للمشارآين الكبار، فيمكن الشعور بكثير من        ى أن يستمع إل رون عن الحاجة إل ر الكثي اط، حيث عب  اإلحب
ير  يم والتفس ي التعل ر ف دا أآب ذلون جه م مدرسون يب ون له ون آيف  . وأن يك ين ال يعرف ة أن المدرس ى حقيق ق بعضهم عل د عل وق

دارس              . يتعاملون مع المراهقين في هذه المرحلة      ا في الم تم مواجهته ي ت ين            وآثير من المشاآل الت ا ب ى ضعف االتصال م ود إل تع
 .المدرسين والطالب
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ات                       د األولوي ادة تحدي ى إع روا عن الحاجة إل ر     . وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، فإن آثيرا من المشارآين قد عب ز آبي اك ترآي وهن
رة الحصص  . جدا على العبء األآاديمي مما ال يترك المجال والوقت لنشاطات أخرى    والعبء الدراسي   واشتكى الكثيرون من آث

لية "الكامل إلى درجة أن الحصص التي خصصت         ره، تستخدم لمواضيع أخرى          " للتس ن وغي اط        . أي الف رون عن اإلحب ر آثي وعب
ة                   ين المواضيع الدراسية والنشاطات الالمنهجي ا ب وازن م بعض،    . المستند إلى توزيع الحصص الذي ال يحافظ على الت د ذآر ال وق

 .طروا خالل سنة واحدة إلى تعلم الفيزياء واألحياء والكيمياء ال لشيء إال من أجل تلقي هذه العلومعلى سبيل المثال، أنهم اض

ار                             ين الطالب من اختي ى تمك ذا األمر يمكن أن يساعد عل أن ه رون ب د الكثي رات، واعتق لقد طرح مفهوم اإلرشاد التربوي عدة م
اؤهم               يئة آب د . طريقهم في الدراسة ال أن يسيروا وفق مش م        وق روا " ذآر بعضهم أنه ذي يدرسونه          " أجب اديمي ال ى المسار األآ عل
ة         . واقترحوا إجراء تحسين وزيادة برامج التدريب المهني     ه عالق ر ول ي أآث امج الدراسي عمل أن يكون البرن وقد طالب الكثيرون ب

 .بالحياة اليومية ال أن يكون نظريا محضا ويرتكز على الحفظ

 العنف
ر صراحة            .  والبيت آانت القضية التي طرحت بطريقة غير مباشرة         قضية العنف في المدرسة    ان المشارآون صغار السن أآث وآ

رونهم                ذين يكب ى            . في مناقشة العنف في البيت من الشباب ال ي تطرقت إل ابلس الت ابات من ن ك إحدى الش تثنى من ذل ان المس وآ
ال                وفي الحقيق . الموضوع بإيجاز ومن حيث أثر العنف على الصحة العقلية          من   13-10ة، وفي إحدى ورشات العمل في غزة ق

امج      . الفتيان أنهم تعرضوا لإلساءة الجسدية التي جاءت في الغالب من المدرسة           وتحدث بعض األوالد عن آباء يفرضون عليهم برن
د المدرسة ال              ى   عمل يدعو إلى التوتر، ويشعر هؤالء األوالد أن اآلباء يجب أن يسمحوا لهم ببعض الوقت للعب بع  أن يصروا عل

م            . فالمسألة بالنسبة لألطفال هي مسألة أولويات لديهم      . دراستهم أو عملهم   ا ت ردد صدى م اتهم ت اء آانت آلم ديثهم عن اآلب وفي ح
 ".نأمل أن يتحملنا وأن يفهمنا آباؤنا وأن يعطونا خيارا أآبر ضمن الحدود الممكنة"الحديث به عن المدرسين 

 .أن يعتني اآلباء بهم أآثر دون أن يضربوهم أو يصرخوا عليهموقد ذآر آخرون أنه ال بد و

ا خالل ورشات عمل                              اموا به ي ق لعل أفضل تعبير عن العنف الذي يتعرض له األوالد في المدارس آان من خالل الرسومات الت
زة  ى مدرس يضرب طا. المجموعات المرآ ى بعض اإلشارات إل وت عل ذه الرسومات احت ة العظمى من ه ا بعصا أو فالغالبي لب

رك لوحده            . مسطرة ومن ثم بعض التعبيرات عن حقوق الطالب        وفي  . وفي معظم الحاالت ظهر الصبي وهو يبكي ويطلب أن يت
ى مدرس                                  و الصورة المرسومة عل م تحت ا من بيت لحم، ل ة عشرة من عمره إحدى الرسومات التي قدمتها فتاة صغيرة في الثاني

وق الشباب                       . كييضرب طالبا وحسب وإنما على طالب يب       ر من الشعارات المتنوعة حول حق اك الكثي ة الصف هن ولكن في غرف
وهذا يبين أن الشباب واعون بالحقوق األساسية لهم، ولكن استمرار العنف وعدم استطاعتهم إال رسم صور عنه                ). 2أنظر الرسم   (

 .يبرهن على أن هؤالء األوالد عاجزون في الواقع وبحاجة إلى من يدافع عنهم

 )الجندر(الختالف في التصور استنادا الى مكان اإلقامة والعمر والجنس ا
ارهم من                    راوح أعم ذين تت اث ال ذآور واإلن ة بالنسبة للشباب ال ائج عام  22-10في الوقت الذي تمثل فيه النتائج التي تم نقاشها نت

ة الخصوصيات ا     ان مالحظ ة بمك ن األهمي ه م زة، فإن اع غ ة وقط ي الضفة الغربي ا ف امتهم  عام ان إق باب حسب مك ة بالش لمتعلق
ذا     . وهذا يفسح المجال لسياسة تخطيطية وبرامجية أآثر تحديدا ومالءمة     ). الجندر(وأعمارهم وجنسهم    إن ه ك، ف ى ذل وباإلضافة إل

ه الشباب فعلى سبيل المثال، في الوقت الذي عانى في    . يعطي القارئ أفضل شعور بالوقائع التي يواجهها الشباب في سياقات مختلفة          
ة حسب                      ة مختلف جميعهم، وفي الحقيقة آل الفلسطينيين، من االحتالل اإلسرائيلي، فإن آثار هذا االحتالل يمكن اإلحساس بها بطريق

در (مكان اإلقامة والعمر والجنس       د وأن                   ). الجن ة ال ب ل الشباب في الجماعات المختلف ادة تأهي ة إلع ود الرامي إن الجه ل، ف وبالمقاب
 .تختلف أيضا

ق                                 ا يتعل ذين يعيشون في قطاع غزة فيم ة وال ذين يعيشون في الضفة الغربي ين الشباب ال ومما يلفت االنتباه بشكل خاص الفرق ب
ا في   . ففي قطاع غزة آانت قضايا الصحة والنفسية والعقلية في التصنيف األول للمخاطر يليها الوضع االقتصادي              . بأولوياتهم وأم

ة         الضفة الغربية فجاءت الحاجات      ى         . الصحية أوال تلتها الحاجة إلى المراآز االجتماعية والتسهيالت العام ذا يمكن أن يعزى إل وه
ا               ات المستمرة ترآت آثاره ا أن االغالق أثر الظروف المعيشية في غزة، حيث أنهم يشعرون بالقيود على الحرآة بشكل أعمق، آم

التهميش دون       . السيئة عليهم  اتهم        وهذا بدوره جعل الشباب يشعرون ب ى حي ة عل ة رقاب ره              .  أي ال شاب في العشرين من عم ا ق وآم
ا ولكن      . أنني أتذآر األوقات التي آنا نستخدم فيها للمبادرة بالكفاح ضد االحتالل على أمل حياة أفضل              " واآلن فإن االحتالل باق هن

 ".وأنا ال اشعر أني أستطيع ان أغير شيئا. أملنا بمستقبل أفضل قد مات

اة                        وهناك شابة أخر   رت عن الحي ى في السابعة عشرة من عمرها رأت أن تجربة العيش في غزة آان لها أثر نفسي عميق، وقد عب
ا . نحن نعيش في سجن اسمه غزة "في غزة آالتالي     وأنت تستطيع أن تتصور    . ففي آل يوم نقوم باألشياء ذاتها ونرى الوجوه ذاته

 ".أي اثر سيكون لهذا على عقولنا
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بة للتص   ا بالنس ة     وأم ى قضايا الصحة النفسية والعقلي ار عل د الشباب الكب د أآ ك ألن هؤالء   . ورات حسب العمر فق ع ذل يمكن توق
ذين                       المشارآين يخضعون لضغوط حياتية مختلفة ويتوقع أن يتقلدوا مسؤوليات أآثر من مسؤوليات صغار السن في المجموعة ال

 .شددوا على الحاجة إلى المراآز االجتماعية

وتر يمكن أن يثبت                     ) الجندر (توزيع الجنس  بالنسبة لحاجات الشباب في الضفة والقطاع يكشف عن أن النساء يعانين مقدارا من الت
اء وضغوطا إضافية           . أن حاجتهن هي أآثر إلحاحا من حاجات الذآور   ي تضع أعب ة الت ة والثقافي ايير االجتماعي رتبط بالمع ذا ي وه

ع ي المجتم اء ف ى النس ي دائم. عل ة ه ات، واألدوار   والعائل ين األوالد والبن اوية ب ر المتس ة غي بب المعامل ام بس ا مصدر ضغط ه
تالف الفلسطيني                 . التقليدية التي تحاول أن تفرضها عليهم      ا االئ وهذه النتيجة توصلت إليه دراسة حول صحة المرأة المراهقة قام به

ى حد   وقد أظهرت هذه النتائج أن حاجات المرأة الشابة طي ا   . 8لصحة المرأة  لنسيان دائما عند صناع السياسة ومقدمي الخدمات عل
تهن          . سواء د لتنمي وم جدي ي تشمل                 . إن النساء الشابات بحاجة إلى مفه ابات الت ة ال تف بحاجات النساء الش ا أن الخدمات الحالي آم

 .الجوانب النفسية واالجتماعية والثقافية والبيئية والرفاه
 

 تصور الخبراء
م حول            يتطرق هذا الجزء إل    م وآرائه ى تصورات الخبراء لعوامل الخطر التي تؤثر على رفاه الشباب وحاجاتهم وحقوقهم وأدواره

راء             . أدوار المنظمات الحكومية وغير الحكومية والدولية في تلبية حاجات الشباب          ا جاءت تصورات الخب وفي الجزء األعظم منه
 .ن حيث األهميةموازية لتصورات الشباب وتختلف عنها فقط في الترتيب م

 

 العوامل الخطيرة والحاجات آما يراها الخبراء
إن االفتقار إلى المعرفة والمعلومات المتعلقة بالتغيرات النفسية التي يمر بها الشباب تمثل أول العوامل التي تشكل خطرا على حياة   

راء  رى الخب ا ي ليمة آم ات   . س زودين بالمعلوم ر م ة غي ذه المرحل ي ه رون ف باب يم دية  والش التغيرات الجس ق ب ا يتعل ة فيم الكافي
اهم   ورهم ورف ى تط ؤثر عل ي ت ا والت انوا منه ي يع ية الت اهج   . والنفس ي المن ول الموضوع ف ذآر أي شئ ح دارس ال ت ود م وبوج

اك ح   . المدرسية، وآباء يتجاهلون مناقشة هذه المواضيع مع أوالدهم، فقد ترك الشباب يتدبرون أمورهم بأنفسهم             إن هن ذا، ف اجة  وله
اء                اء واألبن ك اآلب م                . إلى التثقيف والوعي، آما يرى الخبراء، بحيث يشمل ذل ة التعامل مع أوالده وعي بكيفي ى ال اء إل ار اآلب فافتق

ذه             . يشكل خطر آبيرا   أوالدهم حول ه اء ب وباإلضافة إلى ذلك، فهناك حاجة أيضا إلى وعي اآلباء بكيفية تحقيق اتصال أفضل لآلب
 .القضايا

لعنوان العام، فإن العناية الصحية النوعية والتي تشمل تزويد الشباب بالخدمات والبرامج الصحية، يمكن أن تساعد في              وتحت هذا ا  
ات                       . تسهيل عملية التكيف   واحي النفسية واالغتصاب والعالق اة الجنسية وتشريح الجسد والن فالتثقيف الصحي حول الجنس والحي

ة العيش وفق أسس صحية، آل                 الجنسية مع المحارم والحيض وتعاطي المخ      درات والطب الشعبي وإعطاء المعلومات حول آيفي
 .ذلك يفيد الشباب

ا الشباب                    ي يخضع له اني عوامل الخطر الت ره السلبي     . التوتر النفسي الناجم عن الوضع السياسي هو ث االحتالل اإلسرائيلي وأث ف
ارج فلسطين واالعتداء على الشباب بشكل خاص، وخطر اندالع         على آل جوانب الحياة، بما في ذلك القيود على الحرآة داخل وخ           

ى فرص المشارآة من جانب الشباب الفلسطيني في                      . حرب تشكل عوامل خطر على الشباب الفلسطيني        ار إل إن االفتق ذلك، ف وآ
نهم إ               را م ع آثي ذي دف ة األمر ال ى األصولية آمخرج   النشاطات السياسية عقب االنتفاضة قد أدى الى شعورهم بالهامشية والعبثي . ل

ل وخاصة عقب االنتفاضة                     ادة التأهي ادية وإع ة       . ولمواجهة هذه المخاطر ال بد من ازدياد الخدمات اإلرش ادة في عدد ونوعي فالزي
 .النشاطات الثقافية والتثقيفية والترفيهية سيوفر مصادر إلعادة التأهيل

راء  آانت العادات واألعراف التي تعيق تنمية المجتمع صنفا آخر      انهن من مواصلة        . ناقشه الخب ل حرم ات مث ز ضد البن إن التميي
ر حاجات الشباب         . آل ذلك يمثل عوامل خطر على الحياة السليمة       . تعليمهن وزواجهن المبكر والعنف ضدهن     وبالتالي فإن من أآث

والرياضة يمكن أن تخفف من        ونشاطات مثل التثقيف والوعي والمسرح      .  الفلسطيني وضوحا، معالجة التميز ضد البنات والنساء      
 .ممارسات التمييز وتزيد من الثقة بالنساء

ة نتيجة                     إن الظروف االجتماعية االقتصادية بما في ذلك النسبة العالية للبطالة، وخاصة لدى الشباب، وانتشار األمراض االجتماعي
وفير          . لخبراءلوقت الفراغ واالفتقار إلى التثقيف والوعي وعمل األطفال قضايا هامة ناقشها ا            تم بت ومعالجة هذه القضايا يمكن أن ت

 .فرص عمل للشباب

                                                           
8 .  Needs Assessment on Adolescent Women’s Health: The Palestinian Coalition For Women’s Health, 
1995. 
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يم                          ى نظام تعل ار إل اج الدراسي، واالفتق دريس والمنه اليب الت دارس، وأس وي في الم اد الترب إن القضايا التعليمية مثل غياب اإلرش
 .يساعد في تنمية قدراتهمفهناك حاجة لنظام تعليمي نوعي يلبي حاجات الشباب و. نوعي، تمثل جميعا عوامل خطر

ل عامال آخر من                         ز والتثقيف يمث ه والتحفي إن غياب المنظمات والبرامج والنشاطات الشبابية التي تلبي حاجات الشباب في الترفي
ي دمرت    . عوامل الخطر، آما ذآر هؤالء الخبراء      افتهم الت ولهذا، فهناك حاجة إلى برامج ونشاطات تعيد ربط الشباب بهويتهم وثق

ال ل خ رائيلي الطوي تالل اإلس ة      . ل االح باب المختلف ات الش طينية وجماع اطق الفلس ين المن ة ب بابية تبادلي ات ش ن عالق د م . وال ب
م  ق به ي تتعل اطات الت رامج والنش ي الب رار ف ي صنع الق ل ف ى دور وتمثي ة إل باب بحاج إن الش ك، ف ى ذل المراآز . وباإلضافة إل ف

 .تدامة والمراآز القائمة تحتاج إلى الدعم في مجال البنية التحتية المادية والمصادر البشريةالشبابية والمجتمعية تحتاج إلى االس

ال                ألة إهم ق بمس زة وتتعل ا أهملت من جانب الشباب في الجماعات المرآ وهناك مالحظة هامة تطرق إليها الخبراء جميعا ولكنه
ة                فليس هناك إال برامج محدودة،      . وسائل اإلعالم لقضايا الشباب    ى قضاياهم الهام إن وجدت، استهدفت الشباب وألقت الضوء عل

 .ولهذا، فإن زيادة البرامج التي تستهدف الشباب ستكون مجدية ونافعة. مثل حياتهم وواقعهم والمشاآل التي يواجهونها

 حقوق الشباب
و     . ال خالف حول حق الشباب بالعيش بأمان واحترام مع تحقيق لقدراتهم           ات           فهناك إجماع حول حق ا تجسدت في آل إعالن قهم آم

ا          . حقوق اإلنسان  ولكن، حيث أن هذه الحقوق لم تتجسد بسبب عدة عوامل، أهمها الوضع السياسي، فإن البحث العلمي الموجه إليه
 .ال بد منه بغرض تنمية السياسيات التي تحمي حقوق الشباب

 أدوار الشباب والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والدولية
ر         لقد ا  ك نظرا للظروف غي د االنتفاضة وذل تفق الخبراء باإلجماع على أن الشباب الفلسطيني بحاجة إلى إعادة تأهيل، وخاصة بع

اتهم             . الطبيعية التي يعيشون فيها    ة حاج دء بالعمل من أجل تلبي ى الب ة عل وبعد هذا التأهيل ال بد وأن يكون دورهم منصبا في البداي
واألمر  . يستطيعون مع السلطة الوطنية الفلسطينية المساعدة في بلورة وتطبيق خطة وطنية للشباب          وتعزيز برامجهم ونشاطاتهم، و   

آما أن التنسيق المتزايد مع المنظمات غير الحكومية . مرهون بالسلطة الوطنية الفلسطينية من حيث زيادة ميزانيتها لبرامج الشباب  
 .ت والمشاريع هو أمر جوهري أيضاوآذلك، فإن توثيق آل النشاطا. والوزارات أمر ضروري

وهناك حاجة أيضا إلى إجراءات إدارية مثل إعادة تأهيل نظام العمل، وتعيين طاقم على أسس مهنية وأن تكون من أولوياته العمل                 
رامج   وهذا يسهم في إيج    . األخالقي وتشجيع التحليل والتفكير والمبادرة بخطط عمل بين القطاعات والنوادي والمراآز المختلفة            اد ب

ة صنع               أفضل وأآثر فاعلية، وبالتالي، فال بد وأن يشارك الشباب في عملية بناء المجتمع الفلسطيني من خالل المشارآة في عملي
م والعمل                        ة دوره ة اآلخرين ومعرف رام حري م احت القرار، وتقلد المسؤولية عن أنفسهم، ومدارسهم والشارع والمجتمع والبالد وتعل

 .ضد تهميشهم

ا لحاجات الطالب                وآذلك ديل النظام المدرسي وفق يم وتع ك أيضا     . ، ال بد وأن يتضمن دور وزارة التعليم تقي د وأن يشمل ذل وال ب
اك ضرورة    . المقدرة على بناء طاقم تعليمي مؤهل جيدا وتشجيع الفروع غير األآاديمية وتغيير تصورات الناس نحو الشباب                  وهن

ات مشارآة الطالب                  أيضا لتشجيع النشاطات غير المنهجية و      ك لتوسيع إمكاني ل وذل ذا الحق ا  . التعاون مع منظمات تعمل في ه وأم
ذا المجال                         اءات للحاالت الخاصة تساعد في ه دارس والسماح بإعف اون مع     . بالنسبة للدعم المالي، فإن تخفيض رسوم الم إن التع

دارس بحيث يتناس  ي الم ويين ف دين ترب دريب مرش ة لت ر وزارة الشؤون االجتماعي ة أآث يوفر حري دد الطالب س ع ع ددهم م ب ع
 .بينما يكون دور وزارة الشباب تقلد دور تنفيذي، حيث تحتاج منظمات ونشاطات الشباب إلى الدعم والتسهيالت. للطالب

اون    دور بالتنسيق والتع ذا ال ون ه باب ويك ع الش ا م ق بعمله ا يتعل ة واضحة فيم ة سياس ر الحكومي ات غي ون للمنظم د وأن يك ال ب
ويمكن أن يكون هذا التنسيق على مستويات       . والتنظيم لعملها باستخدام استراتيجية واضحة ومحددة لخلق نوعية أفضل من البرامج          

ة                         : مختلفة   ين المنظمات الحكومي ا وب ة أخرى بينه ا، ومن جه ة ذاته ر الحكومي ين المنظمات غي ذين      . فمن جهة ب ين ه والتنسيق ب
ة د   ما للحيلول ون حاس امين يك ل  النظ اطات والتموي ي النش ة ف راعات     . ون االزدواجي ع الص فافا ويض ا ش ون دوره ب أن يك ويج

وم أيضا بتنظيم نشاطات                         والفردانية والمنافسة وراء ظهره ويعمل على إعادة بناء المجتمع على قاعدة أآثر صالبة، وال بد وأن تق
 . والثقافة الجنسية وآيفية التعامل مع األوالد بشكل أفضل،)الجندر(توعية لآلباء حول قضايا مهملة ولكنها هامة جدا مثل الجنس 

زم                              ي وأن تلت امج عمل الشباب المحل ى برن ا الخاصة عل اءة دون أن تفرض برامجه ة وآف ال بد للمنظمات الدولية ان تعمل بمرون
ة     اء مراآز الشباب والمجتمع                . بالخطة ووجهة النظر المحلي ا ستساعد في بن ك، فإنه ى ذل ة     وباإلضافة إل ى تنمي وتساعد أيضا عل

 .وستقوم بدعم الشباب في المناطق البعيدة، وتساعد على تقوية عالقات تبادل بين الشباب. المصادر البشرية
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 نقاش حول النتائج
ايا المت      ك القض باب تل ل الش ن قب تها م ا ومناقش م طرحه ي ت رة الت ايا الكثي ين القض ن ب ان م ية والوضع  آ ارآة السياس ة بالمش علق

ة       ات العائلي ر                  . االقتصادي والصحة والتعليم والعالق ة التعبي ة وحري د الحرآ ى تقيي دائم إل د أدى االحتالل اإلسرائيلي ال م   . وق م تق ول
ى              ذي أدى إل اطهم السلطة الفلسطينية بعد بوضع برنامج شامل وجدي يشجع الشباب على المشارآة ويعتني بهم أآثر، األمر ال .  إحب

ى                   وآان الوضع االقتصادي المتدهور مع انخفاض فرص العمل مصدر إحباط مستمر لدى هؤالء الشباب آما أن االفتقار الحالي ال
ى المشارآين                         ر بشكل سلبي عل د أث ار صحة الشباب ق ين االعتب رارا     . رعاية صحية نوعية ونظام ال يأخذ بع د ذآر هؤالء تك وق

ين الطالب              وجود نظام تعليمي ال يستجيب     النفس ب ة ب تقاللية والثق ز االس ى تعزي ؤدي إل اتهم وال ي أثير والسيطرة    .  لحاج ا أن الت آم
رامج                   . على حياة الشباب يشكالن مصدر قنوط دائم لدى هؤالء الشباب            ى ب روا عن الحاجة إل إن الشباب عب ك، ف ى ذل وعالوة عل

ارزة خالل آل النقاشات           .  أعاله شبابية موجهة ونشاطات ومراآز لمواجهة عوامل الخطر المذآورة        ة الب ولهذا، فإنه يبدو أن النغم
 .قد عكست مشاعر عامة بالتهميش والخوف واإلحباط يشعر بها الشباب الفلسطيني

ه الشباب                 ر عن ة المحافظة للشعب      . يمكن اإلحساس بالتهميش من الهموم السياسية واالجتماعية واأللم الناجم عنها الذي عب فالطبيع
ليمة                             الفلسطين ة والس ة الطبيعي د التنمي ى تقيي ي أدت إل ى السلطوية الت يال عل ر دل ي باإلضافة إلى االحتالل اإلسرائيلي المستمر تعتب

د                      . للشباب في مرحلة البلوغ    اه واحد تقي اة ذات اتج ر قن آما أن خطوط االتصال مع اآلباء في البيت والمدرسين في المدرسة تعتب
وهذه القيود العامة تمنعهم من التعبير عن حاجاتهم وعن         . بير لدى الشباب في هذه المرحلة الحساسة      روح اإلبداع والقدرة على التع    

 .إسماع صوتهم وتؤدي إلى إهمال همومهم وقضاياهم

ارهم،                                 ر عن أفك وا أنفسهم بشكل مطرد عن التعبي را من الشباب لجم لقد آان الخوف موضوعا سائدا في النقاشات، حيث أن آثي
را    …والثقافة الجنسية والعالقة مع العائلة ) الجندر(ندما يكون هناك موضوع حساس يمس أدوار الجنس     بمعنى أنه ع   إن آثي خ، ف ال

ذه   . من المشارآين يحجمون عن اإلدالء بتصريحات واضحة أو اتخاذ أية مواقف تقف صراحة في وجه التقاليد  ل ه لقد تم طرح مث
ع          القضايا ولكنها لم تقتصر على الخوف من الفق           ر المتوق خ …ر والسلطة والفشل غي ثال،          . ال الخوف من الفشل في المدرسة، م ف

يعزز بالخوف من العواقب المترتبة عليه من قبل اآلباء والخوف من الفقر ينبع من تجربة، فالشباب جميعهم يألفون الحياة في ظل                
 .ن ينتظرهمالفقر، واالفتقار إلى أي أمل بمستقبل أفضل يجعلهم يخشون دائما مما يمكن أ

اتهم           ى حي أنهم ال يسيطرون عل ديهم ب ام ل د واالضطرار      . ينبع اإلحباط لدى المشارآين من إحساس ع ان التمسك بالتقالي ذلك، ف وآ
يم واالقتصاد                               اتهم سواء في مجال التعل ؤثرة في حي رارات الم اذ الق ى اتخ ادرين عل إلرضاء الشخصيات السلطوية يجعلهم غير ق

ة   والسياسة والصحة أو ال     ه                 . شؤون االجتماعي ذي ال حل ل راهن ال يتهم من الوضع ال ى خش ود إل تهم في إرضاء هؤالء تع . ورغب
رى                 وآذلك، فإن النقاشات بشأن الزواج المبكر آشفت عن إحباط الشباب بسبب افتقارهم إلى القدرة على التحكم بأحد القرارات الكب

ار   في حياتهم، فالشابات يتزوجن دون أخذ آرائهن ومشاعرهن ب           ين االعتب وده              . ع ك بقي اط وذل واالحتالل أيضا يعزز شعور اإلحب
ل     يم والعم ى التعل ود المفروضة عل ى القي رة عل ق مباش ذي ينطب ر ال ارج، األم داخل أو الخ ي ال واء ف ة س ى الحرآ المتواصلة عل

 .والوعي االجتماعي وما شابه ذلك

ن   زدوج م ر م و أث اله ه ذآورة أع ر القضايا الم ول أن أث ن الق ابات يمك ات الش ات والفتي ه بالبن ث تعلق ع .  حي ون المجتم ة آ فحقيق
زواج المبكر                                   ل ال ابات وقضايا مث ى الش ا آخر عل اء، يضيف عبئ ز ضد النس ذآور ويشجع التمي ه ال يمن علي الفلسطيني مجتمع يه

 .عظم الشابات المشارآاتوالعنف واالفتقار العام إلى المساواة في جميع جوانب الحياة تعتبر جميعها عوامل خطر حسبما رأت م

ات                     وفيما يتعلق باالختالفات المناطقية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد ظهر من نقاشات المجموعات المرآزة أن الشباب والبن
ا        . في الضفة الغربية هم أآثر انفتاحا على نقاش القضايا االجتماعية من شباب وبنات غزة               فاإلغالق وتقييد الحرآة في غزة انعكس

ا               . نفسيا واجتماعيا على طرق تعبير الشباب عن أنفسهم        ذا يمكن أن يكون ناجم وآذلك، فقد اتضح أن هناك خوفا أآثر في غزة وه
اة الصعبة في القطاع                 ى ظروف الحي يهم الحديث عن قضايا             . عن المعاناة السابقة للشباب باإلضافة إل ك في تحاش د انعكس ذل وق

وهذا يعني، أنه من األسهل على شباب غزة بشكل عام مناقشة قضايا سياسية وال . دد أيضاشخصية والحديث عن أنفسهم بشكل مح     
 .تنطبق هذه السهولة على تناولهم لقضايا شخصية ومحددة

ة أخرى،      . إن المصادر المحددة واالعتماد على العمل في إسرائيل قد جعل الوضع االقتصادي هو األآثر أهمية في غزة                   ومن جه
 .نوعا وفرصا أآثر في الضفة الغربية، األمر الذي سمح بجعل الوضع االقتصادي أقل أهمية بالمقارنة مع غزةيبدو أن هناك ت

ين        . لقد آانت الفروق واضحة بين المجموعات المرآزة حسب أعمارها أيضا          ا ب ا م راوح أعماره ي تت -10فبالنسبة للمجموعة الت
ر                   عاما آانت القضايا الشخصية والمحددة قد تم نقاش        14 دى المشارآين األآب ه األمر ل ان علي ها بشكل أسهل وأآثر صراحة مما آ

ى      . سنا وبغض النظر عن مكان اإلقامة     أثير مباشر عل فهذه المجموعات من الشباب الصغار آانت راغبة في مناقشة قضايا ذات ت
ر               . حياتهم مثل العنف في البيت وفي المدرسة          انوا أآث د آ را فق ر عم ا المشارآين األآب ة وسياسة          أم ا لمناقشة قضايا اجتماعي توق

 .عامة
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ة                            ذه العالق ة من ه اول جوانب مختلف نهم تن . وفي حين أن المشارآين الصغار والكبار قد ناقشوا عالقات اآلباء واألبناء، فإن آال م
ا، في حين أن الشباب الصغار األآ                ا واهتمام را رأوا بشكل    فالشباب الصغار آانوا أآثر اهتماما في خلق عالقة أآثر تفاهم ر عم ب

ة                     جوهري أن عالقة اآلباء باألبناء تتطور وتحتاج إلى تغيير وهذا يرتبط مباشرة بحقيقة أن الشباب الكبار المشارآين هم في مرحل
 .تطور حيث يحاولون بناء هوية وأن يكونوا أآثر استقاللية

ان        )الجندر(وأما بالنسبة للخالفات المتعلقة بالجنس       ة آ األآثر أهمي ا هو منجز           ، ف ل م ائم مقاب ا هو ق ألة م ي بالنسبة    . مس ذا يعن وه
راراتهن              ة               . للبنات أن هناك تدخال أآثر في وجودهن مشاعرهن وعواطفهن وق اء مهم ات مع اآلب د آانت العالق ى، فق ذا المعن وبه

 .أآثر بالنسبة للبنات ألن تدخل هؤالء اآلباء له أثر مباشر ويؤثر على البنات أآثر من األوالد

ة                           وخال رامج ونشاطات لتحسين الصحة النفسية والعقلي صة القول، أن حاجات الشباب ال بد وأن تفحص بشكل شامل مع وجود ب
ة يتخذها صانعوا السياسة          . للشباب الفلسطيني  إن حاجات وآراء ووجهات نظر الشباب ال بد وأن تؤخذ بالحسبان في أية خطة تنمي

 .يم وناجحوذلك من أجل ضمان بناء مجتمع فلسطيني سل

 مقارنة بين تصورات الشباب والخبراء
ق بتصور آل طرف لعوامل                                ا يتعل ات فيم اك بعض االختالف ابهة، ولكن هن ى قضايا مش لقد شدد الخبراء والشباب الفلسطيني عل

ى صحة   لقد آان الوضع السياسي هو عامل الخطر األهم بالنسبة للعوامل التي تشكل خطرا ع            .الخطر وحاجات الشباب الفلسطيني    ل
رات    . الشباب الجسدية والعقلية وعلى رفاههم، آما رأى هؤالء الشباب       وأما الخبراء، فقد رأوا أن االفتقار إلى المعلومات عن التغي

ذه    ل الخطر ه اني عوام ر الوضع السياسي ث ا يعتب ل الخطر األول بينم ر عام باب تعتب رة الش ية خالل فت د أعطى . النفس ذا وق ه
راء وا ان، الخب ادي،     الجانب اعي االقتص اعي، واالجتم ي واالجتم رى آالوضع النفس ر األخ ل الخط اوية لعوام ة متس باب، أهمي لش

 .واألعراف والتقاليد والقضايا الصحية والتثقيفية

ى     ة إل ا الحاج ان األول تليه ي المك ة ف ية والعقلي رت القضايا النفس د اعتب راء، فق باب والخب ا الش ا رآه ات، آم ق بالحاج ا يتعل وفيم
راآز الشبابية والمجتمعية ثم الحاجة إلى معالجة التميز ضد النساء تليها الحاجة إلى معلومات حول التغيرات الجسدية خالل هذه الم

راء                 د الخب ا يعتق يتان، آم ا القضيتان الرئيس ى       . الفترة على أساس أن هاتين القضيتين هم ا الحاجة إل ة تليه والقضايا النفسية والعقلي
بابية ومجت ز ش روا    مراآ باب اعتب ين أن الش ي ح راء، ف رى الخب ا ي باب، آم ات الش ي حاج ع ف ث والراب انين الثال ل المك ة تحت معي

ة       ر من األهمي ى معالجة          . الحاجات االجتماعية واالقتصادية على جانب آبي ى الحاجة إل راء والشباب، عل ان، الخب د شدد الجانب وق
ة والصحية     ة       . القضايا التثقيفي ى أهمي راء عل د الخب م في صنع                     وأآ ز دوره افتهم ولتعزي ويتهم وثق ط الشباب به ادة رب رامج إلع  الب

 .القرار

وهناك مالحظة تحليلية هامة تتعلق باألهمية التي أوالها الخبراء إلعادة التأهيل والحاجة إلعادة التأهيل هذه ناجمة عن االنتفاضة،                   
ى االنتفاضة        وجدير بالمالحظة أيضا أن اإلحساس ذاته يمكن أن يكو    . آما يقولون  ات الشباب عل ة من تعليق ين عين ن واضحا من ب

بابية،   . ويبدوا أنهم أعطوا صورة مثالية أليام االنتفاضة وبالتالي خلدوا الشباب الذين شارآوا فيها     . أيضا ة ش فاالنتفاضة آانت حرآ
ا من            فقد غذتها وأشعلتها الجماهير المحيطة من الشباب الذين شأنهم شأن         . أي أنها ثورة الشباب    ذاك مخرج روا آن  شباب اليوم، لم ي

 .ولهذا، فإن الشباب الفلسطيني اليوم يبدو مضطرا لالقتداء بمثال شباب االنتفاضة ويحملون حياتهم ومستقبلهم على أآفهم. وضعهم

ين الشباب           ا ب دا و       " الالهدفي "ولكن في المقارنات التي أصروا عليه ا في االنتفاضة ب وم والشباب الموجه عملي م    الي م ل اضحا أنه
ى أمل تحسن        . يدرآوا أو يتفهموا حقيقة أن هذه فترات مختلفة قد عاشوها          فاالنتفاضة آانت موجهة بترآيز نحو أهداف سياسية عل

م مهتمون بالقضايا      . الحق في األوضاع االجتماعية واالقتصادية  زة، فه أما شباب اليوم، وآما تبين من نقاشات المجموعات المرآ
د         . ل أآبر االجتماعية بشك  ى تقل ولهذا، فإن تشديد الخبراء على أهمية االستشارة التأهيلية يبدو ذا عالقة مباشرة بمساعدة الشباب عل

ا يجب أن                               الي إزاء م وم مث ى مفه افظوا عل دور مستقل والسماح لهم للتعبير عن همومهم دون أن يشعروا آما لو أنهم يجب أن يح
 .يحسوا به أو يفعلوه
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 مالحظات ختامية

اتهم أيضا                 اتهم وحاج ى حي ؤثر عل ي ت ذه الدراسة تشخيص تصور الشباب الفلسطيني لعوامل الخطر الت د أدت  . لقد حاولت ه ولق
ديم اقتراحات                     منهجية البحث في نقاشات المجموعات المرآزة التي توفر معطيات عن الشباب والسماح لهم بتشخيص مشاآلهم وتق

ا ي حله دخل ف ة . للت ا لتشكل  إن األوضاع الحياتي ة واالقتصادية تضافرت جميعه ة والثقافي ية واالجتماعي ة والقضايا السياس القائم
ى                تند إل ورة سياسة واضحة للشباب وقضاياهم تس ان بل عوامل خطر تؤثر على الشباب الفلسطيني، وبالتالي، فإنه من األهمية بمك

 .البحث العلمي الموجه في المشارآة بما في ذلك مشارآة الشباب

يس من وجهات نظر مشرذمة                               وقد ب  ام ول د وأن تفحص من خالل سياق ت والشباب أنفسهم    . ينت الدراسة أن قضايا الشباب ال ب
اة           را من جوانب الحي ر       . يدرآون أن الصحة والرفاه هما قضيتان هامتان وتشمالن آثي والشباب الفلسطيني يعيش في ظروف غي

إ  ذا، ف ل وله ا الشعب الفلسطيني آك اني منه تقرة يع ة  مس األمن والحرآ ية ب وقهم األساس اب حق ن غي ع م ان ينب عورهم بالحرم ن ش
ين قضايا أخرى   ات والخدمات من ب ى المعلوم ي   . والوصول إل ال الواسع لقضايا الشباب ف ذه الدراسة توضح اإلهم ائج ه إن نت

 .ود حاجات لهمفلسطين وقد بينت أيضا أن هؤالء الشباب يفتقرون للمعلومات والخدمات وحتى مجرد االعتراف بوج

دم                       وجدير بالمالحظة أنه في الوقت الذي آانت فيه مرحلة جمع المعلومات من مشروع البحث آمية، فإن التحليل الكيفي هو الذي ق
إن                   . النتائج وسيقدم أسلوبا إلخراج خطة عمل      راء، ف ا الشباب والخب ر عنه وفي حين أنه من الضروري فهم ترتيب القضايا آما عب

و ا ان ه م آ اتاأله ي للمعطي ل الكيف بعض  . لتحلي تقلة عن بعضها ال ا مس ل وآأنه ذه القضايا آك ر به تحيل التفكي ن المس ي . وم فه
ذه                  مترابطة وتحتاج إلى أن تعالج مع أخذ هذه الحقيقة بعين االعتبار، وبغض النظر عما إذا آان الشباب أو الخبراء ممن وضعوا ه

 .القضية في المكان األول أو الثاني أو الثالث

ة                ذه الدراسة هي النهاي ا الشباب في ه ر عنه ي عب ات واالفتراضات الت أن التعليق وباإلضافة إلى ذلك، فإنه من الخطأ االفتراض ب
رار بة للمخططين وصانعي الق ن  . بالنس م يك باب، إن ل م الش زة، أن معظ ن نقاشات المجموعات المرآ ا اتضح م ي، آم ذا يعن وه
ولقد أصبح واضحا أن  . ة حيث يعانون من تغير مستمر في النظر إلى القضايا التي تؤثر عليهمجميعهم، ال يزالون في رحلة انتقالي     

ل هؤالء الشباب          وفر المعلومات أو تخوي آثيرا من القضايا لم تستوعب أو تحلل تماما من قبل الشباب، وهذا بدوره ينبع من عدم ت
ى                    ومن الواضح أن الشباب يحتاجون إلى المساعدة في تصنيف        . بذلك ي عل اش مبن نهم من المشارآة في نق ى تمك  هذه القضايا حت

 .المعلومات في المستقبل

ابهة أو                              ام بدراسة مش تقبل القي م في المس ا ت ة إذا م وهناك مالحظة مشابهة يمكن أن تساعد آثيرا على تطوير سياسة شبابية موجه
ك الشباب العا                   ا في ذل زة بم اق   سلسلة من ورشات العمل ذات المجموعات المرآ م           . مل والمع ى فه ذا سيساعد في الوصول إل وه

 .أفضل لتنوع حاجات آل الشباب الفلسطيني في جميع دروب الحياة

ة     واهر البيولوجي د للظ رف بالتفاعل المعق يا يعت ا نفس ا بيولوجي وا نمط رار يجب أن يتبن ين وصناع الق إن المخطط ام، ف ي الخت وف
ين    . خالل هذه الفترة من التطوروالنفسية واالجتماعية التي تؤثر على األفراد    وعالوة على ذلك، فإن الشباب هو مصدر بشري ثم

ه من المشارآة في تطوير المجتمع الفلسطيني في                        ه وتمكين ا لتطوير قدرات يجب دعمه والعناية به وإعطائه الفرص التي يحتاجه
 .المستقبل

 



 27

 توصيات 

وم        ال بد للسياسات المتبعة أن تأخذ بعين االعتبار تعقيد و          ات        . عمق القضايا التي تواجه الشباب الي راف بالعالق اك حاجة لالعت وهن
ذه القضايا              إن التنسيق  . المتداخلة بين آثير من القضايا التي تؤثر على الشباب، ومن ثم تؤثر على الطريقة التي ستتم بها معالجة ه

ه   التام بين الجهات المعنية والمشارآة من الجهات الحكومية وغير الحكومية            ام ب ار     . أمر ال بد وأن يتم القي ذلك، من اعتب د، آ وال ب
وقضايا الشباب يجب أن تصبح جزءا أساسيا من التخطيط التنموي ومن ثم جزءا من         . الشباب مشارآين وليس مواضيع بحث فقط     
 .الثقافة التي تحترم حقوق األطفال والشباب

تدامة للشباب الفلسطيني ال              ة مس تنتاج ثابت وسريع أو لتشكل جزءا من خطة           يجب توجيه النتائج نحو تنمي ط آاس  أن تستخدم فق
املون والمهمشون                       . موجهة اقون والع ك المع آما أن التسامح ال بد وأن يكون عامال لضمان تعددية المساعدة لكل الشباب بما في ذل

 .والفقراء والمهملون

ان    د آ ال الفلسطينيين   "لق وطني لألطف امج ال ام    " البرن ة الفلسطينية لوضع أساس      1996خطة وضعت ع ل السلطة الوطني  من قب
ذه الدراسة               تهم في ه را من   . لتعزيز رفاه األطفال الفلسطينيين في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك أولئك الذين تمت مناقش إن آثي

ى      . التوصيات في تلك الوثيقة يمكن أن تعزز تخطيط السياسة وتطورها          ة       ولكن الدراسة الراهنة تهدف أيضا إل  المساعدة في العملي
 .التنموية وذلك بتوصيات تستند إلى نتائجها الخاصة

 :وقد خلصت هذه الدراسة إلى التوصية بـ 

وعي   - ادة ال ن أجل زي باب م ال والش ى األطف أثير عل ة مباشرة وت ا عالق الغين وله ين والب اء والمدرس تهدف اآلب رامج تس ب
داع       بقضايا مثل تنشئة األساسية وتربيتهم ومهارات اال       ال وروح اإلب درات األطف تصال، واالبتعاد عن السلطوية وتشجيع ق

 .لديهم
ة                          - ة المادي ى البني رامج لتطوير الطاقم العامل مع الشباب باإلضافة إل إقامة مراآز شبابية ومجتمعية باإلضافة إلى إيجاد ب

ة  بابية والمجتمعي ز الش اآن     . للمراآ وية آأم ز نس ة مراآ ى إقام حب عل ا ينس ذا أيض ات  وه ات والمناقش ع لالجتماع تجم
 .والنشاطات

 .إيجاد وزيادة عدد ونوعية برامج اإلرشاد والتوجيه في المدارس ومراآز الشباب -
 .البدء بورشات عمل لزيادة الوعي وتشمل اآلباء والشباب أيضا -
يكولوجيته        - د وس ريح الجس ية وتش دية والنفس رات الجس ايا التغي ف الصحي بقض اطات التثقي ز نش ن .  خال…تعزي ويمك

 .للمراآز المجتمعية والشبابية والمدارس ووسائل اإلعالم أن تسهم جميعا في تنظيم مثل هذه البرامج
امج                        - اد برن ة وإيج ر المنهجي اج الدراسي والنشاطات غي يم والمنه اليب التعل ق بأس ا يتعل تحسين نظام التعليم الفلسطيني فيم

 .شبابدراسي فلسطيني أآثر ارتباطا بحاجات وطموحات ال
ل                       - دم من قب رامج وتق ذه الب د ه ى أن تع ار، عل ين االعتب ار وحاجات الشباب بع رامج في وسائل اإلعالم تأخذ أفك إيجاد ب

 .الشباب أنفسهم
وق الشباب                - ي تصون حق وانين الت ادة الق ة والمدرسة              (العمل على زي وانين العنف في العائل زواج المبكر وق وانين ال أي ق

 ).وقوانين عمل األطفال
 .جيع النشاطات الشبابية المتبادلة داخل وخارج فلسطين ومع منظمات شبابية عربية ودوليةتش -
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 )اليونيسيف(منظمة االمم المتحدة للطفولة 
 
 

ا             1946عام  ) اليونيسيف(أنشئت منظمة األمم المتحدة للطفولة       ع أنحاء الع لم  استجابة لألطفال الذين يعيشون في محنة في جمي
ة بشرية تهدف                 . بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية     منذ ذلك الوقت تحولت المنظمة من منظمة للحاالت الطارئة إلى منظمة تنمي

لحماية حقوق األطفال في جميع أنحاء العالم من خالل برامج دعم اجتماعي وتمكين وحمالت دعاوية وبناء قدرات المؤسسات                 
 .ة في مجال الطفولةالحكومية وغير الحكومية العامل

ام                       ال ع المي لألطف ة الع ؤتمر القم ا في م . 1990تعمل اليونيسيف بهدى الميثاق العالمي لحقوق الطفل واألهداف التي تم تبنيه
تتواجد فروع لليونيسيف في جميع أنحاء العالم وتتميز برامجها بالحساسية الشديدة لخصوصيات البلدان المختلفة وتطور عملها                

 .سلطات والمؤسسات المحليةمن خالل ال
عملت اليونيسيف في فلسطين منذ فترة طويلة ويوجد ممثلية خاصة باليونيسيف في الضفة الغربية وقطاع غزة تم إنشاؤها فور           

ين وزارة               . 1993التوقيع على اتفاقيات أوسلو عام       ا وب وأساس عمل اليونيسيف خطة شاملة لمدة ثالث سنوات تم توقيعها بينه
 .التعاون الدولي في السلطة الفلسطينيةالتخطيط و


