مقدمة
أجــرت لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني ،منــذ أيار/مايــو  ،2016بحوث ـا ً مع ّمقــة بهــدف
ّ
االطــاع بشــكل دقيــق علــى أوضــاع الشــباب الفلســطيني فــي لبنــان ،وذلــك مــن أجــل
تــزود األطــراف المعنيــة والفاعلــة بخطــة عمليــة لمســتقبل
تطويــر اســتراتيجية وطنيــة
ِّ
الممولــة وجهــة
العمــل مــع الشــباب الفلســطيني فــي لبنــان .توفــر هــذه االســتراتيجية للجهــات ِ ّ
نظــر ميدانيــة تؤكــد الحاجــة إلــى االســتثمار فــي الشــباب الفلســطيني فــي لبنــان ،وتوضــح
اإلمكانيــات والنتائــج المحتملــة لهــذا النــوع مــن االســتثمار .ومــن جهــة أخــرى ،هــي تطمــح
إلــى حــث الشــباب علــى التفكيــر االســتراتيجي حــول إمكانياتهــم وتحدياتهــم علــى المســتوى
الفــردي والجماعــي .وبالتالــي تهــدف هــذه االســتراتيجية إلــى العمــل كمظلــة وطنيــة شــاملة
يمكــن بموجبهــا لمختلــف المبــادرات واالســتثمارات أن تتــواءم وتتعــاون بطــرق مــن شــأنها
أن تخفــف مــن تكــرار وازدواجيــة المشــاريع ،وبذلــك تعمــل علــى توفيــر أفضــل اســتخدام
للمــوارد المتاحــة لتحقيــق األهــداف المرجــوة وزيــادة التأثيــر واألثــر .كمــا أن أحــد أهــم
غايــات هــذه االســتراتيجية هــو أن يتمتــع جميــع الشــباب الفلســطيني المقيــم فــي لبنــان
بالفــرص والمهــارات والمــوارد وشــبكات الدعــم التــي تمكنهــم مــن تحســين ظــروف حياتهــم
واالنخــراط فــي تنميــة مجتمعاتهــم ،إضافــة إلــى التأثيــر فــي القــرارات التــي تنعكــس عليهــم
وعلــى مســتقبلهم.
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السياق

يواجه الشــباب الفلســطينيون يوميّا ً صعوبات شــتى على المســتويات
االجتماعية-االقتصادية ،والسياسية ،والثقافية ،والنفسية.

ومــع تزايــد تركيــز الجهــات المعنيَّــة ووكاالت األمــم المتحــدة
والهيئــات الحكوميــة ،واســتراتيجياتها ومقارباتهــا وإجراءاتهــا
علــى الشــباب  ،وجــدت اللجنــة أنــه مــن األهميــة بمــكان تحديــد الواقــع القائــم علــى األرض،
والحصــول علــى فهــم شــامل للوضــع الحالــي للشــباب الفلســطيني فــي لبنــان ،باإلضافــة إلــى
النظــر فــي مــا تقــوم بــه مختلــف الجهــات المعنيَّــة فــي هــذا المجــال .ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﺪأت اللجنــة
بإجــراء بحــث ُمســتفيض ش ـ َّكل أﺳﺎس ـا ً لهــذه اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ .وخــال أكثــر مــن عاميــن مــن
ـرف علــى أكثــر المســائل المطروحــة عندمــا يتعلــق األمــر
البحــث ،ســعت اللجنــة إلــى التَّعـ ُّ
بفهــم أوضــاع الشــباب الفلســطيني فــي لبنــان واحتياجاتــه وآمالــه.

دور
لجنة
الحوار
تُؤْ مــن لجنــة الحــوار أن بإمكانهــا لعــب دور فعــال فــي تعزيــز اســتراتيجية وطنيــة للشــباب
الفلســطيني فــي لبنــان ،مــن خــال دورهــا االســتراتيجي كوســيط بيــن جميــع الجهــات المعنية،
بســبب حيادهــا ،وشــفافيتها ،وتواصلهــا الشــامل مــع جميــع األطــراف السياســية المعنيــة،
وقدرتهــا علــى االســتماع إلــى األفــكار الشــبابية والتجــاوب مــع طروحــات الجميــع ودعمهــا
بطريقــة بنَّــاءة ،بمــا فيهــا القضايــا ال ُمثيــرة للجــدل.
إذ تعمــل لجنــة الحــوار علــى تحريــك وتيســير واحتضــان الجهــود ال ُمشــتركة حيثمــا أمكــن،
تهــدف التوجيهــات ال ُمقدَّمــة فــي هــذه االســتراتيجية لتكــون بمثابــة مظلــة الســتثمارات الجهات
المعنيَّــة بالشــباب الفلســطيني وبالعمــل معــه.
تأمــل اللجنــة أن تقــود هــذه االســتراتيجية – مــن خــال طرحهــا ونشــرها وإقرارهــا – الــى
تعزيــز عمليــة تمكيــن الشــباب الفلســطيني عبــر تزويدهــم بوثيقــة صــادرة عــن جهــة رســمية،
وحاصلــة علــى دعــم األطــراف المختلفــة ،يُمكــن أن يســتندوا إليهــا فــي مشــاريعهم المســتقبليّة
التــي تصــبُّ فــي عمليّــة التغييــر.
2
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نقطة
االنطالق
مــا هــي األســئلة التــي يجــدر بنــا طرحهــا حــول ظــروف وآفــاق
مســتقبل الشــباب الفلســطيني فــي لبنــان اليــوم؟
كان ذلــك الســؤال األول الــذي انطلقــت منــه لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني فــي عملهــا
علــى االســتراتيجية.
بــدأت لجنــة الحــوار رحلــة التواصــل المباشــر مــع الشــباب الذيــن يُش ـ ّكلون محــور هــذه
االســتراتيجية ،بحثًــا عــن األســئلة َّ
اللزمــة حــول ظــروف وآفــاق الشــباب الفلســطيني فــي
لبنــان .وأُجــرت عمليــة شــاملة مــن االســتماع والمحادثــات المعمقــة معهــم.
فــي العــام  ،2016اســتضافت لجنــة الحــوار سلســلة مــن جلســات المحادثــة غيــر الرســمية
س ـ ّميت بـ«مســاحات النقــاش» ،شــارك فيهــا شــباب مــن خلفيــات
والتفاعليّــة والمفتوحــةُ ،
مختلفــة فــي ســت مناطــق فــي لبنــان .تواصلــت اللجنــة خــال مســاحات النقــاش وبعدهــا مــع
أكثــر مــن  100مــن الشــباب الفلســطيني والمجموعــات الفاعلــة ،ونظمــت معهــم مقابــات
قصيــرة ،تحدّثــوا خاللهــا عــن أنــواع مختلفــة مــن أعمــال وافــكار الشــباب .وهدفت الجلســات
لالســتماع إلــى تجــارب الشــباب الفلســطينيين أنفســهم ،وفهــم أشــكال وأنمــاط نشــاطهم،
وتحديــد العوامــل المؤثــرة فيــه ،وتحليــل أثــر عوامــل مثــل االنتمــاء السياســي واالرتبــاط
المالــي علــى حياتهــم .تراوحــت توقعــات الشــباب بيــن االندفــاع للمشــاركة والتعبيــر عــن
آرائهــم وبيــن التشــكك حــول إمكانيــة تحقيــق أثــر فعلــي.
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ونتيجــة للجلســات ،حـدَّد الشــباب أكثــر مــن  170سـ ً
ـؤال يجــب طرحهــا اليــوم حــول حالــة
الشــباب الفلســطيني فــي لبنــان .وتنــدرج هــذه األســئلة ضمــن المواضيــع المترابطــة علــى
الشــكل التالــي:

•العالقة بالحكومة اللبنانية وتطلعاتهم تجاهها ،وتطلعاتها تجاههم في مسائل
كالتمثيل والحقوق واألوراق الرسمية واالنتماء والتوطين وال ُمعاملة
السلبية للفلسطينيين بشكل عام وللشباب بشكل خاص.
•العالقة ومستوى التواصل مع الممثلين السياسيين الفلسطينيين والجهات
الرسمية الفلسطينية :السفارة والفصائل واللجان الشعبية واألهلية ،إلخ.
•العالقات باللبنانيين ووسائل اإلعالم والفصائل والشباب والتوقعات بشأنها.
•العالقة باألونروا وال ُم َّ
نظمات غير الحكومية وطريقة عملها على أرض
الواقع ،والتوقعات بشأنها.
•المسائل الحياتية األساسية :السكن ،الدراسة ،العمل ،سبل العيش ،األمن ،إلخ.
•مشاركة الشباب في عمليات التنمية السياسية وال ُمجتمعيَّة ،وأدوات وإمكانيات
إقامة شبكات تواصل وتنسيق بين بعضهم.
•المخاوف االجتماعية من انتشار االكتئاب واليأس ،والضغط االجتماعي والنفسي
والعائلي ،وانتشار تعاطي ال ُمخدَّرات.
•مواضيع تهم مجموعات خاصة مثل :ذوو االحتياجات الخاصة ،ومكتومو القيد،
والالجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا ،إلخ.
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بعــد جلســات «مســاحات النقــاش» ،نظمــت اللجنــة جلســات عمــل تُســ َّمى بـ«عشــر
خطــوات» مــع شــباب مــن خلفيــات مختلفــة فــي جميــع أنحــاء لبنــان ،ومــع رؤســاء وممثلــي
البرلمانــات الطالبيــة مــن جميــع مــدارس األونــروا .فــي هــذه الجلســات ،وضــع المشــاركون
خططـا ً اســتراتيجية تتألــف مــن خطــوات عشــر مــن أجــل إحــداث تغييــر يقــوده الشــباب فــي
موضــوع مــن اختيارهــم ،تشــمل حلــوالً اســتراتيجية للخطــط التعليميــة والسياســية والبيئيــة
والطبيــة والثقافيــة وخطــط األعمــال والرياضــة ومبــادرات ريــادة األعمــال االجتماعيــة.
ض َّمــت
وقــام الشــباب المشــاركون بتقديــم خططهــم وتقديــم تســجيل حولهــا عبــر الفيديــو ،ثُــم ُ
جميــع مداخالتهــم فــي تســجيل فيديــو واحــد اســتخدمته اللجنــة فــي التحليــل المــؤدي إلــى
إنتــاج هــذه االســتراتيجية .وكان الهــدف مــن هــذه الجلســات تحويــل تركيــز الشــباب مــن
إثــارة األســئلة إلــى تقديــم اإلجابــات ،واختبــار اســتعداد الشــباب الفلســطيني للتفكيــر بطريقــة
اســتراتيجية بشــأن الــدور الــذي يُمكــن أن يــؤدوه فــي قيــادة عمليــة تنفيــذ تلــك االفــكار علــى
أرض الواقــع.
كمتابعــة لهــذا التواصــل ،عقــد الفريــق
المكلــف بإعــداد االســتراتيجية سلســلة
مــن االجتماعــات واللقــاءات مــع مختلــف
األطــراف الرســمية ،اللبنانيــة والفلســطينية،
والجهــات المانحــة ،والمنظمــات الدوليــة
وال ُم َّ
نظمــات غيــر الحكوميــة الفلســطينية
واللبنانيــة المحليــة ،توصــل بعدهــا إلــى
خالصــات حــول المســائل األساســية التــي
تعنــي الشــباب والتــي يجــدر باالســتراتيجية
التركيــز عليهــا ،وحــول التحديــات التــي
تواجــه الجهــات المعنيــة مــن جهــة أُخــرى
خــال عملهــا مــع الشــباب ،كمــا العوامــل
التــي تعيــق مشــاركتهم فــي المشــاريع التــي
تتوجــه إليهــم.
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خالصة
البحث
التحديات الرئيسية
وجــد بحــث لجنــة الحــوار أن الظــروف المعيشــية المتدهــورة فــي مــكان ســكنهم ،باإلضافــة
إلــى غيــاب األمــن الوظيفــي أديــا إلــى انتقــال العديــد مــن الشــباب الفلســطيني مــن المخيمــات
إلــى التجمعــات .تثيــر معــدالت التعليــم والتســرب القلــق (مــا يقــارب ثلــث الطــاب ال
يكملــون التعليــم الثانــوي ،)1علــى الرغــم مــن أنــه هنــاك تزايــد فــي التوجــه نحــو التدريــب
ي .تُعتبــر نســب البطالــة والشــح فــي فــرص العمــل أمــرا ً بالــغ األهميــة ( 44٪فقــط
المهن ـ ّ
مــن الشــباب مــن عمــر  35-20يعملــون ،مــع فروقــات شاســعة بيــن نســبة عمــل النســاء
والرجــال) .وبســبب السياســات التمييزيــة فــي قانــون العمــل وفــي قوانيــن النقابــات ،ينتهــي
األمــر بالعديــد مــن الشــباب الفلســطينيين بالعمــل مــن دون تصريــح ،وبالتالــي يحصلــون
علــى رواتــب أقــل مــن نظرائهــم اللبنانييــن وغيــاب االمــن الوظيفــي .وقــد تبيــن أن
موضــوع العمــل هــو الهـ ّم الرئيســي للشــباب الفلســطيني بشــكل عــام ،وللنســاء علــى وجــه
الخصــوص .إن التحديــات المعيشــية هــي المســؤولة جزئي ـا ً عــن شــعور التبعيــة وديناميــة
االعتمــاد علــى الغيــر التــي تُلحــظ بيــن الشــباب الفلســطيني ،وعــن اعتبارهــم أن الهجــرة
هــي الحــل الوحيــد (أكثــر مــن  40%مــن جميــع ال ُمهاجريــن مــن األســر الفلســطينية فــي
لبنــان هــم مــن الشــباب).
ترســخ شــعور اليــأس لــدى الشــباب الفلســطيني ،وذلــك بســبب نقــص الخيــارات ،وصعوبــة
الحيــاة ،إضافــة إلــى انعــدام األمــن المعيشــي .باإلضافــة إلــى أن القوانيــن اللبنانيــة التــي
تحــرم الالجئيــن الفلســطينيين مــن حقــوق انســانية أساســية كالعمــل والتملــك بصــورة نظامية
إلــى جانــب محدوديــة الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة الالزمــة وتحصيــل شــهادة جامعيــة
تســاعد علــى تأميــن مســتقبلهم ،هــي كلهــا عوامــل تــؤدي إلــى الشــعور بعــدم األمــان وإلــى
 .1مــا لــم يــرد خــاف ذلــك ،تســتند جميــع األرقــام والحقائــق فــي هــذا القســم إلــى نتائــج تعــداد الســكان والمســاكن فــي المخيمــات
والتجمعــات الفلســطينية (.)2017
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انتشــار آفــات اجتماعيــة مثــل إدمــان المخــدرات .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم تهميــش الشــباب
داخــل المجتمــع الفلســطيني نفســه؛ إذ يتــم التصــدي لمشــاركته السياســية واالجتماعيــة
فــي كثيــر مــن الحــاالت إمــا عــن طريــق مختلــف أشــكال الضبــط السياســي ،أو اإلحبــاط
االجتماعــي .أظهــر البحــث إذًا وجــود العديــد مــن القواســم المشــتركة بيــن القضايــا التــي
يواجههــا الشــباب الفلســطيني فــي لبنــان .ولكــن ،مــن المهــم أن نلحــظ أن البحــث أظهــر
أيض ـا ً اختالفــات جغرافيــة ال ب ـ ّد مــن أخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد إطــاق المشــاريع.

شباب فلسطيني ناشط
كمــا أظهــر بحــث لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني أن الشــباب الفلســطيني فاعــل وقــادر
علــى قيــادة المشــاريع التــي تســتهدف تحســين أوضاعــه .ويبــرز ذلــك مــن خــال زيــادة
عــدد المنظمــات 2التــي يقودهــا الشــباب ،وعمــل الشــباب الفلســطيني المتفانــي لمجتمعــه
عبــر االنخــراط فــي العمــل االجتماعــي ،أكان مدفوع ـا ً أو تطوعي ـاً ،أكان الشــبان يعملــون
كمتدربيــن أو موظفيــن فــي المشــروع .ولكــن غالب ـا ً مــا يــؤدي نقــص االســتدامة الماليــة
وكذلــك تحكــم الجهــة الممولــة أو المنفــذة إلــى فشــل المبــادرات.
عــاوة علــى ذلــك ،كثيــرا ً مــا تعيــق هيمنــة الممارســات والعــادات التقليديــة األفــكار
والمشــاريع ،ال ســيما إذا تــم اقتراحهــا مــن قبــل الشــباب ،وبذلــك فــإن علــى المشــاريع
الجديــدة أن تتطابــق مــع عــدة معاييــر اختيــار ،وتعانــي مــن عــدة عوائــق قبــل التنفيــذ؛
وبالتالــي هنــاك قلــق مشــترك حــول صعوبــة القيــام بــأي مشــروع داخــل المخيمــات .قــد
يكــون للوســاطة مــن خــال بنيــة الحوكمــة أو المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة مزايــا
وقــد تكــون ضروريــة مــن حيــث إشــراك المعنييــن المحلييــن؛ وإنمــا نلحــظ أن معظــم هــذه
الهيــاكل نــادرا ً مــا تضــم عنصــر الشــباب فــي مواقــع صنــع القــرار ،وقــد يــؤدي ذلــك إلــى
حجــز األفــكار اإلبداعيــة والحــد مــن مبــادرة الشــباب وإحساســه بالمســؤولية.
 .2بيَّنت عملية مسح الجهات المعنيَّة وجود أكثر من  90مجموعة ومبادرة وشبكة ومنظمة ووسيلة إعالمية بقيادة الشباب
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تقــدم غالبيــة المنظمــات غيــر الحكوميــة الفلســطينية واللبنانيــة والدوليــة العاملــة مــع الشــباب
الفلســطيني أنواعـا ً ومســتويات مختلفــة مــن التدريــب ،وقــد منحــت الشــباب المشــارك الكثيــر
مــن المهــارات الملموســة ،ومســاحة جماعيــة للتعلّــم واالجتمــاع ،وشــعورا ً متزايــدا ً بالقــدرة
علــى التطويــر الذاتــي .ومــع ذلــك ،ال يوجــد أي تأثيــر مســتدام بمــا أن )1( :فــرص تطبيــق
التعلّــم نــادرة للغايــة )2( ،غالب ـا ً مــا تكــون مــدة دوام البرامــج قصيــرة )3( ،يح ـ ّد التكــرار
وتشــابه المواضيــع مــن الخيــال لجهــة المواضيــع والنتائــج المتصلــة بالبرامــج التــي يقودهــا
الشــباب ،و ( )4تجــذب البرامــج دوائــر محــددة مــن الشــباب (النشــطاء المعروفيــن).

أموال المانحين
يتوفــر ســنويا ً مــا ال يقــل عــن  15مليــون دوالر لتمويــل مشــاريع حــول الشــباب بشــكل
مباشــر وغيــر مباشــر  ،وينعكــس االهتمــام المتزايــد بالشــباب فــي تعــدد االســتراتيجيات
بيــن الــدول المانحــة ووكاالت األمــم المتحــدة .اآلفــاق واعــدة ،الســيما وأن هــذه األمــوال
تهــدف إلــى تعزيــز مشــاركة الشــباب وتمكينهــم.
بيّنــت مناقشــات لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني مــع الشــباب عــدة نقــاط حاســمة حــول
كيفيــة إنفــاق أمــوال المانحيــن .واســتنادا ً إلــى هــذه األفــكار ،بــرزت الحاجــة إلــى مقاربــات
أكثــر ثقــة بالشــباب الفلســطيني الحائــز علــى التدريــب الجيــد لكــي تمــده بمــا يكفــي مــن
األمــوال واألدوار القياديــة ليشــارك فــي عمليــة النمــو والتغييــر الخاصــة بــه .مــن األمثلــة
عــن هــذه المقاربــات المطلوبــة:
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•برمجة شاملة وتشاركية للتنمية المستدامة.
•استخدام مناهج البحث االثنوجرافية.
•تشارك المعرفة بين المانحين واالطراف المنفذة على االرض.
•المزيد من التقييم والرصد الميدانيين.
•إعــادة النظــر فــي الشــركاء المحلييــن وجلــب الشــباب إلــى صلــب المشــاريع الرائــدة
التــي تعنيهــم بشــكل مباشــر.
•الدفع من أجل توفير تمويل مرن ومباشر متوسط وكبير الحجم للشباب.
•دعم االبتكار بما في ذلك مشاريع بناء المجتمع المربحة.
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أبرز الفرص التي ُيمكن أن تدفع بهذه االستراتيجية ُق ُدمًا:
•تعبيــر الجهــات المعنيَّــة بوضــوح عــن النيَّــة فــي توحيــد الجهــود وفــي االســتثمار فــي
أفــكار الشــباب الفلســطينيين وقدراتهــم وأدوارهــم القياديــة مــن أجــل تغييــر ظروفهــم.
•مواءمــة االســتراتيجيات ال ُمتعـدّدة ،بمــا فــي ذلــك السياســات الوطنيــة للشــباب فــي لبنــان
واالســتراتيجية الوطنيــة للشــباب فــي فلســطين ،وكذلــك تلــك الخاصــة بــوكاالت األمــم
المتحــدة ال ُمتع ـدّدة ومعظــم أجنــدات المانحيــن بشــأن أهميــة تمكيــن الشــباب وتعزيــز
مشــاركتهم فــي المجــاالت االقتصاديَّــة واالجتماعيَّــة والسياســيَّة .كمــا يُر ّكــز العديــد
منهــا علــى بنــاء الجســور داخــل المجتمــع الفلســطيني ومــع المجتمعــات اللبنانيــة بشــكل
عــام.
•جمــع معظــم الشــباب الفلســطيني حــول القضايــا الرئيســية التــي ته ُّمهــم ،وفــي
اســتعدادهم للمشــاركة الفعَّالــة فــي عمليــة التغييــر ،وفــي رغبتهــم فــي التقــارب والحــد
مــن االنقســامات ،علــى الرغــم مــن اختالفاتهــم السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة.
•وجــود أمثلــة وافــرة علــى تفاعــات إيجابيــة بيــن الشــباب اللبنانــي والفلســطيني علــى
جميــع المســتويات :التواصــل االجتماعــي والشــراكات االقتصاديــة والنشــاط السياســي،
علــى الرغــم مــن اســتمرار ســيادة الصــور النمطيــة علــى عالقتهمــا.
•اســتعداد العديــد مــن الشــباب الفلســطيني ل ُمتابعــة التعليــم والبحــث عــن آفــاق للعمــل
والمشــاركة فــي تنميــة مجتمعاتهــم حيثُمــا أُتيحــت لهــم الفرصــة.
•اإلبــداع ال ُمتنامــي فــي نمــاذج الشــبكات الشــبابية وريــادة األعمــال االجتماعيــة والنشــاط
االجتماعي-السياسي.
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أبرز التحديات التي ُتعرقل إقرار وتنفيذ هذه االستراتيجية:
•عــدم الثقــة والشــك والملــل مــن جانــب الشــباب والجهــات المعنيَّــة الفلســطينية تجــاه
مشــاريع التنميــة بشــكل عــام.
•عــدم مرونــة الطــرق القائمــة للتخطيــط وتنفيــذ المشــاريع ،والمســتخدمة مــن قبــل
المنظمــات غيــر الحكوميــة وهيــاكل الحكــم المحليــة وحتــى الشــباب أنفســهم والتــي
بطبيعتهــا تُقــاوم التغييــر.
•االنقســامات السياســية فــي المجتمــع الفلســطيني ،التــي تنعكــس فــي االنقســام العميــق
والنفــور بيــن المجموعــات الشــبابية.
•عــبء انعــدام األمــن االقتصــادي والتهديــد الدائــم بالفقــر ومــا يترتَّــب عليــه مــن ضغــط
علــى روح الشــباب وإبداعهــم واندفاعهــم للتغييــر.
• ُّ
تعطــل العديــد مــن قنــوات التواصــل :بيــن الشــباب ،وبيــن الشــباب و ُممثّليهم الرســميّين،
وبيــن الشــباب والدولــة والمجتمــع اللبنانييــن ،وبيــن مختلــف الجهــات المعنيَّــة التــي
تُمـ ّـول الشــباب الفلســطينيين وتعمــل معهــم.
•تأثــر التمويــل باألجنــدات ال ُمســبقة ،وعــدم ُمرونتــه وقدرتــه علــى إســتيعاب اشــراك
الشــباب فــي جميــع مســتويات صنــع القــرار.
•بناء الثقة في عملية طويلة األجل قد ال تظهر نتائجها بشكل مباشر.
•القدرة على إثارة اهتمام المؤسسات الرسمية اللبنانية المعنية والتعاون معها.
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أهداف
االستلراتيجية

بنــاء علــى مــا ســبق ذكــره مــن خالصــات ،حــددت لجنــة الحــوار األهــداف التاليــة التــي
تطمــح إلــى تحقيقهــا مــن خــال طرحهــا لهــذه االســتراتيجية:
تخفيف نسبة البطالة بين الشباب الفلسطيني وبالتالي زيادة نسبة
استقالليتهم المادية
تغيير السرديات السائدة بين وحول الشباب الفلسطيني في لبنان،
وزيادة فرص التواصل بين الشباب الفلسطيني والشباب اللبناني
زيادة فرص وقدرة الشباب على لعب دور فعال في مجتمعاتهم
وتعزيز قنوات التواصل بين الشباب والجهات الفاعلة والرسمية
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من
االستراتيجية
إلى لعمل

مــن أجــل ترجمــة طموحــات هــذه االســتراتيجية إلــى اتجاهــات فعليَّــة للعمــل ،مبنيــة علــى
التحليــات والقــراءات االســتراتيجية للتحديــات والفــرص ال ُمتعلّقــة بتحســين ظــروف
وإمكانــات الشــباب الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي لبنــان ،تقتــرح هــذه االســتراتيجية،
التــي ســتمتد علــى مــدى ســتة أعــوام مــن العــام  2019حتــى العــام  ،2025خمســة محــاور
رئيســية التّجاهــات العمــل 3تســتند الــى تقييــم أولــي لمجموعــة مــن التجــارب الناجحــة وتلــك
التــي تحتــاج الــى تطويــر أو تفعيــل وكذلــك تقديــم طروحــات جديــدة.
 .3بيَّنت عملية مسح الجهات المعنيَّة وجود أكثر من  90مجموعة ومبادرة وشبكة ومنظمة ووسيلة إعالمية بقيادة الشباب
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الغاية أ :شباب فلسطيني مستقل اقتصاديًا ومتحرر من التبعية المالية
المسألة :بسبب الصعوبة في الحصول على وظيفة ،يعتمد الكثيرون على الدعم من الفصائل
الفلسطينية واألونروا والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية المحلية .االعتماد المالي
هذا قد يُقلّل من المبادرة والطموح .وبسبب عدم وجود آفاق للشباب الفلسطيني في لبنان ،فقد
أصبحت الهجرة حلما ً لكل شاب/ة فلسطيني/ة تقريباً ،سعيا ً لتحقيق االستقرار المالي واألمن
على المدى البعيد .ومع ذلك ،ال يزال العديد من الشباب الفلسطينيين يتحدثون عن صمودهم
وعن سبل زرع األمل.
الهدف ١
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التخفيف من التهميش القانوني والمؤسساتي في العمل للفلسطينيين بشكل عام،
والشباب منهم بشكل خاص
•إجراء بحث معمق حول حمالت حق العمل السابقة في لبنان كما في
سياقات أخرى مشابهة الستخالص العبر حول النجاحات واإلخفاقات.
•العمل مع النقابات :تشكيل شبكة من الشباب (اللبنانيين والفلسطينيين)
من االختصاصات المختلفة للضغط على النقابات لتحقيق حقهم بالتسجيل
فيها.
•تشكيل لجنة دعم واستشارات قانونية :بالتعاون مع محامين ناشطين،
تأليف لجنة من خريجي وطالب الحقوق ،تقدم الدعم واالستشارات
القانونية للشباب الفلسطيني.

الهدف ٢

•دعم قدرات الشباب لتعزيز التعاون من خالل نماذج اقتصادية محلية
بديلة
•إنشاء شبكة مؤسسات اجتماعية (مشاريع الريادة االجتماعية ومشاريع
تجارية ذات البعد االجتماعي) ،تقدم ألعضائها معلومات حول التدريبات
ومصادر التمويل المتاحة ،باإلضافة إلى االستشارات القانونية ،وتيسر
تبادل الخبرات بين المشاريع المختلفة وتشجع إطالق مشاريع جديدة.
•تقديم برنامج تدريب على مشاريع الريادة االجتماعية.
•إنشاء بنوك الوقت :تقديم الدعم التقني واللوجستي والمالي لمجموعات من
الشباب يرغبون في إنشاء بنوك تستخدم وحدات الوقت كعملة ،وتسهل
تبادل الخدمات داخل مجتمع المخيمات والتجمعات الفلسطينية ،وتعزز
التكافل االجتماعي.

الهدف ٣

خلق فرص عمل جديدة
•إنشاء صندوق لتمويل مشاريع الريادة االجتماعية.
•دعم األونروا لتفعيل برنامج التمويل الصغير في لبنان الساري في مناطق
عملياتها االخرى.
•التنسيق بين الممولين ،الحكومة اللبنانية ووكاالت التنمية لتأمين مساحات
في محيط المخيمات ،إلنشاء مشاريع صناعية\تجارية صغيرة ،تخدم
المجتمعات المهمشة من سكان المخيم وجواره بشكل عام والشباب منهم
بشكل خاص.

الهدف 4

•زيادة وتنظيم فرص الوصول إلى سوق العمل اللبناني
•دعم مكاتب األونروا لتوظيف الشباب الفلسطيني لكي تقدم لعدد أكبر من
الشباب التوجيه والدعم التقني والتدريب للحصول على وظيفة أو زمالة
تدريبية ،كما ولتشكل صلة وصل بين الشباب والشركات والمؤسسات
ِّ
الموظفة
•تنظيم معارض لفرص العمل تهدف بشكل خاص إلى تسليط الضوء على
المؤسسات والشركات ذات الممارسات الجيدة ،أي تلك التي ال تمارس
التمييز ضد الفلسطينيين أو ضد النساء أو ضد ذوي االحتياجات الخاصة
في سياستها التوظيفية.
•تقديم الدعم المناسب لزيادة فرص المرأة للوصول إلى سوق العمل.
•تقديم الدعم المناسب لذوي االحتياجات الخاصة لمساعدتهم على االندماج.
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الغاية ب :اعادة صياغة السيرة الفلسطينية في لبنان
المسألة :يعاني الشباب الفلسطيني عموما من صورة ذاتية سلبية ،تدمر بشكل
كبير روحهم المعنوية وتضعفهم في مواجهات التحديات الكثيرة على المستويات
االقتصادية ،االجتماعية والسياسية .كل هذه الضغوطات تساهم في الحد من قدرتهم
على االستمرار في العيش في لبنان دون الخوض في االسباب الضاغطة مثل هويتهم
كالجئين ،أو االنقسامات السياسية بين القيادات على المستوى الفلسطيني ،باإلضافة
الستمرار االحتالل االسرائيلي في قضم حق العودة باشكال متعددة .تعد الصورة
النمطية السلبية لدى شرائح واسعة من اللبنانيين والناشئة من إرث الحرب األهلية
تحديا إضافيا أمام الشباب.

16

الهدف ١

دعم الشباب إلنتاج المحتوى الضروري لصياغة متجددة لسرديتهم
•إنتاج محتوى يعكس الهوية المعاصرة لالجئين الفلسطينيين
الشباب ،والعالقة بين معاناتهم اليومية والقضية الفلسطينية ،كما
وانتمائهم وعالقتهم بهويتهم الوطنية الفلسطينية.
•االضاءة على قصص مميزة خالل مسار الوجود الفلسطيني في
لبنان.

الهدف ٢

بناء سردية متوائمة بين الشباب اللبناني والفلسطيني
•خلق مساحة عمل بين الشباب اللبناني والفلسطيني تساهم في تحدي
الخطاب القائم واألحكام المسبقة الموجودة ،تعمل بشكل أساسي
على إنتاج محتوى جديد يعبر عن العالقة والمتغيرات الحاصلة
حولها.
•تعريف التحديات والضغوطات المشتركة بين الشباب اللبناني
والفلسطيني بهدف التقريب في المواجهات المشتركة التي يمكن
للبنانيين والفلسطينيين خوضها سوية.

الهدف ٣

تقديم ونشر السردية المعاصرة
•العمل مع وسائل االعالم على تفكيك الصورة النمطية الراسخة
عن الفلسطينيين بشكل عام والشباب منهم بشكل خاص
•المشاركة مع الجمعيات األهلية الفلسطينية واللبنانية بهدف تغيير
المقاربات المعتمدة في العمل مع الشباب الفلسطيني لصالح جهد
يستفز انتاج محتوى جديد بدل إعادة إنتاج نفس المحتوى بتغيير
الوسائل وتجديدها.
•العمل مع الشباب الفلسطيني في المخيمات وخارجها وتمكينهم من
نشر المحتوى المعاصر الذي تم إنتاجه من خالل وسائل االعالم
البديلة و/أو الكالسيكية.

الهدف ٤

العمل بشكل مستدام على الصناعة الثقافية التي تتبنى وتعمل على
التجديد المستمر للسيرة الفلسطينية
•العمل على الصناعات الثقافية والبناء على قدرات الشباب في
المجاالت االبداعية والفنية وتحويلها لقطاعات عمل تساهم في
كينونتهم االقتصادية ،وفي تمكين المزيد من المواهب الفلسطينية
من الحضور في األوساط اللبنانية العاملة في المجال الثقافي.
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الغايــة ج :دور قيــادي للشــباب فــي عمليــة تحســين ظــروف المخيمــات والتجمعــات
الســكنية
اإلشــكالية :إن تــردي أوضــاع المخيمــات والتجمعــات الســكنية يــؤدي بطريقــة مباشــرة
إلــى تــردي الصحــة الجســدية والنفســية للشــباب ،أو حتــى إلــى تشــكيل خطــر علــى
حياتهــم وعلــى حيــاة اســرهم .مــن العوامــل األساســية التــي تــؤدي إلــى ذلــك :النقــص
فــي المــوارد ،وجــود قيــود قانونيــة علــى إدخــال مــواد البنــاء للترميــم ،والفوضــى
المرتبطــة بــاإلدارة والحوكمــة فــي المخيمــات والتجمعــات الســكنية .إضافــة إلــى ذلــك،
فــإن أحــد األســباب الجوهريــة فــي تــردي ظــروف البنــى التحتيــة فــي المخيمــات
خاصــة ،هــو تعاطــي الجهــات المعنيــة كافــة معهــا كجــزر مفصولــة عــن محيطهــا .مــن
جهــة أخــرى ،رغــم وجــود بعــض المحــاوالت ،تبقــى مشــاركة الشــباب فــي حوكمــة
مخيماتهــم محــدودة.
الهدف ١

التخفيف من التهميش القانوني في السكن
•إجراء البحث المعمق حول حمالت حق السكن السابقة في لبنان كذلك في
سياقات أخرى مشابهة الستخالص العبر حول النجاحات واإلخفاقات.
•إنشاء لجنة بحث ودعم واستشارات قانونية :بالتعاون مع محامين
ناشطين ،تأليف لجنة من خريجي وطالب الحقوق ،تقدم الدعم
واالستشارات القانونية المرتبطة بقانون الملكية ،وتستكشف استراتيجيات
مختلفة لضمان حق السكن للفلسطينيين في ظل القانون الحالي.
•التشبيك مع نشطاء في قضايا الحق في المدينة :لمواجهة مشاريع البناء
اإلشكالية داخل وفي جوار المخيمات/التجمعات؛ والضغط لتعديل
المخططات التوجيهية في المناطق المجاورة.

الهدف ٢

إطالق مبادرات مجتمعية لتحسين البيئة العمرانية بقيادة الشباب
•إقامة مسارات تشاركية لتحسين وترميم البيئة العمرانية في المخيمات
والتجمعات السكنية باستخدام الموارد البشرية والمادية المتوفرة.
•إنشاء وتأهيل مساحات عامة داخل أو في جوار المخيمات ،واستخدام هذه
المساحات لتشبيك المخيمات بمحيطها.
• التعاون مع المؤسسات في المخيمات لتحسين وتأهيل مرافقها ومساحاتها
المشتركة (عيادات ،مالعب ،مكتبات ،حدائق إلخ).
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الهدف ٣

تطوير رؤية شمولية لربط المخيمات بالمناطق المجاورة
•تدريب وتشكيل مجموعة عمل من الشباب المتخصصين في الهندسة
والتخطيط ال ُمدني لكي يلعبوا دورا ً فعاالً في تطوير رؤية لتحسين البيئة
العمرانية في مناطق سكنهم.
•العمل مع لجان األحياء واللجان الشعبية لتطوير مبادئ ومخططات
توجيهية للمخيمات واقتراح تغييرات في المخططات التوجيهية في
المناطق المجاورة على السلطات المحلية.
•تشكيل لجان شبابية مختلطة (من سكان المخيمات والمناطق المجاورة)
للتنسيق بين اللجان الشعبية في المخيمات من جهة ،والمجالس البلدية
المسؤولة عن المناطق المجاورة من جهة أخرى لتحسين الخدمات والبنى
التحتية.

الهدف 4

دعم األونروا لتطوير برامجها لتحسين المخيمات وإعادة تأهيل المآوي
•دراسة لتقييم تجارب األونروا في تحسين المخيمات ٬كما تجارب عالمية
في سياق مشابه الستخالص العبر.
•معالجة قضايا اإلضاءة والتهوئة في منازل المخيمات ذات الكثافة
السكانية العالية.
•إيالء أولوية لترميم المنازل اآليلة للسقوط في المخيمات الفلسطينية.
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الغاية د :إيجاد حلول متكاملة ومستدامة لمواجهة التحديات الرئيسية في المشهد التربوي
إن ُمعدَّل التسرب من المدارس من بين ال ُمؤ ّ
المسألةَّ :
شرات األكثر داللةً على خطورة
ُّ
التحديات التي تواجه قطاع التعليم بالنسبة للفلسطينيين في لبنان .أدى تأثر األونروا
بالحروب واالشتباكات والتخفيض المستمر في ميزانيتها ،إلى اكتظاظ الصفوف في
المدارس ،وتدهور البنية التحتية للمدارس .أما بالنسبة للتعليم العالي ،فقد ازداد اإلتجاه
نحو التدريب المهني ،ولكن للذين يختارون الحصول على شهادة جامعيةَّ ،
فإن المنح
الدراسية ال ُمتاحة من األونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية محدودة ،وتتطلَّب منافسة
عالية.
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الهدف ١

تقديم الدعم لمدارس األونروا أو المدارس الرسمية التي يقصدها
الطالب الفلسطينيون
•تشكيل إطار للتعاون السلس بين إدارة المدارس من جهة
والجمعيات األهلية من جهة أخرى ،حيث تقدم الجمعيات دعما ً
للطالب (تنظيم دروس دعم لغوي ،تقديم أنشطة ال صفية ،إلخ)،
وبالمقابل يُسمح لها استخدام مرافق المدارس.
• تعميم تجربة «تبنّى مدرسة» (مؤسسة التعاون واألونروا) ،حيث
تدعّم مؤسسة ما مدرسة من مدارس األونروا لتحسين مرافقها
واإلضافة إلى تجهيزاتها.
•تشكيل وتفعيل لجان األهل.
•دعم مدارس األونروا والمدارس الرسمية لدمج الطالب ذوي
اإلحتياجات الخاصة فيها.

الهدف ٢

دعم األونروا الستكمال تطبيق اإلصالحات
•تطوير نظام محاسبة يضمن جودة التعليم ،والتعاون مع الفصائل
الفلسطينية للحد من التدخالت في المدارس ،وبالتالي فتح المجال
أمام األونروا لتطبيق األنظمة اإلجرائية.
•تأمين الدعم المادي لألونروا بهدف بناء مدارس جديدة (بدل
المستأجرة) للتخفيف من عدد الطالب في الصف الواحد.
•تعزيز مبادرات التعليم التي تركز على التاريخ الفلسطيني.
•دعم برامج للدمج المدرسي لالجئين الفلسطينيين القادمين من
سوريا لحل مسألة اختالف المنهج واللغة.

الهدف ٣

تأمين التعليم العالي :المهني والجامعي
•توسيع برامج وصناديق المنح الدراسية الجامعية من خالل
استقطاب المزيد من الممولين إليها وزيادة تغطيتها ،باإلضافة إلى
تقديم الدعم للطالب الحاصلين على المنح للدخول إلى الجامعات
الخاصة.
•تطوير مناهج تعليمية وفقا ً التجاهات السوق ،بالتعاون مع مراكز
التدريب المهني في األونروا والبرامج التي تقدمها جمعيات
أخرى.
•تزويد الشباب باإلرشاد والتوجيه ،وتزويده باإلحصاءات
والمعلومات حول حاجات سوق العمل ،بالتعاون مع وحدة التوجيه
المهني في األونروا.
•توسيع برامج التدريب المهني لتشمل الطالب المتسربين فبل
الصف التاسع.
•تأمين منح دراسية إلشراك طالب فلسطينيين في برامج التبادل
الطالبي بين الجامعات.
•دعم االلتحاق بالجامعة اللبنانية والعمل للحد من التهميش الذي
يواجه الطالب الفلسطينيين في بعض فروعها.

الهدف ٤

العمل بشكل مستدام على الصناعة الثقافية التي تتبنى وتعمل على
التجديد المستمر للسيرة الفلسطينية
•العمل على الصناعات الثقافية والبناء على قدرات الشباب في
المجاالت االبداعية والفنية وتحويلها لقطاعات عمل تساهم في
كينونتهم االقتصادية ،وفي تمكين المزيد من المواهب الفلسطينية
من الحضور في األوساط اللبنانية العاملة في المجال الثقافي.
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الغايــة هـــ :ســبل أفضــل للوصــول إلــى خدمــات صحيــة مــن خــال إشــراك المجتمــع
فــي العمــل والمناصــرة
المســألة :تتــم تغطيــة الفلســطينيين جزئيّــا ً مــن قبــل األونــروا ومنظمــة التحريــر
الفلســطينية وغيرهــا مــن ال ُم َّ
نظمــات السياســية واألهليــة الطبيــة الفلســطينية،
لكــن التغطيــة بعيــدة عــن تلبيــة اإلحتياجــات المتزايــدة .إضافــةً إلــى ذلــك ،يُعانــي
الفلســطينيون مــن محدوديــة فــي الحصــول علــى الضمــان االجتماعــي .مــن جهــة
أخــرى تظهــر مســألة الصحــة النفســية كحاجــة ملحــة لــدى الشــباب ،إذ تعتبــر ظاهــرة
ّ
لتخطــي حــاالت نفســية كاليــأس
إدمــان المخــدرات المنتشــرة بيــن الشــباب بمثابــة أداة
واإلكتئــاب.
الهدف ١
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زيادة فرص الوصول لخدمات صحية مستدامة
•إنشاء منصة للتنسيق وإحالة الحاالت الطبية بين المؤسسات المختلفة
العاملة في القطاع الصحي مع الالجئين الفلسطينيين.
•إنشاء صندوق لتمويل األمراض المستعصية والطوارئ ،غير المغطاة
من قبل األونروا أو الهالل األحمر أو أطباء بال حدود ،على أن يُبنى على
نظام التكافل الشائع بين مجتمع الالجئين الفلسطينيين في لبنان والمهجر.
•التفاوض مع نقابات القطاع الصحي لتأمين حق الفلسطينيين المؤهلين في
التسجيل فيها.
•دعم الحمالت الداعية لرفع تغطية الضمان االجتماعي الحالية
للفلسطينيين لكي يستفيدوا من تعويضات ضمان المرض واألمومة.

الهدف ٢

الهدف ٣

•تحسين الصحة النفسية المجتمعية
•مجموعات دعم متبادل (بين األقران) أو مساعدة ذاتية .
•تطوير منهجيات للتعامل الجماعي والفردي مع الضغوطات النفسية ٬على
مدربين
أن تكون مالئمة ثقافيا ً ومستوحاة من ممارسات محلية ،وتدريب ِ ّ
عليها.
•تحسين البنية التحتية للقطاع الرياضي :دعم المراكز الرياضية وتوسيع
مستوى مشاركة الشباب في األنشطة الرياضية والكشفية.
•تطوير ودعم برامج أنشطة مهنية تطوعية.

تشجيع الشباب على التخصص في القطاع الصحي
•تقديم برنامج منح دراسية الختصاص التمريض واختصاصات
متعلقة بالصحة النفسية.
•إنشاء مشاريع رعاية مجتمعية بقيادة الشباب ،تقدم دعم (منزلي
وفي مراكز متخصصة) للمسنين وذوي االحتياجات الخاصة.
•توفير برنامج لتدريب الشباب على خدمات الصحة المجتمعية٬
ِّ
الموظفة للحصول على وظيفة أو
وربطهم بالشركات والمؤسسات
زمالة تدريبية.
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بهــدف ضمــان إقــرار االســتراتيجية ومتابعتهــا وتنفيذهــا،

كيف
ستنفذ هذه
االستراتيجية

تقــوم لجنــة الحــوار بتشــكيل لجنــة توجيهيــة تضــم،
باإلضافــة إليهــا ،المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة
فــي فلســطين كممثــل للســفارة الفلســطينية ،واألونــروا
ممثلــة بوحــدة الشــباب فيهــا .يهــم لجنــة الحــوار أن تؤكــد
أن التوجهــات السياســية للجنــة التوجيهيــة لــن تؤثــر
بــأي شــكل علــى مســار العمــل .فالــدور األساســي لهــذه

اللجنــة هــو الحــرص علــى حصــول االســتراتيجية علــى دعــم األطــراف المعنيَّــة والجهــات
شــاركة فــي المشــاريع ال ُمتعلّقــة بالشــباب الفلســطيني ،إضافــةً إلــى
المانحــة َّ
الرئيســيَّة ال ُم ِ
الدولــة واألحــزاب اللبنانيــة ،والفصائــل السياســية الفلســطينية .كمــا وســتقوم هــذه المجموعــة
باإلشــراف علــى وضــع إطــار عمــل ي ّ
ُنظــم مســاهمات الجهــات المعنيــة مــن جهــة ،والشــباب
الفلســطيني مــن جهــة أخــرى.
ـرر
بينمــا يتــم العمــل علــى إطــاق االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب الفلســطيني والنهــج ال ُمقـ َّ
العتمادهــا ،تتمثَّــل الخطــوة التاليــة بإنشــاء منصــة للجهــات المعنيَّــة وجعلهــا رســميَّة،
صــة فــي تحقيــق التوافــق االســتراتيجي
وتنظيــم عملهــا .ويكمــن الهــدف الرئيســي مــن المن ّ
بيــن الجهــات المعنيَّــة ،والتكامــل األمثــل فــي اإلفــادة مــن المــوارد ال ُمتاحــة ،أمـاً¬ بتحســين
ظــروف وآفــاق الشــباب الفلســطيني .سـتُدعى أربــع فئــات مــن الجهــات الفاعلــة لإلنضمــام
المنظمــات الدوليــة ،وال ُم َّ
َّ
نظمــات غيــر الحكوميــة
إلــى المنصــة :الجهــات المانحــة،
الفلســطينية واللبنانيــة المحليــة ،باإلضافــة إلــى الســلطات المحليــة والــوزارات المعنيــة.
تتمثــل المهمــة الرئيســية للمنصــة فــي تطويــر برامــج ُمشــتركة واقتــراح مشــاريع مه َّمــة
وقابلــة للتّحقيــق ،وضمــان اســتدامة البرامــج الحاليــة القائمــة .وســوف يتــم ذلــك ،بالتنســيق
مــع الشــباب ،ومــن خــال مجموعــات عمــل تركــز كل منهــا علــى واحــدة مــن مجــاالت
العمــل الخمســة المذكــورة أعــاه .ســيضمن ذلــك تحقيــق جهــود ُمتزامنــة فــي جميــع
مجــاالت العمــل ،وعــدم إهمــال أي مــن الركائــز األساســية لهــذه االســتراتيجية .وستشــمل
كل مجموعــة عمــل ُممثّليــن عــن الجهــات المعنيَّــة ال ُمهت ّمــة والعاملــة فــي المجــال الــذي
تُر ّكــز عليــه المجموعــة.
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دور الشباب في االستراتيجية
مــن المبــادئ واألهــداف الرئيســية فــي هــذه االســتراتيجية ضمانــة مشــاركة الشــباب فــي
جميــع المراحــل .فكمــا كانــت «مســاحات النقــاش» نقطــة انطــاق البحــث ،تــرى هــذه
االســتراتيجية أن انخــراط الشــباب فيهــا سيشــكل نقطــة انطــاق العمــل.
تقتــرح هــذه االســتراتيجية مشــاركة الشــباب فيهــا مــن خــال منتــدى الشــباب الفلســطيني
لمتابعــة االســتراتيجية المزمــع القيــام بإنشــائه .كمــا ســيتم تعييــن فريــق لتنســيق وتنظيــم
عمــل منصــة الجهــات المعنيَّــة بالشــباب ومنتــدى متابعــة الشــباب ،ولضمــان التواصــل
المســتمر بينهمــا.
يُشـ ّكل منتــدى متابعــة الشــباب الفلســطيني فــي المقــام األول مســاحةً تُتيح للشــباب الفلســطيني
متابعــة تطويــر االســتراتيجية وتقديــم مســاهماتهم حولهــا ،والمشــاركة فــي تعديــل أهــداف
وخطــط العمــل فــي كل مرحلــة .وســيعمل الشــباب المشــاركون فــي هــذا ال ُمنتــدى كســفراء
لتمثيــل عمليــة تنفيــذ االســتراتيجية ،وعلــى وجــه الخصــوص أمــام مجتمــع الشــباب الــذي
يُمثّلونــه .وســتلجأ لجنــة الحــوار أيض ـا ً إلــى ال ُمنتــدى بهــدف التشــاور مــع الشــباب واألخــذ

بمســاهماتهم بشــأن أي توصيــات حــول السّياســات ال ُمتعلّقــة بالشــباب والتــي قــد تقترحهــا
علــى الحكومــة اللبنانيــة فــي المســتقبل .كمــا تدعــو اللجنــة كل مــن اليونيســف ومنظمــة
مســار إلــى ربــط هــذه المجموعــة بمنتــدى الشــباب اللبنانــي والمجموعــة األساســية الوطنيــة
للشــباب الفلســطيني ،وذلــك ســعيا ً لتبــادل الخبــرات والــدروس ال ُمســتفادة فــي تطويــر وتفعيل
المجموعــة بشــكل بنّــاء.
مــن أجــل تحقيــق أعمــال ذات فعاليــة علــى أرض الواقــع ،يجــب علــى مشــاركة الشــباب فــي
منتــدى متابعــة الشــباب أن تعكــس وتُمثّــل تنــوع اآلراء السياســية والمصالــح العامــة للشــباب
علــى نحــو وافٍ  .وبالتالــي هنــاك حاجــة إلــى أدوات ُمناســبة للتواصــل ،واألهــم مــن ذلــك،
هنــاك حاجــة إلــى تســهيالت كافيــة للتعامــل مــع النزاعــات ال ُمحتملــة وديناميــات القــوة.
وســتقوم لجنــة الحــوار بدعــوة وإشــراك جميــع المجموعــات الشــبابيَّة الناشــطة سياســيا ً أو
بشــكل غيــر سياســي للمشــاركة والتَّمثُّــل فــي منتــدى متابعــة الشــباب.
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•ستســتخدم لجنــة الحــوار منتــدى متابعــة الشــباب إلطــاق االســتراتيجية وتلقّــي تعليقــات
الشــباب حولها.
صــة الجهــات المعنيَّــة علــى عــرض ومناقشــة التَّقـدُّم
•ســتعمل مجموعــات العمــل فــي من َّ
فــي أعمالهــا مــع الشــباب بشــكل منتظــم.
•ســيكون لــدى الشــباب إمكانيــة المســاهمة فــي االســتراتيجية ،ومراقبــة تأثيرهــا،
واإلعــراب عــن احتياجاتهــم واحتياجــات أقرانهــم غيــر القادريــن علــى المشــاركة.
ســرة حيــث يُمكنهــم إجــراء النقاشــات بيــن بعضهــم
•ســيكون لــدى الشــباب مســاحة ُمي َّ
البعــض ،واالســتماع إلــى رؤى بعضهــم البعــض حــول القضايــا التــي تؤثــر عليهــم،
وكذلــك مناقشــة احتياجاتهــم وتأثيــر المشــاريع التنمويــة علــى واقعهــم.

ما هو إطار عمل المنتدى؟
مجموعات مرجعية
دور هــذه المجموعــات مركــزي لضمــان مشــاركة وتمثيــل الشــباب الفلســطيني فــي مســار
عمــل االســتراتيجية .ســوف يتــم تشــكيل  5مجموعــات ،كل منهــا يركــز علــى إحــدى
مجــاالت العمــل الخمســة المذكــورة .ســوف تضــم كل مــن المجموعــات الخمســة شــباب مــن
مختلــف التنظيمــات والنــوادي والشــبكات الفلســطينية ،ممــا يخولهــا أن تلعــب دورا ً تمثيلي ـا ً
أمــام الجهــات المعنيــة .تجتمــع كل مجموعــة مرجعيــة بانتظــام (كل شــهر) مــع ُممثّليــن عــن
صــة الجهــات المعنيــة لمناقشــة ال ُمســتجدَّات وتقديم
صلــة والتابعــة لمن َّ
مجموعــة العمــل ذات ال ّ
مالحظاتهــم أو اقتراحاتهــم الخاصــة إلــى مجموعــة العمــل .وســتكون هــذه المجموعــات
المرجعيــة الجهــة التــي ستتشــاور معهــا مجموعــات العمــل للتحقُّــق مــن صحــة قراراتهــا،
واختبارهــا مــع الشــباب أنفســهم .كمــا ســتوفر المجموعــات المرجعيــة للشــباب مســاحة
صــة
لتبــادل المعرفــة فــي المواضيــع التــي تُشــ ّكل قضايــا تجمعهــم ،أو التــي ترتبــط بمن َّ
الجهــات المعنيَّــة (أو بشــكل عــام باالســتراتيجية الوطنيَّــة للشــباب الفلســطيني) .وســتعمل
المجموعــات المرجعيــة علــى أســاس طوعــي ،ولكنهــا ســتحصل علــى الدعــم اللوجســتي من
فريــق التنســيق الخــاص باالســتراتيجية (كالحصــول علــى مســاحة لالجتمــاع ،والوجبــات
والمشــروبات ،والنقــل ،كمــا ســتتم إدارة االجتماعــات).
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فــي كل منطقــة مــن المناطــق الســت ،ســتتم دعــوة الشــباب لحضــور اجتمــاع عــام منتظــم
يُعقــد بشــكل دوري .وســيُقدّم فريــق تنســيق االســتراتيجية وممثلــون عــن المجموعــات
ســرة حيــث يناقــش
المرجعيــةُ ،مســتجدَّات عامــة حــول عمــل هــذه المنصــة ،تليهــا جلســة ُمي َّ
الشــباب ويُعَ ِلّقــون علــى مــا تــم تقديمــه.

ـر لجنــة الحــوار بـ َّ
ـأن قيــودا ً ممكــن أن تعتــرض تنفيــذ هــذه االســتراتيجية بشــكل كامــل ،في
تُقـ ُّ
ظــل مصالــح ُمتضاربــة فــي بعــض األحيــان بيــن األطــراف المعنيــةَّ .إل َّ
أن االســتراتيجية
تُحـدّد أساسـا ً مشــتركا ً لمــد جســور التواصــل مــن أجــل منفعــة الشــباب علــى المــدى الطويل.
مــن هنــا ،تحــث اللجنــة مختلــف الجهــات المعنيــة علــى القبــول باالســتراتيجية ومكوناتهــا
والتوصــل إلــى توافقــات عمليــة مــع اللجنــة والجهــات المعنيَّــة األخــرى حــول مجــاالت
العمــل بهــدف تفعيــل أثرهــا االســتراتيجي.
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