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ورقة عمل:
التحديات التي تواجه الشباب الفمسطيني وعالقاته باإلصالح السياسي

تقديم

في حين أن الجامعات والكميات والمعاىد في األراضي الفمسطينية تخرج في كل عام دراسي
اآلالف من طالبيا وطالباتيا ،فيما يقوم آالف آخرون من طالب الثانوية العامة بالتسجيل لمدراسة
الجامعية في الوقت الذي يعاني فيو اآلالف من الخريجين منذ وقت طويل من البطالة وانتظار

قطار التوظيف ويجبر بعض خريجي البكالوريوس أو الدراسات العميا ،الذين عمقوا شيادتيم عمى
الحائط ،عمى العمل في مجاالت أخرى بعيدة كل البعد عن تخصصاتيم بأجور زىيدة وشروط
عمل صعبة ،بما في ذلك االضطرار لمعمل في المستوطنات إما بالتنظيف أو بالبناء ...الخ،
وىي أزمة بكل معنى الكممة ألنيا تطال اآلالف من العائالت التي رمم الظروف االقتصادية

الصعبة عممت كل ما بوسعيا لتمويل دراسة أبنائيا عمى أمل ضمان مستقبل واعد ليم.

ومن الواضح أن سوق العمل الفمسطيني بوضعو الحالي ال يستوعب ىذا العدد اليائل من

الخريجين ،فيما يعاني من نقص في تخصصات معينة خاصة التخصصات الصناعية

والتكنولوجية ،في ظل مياب التخطيط والعشوائية في اختيار التخصصات التي قد ال يحتاجيا

دائما مجتمعنا الفمسطيني ،وىي إحدى النقاط المركزية التي يمكن إذا ما تم االلتفات إلييا اإلسيام
في حل األزمة ،والحقيقة أن أزمة البطالة بمثابة قنبمة موقوتة في المجتمع الفمسطيني مع تزايد

األزمة عاما بعد أخر ما يثير تساؤالت حول التحرك الواجب من اجل واجيتيا ،وىي ميمة

رئيسية سواء لو ازرة التعميم العالي أو كافة الجيات ذات الصمة بالعممية التعميمية والتربوية ،فال

يعقل آن تبقى أزمة الخريجين دون حمول معقولة وان يتم االكتفاء برؤية ىذه أالزمة وتعميقيا عمى
"شماعة" الوضع االقتصادي الصعب خاصة أن الوضع االقتصادي الصعب فعال ال يمنع إنياء

عشوائية التخصصات عند التسجيل في الجامعات والكميات والمعاىد كما ال يمنع ىذا الوضع من
البدء في ادخال تخصصات جديدة تواكب التطور العممي والتكنولوجي الحاصل في العالم وتنسجم

مع احتياجات عممية البناء الفمسطينية( .و ازرة التربية والتعميم الفمسطينية )0222-0222

الشباب الفمسطيني والبطالة
لقد تقمص العمل لدي الشباب الفمسطيني في فترة التحول االقتصادي التي شيدتو المناطق
الفمسطينية في العقد الماضي تجسم في ارتفاع نسب بطالة لحاممي الشيادات وخرجي الجامعات

والمعاىد العميا التي يبدو أن المجتمع الفمسطيني لم يتييأ ليا عمى مستوى القبول النفسي .حيث

تصنف البطالة في فمسطين بالييكمية والمزمنة والمقنعة ،وكان من المنتظر أن تتفاقم مع

التحوالت االقتصادية كآلية لتعديل توزيع العمل مير الفعال في االقتصاد الموجو ،وجاء تدخل

الحكومة بآليات عديدة ومعقدة لتجنب تسريح كبير لمعمال ،وتحمل مصاريف إحالة لمتقاعد
الطبيعي والتقاعد المبكر ،وسياسة دعم التشغيل بآلياتيا العديدة واليجرة واالقتصاد الموازي

ساىمت كميا في إبقاء البطالة في مستوياتيا أو تحريكيا قميال .وبالتالي تغيرت بالكامل معانييا
وتغير محتواىا ومكوناتيا واإلدراكات الذاتية ليا ،حيث بقيت البطالة رسميا عمى األقل في حدود

 %@8أو أكثر من ذلك حسب اإلحصائيات األخيرة لنسبة البطالة ،خاصة أن مستوى بطالة
الشباب أصبحت في تزايد مستمر .ومع تخرجيم يواجو الشباب الفمسطيني بطالة قد تطول
وتحرمو من مراكمة التجربة واكتساب مؤىالت تساعده لمبحث عن عمل في تخصصاتيم أو
بعبارة أخرى عدم مالئمة التعميم مع التشغيل( .الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني )0222

وتبرز أخر الدراسات واإلحصائيات لمبطالة في فمسطين أن تراجع الحكومة في سوق العمل لم
يقع تعويضو كما كان منتظ ار من طرف القطاع الخاص ،وكما وعدت بو اإلصالحات

االقتصادية والفئة األكثر تضر ار من ىذه اإلصالحات ىي التي تمتمك القدرة عمى إحراج الحكومة
حول خياراتيا االقتصادية وتجسيد فشل مالئمة التعميم مع التشغيل وعدم وضوح أدوار المسؤولية،
والمقصود بيا الشباب العاطل عن العمل والحامل لشيادات جامعية ،وىي الفئة التي شيدت

صعودا صاروخيا لنسب البطالة والفقر في المجتمع الفمسطيني أثناء العشرية األخيرة(.عورتاني
;):88

فبما أن الفقر والبطالة ظاىرتان متالزمتين ومرتبطتان ببعضيما البعض ،حيث تقوم صمة
عضوية بين تمك الظاىرتين ،إذا اعتبرنا جانب نقص الدخل من "نقص التشغيل المستتر" .حيث

ارتفعت معدالت البطالة والفقر في األراضي الفمسطينية بشكل عام وفي قطاع مزة بشكل خاص

منذ بداية انتفاضة األقصى في عام  0222وقد ذادت حدتيا في الخمس سنوات الماضية ،حيث

أن معظم الشباب الفمسطيني يعانون من مشكالت وتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية
وثقافية( .عبداهلل )7002

فحسب آخر مسوح المركز اإلحصاء الفمسطيني لمقوى العاممة لمدورة الربع الرابع لعام 7002
فقد أصبحت نسبة البطالة بشكل عام في ارتفاع مستمر في األراضي الفمسطينية ،حيث بمغ عدد

الباطمين عن العمل  722ألف شخص ،منيم حوالي  271ألف في الضفة وحوالي 201
أالف في قطاع مزة ،في حين أن عدد المشاركين في القوى العاممة في األراضي الفمسطينية
حوالي  21222مميون شخص خالل الربع الرابع لعام  .7022والالفت لمنظر أن االرتفاع

المباشر في أعداد البطالة نجدىا في أوساط الشباب لمفئة العمرية بين  70الى  ،72إذ تشير
اإلحصاءات إلى أن  %2.10من الشباب نشيطون اقتصاديا بواقع ( %11.0لمذكور

و %22.0لإلناث) ،في حين بمغ معدل البطالة بين الشباب حوالي ( %2110بواقع %2..0

لمذكور و %21.0لإلناث) ،كما أن  %12.0من الشباب مير النشيطين اقتصاديا ما زالوا عمى
مقاعد الدراسة( ،بواقع  %42.0لمذكور و %17.0لإلناث) %72.0 ،من الشباب مير راضين
عن عمميم الحالي بسبب قمة األجر ،في حين أن  %7..0من الشباب العاممين بأجر تغطي

أجورىم النقدية ما ال يزيد عن نصف مصاريف األسرة ،مقابل  %20.0من الشباب يممكون
موارد مادية يمكنيم أن يتصرفوا بيا دون تدخل من أحد ،وبمغ خط الفقر المتوسط لألسرة

المرجعية (المكونة من ستة أفراد ،بالغين اثنين وأربعة أطفال) في األراضي الفمسطينية خالل عام
 700.حوالي  121دوال ار أمريكيا ،بينما بمغ خط الفقر المدقع (الشديد) لنفس األسرة المرجعية
حوالي  222دوال ار أمريكيا .وتشير إحصاءات الجياز المركزي أن  %12.0من األسر
الفمسطينية يقل دخميا الشيري عن خط الفقر الوطني خالل عام  ،700.في حين بمغت نسبة

األسر التي يقل دخميا عن خط الفقر الشديد حوالي ( .%22.0قميبو  ،7002عبد العاطي

)7001

من ناحية أخرى ،شكمت األسر التي يرأسيا شباب حوالي  %20.0من إجمالي عدد

األسر(.مسح الشباب )7002،واستنادا إلى تقرير برنامج تقدير الفقر في فمسطين " 7002
فإن مجموعات مختمفة ومتزايدة من الشباب الفمسطيني يعانون من حالة من التيميش في التركيب

الييكمي المجتمعي ويقعون خارج دائرة القرار والتأثير واالستشارة حتى في القضايا ذات الصمة
بالشباب أو بالقطاعات االجتماعية األخرى ،ولعل أوضح مثال لتيميش الشباب ىو عدم وجود

تشريعات تكفل تفعيل دور الشباب في المجتمع ،فحتى اليوم لم ير قانون الشباب النور ،والجدير
بالذكر أن المسودة األولى التي وصمت لمجنة القانونية في المجمس التشريعي وأثارت الكثير من

السخط واالستيجان من العاممين مع الشباب والشباب واالتحادات الشبابية ال تبشر بوجود توجو
إلقرار قانون عصري لمشباب ،يعمل عمى التمييد لتصحيح الخمل الموجود في المجتمع ،ويعزز

مشاركة الشباب في صنع القرار( .المرجع السابق)

ولو أردنا البحث عن أىم األسباب الرئيسية الكامنة وراء تفشي ظاىرة البطالة لدى الشباب

الفمسطيني نجدىا متمثمة في الحصار االقتصادي المفروض عمى قطاع مزة من قبل سمطات
االحتالل اإلسرائيمي ،حيث أخذت تنتيج سياسة إمالق المعابر التجارية ومعابر األفراد بشكل

مستمر ومنعت العمال الفمسطينيين والبالغ عددىم أكثر من  02ألف عامل من التوجو إلي
أعماليم داخل الخط األخضر ،مما افقد قطاع مزة دخل يومي ىام جدا من أجور العمال اليومية

والتي كانت تعتبر من أىم مصادر الدخل القومي الفمسطيني عمى مدار سنوات عديدة.

فبما أن القدرة الجمعية لمبالد ضعيفة إليجاد حمول وطنية لمبطالة وانعكاساتيا ،نجد أن تدخالت
الحكومة تركزت عمى إيجاد حمول لمعضمة البطالة باألساس عمى القروض الصغيرة لبعث
المشاريع أو التدريب اإلضافي والتأىيل من خالل سياسة دعم التشغيل .وىذا يتطمب رفع تحدي

التشغيل الشفافية والمصداقية والمسائمة والمشاركة واستدعاء الحكم الراشد وحسن التصرف .ألنو
ال توجد حمول سيمة أو سريعة أو سحرية وألن الحمول اآلنية المرتجمة لمعالجة المدى القريب

تخمق مشاكل عويصة عمى المدى البعيد وألن الحمول عمى المدى البعيد تتطمب تحضي ار نفسيا ال
يستقر إال إذا طرحت األمور في إطار عقد سياسي جديد يطمب الشرعية من الناس إلنجاز

أىداف يمتزم بيا ويساءل عمييا( .عبداهلل ?):88

عالقة بطالة الشباب الفمسطيني بازدياد نسب الفقر
إن التكوين الجيد يحمي من البطالة وان ترتيب المسالك وتحسين جودة التعميم وتدقيق المالئمة
بين التعميم وسوق العمل ليو أكبر مخطط سياسي لتجنب البطالة وخمق فرص العمل وتمكين

الشاب من انتقال سمس ومرن وسريع من المدرسة إلى المؤسسة .إن البطالة الطويمة تؤدي إلى
اإلحباط واليأس والتيميش واإلقصاء ،وتنسف الثقة بالنفس وتفتح الباب عمى مشاكل عديدة
كاالضطرابات النفسية ،واالنحراف .والزالت العائمة واألصدقاء واألقارب يقومون بأدوار بارزة في

إسناد الشباب أثناء البحث عن عمل وحمايتو من الفقر( .أبو رمضان ?):88

إن تأثير الفقر عمى الشباب مدمر وميين ،ومع ازدياد التقدم في الخيار الميبرالي يزداد الشباب
ىشاشة وتضعف حمايتيم االجتماعية ويضعف تمتعيم بحقوقيم .ومن الجدير بالذكر أن مكافحة

الفقر واألمية من أبرز أىداف األلفية وأولويات البرنامج العالمي لمشباب .إن المتطمبات الدنيا من
االستقاللية المطموبة لمشباب ىي االستقاللية المادية والتي تتطمب حدا أدنى من الدخل الكفيل
بضمان العيش الكريم والحقوق واالستقاللية .حيث يجد الشباب الفمسطيني اليوم ،وخاصة الطمبة،

صعوبة في الحصول عمى دخل يضمن ليم استقالليتيم وىو ما يدفعيم نحو مزيد من التبعية إلى
العائمة .كما يعتبر الفقر ،إلى جانب البطالة واالنقطاع عن التعميم من أىم أسباب اليجرة السرية
مع ما تحمميا من مخاطر وتيديدات( .المرجع السابق)

يعاني الشباب الفمسطيني الفقر من خالل تدىور الحالة االقتصادية ألسرىم ومن خالل البطالة
وألن المين التي يتحصمون عمييا مالبا ال تحمي من الفقر بل تغطي عميو .وان الحكومة مطالبة
بمساعدة الشباب في ىذه الفترة االنتقالية إذ أن تقمص الموارد يؤدي إلى تقمص الخيارات مما

يفضي إلى انتقاء األسوأ منيا (اإلحباط ،التيديم الصحي ،الجريمة ،العنف) .فبقدر ما تتوسع

الموارد أمام الشباب الفمسطيني تتوسع أيضا الخيارات ويستطيع انتقاء أسمميا وأضمنيا وأفيدىا
لممرور بسالم من ىذه الفترة االنتقالية( .قميبو )0222

لذلك فان الشباب الفمسطيني أنفسيم ال يرون ضعف الموارد المخصصة إلييم ،كما يبدو أنيم ال
يعرفون البرامج الموجية إلييم وال يعممون أن باإلمكان إنجاز برامج حماية أفضل في مجتمعنا

الفمسطيني .كما أن تطور ىذه الحماية رىين بتطور قدرة الحكومة التنظيمية والمادية والعالئقية
والمؤسساتية ورىين أيضا بتطوير قدرة الشباب عمى المطالبة والتأثير واالقتراح من خالل النقابات

والجمعيات واإلعالم والمشاركة في التخطيط وصيامة البرامج وقدرة الشباب أيضا عمى الضغط

بمعنى العمل االجتماعي المنظم ،المقتدر ،الفعال من خالل المشاركة وآلياتيا العديدة وبناء
المقترح عمى الحكومة لتطوير ىذه المنظومة( .عورتاني وموسى ;):88
تعزيز الحماية االجتماعية لمشباب الفمسطيني
يبدو أن الشباب الفمسطيني اليوم الفئة األكثر ىشاشة في المجتمع وال توفر ليم منظومة الحماية
القائمة الحماية الضرورية لالنتقال بسالم إلى عالم الكيولة ألنيا منظومة تديرىا مؤسسات
منفصمة عن بعضيا ال تنسق جيدا فيما بينيا وتعطل بعضيا وتتنافس عمى نتائج ىزيمة .ىذه
األوضاع مرتبطة بأدوار مسؤولية ال بد من البحث عنيا وتحديد قدراتيا وردم الفجوات فييا واال
سنعيد دوما إنتاج نفس ضعف النجاعة ويبقى الشباب الفمسطيني والفئات ذوي االحتياجات

الخصوصية تدفع ثمنا باىظا نتيجة مياب منظومة تقيم وتحديد المسؤوليات وتنجز اإلصالح قبل
وقوع األزمات.

إن مياب آلية تشاركية قادرة عمى ممارسة الضغط عمى الحكومة لرفع الشباب الفمسطيني إلى
األجندة السياسية مبك ار وتطوير إستراتيجية وطنية فعالة لمشباب أخر اإلصالح الذي يبقى
باألساس مرتبطا باألزمات .إن الحاجة إلى تطوير وتحسين الحماية االجتماعية لمشباب ال تستند

فقط عمى تمبية احتياجات األفراد بل تقوم أيضا عمى ضرورة بناء السمم االجتماعي والمشروع
المجتمعي التضامني ومشروع اإلصالح السياسي .إن النجاح في تحقيق الوئام االجتماعي مرتبط
بمدى تجسيد فكرة المجتمع المتضامن ال فقط في إعانة الفقراء وذوي االحتياجات بل في تضامن

الجيات ،واألجيال والفئات وىذا لن يأتي إال بتطوير منظومة المشاركة ومن خالل تفعيل العمل

السياسي والمدني والتطوعي .وان في انتقاليم من المدرسة إلى العمل ومزاوجة التكوين والتشغيل
والبحث عن االستقاللية في نمط الحياة ،يحتاج الشباب في ىذه المراحل إصالحات كبيرة وارشاد

ونصائح ومساندة حقيقية وفعالة ،عمى الحكومة أن توفرىا( .محيسن =):88

إن الخروج من اإلصالح باألزمات يتطمب تطوير نموذج جديد لمتنمية في األراضي الفمسطينية

قائم عمى ثالوث ذىبي متكون من مؤسسات ديمقراطية ممثمة وذات مصداقية ونخب سياسية

ديمقراطية تحمل ىموم الوطن وخبرات وطنية عالية الكفاءة ويتحرك ىذا المثمث بثقافة المشاركة
والحقوق والمسائمة .فمن المالحظ في أولويات السياسات االجتماعية مياب الشباب الفمسطيني

كأولوية في ىذه السياسات التي تخضع لمبدأ متأصل في بنية النظام السياسي الفمسطيني ،وىو

اإلصالح عند األزمات وباألزمات ال استباقيا عبر سياسات تشاركية( .الدبعي =):88

فمقد أنتجت التحوالت االقتصادية في األراضي الفمسطينية ضغوطا قاسية عمى مستوى فرص
اإلدماج والمنافع االجتماعية الموجية لمشباب الفمسطيني .وىو ما يتجمى بوضوح ومنذ سنوات،

مع اتجاىات تصاعدية ،في ازدياد الطرد الخارجي عن طريق اليجرة السرية والرسمية وازدياد
نسب البطالة وخاصة لدى حاممي الشيادات وخريجي التعميم العالي وطول فترة االنتظار

لمحصول عمى عمل ،إلى جانب تغيرات عميقة في سوق العمل ،أبرزىا تقمص العرض ،وتعاظم
المين اليشة ونيش في األجور وعدم مالئمة الطمب بالعرض نتيجة سياسات لم توفق في مالئمة

المنظومة التعميمية والتكوينية بسوق العمل .وىذا ما دفع بآالف الشباب الفمسطيني ممن سخرت
الحكومة ليم أمواال طائمة لمتعمم إلى التكون من جديد أو إلى المجوء االقتصاد الموازي الذي
تحول إلى مرابض ضخمة لمشباب من دون أي حماية ،أو ضمانة .ويعتبر ىذا الوضع من أكبر

المعوقات عمى مستوى تكوين األسرة لدى الشباب الفمسطيني( .برنامج دراسات التنمية – جامعة
بيرزيت )9AAA

كما تجمى ىذا الضغط عمى مستوى تدني خدمات التعميم وتجييزات المؤسسات العمومية لمتربية
والتكوين ،إلى جانب تدني قدرات القطاع العام في المجال الصحي في ما يخص التعاطي مع

االحتياجات الجديدة لصحة الشباب خاصة في مجال الوقاية ،والصحة النفسية والحماية من

اإلدمان واألمراض الناشئة .ويتجمى أيضا في تدني خدمات قطاعات اجتماعية أخرى كالنقل

والسكن الجامعي إلى جانب الضغوطات المتصمة بالفضاء الحضري (العشوائي منو باألساس)

الذي يستوعب أكثر من ثمث الشباب وتشوه منظومة الترفيو والوقت الحر المالزمة لخصوصية

الشباب والمراىقين .كل ىذا دفع بمنظومة الحماية االجتماعية لمشباب نحو التدىور ،وألقي
العبء األكبر لمحماية عمى العائمة التي تتأثر سمبا بيذه التحوالت نتيجة التدىور في مقدرتيا
الشرائية .كما ساىمت ىذا التحوالت في تنامي عديد المظاىر المستحدثة كانتشار العنف
والجريمة والالمباالة .ومظاىر االمتراب االجتماعي والنفسي والفكري وما يصاحبيا من شعور

الشباب بالوحدة والخوف وفقدان الثقة في النفس وفي المستقبل والنزوع إلى الرفض اليدام أو
االنزواء أو األشكال العنيفة في التعبير والتغيير( .الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني )0222

إن الرؤية السياسية التي تعمل عمى تعزيز الحماية االجتماعية لمشباب ال بد أن يتوسع مجال
تدخميا االجتماعي لالستثمار في حماية الشباب وال تترك مسؤولية الحماية بالكامل عمى كاىل

العائمة وأدوات التضامن .كما أن التصور الجديد لمسياسات الشبابية المستقبمية يقتضي انجاز

دراسات لفيم الواقع كما ىو دون تزييف ودون التيرب من المعطيات التي عادة ما تصنف
بالحرجة كالتوزيع الجغرافي و"الجندري" واالجتماعي ورصد التماثالت ،وتقييم البرامج السابقة التي

تم إعدادىا في ىذا المجال .إلى جانب البحث والتعرف عمى درجة الرضا لمسياسات االجتماعية

والثقافية والخدمات المسندة لمشباب .ىذا باإلضافة إلى البحث في تركيبة الجمعيات الشبابية
ونشاطيا ونجاعتيا ومشاكميا ،ومؤشرات مشاركة الشباب وتمثيميتو ومسؤولياتو في منظمات

المجتمع المدني والسياسي والفضاء اإلعالمي واليياكل الرسمية الموجية إليو ،ودراسة الحياة
الطالبية والتممذية ومشاكميا وخصوصياتيا ،ورصد مواقف الشباب من القضايا الوطنية
كالديمقراطية وحقوق اإلنسان واإلرىاب والفساد واالنتخابات واشراكو في صنع الق اررات والمشاريع

اإلقميمية وميرىا من المواضيع التي تعزز لدييم ثقافة العمل( .عبد العاطي ?):88

فالمطموب اليوم االستثمار في بناء قواعد بيانات صديقة لمشباب ومنصفة لو ،وبعث مراكز
استطالع رأي مستقمة تتصل بالشباب مباشرة .والعمل عمى توثيق أدق لممعطيات الحالية التي
تنتجيا عديد من األطراف وتمكين الشباب من االطالع عميو فضال عن الباحثين واألحزاب
والجمعيات وكل الميتمين بما توفره القواعد المعموماتية الحديثة من سيولة النشر والتوزيع .وال بد

من تشريك الشباب في صيامة المعمومة واستغالليا لممطالبة بحقوقو والتحرك لمتأثير في
السياسات والبرامج.

إن اإلصالح السياسي وما يتطمبو من تطوير لمنظومة المشاركة الكفيمة بتعزيز القدرة الجمعية
وتعبئة مختمف الطاقات شرط لمقضاء عمى اإلقصاء والتيميش والالمباالة في صفوف الشباب

الفمسطيني ومدخل لتوفير بيئة ترد لو االعتبار وتمكنو من التعبير عن ذاتو وضمان انخراطو

الحر والناجع في ضبط السياسات الكفيمة برفع التحديات والمشاركة في انجازىا وتقييميا ،وىو ما
نعده أىم نقيصة في السياسات الرسمية الموجية لمشباب الفمسطيني في المرحمة السابقة رمم

االعتمادات والمجيودات المبذولة عمى ىذا الصعيد.

وبالتالي فإن اإلصالح السياسي بالشباب ومع الشباب يتفاعل ايجابيا مع ىذا التمشي باعتبار

الشباب قدرة إبداعية وتجديدية وعامل أساسي في تحريك البالد بجاذبية الديمقراطية مستقبال.
وينطمق ىذا القول من فيم اإلكراىات المسمطة عمى الشباب الفمسطيني وما تطرحو من إشكاليات

الستجالء موقع الشباب في السياسات التنموية لمبالد واستقراء مدى تالؤم السياسات الشبابية

الرسمية في الماضي مع تطمعات الشباب وخصوصياتيم واحتياجاتيم ومن ثم مدى فعاليتيا
ونجاعتيا ،والقاء الضوء عمى المخاطر والتيديدات التي يواجييا الشباب الفمسطيني اليوم ومدى

استجابة المنظومة الحمائية القائمة لتوفير فرص إدماج وانتقال سمس إلى الكيولة ،وتحميل أسباب
العزوف وميرىا من التفاعالت الشبابية وابراز اآلليات المسؤولة عن إعادة إنتاج ضعف
المشاركة .وىذا ما يمكننا من استجالء أدوار المسؤولية وابراز الفجوات في المقدرة والبحث عن

أفضل السبل لردميا وتقديم أىم اتجاىات اإلصالح لصيامة سياسة شبابية فمسطينية مستقبمية.

النتائج:
 -9تستحوذ اكبر نسب البطالة في فمسطين عمى فئة الشباب خاصة من حممة الشيادات
الجامعية.

 -:تيميش دور الشباب في عمميات اإلصالح السياسي واالقتصادي.
; -وضع الرجل المناسب لمعمل في المكان مير المناسب.

< -انتشار الرشوة والمحسوبية والحزبية والفئوية وحب المصمحة واالعتماد عمى الواسطة بدال
من االعتماد عمى الكفاءات والشيادات العميا المتميزة.

= -تفضيل خريجي الشيادات من الدرجة األولى عمى الثانية والثانية عمى الثالثة في
الوظائف الحكومية والخاصة ،ألسباب تتعمق بالرشوة أو البغض والحسد.

> -عدم االستفادة من الخرجين أصحاب الشيادات الجامعية خاصة الجامعات األجنبية
الذين يممكون تخصصات قيمة وربما نادرة والتي يمكن استغالليم في أماكن عمل قد تفيد

المؤسسة بالنيوض والتقدم لما لدييم من عمم وخبرات مكتسبة من تمك البالد.

? -قمة التمويل وضعف االتصال والتواصل (المعمومات ال تصل كل الشباب).

@ -ضعف استيداف الفئات األكثر ىشاشة ومياب التنسيق بين مختمف المتدخمين.
 -Aضعف تدريب المينيين العاممين في قطاع سياسة دعم التشغيل وضعف التنسيق بين
المؤسسات والجمعيات.

-98

بسبب الحصار والعدوان اإلسرائيميين المتواصمين ،أديا إلى تنامي البطالة وتفاقم

-99

التحديات الثقافية التي يواجييا الشباب أثناء تحولو إلى الكيولة في سياق

الفقر في المجتمع الفمسطيني.

العولمة والتحوالت المحمية والدولية وما تنتجو من إكراىات وردود أفعال.
التوصيات:
 -2االىتمام بالشباب أصحاب الشيادات والخبرات والحرف المينية في عممية الدمج الوظيفي.

 -0التخمص من مرض الواسطة والمحسوبية والحزبية والحسد واالعتماد عمى األمانة المينية في

التوظيف والعمل.

 -3تشجيع أرباب العمل عمى تشغيل الشباب.

 -0العمل عمى تشغيل طالبي الشغل أول مرة.
= -طرح برامج االقتراض وتدرب الشباب عمى الصناعات التقميدية.

> -مشروعات إقراض الشباب لن تصبح أداة ناجعة لمحد من مشكمة بطالة الشباب والبطالة
بصفة عامة ما لم ترتبط بالمشروعات الكبرى والصناعات الرئيسية ذات الكثافة العمالية.

? -التركيز عمى تنمية القدرات وتسخير التكنولوجيا باستيداف جيد وببناء الميارات القيادية
وميارات إدارة األعمال والميارات القائمة عمى المعرفة.

@ -أن تستيدف إستراتيجية خمق فرص العمل ثالثة أىداف مترابطة :تقميل البطالة إلى حد

يقارب التشغيل الكامل ،مضاعفة اإلنتاجية كل عدة سنوات ،وضمان مستوى إشباع مقبول

لمحاجات األساسية لسكان القطاع.

 -Aضرورة إعطاء دورات تدريبية وأن يكون ىناك برامج لمتدريب تيدف إلى خمق فرص عمل
لمساعدة العاطمين عن العمل في أن يكونوا من أصحاب المشاريع الصغيرة.

 -98تنصح الدراسة المعنيين (المنظمات األىمية و الحكومة) بضرورة التركيز عمى افتتاح
مشاريع صغيرة كأسموب أثبت نجاحو في كثير من دول العالم المتقدم.

 -99إعطاء األراضي مير المستصمحة لمشباب العاطل عن العمل الستصالحيا سواء بالزراعة
أو بناء منشات عمييا لفترة زمنية محددة.

 -9:االىتمام بإعطاء الشباب العاطل عن العمل لدورات لخمق روح المبادرة لدية وتحمل مخاطر
افتتاح مشاريع لو ،باإلضافة إلى دورات في أساليب اإلدارة الحديثة لضمان نجاح المشاريع

ولدورات في إعداد دراسات الجدوى االقتصادية.

; -9توجيو مدخرات الشعب نحو االستثمار في مشاريع تخمق فرص عمل لمعاطمين عن العمل.
< -9ضرورة وجود قاعدة بيانات معموماتية تستفيد منيا الجامعات والمعاىد عند افتتاح برامجيا
األكاديمية لضمان تناسب ىذه البرامج مع احتياجات سوق العمل الفمسطيني.

= -9تركيز وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة عمى تشجيع الشباب عمى التوجو نحو
العمل الميني والحرفي حتى يستطيعوا االعتماد عمى أنفسيم باإلضافة إلى العمل عمى محاربة

النظرة المنقوصة ألصحاب الحرف.

> -9تنصح الدراسة المصارف اإلسالمية ومؤسسات التمويل بضرورة إعطاء قروض حسنة
بضمانات بسيطة لمشباب حتى يتمكنوا من إيجاده عمل ليم.

? -9ضرورة تبني المؤسسات األكاديمية لحاضنات ألفكار الشباب لمساعدتيم في تحويل ىذه
األفكار إلى واقع ممموس يصب في خدمة الشباب والمجتمع الفمسطيني.

@ -9الحاجة لوجود برامج تدريبية تمنح العمال العاطمين عن العمل حرف أو ميارات جديدة
تساعدىم عمى إيجاد فرص عمل ليم.

 -9Aضرورة عدم انتظار العاطل عن العمل لوظيفة مناسبة لو بل أي وظيفة يجدىا يجب العمل
بيا.

 -:8لنجاح عالج البطالة في المجتمع الغزي تحتاج إلى تفاعل عديد من العناصر أىميا
المنظمات األىمية والحكومة والشعب والعمال والمال والتسويق ما يسمى بالتنمية بالمشاركة.

 -:9التركيز عمى موافقة ومالئمة فمسفة التعميم في جامعات القطاع مع متطمبات سوق العمل
الفمسطيني في قطاع مزة ،حيت تقمل من نسب البطالة.

 -::الحاجة لمتخطيط السميم قبل البدء بوضع خطط تنموية والعمل عمى التنسيق بين الموارد
والق اررات الالزمة لتوجيو ىذه الخطط.

; -:المساىمة في تطوير القوانين واألنظمة واإلجراءات واليياكل اإلدارية بما يضمن المساواة
والقضاء عمى كافة أشكال التمييز بتعزيز وتمكين المرأة في مواقع صنع الق ارر وتوفير فرص

عمل لمنساء والعمل عمى دمجين في الحياة االقتصادية.

< -:تطبيق الالمركزية الكامل في السمطة واتخاذ القرار واعطاء الدور الرئيسي لممشاركة في
تحديد أىمية المشروعات ألفراد كل مجتمع محمي من خالل مؤسسات مجتمعية تتمتع بالحرية

والديمقراطية.

= -:تسخير وسائل اإلعالم الحيني بفرص التشغيل مثل القروض الصغيرة التي تكفل أجاد عمال
سريعا لمشباب الخرجين.

> -:وضع وصيامة برامج تيتم بالتدريب والتأىيل لمعمل.

? -:وضع برامج لمدعم المالي لالنتصاب وبعث المشاريع.
@ -:االىتمام بتشغيل شباب العائالت المعوزة.

 -:Aدعم المشاريع الصغيرة والعمل عمى دمجيا مع المشاريع الكبرى.

 -;8تقديم السياسات الرسمية الموجية لمشباب وفيم خمفيتيا وأبعادىا ورصد تطورىا والوقوف
عمى محدوديتيا.

 -;:تقييم منظومة الحماية االجتماعية القائمة وقدرتيا عمى حماية الشباب من التيديدات وتأمين
مستقبل أفضل لو.

;; -مشاركة الشباب ودوره في ترسيخ المواطنة وتعزيز االنتماء.

<; -إبراز أىم العناصر لبناء سياسة شبابية تتحرك بأفق االنتقال الديمقراطي و"تمكن" الشباب
=; -ضمان فرص حقيقية لالندماج وتوفر لمبالد استفادة قصوى من الطاقة اإلبداعية والتجديدية
لمشباب.

>; -تقييم موضوعي دوري بحضور وبمساىمة الشباب مساىمة فعالة مع تحسين أدوات التقييم
واإلطار والذىنية.

?; -عدم التردد في إلغاء برنامج ثبت عدم نجاعتو في مكافحة البطالة لدى الشباب الفمسطيني.
@; -اعتماد دراسات جدوى قبل البرامج واالعتماد عمى الدراسات قبل االنطالق بما يخص
البطالة لدى الشباب الفمسطيني.

 -;Aمواصمة تطوير أشكال خالقة إلبراز أفضل اآلليات (مجمس لدعم تشغيل الشباب بمساىمة
فعالة منيم وخاصة األكثر ضرر).

 -<8تشريك الشباب في كل المراحل في صيامة وانتقاء وتنظيم آليات وانجازىا وتقييميا.
 -<9إعطاء الشباب الفرصة لمتعبير والتنظيم لمتعريف بمشاكمو في سوق الشغل وابراز أولوياتو
والتواصل مع مختمف المتدخمين.

 -<:رفع تحدي التشغيل الشفافية والمصداقية والمسائمة والمشاركة واستدعاء الحكم الراشد وحسن
التصرف ،ألنو ال توجد حمول سيمة أو سريعة أو سحرية وألن الحمول اآلنية المرتجمة لمعالجة

المدى القريب تخمق مشاكل عويصة عمى المدى البعيد وألن الحمول عمى المدى البعيد تتطمب
تحضي ار نفسيا ال يستقر إال إذا طرحت األمور في إطار عقد سياسي جديد يطمب الشرعية من

الناس النجاز أىداف يمتزم بيا ويسأل عمييا.

;< -إن التكوين الجيد يحمي من البطالة وان ترتيب المسالك وتحسين جودة التعميم وتدقيق
المالئمة بين التعميم وسوق العمل ليو أكبر مخطط سياسي لتجنب البطالة وخمق فرص الشغل
وتمكين الشاب من انتقال سمس ومرن وسريع من المدرسة إلى المؤسسة.

<< -أن المسؤولية الرئيسية لمكافحة عمى ظاىرة البطالة تقع عمى عاتق الحكومة الفمسطينية،
لكن ال ننسى دور المنظمات األىمية الفمسطينية في ىذا الجانب ،لذا يجب تفعيل عمل المنظمات

األىمية الفمسطينية بوضع إستراتيجية شاممة متضمنة برامج تطبيقية ناجحة في مكافحة البطالة

في قطاع مزة ، ،حيث يمثل المجتمع المدني الفاعل المجتمعي األىم منع تفاقم البطالة لدى
الشباب ،بشرط أن تزول القيود عمى تكوين منظمات المجتمع المدني ،وعمى فاعمية نشاطو ،وأن
تبنى الحكومة قدرة ىذا القطاع عمى المساىمة الفاعمة في مكافحة البطالة ،لموصول إلى ما

يعرف بالبطالة الطبيعية )  ( Natural unemploymentوىو أن يكون الطمب عمى العمل

مساويا لعرضو والعكس صحيح ،أي أن يكون عدد الباحثين عن العمل مساو لعدد المين
الشامـرة أو المتوفرة لكي يسود التشغيل الكامل والمرضي.

المراجع:
 .2محسن أبو رمضان :دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفقر ،ورقة مقدمة إلى
مؤتمر اليوم العالمي لمكافحة الفقر في مزة ،الحوار المتمدن  -العدد– 7027 :

7002/20/21م.

 .0المالكي ،مجدي ،شمبي ،ياسر ،السعدي ،نعيم :تعداد المنظمات مير الحكومية الفمسطينية
في الضفة الغربية وقطاع مزة ،معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني (ماس) ،رام

اهلل0222 ،م ،الطبعة األولى ،ص.21

 .3احمد مجدالني :الحوار المتمدن رقم  ،2402تعزيز ثقافة التمكين لممرأة الفمسطينية
0222/3/2م.

 .0حسن ،لدادوة ،محمد ،جبريل ،عزام ،جابر" :عالقات المنظمات مير الحكومية الفمسطينية
فيما بينيا ومع السمطة الوطنية الفمسطينية والممولين" ،معيد أبحاث السياسات االقتصادية

الفمسطيني (ماس) ،حزيران 0222م.

 .2برنامج دراسات التنمية – جامعة بيرزيت" :تقرير التنمية البشرية ،رام اهلل – فمسطين 2114
– 2111م".،

 .6نخمة ،د .خميل :العمل األىمي في فمسطين ،الممتقى الفكري العربي ،القدس 2142م.

 .2برموثي ،د .مصطفى :منظمات المجتمع المدني ودورىا في المرحمة المقبمة ،اتحاد لجان
اإلماثة الطبية ،القدس 2116م.

 .4جامعة بيرزيت :برنامج دراسات التنمية ،استطالعات الرأي العام ،استطالع لمرأي العام
الفمسطيني حول آثار الحصار عمى الحياة الفمسطينية 21 ،شباط 0222م.

 .1و ازرة التربية والتعميم الفمسطينية ،اإلدارة العامة لمتخطيط والتطوير التربوي ،تقرير خاص عن
العممية التعميمية خالل انتفاضة األقصى المباركة في الفترة 0222/1/01م ولغاية

0222/2/02م.

 .22الييئة العامة لالستعالمات ،البنك الوطني لممعمومات ،تقرير حول اإلمالق اإلسرائيمي
لمناطق الصفة الغربية وقطاع مزة وأثره عمى العمل والعمال 0222م.

 .22مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،مزة –فمسطين :األبعاد االقتصادية واالجتماعية في
موازنات السمطة الوطنية الفمسطينية ،يونيو 0224م.

 .20الرماني ،زيد( :كيف عالج اإلسالم البطالة) ،القاىرة :اإلعالنات الشرقية مطابع
دار الجميورية2111 ،م.

 .23صامد االقتصادية( :التمييز والبطالة مظاىر بارز في معاناة الطبقة العاممة
الفمسطينية) ،عمان :العدد 2116 ،01م.

 .20صبري ،عبد الرحمن( :سبل مواجية مشكمة البطالة عمى الصعيد القومي
ووسائميا) ،القاىرة :مجمة شئون عربية ،العدد 2110 ،22م.

 .22مخيمر ،عبدالعزيز وعبدالحميم ،احمد( ،دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في
معالجة مشكمة البطالة بين الشباب في الدول العربية) ،القاىرة :بحوث ودراسات،

المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية2333 ،م.

 .26دراسة أعدىا سمير عبد اهلل :االقتصاد الفمسطيني 2332م.
 .22الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني :تقرير حول أسباب تفشي البطالة في
المجتمع الفمسطيني0222 ،م.

 .24عبد اهلل ،سمير :االقتصاد الفمسطيني 0222م و 0222م.

 .21عورتاني وموسى :الحكم الصالح في المنشات التجارية 0223م.

 .02عورتاني :اإلصالحات في السياسات والمؤسسات االقتصادية الفمسطينية 0223م.
 .02الدبعي ،عصام :مرور عام عمى تأسيس جمعية المستقبل 0222م.

 .00محيسن ،تيسير (الحوار المتمدن  -العدد :)2322 :حول الديمقراطية واإلصالح
السياسي في فمسطين العالم العربي 0222م.

 .03الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني :أسباب تفشي البطالة في المجتمع
الفمسطيني 0222م.

 .00قميبو ،منير :الظروف االقتصادية في االراضي الفمسطينية ،الشرق األدنى
لالستشارات 0222م.

