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تعزيز  ملشروع  الشبابية  املجموعات  قبل  من  هذه  السياسات  أوراق  اعداد  مت 
اخلطاب املدني يف محافظتي قلقيلية وطولكرم، وباشراف املؤسسة الفلسطينية 

REFORM – للتمكني والتنمية احمللية

وتشمل هذه األوراق احتياجات الشباب على مستوى احملافظات والعمل احمللي، 
وتهدف الى اطالع محافظة طولكرم وقلقيلية على احتياجات الشباب ونظرتهم 
للمشاريع واخلطط املرسومة يف اخلطة االستراتيجية التطويرية حول الشباب 

يف احملافظتني.

ينفذ مشروع تعزيز اخلطاب املدني يف محافظتي طولكرم وقلقيلية بتمويل من 
املمثلية السويسرية يف األراضي الفلسطينية احملتلة.

احمللية   والتنمية  للتمكني  الفلسطينية  املؤسسة  مسؤولية  هو  العمل  محتوى 
REFORM، وال يعبر بالضرورة عن رأي املمثلية السويسرية.

إشراف:

جهاد حرب

تدقيق:

روان شرقاوي
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الشباب يف اخلطة االستراتيجية حملافظة طولكرم 

مقدمة

تعد اخلطط التنموية أداة هامة يف حتديد مسارات العمل على املستوى الوطني 
وعلى املستوى املناطقي، مبا تقدمه من نظرة مستقبلية للعمل العام واملجتمعي 
اجلهات  لعمل  منظمة  تقييم  أداة  نفسه  الوقت  يف  وهي  القادمة.  السنوات  يف 
احلكومية واملؤسسات غير احلكومية؛ بحيث حتدد االلتزامات التي تضعها اجلهة 
احلكومية على نفسها، األمر الذي يتيح رصد اهتماماتها يف احتياجات الشباب 
من جهة، ونظرتها ملشاركة الشباب يف العمل العام وبشكل خاص على مستوى 

احملافظة من جهة ثانية.

يعد إعمال الرقابة الشعبية جزًء من اآلليات التي يستخدمها املواطنون ومنظمات 
املجتمع املدني ووسائل االعالم ملساءلة اجلهات احلكومية على قراراتها وأفعالها، 
املواطنني من  وادارتها، ولتمكني  العامة  املوارد  باستخدام  يتعلق  وال سيما فيما 
اإلعراب عن رضاهم على أداءها أو اقتراح إجراءات تصحيحية، والتعبير عن 
آراءهم، وإتاحة الفرص أمامهم لعرض إحتياجاتهم وللمساهمة يف رسم السياسات 
الوطنية واحمللية. كما أن الرقابة الشعبية وسيلة تدفع اجلهات احلكومية للعمل 

مبزيد من الكفاءة من أجل مواطنيها.

1.  الشباب واملشاركة يف احلياة العامة

االقتصادية  القرارات  صناعة  يف  أي  العامة  احلياة  يف  الشباب  مشاركة  تعد 
والسياسية واالجتماعية على الصعيد احمللي ذات أهمية بالغة يف انخراطهم يف 
التنمية احمللية يف املجاالت املختلفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وهي 
كذلك متنح طاقات االبداع الكبيرة للشباب قوة دفع لتنفيذ اخلطط االستراتيجية 
للهيئات احمللية خاصة احملافظة باعتبارها وحدة جغرافية كبيرة نسبياً وتتضمن 
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قدرات ومصادر حتتاج الى تظافر اجلهود احمللية. كما أن مشاركة الشباب يف 
احلياة العامة تتيح آفاقاً إلثبات الكفاءة والتميز والقدرة على العطاء للمشاركة 
يف العمل العام وصقل الشخصية وتساعد على تقبل اآلخر وتزيد من القدرة على 

العمل بروح الفريق الواحد.

لكن مشاركة الشباب يف احلياة العامة لن تتطور إذا لم تولي هذه الهيئات اهتماماً 
لفئة الشباب التي متثل قاعدة الهرم السكني، حيث يبلغ الشباب كفئة عمرية؛ 
 29 من  أقل  العمرية  "الفئات   ،12017 للعام  الفلسطيني  اإلحصاء  نتائج  حسب 
من  هم   )%24( السكان  ربع  أن  كما   ،)%71 )أي  السكان  ثلثي  من  أكثر  سنة" 
الفئة العمرية )18-29 سنة(. كما تشير نتائج اإلحصاء العام للعام 2017 إلى أن 
الفئات العمرية أقل من 29 سنة يف محافظة طولكرم تبلغ حوالي 63% من مجمل 
العمرية  للفئة  و%25  سنة(   17-0 ( العمرية  للفئة   %39 بواقع  السكان 

)18-29 سنة(، وهي بذلك عموداً رئيسياً للعمل ونافذة مستقبلية.

وهي نسبة مرتفعة وحتتاج إلى بذل املزيد من العناية من قبل السلطات احلاكمة 
إلشراك الشباب يف مراكز صنع القرار سواء لتحديد األولويات كما هم يرونها أو 

جعل هذه الفضاءات مركز رفد املجتمع بالقيادات املستقبلية.   

2.  اخلطة االستراتيجية التطويرية حملافظة طولكرم )2016 - 2025(

احمللي  احلكم  وزارتي  من  فني  وبإشراف   2014 عام  طولكرم  محافظة  بادرت 
والتخطيط والتنمية االدارية وبتنفيذ من املركز الوطني للتنمية املستدامة مبشروع 
اعداد خطة تنموية استراتيجية حملافظة طولكرم لألعوام )2016-2025( حيث 
، وقد مت ربطها باخلطة  التنموية  بواقع احملافظة يف املجاالت  للنهوض  تسعى 
التنموية الوطنية )2014-2016( والتي جاءت حتت شعار "بناء الدولة وجتسيد 
السيادة" وقد جاء هذا الربط لسهولة دعم مشاريع اخلطة وادراجها على سلم 

1. انظر: اجلعاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، التعداد للسكان واملساكن واملنشآت 2017.
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2378.pdf
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أولويات احلكومة الفلسطينية، وهذا ما مت االلتزام به من قبل دولة رئيس الوزراء 
خالل حفل اطالق اخلطة التنموية وذلك بالسادس عشر من أيار للعام 2015، 
حيث جاءت اخلطة التنموية حملافظة طولكرم ثمرة جلهود املؤسسات احلكومية 
واألهلية واخلاصة باحملافظة، وتعتبر املشاركة املجتمعية مبحافظة طولكرم األكثر 
حشداً ونوعية مبراحل اعداد اخلطة وذلك مقارنة بخطط احملافظات األخرى2.

ثمانية  ضمن  مشروعاً   35 طولكرم  حملافظة  احمللية  التنموية  اخلطة  تضمنت 
الطرق  الصحي،  الصرف  التعليم،  الصحة،  التخطيط،  هي:  تنموية  قطاعات 
عدم  من  الرغم  وعلى  االجتماعية.  والرعاية  االقتصاد،  الزراعة،  واملواصالت، 
وجود أهداف عامة مدمجة يف وثيقة اخلطة التنموية حملافظة طولكرم وبشكل 
مباشر متس الشباب اال أن املجاالت التنموية التي تهدف املشاريع الى حتسينها 

ضمن اخلطة االستراتيجية تستهدفهم وإن كان بشكل جزئي. 

إن األهداف التنموية التي مت تصنيفها يف اخلطة االستراتيجية حملافظة طولكرم  
ومتس واقع الشباب بشكل مباشر تتمثل مبا يلي: )1( تطوير البيئة االستثمارية 
من أجل النهوض باالقتصاد احمللي يف احملافظة. )2( تطوير البنى التحتية يف 

املؤسسات التعليمية. )3( متكني املرأة والفئات املهمشة واحلد من الفقر.

يف املقابل فإن املشاريع املقترحة يف اخلطة التنموية والتي تعني الفئة الشبابية 
كمستفيد منها، ميكن وضعها يف البرامج التنموية التالية )1( تنفيذ مشاريع تدعم 
القطاع االقتصادي، ومن ضمنها: انشاء فندق سياحي. )2( تطوير البنية التحتية 
لقطاع التعليم ومنها تطوير البنى التحتية جلامعة القدس املفتوحة، وتطوير البنى 
والطب  الزراعة  كلية  مرافق  تأهيل  وإعادة  التقنية،  فلسطني  جلامعة  التحتية 
لتأهيل  التنمية االجتماعية كإنشاء وجتهيز مركز  البيطري. )3( مشاريع قطاع 

الشبيبة ومتكني الشباب.

2. اخلطة التنموية االستراتيجية حملافظة طولكرم، املركز الوطني للتنمية املستدامة 2015، ص1
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يف املقابل فإن املشاريع املخططة يف االستراتيجية تعالج يف أهدافها االجتماعية 
ذوي  الى  باإلضافة  املرأة،  ومتكني  الفقر،  مكافحة  هي  مركزية  قضايا  ثالثة 
يف  تتضمن  الثالث حتديداً  االجتماعية  األهداف  وهذه  اخلاصة.  االحتياجات 
معاجلتها مسائل تتعلق بالشباب بشكل ضمني أو مباشر باعتبار أن أجزاء من 
هذه الفئات هي من الشباب. كما أن أية تنمية يف املجتمع احمللي تنعكس إيجابا 

على فئة الشباب.

إيجاد  إمكانية  مباشر  بشكل  تعالج  ال  أنها  القائمة  اخلطة  على  يأخذ  ما  لكن 
صناعة  يف  ومشاركتهم  جهة  من  الشباب  قدرات  تنمية  تتيح  عامة  فضاءات 

السياسات والقرارات احمللية يف احملافظة من جهة ثانية. 

اخلامتة 

يتصل  فيما  احلكوميني،  واملسؤولني  السياسية  القيادات  تصريحات  ترجمة  إن 
بدور الشباب ومشاركتهم يف املجتمعات املدنية، بخطط تنفيذية قابلة للتحقيق 
مبنظومة  ثقتهم  من  وتزيد  مبجتمعاتهم،  الشباب  ارتباط  تعزيز  إلى  يؤدي  ما 
الترجمة ينبغي أن تتم بشراكة فاعلة للشباب فيها، حيث أن  احلكم.  إن هذه 
يتعاونوا  أن  الذي ميكنهم  االمر  من غيرهم،  أكثر  احتياجاتهم  يدركون  الشباب 
صياغة  عبر  يواجهونها،  التي  للتحديات  حلول  لتطوير  العامة  املؤسسات  مع 
السياسات واخلدمات العامة التي تنسجم وتطلعاتهم، وتعزز من قيم مواطنتهم، 

وترفع من ثقتهم يف منظومة العمل العام. 

اّتخاذ  تتطلب  واخلدمات  السياسات  دورة  يف  وانخراطهم  الشباب  مشاركة  إن 
إجراءات إضافية تتمثل بتقدمي ضمانات حلقوقهم املدنية وحرياتهم باعتبارها 
شروًطا مسبقًة ضروريًة ملواطنة فاعلة. إن هذه الشروط واالنفتاحات املختلفة 
آمنة،  تفاعلية،  فضاءات  بوجود  مرهونة  تبقى  الشباب  مشاركة  أفكار  على 
ومستجيبة الحتياجات الفئات املختلفة من املكونات املجتمعية  لتساهم يف احلوار 

املجتمعي املؤدي الى صنع سياسات عامة منضبطة الحتياجات اجلمهور.
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صياغة  عند  احملافظة  اهتمام  لزيادة  التوصيات  من  عددا  الورقة  هذه  تقدم 
خططها االستراتيجية مبشاركة الشباب فيها واالهتمام مبشاريع تلبي احتياجاتهم 

واهتماماتهم وهي على النحو التالي:

• زيادة التواصل بني الشباب والشابات من جهة وبني صانعي القرار من جهة 
شامل  نهج  باعتماد  الصالحيات  وواضحة  محددة  اتصال  قناة  عبر  أخرى 

وتشاركي.

• إيالء أهمية ملشاركة الشباب يف اعداد وصياغة اخلطة االستراتيجية للمحافظة 
من  احملافظة.  املختلفة يف  الشبابية  والقطاعات  املنظمات  قبل  من  ومناقشتها 
العامة  واخلدمات  السياسات  تصميم  مراحل  للشباب يف  الفرص  توفير  خالل 
يف  واملالحظات  والتعليقات  االقتراحات  لتقدمي  وتقييمها  ورصدها  وتنفيذها 

املجاالت التي تؤّثر على حياته.

الشباب عن  االلكترونية إلبالغ  فيها  املختلفة مبا  التواصل  وسائل  استخدام   •
أمام  املجاالت  العامة وفسح  للمشاركة يف االستشارات  أمامهم  املتاحة  الفرص 

احلوار بني احملافظ والشباب.

االستراتيجية  اخلطة  يف  املقترحة  واملشاريع  األهداف  تتضمن  أن  ينبغي   •
للمحافظة مشاريع لتنمية املشاركة الشبابية يف احلياة العامة من خالل توفير 
فضاء شبابي يتمكن من خالله الشباب من التعبير عن احتياجاتهم ومساهماتهم 

املجتمعية.
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مدى مشاركة الشباب والنساء يف جلان الطوارئ
يف محافظة قلقيلية

مقدمة

تواجه  التي  للتحديات  »كورونا« حتديا إضافيا   19 كوفيد  فيروس  متثل جائحة 
الفلسطينيني، فباإلضافة الى تأثيراتها على اجلانب الصحي ومدى قدرة نظام 
الرعاية الصحية يف فلسطني على مواجهة االنتشار الوبائي للفيروس، ومحدودية 
الصحية،  أو  الطبيعة  الكوارث  ملواجهة  الفلسطينية  للسلطة  املادية  اإلمكانيات 
التطوعي  العمل  جديد  من  الواجهة  الى  أعادت  اجلائحة  هذه  فإن  املقابل  يف 
واالنخراط املجتمعي يف العمل العام من خالل جلان الطوارئ التي مت تشكيلها يف 

املناطق الفلسطينية املختلفة.      

أعلن الرئيس محمود عباس، يف اليوم األول للتأكد من إصابة عدد من املواطنني 
األراضي  جميع  يف  الطوارئ  »حالة  كورونا،  بفيروس  حلم  بيت  مدينة  يف 
الفلسطينية ملواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه«3، وفوض مبوجبه رئيس 
اإلعالن  هذا  غايات  لتحقيق  الالزمة  واالختصاصات  بالصالحيات  احلكومة 
كافًة. وقد اتخذت احلكومة العديد من اإلجراءات االستثنائية منها فرض احلجر 
على األشخاص يف أماكن محددة، وعزل املناطق وبخاصة بني احملافظات ومنع 
انتقال املواطنني بينها وتقييد حركة املواطنني يف املناطق خارج أماكن سكنهم، 
وتقييد ساعات احلركة؛ وهي تقييدات على بعض احلريات واحلقوق األساسية 
التي ينص عليها القانون األساسي على سبيل املثال حرية التنقل، وذلك لضمان 
التباعد االجتماعي ومنع تفشي وباء فيروس كورونا. حّدت هذه اإلجراءات من 
انتشار الوباء »اجلائحة« وقللت من عدد املصابني على الرغم من الثغرات املتعددة 
التي واجهت هذه اإلجراءات كعدم السيطرة األمنية على كامل املناطق الفلسطينية 

https://maqam.najah.edu/media/u p الطوارئ  حالة  اعالن  بشأن   2020 لسنة   2 رقم  املرسوم   .3
loads/2020/04/legislations/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%
B1%D9%82%D9%85__1_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2020_%D9%85.

pdf
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من جهة، واستمرار العمالة الفلسطينية يف إسرائيل باالنتقال بني املناطق احملتلة 
وإسرائيل التي شكلت »اخلاصرة الرخوة« يف جدار هذه اإلجراءات من جهة ثانية.

تواجد  الى  احلاجة  لسد  الفلسطينية  األراضي  يف  الطوارئ  جلان  انشاء  جاء 
شرطي أو أمني يف املناطق التي ال تسيطر عليها احلكومة الفلسطينية بناء على 
املتعلقة  الثغرات  من  عدد  اللجان  هذه  تشكيل  اعترى  أوسلو.  اتفاق  تقسيمات 
ببنيتها وطبيعة عملها وسندها القانون لكن هذه الورقة تنظر الى إشكالية ضعف 

مشاركة الشباب واملرأة يف بنية هذه اللجان. 

1. مكانة الشباب والنساء يف محافظة قلقيلية

)14-29(4 حوالي  العمرية  الفئة  الغربية وقطاع غزة  الضفة  الشباب يف  يشكل 
29% من مجموع السكان وفقاً للجهاز املركزي لإلحصاء للعام 2019، فيما تشكل 
الفئة العمرية )18-30( وهي الفئة الشبابية التي يسمح لها املشاركة يف االنتخابات 
الشباب يف  نسبة  بلغت  كما  السكان5.  24% من مجمل  واحمللية حوالي  العامة 
محافظة قلقيلية للفئات العمرية أقل من 29 سنة حوالي 67% من مجمل السكان 
بواقع 23% للفئة العمرية )18-29 سنة( بحسب نتائج التعداد العام 2017، وهي 
نسبة مرتفعة وحتتاج إلى بذل مزيد العناية من قبل االدارات احمللية يف الدولة، 
إلشراك الشباب يف مراكز صنع القرار سواء لتحديد األولويات كما هم يرونها، أو 
خلق فضاءات للتعبير االمن لهم فيها.  كما تشكل النساء حوالي نصف املجتمع يف 
محافظة قلقيلية حيث يبلغ عدد النساء يف احملافظة، حسب نتائج التعداد العام 
للجهاز املركزي الفلسطيني لإلحصاء للعام 2017، حوالي 52,769 امرأة مقابل 
55,465 رجال. لكن لم تتبوأ أي امرة يف محافظة قلقيلية إدارة أو قيادة أياً من 

املديريات التابعة للوزارات واملؤسسات العامة.

 )30-18( العمرية  الفئة  الشباب  اندفاع  الى  احمللية  االنتخابات  نتائج  تشير 
بنسبة  مشاركتهم  شكلت  حيث  الدميقراطية،  احلراكات  يف  الفاعلة  للمشاركة 
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/d p الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  انظر:   .4

fault.aspx#PopulationA
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2364.pdf 5. انظر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
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36% من مجمل املقترعني يف االنتخابات احمللية يف عام 2017، ويف انتخابات 
اإلعادة عام 2018 شكل املقترعون الشباب حوالي 38.5% من مجمل املقترعني، 
وهي األعلى مقارنة بالفئات العمرية االخرى ما يشير الى رغبة كبيرة للشباب 
العامة  احلياة  يف  املشاركة  يف  الرغبة  هذه  ان  العامة.  احلياة  يف  املشاركة  يف 
تدعو األطراف املختلفة من منظمات املجتمع املدني والسلطات احمللية والوطنية، 
تطوير   النظر يف  الى   محلية،  سلطة  من  متثله  احملافظات مبا  وبشكل خاص 
أدوات ووسائل مشاركة فاعلة للشباب سيما يف ظل تعطل العملية الدميقراطية 
الضفة  شمال  يف  احملافظات  عاتق  على  ويقع  الفلسطيني،  االنقسام  نتيجة 
الغربية، وجنوبها، والقدس حتديداً عبئاً اضافياً لتوسيع رقعة املشاركة الشبابية 
ملا فيها من محدودية للمساحات التشاركية والتفاعلية اآلمنة، وتركز مؤسسات 
للقدس من خصوصية  وملا  الوسط،  املدني بشكل مركز يف محافظات  املجتمع 
كل  على  التضييقية  االحتالل  إلجراءات  املباشر  اليومي  التأثير  حتت  وقوعها 

نواحي احلياة سيما مشاركة الشباب يف الفضاء االجتماعي والسياسي العام.

يؤدي الشباب دوراً كبيراً ومهماً يف تنمية املجتمعات وبنائها، كما أن املجتمعات 
التي حتوي على نسبة كبيرة من الفئة الشابة هي مجتمعات قوية؛ وذلك كون طاقة 
الشباب الهائلة هي التي حتركها وترفعها، لذلك فالشباب ركائز أي أمة، وأساس 
اإلمناء والتطور فيها، كما أنهم بناة مجدها وحضارتها وحماتها6. الشباب هم 
عماد أي أمة وسر النهضة فيها، وهم بناة حضارتها، وخط الدفاع األوِل واألخير 

عنها، ويشاركون يف عمليات التخطيط املهمة، ومن األمثلة على أدوار الشباب7:

• املشاركة بعملية االنتخابات؛ حيث تعد أصوات الشباب حاسمة، وتشكل جزًء 
كبيراً ال يتجزأ من األصوات الشاملة.

• املشاركة بقضايا الرأي العام واملناصرة كقضايا حقوق املرأة والطفل، ومناصرة 
.1p6p2020 15(، »دور الشباب في خلق تنمية املجتمع«، أخبارنا املغربية، اّطلع عليه بتاريخp7p2016( 6. عمر دغوغي

7. دور الشباب في عملية التغيير املجتمعي«، وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية )وفا(
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الفئات املهمشة يف احلصول على حقوقها. 

للبيئة  التخطيط  يف  ذلك  يساهم  إذ  احمللي؛  املجتمع  مؤسسات  يف  التطوع   •
احمللية وكيفية احلفاظ عليها.

• ممارسة األنشطة التعاونية؛ كإنتاج فلم وثائقي يتناول موضوعاً معيناً يتعاون 
على إنتاجه مجموعة من الشباب كل منهم ذو تخصص معني. 

• املساهمة يف جمع التمويالت والتبرعات للمؤسسات اخليرية احملتاجة، والتي 
تعاني من إمكانيات محدودة فتهدد وقف أنشطتها. 

• تعزيز اجلانب الثقايف من خالل تعزيز املبادرات للتعريف بالثقافات املتنوعة، 
وتبادلها وابتعاث الشباب لبلدان أخرى.

معلومات  تعطي  التي  والفعاليات  األنشطة  خالل  من  الصحي  الوعي  نشر   •
حول األمراض اخلطيرة واملوسمية وأسبابها وكيفية احلماية والوقاية منها مع 

إرشادات ونصائح توجيهية.

2.  اإلطار القانوني جلان الطوارئ يف جائحة كورونا

مت تشكيل جلان محلية أطلق عليها جلان الطوارئ احمللية »يف املدن والبلدات 
مببادرات  تشكلت  محلية  جلان  وهي  الغربية«،  الضفة  يف  واملخيمات  والقرى 
اجتماعية أو بقرارات تنظيمية منسوبة -بشكل رئيسي-إلى تنظيم فتح يف كل 
منطقة. كما كان للهيئات احمللية يف بعض املناطق دور رئيسي يف إنشاء جلان 

الطوارئ وتنظيم عملها. 

تضع أحكام املادة 2 من قانون الدفاع املدني الفلسطيني رقم »3« لسنة 1998 
تعريفا يساعد على توفير التعاون يف مثل هكذا حاالت عند تعريف ما يُقصد 
بالدفاع املدني بأنها »مجموعة اإلجراءات الضرورية لوقاية املدنيني وممتلكاتهم 
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وتأمني سالمة املواصالت بأنواعها وضمان سير العمل بانتظام يف املرافق العامة، 
وحماية املباني واملنشآت واملؤسسات العامة واخلاصة سواء من أخطار الغارات 
اجلوية وغيرها من األعمال احلربية أو من أخطار الكوارث الطبيعية أو احلرائق 

أو اإلنقاذ البحري أو أي أخطار أخرى«. 

تنص املادة 13 من قانون الدفاع املدني على تشكيل جلنة محلية للدفاع املدني يف 
كل محافظة من احملافظ أو من ينوبه رئيساً، ورؤساء املجالس البلدية والقروية 
وجلان املخيمات يف احملافظة، ومدير الدفاع املدني يف احملافظة، وطبيب تنتدبه 
وزارة الصحة، وعدد مبا ال يزيد عن خمسة أفراد من األهالي يختارهم احملافظ، 
وممثل عن مديرية الشرطة يف احملافظة. فيما تنص املادة 17 من نفس القانون على 
أن يخصص للمجالس البلدية والقروية بواسطة جلان الدفاع املدني اعتماٌد مالٌي 
سنوي ميكنها من القيام بنصيبها يف تنفيذ تدابير الوقاية املفروضة عليها ويحدد 

هذا االعتماد سنوياً بقرار من الوزير على ضوء توصيات جلان الدفاع املدني.

املدني  الدفاع  ومشروعات  بتنفيذ خطط  املدني  للدفاع  احمللية  اللجنة  تختص 
ولها  أكمل وجه  تنفيذها على  إلى  املؤدية  الوسائل  ودراسة  باحملافظة  اخلاصة 
يف سبيل ذلك ممارسة األعمال التالية: )1( اإلشراف على تكوين فرق مراقبي 
الغارات اجلوية ومراقبي احلريق واإلسعاف واإلنقاذ. )2( عمل الترتيب الالزم 
لتدريب الفرق املذكورة على أعمال الدفاع املدني حسب املناهج واخلطط التي 
تصدر عن املجلس األعلى للدفاع املدني. )3( عمل توعية محلية ألعمال الدفاع 
املدني وتوزيع النشرات واإلعالنات التي تعد لهذا الغرض وتعليم اجلمهور طرق 
الوقاية من الغارات اجلوية وترغيبه يف التطوع يف فرق الدفاع املدني املختلفة. 

)4( اقتراح اإلجراءات والتدابير الالزمة ألعمال الدفاع املدني وتطويرها.
)5( التنسيق مع احملافظات األخرى يف حالة وقوع كارثة.

على  أعاله،  املذكور  املدني،  الدفاع  قانون  يف  متعددة  مواد  أحكام  تنص  كما 
اخلاص  لإلعالن  الواجبة  اإلجراءات  لتنفيذ  الداخلية  لوزير  واسعة  صالحيات 
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باحلجر الصحي مبا فيها؛ على سبيل املثال وضع اليد على جميع وسائل النقل 
وأدواتها وتقييد بيعها وتنقالتها وتنقالت سائقيها، ووضع اليد على املواد الغذائية 
وجميع املواد األخرى على اختالف أنواعها التي تعتبر ضرورية الستقرار املعيشة 
وتيسير احلياة العادية، وتقييد التصرف بتلك املواد وكيفية تخزينها )املادة 26(. 
وحظر مغادرة املوظفني العموميني واألطباء والصيادلة واملمرضني واملمرضات 
العاملني يف مرافق أو مؤسسات ذات منفعة عامة والعاملني يف صناعة أو جتارة 
املواد الغذائية أو أعمال النقل يف حالة التعبئة العامة، من اجلهات التي يؤدون 
فيها أعمالهم دون إذن مسبق من اجلهات املختصة. وللوزير أن يحظر مغادرة 
أي فئة أخرى تكون أعمالها ضرورية الستقرار املعيشة ولتسيير احلياة العادية 

)املادة 24(.

لكن احلكومة الفلسطينية استندت يف تشكيل اللجان احمللية للطوارئ على نص 
حيث  الطوارئ،  حالة  بشأن   2020 لسنة   )7( رقم  بقانون  للقرار  األولى  املادة 
نص البند السابع على » تشكل اللجان الرسمية وغير الرسمية الالزمة ملساعدة 
جهات االختصاص على حتقيق أهداف إعالن الطوارئ«.  وعمليا تشكلت جلنة 
الطوارئ يف احملافظة من كل من: احملافظ، والغرفة التجارية، والبلدية، ومديرية 
الشؤون االجتماعية، وجلنة الزكاة، وقادة األجهزة األمنية. وتقسم جلان الطوارئ 

إلى قسمني:

املذكورة  املؤسسات  مدراء  من  مكونة  وهي  العليا  الطوارئ  األول: جلنة  القسم 
أعاله. والقسم الثاني: جلان الطارئ الفرعية التي تقوم باألعمال املوكلة إليها. 
ومتثلت طريقة عمل جلنة الطوارئ: يتم اختيار العضو حسب الشاغر املطلوب يف 
اللجنة من املؤسسات املشاركة أي مثال اللجنة حتتاج إلى مدير فني فيتم تعيني 
مدير فني من الغرفة التجارية مثال وهكذا أي ال يوجد معايير محددة لالختيار. 

ويتم أخذ األوامر من احملافظ.
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متارس بعض جلان الطوارئ احمللية يف ظل األزمة الراهنة سلطات وصالحيات 
احلركة  تقييد  إجراءات  مثل:  الرسمية،  لألجهزة  األصل  يف  ممارستها  تعود 
التجمعات  ومنع  السكنية،  التجمعات  مداخل  على  احلواجز  نصب  خالل  من 
والتظاهرات، ومنح تصاريح حركة للحاالت الطارئة وللتجار. وتقوم بعض جلان 
باحلجر  االلتزام  مراقبة  يف  األمنية  األجهزة  كذلك مبساعدة  احمللية  الطوارئ 
العمال  ومراقبة  بالفايروس،  بإصابتهم  للمشتبه  أو  للمصابني  املنزلي  الصحي 
بتاريخ  اشتية،  محمد  الوزراء  لرئيس  حديث  ففي  إسرائيل،  يف  يعملون  الذين 
األمن  خالل  من  يتم  اإلجباري  املنزلي  احلجر  تطبيق  إن  قال   ،3/4/2020
األجهزة  قدرة  وعدم  األمنية  البشرية  املوارد  قلة  ال سيما يف ظل  واملتطوعني، 

الرسمية على تغطية جميع احملافظات8.

لم يتم االستناد يف تشكيل جلان الطوارئ إلى قانون الدفاع املدني واألنظمة الصادرة 
مبوجبه يف تأسيسها، ولم يصدر أي تفويض قانوني عام واضح ومعلن للجميع من 
قبل اجلهات املختصة بإنشاء جلان طوارئ محلية أو تخويلها أي من السلطات 
والصالحيات العامة بحسب ما يتطلبه مبدأ سيادة القانون يف هذا املجال، األمر 
الذي يعني أن جلان الطوارئ احمللية املشكلة يف سياق مواجهة فايروس كورونا 
والتي متارس صالحيات وسلطات عامة بحاجة إلى تصويب لوضعها القانوني، 

خاصة تلك التي متارس بعض صالحيات ومهام أجهزة االمن9.

وفقا للهيئة املستقلة حلقوق االنسان، فإن العديد من اللجان األمنية الفرعية التابعة 
للجنة الطوارئ احمللية يف بعض املناطق تقوم بإجراءات تقييد احلقوق واحلريات 
من دون أن تكون تلك اإلجراءات لها ما يبررها قانوناً، كما ال تتعامل بعض جلان 
الطوارئ مع جميع سكان املنطقة وفقاً ملعايير موحدة كالتنقل عبر احلواجز وغياب 
العدالة يف توزيع املساعدات االجتماعية، وضعف الشفافية يف عملها كعدم افصاح 
8. انظر: الهيئة املستقلة حلقوق االنسان، جلان الطوارئ احمللية املشكلة في سياق مواجهة جائحة فايروس كورونا املستجد 

/www.ichr.ps  .15/4/2020 ،2 في الضفة الغربية، ورقة موقف رقم

9. املصدر السابق.
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بعضها عن إيراداتها من التبرعات وأوجه إنفاقها. كما مت تسجيل ارتكاب بعض 
أعضاء جلان الطوارئ احمللية ملخالفات قانونية مثل: االعتداء بالضرب وإساءة 
املعاملة ملواطنني وتخريب ممتلكاتهم ال سيما املركبات ووقوع العديد من الشجارات 

بني املواطنني وهذه اللجان، وبني األخيرة واألجهزة األمنية. 

مكانة الشباب والنساء يف جلان الطوارئ يف محافظة قلقيلية

التهميش  هذا  قلقيلية وجتلى  محافظة  الشباب يف  لدور  واضح  تهميش  هناك 
بعد اعالن حالة الطوارئ بالبالد وتشكيل جلان الطوارئ يف كل محافظة. تشير 
املشاهدات واللقاءات التي اجراها فريق العمل الى ضعف الوجود الشبابي عامة 
والنسائي خاصة يف جلان الطوارئ مبحافظة قلقيلية؛ فقد شاركت ثماني نساء 
يف اللجان اخلمسة والعشرين التي مت انشائها يف احملافظة منها عضو يف جلنة 
الطوارئ املركزية يف احملافظة ممثلة لالحتاد العام للعمال.  ويعود غياب تواجد 

النساء لعدة عوامل منها

جهاز  فمثاًل  املشاركة  من  املؤسسات  يف  العامالت  النساء  معظم  رفض  أواًل: 
الوقوف على حاجز  والضابطات يف  االختيار لشرطيات  أعطى حرية  الشرطة 

احملبة وشاركت شرطية واحدة فقط ملدة محدودة.

ثانيًا: غياب النساء عن املناصب القيادية يف احملافظة يف املؤسسات احلكومية؛ 
فاملناصب التي حتتلها النساء يف عملها هي مناصب ال حتتاجها جلنة الطوارئ.

تتناسب مع مهام جلان  للنساء ال  البنية اجلسدية  أن  الى  البعض  ويعزو  ثالثًا: 
الطوارئ مثال عدم قدرتها على حمل الطرد الغذائي.

من  لياًل  باخلروج  لسيداته  يسمح  وال  محافظ  مجتمع  القلقيلي  املجتمع  رابعًا: 
منازلهن.
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الفئات  لوجود  الى عدم احلاجة  املسؤولني احملليني  البعض من  نظرة  خامسًا: 
الشابة يف جلان الطوارئ فاملؤسسات املوجودة فيها تكفي.

التوصيات

تكتسي مشاركة الشباب واملرأة يف جلان الطوارئ أهمية بالغة لضمان أوسع مشاركة 
شعبية يف العمل التطوعي، وتفعيل القدرات املغيبة عن العمل العام للشباب واملرأة 
واللذان يشكالن أغلبية املواطنني يف احملافظة. إن مأسسة عمل جلان الطوارئ 
وضمان قيامها يف حماية املواطنني ليس فقط من االثار الصحية ملثل هكذا جائحة 
عملية  مخاطر  مستقبلية يف ظل  مواجهة  أية  عن  املترتبة  االثار  ملواجهة  إن  بل 
الضم وفرض السيادة املنوي تنفيذها من قبل احلكومة اإلسرائيلية على األراضي 

الفلسطينية احملتلة عام 1967 يتطلب من بني أمور متعددة القيام ما يلي:  

• ضرورة تعزيز دور الشباب وتنظيم جهودهم بشكل متناسق مع اجلهود الرسمية 
بحيث تصبح مكملة ومساعدة لها.

• وجود مؤسسة حاضنة للشباب والنساء يف محافظة قلقيلية تعزز من وجودهم 
ودورهم يف املجتمع. 

• اعطاء املرأة فرصة يف حصولها على مناصب إدارية عليا يف احملافظة.

• ضرورة العمل على أعادة مأسسة جلان الطوارئ مبا يضمن مشاركة واسعة يف 
عضوية جلانها املختلفة.

• ان تتضمن جلنة الطوارئ يف احملافظة على األقل 30% من أعضائها نساء 
واملجلس  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  الوطني  املجلس  قرارات  مع  انسجاما 

املركزي بهدف تفعلي مشاركة املرأة يف األطر العليا يف احملافظة.
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كيف ميكن تطوير الفضاءات اآلمنة للشباب ومشاركتهم يف 
صنع السياسات احمللية حملافظة طولكرم 

مما ال شك فيه أن زيادة فضاءات املشاركة املدنية للشباب يف مستوى صناعة 
الوطنية حتت عنوان  الفلسطينية ينسجم مع السياسة  القرار داخل احملافظات 
»شبابنا مستقبلنا« املنبثقة عن األولوية الوطنية السابعة ألجندة السياسات الوطنية 
)2018 - 2022( حيث أشارت إلى أن التدخل السياساتي يقتضي »متكني الشباب 

يف دولة فلسطني وتهيئتهم للمشاركة الفاعلة يف احلياة العامة وبناء الدولة«. 

التدخالت  لترجمة  الضرورية  األدوات  احدى  املدنية  املشاركة  فضاءات  تعد 
السياساتية للحكومة بهدف خلق مساحات آمنه للشباب للتعبير عن احتياجاتهم 
وآرائهم ومساهمتهم يف إدارة احلكم يف مستوى احملافظة ويف الهيئات احمللية. 
ويف الوقت نفسه تساهم هذه الفضاءات يف تعزيز أدوات املساءلة وآلياتها على 
املستوى احمللي، وتطوير قدرات الشباب للمساهمة يف صناعة السياسات العامة 

وخطط احملافظات وتطوير املشاركة االهلية فيها.

إن غياب مساحات املشاركة املدنية التفاعلية، وغياب وصول الشباب إلى عملية 
صنع القرار، وكذلك تدهور مستوى احلقوق املدنية، وارتفاع نسبة تطبيق القانون 
تراجع  وكذلك  االجتماعية،  القيم  ونكوص  االقتصادي،  الوضع  وتدهور  باليد، 
املجلس  وغياب  األبوية  واملنظمات  العشائرية،  وهيمنة  االجتماعية،  الروابط 
التشريعي والعملية الدميقراطية، يعد نتيجة لالنكماش املستمر يف األماكن املدنية، 

وهي عوامل رئيسية من شأنها أن تؤدي باستمرار إلى حتفيز ثقافة العنف.

الشباب طاقات مهدورة

فيما  احلكوميني  واملسؤولني  السياسية  القيادات  تصريحات  ترجمة  اغفال  إن 
يتصل بدور الشباب ومشاركتهم يف املجتمعات املدنية، الى خطط تنفيذية قابلة 
باملنظومة  ثقتهم  وتراجع  الشباب عن مجتمعاتهم،  اغتراب  إلى  يؤدي  للتحقيق، 
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احلاكمة10.  إال إن هذه الترجمة ال يجب أن تتم مبعزل عن شراكة فاعلة للشباب 
يتعاونوا  أن  ميكنهم  لذا  غيرهم،  من  أكثر  احتياجاتهم  يدركون  فالشباب  فيها، 
صياغة  عبر  يواجهونها،  التي  للتحديات  حلول  لتطوير  العامة  املؤسسات  مع 
السياسات واخلدمات العامة التي تنسجم وتطلعاتهم، وتعزز من قيم مواطنتهم، 

وترفع من ثقتهم يف منظومة العمل العام. 

اّتخاذ  تتطلب  واخلدمات  السياسات  دورة  يف  وانخراطهم  الشباب  مشاركة  إن 
على  وحرياتهم  املدنية  حلقوقهم  ضمانات  بتقدمي  تتمثل  إضافية  إجراءات 
غرار الوصول إلى املعلومات وحرية الرأي والتعبير، وحرية تأسيس اجلمعيات 
والتجّمع، والشراكة يف صناعة القرار، وحتسني واقع املساءلة، وهي تُعّد شروًطا 
مسبقًة ضروريًة.  ملواطنة فاعلة غير أن هذه الشروط واالنفتاحات املختلفة على 
أفكار مشاركة الشباب تبقى مرهونة بوجود فضاءات تفاعلية، آمنة، ومستجيبة 
ال  املثال  سبيل  على  وهنا  املجتمعية،  املكونات  من  املختلفة  الفئات  الحتياجات 
النساء  لشراكة  آمنة  فضاءات  تهيئة  املختلفة  احلكم  مؤسسات  على  احلصر، 
والفتيات، وذوي االعاقة، والشباب، وهذا يتطلب مراعاة خاصة الحتياجات كل 
فئة من تلك الفئات لتساهم يف احلوار املجتمعي، املؤدي الى صنع سياسات عامة 

منضبطة الحتياجات اجلمهور.11

تدرك هذه الورقة طبيعة التعقيدات، والظروف اخلاصة التي قد تتطلب التهيئة 
لتلك الفضاءات، ونعي أن هناك حاجة لتجويد استخدام األدوات التكنولوجية، 

كمدخل رئيس قادر على تعويض نقص الفضاءات التفاعلية اآلمنة.

تختلف أشكال مشاركة الشباب يف احلياة العامة، من مكان آلخر، وتبعاً لألبعاد 
الثقافية الكلية، واحمللية، وتبرز أشكال مختلفة كالتطوع أو الريادة االجتماعية، 
أو املشاركة يف املشاورات العامة أو االقتراع أو الترشح او االنخراط يف العمل 
10. انظر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، النتائج الرئيسية السبع من استبيان حوكمة الشباب، برنامج احلوكمة في 

الشرق األوسط وشمال افريقيا، 2018، ص 14.

11. املصدر السابق، ص 16.
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هامة  تفاعلية  مساحًة  واجلامعات  املدارس  تشكل  »وهنا  النقابي  أو  احلزبي، 
للشباب للمشاركة يف صنع القرار، سواء من خالل املنظمات الطالبية ومجالس 

الطلبة على سبيل املثال أو التفاعل اآلمن يف حرم املدرسة أو اجلامعة.

بني  مهّماً  وسيطاً  دوراً  الشبابية  واملنظمات  اجلمعيات  تؤدي  أخرى  جهة  من 
الكتساب  للشباب  آمنة  مساحة  توفير  وميكنها  والشباب  العامة  السلطات 
الرسمية  السلطات  مع  املنتظمة  املشاورات  الشباب يف  انخراط  لكن  املهارات. 
تضيف إمكانيات التعبير يف فضاءات ذات معنى تأثيري أي مبعنى آخر املساهمة 

يف رسم السياسات وتطوير املقترحات واخلطط العامة.  

املنطقة  بلدان  أغلب  يف  هو  كما  فلسطني  العامة يف  املشاورات  مفهوم  زال  ما 
العربية، يتسم باملوسمية، ويف حدود ضيقة ال تسمع بتفاعل ادماجي خالق، قادرة 
على صهر اجلهود املختلفة يف بوتقة تنموية حقيقية، ويقتصر يف غالب األحيان 
على مجالس استشارية أو هيئات نخبوية يتم اشراكها بشكل موسمي يف صياغة 
السياسات العامة، وعليه، فان التزام املواطن )سيما الشباب(، بها يبقى ضعيفاً 

ومستوى الشراكة واملسؤولية على املنجزات يبقى يف حدود ضيقة.

تفتقر السياسات التي يتم صناعتها باحلدود الضيقة، إلى شراكة املنتفعني يف 
نتاجها.  املختلفني على  العالقة  تنفيذها، ورصدها وتقييمها، وحرص أصحاب 
ومن منظور إقليمي، يبدو أن غياب املتطلبات احملددة املفروضة على املوظفني 
الشبا  من  املصلحة  أصحاب  ِقبل  من  االهتمام  غياب  عن  فضاًل  »احلكوميني« 
الشباب متّثل عوائَق رئيسيًة، حيث  والتعامل املوسمي مع مبادرات مشاركة  ب 
يتعلق بجودة  بتقدمي املالحظات فيما  للشباب  آلية نظامية تسمح  تتوفر أي  ال 

البرامج واخلدمات12.

12. املصدر السابق، ص 14.
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الفضاءات املدنية: املفهوم واالليات

ميكن تعريف الفضاءات املدنية بأنها مجموعة اإلجراءات والوسائل واآلليات التي 
تتيح للمواطنني االنخراط املباشر يف تسيير الشؤون العامة.  أي أنه يتم تعريفها 
من خالل الوسائل املتاحة ملمارستها ارتباطا بالهدف املقصود من تكريسها. تسّد 
الفضاءات املدنية ثغرات النظم املركزية وغياب وسائل التمثيل للفئات االجتماعية 
واجلماعات القطاعية، مثل الشباب، وتتجه إلى اشراك هذه الفئات االجتماعية 
يف عملية صنع السياسات العامة. وهي تشمل بشكل عام طرقاً مختلفة لتدخل 
املواطنني، سواء كان ذلك بشكل فردي أو من خالل منظمات املجتمع املدني، يف 

إعداد السياسات واخلطط العامة. 

وغالبا ما تستخدم عبارة الفضاءات املدنية باعتباراتها مساحات آمنة ملشاركة 
مستمّرة يف املناقشات العامة ويف شؤون اجلماعة احمللية13 ويف ضبط السياسات 
احمللية. وهي تشمل احلق يف اإلعالم »احلصول على املعلومات« ويف االستشارة 

والتشاور وحتى حق املشاركة يف اتخاذ القرار.

على املستوى احمللي »أي هنا احملافظة« فإن الفضاءات املدنية تعني مجموعة 
متباينة من التقنيات واإلجراءات والطرق؛ كاالستطالعات ذات املصلحة العامة، 
للمحافظة  االستراتيجية  اخلطة  يف  التشاور  وإجراءات  احمللية،  واالستفتاءات 
ومجالس  للمحافظات  االستشارية  واملجالس  احمللي،  االهتمام  ذات  واألمور 
املشترك  هدفها  ويتمثل  احمللية،  الهيئات  يف  األحياء  مجالس  وكذلك  الشباب، 
يف إشراك املواطنني يف اتخاذ القرار العام. وميكن ملشاركة املواطنني أن تأخذ 
شكاًل تلقائياً أو شكاًل ذا طابع مؤسسي. وميكن بذلك للمشاركة أن تنطلق من 
القاعدة، أي مباشرة من املواطنني، يف شكل تصاعدي غير أنه ميكن للمسؤولني 

السياسيني أيضا طلبها وتأخذ بذلك شكاًل تنازلياً. 

13. تشمل سكان احملافظة وهي أيضا للهيئات احمللية في املدن والقرى واملخيمات التي تديرها مجالس منتخبة أو معينة.
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تتضمن الفضاءات املدنية »احمللية« أربعة أدوات هي:

1.  االعالم االدماجي التفاعلي: يتمثل يف وضع املعلومات املتعلقة بعمل االدارات 
محددة،  منصات  على  الوصول،  وسهلة  منظمة  بطريقة  العموم،  أمام  احمللية 
وهي مرحلة أولية تهدف الى رفع وعي املواطنني، باحلدود النظامية لعمل تلك 
أن حتول  التي من شأنها  واملعيقات  ومنجزاتها،  وآلية سير عملياتها،  اجلهات، 
دون حتقيق نتائجها. كما تهدف هذه العملية إلى مشاركة املواطنني، باملعلومات؛ 
االمر الذي يتطلب توفير أدوات االتصال من موقع الكتروني رسمي للمحافظة 
ومشاركة املواطنني االنباء واإلعالنات والقرارات عبر وسائل االتصال املختلفة 

مبا فيها وسائل التواصل االجتماعي.  

2.  املشاورات العامة يف العمليات النظامية: 
فكرة  متعددة-وهي  أشكال  النظامية  العمليات  يف  العامة  املشاورات  تتخذ 
خالل  من  التشريعية-إما  العمليات  يف  العامة  املشاورات  مفهوم  من  مستنبطة 
اللقاءات املباشرة، أو من خالل الربط االلكتروني، فيما يتصل باللقاءات املباشرة 
فهي عملية تقوم باألساس على ترتيب لقاءات تشاورية يف مستويات موسعة، ويف 
أوقات محددة على مدار العام يتم مبوجبها طرح القرارات والسياسات العامة 
وتصميم اخلدمات ملشاركة مجموعات موسعة من املواطنني، وهي عملية مكلفة 

ويصعب تنظيمها الحتياجها ملوارد كبيرة. 

أما املشاورات العامة عبر الربط االلكتروني، وهي عملية من االستفتاءات العامة 
السياسات  ملكية  وتعزيز  آراؤهم،  جتنيد  لغرض  املواطنني،  على  طرحها  يتم 
العامة لدى املواطنني، بحيث متنح السياسة املقترحة فترة معينة الستدخال آراء 
املواطنني حولها، وعليه يتم حتصني السياسة العامة، بأكبر قدر من املوافقات 
عليها، أو معرفة رأي املواطنني حولها، أو رفضها، وبالتالي يدرك صانع القرار 

حجم مناصري السياسة أو معارضيها قبل الشروع يف تنفيذها.
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يف هذه احلالة تقوم احملافظة أو الهيئة احمللية بإعالم املواطنني حول مشاريع 
محددة وتطلب منهم آراءهم بصورة مسبقة. غير أن احملافظة أو الهيئة احمللية 
عنها،  يعبرون  التي  واملالحظات  لآلراء  وفقا  وقراراتها  خياراتها  توجيه  ميكنها 
اجلهة صاحبة  وتتولى  إبطاله،  أو  االقتراح  إلقرار  االستشارة  استخدام  وميكن 
القرار تنظيم االستشارة وتبليغ نتائجها لألشخاص الذين متت استشارتهم؛ وهنا 

حتتفظ احملافظة أو املجلس احمللي بسلطة القرار.

3. التشاور: جُتري احملافظة/ الهيئة احمللية حواراً مع املواطنني وتنشئ فضاًء 
لذلك. يتم إعالم املواطنني مبشروع أو بقرار يجب اتخاذه وميكنهم اقتراح أفكار 
املواطنني،  مبقترحات  تأخذ  أن  احمللية  الهيئة  وللمحافظة/  أصواتهم.  وإبالغ 
وبذلك يتم بإدماج املواطنني والفاعلني احملليني بالتشاور بشكل مباشر يف مسار 

إعداد القرار عندما يتعلق األمر مبشروع معني.

4. املشاركة يف اتخاذ القرار: تتخذ احملافظة/الهيئة احمللية واملواطنون قرارات 
يشارك  بحيث  بالسياسات؛  املتعلقة  والتحديات  املسائل  بعض  حول  مشتركة 

املواطنون يف إجناز املشروع مع الفنيني ويبلورون احللول سوياً.

الفضاءات املدنية التفاعلية للشباب يف محافظة طولكرم

على الرغم من عدم وجود نصوص تشريعية 
أو  مساحات  بخلق  الرسمية  الهيئات  تلزم 
فضاءات ملشاركة الشباب إال أن السياسيات 
احلكومية تشير إلى أهمية توفير اإلمكانيات 
لضمان مشاركة الشباب. فقد أولت أجندة 
السياسات الوطنية )2017-2022( أهمية 
من  ذلك  وضع  خالل  من  املشاركة  لهذه 

ضمن األولويات السياساتية األسـاسية

يف  املقترحـــة  والتدخـــالت  السياســـات 
لقطـــاع  الوطنيـــة  اخلطة االســـتراتيجية 
وتوســـيع  لتفعيـــل  الفلســـطيني  الشـــباب 
مستويات املشاركة السياسية واملدنية لفئات 

الشباب.
احلياة  التأثير يف  الشباب يف  دور  زيادة   .1
العامة وصناعة القرار على املستوى الوطني.

تعزيز  تستهدف  مبادرات  تنفيذ   .2
املدنية  احلياة  يف  الشباب  مشاركة  وتفعيل 

والسياسية.
3. زيادة مشاركة الفتيات يف صناعة القرار 

وضمن املؤسسات واألطر الشبابية.
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الفاعلة  حيث نصت على "متكني الشباب يف دولة فلسطني وتهيئتهم للمشاركة 
يف احلياة العامة وبناء الدولة، والتأكد من توفر فرص للشباب لتحقيق مستقبل 

أفضل، وإيالء التركيز بوجه خاص على مساعدة الشباب احملرومني".

فيما أشارت اخلطة االستراتيجية الوطنية لقطاع الشباب الفلسطيني14 بشكل 
األول  االستراتيجي  الهدف  جاء  حيث  القرار  الشباب يف صنع  ملشاركة  أوضح 
حتت عنوان تفعيل وتوسيع مستويات املشاركة السياسية واملدنية لفئات الشباب. 
حيث تضمن هذا الهدف تدخاًل سياساتياً يتعلق بزيادة دور الشباب يف التأثير 
الهدف  أشار  فيما  الوطني.  املستوى  على  القرار  وصناعة  العامة  احلياة  يف 
والسياسية  املدنية  واحلقوق  املواطنة  بقيم  الوعي  "زيادة  الثاني  االستراتيجي 
للشباب" إلى تنفيذ مبادرات تستهدف تعزيز وتفعيل مشاركة الشباب يف احلياة 
"تعزيز مفهوم املساواة بني  الرابع  الهدف االستراتيجي  أما  املدنية والسياسية. 
اجلنسني من فئة الشباب" فقد أضاف تدخاًل يتعلق بزيادة مشاركة الفتيات يف 

صناعة القرار وضمن املؤسسات واألطر الشبابية.

مما ال شك فيه أن اخلطة االستراتيجية لقطاع الشباب تقدم العديد من التدخالت 
الهامة على صعيد مشاركة الشباب وفتح فضاءات ومساحات للمشاركة لهذه الفئة 
خاصة أن اخلطة االستراتيجية أكدت يف شعارها على أن »الشباب مستقبلنا« 
الوطنية  السياسات  أجندة  يف  املتضمنة  الوطنية  السياسة  مع  بذلك  منسجمة 
من  عمرية  كفئة  الشباب  حجم  من  تنبع  األهمية  هذه  أن  كما   .2022-2017
العدد السكاني يف البالد؛ فحسب نتائج اإلحصاء الفلسطيني للعام15 2017 تشكل 
الفئات العمرية أقل من 29 سنة أكثر من ثلثي السكان )أي 71%(، كما أن ربع 
السكان )24%( هم من الفئة العمرية )18-29 سنة(، وهي نسبة مرتفعة وحتتاج 
إلى بذل مزيد العناية من قبل السلطات احلاكمة إلشراك الشباب يف مراكز صنع 

14. انظر موقع املجلس األعلى للشباب والرياضة 
http://hcys.ps/ar/page/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9p%D8%A7%
D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A

C%D9%8A%D8%A9p17p22
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2364.pdf :15. انظر
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القرار سواء لتحديد األولويات كما هم يرونها أو جعل هذه الفضاءات مركز رفد 
املجتمع بالقيادات املستقبلية. وكما تشير نتائج اإلحصاء العام للعام 2017 فإن 
من   %63 حوالي  تبلغ  29 سنة يف محافظة طولكرم  أقل من  العمرية  الفئات 
العمرية  للفئة  و%25  )0-17 سنة(  العمري  للفئة   %39 بواقع  السكان  مجمل 

)18-29 سنة(.

تشير نتائج اإلحصاء العام للعام 2017 بأن الفئات العمرية أقل من 29 سنة يف 
محافظة طولكرم تبلغ حوالي 63% من مجمل السكان بواقع 39% للفئة العمري 
رئيسيا  عمودا  بذلك  وهي  سنة(،   29-18( العمرية  للفئة  و%25  سنة(   17-0(
فإنه  والرياضة16  للشباب  املجلس األعلى  لسجل  ونافذة مستقبلية. وفقاً  للعمل 
يوجد فقط خمسة منظمات أهلية تعني بالشباب مقرها محافظة طولكرم. لكن 
يف املقابل فإن هناك مجموعات شبابية مختلفة اجلزء األهم منها مت انشائها من 
قبل منظمات أهلية تعنى بالشباب أو التنمية احمللية أو حقوق االنسان مقرها 
من  األعلى  النسبة  فيها  التي  احملافظة  تشكل  حيث  والبيرة  اهلل  رام  محافظة 

منظمات املجتمع املدني وهي االقدر على جلب التمويل ألعمالها.

يف  بها  املعمول  املدنية  الفضاءات  إحدى  للمحافظة  االستشاري  املجلس  ميثل 
محافظة طولكرم )الذي يجمع يف عضويته بني املؤسسات العامة يف احملافظة 
من خالل  احملافظ  مساعدة   )1( إلى؛  يهدف  فيها(  املدني  املجتمع  ومؤسسات 
املواطنني  احتياجات  وطرح  »التداول يف جميع شؤون احملافظة«،  الرأي  تقدمي 
مراقبة  خالل  من  احملافظة  مؤسسات  أداء  على  احمللي  املجتمع  ومالحظات 
واحتكاك هذه الهيئات املدينة باألجهزة املدنية واألمنية. و)2( تقدمي االقتراحات 
التعليمية  املختلفة  القطاعات اخلدمية  لتطوير  التوصيات  األداء وطرح  لتطوير 
أو الصحية أو االقتصادية والزراعية. )3( املساهمة يف اقتراح املشاريع التنموية 
باخلطط  املتعلقة  التوصيات  تقدمي   )4( إقرارها.  اجل  من  للمحافظ  ورفعها 

16. انظر: موقع املجلس األعلى للشباب والرياضة
http://hcys.ps/ar/page/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D 

8%B2p%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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رصد   )5( الشاملة.  التنمية  وحتقيق  احملافظة  لتطوير  الالزمة  االستراتيجية 
املشكالت واملعوقات التي تواجه احملافظة وطرح احللول املناسبة لها. )6( تعزيز 
التعاون والتنسيق ما بني املؤسسات األهلية واحلكومية. وهذا املجلس ينعقد يف 

فترات مختلفة.

املجلس  يف  للشباب  متثيل  أو  شبابية  أجسام  ضم  يتم  لم  أنه  املالحظ  ومن 
االستشاري. بالتالي لم مينح الشباب إمكانية لعب دور يف عملية صنع السياسات 
بعمل  القرارات اخلاصة  اتخاذ  املشاركة يف  أو  التنموية على مستوى احملافظة 

احملافظة.

تطوير الفضاءات املدنية يف محافظة طولكرم كضامن ملشاركة الشباب

تنص املادة الثانية من املرسوم الرئاسي رقم 22 لسنة 2003 على أن »احملافظ 
هو ممثل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس اإلدارة العامة وأعلى سلطة 
يف محافظته ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للسلطة.« ما يضع احملافظ يف 
جوهر تنفيذ السياسات واخلطة االستراتيجية املقرة من مجلس الوزراء والتي 
تقضي، كما ورد يف أجندة السياسات الوطنية واخلطة االستراتيجية للمجلس 
األعلى للشباب والرياضة، مبشاركة الشباب وتطوير دمجهم يف صناعة السياسات 

احمللية ومراكز صنع القرارات انسجاما مع السياسات الوطنية. 

مشاركة  شكل  لتحديد  طولكرم  محافظ  أمام  خيارات  عدة  الورقة  هذه  تقدم 
القرار على  السياسات احمللية ومشاركتهم يف مراكز صنع  الشباب يف صناعة 
القدرات  من  االستفادة  لضمان  الرئيسية  الضمانات  كأحد  احملافظة  مستوى 
املتوفر املتوفرة للشباب وانسجام السياسات احمللية مع االحتياجات املتولدة لدى 

أغلبية السكان »الشباب« يف احملافظة وهي على النحو التالي: 

اخليار األول: عقد لقاءات مفتوحة دورية مع الشباب، يتيح هذا اخليار عرض 
كما  املقبلة،  الفترة  يف  عليها  العمل  ينوي  التي  واخلطط  للسياسات  احملافظ 
واخلطط.  السياسات  هذه  على  وتعليقاتهم  اقتراحاتهم  تقدمي  للشباب  يضمن 
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من مزايا هذا اخليار ضمان دورية اللقاء والشعور باهتمام احملافظ باالستماع 
إلى آرائهم وقد يتيح تبادل املعلومات والنقاش يف السياسات احمللية. أما عيوب 
بإعالم احلاضرين  تتعلق  أي  تكون شكلية  اللقاءات عادة  فإن هذه  هذا اخليار 
أو  النقاش  االنخراط يف  بعدم  الشباب  من  احلاضرين  يدفع  ما  اخلطط  بهذه 
عدم اعتبار هذه اخلطط والسياسات تعبر عن احتياجاتهم وفقدان ملكيتهم لهذه 

اخلطط واملشاريع.

اخليار الثاني: فيتمثل هذا اخليار بتحديد نسبة متثيل للشباب يف عضوية املجلس 
االستشاري للمحافظة، بحيث يتم تعني األعضاء الشباب بقرار من احملافظ على 
غرار قرار تشكيل املجلس االستشاري يف احملافظة. يضمن هذا اخليار مشاركة 
الشباب يف مركز صنع السياسات يف احملافظة؛ سواء من خالل املؤسسات الشبابية 
أو املجموعات الشبابية أو االفراد من الفئة العمرية ما بني )18-29( عاما ممن 
يعتبرون كفاءات يف مجاالت مختلفة. يف املقابل فإن عملية التعيني بحد ذاتها تُبقي 
على سلطوية وتفرد احملافظ يف عملية االختيار والتي يقابلها رفض الشباب لتعيني 
أقرانهم للقيام بتمثيلهم يف املجلس االستشاري خاصة إذا ما كانت هذه الكفاءات 
املعينة ليست من القواعد الشبابية الناشطة يف املجال املدني. كما أن تأثير الشباب 

يف املجالس االستشارية الواسعة سيكون محدوداً.

اخليار الثالث: يتضمن هذا اخليار انشاء مجلس شبابي يف احملافظة »مجلس 
للمحافظة/  التنفيذي  املجلس  على  تعرض  التي  القضايا  مناقشة  يتولى  ظل« 
التنفيذي/  املجلس  النعقاد  متوازي  بشكل  ينعقد  بحيث  االستشاري  املجلس 
االستشاري. تكمن مزايا هذا اخليار بأن اختيار هذا املجلس يأتي من الشباب 
بطريقة دميقراطية، وان هذا املجلس واعضاءه سينظرون عمليا يف املوضوعات 
يف  الرسمية  املؤسسة  مبحاكاة  ويقومون  االستشاري  املجلس  على  املطروحة 
املشاركة  فيها  مبا  املطروحة  القضايا  يف  ومواقفهم  آرائهم  ويقدمون  احملافظة 
يف رسم السياسات. لكن صعوبة هذا اخليار تكمن يف العملية املعقدة الختيار 
أعضاء املجلس يف ظل نظام مركزي للحكم وعدم وجود انتخابات للمحافظ أو 
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مجلس منتخب للمحافظة، وأن الشباب ينظرون لهذه املؤسسة باعتبارها مؤسسة 
صورية وليست لها تأثير يف السياسات واخلطط العامة التي يناقشها.  

اخليار الرابع: انشاء منتدى مدني يف احملافظة يضم منظمات أهلية ومنظمات 
داعمة  أو  توعوية  تقدم خدمات  الشباب  مجال  ناشطة يف  ومجموعات  شعبية 
يف  االجتماعي  التغيير  تولي  على  وقدرتهم  الشباب  بدعم  املتعلقة  للنشاطات 
مناطقهم، ينعقد بشكل دوري. يتيح هذا اخليار عقد املشاورات والتشاور حول 
املوضوعات املختلفة املتعلقة بعمل احملافظة واملساهمة يف رسم السياسات، وهي 
مجموعة متنوعة سواء يف نوعية العضوية )مؤسسات وافراد( أو التخصصات أو 
اإلمكانيات وتوفير القدرات املادية لدعم النشاطات احملتملة لهذا املنتدى. كما 
واخلطط،  السياسات  هذه  على  وتعليقاتهم  اقتراحاتهم  تقدمي  للشباب  يضمن 
ميثله.  من  أو  احملافظ  مع  واملواقف  اآلراء  لتبادل  للشباب  آمًنا  فضاًء  ويشكل 
إن أحد عيوب هذا اخليار أنه ال يستند إلى إطار قانوني مرجعي يضمن إلزام 
احملافظ بالتعامل معه بجدبة، كما أن جدية هذا املنتدى ستعتمد على مدى اميان 

احملافظ ذاته بأهمية العمل األهلي مبا فيه الشبابي.

اخلالصة

إن خيار انشاء منتدى مدني يف احملافظة، كما جاء يف اخليار الرابع أعاله، مينح 
متثيل أكبر ملشاركة الشباب ويضمن مشاركة مؤسسات ومنظمات فاعلة يف مجال 
الشبابي وباإلضافة إلى مجموعات شبابية وأفراد لديهم إسهامات على املستويني 
احملافظة أو الوطني، كما يتيح تيسير الرقابة املدنية على عمل احملافظة ويخلق 
مساحات للمساءلة، ويعكس وجهات النظر املختلفة داخل املجتمع احمللي. ومع 
ذلك، فإن هذا ليس كافيا لضمان مشاركة الشباب وتوفير فضاءات مدنية آمنة 

لهم حيث أن هناك حاجة خلطوات إضافية:    

أوال: استخدام وسائل التواصل املختلفة مبا فيها االلكترونية إلبالغ الشباب عن 
الفرص املتاحة أمامهم للمشاركة يف االستشارات العامة وفسح املجاالت أمام احلوار 
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االلكتروني  املوقع  تفعيل  إعادة  يتطلب  بداية  االمر  والشباب. هذا  بني احملافظ 
اخلاص باحملافظة، واملزيد من التواصل مع وسائل االتصال احمللية لهذا الغرض.

إلشراك  املضافة  القيمة  حول  احملافظة  يف  العاملني  وعي  رفع  ضرورة  ثانيا: 
على  االنفتاح  ثقافة  لتعزيز  احلوافز  وتقدمي  العامة  االستشارات  يف  الشباب 

املجتمع يف احملافظة.
العامة  واخلدمات  السياسات  تصميم  مراحل  للشباب يف  الفرص  توفير  ثالثا: 
يف  واملالحظات  والتعليقات  االقتراحات  لتقدمي  وتقييمها  ورصدها  وتنفيذها 
والسياسية  االجتماعية  املشاركة  لزيادة  وذلك  حياته،  على  تؤّثر  التي  املجاالت 

للشباب والشابات.

من  القرار  وبني صانعي  والشابات من جهة  الشباب  بني  التواصل  زيادة  رابعا: 
جهة أخرى عبر قناة اتصال محددة وواضحة الصالحيات باعتماد نهج شامل 

وتشاركي وموارد مؤاتية.
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آليات التعاون بني منظمات املجتمع املدني ومحافظة قلقيلية
خللق فضاءات لتعزيز مشاركة الشباب يف التنمية احمللية

يشكل الشباب يف الضفة الغربية وقطاع غزة الفئة العمرية )14-29(17 حوالي %29 
من مجموع السكان وفقا للجهاز املركزي لإلحصاء للعام 2019، فيما تشكل الفئة 
العمرية )18-30( وهي الفئة الشبابية التي يسمح لها املشاركة يف االنتخابات العامة 
واحمللية حوالي 24 من مجمل السكان18. تشير نتائج االنتخابات احمللية الى اندفاع 
الشباب الفئة العمرية )18-30( للمشاركة الفاعلة يف احلراكات الدميقراطية، حيث 
شكلت مشاركتهم بنسبة 36% من مجمل املقترعني يف االنتخابات احمللية يف عام 
2017، ويف انتخابات اإلعادة عام 2018 شكل املقترعون الشباب حوالي 38.5% من 
مجمل املقترعني، وهي األعلى مقارنة بالفئات العمرية االخرى ما يشير الى رغبة 

كبيرة للشباب يف املشاركة يف احلياة العامة.

من  املختلفة  األطراف  تدعو  العامة  احلياة  يف  املشاركة  يف  الرغبة  هذه  ان 
منظمات املجتمع املدني والسلطات احمللية والوطنية، وبشكل خاص احملافظات 
مبا متثله من سلطة محلية، الى النظر يف تطوير أدوات ووسائل مشاركة فاعلة 
للشباب سيما يف ظل تعطل العملية الدميقراطية نتيجة االنقسام الفلسطيني، 
ويقع على عاتق احملافظات يف شمال الضفة الغربية، وجنوبها، والقدس حتديداً 
لتوسيع رقعة املشاركة الشبابية ملا فيها من محدودية للمساحات  عبئا اضافياً 
يف  مركز  بشكل  املدني  املجتمع  مؤسسات  وتركز  اآلمنة،  والتفاعلية  التشاركية 
اليومي  التأثير  حتت  وقوعها  خصوصية  من  للقدس  وملا  الوسط،  محافظات 
مشاركة  سيما  احلياة  نواحي  كل  على  التضيقية  االحتالل  الجراءات  املباشر 

الشباب يف الفضاء االجتماعي والسياسي العام.

http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/d p الفلسطيني لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  انظر:   .17
fault.aspx#PopulationA

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2364.pdf 18. انظر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
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وحيث أن هذه الورقة تركز على الفضاءات املدنية املخصصة للمشاركة الشبابية 
بوجه  قلقيلية  محافظة  بان  االعتبار  بعني  االخذ  ومع  قلقيلية،  محافظة  يف 
التي تشتد فيها  عام ومدينة قلقيلية على وجه اخلصوص هي من احملافظات 
اهتماماً  فان  كاملة،  على جغرافيتها  اخلناق  تضيق  التي  االحتاللية  االجراءات 
خاصاً يجب أن يولى لهذه احملافظة جلهة تفعيل الشراكة الشبابية يف الفضائني 

السياسي واالجتماعي فيها. 

للفئات   2019 للعام  الفلسطيني  اإلحصاء  نتائج  بحسب  الشباب  تعداد  بلغ 
للفئة   %38 بواقع  السكان  مجمل  من   %67 حوالي  سنة   29 من  أقل  العمرية 
مرتفعة  نسبة  وهي  سنة(،   29-15( العمرية  للفئة   %29 سنة(   14-0( العمري 
إلشراك  الدولة،  يف  احمللية  االدارات  قبل  من  العناية  مزيد  بذل  إلى  وحتتاج 
الشباب يف مراكز صنع القرار سواء لتحديد األولويات كما هم يرونها، أو خلق 

فضاءات للتعبير االمن لهم فيها.

التحديد جمع  وجه  على  يتطلب  املدنية  املشاركة  وتطوير فضاءات  تأسيس  ان 
التدخالت املتصلة بتأسيس وتطوير ثقافة مشاركة فاعلة على أرضية املواطنة 
بناء  الى  اضافة  الغرض،  لذلك  العامة  السياسات  استجابة  وتطوير  الفاعلة، 
مواضيعية  أهداف  الى  املستندة  الفاعلة  للمشاركة  الشباب  قدرات  وتطوير 

مشتركة، بعيداً عن االستقطاب واالصطفاف.

التنموية  مسؤولياتها  مبوجب  الوطني  احلكم  جهة  متثل  احملافظات  أن  وحيث 
املنصوص عليها يف املرسوم الرئاسي رقم )22( لسنة 2003 بشأن اختصاصات 
الثالثة منه والتي تنص على » احلفاظ على األمن  املادة  احملافظني19 وبخاصة 
العام واألخالق والنظام واآلداب العامة والصحة العامة وحماية احلريات العامة 
وحقوق املواطنني«، و«العمل على الرقي االقتصادي والعمراني واالجتماعي يف 
التاسعة  واملادة  القانون«،  سيادة  وضمان  والعدالة  املساواة  وحتقيق  احملافظة 
http://muqtafi.birzeit.edu/en/pg/getleg.  2003 لسنة   22 رقم  الرئاسي  املرسوم  انظر:   .19

asp?id=15397
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للقوانني  التي تنص على »يقوم احملافظ وبالتعاون مع السلطات املختصة وفقاً 
واألنظمة والتعليمات املعمول بها صالحية اإلشراف والرعاية والعمل على حتقيق 
اخلدمات احمللية التي تهم املواطنني يف احملافظة من صحية وتعليمية وثقافية 

واجتماعية وعمرانية وتطويرية وغيره«.

والواردة يف  العامة  السياسة  تنفيذ  على  االشراف  من سلطات  للمحافظ  ومبا 
 2020 الوزراء عام  مع اعالن رئيس  املرسوم، وانسجاماً  الثانية من ذات  املادة 
عاماً للشباب، وما تضمنه خطاب رد رئيس الوزراء، قبوالً بتكليفه، من تأكيد على 
احلريات العامة وصيانتها، وتعزيز املشاركة الشبابية والنسوية. االمر الذي يوجب 
التعاون بني مؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات الرسمية، انسجاما مع االنفتاح 
احلكومي على العمل التكاملي، وادراكا من املؤسسة العامة أن منظمات املجتمع 
املدني يجب أن تساهم يف رسم السياسات العامة والتشريعات، كما يتيح املجال 
املتنوعة  اخلبرات  من  واالستفادة  املجتمعية  احلاجات  على  التعرف  للحكومات 
املوجودة فيها باعتبارها اجلسر بني املواطنني والسلطات العامة وهي تعمل على 
مسافة أقرب من القواعد الشعبية، فإن مهمة تنشيط املشاركة الشبابية وبلورتها 
خلدمة املصالح العامة ال تقع على مؤسسات احلكم احمللي، أو احملافظات، أو 
املجتمع املدني بصفة منفردة، وامنا على الكل العامل يف كل محافظة باشراف 

احملافظ انفاذا للمرسوم الرئاسي.

إن تعزيز العالقة بني منظمات املجتمع املدني واحملافظ بشكل خاص واجلهاز 
االداري يف احملافظة بشكل عام، يعمل على تهيئة وخلق مساحة واسعة لفكرة 
للمجتمع  احلقوق  رعاية  مجال  يف  بينهما  التكاملي  للعمل  املشترك  احليز 
ومنظمات  احمللي،  احلكم  ومؤسسات  احملافظ  )أي  الطرفان  فهما  واملواطنني. 
التشريعيات  يف  عليها  املنصوص  احلقوق  حماية  الى  يسعيان  املدني(  املجتمع 
الفلسطينية، وتعزيز سيادة القانون يف املجتمع، وتعزيز املشاركة الشعبية التنمية 
هذا  توسيع  عن  احلديث  هنا  وميكن  إدارة.  يف  احملافظة  مستوى  على  احمللية 
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التعاون من خالل املتابعة واملبادرة من قبل الطرفني عبر آليات عمل متفق عليها.  
تسعى هذه الورقة الى اقتراح آليات عمل لتعزيز التكامل بني احملافظة ومنظمات 
املجتمع املدني، وهيئات احلكم احمللي، بإشراف احملافظ لتحديد ادوار تتكامل 
فيه اجلهات املختلفة بتجويد مستوى الشراكة الشبابية يف صناعة القرار، وتؤدي 
العمل  من  املرجوة  األهداف  إلى  والوصول  اجلهود  وتنسيق  األداء  تكامل  إلى 
املشترك. كما تهدف هذه الورقة إلى اقتراح األطر واالليات القادرة على تعزيز 
العالقة ما بني احملافظة ومنظمات املجتمع املدني واملجموعات الشبابية، وإلى 
لديهما  املتاحة  االمكانيات  من  االستفادة  تعظيم  بغية  ممكنة  فضاءات  اقتراح 
وتعزيز مشاركة الشباب يف رسم السياسات احمللية وتنفيذ اخلطط العامة يف 
العام،  املال  وهدر  التكرار  من  احلد  يضمن  مبا  للمحافظة،  اجلغرايف  اإلطار 

وتنسيق اجلهود الرسمية واحمللية واألهلية. 
 

منظمات املجتمع املدني واملشاركة يف احلكم

مما ال شك فيه أن املشاركة الشعبية يف احلكم تهدف الى تعظيم ملكية املواطنني 
التنمية مبا  بوتقة  واجلهود يف  الطاقات  وتساعد يف صهر جميع  العام،  للعمل 
يتوفر جلميع  أن  يتطلب  »املشاركة يف احلكم«  التنمية احمللية. هذا االمر  فيها 
املواطنني، رجاالً ونساًء، صوت يف صناعة القرارات، سواء على نحو مباشر أم من 
خالل مؤسسات وسيطة مشروعة متّثل مصاحلهم. وتقوم هذه املشاركة الواسعة 
املشاركة  على  القدرة  على  وكذلك  التعبير  وحرية  اجلمعيات  تكوين  على حرية 

الفاعلة يف صنع السياسات.

عن  تعبر  محلية  عامة  سياسة  إطار  تتم يف  تغيير  عملية  هي  احمللية  فالتنمية 
على  القادرة  احمللية  القيادات  خالل  من  وذلك  احمللية،  للوحدة  االحتياجات 
لرفع  باملشاركة  احملليني  املواطنني  وإقناع  احمللية  املوارد  واستغالل  استخدام 
بني  مجتمعية  على شراكة  ترتكز  احمللية  التنمية  أن  أي  فيها.  املعيشة  مستوى 
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املواطنني والسلطات الرسمية، وهي تشير إلى مجموعة الطرق والوسائل التي 
ميكن من خاللها الناس الذين يعيشون يف مجتمعات محلية من املشاركة والتفاعل 
من أجل حتسني ظروفهم وأحوالهم االقتصادية واالجتماعية مما ميكنهم من أن 

يكونوا جماعات عمل فعالة ومؤثرة يف برنامج التنمية الوطنية.

تشكل مؤسسات املجتمع املدني طيفاً واسع النطاق االختصاصي من املنظمات 
العامة  احلياة  يف  دور  لها  التي  للربح  الهادفة  غير  واملنظمات  احلكومية  غير 
العتبارات  املواطنني  أو  أعضائها  وقيم  اهتمامات  عن  التعبير  بعبء  وتنهض 
أخالقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية.  يتنامى دور منظمات 
على  املدني  املجتمع  يساعد  املختلفة.  املجاالت  من  العديد  يف  املدني  املجتمع 
حتسني احلكم احمللي »احملافظة/ والهيئات احمللية« بتدخالته املختلفة التي تعد 
منظمات  فيها  تعمل  أنواع  ثالثة  الى  االشارة  ميكن  وهنا  خاصة.  أهمية  ذات 

املجتمع املدني:

املهام  وهي  واالنسانية،  اخليرية  واملساعدات  األولية  اخلدمات  توفير  أوال: 
التقليدية التي دأبت على القيام بها املنظمات غير احلكومية واألهلية منذ عقود. 

ثانيا: املساهمة يف العملية التنموية من خالل تقوية ومتكني املجتمعات احمللية، 
مبختلف  والتدريب  املهارات  وتنمية  القدرات  بناء  يف  دور  لها  املجال  هذا  ويف 
املجاالت التنموية كالتخطيط االستراتيجي وصياغة البرامج التنموية وتنفيذها 

وتوسيع املشاركة الشعبية فيها.

ثالثا: املشاركة يف رسم السياسات من خالل اقتراح البدائل والتفاوض عليها أو 
تقوم منظمات  ذلك  أهدافه، ويف سبيل  ولتحقيق  العامة  السياسات  التأثير يف 

املجتمع املدني بوضع آليات ووسائل متعددة منها:

• الرصد واملراقبة، إن حق االطالع واحلصول على املعلومات من حقوق املواطن 
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الذي يسهم يف اتاحة الفرص أمام املجتمع لالطالع على السياسات املتبعة وسبل 
تنفيذها ونتائجها. وبالتالي متتلك بعض منظمات املجتمع املدني املعلومات حول 

القضايا املعروضة.

• تقدمي البحوث والدراسات واالستشارات والرؤى، وأجراء املسوحات امليدانية 
وحتليلها يف إطار انخراطها يف عمليات التشاور واملساورة واملساهمة يف ابراز 

وجهات النظر وخلق التوافقات.

واملناصرة  حشد  مهارات  متتلك  حيث  واملناصرة،  الضغط  جماعات  تكوين   •
للتأثير على القرارات بشأن موضوعات معينة متعلقة باحملافظة من خالل تفعيل 
آليات احلوار مع صانعي القرار احمللي، وتنظيم اجلهد الشعبي ملطلوب ملناصرة 

القضية املطروحة على احملافظة.

• القدرة على التشبيك بني املؤسسات األخرى ما ميكنها من خلق رأي عام.

• مساعدة احملافظة يف البرامج اإلعالمية ونشر الوعي واجراء حمالت توعية 
يف القضايا التي تتعلق باحملافظة.

• تدريب املوظفني املؤسسات العامة يف احملافظة على تقنيات مشاركة املواطنني 
من خالل تنظيم دورات تدريبية واعداد أدلة وتبادل اخلبرات.

وفقا لسجل املجلس األعلى للشباب والرياضة20 فإنه توجد ستة منظمات أهلية 
فإن هناك مجموعات  املقابل  لكن يف  قلقيلية.  بالشباب مقرها محافظة  تعني 
تعنى  أهلية  منظمات  قبل  من  انشائها  مت  منها  األهم  اجلزء  مختلفة  شبابية 
بالشباب أو التنمية احمللية أو حقوق االنسان مقرها محافظة رام اهلل والبيرة 
حيث تشكل احملافظة التي فيها العدد األعلى من منظمات املجتمع املدني وهي 

االقدر على جلب التمويل ألعمالها.

20. انظر: موقع املجلس األعلى للشباب والرياضة
http://hcys.ps/ar/page/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D 

8%B2p%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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الفضاءات املدنية التفاعلية يف محافظة قلقيلية

يظهر املرسوم الرئاسي رقم 22 لسنة 2003 املتعلق باختصاصات احملافظني، 
كما أسلفنا سابقاً، رغبة املشرع الفلسطيني يف ادماج الشرائج املجتمعية املختلفة 
يف عملية رسم السياسات العامة يف احملافظة، حيث أن النص اخلاص »بالعمل 
املساواة  وحتقيق  احملافظة  يف  واالجتماعي  والعمراني  االقتصادي  الرقي  على 
والعدالة وضمان سيادة القانون« يفتح املجال للمشاركة الشعبية باعتبارهم مجاال 

للتنمية من جهة، وشأن جماعي من جهة ثانية.

فيها  مبا  احملافظات،  يف  االستشارية  املجالس  انشاء  مت  االرادة  لهذه  وكنتيجة 
العامة  املؤسسات  عضويته  يضم يف  مدنياً  فضاًء  باعتبارها  قلقيلية،  محافظة 
يف احملافظة ومؤسسات مجتمع املدني فيها »املؤسسات التمثيلية باإلضافة الى 
شخصيات عامة ووفقا لقرارات انشاء املجالس فإنها تهدف إلى؛ )1( مساعدة 
وطرح  احملافظة«،  شؤون  جميع  يف  »التداول  الرأي  تقدمي  خالل  من  احملافظ 
احتياجات املواطنني ومالحظات املجتمع احمللي على أداء مؤسسات احملافظة من 

خالل مراقبة واحتكاك هذه الهيئات املدينة باألجهزة املدنية واألمنية.
القطاعات  لتطوير  التوصيات  وطرح  األداء  لتطوير  االقتراحات  تقدمي  و)2( 
اخلدمية املختلفة التعليمية أو الصحية أو االقتصادية والزراعية. )3( املساهمة 
تقدمي   )4( إقرارها.  اجل  من  للمحافظ  ورفعها  التنموية  املشاريع  اقتراح  يف 
وحتقيق  احملافظة  لتطوير  الالزمة  االستراتيجية  باخلطط  املتعلقة  التوصيات 
وطرح  احملافظة  تواجه  التي  واملعوقات  املشكالت  رصد   )5( الشاملة.  التنمية 
األهلية  املؤسسات  بني  ما  والتنسيق  التعاون  تعزيز   )6( لها.  املناسبة  احللول 

واحلكومية. وهذا املجلس ينعقد يف فترات مختلفة.

ملشاركة  خاصة  أهمية   )2022-2017( الوطنية  السياسات  اجندة  أولت 
الشباب حيث نصت األولوية السياساتية السابعة على »متكن الشباب يف دولة 
والتأكد  الدولة،  وبناء  العامة  احلياة  يف  الفاعلة  للمشاركة  وتهيئتهم  فلسطني 
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خاص  بوجه  التركيز  وإيالء  أفضل،  مستقبل  لتحقيق  للشباب  فرص  توفر  من 
الوطنية  اخلطة االستراتيجية  أشارت  كما  احملرومني«.  الشباب  مساعدة  على 
لقطاع الشباب الفلسطيني21 بشكل أوضح ملشاركة الشباب يف صنع القرار حيث 
املشاركة  وتوسيع مستويات  تفعيل  الهدف االستراتيجي األول حتت عنوان  جاء 
تدخال سياساتيا  الهدف  هذا  تضمن  الشباب. حيث  لفئات  واملدنية  السياسية 
يتعلق بزيادة دور الشباب يف التأثير يف احلياة العامة وصناعة القرار على املستوى 
املواطنة  بقيم  الوعي  زيادة   « الثاني  االستراتيجي  الهدف  أشار  فيما  الوطني. 
واحلقوق املدنية والسياسية للشباب« إلى تنفيذ مبادرات تستهدف تعزيز وتفعيل 
مشاركة الشباب يف احلياة املدنية والسياسية. أما الهدف االستراتيجي الرابع 
»تعزيز مفهوم املساواة بني اجلنسني من فئة الشباب« فقد أضاف تدخال يتعلق 

بزيادة مشاركة الفتيات يف صناعة القرار وضمن املؤسسات واألطر الشبابية.

على  الهامة  التدخالت  من  العديد  الشباب  لقطاع  االستراتيجية  اخلطة  تقدم 
صعيد مشاركة الشباب وفتح فضاءات ومساحات للمشاركة لهذه الفئة خاصة أن 
اخلطة االستراتيجية أكدت يف شعارها على »الشباب مستقبلنا« منسجمة بذلك 
مع السياسة الوطنية املتضمنة يف اجندة السياسات الوطنية 2022-2017. كما 
أن هذه األهمية تنبع من حجم الشباب كفئة عمرية من العدد السكاني يف البالد 

التي جتاوزت ثلثي السكان، وهي بذلك عموداً رئيسياً للعمل ونافذة مستقبلية.

تأطير التعاون بني احملافظة واملجتمع املدني ومجاالته

يتطلب بناء التعاون االتفاق على األهداف مع احللفاء وجتسيمها يف وثيقة تُعّرف 
األطراف املختلفة االلتزامات املتبادلة أو الواجبات واملهام باإلضافة الى األهداف 
املتوخاة من هذا التعاون. وهنا ميكن احلديث عن شكلني رئيسيني لبناء تعاون 
وشراكة بني احملافظة ومنظمات املجتمع املدني املعنية للسير من خالل أحدهما 

http://hcys.ps/ar/page/%D8%A7%D9%84%D8% 21. انظر موقع املجلس األعلى للشباب والرياضة
AE%D8%B7%D8%A9p%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%

D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9p17p22
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أو كالهما، وهما22:

1. وثائق السياسات: تهدف وثائق السياسات إلى تعزيز التعاون بني احملافظة 
القائم،  العمل  إلطار  خارطة  ترسم  أنها  حيث  املدني؛  املجتمع  ومنظمات 
اخلاصة  التوجهات  او  واألسس،  الرؤية،  إلى  باإلضافة  التعاون،  وممارسات 
املجتمع  ومنظمات  تسعى احملافظة  التي  النتائج  املستقبلية، وحتديد  بالشراكة 

املدني لتحقيقها.

ومن املمكن أن تأخذ وثائق السياسات أشكال مختلفة حسب محتواها واألهداف 
التي تسعى لتحقيقها، وممكن أن تتخذ وثيقة السياسات أحد الشكلني:

• وثائق ثنائية )وتسمى أيضا باالتفاقيات واملواثيق( يتم إبرامها بني احملافظة 
وممثلني عن منظمات املجتمع املدني، وتعمل على حتديد أهداف ومبادئ التعاون 

والدور الذي يضطلع به كل طرف.

• الوثائق أحادية اجلانب )واملسماة باالستراتيجيات( تتبناها احملافظة، وتعبر 
املجتمع  منظمات  مع  والتشارك  بالعمل  فقط  واحد  جانب  من  االلتزامات  عن 

املدني يف مجاالت ذات عالقة.

منتدى مدني يف  كإنشاء  املؤسسية(  )االليات  للشراكة  دائمة  خلق منصات   .2
احملافظة وال يقتصر عمله على عمل التنسيق بل يتعداه الى أن يلعب دورا قياديا 
يف احتضان مشاركة فاعلة للشباب يف رسم السياسيات احمللية يف احملافظة، 
وتطوير التوجهات حول كيفية مساهمة مؤسسات املجتمع املدني يف هذا املجال.

بناء آلية مؤسسة بني احملافظ ومنظمات املجتمع املدني يف محافظة قلقيلية

النص  وبخاصة  واختصاصاتهم  احملافظني  لعمل  العامة  األهداف  مع  متاشياً 
الوارد يف املادة الثانية من املرسوم الرئاسي رقم 22 لسنة 2003 الذي يشير الى 

.5 4p 22. انظر: مناذج لتعزيز التعاون بني املجتمع املدني والسلطات العام، ص ص
http://www.icnl.org/programs/mena/Arabic_Files/Models%20to%20Promote%20

 Cooperationp%20Arabic.pdf
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للسياسات  وتنفيذاً  للسلطة«،  العامة  السياسة  تنفيذ  أن احملافظ »يشرف على 
الواردة يف أجندة السياسات الوطنية )2017 - 2022( املقرة من مجلس الوزراء، 
بالتزام  والرياضة  للشباب  األعلى  للمجلس  االستراتيجية  اخلطة  ورد يف  وكما 
املؤسسات العامة مبشاركة الشباب وتطوير دمجهم يف صناعة السياسات احمللية 
ومراكز صنع القرارات انسجاماً مع السياسات الوطنية. ميكن عقد لقاء يضم 
احملافظ ومنظمات املجتمع املدني )ويف مقدمتها املؤسسات الشبابية املوجودة يف 
احملافظة ومؤسسات املجتمع املدني التي تعمل مع املجموعات الشبابية ومنظمات 
املؤسساتية«  »االلية  املدني  املنتدى  بأهداف  التعريف  بهدف  املختلفة(  الشباب 
وتبني هذا اإلطار، واالتفاق على وثيقة أساسية تعالج األهداف املتوخاة من وجود 

املنتدى املدني يف احملافظة.

الشباب  مشاركة  لتطوير  قلقيلية  محافظ  أمام  آليات  عدة  الورقة  هذه  تقدم 
على مستوى  القرار  مراكز صنع  ومشاركتهم يف  السياسات احمللية  يف صناعة 
املتوفر  القدرات  من  االستفادة  لضمان  الرئيسية  الضمانات  كأحد  احملافظة 
املتوفرة للشباب وانسجام السياسات احمللية مع االحتياجات املتولدة لدى أغلبية 

السكان »الشباب« يف احملافظة وهي على النحو التالي:

أوالً: عقد لقاءات مفتوحة دورية مع الشباب، يعرض احملافظ خاللها السياسات 
واخلطط التي ينوي العمل عليها يف الفترة املقبلة، ويستمع احملافظ القتراحات 
وآراء وتعليقات الشباب على هذه السياسات واخلطط. ويتيح تبادل املعلومات 

والنقاش يف السياسات احمللية.

للمحافظة،  االستشاري  املجلس  معينة يف عضوية  بنسبة  الشباب  متثيل  ثانياً: 
تشكيل  قرار  غرار  على  احملافظ  من  بقرار  الشباب  األعضاء  تعني  يتم  بحيث 
الشباب يف مركز صنع  املجلس االستشاري يف احملافظة. مما يضمن مشاركة 
ملجموعات  أو  الشبابية  املؤسسات  خالل  من  سواء  احملافظة؛  يف  السياسات 
الشبابية أو االفراد من الفئة العمرية ما بني 18 - 29 عاما ممن يعتبرون كفاءات 

يف مجاالت مختلفة.
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القضايا  مناقشة  يتولى  »مجلس ظل«  انشاء مجلس شبابي يف احملافظة  ثالثًا: 
التي تعرض على املجلس التنفيذي للمحافظة/ املجلس االستشاري بحيث ينعقد 
بشكل متوازي النعقاد املجلس التنفيذي/ االستشاري. تكمن أهمية هذا االجراء أن 
اختيار أعضاء هذا املجلس يأتي من الشباب بطريقة دميقراطية، وان هذا املجلس 
االستشاري  املجلس  على  املطروحة  املوضوعات  يف  عمليا  سينظرون  واعضاءه 
ويقومون مبحاكاة املؤسسة الرسمية يف احملافظة ويقدمون آرائهم ومواقفهم يف 

القضايا املطروحة مبا فيها املشاركة يف رسم السياسات على هيئة قرارات.

رابعًا: انشاء منتدى مدني يف احملافظة يضم منظمات أهلية ومنظمات شعبية 
ومجموعات ناشطة يف مجال الشباب تقدم خدمات توعوية أو داعمة للنشاطات 
املتعلقة بدعم الشباب وقدرتهم على تولي التغيير االجتماعي يف مناطقهم، ينعقد 
املختلفة  املوضوعات  حول  والتشاور  املشاورات  عقد  يتيح  مما  دوري.  بشكل 
السياسات، وهي مجموعة متنوعة  املتعلقة بعمل احملافظة واملساهمة يف رسم 
اإلمكانيات  أو  التخصصات  أو  وافراد(  )مؤسسات  العضوية  نوعية  يف  سواء 
وتوفير القدرات املادية لدعم النشاطات احملتملة لهذا املنتدى. كما يضمن هذا 
واخلطط،  السياسات  هذه  على  وتعليقاتهم  اقتراحاتهم  تقدمي  للشباب  املنتدى 

ويشكل فضاًء آمًنا للشباب لتبادل اآلراء واملواقف مع احملافظ أو من ميثله. 

التوصيات:

مدني يف  منتدى  انشاء  أن  والتنمية احمللية  للتمكني  الفلسطينية  املؤسسة  ترى 
محافظة قلقيلية يساهم يف تعزيز مشاركة الشباب يف صنع التنمية احمللية بوجود 
منظمات املجتمع املدني التي تلعب دوراً ضامناً يف تأطير وتنظيم عمل املنتدى 
وتوفير اإلمكانيات املادية. كما أن منظمات املجتمع املدني لها جتربة طويلة يف 
العمل كمنصات تفاعلية ما بني املجتمع والسلطات العامة سواء يف مجال تيسير 
الرقابة املدنية على عمل احملافظة، واحلشد واملناصر يف القضايا املختلفة يف 

احملافظة وعكس وجهات النظر املختلفة داخل املجتمع احمللي.
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ومع ذلك، فإن هذا ليس كافياً لضمان مشاركة الشباب وتوفير فضاءات مدنية 
آمنة لهم حيث أن هناك حاجة خلطوات إضافية منها:

بالسياسات  إعالمهم  بهدف  واسع  نطاق  على  للمواطنني  املعلومات  توفير   .1
واخلطط والقرارات اخلاصة باحملافظة عبر وسائل االتصال املختلفة التقليدية 
االلكترونية  كوسائل  احلديثة؛  أو  احمللية،  التلفزة  ومحطات  كاإلذاعات  منها؛ 

ووسائل التواصل االجتماعي.

املجتمع  منظمات  وحتديد  احملافظة  يف  املدنية  الفضاءات  خارطة  اجناز   .2
املدني العاملة يف مجال الشباب سواء تلك اجلمعيات احمللية »املسجلة يف نطاق 
احملافظة« أو العاملة عبر فروع ولها نشاطات يف محافظة قلقيلية أو مجموعات 

شبابية ناشطة يف احملافظة.

3. انشاء منصة الكترونية تفاعلية تتيح الفرص ملشاركة الشباب يف االستشارات 
العامة وتفسح املجاالت أمام احلوار بني احملافظ والشباب.

4. تأسيس املنتدى املدني »االستشاري« حملافظة قلقيلية، بحيث تعقد اجتماعاته 
ومؤسسات  االداري،  اجلهاز  من  مناسباً  يراه  ومن  احملافظ  يضم  دوري  بشكل 

املجتمع املدني ومجموعات شبابية من احملافظة.

5. العمل على مأسسة مفهوم املشاورات العامة يف العمليات النظامية يف صناعة 
القرارات االستراتيجية يف احملافظة عبر التفاعل االلكتروني.

6. تأسيس مسار التعليم املدني يف محافظة قلقيلية، والذي تشرف فيه مؤسسات 
املجتمع املدني، ومؤسسات احلكم احمللي، على تعليم مفاهيم املواطنة بإشراف 

احملافظة. 




