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 الشباب والتنمية

 مفهوم التنمية

 
قتـصادية يطلـق عليـه      المنذ نهاية الحرب العالمية الثانية ظهر فرع مستقل من النظريـة ا           

صبحت الحكومات في البلدان النامية     أمنذ ذلك الوقت    . قتصاديات التنمية   اقتصاديات النمو أو    ا
. ر جدياً فـي عمليـة التنميـة        في آسيا وإفريقيا وأمريكا الآلتينية وبعض الدول األوروبية تفك        

. بمعنى آخر فإن مفهوم التنمية سبقته العديد من المفاهيم والتي قصد منها تطور المجتمعـات                
وعليـة فقـد طرحـت    . 1مثل التطور والتقدم والتمدن والتحديث والتحضر والرقي والتغريب  
بعد أن حصلت هذه الـدول  قضية التنمية في الدول المستقلة في آسيا وإفريقيا وأمريكا الآلتينية   

مما حدى بهذه الدول    .  ولكن هذا اإلستقالل لم يكن هو الغاية النهائية          ،على إستقاللها السياسي    
أن تبذل جهوداً كبيرة من تحريرها من التبعية للخارج بإعتبار اإلستقالل السياسي هـو بدايـة                

أتى مـن خـالل الخطـط       جتماعي على حد سواء، وأن هذا التطور يت       القتصادي وا الللتطور ا 
بعد سيطرة سياسية وعـسكرية     . جتماعية  القتصادية وا الالتنموية التي تتناول مجمل الجوانب ا     

 .قتصادية للدول اإلستعمارية على هذه الدولاو
وبالتالي فقد أصبح مفهوم التنمية من المفاهيم الشائعة والكثيرة اإلستعمال سواء أكان من خالل              

تلفة أو من خالل المؤسسات الغير حكومية أو األفراد ولهذا أصـبحت            الحكومات وهيئاتها المخ  
 .التنمية مفهوماً منتشراً بإعتبارها وسيلة تستطيع الدول من خاللها مواجهة عوامل التخلف 

ففـي أدبيـات    . تختلف تعريفات التنمية بإختالف المدارس التي ينتمي لها هذا الكاتب أو ذاك             
ويعود السبب في اإلخـتالف إمـا للمكـان أو للتـاريخ أو             . عددة  التنمية تعريفات مختلفة ومت   

 .للظروف السائدة 
فهناك من حاول ربطها  بالبعد الثقافي أواألخالقـي أو          . هذا باإلضافة إلى األيدولوجيا نفسها      

فالسبب يعود في هذه اإلختالفات أيضاً إلى أن كل فريق يريد أن يبرر الجانـب               . الحضاري  
ومع كل هذه اإلختالفات واإلجتهادات واآلراء المختلفـة إال أن التنميـة هـي              . الذي يهتم به    

قتـصادي والـسياسي   الروابط مختلفة ومتداخلة مع بعضها البعض بأبعادها المتعددة كالبعـد ا    
 .الخ...جتماعي والثقافي واإلداري ،الوا

لية المرسومة لتقدم   أن التنمية هي العم   .1955لقد جاء في تعريف هيئة األمم المتحدة في العام          
ثم عرفتها  . إعتماداً على إشتراك المجتمع المحلي ومبادأته       .جتماعياًاقتصادياً و االمجتمع جميعه   

 تعريفا آخر بإعتبارها العمليات التي يمكن بهـا توحيـد جهـود المـواطنين               1956في عام   
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 المحليـة   جتماعيـة والثقافيـة فـي المجتمعـات       القتصادية وا الوالحكومة لتحسين األحوال ا   
 وأيضاً . 2ولمساعدتها في اإلندماج في حياة األمة والمساهمة في تقدمها بأقصى قدر مستطاع             

جتماعية والثقافية القائمة فـي المجتمـع       القتصادية وا العملية تغيير مقصود وواعي للهياكل ا     
ة أفـراد   المتخلف بلوغاً لمستويات أعلى من حيث الكم والنوع إلشباع الحاجات األساسية لغالبي           

 العملية التي ينتج عنها زيادة في فرص حياة بعض الناس في مجتمـع              وهي أيضاً  . 3المجتمع  
أما ماركس فيعرفها    . 4ما دون نقصان فرص حياة بعض آخر في نفس الوقت ونفس المجتمع             
قتـصادية  الجتماعية واالعلى أنها عملية ثورية ، أي أنها تتضمن تحوالت شاملة في البناءات ا        

سياسية والقانونية فضالً عن أساليب الحياة والقيم الثقافية ، وبالتالي فإن البلد األكثر تقـدماً               وال
  .5ل الخاص للبلد األقل تقدماً من الناحية الصناعية يمثل المستقب

مما تقدم من تعريفات مختلفة لمفهوم التنمية نستطيع أن نقول أنه مفهوم واسع وفـضفاض ال                
فجاء كل تعريف منسجماً مع إختصاص كل       . ف من التعريفات السابقة     يوجد إجماع على تعري   

خالصة القول أن التنمية تعني التغييرات الهيكلية التي تحدث فـي           . كاتب وميوله وأيدولوجيته    
وبالتالي فهي عملية   . قتصادية  الجتماعية والثقافية وا  الالمجتمع في نواحيه المختلفة السياسية وا     

بالتساوي مع جميع األبعاد دونمـا أن       . بخلق أوضاع جديدة ومتطورة     حضارية شاملة ترتبط    
 .يكون هناك تركيزاً على جانب دون اآلخر 

  التنمية كمفهوم للنمو االقتصادي

والتطرق إلى التعريفات المختلفة ال بد من التمييـز         . بعد الحديث عن التنمية بسياقها التاريخي       
 .مضامين التنمية وما تحتويه بين النمو والتنمية ، قبل الحديث عن 

يعني النمو تحقيق زيادة في الدخل أو الناتج القومي الحقيقي عبر الزمن أو أنه يشير إلى عملية                 
الزيادة الثابتة أو المستمرة التي تحدث في جانب معين من جوانب الحياة ، أما التنميـة فهـي                  

الزمن ، والنمو يحدث في الغالب      عبارة عن تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة عبر فترة من           
عن طريق التطور البطيء والتحول التدريجي ، أما التنمية فتحتاج إلى دفعـة قويـة ليخـرج                 

وبالتالي قد يكون هناك نمواً دون       . 6المجتمع من حالة الركود والتخلف إلى حالة التقدم والنمو        
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 والتنمية هـي  . القومي والفردي   فالنمو كما أسلفنا هو زيادة في الدخل        . أن يكون هناك تنمية     
إال أنهما يلتقيان فـي أن  . ه اإلختالفات بين النمو والتنميةومع هذ. تمعتغييرات هيكلية في المج 

. النمو والتنمية يهدفان في المقام األول ويتفقان في ذات الوقت على اإلتجاه والغاية والهـدف                
 إلى اإلرتقاء بـالمجتمع أي أنهمـا       وصوالً. فكالهما يسيران إلى األمام ومن حسن إلى أحسن         

 .يتفقان من حيث اإلتجاه اإليجابي 
قتصادية القتصادية والتي تنصب على الجوانب ا     الأما من حيث تقسيمات التنمية فهناك التنمية ا       

جتماعي ووظائفـه   الجتماعية والتي تتحدث عن البناء ا     الوالمادية واإلنتاجية ، وهناك التنمية ا     
أمـا التنميـة    .المختلفة وإزالة العقبات والعراقيل بما يحقق الرفاه والتقـدم          ومواجهة مشكالته   

ولذلك يطلق عليهـا غالبـا      . جتماعي  القتصادي وا الالمجتمعية فهي نمط يتألف من النمطين ا      
. جتماعية ، أي بين القطاعات البشرية وبين كافة الموارد غير البشرية            القتصادية وا الالتنمية ا 

  .7اإلستراتيجية العامة للدولة لتتحقق بالتالي 
   ن التنميةاميمض

 .أن التنمية هي عمل واعي وموجه  -1
 .أنها تقوم على أساس مشاركة األفراد والجماعات وبهدف تنظيم قدراتهم  -2

   .مجتمع ، وتسعى إلحداث تغييراتالأنها تنطلق من القيم والظروف السائدة في  -3

 .انب دون اآلخر أن التنمية مفوم شامل حيث ال تركز على ج -4

 :أن التنمية تعني تغييرات في هيكلية المجتمع المختلفة وهي  -5

قتصادية من حيث التغييرات التي تحدث في العالقات النسبية بـين القطاعـات             الاألبعاد ا  - أ
اإلتناجية وبين الناتج القومي أو في نسب العاملين في القطاعات المختلفـة وهـي نـسب                 

 .م على مدى تقدم أو تخلف إقتصاد ما وعالقات يتم إستخدامها للحك
جتماعية التي تتمشى   الزمة في العالقات والتقاليد ا    جتماعية من حيث التغييرات الل    الاألبعاد ا  - ب

مع ظروف المراحل المختلفة التي تنشأ عند إنتقال المجتمع من مرحلة معينة من التطـور               
 إطار من األسس والقواعد     جتماعية يجب أن تتم في    الإلى مرحلة أخرى ، هذه التغييرات ا      

 .المستمدة من القيم اإليجابية من التراث اإلنساني 

األبعاد السياسية وهذه تتطلب مرونة كافية وفعالية من المؤسسات السياسية تتماشـى مـع               - ت
متطلبات مراحل التنمية بحيث توفر اإلستقرار السياسي المنشود الذي يساعد على تحقيـق             

 .بالتنمية السياسية أهداف التنمية أو ما يعرف 
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األبعاد التنظيمية واإلدارية وهذا يعتبر مطلباً ضرورياً إلحداث التنميـة ، حيـث أصـبح                - ث
الجهاز الحكومي في معظم دول العالم ودول العالم النامي خاصة يطلـع بعـبء التنميـة                
ويتولى قيادتها ، وهذا يدعو إلى وجود جهاز إداري مرن يتفاعل مـع مراحـل التطـور                 

قف حجر عثرة أمـام عمليـة       فة للمجتمع ويطغى على البيروقراطية التي كثيراً ما ت        المختل
 التنمية  

إن هدف التنمية هو توفير الحياة الكريمة للفرد ، وهذا الهدف في حد ذاته يتطلب أكثر من                  -6
فالحياة الكريمة للفرد تعني بمفهومها الشامل نوعية       . مجرد زيادة في الدخل القومي أوالفردي       

الحياة التي يعيشها الفرد في المجتمع من حيث توفر المـسكن الـصحي المالئـم والخـدمات                 
قتصادية لإلنـسان إلـى     الجتماعية ا الأي الحقوق ا  . جتماعية   الصحية ،التعليمية ،اال   ،المناسبة  

 .جانب توفير الحاجات الضرورية بالكمية والنوعية المناسبة 
فبدون تفاعل . اسي للتنمية فهو أيضاً الوسيلة لتحقيقهاوأخيراً وبما أن الفرد هو الهدف األس

من أجل ذلك ال . الفرد ومساهمته الفاعلة في تحقيق التنمية اليمكن إحداث التغييرات المنشودة 
بد من أن يشعر الفرد في المجتمع بإنه جزء من عملية التنمية من حيث رسم السياسات 

.  لتنفيذ ما يناط به لتحقيق أهداف التنمية ووضع الخطط حتى يكون لديه الحماس والحافز
وطالما أن مكاسب التنمية سيشعر بها الفرد في المجتمع من حيث تحسن سبل الحياة التي 

 . يعيشها أي توفير الحياة الكريمة له فذلك مدعاة لمساهمته المساهمة الفعالة في تحقيق أهدافها 
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 معطيات وأرقام : الشباب 

 
ر الدراسات والتقارير الصادرة عن هيئات األمم المتحدة وخبرائهـا جميـع الـذين تقـع              تعتب"

ويرتفع عمـر   . أعمارهم بين الخامسة عشرة والخامسة والعشرين هم الشباب من سكان العالم          
 وقد ناهز عدد الـشباب    . ين  الشباب في بعض البلدان إلى الثامنة والعشرين وأحياناُ حتى الثالث         

 العالم  من سكان % 20 مليار إنسان، أي ما يعادل حوالي        1,4مطلع القرن الحالي    في العالم في    
ــة       . ــدان النامي ــي البل ــالم ف ــباب الع ــاع ش ــة أرب ــن ثالث ــر م ــيش أكث  .ويع

بالنسبة للبلدان العربية، تشير اإلحصاءات إلى أن الشباب يشكلون أكثر من نصف عدد السكان              
وهذه الحقيقـة   . في بعض هذه البلدان   % 65نسبة إلى   وترتفع هذه ال  . في أغلبية البلدان العربية   

الديمغرافية يجب أن تكون دائماً المحور األساسي لجميع الدراسات والتدابير والسياسات التـي             
فقضايا الجيل الفتي في غاية التنوع، والشباب العربي يواجـه          . توضع لمعالجة قضايا الشباب   

وتطرح أمامه مهمات كثيرة وكبيـرة      . سانيتهتحديات مصيرية تستهدف وجوده وكرامته بل وإن      
 " 8.ينبغي توفير اإلمكانيات للقيام بها

نه ينظر لهؤالء الشباب على إ وبالتالي ف،ينظر الى المجتمع الفلسطيني على أنه مجتمع فتي
  مستقبل البشريةهموالشباب  ،أنهم الركيزة األساسية في تحمل المسؤولية في المستقبل القريب

 األكثر ديناميكية في أي مجتمع من المجتمعات ، بما يملكون من طاقات جسدية فهم الكتلة
ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون هناك . وعقلية وإمكانات إبداعية وقدرة هائلة على العطاء

اهتماماً بالغاً بهذه الفئة العمرية، السيما وأنهم يعانون مشكالت اجتماعية عامة ومشكالت 
أثرون بها وال شك بأن هناك العديد من العوائق التي تحول دون خاصة بهم تأثر بهم ويت
 .زمة تمتد جذورها بعيداً في أعماق المجتمع أن الشباب يعشون إتحقيقهم الهدافهم، ولهذا ف

من هنا البد من العمل مع قطاع الشباب على اعتبار أن هذا الجيل سيقع على عاتقه تحمل 
لشباب ل، ف9 القادرين على أحداث عملية التغير المجتمعيالمسؤولية في المستقبل،وهم بالتالي 

نها مرتبطة بخصائص هذه أللى تحقيقها واشباعها إحاجات مادية واجتماعية ونفسية يسعون 
 .المرحلة العمرية 

في  الشباب دورولية وليست األولى بالتأكيد التي تتحدث عن أإن هذه الدراسة تعتبر دراسة 
  .تفصيلي أكثر ن بداية لبحث الموضوع بشكل التنمية ، وبالتالي ستكو

                                           
8 .www.arab-ipu.org 
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من حيث المعنى اللغوي من مادة شب أو شبب، وهو جمع شاب، وأيضاً الشبان  الشباب
والشابات والشبيبة وتعني الحداثة، وهو خالف الشيب، نقول شب الغالم ويشب شباباً وشبيبة، 

 .10 وامرأة شابة وهذا جميعه يؤدي إلى نفس المعنى
مرحلة عمرية تبدأ في العادة بعد انتهاء مرحلة الطفولة  الشبابناحية اإلجرائية فأما من ال

والمراهقة وتنتهي في أواخر السنة الرابعة والعشرون، والشباب المقصودون هنا في البحث هم 
وهم يمثلون حسب إحصاءات . حسب تعريف األمم المتحدة للشباب)  سنة25 – 15(من فئة 

حيث .من سكان فلسطين% 19.2 ما نسبته 1997اء الفلسطيني لعام الجهاز المركزي لإلحص
 19 (    شاباً وشابة من فئة236656و )  سنة19 – 15( شاباً وشابة من فئة 273351هنالك 

 ). سنة24 –
شارة ولو بشكل موجز ومن خالل إل إن الحديث عن دور الشباب في التنمية يتطلب منا ا

هلية في تنمية الشباب ، لكي يكون هناك دور حقيقي ألية والى دور المؤسسات الرسمإرقام ألا
لهم في التنمية ، إن لعدد المراكز واألندية الشبابية أهمية كبيرة في تنمية الشباب وذلك من 

يوجد في الضفة الغربية وقطاع أنه  ، هذا إذا ما علمنانشطة الموجه لهم ألخالل البرامج وا
 مغلقة أو متوقفة عن العمل 51 عاملة و315 شبابياً، منها  نادياً ومركزا366ًغزة ما مجموعه 

 عاملة ومركزاً 27من بينها .  مركزاً نسويا28ً هذه المراكز وممارسة األنشطة، ويوجد بين
اع غزة  مركزاً مغلقاً، وفي قط50 مركزاً عامالً و242ففي الضفة الغربية . واحداً متوقفاً

 في غزة في 11 مركزاً في الضفة و16ز النسوية فهناك أما المراك.  مركزاً شبابيا46ًيوجد 
% 88 أما من حيث النسبة المئوية فهناك .11حين أن المركز المغلق اآلخر في الضفة الغربية

من نوادي الضفة الغربية في وسط الضفة الغربية % 38ويقع نحو . منها في الضفة الغربية
من % 38الموجودة في مدينة غزة وبلغت النوادي . في شمالها% 35في جنوبها و% 27و

 . مجموع نوادي قطاع غزة
بعبارة أخرى فإن هذه المراكز تتركز في منطقة وسط الضفة الغربية والتي تقل من حيث 

ففي محافظة رام اهللا .  العدد عن شمال وجنوب الضفة الغربية وبنفس الشيء في قطاع غزة
 .فظتي قلقيلية وأريحا على التواليي محا نادياً ف15 و11 نادياً مقابل 61والبيرة لوحدها 

  فإذا ما عدنا إلى األرقام والنسب سالفة الذكر فإننا نالحظ أن هناك تباين في توزيع هذه 
المراكز سواء الشبابية أو النسوية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء أو ضمن 

اجات ال سيما المراكز النسوية والتي بمعنى أن هذه المراكز ال تلبي االحتي.  المنطقة الواحدة
                                           

 .127ص ) 1998كانون الثاني، (، 25، العدد بناة األجيال" كانيالشباب ومشكالت النمو الس" أحمد كنعان . 10
ملخص : المسح الشامل لمراكز الطفولة والشباب. 1995 دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية ومنظمة األمم المتحدة لألطفال، . 11

 .11 ص،) للمراكز الشبابية والنسوية(التقرير األول 
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وبالتالي فإن هناك حاجة ملحة إلنشاء أعداد .   مركزا315ً مركزاً من أصل 27يبلغ عددها 
وفي قرى . السيما في قطاع غزة بشكل عام. أخرى من النوادي لكي تسد النقص الواضح

 . 12 محافظة جنين وطولكرم
ن مقارها الرئيسية في أز في وسط الضفة الغربية بل أما المؤسسات الشبابية فإنها أيضاً تتمرك 

رى سواء في شمال أو محافظة رام اهللا على الرغم من وجود فروع لبعضها في مدن وق
وبطبيعة الحال ما ينطبق على النوادي الشبابية ينطبق على هذه المؤسسات لجهة .جنوب الضفة

تبار باب هذا إذا ما أخذنا بعين االعإنشاء مؤسسات جديدة تلبي الحد األدنى من احتياجات الش
وللتذكير فإنه ال يوجد . من شمالها وجنوبها كل على حدىأن وسط الضفة أقل عدد سكان 

لباحث إلى ذلك من وقد توصل ا. دد هذه المؤسسات ونسبة توزيعهاإحصائية دقيقة تشير إلى ع
لمنظمات األهلية ومكتب  وتنقسم هذه المؤسسات في انطوائها في إطار شبكة ا.خالل المالحظة

وتجدر اإلشارة إلى أن .  وآخر ال ينتمي لهذا أو ذاك.ت الوطنية التابع لرئاسة السلطةالمؤسسا
% 39نحو  أما من حيث الخدمات فهناك .كال المؤسستين ال تمتلك أية إحصاءات عن أعضائها

، %19ضة منها يقدم خدمات شبابية إما بشكل رئيسي أو فرعي وفي مجاالت مختلفة ريا
وتشكل المؤسسات التي تتوجه إلى قطاع المرأة والعمال % 8، ثقافية %6، تعليمية %6تأهيلية 

من المؤسسات توجه خدماتها إلى فئات % 8وأخيراً ما نسبته . ؤسساتمن هذه الم% 19نحو 
  .13 ذات احتياجات خاصة كاألسرى والمحررين والمعاقين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 جهاز االحصاء  وأيضاً.38 – 34 ،صمرجع سبق ذكرهاإلحصاء المركزية الفلسطينية، دائرة :  لمزيد من التفصيل أنظر. 12

 .69 – 53، من ص 6جدول رقم  ،1999 العام النتائج النهائية لتقرير السكان الجزء األول المركزي الفلسطيني
 .12 ص، )برنامج دراسات التنمية :  رام اهللا(،1999 – 1998.  التنمية البشريةتقرير . 13
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 ات التنموية في النشاط الشبابمشاركة

 

يقصد في المشاركة في التنمية بأنها كل ما يتصل بالمـشاركة            : مفهوم المشاركة في التنمية   
في إتخاذ القرارات أو تنفيذ الخطط والبرامج واإلستفادة من الخدمات التي تقـدمها تنظيمـات               

د من وحـدة    التنمية أو المشاركة في الخدمات العامة أو المشاركة في الحفالت العامة التي تزي            
وهي أيضاً العملية   . 14وتماسك المجتمع أو الوعي بالقيم التي تسعى تنمية المجتمع إلى تحقيقها            

التي يلعب الفرد من خاللها دوراً في الحياة السياسية واإلجتماعية لمجتمعـه ، ويكـون لديـه                 
ز هذه  الفرصة في أن يشارك في وضع األهداف العامة ، وكذلك أفضل الوسائل لتحقيق وإنجا             

نستنتج من التعريفات السابقة أن هناك أهمية قصوى لدور الفـرد فـي العمليـة               . 15األهداف
التنموية بإعتبار أن األفراد هم األقدر على تحديد أولوياتهم وإحتياجاتهم على أرضية ترتيـب              
أهميتها بالنسبة لهم ، باإلضافة إلى أهمية المؤسسات األهلية بالنـسبة لهـم ، كـذلك أهميـة                  

وهذا نابع من التماسك والوحـدة الـذي مـن الواجـب     . مؤسسات األهلية في عملية التنمية  ال
 . توافرها في المجتمع 

  : عناصر مفهوم المشاركة في التنمية
وال تكـون فاعلـة   .  في التنمية قيمة إجتماعية فـي المقـام األول          الشبابتعتبر مشاركة    -1

فـي  حقيقية  مصلحة  شباب أصحاب   ار ال وناجحة دون أن يكون هناك مشاركة حقيقية بإعتب       
 .التنمية  

 بمـا فـيهم     المشاركة في عملية التنمية هي فعل إرادي حر وطوعي من قبل المـواطنين             -2
 . وهي بهذا السياق تعبر عن مفهوم المواطنة الديمقراطية الشباب ،

ـ    في عملية التنمية تعني المشاركة الشمولية من جميع          شبابإن مشاركة ال   -3 ع أفـراد المجتم
ذوي ،المرأة  ،األطفال ، الشباب    ، بجميع الفئات    ،سواء أفقياً أو عمودياً     وبجميع اإلتجاهات   

 . كبار السن، اإلحتياجات الخاصة 

 ويجب أن تكون    ،يجب أن ال تقتصر على أحد فروع التنمية دون غيرها           الشباب  مشاركة   -4
 .المشاركة في جميع النشاطات والفروع 

 تمكن بداية في تحقيق الفرد لذاته وشـعوره         ي العملية التنموية     الشباب ف  مشاركةإن أهمية   
هم يشتركون في   ف عندما يشاركون في العملية التنموية       الشباببأهميته وقيمته ، وتالياً فإن      

وبوضع الخطـط   . وضع الخطط وهذا يعني أن هناك إجماعاً على هذا المشروع أو ذاك             
                                           

   .190، ص )1996، 2، طالمكتب العلمي للنشر: اإلسكندرية( ،الخدمة اإلجتماعية في مجال تنمية المجتمع محمد عبد الفتاح ، .14
  .166 ، ص مرجع سبق ذكرهعبد الهادي الجوهري ، . 15
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وبعملية المشاركة نكـون قـد      .  يعانون منها     بحجم المشكلة التي   الشباببالمشاركة يشعر   
.  ممـا يعـزز األداء الحكـومي         ،حققنا ما يعرف بالرقابة الشعبية على األداء الحكومي         

 كـذلك المـشاركة تبـرز قيـادات         ،وأيضاً العالقة بين المجتمع وأجهزة الدولة المختلفة        
ى عليهـا صـفة     مجتمعية محلية ويعزز فرص نجاح المشروعات التنموية والتي قد يضف         

وإعتبار هذه اإلنجـازات مـردودات      .  الحقيقية بها  مشاركةالالديمومة واإلستمرارية بفعل    
ذا كنا نتحـدث عـن معيقـات        إو. على المجتمع نفسه مما يعزز فرضية المحافظة عليها         

 في عملية التنمية يقلل     قطاع الشباب   فإن مشاركة   . جتماعية والثقافية   الالتنمية من الناحية ا   
بعة بفعل قانون أو أمـر أو        معيقاتها بإعتبار المشاركة طوعية وإرادية وحرة وليست نا        من

أو مرسوم ، وبهذه الحالة تتعزز فرص التغيير المأمول نحو األفضل واألحـسن ،              الئحة  
والذي قـد   . والمشاركة بطبيعة الحال تقلل من اإلنفاق الحكومي بفعل المساهمات المحلية           

 . من الشعور بالمسؤولية واإلنتماء يكون نابع في األساس
 

  آليات مشاركة الشباب في النشاطات التنموية

،ولكن ال  مشاركة الشباب في النشاطات التنموية وأهمية مشاركتهمتناولت الصفحات السابقة 
 لتحقيق المشاركة الفاعلة على الصعيد المجتمعي ويمكن إجمال آلياتبد من وجود آليات 

 : التنمية بالتالي في مشاركة الشباب 

 أن يمارس من خاللها حقوقـه وحرياتـه وأن          وجود مؤسسات وقوانينن يستطيع الشباب     -1
 . 16تسمح له أن يقدم ويعطي ويشترك مع غيره بكل ما يستطيع من فكر وعمل وإبداع

 حـق اإلختيـار واإلنتخـاب       عني اإلشتراك وممارسـة   ذي ي  وال ايجاد المناخ الديمقراطي   -2
 . للحق في المشاركة في إدارة شؤون البالد كفالتهمن خالل والتغيير، 

 على المعلومات وحريتهم في الوصول      شبابوجود آليات الحوار والنقاش ومدى إطالع ال       -3
 .  إلى تلك المعلومات

 . في عملية التنمية الشبابية إشراك المؤسسات  -4

 . مساءلةأن يتسم عمل المؤسسات سواء أكانت حكومية أو غير الحكومية بالشفافية وال -5

  .م وأولوياتهالشباب  وحاجاتأن تعكس عملية التنمية إحتياجات -6

 .ية التنموية واإلبتعاد عن الخيال، والقدرة على تنفيذها،أي التطبيق العملي لها واقعية العمل -7

كبـار الـسن ،     ج جميع قطاعات المجتمع من أطفال ، نساء ،شباب ،           أن تستهدف البرام   -8
 .وذوي اإلحتياجات الخاصة 

                                           
   .150، ص )1997، نز ابن خلدون ودار األميمرك:القاهرة( ،الفقر واألزمة اإلقتصاديةإسماعيل سراج الدين ومحسن يوسف،. 16
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 سواء أكانت سياسـية أو       الشباب مشاركةالة كل المعيقات التي تحول دون       العمل على إز    -9
 .إجتماعية أو ثقافية أو إدارية أو إقتصادية أو غيرها من المعيقات

  العمل على برامج وأنشطة تبين أهمية المشاركة سواء أكانت برامج تمكـين وبنـاء               -10
 في البرامج الغير منهجية وإنما في المنهاج         ليس فقط    قدرات أو أنها تأخذ الصفة التوعوية     

 . سي وإعتباره قيمة مجتعية إيجابيةالمدر

وضـع الخطـط وتنفيـذها      ( في عملية تحديد األولويات واإلحتياجات       الشبابإشراك   -11
 .على أن يتضمن ذلك إختيار ما يتالءم مع طبيعة المجتمع ) واإلشراف والرقابة ، التقييم 

  . من خالل اإلعتماد على الموراد الذاتية ، ية الشبابيةالتنموتشجيع المبادرات  -12

،اإلتصال والتواصل مع   وضوح البرامج التنموية وإيضاح مزاياها والتدرج في تنفيذها          -13
الشباب واإلعالن عن البرامج وشرحها لهم وتبيان األسباب التي حدت بالمؤسـسة سـواء          

 .الرسمية أو األهلية للعمل بهذا المجال 

 والعمل قدر المستطاع على البرامج التي يكون لها         ،أن يكون هناك مردودات ملموسة       -14
 .آثار سريعة على المجتمع المحلي

التأكيد على أن التنمية عملية مستمرة وشاملة كآلية من آليات التغيير بإعتبارها عمليـة     -15
 .جتماعية متكاملةا

 . التنموية  الشبابيةإيجاد الدعم الحكومي للمشروعات -16

 .التنسيق والتشبيك والتكاملية بين جميع المؤسسات التي تعمل في موضوعات التنمية  -17

فإن . في مقابل اآلليات واألفكار أعاله حول تطوير آليات المشاركة في مشروعات التنمية             
      جتماعيـة اهناك معيقات للمشاركة ينطلق منها الفرد ، سواء أكانت معيقـات سياسـية أو             

إدارية ، لذا من الواجب بل من الضروري تجاوزها بإعتبارهـا            تصادية أو ق ا ثقافية أو  أو
 .  عقبة حقيقية ليس أمام المشاركة بل أمام عملية التنمية برمتها

يعـزز  وأخيرأ إن توسيع قاعدة المشاركة يعزز من مبدأ المواطنة بشقيها الحقوق والواجبات ،              
 ويعزز من مكانة الشباب فـي المجتمـع ،          من مبدأ االنتماء واالنحياز لمصلحة الوطن ككل ،       

على طريق إحداث تغيرات جوهرية بما يشمل الهياكل االجتماعيـة واالقتـصادية والثقافيـة              
فـال يكفـي     .والسياسية على طريق التنمية بمفهومها الشامل، موظفاً طاقات المجتمع ككـل            

 ع فئات المجتمع بما فيهـا      جمي بحاجة التنمية إلى طاقات وجهود    االعتراف من الناحية الشكلية     
واإلقـرار  الدائم إلتاحة المجال أمام الشباب لجهة التعليم والعمل وغير ذلك ،             والسعي   شبابال

 جميع الفئات بما فيها     بأن التنمية بمفهومها الشامل والمستدام ال يمكن أن تتحقق بدون مساهمة          
اهمة كاملة في الجهود التنموية      مس ، من أجل   في بلد يعتمد أساساً على موارده البشرية         الشباب
 . وثقافياً واجتماعياً واقتصادياًسياسياً 
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 منطلقات مضمون البناء التنموي      

 . بناء نماذج تنموية فعالة  -1
 .االستفادة من تجارب الشعوب والبلدان األخرى واالستفادة منها في فلسطين  -2

 .دعم التوجه الالمركزي  -3

 .وإشراكه في عملية تحديد اإلحتياجات واألولويات تعزيز العمل مع المجتمع المحلي  -4

تعزيز مبدأ ومفهوم اإلعتماد على الذات من خالل اإلستغالل األمثل للعناصر البشرية             -5
 . وغير البشرية 

 . تعزيز مبدأ التكاملية بالعمل التنموي من خالل التوازن بين جميع أقسام التنمية  -6

 . شمولية والتكاملية تعزيز مبدأ اإلستمرارية في التنمية وال -7

وفـي  .17إعتبار التنمية حق من حقوق اإلنسان تكفلها المواثيق الدوليـة ذات الـصلة             -8
 .المقابل يجب إدماج هذا الحق في القوانين المحلية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 . وما بعدها1،ص)1998عربي،شباط الملتقى الفكري ال:القدس(،الحق في التنميةمحمد أبو حارثية،: ي/للتفصيل أكثر أنظر. 17
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 كيف تصبح التنمية تنمية مستدامة ؟:  دور الشباب التنموي 

 

تبارها من األهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها ، تعتبر التنمية المستدامة هدفاً سامياً بإع
قتصادي يمكن أن يتحقق دون أن يكون الجتماعي واالوتعني التنمية المستدامة أن التقدم ا

 تلك التنمية التي يمكن أن تحقق الحاجات وطموح هناك نفاذاً للمواد الطبيعية ، وهي أيضاً
ياجاتهم ، وهذا يعني إشراك وتعاون الحاضر دون تضحية بقدرة األجيال على مواجهة إحت

ولكي تحقق التنمية المستدامة األهداف . 18قدرات جميع فئات المجتمع دون إستثناء
 أو ما ،المرجوة منها فإنه من الضروري النظر إلى الفئات األكثر حاجة واألكثر تضرراً 

. ئها بحرية وإفساح المجال أمامها للمشاركة والتعبير عن آرا. يعرف بالفئات المهمشة 
دونما أن يكون هناك سيطرة أو سطوة لفئة على أخرى ، ولتحقيق التنمية المستدامة ال بد 
أن يكون هناك ربط واضح وحقيقي بين جميع حلقاتها وفي ذات الوقت بين المشاركة 

وتوزيع  للسلطات من خالل .  وأن يكون هناك ممارسة فعلية لهذا المفهوم ،والديمقراطية 
وإذا ما أردنا لذلك أن ينجح . ة بإعتبارها آلية مهمة من آليات التنمية المستدامة الالمركزي

 في المشروعات التي تقوم على تنفيذها المؤسسات الدولية الشبابفال بد من إشراك 
واإلقليمية على أساس حكم القانون وتوزيع المسؤولية والمساءلة مما يؤدي إلى مزيد من 

قتصاد الد األداء في مجال التربية والتعليم والصحة واالترابط اإلجتماعي وترشي
تعتمد إستدامة التنمية على  . 19ستثمار والسلوك العام والمحافظة على البيئة وغيرها الوا

 وتوصل الفرد ،وجود وتوفر شبكة من األجهزة والمؤسسات التي تضمن توفر الخدمات 
تع الفرد بحقوقه ، وإحترم المجتمع لهذه لإلستفادة من الموارد المتاحة ، وتزداد إمكانية تم

الحقوق بإزدياد وتنظيم هذه األجهزة والخدمات ، وبإزدياد وضوح وسالمة العالقة بينهما 
وتنبثق هذة األجسام واألجهزة من السلطات الثالث وهي السلطة التفيذية بإداراتها المختلفة 

المختلفة ، والسلطة التشريعية وما لها وآليات المراقبة والتنفيذ لديها بما فيها أجهزة األمن 
 ، هذا باإلضافة إلى 20من دور في التشريع ومراقبة السلطة التفيذية ، والسلطة القضائية 

وما . تمتع الفرد بحقوقه المختلفة من خالل بنية القوانين واللوائح ودرجة تقدمها وتطورها 
ت الدولة ومناقشتها ، وهذا  في وضع سياساالشبابيحتويه ذلك من وجود آليات لمشاركة 

                                           
  .152 ، ص مرجع سبق ذكرهإسماعيل سراج الدين ، . 18
: رام اهللا (  ، مالحظـات علـى األداء ،       1998م  تقرير التنمية البشرية للعا    إبراهيم الدقاق ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،          . 19

  .33، ص  )1999برنامج دراسات التنمية 
مشروع التنمية المستدامة ومؤسـسة     : رام اهللا   (  ، حقوق اإلنسان والتنمية البشرية المستدامة في فلسطين       مرفت رشماوي ،     . 20

  .7، ص )1997الحق 
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قتصادية والثقافية ، إن الجتماعية وااليتأتى من خالل إحترام الحقوق المدنية والسياسية وا
. وجود وإحترام مثل هذه الحقوق يؤدي في المحصلة النهائية إلى وجود تنمية متواصلة 

 القانوني الوطني لذلك ليس كافياً اإلعتراف في الحق في التنمية وحقوق اإلنسان في النظام
، بل يجب على الدول أيضاً أن تكفل وسائل ممارسة هذه الحقوق والتمتع بها على أساس 

وكمتطلبات لعملية التنمية المستدامة فإن ذلك يتطلب أن تكون الخطوات . 21تكافؤ الفرص
ة متتالية ومترابطة مع بعضها البعض فأوالً بناء قاعدة معلوماتية موثقة بالمعطيات القائم

 دراسة وتحليل بشكل شامل وتكاملي لتحديد جميع الموجودة داخل المجتمع ، ثانياًو
إحتياجات ومتطبات تنمية المجتمع من مختلف الجوانب وفي كافة المجاالت ، وثالثاً إعتماد 
خطة تحدد األهداف وترتب األولويات المنوي تحقيقها مجتمعياً ، وترسم السياسات 

 ، ولكي يكون 22نية للتنفيذ ، إستناداً لجميع المتطلبات المتوفرة والبدائل والمراحل الزم
هناك مواصلة دائمة في العملية التنموية فهذا يتطلب أن تكون التنموية ذات شمولية أي أن 

معتمدة على الذات في المقام األول . تشمل جميع أشكال وفروع التنمية دون إستثناء 
توجه إنتاجي ال سيما اإلنتاج لغاية سد اإلحتياجات وذات . وتقليص اإلعتماد على الخارج 

  .23المحلية اوالً 
إن األساس الحقيقي للتنمية المستدامة يتحدد أساساً على مدى التركيز على اإلنسان نفسة ، 

. 24 فالتنمية هي تنمية الناس وللناس ومن قبل الناس،فاإلنسان هو أساس التنمية وعمادها 
بالتخطيط والتنفيذ والرقابة واإلشراف والمراقبة والنتائج ولهذا بمعنى إشراكهم ومشاركتهم 

يجب أن تكون التنمية المستدامة منطلقة من مجموعة من العمليات التي يجب أن تكون في 
إطار خطة طويلة قابلة للتحقيق ال تتأثر بغياب أفراد أو تتأثر بسبب فشل منهج في التطبيق 

لك تكون التنمية المتواصلة أشبه بالعقد متصلة مع أو تخضع للمزاج والهوى الشخصي وبذ
بعضها البعض من خالل أهداف قريبة توصلنا إلى أهداف بعيدة وتكون التنمية المتواصلة 

  للشباب دون اإلخالل بإحتياجاتهمهي التنمية التي تحقق وتشبع إحتياجات الحاضر
وعلى . 25 اليوم فقط بل غداً وبمعنى آخر هي اإلستفادة من مصادر الثروة ليس، يةالمستقبل

                                           
، )1994 1ط.مركز الدراسات والمعلومات القانونيـة لحقـوق اإلنـسان        : لقاهرة  ا(  ، خرافة التنمية  أمير سالم وعالء غانم ،       . 21
 .14  -12ص

  .13، ص )1991، 1تشرين أول ط :  رام اهللا(وقفة نقدية مع التجربة التنموية الفلسطينية، علي الجرباوي ، . 22
ج دراسات التنمية و مركز العمل التنمـوي ،         برنام: رام اهللا   ( ،نحو تنمية زراعية بديلة ومعتمدة على الذات         جورج كرزم ،     . 23

  .32، ص  )1999
: رام اهللا   (،  ) في نادر سعيد ، محـرراً       ( ،إنعكاسات مفهوم التنمية البشرية المستدامة على التخطيط التنموي        جميل هالل ،     . 24

  .  36، ص  )1998برنامج دراسات التنمية ، حزيران 
  . 14، ص 1999 / 4 / 27،الثالثاء الحياة الجديدة، "هلية ومشاركتها في التنميةالجمعيات األ"  عبد اهللا الحوراني،. 25
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الجهة األخرى فإن لمؤسسات المجتمع المدني على إختالفها ال سيما المؤسسات األهلية 
لما تتمتع به هذه المؤسسات من حرفية للشباب أهمية بالغة في عملية التنمية المتواصلة 

ناس في ومهنية وإمكانيات مختلفة ومتعددة مما يؤهلها ألن تكون جنباً إلى جنب مع ال
باإلضافة إلى تاريخها وخبراتها في هذا . الحقل في المشروعات التنموية المستدامة 

الشباب المجال وقدرتها على الوصول للفئات المهشمة مما يعني إمكانية العمل على توعية 
 على أن إستدامة التنمية تعتمد أيضاً. بأهمية أدوارهم ومشاركتهم في العملية التنموية 

  للشباب ، إلى نابعة من المبادرات المحلية في ضوء إستدامة األثر ، وهي أيضاًاألولويات
 .26األخرى جميع الفئات جانب

أما إذا ما تم تطبيق ما ورد أعاله على الحالة الفلسطينية لجهة التنمية المستدامة فإن هناك 
. متواصلة مجموعة من المعيقات والعقبات والتي تؤثر بشكل سلبي على عملية التنمية ال

ومن ضمنها أن الشعب الفلسطيني مازال مشتتا بين الداخل والخارج ، وليس هناك سيطرة 
كاملة للسلطة الفلسطينية على جميع األراضي بمعنى ال سيادة على الموارد الطبيعية وال 
على األرض وما في باطنها ،  بكالم آخر إن عدم ممارسة الشعب الفلسطيني لحق تقرير 

ي محدودية التنمية هذا على الصعيد الموضوعي ، أما على الصعيد الذاتي فإن المصير يعن
شكل ونوع نظام الحكم ، وممارسة المجتمع لحقوقه المختلفة ووجود هامش من 
 ،الديمقراطية ، وفاعلية مؤسسات المجتمع المدني ونوع عالقاتها مع السلطة الوطنية

.  المستدامة سواء أكانت موضوعية أو ذاتية كلها محددات للتنمية. قتصاد الوإستقاللية ا
 الفلسطيني الحق في الشباب وأن يعطى ،ومع ذلك يجب أن يطبق الحق في التنمية 

مما يعزز . المشاركة بصنع القرار والمشاركة في عمليات البناء ورسم الخطط التنموية 
 .27الحق في التنمية في األراضي الفلسطينية كحق من حقوق االنسان

 
 
 

 

                                           
برنـامج  : رام اهللا   ( ،)نادر سـعيد ، محـرراً       (  ، في    تمويل التنمية من منظور األمم المتحدة اإلنمائي       تيموثي روذ رميل ،      . 26

  .11، ص ) 1998دراسات التنمية ، أيلول 
  .9 ، ص سبق ذكرهمرجع  محمد أبو حارثية ، . 27
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 توصيات عامة

دائمين بين المؤسسات الشبابية مع التركيز على مبدأ التخصصية في التشبك التنسيق وال .1
 عمل هذه المؤسسات وتفعيل أدوارها في المجاالت التربوية واالجتماعية والصحية

 يعني إهداراً للوقت  دون تنسيقإن االستمرار في األداء. والرياضية والمهنية والثقافية
 .ون أن تكون هناك نتائج أكبر وأكثروالفائدة د

 . لهاتوفير األموال الالزمة واكز والنوادي الشبابية القائمةدعم واسناد المر .2
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لشباب  ومديرية االبلديات،و المحافظة تلكالهيئة مشكالً من المؤسسات الشبابية في

وتكون مهمة هذا الجسم العمل على تطوير العمل الشبابي . ظةحافوالرياضة في تلك الم
 .الخ… المؤسسات الشبابية في المحافظةووضع الخطط واالستراتيجيات، ومساعدة وتمكين

 .إنشاء مراكز نسوية  .7

وإفساح المجال لهم للمشاركة في المؤسسات  ،في عملية صنع القرار  الشبابإشراك .8
 .جل االرتقاء بدورهمأال لهم للتعبيرعن مطالبهم من  وإفساح المج،اإلدارات المختلفةو

 . الشباب بالمبادئ الديمقراطية حقوق اإلنسان توعية .9

خذ الصحافة ووسائل اإلعالم المختلفة لدورها  لما لها من دور مؤثر أ ضرورة  .10
ناء في بوأساسي لتطبيق وترسيخ مفهوم الديمقراطية في الحياة العامة وإبراز دور الشباب 

 .ر المجتمع وتطوي

يعالج األبعاد  قانون شبابيالعمل على إصدار . على الصعيد القانوني والتشريعي .11
 .الخ للشباب… االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية

تمكين وتقوية الشباب الفلسطيني في المجال التعليمي  على الصعيد التعليمي والتربوي .12
راث الفلسطيني مية وتربوية ترعى التوالتربوي من خالل العمل على مناهج تعلي

شاملة للقيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان والتربية المدنية والعمل على  ،والحضارة العربية
ايجاد منهاج فلسطيني موحد،وبناء المدارس الجديدة وتوسيع القائمة وتلبيته احتياجات 

الطالب من المدارس محاربة تسرب  وجعل التعليم االلزامي معمماً،والمدارس المختلفة
 .هد والمؤسسات التعليمية المهنيةوتخفيض الرسوم الجامعية وتحديث الجامعات وبناء المعا
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 على الصعيد االجتماعي زيادة الوعي المجتمعي من أجل حماية الشباب الفلسطيني  .13
شر كالمخدرات، والعنف، من المشكالت االجتماعية واألمراض التي بدأت تن

لى نشر األفكار والقيم إ باالضافة ، المشاكل التي تهدد الشبابوغيرها منواإليدز،
لى العمل إ يضاًأ و،االجتماعية االيجابية والتي تعمل على تمكين الشباب من االستقرار

هتمامهم أثارة إنفسهم واالحساس بالمسؤولية اتجاه المجتمع وأعلى اعتماد الشباب على 
 .ة الجنسية واإلنجابيةي بمختلف قضايا الصحلى جانب توعية الشبابإبالمصلحة العامة، 

وأخيراً القضاء على القيم السلبية كاألنانية وحب الذات والمصلحية وغيرها من القيم التي 
 .تصنف كعوامل هدم في المجتمع 

 للشباب من خالل ايجاد تقديم العون االقتصاديعلى على الصعيد االقتصادي العمل  .14
العمل على استيعاب الخريجين في المؤسسات  و البطالة مشكلةفرص عمل لهم ، والحد من

لى توفير المنح إ هذا باالضافة ،الحكومية واعتبار الشباب جزء ال يتجزأ من عملية التنمية
 .لشبابلالدراسية 

 على الصعيد الثقافي رفع المستويات الفكرية والثقافية للشباب وتعميقها وتطويرها في  .15
 ، الثقافة الوطنية من جهةلتشويه والتزوير التي تتعرض لهاسبيل مواجهة سياسة الطمس وا

،  من جهة ثانية ،حياء التراث الشعبي الفلسطيني والحفاظ عليه بطرق عدةإالعمل على و
لى جانب الحفاظ على التقاليد والقيم العريقة والعمل على ترسيخها وتطويرها، ومحاربة إ

 .القيم والتقاليد واألفكار السلبية 

تشكل وقامه النشاطات الفنية والرياضية على اختالفها إصعيد الفني والرياضي على ال .16
 . الموسيقى والمسرح والغناء والدبكة لجان مثل، وكشفيةفرقاً ولجاناً فنية ورياضية

التطوعي بهدف األستفادة من الطاقات الشابة بما يخدم المجتمعي تكريس العمل  .17
شجيع المبادرات الشبابية التي تساهم في ت من خاللوذلك . وتنمية المجتمع المصلحة العامة

تطوير دورهم وتعاضدهم مع الفئات االجتماعية لما لذلك من أثار ايجابية سواء كانت 
 .و وطنية أ معنوية  اجتماعية أواقتصادية أو
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