
33 32

ن ي فلسط�ي
لجنة الشباب االستشارية �ن

مسار جديد لتفعيل رؤى الشباب يف الربامج اإلنسانية والتنموية    

كنــا نتســاءل إن كان هنــاك مــن يصغــي 
يتتبــع  أو  تحدياتنــا،  يلتفــت  ألصواتنــا، 
تطلعاتنــا، أم هــل يعي الشــباب الفلســطيني 
دوره يف التأثــر عــى الثقافــة والسياســات 
عــى  وقدرتــه  املجتمعيــة  والترشيعــات 
التغيــر اإليجــايب.   ومــن هــذا املنطلــق بدأنــا 
البحــث عن شــباب فلســطيني صانــع للتغير 
ومؤثــر يف مجتمعــه، ومــن عــدة مناطــق 
جغرافيــة: الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 

والقــدس الرشقيــة. 

يف ترشيــن األول مــن العــام 2021م تشــابكت 
فلســطينياّ  لتجمــع 19  التســاؤالت  تلــك 
وفلســطينية مــن الشــباب القيــادي مــن 
مختلــف محافظــات الوطن، اســتجابًة ملبادرة 
ــة  ــم املتحــدة املعني ــا منظــات األم أطلقته
بالشــباب حملــت اســم “لجنــة الشــباب 
االستشــارية”، إميانــاً  بالــدور  الحيــوي الــذي 

من زيارة اأع�شاء وع�شوات اجلنة ال�شباب 
اال�شت�شارية الغزيني اإىل ال�شفة الغربية، حيث عرب 
بع�شهم عن اأن هذه هي اأول زيارة لهم اىل ال�شفة.

اأع�شاء وع�شوات اللجنة ال�شبابية اال�شت�شارية يف اأول لقاء وجاهي لهم يف ال�شفة الغربية

الفاعلــة  والجهــات   اآلخــرون   والــرشكاء 
الرئيســية األخــرى، لتســليط الضــوء عــى 
القضايــا امللحــة. لقــد تــم اختيــار كل عضو/ة 
يف اللجنــة االستشــارية بعنايــة  راعــت تعــدد 
ــطيني،  ــبايب الفلس ــع الش ــات املجتم اهتام
هادفــة إىل توحيدهــم بالرغــم مــن االنقســام 
الســيايس والجغــرايف مــا بــن قطــاع غــزة 
والضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة. 
ــادرة ضبطــت مســاراتنا باعتبارهــا  ــك املب تل
الحاضنــة الحقيقيــة لضــان وصــول صوتنــا 
رؤيتنــا  ووحــدة  مصالحنــا،  عــن  املعــر 
الحقوقيــة  يف التأثــر عــى السياســات التــي 

ــم. ــباب وهمومه ــص الش تخ

ــع  ــارية نتطل ــباب االستش ــة الش ــا يف لجن إنن
بــكل  الفلســطيني  شــبابنا  رؤى  لتمثيــل 
أطيافــه والتطلــع ملســتقبل آمــن ينــال فيــه 
أســاس  عــى  متييــز  دون  حقوقــه  كافــة 
الجنــس أو اإلعاقــة أو العــرق أو االنتــاء 
ــكل  ــرايف أو أي ش ــز الدميغ ــري أو التمي الفك
آخــر مــن أشــكال التمييــز، كــا نســعى 
لتوثيــق االتصــال بالجهــات الدوليــة وخاصــة 

كتابة: أعضاء وعضوات اللجنة الشبابية

ــآراء الشــباب  يف  ــه االســتثار ب ينطــوي علي
عمليــات التخطيــط واملتابعــة وصنــع القــرار، 
خــال  مــن  الشــبابية  املشــاركة  وشــمل 
ــراتيجية  ــورة إس ــب وبل ــاخ مناس ــق من خل
شــاملة لتعزيــز حضــور الشــباب يف مختلــف 

ــة.   ــة والدولي ــة الوطني ــاءات اإلمنائي الفض

إن تشــتت الجهــوِد التنمويــِة واإلنســانية 
املبذولــة ومــا آلــت إليــه مــن فجــوات 
ــا  ــن مجتمعن ــة ع ــورة النمطي ــا الص عمقته
الشــبايب، ســاهم يف تهميــش جــزء كبــر منــه، 
ــام الشــباب مبســؤوليته  ــدين وعــي واهت وت
تجــاه مجتمعــه  وأهميــة مشــاركته املدنيــة 
الــذي شــكل عوامــاً  األمــر  والسياســية، 
رئيســية دفعتنــا للتحــرك الجــاد لتقديــم 
مداخــات بنــاءة  واملســاعدة يف تحديــد 
أولوياتنــا  يف اســراتيجيات وبرامــج ومشــاريع 
األمــم املتحــدة واالتحــاد األورويب والدمنــارك 

منظــات األمــم املتحــدة لضــان اســتجابة 
ــل  ــي نص ــا ل ــا واحتياجاتن ــم مطالبن برامجه
لواقــع أفضــل بالحصــول عــى الخدمــات 

والتمكــن واالســتمتاع بحقوقنــا.

وبشــعار “الشــباب للــكل، والــكل للشــباب” 
أتينا حاملن رؤى وآمال الشــباب الفلســطيني 
ونطلــع لتحقيــق وتجســيد هــذه الــرؤى 
أفضــل متثيــل وننظــر إىل املســتقبل بشــغف 
آملــن أن نــرى  التغيــر اإليجــايب، نطمــح اىل 
ــى  ــل ع ــطيني فاع ــباب الفلس ــرى الش أن ن
جميــع املســتويات، االجتاعيــة، السياســية، 
االقتصاديــة وغرهــا. ســوف نقــوم بــكل مــا 
يف وســعنا، لنقــل رؤيــة الشــباب الفلســطيني 
وتطلعاتــه إىل أصحــاب القــرار عــى املســتوى 
املحــي والــدويل، وذلــك مــن خــال تحليــل 
واقــع الشــباب وتحديــد أولوياتــه واحتياجاته 

مــن منظــور شــبايب بحــت. 

رســالتنا لــكل الشــباب الفلســطيني : “ابقــوا 
مفتوحــي األعــن عــى الحيــاة، واجعلــوا 
قلوبكــم مشــعة بالنــور واألمــل، ودافعــوا 
عــن شــغفكم بــكل قــوة وإرصار.  إمضــوا يف 
دروبهــا بشــجاعة فــا بــد مــن منافــذ تعرون 
ــا عــن أحامكــم وطموحاتكــم.” مــن خاله


