
المجالس المحلية الشبابية
العالقات  انخراطه في  الجيل من قلة فرص  الغربية وقطاع غزة، ويعاني هذا  العمرية )13 - 38( عامًا قرابة 65% من سكان الضفة  الفئة  الذي يقع ضمن  الشباب  يشكل جيل 
المجتمعية، والهيئات المحلية، األمر الذي استدعى عمل مؤسسة مجتمعات عالمية )مؤسسة CHF الدولية سابقًا( على إطالق مبادرة تجريبية إلنشاء مجالس محلية شبابية في 4 

 .)USAID( هيئات محلية في العام 2008 بالشراكة مع مؤسسة المورد، وبتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

بعد النجاح الفائق للمبادرة، عملت مؤسسة مجتمعات عالمية على زيادة حجم مبادرتها وتوسيع رقعة عملها من خالل 
الوكالة  من  وبتمويل  الشبابي،   شارك  منتدى  مع   بالتعاون   2010 العام  في  جديدة  شبابية  محلية  مجالس   9 إنشاء 
األمريكية للتنمية الدولية الجهة الممولة لبرنامج تواصل. أما اليوم فالمبادرة تستمر ضمن برنامج الحكم المحلي والبنية 

التحتية )LGI( الممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وتشمل 19 مجتمعًا محليًا.

المجالس المحلية الشبابية هي هيئات منتخبة ديمقراطيًا، يتكون كل مجلس فيها من 9 - 15 عضوًا، تتراوح أعمارهم 
من 15-22 عامًا. ويعكس المجلس الشبابي صورة المجلس البلدي المنتخب، من حيث التشكيل والحجم. وتهدف فكرة 
في  قيادية  بأدوار  للقيام  الفرصة  وإعطائهم  الرشيد،  الحكم  أساليب  على  الشباب  لتعريف  الشبابية  المحلية  المجالس 
مجتمعاتهم، وذلك من خالل التدريب والتوجيه المستمر، فتدعم مؤسسة مجتمعات عالمية الشباب خالل المراحل التالية:

قرابة  بلدية، وسجل  المبادرة 31 هيئة عامة في 19  نيسان 2014، سجلت  بلدية: بحلول  عامة في كل  إنشاء هيئات 
10,000 شابة وشاب من مختلف مناطق الضفة الغربية ضمن هذه الهيئات، ما يعطيهم فرصة انتخاب أعضاء مجالسهم 

المحلية الشبابية.

يترشح  أن  الشبابي  المحلي  للمجلس  العامة  الهيئة  أعضاء  الناخبين:  يمكن ألي شابة وشاب من  وإقناع  حمالت حشد 
لعضوية المجلس، لهذا فقد دربت مؤسسة مجتمعات عالمية الشباب على كيفية عمل وتصميم الدعاية االنتخابية، وحشد 
المنتخِبين وإقناعهم من خالل تطوير مفاهيم الحوار والنقاش البناء بين المرشحين والناخبين، باإلضافة إلى دعم إقامة 

مناظرات انتخابية بين المرشحين.

تسهيل  على  البلديات،  مع  بالشراكة  عالمية  مجتمعات  مؤسسة  عملت  المجلس:  وتشكيل  ديمقراطية  انتخابات  إجراء 
الشبابي،  المجلس  االقتراع، يشَُكل  نتائج عملية  انتخابات ديموقراطية وشفافة. ومن لحظة صدور  االنتخابات، والعمل على ضمان  االنتخابية، وتوفير، وتدريب مراقبي  العملية 
ويصادق المجلس البلدي عليه، لبدء عمله بتوزيع المناصب الرئيسية التالية: )رئيس/ة المجلس الشبابي المحلي، نائب/ة رئيس المجلس، أمين/ة الصندوق، أمين/ة السر( بما 

يعكس تركيبة المجلس البلدي الفعلي. ومنذ انطالق المبادرة تم انتخاب أكثر من 400 ناشط كأعضاء للمجالس المحلية الشبابية خالل 31 عملية انتخابية رسمية.

القيادة وتنمية المهارات: بعد انتخابهم مباشرة، يتم تدريب الشباب على مجموعة متنوعة من المهارات التي تتضمن: إدارة المشاريع، والمناصرة، والمساواة بين الجنسين، ودمج 
كافة الفئات المهمشة، إضافة إلى إعداد الكوادر والقيادات الشابة لتولي مناصب جديدة.  

إنشاء الشراكات المحلية: يعمل المجلس المنتخب على تفعيل الهيئة العامة وتشجيع أعضائها على التفاعل مع البلديات، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء المحليين، واالنخراط 
في أنشطتهم، ما يؤدي الى فهم المجلس البلدي الحتياجات مجتمعه، والمبادرات الواجب التركيز عليها، إضافة إلى تأسيس شراكات محلية واسعة يكون الشباب جزءًا فعااًل فيها. 
وأدى العمل الجاد للمجالس المحلية الشبابية، إلى تنفيذ  المئات من المبادرات واألنشطة التي تؤثر على المجتمعات المحلية بالتعاون مع البلديات والمؤسسات المحلية. اشتملت 

بعض المبادرات المنفذة على دعم السياحة، والحفاظ على التراث، وتجميل الطرق والحدائق،  وأيام التوظيف، وحمالت السالمة على الطرق، وجمع التبرعات للمؤسسات المحلية.

تمكين أجيال من القادة المستقبليين

 إنتخابات المجالس المحلية الشبابية 



أمثلة على األنشطة التي يقودها الشباب:
وطنيًا: أطلقت المجالس المحلية الشبابية، في أيلول عام 2013، مبادرة »مدن صديقة لذوي اإلعاقة«، وذلك لتسليط الضوء على مسؤولية البلديات تجاه األشخاص ذوي 

اإلعاقة، بما في ذلك ضمان تمكنهم من دخول المباني العامة، وحصولهم على فرص للمشاركة المجتمعية.

أريحا: استضاف المجلس المحلي الشبابي في أريحا جوالت لركوب الدراجات الهوائية، بهدف التعريف باألماكن السياحية، والتراث المحلي، وجمع األموال لصالح منظمات 
العمل الخيري. كما حاول الشباب تشخيص التحديات المتعلقة بالبطالة، وذلك عن طريق العمل مع القطاع الخاص، وتنظيم أيام التوظيف.

عنبتا: تعاون المجلس المحلي الشبابي، مع مؤسسة مجتمعات عالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، لتزويد المواطنين بالدعم الغذائي األساسي، في المناطق التي تأثرت بموجة 
من األمطار كانت األشد منذ 30 عامًا. باإلضافة إلى ذلك، تعرضت العديد من إشارات المرور للتدمير جراء األمطار، ما دعا المجلس المحلي الشبابي، إلطالق مبادرة لتصليح 

واستبدال اإلشارات التالفة بالشراكة مع شرطة المرور، باإلضافة إلى تدريبات تتعلق بالسالمة على الطرق.

تكللت جهود المجالس المحلية الشبابية بنجاحات وإنجازات باهرة، لعل أبرزها هو تمكين وتطوير قدرات الجيل الشاب الذي حاز عدد من نشطائه على جوائز وشهادات تقدير 
عديدة، بينما تطورت قدرات وإمكانيات مجموعات كبيرة منه بشكل ملحوظ، باإلضافة إلى التمكين المتساوي لكل من الشابات والشباب، من خالل االشتراك الحقيقي للجميع في 

عملية صنع القرار والتخطيط والتنفيذ. 

فقد تم تعيين الرئيسة السابقة لمجلس محلي شبابي عالر بشائر عثمان، 17 عامًا، كرئيسة لبلدية عالر لمدة شهرين، كما تم تعيينها وزيرًة لوزارة الحكم المحلي لمدة 
يوم واحد. أما دانيا غزاونة، 20 عامًا، رئيسة مجلس محلي شبابي الرام، فقد تم تعيينها رئيسًة تنفيذيًة لمنتدى شارك الشبابي لمدة أسبوع في عام 2013. وأخيرًا، تم 
انتخاب عضو مجلس محلي شبابي الطيبة السابق، يعقوب معروف، 25عامًا، ليصبح عضوًا في المجلس البلدي، ويمثل جيل الشباب في مجلس بلدته المنتخب عام 2012.

أثر مبادرة المجالس المحلية الشبابية

وطني: خلق منصة للتواصل التفاعلي بين الشباب، واستضافة مؤتمرات شبابية وطنية، تشكل مرجعية معلوماتية لهيئات الحكم المحلي، وللسياسات الخاصة بالشباب، 
بهدف المساهمة في خلق الجيل القادم من القادة الفلسطينيين.

مجتمعي: بناء شراكات، وتنفيذ مبادرات، تهدف لتحسين وتطوير حياة الناس. والتقليل من النظرة السلبية، وزيادة الوعي تجاه أهمية مشاركة المرأة في قطاع الحكم 
المحلي.

شبابي: تعزيز ثقة المجالس المحلية والمؤسسات المجتمعية في الشباب، والتأكيد على قدراتهم على العمل، والمبادرة، والمساهمة بشكل كبير في بناء المجتمع، وتحقيق 
تطلعاته.

شخصي: تنمية وتطوير القيادات الشابة، وتعزيز الثقة بالنفس لكال الجنسين من الشباب على حد سواء، وتعزيز شعورهم بالمسؤولية واالنتماء.

مبادرة السالمة على الطرق في عنبتا، المبادرة الوطنية »مدن صديقة لذوي اإلعاقة«، مبادرة ركوب الدراجات الهوائية في أريحا

دانية غزاونة )يمين( - الرام
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