
مواضيع،  عدة  القدس  مدينة  يف  الثالثة  الشبابية  القمة  تناولت 
"التطوع  موضوع  املشاركني  اهتمام  استقطب  والذي  أهمها 

والعمل اجملتمعي والتوجيه واإلرشاد املهني للشباب".

تعزيــز روح التطــوع لــدى الشبــاب املقدســي 
وتوفيــر أطــر اإلرشــاد املهنــي لــه

التطوع والعمل اجملتمعي

يعرف التطوع باأنه اأي عمل يقوم به الفرد خلدمة جمتمعه ب�شكل طوعي، ومن دون انتظار مقابل 
مادي له، ويكون دافعه ال�شعور بامل�شوؤولية جتاه من يعي�ش بينهم وااللتزام بق�شاياهم.

وامل�شاركة ال�شبابية احلقيقية هي اأ�شا�ش العمل التطوعي، فمن خالل م�شاركتهم ي�شتطيعون التعبري 
عن اآرائهم واأفكارهم، اأو اأن ي�شاركوا حقيقة يف �شنع القرار.

الدفاع  امل�شاهمة يف  اإليها  ينتمون  ُيتوقع ممن  التي  العمرية  املرحلة  باأنها  ال�شباب  وتعرف مرحلة 
عن املجتمع والرفع من �شاأنه، كون هذه املرحلة متتاز بالعطاء والقوة الذهنية والبدنية الق�شوى 

يف حياة الفرد.

 %30 حوايل  ي�شكلون  حيث  الفل�شطيني،  املجتمع  يف  االأكرب  ال�شريحة  هم  ال�شباب  اأن  من  بالرغم 
املجتمعية  م�شاهمتهم  انح�شار  عدة،  �شنوات  ومنذ  نرى،  اأننا  اإال  �شنة(،   ١٥-٢٩ جيل  )من  منه 
الوطنية  املرجعية  �شعف  منها  كثرية،  الأ�شباب  وذلك  با�شتمرار  التطوعي  العمل  يف  وانخراطهم 



احلا�شنة لل�شباب، تلك التي لعبت دورًا كبريًا حتى �شنوات الت�شعينات يف ت�شكيل الهوية الوطنية 
يعي�شها  التي  ال�شعبة  احلياتية  الظروف  اإىل  اإ�شافة  الفل�شطيني،  لل�شاب  والثقافية  واالجتماعية 

ال�شاب الفل�شطيني، والتي جتعل من العمل التطوعي اآخر اهتماماته.

يف الدرا�شة التحليلية لواقع ال�شباب يف فل�شطني )٢0١4(، تظهر النتائج اأن غالبية ال�شباب لديهم 
من الوقت الكثري، وا�شتغاللهم لوقت الفراغ لي�ش باملجدي يف الكثري من االأحيان، بالرغم من وجود 
اأكرث من 80% منهم يق�شون وقتهم يف  والريا�شية يف مناطقهم، فرنى  الثقافية  واملراكز  االأندية 

البيت وحميطه، ولذا فاإن متغري الوقت يف الكثري من االأحيان ل�شالح التطوع هو متغري متوفر.

وب�شورة  االأخرى  هي  لعبت  املحلية،  واالأهلية  الدولية  املوؤ�ش�شات  اأن  اإىل  الدرا�شة  ذات  ت�شري  منا 
ال�شاب  عليه  يح�شل  مايل  مبردود  بربطه  لقيامها  التطوع،  دافع  من  احلد  يف  مبا�شر  غري  دورا 
مقابل خدماته التطوعية، اإ�شافة اإىل اأن غالبية االأن�شطة والفعاليات الطوعية اأ�شبحت تلبي غايات 

املوؤ�ش�شات اأكرث منها تلبية احتياجات ال�شباب اأو املجتمع احلقيقية.

هناك حاجة كبرية النخراط ال�شباب املقد�شي يف العمل االأهلي، فاملدينة القابعة حتت احتالل يعمل 
با�شتمرار على العبث مبقدراتها وم�شادرها وهويتها الفل�شطينية؛ حتتاج اإىل من ي�شاهم يف رفع 
م�شتوى اخلدمات الفل�شطينية املقدمة فيها، ويف حال مل نقم بتنظيم اأمور التطوع يف القد�ش، فاإننا 
االأخرية،  ال�شنوات  للعيان يف  وا�شح  �شبابنا كما هو  بهوية  بالعبث  االإ�شرائيلية  للموؤ�ش�شة  �شن�شمح 
له  اإغراءات كثرية  املقد�شي من خالل تقدمي  ال�شاب  باالحتيال على  املوؤ�ش�شات  بع�ش  تقوم  حيث 
يف  املنظم  التطوع  اأطر  له  فتوفر  الع�شكرية،  اخلدمة  عن  كبديل  املدنية،  اخلدمة  يف  لالنخراط 

املدار�ش واالأندية وامل�شت�شفيات وما اإىل ذلك.

نتيجة للواقع ال�شعب يف مدينة القد�ش، وغياب املرجعية املوحدة والوا�شحة لتنظيم عملية التطوع، 
ووب�شبب انعدام االإطار القانوين الفل�شطيني الناظم لعملية التطوع - با�شتثناء اأطر حتاول تنظيم 

العمل التطوعي يف اجلامعات - نرى اأهمية يف تطبيق التو�شيات التالية:

اإيجاد ج�شم ي�شرف على تن�شيق العمل التطوعي املجتمعي يف مدينة القد�ش، ويقوم بفح�ش   1 
خ�شو�شًا،  واملقد�شية  عمومًا،  الفل�شطينية  املوؤ�ش�شات  يف  التطوعي  العمل  احتياجات 
والتن�شيق معها لتوفري اأطر للتطوع ال�شبابي، بحيث يكون ال�شباب اأنف�شهم ممثلني يف هذا 

اجل�شم، وم�شاركني فاعلني يف ر�شم �شورة اخلدمات التطوعية يف املدينة.

القد�ش  والتعليم يف  الرتبية  مديرية  اأو  الفل�شطينية،  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  التن�شيق   2 
واملدار�ش اخلا�شة، من اأجل اإدراج التطوع كمتطلب اأكادميي، يتوجب القيام به قبل اإنهاء 

ال�شف الثاين ع�شر.



اإ�شراك ال�شباب يف املوؤ�ش�شات واالأندية ال�شبابية على ح�شاب اجليل القدمي، ليكونوا فاعلني   3 
وياأخذوا مكانًا مالئمًا يف �شنع القرار لق�شايا تهمهم قبل غريهم.

مو�شوع  حول  الربملانية  والتو�شيات  االقرتاحات  وتطبيق  لل�شباب،  حقيقي  متثيل  اإيجاد   4 
ال�شباب، وخلق اآلية تكفل متثيلهم ب�شكل حقيقي على اأر�ش الواقع يف اللجان املختلفة.

التطوع،  اأهمية  عن  للحديث  منها،  الثانوية  وخ�شو�شًا  املقد�شية،  املدار�ش  مع  التن�شيق   5 
وتوفري املعلومات لها حول املوؤ�ش�شات التي ميكن اأن يتطوع فيها الطلبة.

العنكبوتية  وال�شبكة  واملرئية  وامل�شموعة  املكتوبة  ال�شحافة  فيها  تاأخذ  توعوية،  اأطر  بناء  	6 
دورًا يف ت�شجيع التطوع واخلدمة املجتمعية. 

والقد�ش  الغربية  )ال�شفة  املختلفة  املناطق  يف  الفل�شطيني  ال�شباب  بني  العالقة  تعزيز   7 
وغزة( من خالل االأعمال التطوعية واملجتمعية. 

اإلرشاد املهني

اأطر  وجود  اإىل  احلاجة  الثالث،  موؤمترهم  يف  املقد�شي  ال�شباب  تناوله  الذي  الثاين  الهم  كان 
تنا�شب  التي  املهن  الختيار  ال�شرورية  االأدوات  واإعطائهم  املهنية،  هويتهم  بلورة  يف  ت�شاعدهم 

قدراتهم وتنا�شب ميولهم وتتناغم مع احتياجات �شوق العمل.

الفل�شطيني املقد�شي، فمثاًل:  ال�شاب  ي�شكلها  التي  املهنية  الهوية  توؤثر على  هناك متغريات كثرية 
هيكلية نظام التعليم الذي ال يعمل على تعزيز وبلورة الهوية املهنية، اإ�شافة اإىل �شوق العمل غري 
املوؤ�ش�شات  بع�ش  يف  والعمل  ال�شياحية،  اخلدمات  نطاق  عن  يخرج  ال  والذي  املدينة،  يف  املتنوع 
االإ�شرائيلي،  وال�شوق  امل�شتوطنات  يف  العمل  اأو  التدري�ش،  اأو  احلكومية،  غري  واملوؤ�ش�شات  الوطنية 
وكذلك قلة االأطر ال�شناعية الفل�شطينية املالئمة، و�شعف جاهزيتها لتوفري اأف�شل تاأهيل لل�شاب 
املقد�شي، لي�شتطيع الحقًا االنخراط ب�شوق العمل الفل�شطيني، وتطوير نف�شه يف جمال تخ�ش�شه 

اىل اأق�شى حد.



تنفيذ

اإعداد: د. يحيى حجازي

بال�شراكة معباإ�شراف من

يواجهها  �شعوبات  �شكل  -على  املوؤمتر  يف  ال�شباب  اليها  تطرق  كما   - تنعك�ش  املتغريات  هذه  كل 
ال�شباب عند اختيارهم املجال املهني اأو الدرا�شي، وعمل غالبية كبرية من اخلريجني يف جماالت ال 
عالقة لها بتخ�ش�شاتهم، اأو التحاقهم بتخ�ش�شات - �شواء يف اجلامعة اأو يف الكليات املهنية - ال 

�شوق عمل لها يف القد�ش وحميطها.

هناك جهد تقوم به بع�ش اجلامعات الفل�شطينية املقد�شية، عرب من�شقي العمل املجتمعي العاملني 
الثانوية، من خالل قيام املر�شدين واملر�شدات  على رفع وتطوير الوعي الوطني، وبع�ش املدار�ش 
الرتبوين بتقدمي االإر�شاد ال�شخ�شي واملهني لطلبة املدار�ش، ولكن هذا اجلهد غري متوفر يف جميع 

املدار�ش، وال يكف احتياجات ال�شباب الكبرية، ولذا فمن املهم:

الفردي  االإر�شاد  خدمات  بتوفري  يقوم  متخ�ش�ش،  وتوعوي  مهني  اإر�شادي  اإطار  توفري   1 
واملدر�شي، وتقدمي املعارف ال�شروري الأخذ القرار املهني ال�شليم.

م�شاعدة املر�شدين واملر�شدات الرتبويني يف املدار�ش من خالل العمل مع وزارة الرتبية   2 
والتعليم ومديريتها يف القد�ش، على رفع م�شتوى اخلدمة االإر�شادية املقدمة للطلبة.

تطوير بع�ش امل�شامني يف املناهج التعليمية يف املدار�ش واجلامعات، تتحدث عن احتياجات   3 
ال�شوق واختيار التخ�ش�شات، و�شرورة بلورة الهوية املهنية يف املرحلة الثانوية.

العمل �شمن  املتطوعني يف  املهني، من خالل خرط  واالإر�شاد  التطوع  الرابط بني  تعزيز   4 
االأطر ال�شناعية والتجارية املالئمة، اإ�شافة اإىل موؤ�ش�شات العمل االأهلي. 

االنك�شاف على اأفكار وجتارب جديدة للح�شول على عمل، مثل الريادة واالأعمال ال�شغرية   5 
ودعم ال�شباب املقد�شي يف خلق فر�ش العمل.

تطوير نظام العمل املجتمعي يف اجلامعات، ليوفر يف نف�ش الوقت اإطارًا للتاأهيل بجانب   6 
�شاعات التطوع التي على الطالب القيام بها على كل حال. 


