
مـنتـدى الـشـبـاب 
المقدسي األول

البيان الختامّي 
لمنتدى الّشباب المقدسّي األول

"التطّوع ... واقع وتحّديات"



نستعرض في هذا البيان الختامّي لمنتدى الّشباب المقدسّي ا�ول 

تحت عنوان "الّتطّوع واقع وتحّديات"، أهم نتائج المنتدى، و ذلك من 

المقدسّي، ومن  للّشباب  التي وّجهت  المباشرة  نتائج ا�سئلة  خالل 

ثم تّم الّتصويت عليها عبر نظام تصويت تفاعلّي، من خالل جواالت 

مباشر  بشكل  نتائجه  ظهرت  قد   و  بالمنتدى،  المشاركين  الحضور 

على  ا�سئلة  تمحورت  إذ  الحدث،  لصالة  الرئيسّية  الّشاشة  على 

جّدية  عدم  أسباب  وتحليل  الّشباب،  تواجه  التي  الّتطوع  تحّديات 

بعض المتطّوعين في الّنشاطات الّتطّوعّية في المؤّسسات أو في 

الّتجارب  من  عدد  نشر  إلى  إضافة   هذا  المقدسّي،  المجتمع 

في  الّتطّوع  من  ابتداء  المجاالت،  مختلف  في  متطّوعين  �شخاص 

المحلّي  الّتطّوع  وكذلك  والجامعّية  الّثانوّية  الّدراسة  مرحلة 

والّدولّي. 



بتاريخ   ا�ربعاء  يوم  ا�ول  المقدسّي  الّشباب  منتدى  عقد 

 ،٢٠١٩/١٠/٣٠
ليوم واحد في قاعة النوتردام في القدس . 

 وكان هناك أربع جلسات نقاش رئيسة: 

من  الّتطوعّي  بالعمل  االندماج  حول  تمحورت  ا�ولى   الجلسة 

المرحلة الّثانوّية وتأثيره على الّطالب، أّما الجلسة الّثانية  فكانت 

تناولت  الّثالثة  الجلسة  و  الّدولّية،  المؤّسسات  مع  الّتطّوع  حول 

وأّما  مجاالته،  مختلف  في  المحلّي  المجتمع  في  الّتطّوع 

الجلسة الّرابعة فتناولت الّتطّوع في المرحلة الجامعّية .



المراحل  من  وطالبة  طالًبا   ٤٠ من  أكثر  الحضور  ضمن  من  كان 

الّدراسّية الّثانوّية والجامعّية، وعدًدا من مرشدي المدارس وا�ساتذة 

أيضا  الشريكة  المقدسّية  المؤّسسات  عن  وممثلين  الجامعيين، 

المنتدى  محور  وكان  عاّم،  بشكل  الّتطوع  بموضوع  والمهتّمين 

في  الّشباب  دور  لتعزيز  ا�ساسّية  الّركائز  وأهم  الّتطوعّي،  العمل 

أن  فبعد  مجتمعاتهم،  بناء  في  ومساهمتهم  االجتماعّية  الحياة 

كان العمل الّتطوعّي غير مؤّسس، ويغلب عليه الّطابع االجتماعّي، 

نهاية  حتى  منتشرة  كانت  التي  "بالعونة"  عرف  ما  على  ويرتكز 

الثمانينيات.  تحّول العمل  في مطلع التسعينّيات إلى عمل منّظم 

المدن  مختلف  في  التطوعّي  العمل  لجان  تشكيل  عبر  اكثر 

إدارّية  وهيكلّيات  أطر  على  ومبنّيا  تنظيما  أكثر  ليصبح  الفلسطينّية 

واضحة.



المهّمة  الموضوعات  لهذه  المنتدى  مناقشة  وبعد 

ليتّم  المهّمة  الّتوصيات  من  بعدد  المشاركون  أوصى 

في  القرار  أصحاب  قبل  من  عليها  والعمل  تعميمها 

المقدسّي  المحلّي  المجتمع  ومؤّسسات  الجامعات 

والطلبة أنفسهم، ومنها: 



بضرورة  الّنقاش  جلسات  خالل  المتحّدثون  أوصى  أوال:  
ِجّدّية الّطّلبة في االندماج في العمل التطوعّي في وقت مبّكر 

أن  إلى  متراكم  وبشكل  المدرسة،  في  تواجدهم  أثناء   في 

تطوير  على  تأثير  من  له  لما  ذلك  الجامعّية،   لمرحلة  يبلغوا 

أهمية  الى  اÈشارة  تم  كما  مستقبلهم،  وعلى  شخصياتهم 

الّتطّوع  على  القدرة  لدية  شابة  أو  شاب  لكل  الفرصة  اتاحه 

كان  ولو  هاّم،  إنجاز  أّي  بها  ويحقّق  فيها،  يرغب  التي  بالطريقة 

من خالل أعمال بسيطة.



الجامعات  تسليط  بأهّمّية  المتحّدثون  أوصى  ثانيا: 
وتحليل  والمؤّسسات،  المتطّوعين  بين  العالقة  على  الّضوء 

النشاطات  في  المتطّوعين  بعض  جّدّية  عدم  أسباب 

با�شخاص  يرتبط  ا�مر  "هذا  المؤّسسات.  في  الّتطّوعية 

والمؤّسسات"، فبعض المتطّوعين ال يمكن االعتماد عليهم 

في أداء بعض المهام، إّما لعدم جّدّيته ونقص في كفاءته، 

أو لعدم جهوزية بيئة المؤّسسات الستقبال المتطّوعين. 



من  المقدسي  الشباب  يعانيه  ما  ننسى  ال  ان  يجب  وهنا 

ظروف صعبة اقتصاديا وتحديات جسام من تأمين السكن 

والعمل واكمال التعليم وتغطية المصاريف الكبيرة للحياة 

في مدينة القدس، فظهرت حاجة المنتدى في ظل وجود 

هذه  وتكمن  الحالية.  الفترة  في  التطوع  بثقافة  تحديات 

الجامعات،  (المؤسسات،  اساسية  عناصر  بثالث  التحديات 

الطالب نفسه



فئات  مع  تعمل  مقدسية  كمؤسسات  العمل  يكمن  وهنا 

الشباب بالقدس على تنظيم منتدى يناقش اهم التحديات 

او  مقترحة  حلول  ايجاد  على  والعمل  التطوع  تواجه  التي 

التطوع وتعمل بشكل فعلي على تطوير  الية  نتائج تسهل 

بعد  للطالب  عمل  فرص  بتوفير  الشباب  وقدرات  مهارات 

التخرج في المؤسسات.

منذ ثالثة أعوام حيث انطلقت الفكرة وتمت مناقشتها من 

خالل عدد من المؤسسات المقدسية واتفقت على القضايا 

التي سيركز عليها المنتدى بشكل عام



صويت 
ّ
ونستعرض هنا نتائج الت

على األسئلة التي عرضت على 
الحضور خالل المنتدى:

وكانت النتائج متطابقة مع ما ورد في البيان 

الختامّي، وكان منها:

لذلك قام فريق المنتدى بعمل 

استبيان (قبلّي وبعدّي) حول الّتطّوع وقضاياه



فيما يتعّلق بالفائدة من العمل التطّوعي رأى ٨٤٪ من المشاركين   •

بأّنها تعود على الشخص نفسه، و ١٦٪  رأوا أّنها تعود على المؤسسات 

بالعمل  االهتمام  أّن  إلى  يؤشر  وهذا  والمراكز)،  والجامعة  المدرسة   )

مع  يتناغم  وهذا  جانبّية.  مؤّثرات  أّي  بدون  شخصّي  دافع  هو  التطّوعّي 

من   ٪٩٧ رأى  إذ  الّذات،  بناء  في  التطوعّي  العمل  دور  حول  سؤالنا 

المشاركين قبل عقد المنتدى  بأّن له الّدور ا�كبر في بناء الّذات، رأوا ذلك 

من باب الّتجربة الفعلّية للعمل التطّوعّي.  وهي نسبة اتفقت مع النسبة 

التي خرج بها  المنتدى  وهي ٩٨٪، وهذا مؤّشر على نجاح تأثير المنتدى 

في اختيار مناقشة ا�ثر اÈيجابّي للّتطّوع. 



و ما يؤكد هذه الرؤية أّن ٨٣٪ من المشاركين   •

مستوى  على  مقابل  دون  للّتطّوع  الّدافع  لديهم 

غيره.   أو  تطّوعّي  عمل  كساعات  الجامعة  مؤسسة 

المحور  هذا  حول  المنتدى  جلسات  ختام  في  وجاء 

دون  للمشاركة  دافع  لديه  الجمهور  من   ٪٩٠ بأّن 

فئة  بين  التطّوعّي  العمل  روح  أّن  يعني  مّما  مقابل، 

البرامج  طبيعة  من  نابعة  كبير  بشكل  الّشباب 

المقّدمة للتطّوع.



حول تغير مفهوم العمل التطوعي ما بين الماضي والحاضر تظهر   •

بأن ٨٦٪ من المشاركين بتغير كبير للمفهوم العملي للتطوع قبل عقد 

المفهوم  على  تغير   هناك  وجدوا  المنتدى  بعد   ٪٩٠ بينما   ، المنتدى 

أشكال  لتغير  يعود  وهذا  الجلسات،  بمحاور  جاء  لما  تباعا  واÈجراءات 

وتغيير  لقاء،  في  المشاركة  الى  العونه  مفهوم  من  التطوعي  العمل 

جذري لمفهوم المؤسسة الحاضنة من االسرة الى مؤسسات مجتمع 

مدني ومحلي. حيث قل دور االسرة بدعم العمل التطوعي وارتفاع دور 

من   ٪٩١ يرى  حيث  واثرهم  والجامعات  المدارس  المؤسسات 

المشاركين باالستبيان، بأن أثر العمل التطوعي إيجابي بشكل فعال في 

لوعي  بذلك  وتعود  المشاركة  بعد   ٪٩٠ و  الفلسطيني،  المجتمع 

الجمهور نفسه حول أثار العمل التطوعي بالمجتمع  بأشكاله المختلفه 

والخدمة  التطوعي  العمل  بين  عليه  المفاهيم  أختالط  أحتمالية  و 

المجتمعية. 



الّتصّور قضية عدم رؤية  يقابل هذا   •

في  كبير  بشكل  التطّوعّي  العمل  أثر 

إذ  أهّميته،  إدراك  وعدم  مجتمعنا، 

قبل  فقط   ٪٢٢ أّن  النتائج  أظهرت 

القدرة  لديه  المجتمع  أّن  يرون  المنتدى 

وإجرائّيا،  نظرّيا  المفهوم  احتضان  على 

بعد   ٪٢٤ إلى  النسبة  هذه  وارتفعت 

المشاركة في المنتدى، ويعود ذلك إلى 

مفهوم  من  الّتطّوع  أشكال  تحّول 

إلى  مقابل  دون  للغير  خدمة  تقديم 

الصورة  لسيطرة  يعود  أو  المقابل،  طلب 

الّنمطّية التي شّوهت مفهوم الّتطّوع.



بالعامل  التطّوع وارتباطه  فيما يتعّلق بهدف 

الّذاتّي  الصعيدين   على  والّشخصّي  الفردّي 

الهدف هو خدمة  أن   ٪٤٣ رأى  والمهنّي  

الخدمة  وهذه  مباشر،  بشكل  المجتمع 

الّذات وتطوير مهاراتّي  تعمل على صقل 

بشكل قوّي، وكان هذا هو رأي ٣٨٪ من 

نفسها  وهي  المنتدى،  بعد  المشاركين 

في  المتطّوع  مشاركة  نسبة  من  ترفع 

العالقات،  من  جديدة  اجتماعّية  دوائر 

من   ٪٩ لـ  الرئيسّي  الهدف  تبقى  لكنها 

هذه  بين  العالقة  أّن  ونرى  المشاركين.  

من  تنطلق  الّتطّوع  فدائرة  جدلّية،  ا�هداف 

تتوّسع،  عالقات  فتبني  المجتمع  إلى  الّذات 

فتنتقل بالمتطّوع إلى مجتمعات أخرى، ومن 

هنا ترفع من قّوة شخصّيته وتطّور ذاته. 



ال يمكن الفصل بين تطوير الّذات وخدمة المجتمع   •

العمل  أّن  يرى  المنتدى  فجمهور  متالزمان،   فهما 

التطّوعّي الذي يبّني المهارات هو أفضل ا�عمال، إذ أّكد  

٧٥٪ منهم على هذا المحور، وفي المقابل أّكد ١٩٪ 
على ما فيه من الخدمة المجتمعّية، ورأى ٦٪  أّن العمل 

وهذا  تطّوعّية،  عمل  ساعات  بمقابل  كان  ما  هو  المؤّثر 

من الجمهور لديه رغبة بالتطّوع بشكل   ٪٦٤ يظهر أّن 

لدى  والدوام  العمل  ساعات  مع  تعارض  لو  حتى  فردّي 

الطالب الجامعّي أو الطالب المدرسّي .



وهذا يعّزز فكرة أّن الّدافع ذاتي ال مؤّثرات   •

جانبية فيه، والهدف ذاتي بالمرتبة ا�ولى، ومن 

َثّم يكون مجتمعّيا، حيث يرى ٦٢٪ أّن العمل 

التعّرف  في  بسيط  بشكل  يساهم  التطّوعّي 

التعّرف  في  أكبر  بشكل  ويسهم  الّذات،  على 

على المجتمع المحيط. 



رأوا  القبلّي،  باالستبيان  المشاركين  من    ٨٤٪  •

في  اÈنسانّية  للتداعيات  كبيرا  تأثيرا   هناك  أّن 

فلسطين على برامج التطّوع والعمل التطّوعّي، إذ 

المناسبات  أو   االنتفاضة  فترات  خالل  هناك  يكون 

للكثيرين  قوّي  دافع  غيرها،   أو  أوالدينّية  اÈنسانّية 

لتقديم عمل إنسانّي يفيد الجميع أو يفيد جمهورا 

من   ٪  ٨٦ من  أكثر  أّن  للمنتدى  اّتضح  وقد  معّينا. 

لتقديم  رئيسّيا  دافعا  الّسبب  هذا  يرى  الحضور 

خدمة دون مقابل.   



المجتمع  في  رواجا  التطوعّي  العمل  أشكال  أكثر  ومن   •

الكّشافة،   هو  والمدرسة  ا�سرة  ا�ولى  بمؤسساته  الفلسطينّي 

طالب  معظم  شخصّيات  تشكيل  في  كبيرا  دورا  لعبت  حيث 

الماضي، ذلك  القرن  بداية  المدارس منذ تأسيسها في فلسطين 

ومؤّسساته  بالمجتمع  وارتباطها  المختلفة  برامجها  خالل  من 

ويرى  المدنّي،   المجتمع  بمؤسسات  وارتباطها  المدرسة،  داخل 

وذات  خالصة،  تربوّية  سياسّية،  غير  طوعّية  حركّية  بأّنها   ٪٧٣
ومجتمعه.  لوطنه  المتطّوع  انتماء  زيادة  مثل  سامّية  أهداف 

صاحب  الوطنّي  اÈنسان  نموذج  بمثابة  القائد  صورة  وبقيت 

في  الّنظامّي  العمل  أسس  يمتلك  الذي  الّنموذجّية،  المهارات 

الحركات وا�دوات و أيضا بااللتزام.  



تناول االستبيان جزءا مهّما في 
التعرف على جمهور الشباب 
والمنتدى، وآفاق توقعاته 

وآحالمه ونظرته لنفسه.



من  سنوات   ٥ وبعد  �نفسهم،  برؤيتهم  يتعلق  فيما   •

ونظرته  الجمهور،  ماهية  حول  المنتدى  لدى  المؤّشرات 

الجمهور  أّن  وجدنا  فيه،  التطّوعّي  العمل  وأثر  المستقبلّية، 

بين  ما  متساوية  وبنسب  أساسّيين،  لقسمين  ينقسم 

يمكن  ومنها  الخاّص.  للعمل  التوّجه  أو  الّدراسة  استكمال 

قياس ا�ثر بأّن معظم الّشباب  يرى أّن الّتعليم أفضل وسائل 

وأّن  لديهم،  جدوى  ذا  ليس  العاّم  العمل  وأّن  الحماية، 

االستقاللّية في عمل خاّص  أكثرمناسبًة لتطّلعاتهم.  



وحـــول بدايات عملهـــم الّتطوعـــّي رأى ٥٢٪ من   •

الجمهور أّنه خـــالل المرحلة الثانويـــة، وهي المرحلة 

االنتقالّيـــة مـــا بين مؤّسســـة المدرســـة ومؤّسســـة 

الجامعـــة والمجتمع، تكون ا�بواب و أشـــكال العمل 

التطّوعّي أكثـــر.  ورأى ٣٦٪ أّن العمل التطّوعّي خالل 

مرحلة الطفولة أكثر، ويعود ذلك لدور المدرســـة في 

وكذلـــك  جهـــة،  مـــن  الّتطـــّوع  برامـــج  تفعيـــل 

وعالقاتهـــا  وبرامجهـــا  ا�هلّيـــة  لدورالمؤّسســـات 

با�طفال من جهة أخرى.

٤٠



وهذه النسب مؤّشر قوّي على أّن المرحلة الثانوّية أكثر تأثيرا 

على الشباب، فإّما أن تعّزز المفهوم التطّوعّي أو تلغيه، ذلك 

تبعا لبرامجها. 

 وقد رأى حوالي ٥٠٪ من الجمهور أّن المرحلة الثانوّية أهم 

مرحلة تدفعنا إلى أن نستمّر أو نتوّقف، ويعود ذلك لمجموع 

البرامج وا�نشطة الموّجهة لهذه الفئة من قبل المؤسسات: 

البيت والمدرسة والجامعة، ويأتي في الّدرجة الثانية المدرسة 

الصغر  منذ  المفهوم  تزرع  التي  فهي  الطفولة،  مرحلة  في 

الثانوّية  في  تتعّزز  َثّم  ومن  وإجرائّيا،  نظرّيا  الشباب  لدى 

والجامعة. حتى لو كان المتطّوع على مقاعد الّدراسة أو في 

العمل.



من   ٪٨٠ حوالي  رأى  التطّوعّي  للعمل  الصحّي  الجانب  حول 

الجسدّية  الّصّحة  على  مطلق  إيجابّي  بشكل  تؤّثر  أّنها  الجمهور 

أّن  على  مؤّشر  وهو  ذلك،  دون  تحول  مؤّثرات  يوجد  وال  والّنفسّية، 

الجسدّي  النشاط  من  نوعا  فيه  ويرى  العمل،  بهذا  يستمتع  الّشباب 

لتأكيد  بنا  يعود  مّما   ، االجتماعّي  النشاط  وكذلك  السليم،  الصحّي 

بتقديم  والنفسّي  واالجتماعّي  الّصحّي  وأثره  العونه  مفهوم 

الشباب  نظر  وجه  من  الرئيسّي  الدافع  وأّن  القرية،  او  للجار  الخدمة 

الدورها  لها  أّن   ٪٥٢ نسبة  فرأت  حياتية   مهارات  اكتساب  هو 

َيفيد  أن  خاللها  من  يتمّكن  والتي  الشخصّية،  صقل  في  ا�ساسّي 

االجتماعّية   العالقات  أّن   ٪٢١ نسبته  ما  رأى  بلده،  وُيفيد  نفسه، 

تكون صغيرة، ويعود ذلك لصغر مجتمع القدس، فالجميع يعرف 

بعضهم  بعضا . 



وتبّين أّن ٦٣٪ من الجمهور يعرف   •

وهي  بالقدس،  تطّوعّية  أنشطة  عن 

البرامج  أعمال  متابعتهم   إلى  مؤّشر 

ونسبة  كبير،  بشكل  والمؤسسات 

ا�نشطة  هذه  تجهل  من  هي  بسيطة 

بحكم الوقت والمكان والعمر . 



جمهور  من    ٪٧٥ يرى  القدس  مجتمع  حول   •

التطوعّي  العمل  وتكثيف  تفعيل  يجب  بأّنه  االستبيان  

الّنوعّي بجودة أفضل، وأثر أكبر في مدينة القدس، وأنه 

ال ارتباط بين حجم المؤّسسات أو عددها أو مشاريعها  

القدس.  بمجتمع  المتطّوع  تربط  التي  العالقة  وبين 

وجاء في استبيان جمهور المنتدى أّن ٨٢٪ منهم يرى 

ويؤّكد على هذه النقطة نفسها، وهي تفعيل البرامج 

الّنوعّية، وأّن التطّوع ليس مرتبطا بمشروع أو مؤّسسة.



الفلسطينّي  المتطوع  وأّن  التطّوع  تجربة  نقل  عن   •

أبدى  البالد  خارج  التطّوعي  للعمل  سفيرا  يكون  أن  يمكن 

حوالي ٩٠٪ من فئة االستبيان القدرة للتطّوع خارج البالد، 

أكثر منه جغرافّي،  إنسانّي  التطّوعّي مفهوم  العمل  وأّن 

وال يحكم هذه النظرة رغبة الشباب العالية في السفر ، بل 

هي نابعة من مفهوم أن أكون متطّوعا أينما كنت.  وأكد 

على ذلك من جمهور المنتدى ما نسبته ٩٦٪ ، مّما يعطي 

مؤّشرا على مفهوم التطّوع كخدمة إنسانّية غير مرتبطة 

بزمان و مكان. 



إذ ترى نسبة كبيرة من الشباب المشاركين في االستبيان   •

المواقف  مع  والّتأقلم  التكييف  عملية  أّن  المنتدى،  قبل  من 

متطّلبات  أهم  هي  الخارجّية  البيئة  في  والّصعبة  المختلفة 

ا�مم  برنامج  مثل  كانت،  جهة  أّي  مع  البالد  خارج  التطّوع 

المّتحدة للتطّوع،  ورأى حوالي ٦٣٪ منهم أّنه ال يحتاج سوى 

للّدافع الّذاتي والقدرة على تحّمل برنامج التطّوع وتداعياته. 

ولكّن ٥١٪ من حضور المنتدى أّكدوا على أّن المشاركة في 

للتكّيف  للمتطّوعين بحاجة  المّتحدة  برنامج ا�مم  متطلبات 

مناسب  أكاديمّي  لمستوى  ويحتاج  العمل،  بيئة  مع  والتأقلم 

مختلف  في  التطّوعّي  بالعمل  وخبرة  الجامعّية،  كالّشهادة 

للتطّوع  الدافع   في  الكبير  ا�ثر  لها  فهذه  الّتطّوع،  أشكال 

والجهوزّية له.



وأخيرا:
يتقّدم القائمون على منتدى الشباب المقدسّي ا�ول بكّل الّشكر 

والتقدير لكّل المؤّسسات والجامعات المشاركة، ولكّل المتحّدثين 

والمناقشين وللحضور الكريم؛ على المشاركة بتجاربهم وعرضها 

للعمل  والجدّية  القيمة  إعادة  أهّمّية  ومناقشة  الحضور  أمام 

التطّوعّي في الّساحة الفلسطينّية، وبخاّصة في القدس، ذلك لما 

له من دور رئيسّي في تقوية وحماية المجتمع المقدسّي. 

وعليه نعلن انتهاء أعمال المنتدى في تمام الساعة الثالثة والّنصف 

عصر هذا اليوم ا�ربعاء الموافق ٣٠ تشرين ا�ول من العام ٢٠١٩ 

بتوقيت القدس العاصمة ا�بدية للدولة الفلسطينية العتيدة.

لجنة البيان الختامّي القدس الّشريف ٢٠١٩/١٠/٣٠ 


