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 ولالفصل األ

 اإلطار النظري للدراسة

 خلفية الدراسة

 
 المقدمة. 1
ذلك لدوره في   أهمية خاصة،و يحظى ب وهو بهذا المعنى    ،التنمية المجتمعية في  ، مهماً ، دوراً العمل التطوعي لعب  ي

وتكمن أهميته ودوره ليس علـى صـعيد الفـرد          .ن قيم وروابط اجتماعية إيجابية    التنمية،إلى جانب ما يعنيه م    
 على مستوى المجتمع ككل وما يعنيه من رفع للمستوى االقتصادي واالجتماعي،وتحسين األحوال             إنمافحسب و 

 لهــو تجــسيداً لمبــدأ التكافــوبالتالي فاإلنــسانية، المعيــشية للفئــات المحرومة،ومحافظتــه علــى القــيم
 . االجتماعي،واستثماراً حقيقياً ألوقات الفراغ

وهو بهذا المعنى أداة من أدوات ائل النهوض في المجتمعات،ة من وسمن هنا يعتبر العمل التطوعي وسيل
 التنمية،وهو شكل من أشكال المشاركة على اختالفها،وإذا كان يعتقد أن العمل التطوعي نشأ وتطور في ظل

على الرغم من وجود الدولة،  ذي أهمية كبيرة في العصر الحاضر،إال أنهغياب الدولة في بعض المجتمعات،
لدول اجة إلى تضافر الجهود والمساعدة سيما في ظل األوضاع غير الطبيعية التي تمر بها االتي أصبحت بح

 مع وجود مؤسسات من هنا يعتقد البعض خطًأ أن العمل التطوعي وجد.والمجتمعات من حين إلى آخر
وعي  التطإال أن العململت على مأسسة العمل التطوعي،فعلى الرغم من تلك المؤسسات عالمجتمع المدني،

ه يعبر عن بل أنوهو من جوانب الخير باإلنسان،فهو متأصل في النفس البشرية ،أسبق من تلك المؤسسات،
 .دوافع إنسانية وعاطفية

 من حيث أنها عادية ظروفال تفرضها التي المواقف باختالف  العمل التطوعيواستناداً على ذلك يختلف شكل
 أو خالقيةاأل  استناداً على القيمةلمواقفالظروف أو ذه ا لهستجابة الاويتحدد شكل ، قاهرةوأطارئة أو 

مثل  إسعاف الجرحى في حاالت الخطر، الناتجة عن حوادث السير، أو السقوط من مكان اإلنســانية،
مرتفع، أو إنقاذ غريق، أو المساعدة في أوقات الكوارث الطبيعية الناتجة عن الزالزل أو الفيضانات أو حريق، 

وضاع التي تستدعي التدخل الفوري، إن هذا الشكل من أشكال التدخل ال يعتمد في المقام األول وغيرها من األ
على المعرفة المسبقة أو السكن في نفس المنطقة أو القربى أو ما شابه، وإنما يعتمد على الشعور اإلنساني أو 
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الحمية والنخوة أو كل ذلك الموقف األخالقي أو الدافع الـديني في ذلك الموقف، أو أنه ينطلق من باب 
 .                    معاً،دون االنتظار إلى المقابل حتى لو كان معنوي

أما الشكل اآلخر من أشكال األعمال التطوعية، فهو نابع إما من قناعات دينية أو اجتماعية أو شخصية،  
 من أشكال العمل التطوعي ال تفرضه أو باعتبار ذلك تقرباً إلى اهللا أو أنه قيمة اجتماعية إنسانية، وهذا الشكل

أوضاع طارئة أو آنية بقدر ما هو أيمان أو قناعة لدى الفرد يمارسه ويقوم به في أي زمان ومكان دون 
 .االنتظار لوجود طارئ ، وهو بذلك يكون فعل إيماني سواء أكان ديني أو دنيوي ،أو باعتباره ثقافة مجتمعية

،وإنما هي مسؤولية وطنية تلعب بها التطوعي ليست مسؤولية جهة بعينهافإن تعميم ثقافة العمل وعليه،
إلى جانب المؤسسات لتنشئة االجتماعية على اختالفها،المؤسسات دوراً فاعالً ومؤثراً ال سيما مؤسسات ا

فال األهلية و الحكومية خاصة المؤسسات التي تعنى بالعمل التطوعي، وبإعادة االعتبار له وتطويره، وبالتالي 
بد من الوصول إلى بلورة مشروع قانون ينظم العمل التطوعي في فلسطين عوضاً عن عدم وجود قوانين 

وكمقدمة لذلك يجب البدء بترسيخ مبدأ العمل التطوعي من .ة للخدمة االجتماعية أو الوطنيةمساوية وموازي
 وذلك من أجل تقوية روح العمل المدرسة أوالً مروراً بالمعاهد والكليات والجامعات بأشكال وطرق مختلفة

 .التطوعي في المجتمع

 خلفيةاإلطار النظري للدراسة،تناول الفصل األول ، فصولثالثةومن هنا فقد قسمت الدارسة إلى 
أسئلة الفرضيات،،الدراسات السابقة،مشكلة البحث،أسباب اختيار موضوع البحث،أهمية البحث،المقدمة،الدراسة
فقد تناول الفصل الثاني  أما .مفاهيم البحث ومصطلحاتهبحث،إطار البحث،منهج ال هدف البحث،البحث،

المبحث األول تناول المؤسسات الشبابية والشباب .،حيث قسم إلى مبحثين المشاركة الشبابية والعمل التطوعي
أم ديكوراً  ةأما المبحث الثاني فقد تناول المشاركة الشبابية أولوي. لجهة المؤسسات الشبابية والشباب والشابات

ديمقراطيي من حيث الشباب والمشاركة ومشاركة الشباب في النشاطات التنموية وآليات مشاركة الشباب في 
 .كيف تصبح التنمية تنمية مستدامة :النشاطات التنموية ودور الشباب التنموي

ناول المبحث األول آفاق وتطلعات،وقد قسم إلى مبحثين ،ت... أما الفصل الثالث فقد تناول العمل التطوعي
 ،ودور اإلعالم في نشر وتعزيز المشاركة في النشاطات التطوعيةتفعيل وتعزيز العمل التطوعي من حيث 

العمل التطوعي ودور التشبيك والتنسيق في نشر وتعزيز العمل التطوعي،أما المبحث الثاني فقد تناول مأسسة 
 فهي عبارة عن: لعمل التطوعي،أما المبحث الثالث وتأطير العمل التطوعي من حيث آليات تفعيل وتعزيز ا

 .قائمة المراجع وأخيراً المالحق وومقترحات توصيات عامةنتائج و
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 :الدراسات السابقة. 2

 أشخاص بالغين 1410 على عينة ممثلة تكونت من 1997 عام محمود ميعاريالدكتور تمت دراسة من قبل 
 سنة فأكثر، وهي 18 شخصاً، ضمن الفئة العمرية 1353 من أصل من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة،

 الدراسة واستهدفت هذه.عينة عشوائية عنقودية طبقية تم اختيارها من قبل دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية
ديمقراطية مجردة،وتتمثل ،اتجاهات الجمهور نحو الديمقراطية السياسية،وفيه ميز بين نوعين من الديمقراطية

تأييد عدد من القيم والمبادئ الديمقراطية مثل حرية الرأي والصحافة واالنتخابات الدورية، وبين توجهات ب
ديمقراطية فعلية، مثل معارضة ممارسات غير ديمقراطية عينية كاستمرار الوزراء في عملهم رغم معارضة 

ني بأغلبيته يتحلى بتوجهات  نتائج تلك الدراسة أن الجمهور الفلسطيومن.المجلس التشريعي الفلسطيني
ديمقراطية مجردة وبتوجهات ديمقراطية فعلية، أي أن هناك نظرة تفاؤل في إمكانية بناء نظام حكم مستقر في 

مستوى " واعتمد في قياس توجهات الديمقراطية الفعلية، على عدد من المتغيرات األساسية وهي ،فلسطين
   .تجاه السياسيالتعليم، دخل األسرة، الديانة والتدين، اال

ي الفئة التي استهدف في دراسته أشخاص بالغين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وهأن الباحث 
ستشتمل عليها تلك الدراسة من حيث اختيار شباب بالغين، ولكن هذه الدراسة ستعتمد على شباب ينتمون إلى 

المتغيرات من حيث  بعض  سنركز علىبالتاليو.الحركة الوطنية ،على شباب من طلبة الجامعات من الجنسين 
والتي ستبحث في مدى تأثير تلك المتغيرات باإلضافة إلى الجنس، ، المستوى االقتصادي،والمنطقة الجغرافية

 عمليات صنع واتخاذ القرارات المختلفة التي تقع ضمن اهتماماتهم فيالطلبة سياسياً وتأثيرهم على مشاركة 
 وبالتالي لم تركز هذه الدراسة على المشاركة السياسية للطالبات في الحركة الطالبية.يووعيهم السياسي والثقاف

،اشتملت الدراسة 2003 عام وفي دراسة أخرى للدكتور محمود ميعاري حول الثقافة السياسية في فلسطين
نية،ومدى اتجاهات الجمهور نحو الديموقراطية، تقييمه ألداء السلطة الفلسطي:على ثالثة قضايا رئيسية

بحيث تكونت مجتمع البحث من . 2001 و1997وذلك بناءاً على مسحيين ميدانيين عام . المشاركة السياسية
سكان الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء البدو الرحل والمقيمين في الفنادق والسجون، ومن نتائج تلك 

المجردة في فلسطين، بالمقابل هناك يؤيدون تطبيق عدد من عناصر الديموقراطية %) 87-%73(الدراسة أن 
وليس لحقوق وحريات المواطن، ) مثل االستقالل والتقدم ( أقلية تؤيد أن تضع الحكومة أولوية للقضية الوطنية 

وأما بالنسبة التجاهات نحو الديموقراطية االجتماعية فإن اغلب المبحوثين يؤيدون تحرر المرأة الشابة 
لكن الدراسة خلت من اإلجراءات العملية لتحرر المرأة،ولم .لحياة المختلفةويؤيدون مشاركتها في جوانب ا

 .يوضح المقصود بتحرر لجهة مشاركها
يسعى لرصد وتحليل  فهوالممارسة والفاعلية لألستاذ عماد غياظة : الحركة الطالبية الفلسطينية أما كتاب

زمنية طويلة نسبياً،وهو من الكتب المهمة دور الحركة الطالبية الفلسطينية، خاصة في فلسطين، خالل  مدة 
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حول الموضوع،يقول المؤلف أن دور الحركة الطالبية تراجع خالل التسعينات، يرى الكاتب أن الحركة 
ويرى أن .الطالبية بدأت تفتقد جدول أعمالها ودورها بشكل محدد خاصة بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية

لكن . تحديداً مع بداية االنتفاضة وإغالق الجامعات لما يزد على أربع سنواتأزمتها كانت قد بدأت قبل ذلك و
أغفل الباحث أن أزمة الحركة الطالبية ال تعود لهذا التاريخ أو لقيام السلطة الوطنية هو السبب وراء تراجع 

ابي الحركة الطالبية،وإنما السبب يعود إلى التركيز على الجانب السياسي على حساب الجانب النق
فالتحول الديمقراطي في .المطلبي،وإلى عدم وجود برامج تعبر عن تطلعات الحركة الطالبية برمتها

فلسطين،على سبيل المثال ال الحصر، لن يتم دون دور فاعل للقوى المنظمة في المجتمع،من أحزاب وهيئات 
 .لحركة النقابيةومؤسسات وحركات جماهيرية، بما في ذلك الحركة الطالبية والحركة النسوية وا

 في آذار عامحول النساء الفلسطينيات واالنتخابات   سعيدت نادر عزالدكتوروفي دراسة أخرى تناولها 
 .تجربة االنتخابية للمجلس التشريعي الفلسطيني ومقارنتها مع التجربة األردنيةلوهي دراسة تحليلية ل.1999
سوية في مواقع صنع القرار بشكل عام،واالنتخابات  هذه الدراسة في الجوانب المتعددة للمشاركة النتبحث

إن دراسة الدكتور التشريعية بشكل خاص، وتقدم تحليالت للتجربة االنتخابية من الناحية النظرية والتاريخية، 
نادر من الدراسات المهمة والتي تناولت موضوع مشاركة النساء في االنتخابات،لكن ما يؤخذ على هذه 

 للمرأة باعتبار أنها مجسدة في االنتخابات،وكأن المشاركة هي عملية ةت المشاركة السياسيالدراسة أنها تناول
موسمية بحد ذاتها، هذا إلى جانب عدم تناول عملية انتخاب النساء في األحزاب السياسية،أيضاً لم يتم تحليل 

 . البنية القانونية لجهة مشاركة النساء،أو معيقات المشاركة بشكل مفصل

: االنتخابات وحق المشاركة في صنع القرار حول مر المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطيةما مؤت

   27/6/2003وقائع مؤتمر بيت لحم الجمعة 

يحتوى هذا الكتاب على وقائع المؤتمر السابع لمركز السالم والديمقراطية،هدف المؤتمر مناقشة قضايا عدة 
 الفلسطينية،ومشروع الدستور الفلسطيني،وعكس االحتياجات ووضع آليات منها االنتخابات، موضوعة المرأة

أيضا هدف المؤتمر الحوار ال وضع الحلول للقضايا الراهنة، ولكنه يحاول المساهمة في . الوعي المطلوب
تعزيز الثوابت الوطنية والتوجهات الديمقراطية لدى أبناء شعبنا، ودعوة واضحة وصريحة للمشاركة 

المحور السياسي : محاور واألوراق التي قدمت في المؤتمر.  الجادة الفاعلة في توسيع عملية الحواروالمساهمة
قراءة في مشروع المسودة الثالثة للدستور،ماجد : مشروع المسودة الثالثة لدستور دولة فلسطين الورقة األولى

والقانون الحقوق الوطنية في ضوء خارطة المسودة الثالثة لمشروع الدستور بين السياسية : عودة الورقة الثانية
من أجل تشريعات لحماية :خطة خارطة الطريق ،فؤاد رزق الورقة الثانية:الورقة األولى.إلى أين... الطريق 

 جرادات حق العودة لالجئين الفلسطينيين ،محمد عبد اهللا: األسرى الفلسطينيين،عيسى قراقع الورقة الثالثة
لصالح مشاركة المرأة في الحياة :المرأة في الحياة العامة الورقة األولىمشاركة :المحور االجتماعي

االنتخابات الفلسطينية خطوة :العامة،نجاح مناصرة االنتخابات العامة وقانون االنتخاب الفلسطيني الورقة األولى
أضواء على : ثالثةنحو نظام انتخابي ديمقراطي ،ناصيف معلم الورقة ال: سيادية ، حسن عبد ربه الورقة الثانية

 .قانون االنتخابات الفلسطيني 
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 ، فإن إشكالية البحث يمكن أن تتحدد بالتالي في ضوء ما سابق

 

 :إشكالية البحث . 3

وتفعيـل العمـل التطـوعي فـي         الرئيسة للبحث حول وجود قصور وخلل في عملية تعزيز           ةشكاليال تدور ا 
 ويتجلى ذلك مـن خـالل تـدني    ،لفاعلة في األعمال التطوعية    ا  الشبابية كةهذا إلى جانب قلة المشار    فلسطين،

وعي الوقلة  توفر المراكز  التطوعية الكافية،    ويأتي في هذا اإلطار عدم      ،اركة ومحدوديتها في المجال العام    المش
حريـة المتاحـة    ، وقلـة ال   وعدم وجود القـوانين الناظمـة لـذلك       ،  ة المشاركة  في األعمال التطوعية     بأهمي

 .إلى جانب ضعف المنظمات غير الحكومية بهذا الجانبئق الثقافية واالجتماعية والدينية،العواوللمشاركة،

، ختلفة قٌل حسب إمكانياته وقدراتـه     ، ومشاركة فئات المجتمع الم    تفعيل وتطوير العمل التطوعي   نجاح   لذا فإن   
 :  الكثير من اإلشكاليات والصعوبات  لعل أبرزهاما زالت تعترضه

 وروث الثقافي دوراً في التحجيم والحد من عملية المشاركة التطوعية في فلسطين ؟الم مدى لعب .1
 عملية المشاركة التطوعية في فلسطين ؟ دور العشائرية في الحد من  .2

 .الفلسطيني لجهة المشاركة التطوعية المجتمع المدني طبيعة الدور الذي يلعبه .3

 .االزدواجية في عمل المؤسسات الفلسطينية  .4

 .  األحزاب سيما اليسارية منها  برامج التطوعية فيلألعمالحقيقي الوالحيز ، السياسيةألحزابا برامج .5

  عالقة التنشئة االجتماعية والتربية على العمل العام ؟ .6
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  أسباب اختيار موضوع البحث. 4

 .عملية وأخرى علميةيرجع اختيار الموضوع إلى أسباب 

 علمياً

، نابع من قناعـة    موضوعاً لهذا البحث  مل التطوعي في فلسطين وآليات تفعيله وتعزيزه        إن اختيار موضوع الع   
، ،فأصبحت تمثل اتجاها وطنياً عامـاً     مفادها أن أحد أشكال ممارسة الديمقراطية تتجلى في المشاركة المجتمعية         

ات الوقت مقياسا لتقـدم    وأصبحت في ذ  بل وعالمياً، يف السياسي الفلسطيني المختلفة،   يتفق عليه غالبية ألوان الط    
وتجعل صانع القرار   ،ة ستخلق رأياً عاماً في المستقبل     والكتابة بهذا الموضوع ومن جوانب مختلف      ورقيها، األمم

 .اً لذلك بفعل ميل المواطنين لذلكمستجيب

ل ، والتي تتنـاو   اب شبه الكامل لمثل هذه الدراسات     ترجع أسباب اختيار هذا البحث إلى حقيقة مهمة وهي الغي         
وهو مـا يعنـي     . موضوع آليات تعزيز ونشر ثقافة العمل التطوعي في فلسطين  بدرجة معينة من التفصيل               

وضع كل المواطن العادي والمؤسسات على اختالفها  في حالة من الضبابية وعدم المعرفة األكيدة تجاه هـذا                  
في ظل غياب المعلومـات األساسـية   و.ية الفلسطينيةتماعية واالقتصادالموضوع الحيوي والهام في الحياة االج  

 .علية سياساته وإجراءاته المختلفةحول هذا الموضوع فإن الجميع  سيجد نفسه في موقع غير المتأكد من فا
ـ     مجرد التقدم والدفع العلمي فقط،      إن الدوافع الحقيقية للقيام بهذا البحث ليس       راب أكثـر   وإنما يتعدى ذلك لالقت

وهذا بحد ذاته مؤشر مهـم علـى   ،دية وذات جدوى للمجتمع الفلسطيني وج  هامة فأكثر من بعض الموضوعات   
  .ة ودور العمل التطوعي في فلسطينمستوى أهمي

 عملياً

   . والقناعة واالهتمام بتناول هذا الموضوع ن األمر يعود إلى الرغبةإ ف

 

 : أهمية البحث. 5

 : يكتسب البحث أهميته من

 .ية واقتصادية وسياسية وتنموية  كون العمل التطوعي ذو أبعاد اجتماع -1
 .وجود نشاط طوعي سابق في فلسطين  -2
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  . العمل التطوعي في فلسطين تسليط الضوء على أهمية -3

  .ونتائجالخروج بتوصيات  -4

 .رفد المكتبة المحلية والعربية في مرجع يتناول آليات تعزيز وتطوير العمل التطوعي فلسطين  -5

 .امة الفلسطينيةضعف العمل التطوعي في المؤسسات الع -6

 
 
  الفرضيات.6
 

 الفرضية العامة

 

 الفلسطيني  أن عملية التغيير على شكل النظام السياسي      ( ينطلق البحث من فرضية طردية موجبة مفادها        

وبالتالي فإن الفرضية إمـا أن      ،)جهات التطوعية لدى الفلسطينيين      التو  أدت إلى تغيير في    بعد اتفاقية أوسلو  
 .ه يعاد التأكيد عليها تنفى أو أنتحقق أو

 
 الفرضيات الفرعية

ومتغير مـستقل والمـشاركة     ،كفاعـل  من عادات وتقاليد وأعراف سـائدة        هناك عالقة بين ثقافة المجتمع     .1
 .كمتغير تابع) العمل التطوعي( المجتمعية 

 .ل العمل التطوعي في فلسطين تعزيز وتفعيعقبة أساسية في طريقالفلسطينية  وانينقالشكل ت .2
 

 : أو نفيها أو التأكيد عليها ال بد من طرح العديد من األسئلة وهياترهنة والتحقق من صحة الفرضيوللب

 

 
 أسئلة البحث.7

   في فلسطين؟الشبابيةهل سن قوانين خاصة بالعمل التطوعي في فلسطين  سيؤدي إلى زيادة المشاركة  .1
 تتساوى فيه المرأة بالرجل سيحد      المجتمع بين الفرد و   ءهل تعزيز مفهوم المواطنة من حيث أنه عالقة انتما         .2

  للمرأة في فلسطين؟بالتالي تعزيز المشاركة التطوعيةمن تأثير التقاليد والعادات ؟ و
 وهل صحيح أن تمكين الحركة النسائية والمنظمات والنوادي والجمعيات النسوية ومؤسـسات المجتمـع               .3

ال بصفتها جمعيات خيرية ممنوعـة مـن ممارسـة           المدني من أداء دورها في التأثير على الحياة العامة          
النشاط السياسي بحكم القانون، وإنما كمنظمات مجتمع مدني يمكنها أن تلعب دوراً أساسـياً كمجموعـات                
مؤثرة وضاغطة، لها تأثيرها ودورها الذي ال يمكن تجاهله أو تجاوزه ؟وما هو دورها في تعزيز العمـل                  

 التطوعي في فلسطين؟
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ر وتعزيز التشبيك والتنسيق والتعاون بين المؤسسات المختلفة إلى تعزيز العمل التطـوعي             هل يلعب تطوي   .4
 في فلسطين؟

في العمل التطوعي   ) الجامعات األسرة،المدارس، دور العبادة ،    (وما هو دور مؤسسات التنشئة االجتماعية        .5
 وهل لهذا الدور أي أثر على الشباب؟ في فلسطين؟

 في العمل التطوعي في فلسطين؟ل الفلسطينية في تعزيز المشاركة سية والفصائوما هو دور األحزاب السيا .6
 وهل من دور لإلعالم في دعم العمل التطوعي في فلسطين ؟ .7

 كيف تؤثر ثقافة المجتمع على المشاركة التطوعية؟  .8

  ؟هل توجد مقومات لتعزيز العمل التطوعي ؟ وما هي عناصرها ؟ أو العوامل التي تدفع إلى تعزيزها .9

 بـصورة   ولـو هل تصلح التجارب العربية والعالمية في مسألة العمل التطوعي لتطبق في فلـسطين               .10
 جزئية؟

 . العمل التطوعي ما هي األهداف التي يمكن تحقيقها من خالل .11

إذا كانت هنالك عوائق تحول دون المشاركة التطوعية ؟فما هي اآلليـات والحلـول لمعالجـة هـذه                   .12
 اإلشكالية؟  

 
 :ن البحث يسعى إلى تحقيق األهداف التالية إومن هنا ف

 
 
 هدف البحث.8

مكانياته في الحياة   يهدف البحث إلى إيجاد الحلول الممكنة إلشكالية انخراط فئات المجتمع  المختلفة كل حسب إ              
 . وفي القيام باألعمال التطوعية  لصالح المجتمع االجتماعية،

على واقع العمل التطـوعي فـي فلـسطين وعلـى اآلليـات             إلى جانب ذلك يسعى البحث إلى تسليط الضوء         
،إلى جانب الكـشف عـن عقبـات        ز وتطور العمل التطوعي في فلسطين     والمقترحات التي من شأنها أن تعز     

وما يولده من مؤثرات تضر بفئات المجتمع       ركة الفاعلة في األعمال التطوعية،    والعراقيل التي تحول دون المشا    
ويسعى البحث أيضاً إلـى تحقيـق األهـداف         .تدفع نحو إقصائهم و تحجيم أدوارهم       ال سيما الشباب والمرأة و    

 :التالية

 . الحالي للعمل التطوعي في فلسطينبلورة رؤية حول الواقع. 1

 .    للواقع الحالي للعمل التطوعيإجراء تقييم .2
ة العمل  اإلطالع على اإلجراءات التي تم اتخاذها والمتمثلة بالتشريعات الوطنية لجه         .4

 . التطوعي 
الخروج بنتائج لمعرفة ما تحتاجه القوانين من تعديالت لسد الفجوة بين ما هو قائم              . 5

 . وبين ما هو مأمول 
 .رفد المكتبة المحلية بمرجع متخصص في موضوع العمل التطوعي  في فلسطين.6 
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 :لعلمي التالي ، ومن أجل تحقيق األهداف سنتبنى المنهج ا البحثولإلجابة على تساؤالت

 
 

 
 
 منهج البحث.9

، فموضوع  كلة أو ظاهرة يطرحها موضوع البحث     المنهج هو الطريقة التي ستخدمها الباحث لبحث ودراسة مش        
، واستخدام الباحث منهجاً ال يتناسب مع مشكلة الدراسة ال يوصـله             هو الذي يحدد للباحث منهج البحث      البحث

 .صحيحاً لواقع الدراسةستنباطاً  أو ااًإلى نتائج منطقية تعكس استقراء
باعتبار أن هذا المنهج يـستخدم فـي دراسـة          ،ن واقع المنهج التاريخي هو المنهج المناسب للدراسة       إوعليه ف 

، فهو مرتبط بدراسة الماضي وأحداثـه     .لتي مضى عليها زمن قصير أو طويل      الظواهر واألحداث والمواقف ا   
 الرجوع إلى نشأة هذه الظواهر والتطورات التي مرت عليهـا           كما قد يرتبط بدراسة ظواهر حاضرة من خالل       

ومع ذلك ال بد    لى فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل،    فهذا المنهاج يساعد ع   . والعوامل التي أدت إلى تكوينها الحالي     
ة المنهج الوصفي التحليلي في تحليل أزمة العمل التطوعي، باإلضافة إلى المنهج المقارن في دراس             من استخدام   

تجارب بعض الدول ،ثم المنهج القانوني في محاولة لمعرفة مدى إعاقة النظام القانوني الفلسطيني لجهة العمل                
 البحـث سـيعتمد     هذا. جابة على أسئلتها وتحقيق أهدافها    غناء الدراسة واإل  إلفي محاولة   . في فلسطين  التطوعي

، باإلضافة إلى المـصادر     االنترنت والصحف تب والدوريات و  على األدبيات المختلفة ومن مصادر مختلفة كالك      
 . ومقابالت مع ذوي االختصاص الوثائق القوانين واألولية مثل

 
 

 بحثإطار ال.10

  المكانية- الزمانية ،  ب-أ
 ) .االستشراف( سيغطي البحث فترات زمنية مختلفة ، لكن مع التركيز على الفترة المستقبلية:  الزمانية-أ

  تحديد للناحية المكانية سيكون هناكف. العمل التطوعي في فلسطينلبحث ينصب على بما أن ا:  المكانية-ب
 .وهي فلسطين 

 

 مفاهيم البحث ومصطلحاته. 11

 

 مراجع البحث.12
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 مفاهيم البحث ومصطلحاته. 11

هو الجهد الذي يبذله أي إنسان بدون مقابل لمجتمعه وبدوافع منه لإلسـهام فـي تحمـل                 :العمل التطوعي  .1
 التي تعمل على تقديم الرفاهية اإلنسانية على أساس أن الفـرص التـي              ةسؤوليات المؤسسات االجتماعي  م

تتهيأ لمشاركة المواطن في أعمال تلك المؤسسات الديمقراطية ميزه يتمتع بها الجميع وإن المشاركة تمثـل                
 .من االلتزام بالنسبة لهم" نوعا

 أو شبب، وهو جمع شـاب، وأيـضاً الـشبان والـشابات              من حيث المعنى اللغوي من مادة شب       :الشباب .2
والشبيبة وتعني الحداثة، وهو خالف الشيب، نقول شب الغالم ويشب شباباً وشبيبة، وامرأة شـابة وهـذا                 

 .جميعه يؤدي إلى نفس المعنى

 مرية تبدأ فـي  مرحلة ع" والحقاً سيتم استخدام كلمة الشباب باعتبار أنها تعني الشباب والشابات     "إذن فالشباب     
 المقـصودين العادة بعد انتهاء مرحلة الطفولة والمراهقة وتنتهي في أواخر السنة الرابعة والعشرون، والشباب              

وهم يمثلون حـسب الجهـاز      .حسب تعريف األمم المتحدة للشباب    )  سنة 24 – 15(هنا في البحث هم من فئة       
حيث هنالك  . مليون 3.8 البالغ   ن سكان فلسطين  م% 19.5 ما نسبته    2006المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام     

مـن المجمـوع العـام      % 51.3 أي ما نسبته  . من المجموع العام للسكان    %19.7أي ما نسبته     شاباً   387749
من المجمـوع   % 48.7من المجموع العام للسكان،أي ما نسبته       %19.4أي ما نسبته     شابة   371901 و للشباب

 .1ة شاب وشاب759650البالغ العام للشباب 

وهي وحدة البحث أي المؤسسات والنوادي والمشاريع واألطر الشبابية في الضفة الغربية :المؤسسات الشبابية
وبطبيعة الحال مؤسسات ال تهدف إلى .التي تعمل مع الشباب بصورة مباشرة ويوجد لها مقرات وهيكلية إدارية

 أو رياضية أو فنية أو غير ذلك من األنشطة الربح وتقدم خدمات إلى الشباب سواء ثقافية أو توعوية تثقيفية
 .والبرامج المختلفة

هي العملية التي يلعب الفرد من خاللها دوراً في الحياة السياسية واالجتماعية لمجتمعه، وتكـون               :المشاركة .3
 .لديه الفرصة ألن يشارك في وضع األهداف العامة،وكذلك أفضل الوسائل لتحقيق وإنجاز هذه األهداف 

هي األنشطة اإلرادية التي يزاولها أعضاء المجتمع بهدف اختيار حكامهم وممثلـيهم،            :ة السياسية المشارك .4
والمساهمة في صنع السياسات والقرارات بشكل مباشر أو غير مباشر،ولذلك فإن المشاركة السياسية ليست              

                                                 
 . فلسطين-رام اهللا. االسقاطات السكانية في األراضي الفلسطينية،تقديرات منقحة.2006الجهاز المركزي إلحصاء الفلسطيني،. 1
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اطنين بقـضية   مجرد تصويت في فترة انتخابات معينة، بل إنها توجه عام واهتمام واضح من قبـل المـو                
 . القرار السياسي ونتائجه، وذلك من خالل المشاركة

عالقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة،وبما تتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق               :المواطنة .5
 .في تلك الدولة

رات هي بناء المؤسسات، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، إلـى جانـب تنميـة قـد              :التنمية السياسية  .6
 المتـوفرة لمواجهـة     تالجماهير على إدراك مشكالتهم بوضوح وتنمية قدراتهم على تعبئة كل اإلمكانيـا           

   .التحديات والمشاكل بأسلوب علمي
 مجموع التنظيمات المجتمعية من مؤسسات وجمعيات وهيئات ومجالس ونقابات وأحزاب           :المجتمع المدني  .7

ر تنظيمية وتـساهم بطبيعـة عملهـا فـي إرسـاء أسـس       وغيرها والتي يكون لها امتداد جماهيري وأط     
الديمقراطية والحد من سلطان الدولة ونفوذها وتدخلها في المجتمع وتخضعها للمساءلة أمام الـرأي العـام                

 .والجمهور

 .  حصة مخصصة نسبياً،نظام يحدد بموجبه  الحصة أو النسبة، وهي ذات قيود:الكوتا .8
يتوسط الحق في المساواة والحق في االختالف وذلك في الحاالت التـي             وهو المبدأ الذي     :التميز االيجابي  .9

توجد فيها صعوبة للحفاظ على الحق في المساواة، أي المبدأ الذي يهتم بروح مفهوم المساواة وليس بشكله،                 
وذلك بمراعاة حقوق الفئات غير القادرة في المجتمع مثل المرأة واألطفال،أنه عمل تقوم به الحكومـة أو                 

األصـول  العرق،في السابق على أسس اخـتالف النوع،      سسة خاصة لتعويض جماعة عن تمييز حصل        مؤ
 .الدين أو العجز عن الدراسة،الوظيفة،أو المشاركة السياسيةاإلثنية،

 مجموعة العمليات التي تستهدف زيادة قدرات ومهارات ومعلومات كل األفراد في المجتمـع              :التمكين .10
ة بشكل خاص وذلك بشكل منهجي على أن يتصف ذلك بالديمومة واالستمرار            بشكل عام والفئات المستهدف   
 .وبأشكاله المادية والمعنوية

هو عملية مشتركة تتم بين المؤسسات والجماعات واألفراد الذين توافقوا حول إطـار معـين               :التشبيك .11
ل ال يلغي االستقاللية    القتسام وتبادل الخبرات واآلراء واألفكار والمشاركة في المعلومات واالتصال وبشك         

 .الذاتية لألطراف

 حركة تستهدف تحقيق حياة أحسن للمجتمع المحلي نفسه مـن خـالل المـشاركة اإليجابيـة                 :التنمية .12
أو من خالل مبادرة المجتمع المحلي نفسه، وإذا لم تتيسر هذه المبادرة فإن هذه الحركة تـستخدم                 . لألهالي

 .ة ضماناً للحصول على استجابة جماعية وفعالة للحركةاألساليب التي توقظ وتثير هذه المبادر

حق الناس في تحديد احتياجاتهم وفي إحداث تغييرات إيجابية اقتصادية واجتماعيـة            :التنمية المجتمعية  .13
وثقافية وبيئية وكذلك حقهم في تحديد البرامج لها والعمل معاً بالمشاركة لتطبيق هذه البـرامج مـن اجـل       

 .والمجتمع والبيئة بدءاً من األسرةإعادة تنظيم الحياة 
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الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غير خلقي بـشكل        ):ذوي االحتياجات الخاصة  (المعوق .14
مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانيـة تلبيـة                    

 . المعوقينمتطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير

 الشكل الخارجي لنظام الحكم في الدولة وما يتصل به من تحديـد شـكل الحكومـة                 :النظام السياسي  .15
ووظائفها القانونية وصالحياتها كما يحددها الدستور وتتضمن المؤسسات القيادية والفئات ذات المـصلحة             

 .والقيادات صانعة للقرارات

وتعمـل  . ظمات تطوعية تربط بين المواطنين وحكومتهم     األحزاب السياسية هي من    :األحزاب السياسية  .16
األحزاب على توفير المرشحين للمناصب العامة وتنظيم الحمالت الختيار هؤالء المرشحين والمنافسة بهم             

كما تشجع األحـزاب الـسياسية      . مع األحزاب األخرى على المناصب مختلف مستوياتها المحلية والقومية        
 .سياسية والتوجه إلى صناديق االقتراع النتخاب ممثليهمالمواطنين على المشاركة ال

 بـالقوانين   دالتقي على   يتوجب على المواطنين في الديمقراطيات أن يوافقوا أيضاً       :مسؤوليات المواطن    .17
ومن ضمنها حرية المعارضة    منح مواطنيها العديد من الحريات،    فالديمقراطيات ت . والواجبات التي تحكمهم  

ة لكنها تطلب مشاركة المواطنين في العملية السياسية وفي كل ما يطلب منهم بـشكل               وحرية انتقاد الحكوم  
 في االنتخابات والترشـيح     واالقتراعقانوني مثل الخدمة العسكرية اإللزامية والخدمة في هيئات المحلفين،          

ـ               م إلـى   للمناصب الشاغرة في حال توفر الرغبة، إضافة إلى استخدام الصحافة الحرة لإلعراب عن آرائه
 .آخر ذلك من الواجبات

 .ويعملون ) القوى البشرية ( هم جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل : العمالة .18

هم جميع األشخاص المتعطلون فوق سن معين فمن ال يعملون باجر أو ال يعملـون لحـسابهم                 :البطالة .19
 لحسابهم الخاص الخاص في أي نوع من األعمال واتخذوا خطوات محددة بحثاً عن العمل باجر 

 الكافي والمتطلبـات    هو مستوى الدخل الذي ال يمكن دونه تحمل تكاليف الحد األدنى للغذاء           :خط الفقر  .20
 .غير الغذائية
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 الفصل الثاني

 المشاركة الشبابية والعمل التطوعي

 

 المؤسسات الشبابية والشباب:المبحث األول 

 المؤسسات الشبابية .1

 الشبابية من أهم الجماعات المؤسسية التي ترعى وتؤثر في الشباب،حيث أن  التطوعيةتتعتبر المنظما
 وبناء قدراتهم  العناية بالشباب وتنمية قدراتهم وإمكانياتهمإلىالمؤسسات الشبابية تهدف في المقام األول 

لفة سواء كانت رياضية  جانب تنظيم هذه المؤسسات للفعاليات المختإلى أمل الغد،أنهم على اعتبار وتمكينهم،
 الموجهة للشباب بغية تطويرهم نحو واهتماماتهاأو فنية أو ثقافية أو توعويه تثقيفية كجزء من أولوياتها 

 روح العمل الجماعي والتطوعي،وغرس القيم اإليجابية عند الشباب إشاعةاألفضل كما تراعى هذه المؤسسات 
 جانب إلىلبية كالطائفية والفئوية والعنصرية والحيوية،من جهة،ومن جهة ثانية تحميهم من األفكار الس

 . مكانها العادات والتقاليد التي تنسجم مع التراث الحضاري لمجتمعهموإحاللمحاربتها للعادات والتقاليد البالية،
 وبالتالي ينظر لهؤالء الشباب على أنهم الركيزة األساسية، المجتمع الفلسطيني على أنه مجتمع فتيإلىينظر 

،فالشباب نصف الحاضر وكل المستقبل ،وإذا كان الشباب كذلك،فإن في تحمل المسؤولية في المستقبل القريب
 باعتبار أنهم أمل المستقبل،ويقع على عاتقهم التغيير بهذه الفئة العمريةذلك أن يكون هناك اهتماماً الفتاً 

لمة ممنهجة قادتها قوى االستعمار المنشود،إن الشباب الفلسطيني وعلى مر العقود تعرضوا لحملة ظا
واالحتالل والضم وإللحاق،ومورست عليهم شتى صنوف التعذيب واإلذالل والمهانة،بغية كسر 
إرادتهم،وإفراغهم من محتواهم،وإبعادهم عن قضاياهم األساسية المرتبطة جدلياً بين عملية التحول الديمقراطي 

 .وعملية التحرر الوطني
 مغلقة أو 51 عاملة و315 نادياً ومركزاً شبابياً،منها 366ة وقطاع غزة ما مجموعه يوجد في الضفة الغربي

 عاملة ومركزاً 27من بينها ، مركزاً نسويا28ًمتوقفة عن العمل وممارسة األنشطة،ويوجد بين هذه المراكز 
 مركزاً 46غزة يوجد مركزاً مغلقاً، وفي قطاع ) 50( مركزاً عامالً و242 ففي الضفة الغربية ،واحداً متوقفاً

 في غزة في حين أن المركز المغلق اآلخر في 11 مركزاً في الضفة و16أما المراكز النسوية فهناك . شبابياً
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من نوادي % 38ويقع نحو . منها في الضفة الغربية% 88أما من حيث النسبة المئوية فهناك ،2الضفة الغربية
وبلغت النوادي الموجودة في . في شمالها% 35جنوبها وفي % 27الضفة الغربية في وسط الضفة الغربية و

 هذا إذا ما أخذنا بعين االعتبار أن هذه النسب تتبع عدد ،من مجموع نوادي قطاع غزة% 38مدينة غزة 
  .3  ناديا320ًالنوادي في الضفة الغربية وغزة والتي تبلغ 

وحسب إحصاءات ،4ادياً ومركزاً شبابياً ن507وجد في الضفة الغربية وقطاع غزة ما مجموعه أما حالياً في
 نادياً،أما عدد المؤسسات الشبابية أو التي لها 338وزارة الشباب والرياضة فإن عدد األندية الشبابية والنسوية 

فقد بلغ عددها " شركاء"برامج شبابية والتي تقدمت بطلب لمنتدى شارك الشبابي من أجل االستفادة من مشروع 
 في قطاع غزة ،أما الباحث فقد استطاع 7 في الضفة الغربية،17 مؤسسة نسوية شبابية،24 مؤسسة،منها 250

 مؤسسة ومركزاً ونادياً 710 مؤسسة ومركزاً نسوياً،أي ما مجموعه 40 مؤسسة منها 122رصد ما مجموعه 
 .  ومشروعاً شبابياً

ين في توزيع هذه المراكز سواء الشبابية فإذا ما عدنا إلى األرقام والنسب سالفة الذكر فإننا نالحظ أن هناك تبا
 بمعنى أن هذه المراكز ال ،أو النسوية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء أو ضمن المنطقة الواحدة

وبالتالي فإن ، مركزا315ً مركزاً من أصل 27تلبي االحتياجات ال سيما المراكز النسوية والتي يبلغ عددها 
 ،السيما في قطاع غزة بشكل عام. أعداد أخرى من النوادي لكي تسد النقص الواضحهناك حاجة ملحة إلنشاء

  .5وفي قرى محافظة جنين وطولكرم
فقد لوحظ أن هذه المؤسسات تتمركز في الوسط السيما في ،بأسماء وعناوين المؤسسات الشبابيةوائم وحسب ق

إال أن فئة الشباب هي األكثر ،لى اختالفها وتتنوع النشاطات التي تقوم بها المؤسسات ع،محافظة رام اهللا
منها يقدم خدمات شبابية إما بشكل رئيسي أو فرعي وفي مجاالت % 39فنحو . استهدافاً من قبل المؤسسات

وتشكل المؤسسات التي تتوجه إلى قطاع المرأة % 8، ثقافية %6، تعليمية %6، تأهيلية %19مختلفة رياضة 
من المؤسسات توجه خدماتها إلى فئات ذات % 8وأخيراً ما نسبته . اتمن هذه المؤسس% 19والعمال نحو 

 .6احتياجات خاصة كاألسرى والمحررين والمعاقين
بعبارة أخرى فإن هذه المراكز تتركز في منطقة وسط الضفة الغربية والتي تقل من حيث العدد عن شمال 

 11 نادياً مقابل 61م اهللا والبيرة لوحدها  ففي محافظة را،وجنوب الضفة الغربية وبنفس الشيء في قطاع غزة
النوادي في المؤسسات الشبابية و يبين توزيع وأعداد ، نادياً في محافظتي قلقيلية وأريحا على التوالي15و

                                                 
تقرير ملخص ال: المسح الشامل لمراكز الطفولة والشباب. 1995 دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية ومنظمة األمم المتحدة لألطفال، . 2

 .11ص.  القدس،)للمراكز الشبابية والنسوية(األول 
 .35، ص)2000 شباط 3 عدد ، ماس:رام اهللا(،المراقب االجتماعي . 3
 فلسطين،  -رام اهللا .31/12/2005وتحديثاته لغاية   ،2004التعداد العام للمنشآت االقتصادية     .2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،    . 4

 .بيانات غير منشورة
 جهاز االحصاء المركزي ، وأيضا38ً – 34  صمرجع سبق ذكرهدائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية، :  لمزيد من التفصيل أنظر. 5

 .69 – 53، من ص 6 جدول رقم 1999  العام النتائج النهائية لتقرير السكان الجزء األولالفلسطيني
 .12رام اهللا، ص. 1999 – 1998 .تقرير التنمية البشرية.  برنامج دراسات التنمية. 6
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وهذا الرقم مخالفاً ، ناديا321ًمع مالحظة أن عدد هذه النوادي في الملحق يساوي ،محافظات الضفة الغربية
وال أستطع الجزم ما إذا كانت هذه األرقام صحية أم خاطئة،فهناك تضارب في األرقام ،لألرقام سابقة الذكر

واألعداد وال يوجد لدي أي مؤسسة أهلية أو حكومية إحصائية كاملة عن المؤسسات الشبابية في فلسطين،ومن 
تناد عليها فيما هنا كان ال بد من وضع جميع األرقام التي تم الحصول عليها أمام القارئ الكريم،بغية االس

 .أجريت دراسات استكمالية حول المؤسسات الشبابية بغية تدقيق األرقام الواردة في الدراسة وتصويبها
 
 

 الشباب والشابات :2

  الشباب.أ
 حتىمؤشرات سكانية  لإلحصاء الفلسطيني تحت عنوانالجهاز المركزي أشار أحدث إحصاء صادرة عن 

 3.8 مليون فلسطيني بواقع 10.1 بلغ 2005 فـي العالم نهاية عام أن عـدد الفلسطينيين.31/12/2005
وحوالي  مليون في قطاع غزة،1.4لغربية، و مليون في الضفة ا2.4مليون فـي األراضي الفلسطينية منهم 

وأن محافظة الخليل . ألفاً في سوريا462و ماليين فـي األردن،3.0إسرائيل و مليون فلسطيني يقيمون في 1.1
من إجمالي السكان في األراضي الفلسطينية، ثم محافظة % 13.9لى نسبة لعدد السكان حيث بلغت سجلت أع

وأن محافظة ..%10.6، في حين بلغت نسبة السكان في محافظة القدس %13.0غزة حيث سجلت ما نسبته 
السكان في من إجمالي % 1.1 حيث بلغت 2005أريحا واألغوار سجلت أدنى نسبة لعدد السكان في نهاية عام 

 .7األراضي الفلسطينية
من % 3.1، في حين لم تتجاوز نسبة كبار السن %45.8 سنة بلغت حوالي 15وأن نسبة األفراد دون سن 

وهم يمثلون حسب الجهاز المركزي لإلحصاء )  سنة24 – 15 ( العمريةالشباب من فئةأما  .إجمالي السكان
أي ما نسبته  شاباً 387749حيث هنالك .فلسطين من سكان% 19.5 ما نسبته 2006الفلسطيني لعام 

  8. شاب وشابة759650البالغ من المجموع العام للشباب %.19.4أي ما نسبته  شابة 371901و%.19.7
وعلى الرغم من السهولة وعدم التعقيد في اجراءات العضوية في النوادي الشبابية على اختالفها،إال أن نسبة  

من الشباب من الفئة % 9.3الت منخفضة بين الشباب،حيث تشير البيانات إلى أن االنتساب لهذه النوادي ما ز
منتسبون لمكتبات %6.9منتسبون لنواد ثقافية،و% 4.0،وسنة منتسبون لنوادي رياضية) 24-10(العمرية

 عامة،حيث يالحظ تدني نسبة انتساب اإلناث للمؤسسات الثقافية بالمقارنة مع الذكور،ال سيما في المناطق
 . 9الريفية

 
 

                                                 
المراقب االقتصادي وسلطة النقد الفلسطينية،" ماس"الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ومعهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني .  7

 . www.pnic.gov.ps . وأيضاً. 46-45، ص 2006، كانون الثاني 4،الربع الرابع،العدد واالجتماعي
 .، مرجع سبق ذكرهاالسقاطات السكانية في األراضي الفلسطينية،تقديرات منقحة.2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،.  8
 .29 فلسطين، ص -رام اهللا. حقائق وأرقام:الشباب في األراضي الفلسطينية. 2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،.  9
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 10الشابات: ب

أن .2005لإلحصاء الفلسطيني في منتصف عام الجهاز المركزي أشارت اإلحصاءات األخيرة الصادرة عن 
في % 49.4في الضفة الغربية و% 49.3، بواقع %49.3نسبة اإلناث في المجتمع الفلسطيني بلغت حوالي 

من ناحية %.22.2سنة فأكثر الملتحقات حاليا بالتعليم 15،بلغت نسبة اإلناث 2005فخالل العام .قطاع غزة
% 34.8 سنة فأكثر أميات،و15من اإلناث الفلسطينيات اللواتي أعمارهن % 11.1أخرى أظهرت البيانات أن 
يحملن شهادة بكالوريوس فأعلى وذلك حسب النتائج التي أظهرها مسح % 5.7يحملن الشهادة اإلعدادية و

 .2005القوى العاملة 
 سنة 15ن مشاركة المرأة في العمل يعتبر متطلباً تنموياً هاماً في عملية التنمية الشاملة، فقد بلغت نسبة اإلناث إ

في % 15.8، بواقع %13.4 في األراضي الفلسطينية 2005فأكثر المشاركات في القوى العاملة خالل العام 
 سنة فأكثر في القوى العاملة 15ناث وقد بلغت نسبة مشاركة اإل. في قطاع غزة% 9.0الضفة الغربية و

 . في المخيمات% 10.3في الحضر ثم % 12.5يليها % 16.8أقصاها في الريف بنسبة 
، ويالحظ ارتفاع 2005خالل العام % 22.3 سنة فأكثر العاطالت عن العمل 15في حين بلغت نسبة اإلناث 

 سنة فأكثر في األنشطة االقتصادية 15إلناث وبالنسبة لمشاركة ا.2004خالل العام % 14.7النسبة مقارنة مع 
،أما %32.5بلغت المشاركة الكبرى لها في أنشطة الزراعة والحراجة والصيد وصيد األسماك وذلك بنسبة 

يليها الصحة % 28.4بالنسبة لألنشطة الخدمية فقد بلغت المشاركة الكبرى لها في مجال التعليم وذلك بنسبة 
 .2005تي أظهرها مسح القوى العاملة حسب النتائج ال% 8.7بنسبة 

إن مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية ال يعكس التوازن الحقيقي لمشاركة المرأة في بناء المجتمع، 
حيث تشكل المرأة الفلسطينية ما المناصب الوزارية وغير الوزارية،وذلك ألن الرجل ما زال يشغل معظم 

 .2006لتشريعي والتي جرت في كانون الثاني من مقاعد المجلس ا% 12.0نسبته 
هناك عقبات وتحديات تواجه المرأة الفلسطينية في االنخراط في سوق التكنولوجيا والمعلومات، حيث أشارت 

 سنة فأكثر يستخدمن 15من اإلناث %30.4بيانات مسح تمكين المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى أن 
 . في قطاع غزة% 27.0في الضفة العربية و% 32.3ينية، بواقع الحاسوب في األراضي الفلسط

                                                 
10 . www.mic.pal-info 
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وأظهرت البيانات أن االلتحاق بالتعليم أو االلتحاق بالعمل يزيد من فرصة استخدام اإلناث للحاسوب،بواقع 
% 52.1وأن . لغير الملتحقات% 18.3من اإلناث الملتحقات حاليا بالتعليم يستخدمن الحاسوب مقابل % 74.9
 .للمتعطالت% 38.8اث العامالت يستخدمن الحاسوب مقابل من اإلن

في األراضي الفلسطينية بواقع % 11.2 سنة فأكثر اللواتي يستخدمن اإلنترنت 15في حين بلغت نسبة اإلناث 
وحول العالقة بين استخدام االنترنت والتعليم أشارت .في قطاع غزة% 8.7في الضفة الغربية و% 12.5

من غير الملتحقات % 6.6من الملتحقات حاليا بالتعليم يستخدمن اإلنترنت، مقابل % 27.9البيانات إلى أن 
 . بالتعليم

 سنة فأكثر يفكرن في عمل مشروع أو العمل في مشروع له عالقة 15من اإلناث % 9.0كما تبين أن 
 18-15لإلناث % 14.6بتكنولوجيا المعلومات، وتزداد هذه النسبة بين اإلناث األصغر سنا،حيث بلغت النسبة 

 . سنة24-19لإلناث % 15.8سنة مقابل 
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    ؟أم ديكوراً ديمقراطياً المشاركة الشبابية أولوية:الثانيالمبحث 

 الشباب والمشاركة  : أوالً 

لتحقيق   ملحة،ليس فقط من أجل البعد التنموي،بل ضرورةالعامة في الحياة الشبابعملية مشاركة أصبحت 
المشاركة الشباب شمل ت  المشاركة على فئة دون غيرها،وإنما بحيث ال يقتصر حقالسياسي، النظام أهداف

 المشاركة لتشمل في نهاية األمر شرائح المجتمع كله بما فيه ن توسيع قاعدةأ،ووالنساء والرجال على حد سواء
سسات التمثيلية والتنفيذية للنظام السياسي،مما الشباب تساعد في كل األحوال على توسيع قاعدة الشرعية للمؤ

 ماإلقرار بأنهلشباب، مشاركة اؤشراتن من أولى مإلذا فيعطيها قوة تمثيلية مستندة على الخيار الديمقراطي،
 .مسؤوليات المواطن وصوالً إلى بالمواطنة التامة بكل مظاهرها ونتمتعي

بشقيها الحقوق والواجبات،يعزز من مبدأ االنتماء واالنحياز إن توسيع قاعدة المشاركة يعزز من مبدأ المواطنة 
لمصلحة الوطن ككل،ويعزز من مكانة الشباب في المجتمع،على طريق إحداث تغيرات جوهرية بما يشمل 
الهياكل االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية على طريق التنمية بمفهومها الشامل،موظفاً طاقات 

 جميع فئات المجتمع بما بحاجة التنمية إلى طاقات وجهود يكفي االعتراف من الناحية الشكلية المجتمع ككل،فال
واإلقرار بأن التنمية الدائم إلتاحة المجال أمام الشباب لجهة التعليم والعمل وغير ذلك، والسعي شباب الفيها

 في بلد يعتمد أساساً ما فيها الشباب جميع الفئات ببمفهومها الشامل والمستدام ال يمكن أن تتحقق بدون مساهمة
 . وثقافياًواجتماعياً واقتصادياً مساهمة كاملة في الجهود التنموية سياسياً ،من أجلعلى موارده البشرية

تبوء الشباب المسؤولية في الهيئات السياسية الرسمية وغير الرسمية لم يعد يعتبر أحد المطالب األساسية إن  
اسي فحسب،بل يتعدى ذلك في أن مشاركتهم السياسية هي تعبير حقيقي وفعلي عن لديمقراطية النظام السي

مساواة في الحقوق والواجبات بين عن  مشاركة الشباب مشاركة فعالة، فإنه ال يمكن الحديث فدونمصالحهم،
جراء فئات المجتمع المختلفة،وبما يضمن المشاركة الفاعلة في العملية التنموية،ذلك يتطلب قبل كل شيء إ

تغييرات جوهرية على مجمل التشريعات والقوانين التي تحد من تطور مشاركة الشباب،إلى جانب ذلك ال بد 
مثل على القوانين المحلية،ت انعكاساشباب،وما يرافق ذلك من التصديق على االتفاقيات الدولية المتعلقة بالمن 

 .نطالقاً من مبدأ التمييز االيجابي اتجاههممشروع قانون رعاية الشباب وغيرها من القوانين ذات الصلة،ا

أكثر من هذا فإن المشاركة بشكل عام هي أكثر انخفاضاً بين الفئات الشباب عنها في الفئات األخرى،وال يعني 
ذلك أن الشباب يشاركون بفاعلية أكثر في الفصائل واألحزاب الفلسطينية سواء لجهة العضوية،أو لجهة 
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مختلفة لهذه التنظيمات،ولهذا الواقع أهمية في معرفة وتلمس اتجاهات التحول المشاركة في الهيئات ال
الديمقراطي في فلسطين،فالمجتمع السياسي الفلسطيني بتركيبته القائمة يتحيز نحو الرجال الكبار،األمر الذي 

حساس  بل واإليؤدي لدى قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني ومن ضمنها الشباب ليس إلى عدم المباالة،
 .والذي يؤدي إلى بروز ظواهر غريبة عن المجتمع الفلسطينيباالغتراب السياسي،

  من هنا هل يمكن لنا أن نتساءل عن حجم المشاركة السياسية للشباب،إذا ما أخذنا بعين االعتبار أن عدد 
 يختلف األمر   من الشباب هو صفر،ولم1996المرشحين النتخابات المجلس التشريعي والتي جرت في العام 

 حيث أن عدد المرشحين من الشباب 2006كثيراً في االنتخابات التشريعية الثانية التي جرت في كانون الثاني 
 .  11 عاماً من أجل قبول ترشيحه28 االنتخابات يشترط بلوغ المرشح يضاً صفر،والسبب ببساطة أن قانونهو أ
النظام السياسي،بل أصبحت اآلن أحد أهم أركان الحقوق المشاركة في الحياة العامة لم تعد منة من قبل إن 

السياسية الشخصية للمواطنين،والتي تناولتها المواثيق الدولية واإلقليمية ذات الصلة،بل وأن الكثير من دول 
إن حق المشاركة يتعدى إلى ما هو أبعد من المشاركة السياسية في عملية .العالم ضمنتّها إلى مقدمات دساتيرها

القرار أو التأثير فيه،ليصل إلى إدارة شؤون البالد بطريقة مباشرة،بكالم آخر فإن المشاركة تعني صنع 
القيادة،وقبول الخيار الديمقراطي على مستوى القيادة،وعلى ذلك فإن من حق الفرد المشاركة في جميع مناحي 

 .الحياة انطالقاً من مسؤولياته

 الشباب هو النظام االجتماعي أوالً،ومن ثم النظام االنتخابي السائد من أهم اإلشكاليات والمعيقات في مشاركة
ومدى دمقرطته،والذي جاء تعبيراً عن النظام االجتماعي في فلسطين،هذا إلى جانب األساس السياسي 

 االنتخابات الفلسطيني لم يأت في سياق تطور فلسطيني،بل جاء فقانونوالمرجعية الدستورية والقانونية لذلك،
فالنظام االنتخابي يقف .الفلسطينية اإلسرائيلية يراً عن تطلعات فئة معينة،محكوماً في ذات الوقت لالتفاقياتتعب

عائقاً أمام المشاركة،ويوصف بأنه قانون تقليدي من حيث الشكل والجوهر،فشكل وطبيعة قانون االنتخابات 
التي تقسيم الوطن إلى دوائر انتخابية،و خاصة حين أبقى على قاعدة،اسيةيالتنمية السالمطبق يعرقل عملية 

 إلى تعميق البعد القبلي والعشائري والحمائلي والعائلي والجهوي،والفئوية السياسية،واألخطر من ذلك فإن تؤدي
،يعطي دالالت  ورؤيته،ومحافظ فيتقاليدالعادات وتحكمه المجتمع عشائري ال زالت ظل في القانون السائد 

نطلق من مصالح ذاتية وعائلية ومحلية ومن رؤية تقليدية نمطية ال تعترف بمكانة يالسياسي العمل  على أن
 .لمن هم في مقتبل العمرودور 

عملية التحول الديمقراطي،نابعة في األساس من االعتقاد السائد في الحياة السياسية وتعثر إن ضعف 
عبارة أقصر ينظر إلى عملية ،بحالمجتمع بأن المشاركة تتمثل وتنحصر في عملية االنتخاب والترشي

سياسي منتظم ودائم المشاركة بأنها عملية موسمية تنتهي بانتهاء االنتخابات،ال تأخذ بعين االعتبار أي جهد 
ألحزاب السياسية ومنظمات المجتمع لال فعالمشاركة الفاعلة في النشاط التتمثل في ،ومشاركة مستمرة

 أيضاً من يهياسي وعدم احترامه للحقوق األساسية لمواطنيه،،إلى جانب ذلك تجاوزات النظام السالمدني
بل تحول دون انسيابية موضوعية لعملية التنمية ،التي تحول دون عملية التحول الديمقراطيالعقبات 

                                                 
 ).15(من المادة ) 2( البند رقم  بشأن االنتخابات2005لسنة ) 9(رقمقانون  . 11
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ليس فقط لفئة بعينها وإنما لجميع الفئات ثل مصلحة تمتبدل الفالتغيير الديمقراطي وإمكانية السياسية،
 ذلك فإن بعض الفئات المهيمنة على مجريات األمور ترى في عملية التحول والتغيير إلى جانب.المهمشة

وعلى  .تهديداً لها قد يفقدها مواقعها وامتيازاتها ولهذا تقاوم التغيير،وهذا يضاف إلى العقبات السابقة الذكر
ال أنهم من الناحية الرغم من أن الشباب يشكلون أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني من الناحية العددية،إ

الفعلية ليسوا كذلك،فهم يمثلون أقلية بالمفهوم السياسي،مما يعني سيطرة فئة على مجريات األمور،وفي 
أحسن األحول فإن ما يحصل عليه الشباب في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ال يتعدى كونه 

 .محاصصة بمفهوم الكوتا
 
 تنمويةمشاركة الشباب في النشاطات ال: ثانياً 

يقصد في المشاركة في التنمية بأنها كل ما يتصل بالمشاركة في اتخاذ القرارات : مفهوم المشاركة في التنمية
أو تنفيذ الخطط والبرامج واالستفادة من الخدمات التي تقدمها تنظيمات التنمية أو المشاركة في الخدمات العامة 

دة وتماسك المجتمع أو الوعي بالقيم التي تسعى تنمية أو المشاركة في الحفالت العامة التي تزيد من وح
 . 12المجتمع إلى تحقيقها 

 : عناصر مفهوم المشاركة في التنمية
تعتبر مشاركة الشباب في التنمية قيمة اجتماعية في المقام األول،وال تكون فاعلة وناجحة دون أن يكون  -1

 .في التنمية هناك مشاركة حقيقية باعتبار الشباب أصحاب مصلحة حقيقية 
المشاركة في عملية التنمية هي فعل إرادي حر وطوعي من قبل المواطنين بما فيهم الشباب،وهي بهذا  -2

 .السياق تعبر عن مفهوم المواطنة الديمقراطية

وبجميع االتجاهات إن مشاركة الشباب في عملية التنمية تعني المشاركة الشمولية من جميع أفراد المجتمع  -3
ذوي االحتياجات الخاصة،كبار )المعوقين(،يع الفئات،األطفال،الشباب،المرأةعمودياً،بجم سواء أفقياً أو

 . السن

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

قيق الفرد لذاته وشعوره بأهميته وقيمته، إن أهمية مشاركة الشباب في العملية التنموية تمكن بداية في تح
وتالياً فإن الشباب عندما يشاركون في العملية التنموية فهم يشتركون في وضع الخطط وهذا يعني أن هناك 
إجماعاً على هذا المشروع أو ذاك،وبوضع الخطط بالمشاركة يشعر الشباب بحجم المشكلة التي يعانون 

قابة الشعبية على األداء الحكومي،مما يعزز األداء ققنا ما يعرف بالرمنها،وبعملية المشاركة نكون قد ح
الحكومي،وأيضاً العالقة بين المجتمع وأجهزة الدولة المختلفة، كذلك المشاركة تبرز قيادات مجتمعية محلية 
ويعزز فرص نجاح المشروعات التنموية والتي قد يضفى عليها صفة الديمومة واالستمرارية بفعل 

عتبار هذه اإلنجازات مردودات على المجتمع نفسه مما يعزز فرضية المحافظة المشاركة الحقيقية بها،وا

                                                 
   .190، ص )2،1996مكتب العلمي للنشر، طال:اإلسكندرية( ،الخدمة اإلجتماعية في مجال تنمية المجتمعمحمد عبد الفتاح،. 12
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عليها،وإذا كنا نتحدث عن معيقات التنمية من الناحية االجتماعية والثقافية،فإن مشاركة قطاع الشباب في 
أو أمر عملية التنمية يقلل من معيقاتها باعتبار المشاركة طوعية وإرادية وحرة وليست نابعة بفعل قانون 

أو الئحة أو مرسوم،وبهذه الحالة تتعزز فرص التغيير المأمول نحو األفضل واألحسن،والمشاركة بطبيعة 
الحال تقلل من اإلنفاق الحكومي بفعل المساهمات المحلية،والذي قد يكون نابع في األساس من الشعور 

 .بالمسؤولية واالنتماء 
 
 وية آليات مشاركة الشباب في النشاطات التنم. 1

تناولت الصفحات السابقة مشاركة الشباب في النشاطات التنموية وأهمية مشاركتهم،ولكن ال بد من وجود آليات 
 :مشاركة الشباب في التنمية بالتالي لتحقيق المشاركة الفاعلة على الصعيد المجتمعي ويمكن إجمال آليات

قه وحرياته وأن تسمح له أن يقدم وجود مؤسسات وقوانين يستطيع الشباب أن يمارس من خاللها حقو -1
 . 13ويعطي ويشترك مع غيره بكل ما يستطيع من فكر وعمل وإبداع

إيجاد المناخ الديمقراطي والذي يعني االشتراك وممارسة حق االختيار واالنتخاب والتغيير،من خالل  -2
 .كفالته للحق في المشاركة في إدارة شؤون البالد 

 إطالع الشباب على المعلومات وحريتهم في الوصول إلى تلك وجود آليات الحوار والنقاش ومدى -3
 .  المعلومات

 . إشراك المؤسسات الشبابية في عملية التنمية -4

 . أن يتسم عمل المؤسسات سواء أكانت حكومية أو غير الحكومية بالشفافية والمساءلة -5

 .أن تعكس عملية التنمية احتياجات وحاجات الشباب وأولوياتهم -6

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

 .أن تستهدف البرامج جميع قطاعات المجتمع من أطفال،نساء،شباب،كبار السن،وذوي االحتياجات الخاصة -8

  العمل على إزالة كل المعيقات التي تحول دون مشاركة الشباب سواء أكانت سياسية أو اجتماعية أو -9
 .ثقافية أو إدارية أو اقتصادية أو غيرها من المعيقات

  العمل على برامج وأنشطة تبين أهمية المشاركة سواء أكانت برامج تمكين وبناء قدرات أو أنها تأخذ  -10
 ةالصفة التوعوية ليس فقط  في البرامج الغير منهجية وإنما في المنهاج المدرسي واعتباره قيمة مجتمعي

 . إيجابية

وضع الخطط وتنفيذها واإلشراف والرقابة، (الشباب في عملية تحديد األولويات واالحتياجات إشراك  -11
 .على أن يتضمن ذلك اختيار ما يتالءم مع طبيعة المجتمع ) التقييم 

 . تشجيع المبادرات التنموية الشبابية،من خالل االعتماد على الموارد الذاتية  -12

                                                 
   .150، ص )1997مركز ابن خلدون ودار األمين، :القاهرة( ،ديةقتصاالالفقر واألزمة اإسماعيل سراج الدين ومحسن يوسف،. 13



 27

 والتدرج في تنفيذها،االتصال والتواصل مع الشباب وضوح البرامج التنموية وإيضاح مزاياها -13
واإلعالن عن البرامج وشرحها لهم وتبيان األسباب التي حدت بالمؤسسة سواء الرسمية أو األهلية للعمل 

 .بهذا المجال

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

التأكيد على أن التنمية عملية مستمرة وشاملة كآلية من آليات التغيير باعتبارها عملية اجتماعية  -15
 .متكاملة

 .إيجاد الدعم الحكومي للمشروعات الشبابية التنموية  -16

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

أعاله حول تطوير آليات المشاركة في مشروعات التنمية،فإن هناك معيقات في مقابل اآلليات واألفكار 
 أو ثقافية أو اقتصادية أو إدارية،لذا ةللمشاركة ينطلق منها الفرد،سواء أكانت معيقات سياسية أو اجتماعي

ية من الواجب بل من الضروري تجاوزها باعتبارها عقبة حقيقية ليس أمام المشاركة بل أمام عملية التنم
 .  برمتها

 

 كيف تصبح التنمية تنمية مستدامة ؟:  دور الشباب التنموي .2

 

تعتبر التنمية المستدامة هدفاً سامياً باعتبارها من األهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها،وتعني التنمية 
الطبيعية، المستدامة أن التقدم االجتماعي واالقتصادي يمكن أن يتحقق دون أن يكون هناك نفاذاً للمواد 

وهي أيضاً تلك التنمية التي يمكن أن تحقق الحاجات وطموح الحاضر دون تضحية بقدرة األجيال على 
ولكي تحقق .14مواجهة احتياجاتهم،وهذا يعني إشراك وتعاون قدرات جميع فئات المجتمع دون استثناء

ات األكثر حاجة واألكثر التنمية المستدامة األهداف المرجوة منها فإنه من الضروري النظر إلى الفئ
تضرراً،أو ما يعرف بالفئات المهمشة، وإفساح المجال أمامها للمشاركة والتعبير عن آرائها بحرية،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 

 المشاركة والديمقراطية،وأن يكون هناك ممارسة فعلية لهذا المفهوم،وتوزيع للسلطات من خالل بين
الالمركزية باعتبارها آلية مهمة من آليات التنمية المستدامة،وإذا ما أردنا لذلك أن ينجح فال بد من إشراك 

 على أساس حكم القانون الشباب في المشروعات التي تقوم على تنفيذها المؤسسات الدولية واإلقليمية

                                                 
  .152ص مرجع سبق ذكره ، ،إسماعيل سراج الدين ومحسن يوسف . 14
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وتوزيع المسؤولية والمساءلة مما يؤدي إلى مزيد من الترابط االجتماعي وترشيد األداء في مجال التربية 
 .15والتعليم والصحة واالقتصاد واالستثمار والسلوك العام والمحافظة على البيئة وغيرها

ؤسسات التي تضمن توفر تعتمد استدامة التنمية على وجود وتوفر شبكة من األجهزة والم
الخدمات،وتوصل الفرد لالستفادة من الموارد المتاحة،وتزداد إمكانية تمتع الفرد بحقوقه ،واحترم المجتمع 
لهذه الحقوق بازدياد وتنظيم هذه األجهزة والخدمات،وبازدياد وضوح وسالمة العالقة بينهما وتنبثق هذه 

 بإداراتها المختلفة وآليات المراقبة والتنفيذ ةلطة التنفيذياألجسام واألجهزة من السلطات الثالث وهي الس
لديها بما فيها أجهزة األمن المختلفة،والسلطة التشريعية وما لها من دور في التشريع ومراقبة السلطة 

،هذا باإلضافة إلى تمتع الفرد بحقوقه المختلفة من خالل بنية القوانين واللوائح 16،والسلطة القضائيةةالتنفيذي
ودرجة تقدمها وتطورها وما يحتويه ذلك من وجود آليات لمشاركة الشباب في وضع سياسات الدولة 

 .ومناقشتها،وهذا يتأتى من خالل احترام الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية
اصلة،لذلك ليس كافياً إن وجود واحترام مثل هذه الحقوق يؤدي في المحصلة النهائية إلى وجود تنمية متو

االعتراف في الحق في التنمية وحقوق اإلنسان في النظام القانوني الوطني،بل يجب على الدول أيضاً أن 
وكمتطلبات لعملية التنمية .17تكفل وسائل ممارسة هذه الحقوق والتمتع بها على أساس تكافؤ الفرص

بطة مع بعضها البعض فأوالً بناء قاعدة المستدامة فإن ذلك يتطلب أن تكون الخطوات متتالية ومترا
معلوماتية موثقة بالمعطيات القائمة والموجودة داخل المجتمع،ثانياً دراسة وتحليل بشكل شامل وتكاملي 

 تنمية المجتمع من مختلف الجوانب وفي كافة المجاالت،وثالثاً اعتماد تلتحديد جميع احتياجات ومتطلبا
ات المنوي تحقيقها مجتمعياً،وترسم السياسات والبدائل والمراحل خطة تحدد األهداف وترتب األولوي

،ولكي يكون هناك ديمومة في العملية التنموية فهذا 18الزمنية للتنفيذ،استناداً لجميع المتطلبات المتوفرة
يتطلب أن تكون التنموية ذات شمولية أي أن تشمل جميع أشكال وفروع التنمية دون استثناء،معتمدة على 

 في المقام األول وتقليص االعتماد على الخارج،وذات توجه إنتاجي ال سيما اإلنتاج لغاية سد الذات
ولتقليل من نسبة البطالة ثانياً،ولالبتعاد عن خط الفقر ثالثاً بما يضمن الديمومة .19االحتياجات المحلية أوالً

 .للعمالة
التركيز على اإلنسان نفسه،فاإلنسان هو إن األساس الحقيقي للتنمية المستدامة يتحدد أساساً على مدى 

بمعنى إشراكهم ومشاركتهم .20أساس التنمية وعمادها،فالتنمية هي تنمية الناس وللناس ومن قبل الناس
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بالتخطيط والتنفيذ والرقابة واإلشراف والتقييم،ولهذا يجب أن تكون التنمية المستدامة منطلقة من مجموعة 
ي إطار خطة طويلة قابلة للتحقيق ال تتأثر بغياب أفراد أو تتأثر بسبب من العمليات التي يجب أن تكون ف

فشل منهج في التطبيق أو تخضع للمزاج والهوى الشخصي وبذلك تكون التنمية المتواصلة أشبه بالعقد 
متصلة مع بعضها البعض من خالل أهداف قريبة توصلنا إلى أهداف بعيدة وتكون التنمية المتواصلة هي 

لتي تحقق وتشبع احتياجات الحاضر للشباب دون اإلخالل باحتياجاتهم المستقبلية،وبمعنى آخر هي التنمية ا
 .21االستفادة من مصادر الثروة ليس اليوم فقط بل غداً

وعلى الجهة األخرى فإن لمؤسسات المجتمع المدني على اختالفها ال سيما المؤسسات األهلية أهمية بالغة 
لة للشباب لما تتمتع به هذه المؤسسات من حرفية ومهنية وإمكانيات مختلفة في عملية التنمية المتواص

ومتعددة مما يؤهلها ألن تكون جنباً إلى جنب مع الناس في الحقل في المشروعات التنموية المستدامة، 
 باإلضافة إلى تاريخها وخبراتها في هذا المجال وقدرتها على الوصول للفئات المهشمة مما يعني إمكانية

العمل على توعية الشباب بأهمية أدوارهم ومشاركتهم في العملية التنموية،أن استدامة التنمية تعتمد أيضاً 
على األولويات في ضوء استدامة األثر،وهي أيضاً نابعة من المبادرات المحلية للشباب،إلى جانب جميع 

 .22الفئات األخرى
لسطينية لجهة التنمية المستدامة فإن هناك مجموعة من أما إذا ما تم تطبيق ما ورد أعاله على الحالة الف

المعيقات والعقبات والتي تؤثر بشكل سلبي على عملية التنمية المتواصلة،ومن ضمنها أن الشعب 
الفلسطيني مازال مشتتاً بين الداخل والخارج،وليس هناك سيطرة كاملة للسلطة الفلسطينية على جميع 

موارد الطبيعية وال على األرض وما في باطنها،بكالم آخر إن عدم األراضي بمعنى ال سيادة على ال
ممارسة الشعب الفلسطيني لحق تقرير المصير يعني محدودية التنمية هذا على الصعيد الموضوعي،أما 
على الصعيد الذاتي فإن شكل ونوع نظام الحكم،وممارسة المجتمع لحقوقه المختلفة ووجود هامش من 

 مؤسسات المجتمع المدني ونوع عالقاتها مع السلطة الوطنية،واستقاللية االقتصاد كلها الديمقراطية،وفاعلية
محددات للتنمية المستدامة سواء أكانت موضوعية أو ذاتية،ومع ذلك يجب أن يطبق الحق في التنمية،وأن 

الخطط يعطى الشباب الفلسطيني الحق في المشاركة بصنع القرار والمشاركة في عمليات البناء ورسم 
 .23التنموية مما يعزز الحق في التنمية في األراضي الفلسطينية كحق من حقوق اإلنسان
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 الفصل الثالث

 آفاق وتطلعات... العمل التطوعي
 

 تفعيل وتعزيز العمل التطوعي: المبحث األول

أحد أهم مرتكزات التنمية يعتبر العمل التطوعي من أهم مرتكزات التنمية االجتماعية واالقتصادية،بل أنه 
 والمجتمعة ةبمفهومها الشامل،فمن خالل العمل التطوعي،تتم المساهمة في النشاطات االجتماعية واالقتصادي

،والتي تكون على شكل التكافل االجتماعي،وتنمية المجتمع المحلي،والمساعدة في أوقات الطوارئ والكوارث 
ل لطاقات الكامنة في أفراد المجتمع على اختالف أعمارهم الطبيعية،هذا إلى جانب أنه استثمار وتفعي

وخلفياتهم،وهو إلى جانب ذلك أحد أهم أشكال التعاون والتفاعل والتعاضد بين أفراد المجتمع،بمعنى آخر فهو 
فادها أنه قيمة اجتماعية طريق من طرق التواصل االجتماعي والثقافي بين الناس،وهو أيضاً رسالة صريحة م

  .ايجابية

يحظى العمل التطوعي بأهمية خاصة،وذلك لدوره في المجتمع إلى جانب ما يعنيه من قيم وروابط اجتماعية 
إيجابية،وتكمن أهميته ودوره ليس على صعيد الفرد فحسب وإنما على مستوى المجتمع ككل وما يعنيه من 

رومة،ومحافظته على القيم األحوال المعيشية للفئات المح رفع للمستوى االقتصادي واالجتماعي،وتحسين
 االجتماعي،واستثماراً حقيقياً ألوقات الفراغ لدى الشباب، لاإلنسانية،وهو بهذا المعنى تجسيداً لمبدأ التكاف

 .فالعمل التطوعي هو فعل ذاتي حر يقوم به اإلنسان بدافع االنتماء والواجب والغيرة واإلحساس بالمسؤولية
ة من وسائل النهوض في المجتمعات،وهو بهذا المعنى أداة من أدوات من هنا يعتبر العمل التطوعي وسيل

وهو شكل من أشكال المشاركة على اختالفها،وإذا كان يعتقد أن العمل التطوعي نشأ .24التنمية المجتمعية
وتطور في ظل غياب الدولة في بعض المجتمعات،فإن ذلك ال يقلل من أهميته سواء في ظل وجود الدولة من 

لدولة وعلى الرغم من حجم جهازها اإلداري الكبير،إال أنها بحاجة إلى تضافر الجهود والمساعدة عدمها،فا

                                                 
 .15،ص 10/12/2002، القدسخالد الغول،العمل التطوعي ومكنسة المتطوعين،. 24
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من هنا يعتقد .25سيما في ظل األوضاع غير الطبيعية التي تمر بها الدول والمجتمعات من حين إلى آخر
لك المؤسسات البعض خطًأ أن العمل التطوعي وجد مع وجود مؤسسات المجتمع المدني،فعلى الرغم من ت

عملت على مأسسة العمل التطوعي،إال أن العمل التطوعي أسبق من تلك المؤسسات،فهو متأصل في النفس 
 .البشرية،وهو من جوانب الخير باإلنسان،بل أنه يعبر عن دوافع إنسانية وعاطفية

لجانب اإلنساني في ،ألنه يمثل اتمعات في السابق فالعمل التطوعي هو في األساس قيمة إنسانية عرفته المج
فهذه العواطف والمشاعر المترجمة .26اإلنسان،وهو بهذا المعني يعبر عن عواطف إنسانية تترجم إلى عمل

كون على شكل عمل تكون الدافع األساس في القيام بذلك،فالعمل التطوعي كما هو من اسمه ينطلق من 
عية أو اقتصادية أو دينية أو ثقافية أو شخصية وبحوافز مختلفة سواء كانت اجتمااإلنسان غير مجبر للقيام به،

بل هو على قناعة أن ما يقوم به هو لخير الصالح العام،أو لصالح أشخاص يعتقد هم بحاجة لذلك،وبالتالي فإن 
.            هذا العمل ذاتي،انطالقاً من قناعات داخلية،مفادها أن العمل التطوعي واجب تجاه اآلخرين

طوعي هو أحد أشكال السعادة اإلنسانية،وإن كان أيضاً ذو بعد ديني إال أنه أيضاً ذو بعد اجتماعي إن العمل الت
،والثقة،وبالمحبة،إن العمل التطوعي ال يقف عند ةنفسي،فمن خالله يشعر اإلنسان بالراحة والسعادة والطمأنين

 . هذا الحد فقط وإنما له فوائد أخرى تنعكس على المجتمع بشكل عام

مجتمع الفلسطيني من المجتمعات اإلنسانية التي يتأصل بها العمل التطوعي،والذي كان يأخذ أشكاالً متعددة وال
إلى أن اصطلح على التسمية ) بالمساعدة( أو ) بالمعونة(أو ) بالعونة( لعل أبرزها ما كان يعرف في السابق 

لتطوعي تأخذ أشكاالً مختلفة في المجتمع حديثاً بالعمل التطوعي،وقد كانت أشكال العونة والحقاً العمل ا
الفلسطيني،وقد  تجلى ذلك في موسم الحراثة والزراعة والحصاد،أو تنظيف المحاصيل،أو قطف الزيتون،أو 
المساعدة في بناء البيت،أو في حالة الغياب إما لدواعي السفر أو العسكرية أو السجن أو المالحقة أو في أوقات 

وارث الطبيعية أو حاالت الخسائر المادية،إلى جانب ذلك لم يقتصر العمل التطوعي الشدة مثل الموت أو الك
على هذه القضايا فقط بل شمل أيضاً األفراح واألعراس التي كانت تمتد إلى أيام عدة،من هنا يمكن القول أن 

 .يخيةالعمل التطوعي في المجتمع الفلسطيني أخذ أشكال وأبعاد وطبيعة مختلفة حسب اللحظة التار

وبالتالي فإن تفعيل وتعزيز العمل التطوعي في المجتمع يتطلب في المقام األول ضرورة إحداث تغيير في 
الوعي المجتمعي من أجل تفعيل وتطوير ونشر ثقافة العمل التطوعي بين الشباب،ويكون ذلك من خالل 

اجتماعية،ومن خالل وسائل اإلعالم استخدام كافة وسائل إحداث التغيير والتي قد تكون على شكل برامج تنمية 
المختلفة،ودوائر العالقات العامة والمطبوعات واستطالعات الرأي،والجهاز الميداني التنفيذي للمؤسسات 

 من المهم القيام بكل الطرق والسبل من أجل ليس فقط المحافظة هوعليه،فإن. والمراكز والجامعات والوزارات
لعمل على تأصيله واعتباره قيمة اجتماعية وإنسانية، يجب المحافظة عليها على العمل التطوعي بحد ذاته،بل ا

 .  وتوريثا من جيل إلى آخر،لكي يكون العمل التطوعي يوماً من األيام ثقافة مجتمعية ايجابية

                                                 
 .12 ، ص 23/5/2001، القدس، مل التطوعي في المجتمع الفلسطينيأهمية التطوع والعاسحق يعقوب القطب،.  25
 .المرجع السابق.  26
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 المشاركة في النشاطات التطوعية:أوالً 

 :مفهوم المشاركة التطوعية.1
د من خاللها دوراً في الحياة السياسية واالجتماعية لمجتمعه،ويكون لديه الفرصة وهي العملية التي يلعب الفر

نستنتج مما .27في أن يشارك في وضع األهداف العامة،وكذلك أفضل الوسائل لتحقيق وإنجاز هذه األهداف
يد أولوياتهم سبق أن هناك أهمية قصوى لدور الفرد في العملية التنموية باعتبار أن األفراد هم األقدر على تحد

واحتياجاتهم على أرضية ترتيب أهميتها بالنسبة لهم باإلضافة إلى أهمية المؤسسات األهلية بالنسبة لهم،وفي 
 . عملية التنمية،وهذا نابع من التماسك والوحدة الذي من الواجب توافرها في المجتمع

 :مبادئ عملية المشاركة التطوعية .2

 .ستويات متعددة رأسية وأفقية، بين مختلف المستويات والهيئات يجب أن تكون المشاركة من خالل م -1
) نخبوية(اتخاذ القرار من أجل التخطيط وأولوياته يجب أال تزاوله مجموعة تعتبر نفسها صفوة المجتمع -2

 .وأنها جديرة بتحديد األولويات واالحتياجات واتخاذ القرارات 
،كما أن نماذج الخطط يجب أن ال تضعها النخبة يجب أن يعكس التخطيط احتياجات الشباب بصفة خاصة -3

 .فقط وإنما بالمشاركة مع الفئة المستهدفة

يجب أن تتضمن عملية المشاركة الضبط والرقابة والمشاركة في اتخاذ القرار بجانب تبادل اآلراء بين  -4
 . القاعدة والقمة والعكس

 :أهمية المشاركة التطوعية .3

 .رف الشباب على مشاكلهم،ويتعلمون كيف يحلون مشاكلهممن خالل المشاركة التطوعية يتع -1
 .من خالل المشاركة التطوعية يستطيع الشباب ترتيب أولوياتهم واحتياجاتهم  -2
 .المشاركة التطوعية توفر الكثير من الوقت والجهد على الحكومة  -3

                                                 
المكتب الجامعي :اإلسكندرية( ،)مدخل إسالمي ( دراسات في التنمية اإلجتماعيةعبد الهادي الجوهري وآخرون، .27

 .166،ص)1999الحديث،
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 .الجهود التطوعية تعمل على تحقيق مبدأ ديمقراطية الخدمات  -4
 .ية والتقليل من اإلنفاق الحكومي مساندة الجهود الحكوم -5
 .المشاركة التطوعية تودي إلى تنمية العالقة والتكاملية في الدور بين الحكومة والشعب  -6
 .المشاركة التطوعية تزيد من وعي الشباب وانتمائهم لمجتمعهم  -7

 .المشاركة التطوعية تؤدي إلى الرقابة والضبط ومنع الفساد  -8
المشروع صفة االستمرارية،ألن المشاركة تجعلهم يشعرون بأن العائد هو المشاركة التطوعية تضفي على  -9

 .نتاج جهدهم 
المشاركة التطوعية تؤدي إلى دفع عملية التقدم إلى األمام خاصة في المجتمعات الريفية،ألن العوائق  -10

 .ةالمحلية ال يتم تجاوزها من خالل قانون أو األوامر أو القوة ،وإنما من خالل المشاركة الحر
 
 :دوافع المشاركة التطوعية .4
 .العمل من أجل الصالح العام -1
 .حب العمل مع اآلخرين -2

 .الرغبة في كسب شعبية بين المواطنين  -3
 .الحصول على مركز في الهيئات أو الجمعيات أو األحزاب  -4
 .كسب احترام وتقدير اآلخرين -5
 .تكوين األصدقاء -6
 .الحصول على كسب مادي -7
 .تلبية بعض االحتياجات  -8
 .جود حوافز مادية ومعنوية للمشاركة و -9
 في مقابل اآلليات واألفكار أعاله حول تطوير آليات المشاركة التطوعية،فإن هناك :معيقات المشاركة .5

معيقات للمشاركة ينطلق منها الفرد،سواء أكانت معيقات سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية أو إدارية 
روري تجاوزها باعتبارها عقبة حقيقية ليس أمام المشاركة بل أمام عملية التنمية ،لذا من الواجب بل من الض

 : برمتها،ومنها
 .الشعور باليأس من إمكانية تغيير الواقع  .1
 . االقتصادي أو غير ذلكعدم توفر وقت فراغ لدى الناس بسبب الوضع .2
 .)كانخفاض التعليم أو الدخل ( ية تأثير بعض العوامل االجتماع .3
 .ائد التي ستعود على الناس أنفسهمفوحجم ال .4
 .انة المرأة وعدم االعتراف بدورهاانخفاض مك .5
 .ضعف منظمات المجتمع المدني .6
 .مصلحة الخاصة على المصلحة العامةتضارب المصالح،وتغليب ال .7

 .وعدم الثقة في النفس،والالمباالة،والمواقف المسبقةالتهرب، .8
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 .العادات والتقاليد ،واإلشاعات  .9
 .والقبلية والجهوية والحمائليةية الفئو .10
 .عدم تحقيق الذات  .11
 .كثرة األقوال وقلة األفعال  .12

 .الخجل من القيام باألعمال التطوعية،واعتبارها أعمال دونية،ال تليق بمقام منفذها .13
 .ها أعلى من الموضوع،وعدم القناعة في الموضوع أصالً /اعتبار مستواه  .14
 
 

      

 تعزيز العمل التطوعيدور اإلعالم في نشر و:ثانياً 
 

 دور الدائرة اإلعالمية في التعزيز والترويج للعمل التطوعي. 1

 :تقوم دائرة اإلعالم في  المؤسسة بتوثيق الصلة بين المؤسسة والمجتمع من خالل

 .تعميم رسالة المؤسسة  للجمهور بشكل عام وللفئات المستهدفة بشكل خاص .1

 .متابعة وسائل اإلعالم المختلفة .2

 .يق بشكل مستمر لجميع النشاطات التي تقوم بها المؤسسةالتوث .3

نشر أخبار نشاطات المؤسسة إلى كافة فئات المجتمع عن طريق النشرات والبيانات واللقاءات  .4
 .الصحفية وعن طريق بث برامج توعية من خالل األجهزة المرئية وغير المرئية

 .تغذية صفحة اإلنترنت الخاصة بالمؤسسة بشكل مستمر .5

خدام المسرح المتنقل في عروض وأماكن مختلفة من اجل الترفيه أو من اجل معالجة موضوع است .6
 .معين

االهتمام باألعياد والمناسبات الوطنية والدينية وجعلها مناسبة للتواصل مع الفئات المستهدفة بشكل  .7
 .خاص وعامة الناس بشكل عام

 . المهمشة في مجتمعنا الفلسطينيالتنسيق مع وسائل اإلعالم لتبني قضية من قضايا الفئات .8

 
 دور التشبيك والتنسيق في نشر وتعزيز العمل التطوعي:ثالثاً 

 آليات تعزيز التشبيك و التنسيق. 1

تضع المؤسسة األسس واآلليات لتعزيز التشبيك والتنسيق مع المؤسسات الشريكة لتغطية كافة 
 :ة من خاللالقطاعات االجتماعية في كافة أرجاء األراضي الفلسطيني

 . وثيقة برامجية للمؤسسة توضح برامجها وأنشطتها وأهدافها وسياستها ورؤيتها .1

 ".وعموديا"التنسيق والتكامل بين اإلدارات والوحدات المختلفة في المؤسسة أفقيا .2
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 .ىالتوثيق الكامل لكل اللقاءات واالجتماعات التي تجريها المؤسسة مع المؤسسات األخر .3

 .الحثيثة مع المؤسسات الرسمية واألهلية التي يجري معها التنسيق والتشبيكالمتابعة الدائمة و .4

متابعة األفكار التي تطرح في االجتماعات وصياغتها على شكل مشاريع يمكن العمل عليها من  .5
 .خالل المؤسسة والمؤسسات ذات العالقة

 .االستمرارية والتراكمية في التنسيق والتشبيك .6

 . لتنفيذ البرامج واألنشطة التي تتبلور فيما بعد على شكل مشاريعالعمل على تجنيد األموال .7

 .توفير قاعدة معلومات حول أنشطة المؤسسة المختلفة .8

 
 
 
 مستويات التشبيك والتنسيق. 2

 :بلورت المؤسسة مستويات التشبيك كما يلي
طيط دون التخ(هو تبادل اآلراء والمعلومات حول مسائل محددة وفي جوانب مخصصة: التشاور .1

 ).ألي عمل أو إطار عمل مشترك ملزم ألي من األطراف

وهو أعلى من التشاور من حيث التشبيك وبناء إطار للعمل المشترك ولو كان قصير : التنسيق .2
 .المدى،ولبرنامج أو نشاط محدد

 .ويتضمن التخطيط والتنفيذ ألنشطة وبرامج مختلفة مع شركاء لهم نفس االهتمام: التعاون .3

 الوصول إلى مصالح مشتركة بعيدة المدى وذلك من خالل بناء تحالفات بين جميع وهو: التشبيك .4
الشركاء للعمل المشترك بكل تفاصيله من حيث البرامج واألهداف والعمل والمهام واآلليات و 

 .الخطط والمتابعة واإلشراف والرقابة والتقييم في كل المراحل

 المجالس التنسيقية. 3

 والتنسيق مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية،بتشكيل مجالس تنسيقية،أو تقوم المؤسسة بالتعاون
 تجمع سكاني من اجل إنجاز الخطط والبرامج القطاعية ومحلية في كل محافظة أ.28هيئات تنسيقية

 :وتكون مهام هذه المجالس
 .اقتراح البرامج واألنشطة الخاصة بعملية التطوع .1

 .م لهذه النشاطات والبرامجاإلشراف والمتابعة والرقابة والتقيي .2

 .المساهمة في وضع التصورات التطوعية التنموية .3

 .توفير الدعم واإلسناد واالستشارة لمؤسسات المجلس التنسيقي .4

 .اإلشراف على التمكين وبناء القدرات .5

 .تنسيق الجهود المشتركة بين المؤسسة والمؤسسات الشريكة في عملية التطوع .6

                                                 
 .12، ص 23/5/2001، القدس،ع السابقالمرج . 28
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 .طوعيةالمشاركة في وضع الخطط الت .7

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مأسسة وتأطير العمل التطوعي: المبحث الثاني

 

 آليات تفعيل وتعزيز العمل التطوعي

تقوم المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات العاملة في إطار العمل األهلي التطوعي والحكومي 
 :بتفعيل  وتشجيع أداء العمل التطوعي،وذلك من خالل

 : بأهمية العمل التطوعي وضرورته ودوره في تنمية المجتمع من خاللالعمل على زيادة الوعي:أوالً

 .عقد الدورات التدريبية للفئات المختلفة خاصة الشباب .1
 .استخدام اإلعالم للترويج للعمل التطوعي .2
 .إجراء األبحاث والدراسات حول العمل التطوعي .3
 .القيام بأنشطة وبرامج تطوعية بشكل دوري .4
 .ةتأطير لجان تطوع مناطقي .5
 .كتابة تاريخ العمل التطوعي في فلسطين .6
 .تأسيس قاعدة معلومات خاصة بالعمل التطوعي .7
 .عقد الندوات والمحاضرات للحديث عن العمل التطوعي .8
 .إشراك شخصيات رسمية وأهلية فاعلة في أنشطة وبرامج األعمال التطوعية .9

 .نظيف وما شابهاالنطالق إلى أعمال احترافية وعدم اقتصار العمل التطوعي على الت .10
 .أن تكون األعمال التطوعية ذات مردود وفائدة وأن تأخذ صفة البناء واالستمرارية .11

 .العمل على سن تشريعات فلسطينية حول العمل التطوعي .12

 .إشراك المرأة بالعمل التطوعي .13

 .القيام بحمالت توعية حول أهمية العمل التطوعي .14
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تطوعي باعتباره قيمة إيجابية يجب المحافظة التركيز على الجانب التربوي لمفهوم العمل ال .15
 . عليها وتجذيرها في المجتمع وذلك من خالل تعميق مفهوم االنتماء للجماعة

 .تضمين المناهج المدرسية والجامعية وحدات دراسية عن العمل التطوعي .16

 .إنشاء دائرة للعمل التطوعي في البلديات والمراكز والمؤسسات .17
 29حقوق المتطوعين: ثانياً 

 :يتمتع المتطوع في المؤسسات في الحقوق التالية
 .الحق في معاملة جيدة في المؤسسة وفي أي من الفروع التابعة لها أو الشريكة لها .1

 .الحق في تكليفه في مهمة مناسبة وواضحة .2

 .الحق في حضور االجتماعات وإبداء الرأي والحصول على النصح والتوجيه واإلرشاد .3

 . التي يتطوع فيها واإلطالع على برامجها وأنشطتها وسياستهاالحق في معرفة المؤسسة .4

 .الحق في التدريب المناسب للقيام بالعمل المطلوب .5

 .الحق في الحصول على شهادة من المؤسسة بعد االنتهاء من فترة التطوع .6
 إدارة عمل المتطوعين:ثالثاً 

 :يتم إدارة عمل المتطوعين من قبل المؤسسة من خالل
 .كانيات ومهارات المتطوع ومطابقتها مع ما تم إنجازه على ارض الواقعالتقييم إلم .1

 .أن يعرف المتطوع المهام الموكلة له إما عن طريق التعميم أو اللوائح .2

 .أن تكون األهداف واضحة للمتطوع .3

 . إعالم المتطوع أن هناك تقييم لعمله .4

 .وجود خطة دقيقة ومنظمة للعمل .5

 
 30أهداف التطوع: رابعاً 

 :اف التطوع الخاصة بالمجتمعأهد.1

 .المساهمة في الحد من المشاكل االجتماعية والمساهمة في وضع الحلول لها . أ

تعريف أفراد المجتمع بالظروف الحقيقية لمجتمعهم وإشراكهم في وضع البرامج واألنشطة  . ب
 .وتنفيذها والمشاركة في التقييم وصوالً إلى الواقعية في المطالب

بالمجتمع ومحاولة حل مشاكلهم وحشد " وحرماناً"بالفئات األكثر تهميشا تعريف أفراد المجتمع  . ت
 .الطاقات واإلمكانيات من قبل هؤالء األفراد لصالح هذه الفئات

الوصول إلى تفاهم والتفاف حول األعمال التطوعية مما يعني التماسك وتقليل الخالفات وذلك بفعل  . ث
 .القاسم المشترك بينهم حول األهداف المجتمعية

 
                                                 

  .الالئحة التنظيمة للتنمية المجتمعيةوزارة الشؤون االجتماعية ،. 29
 .73،ص )2003المكتب الجامعي الحديث،: سكندريةاإل( ،"مداخل نظرية ورؤية واقعية"تنظيم المجتمع إبراهيم عبد الهادي المليجي،. 30
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 : أهداف خاصة بالمؤسسة.2

 .استثمار الكفاءات والخبرات الكامنة لدى األشخاص المتطوعين وتفعيلها . أ

 .الوصول إلى اكبر عدد من الناس وإشراكهم في أنشطة المؤسسة . ب

 .تعويض النقص في بعض المؤسسات ال سيما من المتطوعين المهرة . ت

 .العمل على ربط المؤسسة بالمجتمع المحلي . ث

 .اكبر عدد من الفئات المستهدفة والتعرف على احتياجاتهم ومحاولة إشباعهاالوصول إلى  . ج

 : أهداف خاصة بالمتطوعين.3

 .استثمار وقت الفراغ بطريقة حرة وشرعية . أ

 .اكتساب الخبرة في العمل التطوعي وبناء القدرات للمتطوعين . ب

 .إشباع بعض الحاجات النفسية واالجتماعية إلى جانب تحقيق الذات . ت
 31آليات اختيار المتطوعين: خامساً 

 :من األهمية أن تقوم المؤسسات بتشكيل لجنة الختيار المتطوعين على األسس التالية
يتم تعبئة نموذج خاص للمتطوعين متضمنا المعلومات الشخصية والخبرات والكفاءة واالهتمامات  .1

 *.لك من معلوماتوالمجاالت التي يرغب المتطوع العمل فيها وأيام وساعات التطوع وما إلى ذ

أسباب الرغبة في التطوع،هل هو منتدب من جهة معينه أم انه متطوع بشكل شخصي،على أن يتم  .2
تدوين اسم المؤسسة المرسل من قبلها ومسؤوله المباشر في العمل،أو الدراسة ورقم الهاتف أو أي 

 . وسيله أخرى

 .وع يتم فرز الطلبات وإجراء المقابالت من خالل لجنة لدراسة التط .3

 .يتم إعداد قاعدة معلومات حول كافة المتطوعين .4

 
 

 32وسائل تشجيع المتطوعين  وتقديرهم: سادساً 

من األهمية بمكان أن تقوم المؤسسات بتشجيع وتحفيز المتطوعين لتعميق مفهوم االنتماء للجماعة 
 :وتطوير العمل التطوعي من خالل

 .ألنشطة وتقييمهاإشراك المتطوعين بوضع الخطة السنوية للبرامج وا .1

عقد االجتماعات الدورية للمتطوعين لسماع وجهات نظرهم واقتراحاتهم وآرائهم حول البرامج و  .2
 .األنشطة التي يرغبون بالمشاركة بها

 .التكريم السنوي للمتطوعين من خالل شهادات وهدايا رمزية .3

                                                 
  .239ص، )2001المكتبة الجامعية : ندريةسكاإل( ،جتمعتنظيم الم البخشونجي،حمدي عبد الهادي.  31
  .229، ص المرجع السابق.  32

 .استمارة التطوع   ملحق إلى االستناديمكن*. 
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طوعين أنها أولوية تدريب المتطوعين وتطويرهم وبناء قدراتهم في الموضوعات التي يرى المت .4
 .وذات حاجة لهم

 .االتصال والتواصل بين جميع المتطوعين سواء بشكل ثنائي أو قطاعي .5

 .تتحمل المؤسسة التكاليف المادية الرمزية للمتطوعين كالطعام والمواصالت .6

 .وجود موظفين في المؤسسة لمتابعة أعمال المتطوعين  .7

 .ي مكتبة المؤسسة أو المكتبة المحليةتوفير المراجع واألدبيات الخاصة حول التطوع ف .8

 .قيام المتطوعين المهرة بتدريب غيرهم من المتطوعين .9

 
 
 

 هل من خطوة أخرى إلى األمام ؟: المبحث الثالث 

 النتائج:أوالً

يتضح مما سبق أن العمل التطوعي في فلسطين تراجع بدرجة كبيرة مع تشكيل السلطة الوطنية  .1
 .الفلسطينية

ل التطوعي في فلسطين ،إلى تراجع القيم االيجابية ،وعدم اهتمام مؤسسات التنشئة يعود تراجع العم .2
 .االجتماعية على اختالفها بتعميق هذه القيمة لدى األبناء

ينظر للعمل التطوعي على أنه من اختصاص القوى اليسارية الماركسية،وأن العمل به من قبل اآلخرين قد  .3
 . عنهايصبغهم بهذه الصبغة والتي هم بغنى 

الظروف االقتصادية السائدة وضعف الموارد المالية للمنظمات التطوعية أدت إلى ضعف في العمل إن  .4
 .التطوعي في فلسطين

إن بعض األنماط الثقافية السائدة في المجتمع كالتقليل من شأن الشباب والتمييز بين الرجل والمرأة وغيرها  .5
 .كلها عوامل سلبية لجهة العمل التطوعي

 ضعف في الوعي بمفهوم وفوائد المشاركة في العمل  التطوعي وهذا ناتج عن عدم االهتمام بالعمل هناك .6
 .التطوعي كقيمة اجتماعية وإنسانية ايجابية يجب المحافظة عليه وتجذيرها مجتمعياً

 .ال يوجد تعريف بالبرامج والنشاطات التطوعية التي تنفذها المؤسسات الحكومية واألهلية .7

 . والمتطوعات ال يشاركون في غالبية األحيان في اتخاذ القرارات بداخل المؤسسات التطوعيةالمتطوعون .8

 .هناك قلة البرامج التدريبية الخاصة بتكوين جيل جديد من المتطوعين أو صقل مهارات المتطوعين .9

 .قلة تشجيع العمل التطوعي .10
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 توصيات عامة :ثانياً

 
مع العاملة في مجال العمل التطوعي يق وتشبك دائمين بين المؤسسات ال بد من أن يكون هناك تنس .1

 .33 كافةالتركيز على مبدأ التخصصية في عمل هذه المؤسسات وتفعيل أدوارها في المجاالت

 .34ويتأتى ذلك من خالل توفير األموال الالزمة،العاملة في مجال العمل التطوعيالمؤسسات دعم واسناد  .2
ر البيانات والدراسات واألبحاث يوفتمن األهمية بمكان .35تعنى بالعمل التطوعيات إنشاء مركز دراس .4

  .العمل التطوعي في فلسطين عن والمعلومات
أو ،الشبابيو  التطوعيفإنه ال يوجد أي قانون أو الئحة لتنظيم العمل،أما على الصعيد القانوني والتشريعي .6

 . أو للعمل التطوعيالخ للشباب… والسياسية والثقافيةقانون يعالج األبعاد االجتماعية واالقتصادية 

 يوجد نقص واضح في عدد المدربين في البرامج :التطوعيةالمدربون والمتخصصون في الشؤون  .7
 . المختلفةالتطوعيةواألنشطة 

 في كل محافظة من محافظات الوطن ويكون هذا المجلس أو الهيئة مشكالً تطوعيةتشكيل مجلس أو هيئة  .8
وممثل عن ،باإلضافة إلى البلديات.36 في تلك المحافظة العاملة في المجال الشبابي والتطوعيسساتمن المؤ

وتكون مهمة هذا الجسم العمل على تطوير العمل الشبابي ،مديرية الشباب والرياضة في تلك المنطقة
 .الخ… ووضع الخطط واالستراتيجيات،ومساعدة وتمكين المؤسسات الشبابية في المحافظة

ورة أخذ الصحافة ووسائل اإلعالم المختلفة لدورها لما لها من دور مؤثر وأساسي لتطبيق وترسيخ ضر .9
 .ر الشباب في بناء وتطوير المجتمع في الحياة العامة وإبراز دوالعمل الشبابي التطوعيمفهوم 

                                                 
 .رام اهللا. 10/5/2006. مقابلة شخصيةعارف جفال مدير الملتقى المدني،  . 33
 .جنين. 5/5/2006. مقابلة شخصية،  كمال أبو الرب. 34
 .رام اهللا. 10/6/2006. ابلة شخصيةمق  فرحات أسعد. 35
 .، رام اهللا27/5/2006. مقابلة شخصيةمدير اتحاد الشباب الفلسطيني، .  محرم البرغوثي. 36
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وتنمية  عامةتكريس العمل المجتمعي التطوعي بهدف األستفادة من الطاقات الشابة بما يخدم المصلحة ال .10
شجيع المبادرات الشبابية التي تساهم في تطوير دورهم وتعاضدهم مع الفئات ت المجتمع،وذلك من خالل

 .و وطنيةأ معنوية  اجتماعية أواالجتماعية لما لذلك من أثار ايجابية سواء كانت اقتصادية أو

الشبابية بحاجة ماسة إلى بناء من الناحية الواقعية ما زالت المؤسسات :بناء قدرات المؤسسات الشبابية .11
قدراتها ودعمها فنية ولوجستياً،ال سيما من النواحي اإلدارية والمالية،ومع أن بعض المؤسسات األهلية 
قامت في السابق في محاولة لبناء قدرات المؤسسات الشبابية،إال أن هذه المحاوالت لم يكتب لها النجاح 

تقيماً موضوعياً " شركاء"نتدى شارك الشبابي في مشروعه ،ألسباب ذاتية وموضوعية،وتستحق تجربة م
حيث لم يكتفي شارك باستقبال الطلبات التي قدمت من قبل تي بذلت النجاح المشروع وتعميمه،للجهود ال

المؤسسات الشبابية لالستفادة من المشروع،بل قام بتحليلها بغية االستفادة العملية والعلمية في بناء الدورات 
 التي نفذها في مشروع شركاء،ولكي تكون هذه الدورات تعبيراً حقيقياً عن احتياجات وأولويات التدريبية

إلى حالة من التخطيط العلمي،من أجل زيادة المؤسسات المتقدمة،واخراجها من حالة اإلرتجال والعفوية 
خالل أنظمة فاعلة الناحية اإلدارية والمالية من  من فاعلية تلك المؤسسات في بناء برامجها وأنشطتها

 .37وعملية تواكب التطورات والتغيرات التكنولوجية،بغية االرتقاء بالعمل الشبابي الفلسطيني

 إلحياء ثقافة التطوع ودعم روح االنتماء وطنيةوتنفيذ برنامج  العامة أو المحلية إلحياء مبادرةالمساندة  .12
 .التكافل واإليثار والعطاء والتطوع واالنتماءو

صة أمام مساهمات الشباب المتطوع وخلق قيادات جديدة وعدم احتكار العمل التطوعي إتاحة الفر .13
 .38على فئة أو مجموعة معينة

 .التركيز على الفئات األكثر تهميشاً من خالل برامج ذات تمييز ايجابي .14

 .تكريم المتطوعين الشباب ووضع برنامج امتيازات وحوافز لهم .15

 .ب مهما كان حجمه أو شكله أو نوعهتشجيع العمل التطوعي في صفوف الشبا .16

تطوير القوانين والتشريعات الناظمة للعمل التطوعي بما يكفل إيجاد فرص حقيقية لمشاركة  .17
 .الشباب في اتخاذ القرارات المتصلة بالعمل االجتماعي

 .إنشاء اتحاد خاص بالمتطوعين يشرف على تدريبهم وتوزيع المهام عليهم وينظم طاقاتهم .18

 .ب وذلك بإيجاد مشاريع خاصة بهم تهدف إلى تنمية روح االنتماء والمبادرة لديهمتشجيع الشبا .19

أن تمارس المدرسة والجامعة والمؤسسة الدينية دوراً أكبر في حث الشباب على التطوع خاصة  .20
 .في العطل الصيفية

والتعريف , أن تمارس وسائل اإلعالم دوراً أكبر في دعوة المواطنين إلى العمل التطوعي .21
 .بالنشاطات التطوعية التي تقوم بها المؤسسات 

 
                                                 

 .، رام اهللا11/4/2006، بتاريخ مقابلة شخصيةبدر زماعرة،المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي، .  37
 .، عمان، األردن2001عمل قدمت لنادي بناة المستقبل، ورقة مات غير الحكوميةمركز التميز للمنظ أيمن ياسين، باحث اجتماعي،. 38
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 39مقترحات لتطوير العمل التطوعي: ثالثاً

 : من أجل إصالح الوضع التطوعي في المؤسسات والمنظمات األهلية نقترح التالي

العمل على استثارة المواطنين عن طريق اإلعالم ورجال الدين والكتب، ومواقع اإلنترنت بضرورة  .1
 . لتطوع ودوره في حياتنا اليوميةا

وضع خطتين للتطوع األولى في أي مؤسسة من مؤسساتنا الخيرية،واالجتماعية،واألخرى خطة عامة  .2
لجميع المؤسسات العاملة في البالد،تتضمن هذه الخطط المواصفات المطلوبة، والمواقع المطلوبة، 

 . وتتضمن أيضاً تدريب المتطوعين

فيزهم، بوضع حوافز للعمل التطوعي وعدم االعتماد على النيات الحسنة، وحب  تشجيع المتطوعين وتح .3
 . الناس إلى الخير، لكن الحوافز أيضاً لها دور في ذلك

أم جماعة، ومساعدته على التكيف وأداء عمله بالوجه ) هذا المتطوع(حفظ مكانة المتطوع سواء كان فرداً  .4
 . الحسن

في الفلسطينية مزيداً من حرية الحركة من خالل ما قد تحتاجه من  منح الجمعيات والهيئات التطوعية  .5
تعديالت على القوانين القائمة وكافة النصوص التي تحد من انطالق هذه الجمعيات نحو آفاق التنمية 

 . االجتماعية

منح الجمعيات التطوعية مزيداً من االمتيازات واإلعفاءات من الرسوم والجمارك والضرائب أسوة  .6
                                                 

39 . www.annabaa.org 
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 . يع االستثمار االقتصادي المحلي األجنبي باعتبارها استثماراً أجنبياًبمشار

دراسة توحيد الجهات اإلدارية المشرفة على الجمعيات وحصرها في الوزارات المختصة لما تتمتع به هذه  .7
 . الوزارات من قدرات وإمكانيات بشرية قادرة على اإلشراف والمتابعة والتوجيه

 .مة للعمل االجتماعي التطوعي بما يتناسب مع التغيرات االجتماعية تطوير التشريعات المنظ .8

 أهمية تنشئة األبناء تنشئة اجتماعية سليمة وذلك من خالل قيام وسائط التنشئة المختلفة كاألسرة والمدرسة  .9
واإلعالم بدور منسق ومتكامل الجوانب في غرس قيم التضحية واإليثار وروح العمل الجماعي في نفوس 

 .شئة منذ مراحل الطفولة المبكرةالنا

أن تضم البرامج الدراسية للمؤسسات التعليمية المختلفة بعض المقررات الدراسية التي تركز على  .10
مفاهيم العمل التطوعي وأهميته ودوره التنموي ويقترن ذلك ببعض البرامج التطبيقية؛ مما يثبت هذه القيمة 

 .درسة أو العناية بأشجار المدرسة أو خدمة البيئةفي نفوس الشباب مثل حمالت تنظيف محيط الم

دعم المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال العمل التطوعي مادياً ومعنوياً بما يمكنها من تأدية  .11
 .رسالتها وزيادة خدماتها

إقامة دورات تدريبية للعاملين في هذه الهيئات والمؤسسات التطوعية مما يؤدي إلى إكسابهم الخبرات  .12
مهارات المناسبة، ويساعد على زيادة كفاءتهم في هذا النوع من العمل، وكذلك االستفادة من تجارب وال

 .اآلخرين في هذا المجال

 التركيز في األنشطة التطوعية على البرامج والمشروعات التي ترتبط بإشباع االحتياجات األساسية  .13
 .اركة في هذه البرامجللمواطنين؛ األمر الذي يساهم في زيادة اإلقبال على المش

 مطالبة وسائل اإلعالم المختلفة بدور أكثر تأثيراً في تعريف أفراد المجتمع بماهية العمل التطوعي  .14
ومدى حاجة المجتمع إليه وتبصيرهم بأهميته ودوره في عملية التنمية، وكذلك إبراز دور العاملين في هذا 

 .آلخرينالمجال بطريقة تكسبهم االحترام الذاتي واحترام ا

 تدعيم جهود الباحثين إلجراء المزيد من الدراسات والبحوث العلمية حول العمل التطوعي؛ مما يسهم  .15
 .في تحسين واقع العمل االجتماعي بشكل عام، والعمل التطوعي بشكل خاص

استخدام العمل التطوعي في المعالجة النفسية والصحية والسلوكية لبعض المتعاطين للمخدرات  .16
 .ن أو العاطلين أو المنحرفين اجتماعياًوالمدمني

 استخدام التكنولوجيا الحديثة لتنسيق العمل التطوعي بين الجهات الحكومية واألهلية لتقديم الخدمات  .17
 .االجتماعية وإعطاء بيانات دقيقة عن حجم واتجاهات وحاجات العمل التطوعي األهم للمجتمع
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هو مؤسسة أهلية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تسعى إلى تحقيق ..............."الجمعية / مركز

تأسس مركز . من خالل نشاطاتها وبرامجها.................................... 

الرئيسي في   مقره..... .من قبل مجموعة من .... ، في مدينة .... عام   ........ .....................

 ..................................... .                    يؤمن . .............. 

الجمعية تعبئة هذه االستمارة وإعادتها للمركز على فاكس رقم / نأمل وفي حال رغبتكم بالتطوع في المركز

 أو عبر البريد االلكتروني...................

  ورقم التلفون والفاكس ، وااليميل –العنوان 

 

 : معلومات شخصية . 1

 

 االسم الرباعي .1
 تاريخ الميالد  .2
 الحالة االجتماعية .3
 التحصيل العلمي .4
 التخصص .5
 المهنة .6
 2صورة شخصية عدد  .7
 صورة الهوية أو جواز السفر .8
 العملجهة  .9

 االجازات السنوية واألسبوعية.10
 مكان السكن.11
 تلفون العمل.12
 تلفون المنزل.13
 الهاتف الخلوي.14
 البريد االلكتروني.15
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  : أكثر أواختيار واحد ( الخبرة في العمل التطوعي  من خالل أي من القنوات اآلتية تم اكتساب تلك .2

  جهات أهلية •

  جهات حكومية •

  ديةمجهودات فر •

 

   ي في أي مؤسسة أو مركز أو جمعية؟/هل سبق وأن تطوعت.3

     
  ال□. 2    نعم□. 1 

 

 

  

 الرجاء ذكر اسم المؤسسة أو المركز أو الجمعية وعنوانه ؟) نعم(إذا كان الجواب . 4

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
ي من مجاالت العمل في أ وفي الجمعية،/ ين بالمشاركة فيها في المركز/ما هي المجاالت التي ترغب. 5

 )يرجى تحديد ثالث خيارات حسب األولوية (    من مجالأكثريمكن اختيار ( التطوعي كانت خبرتك السابقة 
 
 في المكان  xضع إشارة  النشاطالرقم

 المناسب

  في المكان المناسب xضع إشارة النشاط الرقم

  اإلعالم والدراسات 11   الترجمة 1
  عوقينم رعاية 12  المكتبة 2
  أطفال رعاية 13   الندوات 3
  مرافقة الضيوف 14  االستقبال 4
  تعليم 15  اإلغاثة 5
  صحة 16   الشباب 6
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  اقتصادية مشروعات 17  مرأةال تنمية 7
  تدريب 18  السن كبار 8
  بيئة 19  كتابة المشاريع 9

  أخرى حدد 20  أمية محو 10

 
 
 
 :لديكما هي األوقات المفضلة . 6

 مساء □  بعد الظهر □   صباحاً □ 
 جميع األوقات □ 
  

 
 
 ين بالتطوع خاللها؟/هل يوجد أيام محددة  ترغب. 7
 )إذا الجواب نعم، يرجى تحديد األيام والساعات( 

  
 إلى الساعة من الساعة الموافق اليوم

 
 
  : العمل التطوعيمن  اذكر أهم وجهين لالستفادة الشخصية .8

  األجر خبرة قد تزيد فرص الحصول على عمل مدفوع •

  خبرات حياتية عن طريق االحتكاك بمجتمعات مختلفة •

  ثقة بالنفس •

  شغل أوقات الفراغ •

  عالقات عامة •

  : السابق ما هي أهم ثالثة صعوبات واجهتك أثناء العمل التطوعي .9
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  يالتطوع عدم توافر جهات مسئولة لتنظيم العمل •

  المتطوعين عدم وجود برامج تدريبية لتحسين أداء •

  وجود أعباء مالية مرتبطة بالعمل التطوعي •

  عدم تقدير المجتمع للعمل التطوعي •

  عدم تشجيع العمل التطوعي •

 )لتلك الصعوبات إن وجدت أذكر مثال( صعوبة التعامل مع موظفي الجمعيات  •

 )الزوج/ األخ األكبر/ األم / األب  (عياعتراض العائلة على االشتراك في العمل التطو •

 )في حالة المتطوعات المتزوجات(التطوعي  مسئولية رعاية األبناء أثناء االنشغال بالعمل •

  ...................................................................................................... ي/ تذكرأخرى •

 

حسب  اآلتية ثالثة فقط من البدائل ي/اختار(ذي تتوقعه من تجربة العمل التطوعي العائد ال ما هو .10

  ).  أهميتها لديك

  الحياة العملية اكتساب خبرات جديدة يمكن االستفادة بها في •

   على قدراتك الشخصيةأفضلالتعرف بشكل  •

  فتح أبواب جديدة إليجاد فرص عمل •

  دعم الثقة بالنفس •

  تقدير من المجتمع •

  التشجيع ر من العائد المادي ولو بسيط على سبيلقد •

  اإلنسانية والدينية تحقيق إشباع روحي لما في التطوع من تحقيق للقيم •

  االجتماعية االنفتاح على المجتمع وزيادة العالقات •

  ...........................................................................................  تذكرأخرى •

  ثالثةأهم ي/اذكر( التسهيالت التي تتوقعها من قبل الجهة التي تريد التطوع من خاللها  ما هي. 11

  : )تسهيالت من البدائل اآلتية

  المتطوعات أثناء مدة التطوع المساهمة قي إيجاد حلول لمشكلة رعاية أبناء •

  التطوعي توعية المجتمع بأهمية مشاركة المرأة في العمل •

  ير البرامج التدريبية للمتطوعينتوف •

  تنظيم عالقات العمل والتعاون بين الموظفين والمتطوعين •

  المرونة والمشاركة في التخطيط واتخاذ القرار توفير مناخ مالئم ومريح لعمل المتطوعين من حيث •
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 ...........................……………………………………… بدل انتقاالت أخرى تذكر
 

  : في التطوع ، ما هي أهم ثالثة أسباب تمنعك من التطوعيرغب  لمن ال.12

  خاللها  يمكن التطوع منالتيعدم العلم بالجهات  •

  عدم الدراية بأهمية العمل التطوعي •

  ضيق الوقت •

  صعوبة التعامل مع منظمات العمل التطوعي •

 ................................................................................................أخرى
 

 . ات وأماكن عملهم وأرقام تلفوناتهم على أال يكونوا من األقارب /الرجاء ذكر أسماء ثالث معرفين.13
   
 
 

 رقم التلفون مكان العمل أسم المعرف الرقم
1    
2    
3    
 

 لرجاء كتابة خمسة أسطر عن الرغبة واألسباب التي دفعتك للتطوع ؟ ا. 14

1.……………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………………………… 

 :مالحظات. 15

 .ة /ات بطاقة متطوع/عينالمتطو....................... الجمعية / يمنح مركز .1

 .ة /ات شهادة متطوع/المتطوعين..........................الجمعية / يمنح مركز .2
 .الجمعية له الحق في قبول المتطوع أو رفضه/ المركز .3

 .الجمعية اإلدارية تنطبق على المتطوع / أنظمة المركز .4

 
 

 شكرا
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