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جامعتا "القدس المفتوحة" و"الشبكة الدولیة" یفتتحون مؤتمراً حول دور الخدمة االجتماعیة
تاريخ النشر : 07-05-2018

رام هللا - دنیا الوطن 

افتتحت جامعتا "القدس المفتوحة" و"القدس"، والشبكة الدولیة للشباب ودعم المساواة االجتماعیة في

المناطق المھمشة، یوم اإلثنین الموافق 7-5-2018م، مؤتمراً علمیاً بعنوان: "دور الخدمة االجتماعیة في

العمل مع الشباب: نحو ترسیخ قیم الدیمقراطیة وتعزیز السلم األھلي"، وذلك في فندق أبراج الزھراء

بمدینة البیرة، برعایة المجلس األعلى للشباب والریاضة، وبتمویل من المجلس األعلى للشباب والریاضة،

والقنصلیة الفرنسیة. 

 

ویقوم على تنفیذ المؤتمر إضافة إلى الجامعتین والشبكة كل من: وزارة التنمیة االجتماعیة، والقنصلیة

الفرنسیة، ونقابة األخصائیین االجتماعین والنفسیین الفلسطینیة، ومؤسسة "شمس"، ومركز العمل الشبابي

للتنمیة المجتمعیة (لیلك). وتولى عرافة المؤتمر د. م. عماد الھودلي من جامعة القدس المفتوحة، ود. إیاد

الحالق من جامعة القدس. 

 

وقال وزیر التنمیة االجتماعیة د. إبراھیم الشاعر في افتتاح المؤتمر، إن الشراكة بین مؤسسات رسمیة

وأكادیمیة وأھلیة ودولیة لتنظیم ھذا المؤتمر یؤكد أن التعلیم والبحث العلمي ھما رأس الحربة في إحداث

التغییر والتنمیة، ویشكالن الرافعة الستنھاض طاقات شعبنا وتمكینھ من تحقیق أھدافھ الوطنیة وفي

مقدمتھا التخلص من االحتالل. 

 

وأشار د. الشاعر إلى أن دعم مسیرة التنمیة في الوطن یستدعي تقدیم خدمات الئقة لتمكین المواطن

الفلسطیني وبخاصة الشباب، قائالً إن األوطان تبنى بناء على ما تكتنزه من معرفة وطاقات وتشجیع

لألفكار اإلبداعیة في عالم متسارع التطور في مختلف المجاالت. 
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ولفت د. الشاعر إنھ إلحداث التغییر المأمول في واقع الشباب ال بّد من االنطالق من المنظور الثقافي

الذي یرضى بھ الشباب، قائًال: "نحن بحاجة إلى ثقافة توعیة شاملة تستطیع خلق التغییر اإلیجابي الذي

یسھم في تنمیة المجتمع في مختلف األبعاد االقتصادیة منھا واالجتماعیة". 

 

وأكد الشاعر ضرورة تعزیز البحث العلمي وتعلم العلوم المختلفة من أجل تأدیة رسالة حضاریة إنسانیة

ووطنیة، مشیراً إلى أن ھناك اختالفاً كبیراً بین البحث عن شھادات لالستعراض من جھة واكتساب

المعارف والعلم من جھة أخرى، متسائالً: "ھل نرید ثقافة اقتصاد إنتاجي وتقشفي أم البقاء على

االستھالك والمضي نحو الشكلیات والظواھر؟". 

 

وأضاف: "إن المنحى في المجال االقتصادي ینطبق كذلك على النھج االجتماعي، من خالل تبني منظور

یعالج القضایا السلبیة من مخدرات وزواج مبكر، خاصة في المناطق التي تخضع لسیطرة االحتالل

اإلسرائیلي"، مشیراً إلى ضرورة تعزیز السلوكیات اإلیجابیة، كاحترام النظام وحریة الرأي وحمایة

الممتلكات العامة وجمال البیئة. 

 

وأكد ضرورة أن یندمج الشباب في نطاق البیئة المحیطة من خالل التركیز على مستویات التربیة

المدرسیة والجامعیة، وبناء عالقات اجتماعیة تضمن تحقیق التوازن بین مصلحة الشباب والوطن، إذ إن

نمو الشاب یسھم في تعزیز التنمیة المجتمعیة، وكذلك فإن التنمیة المجتمعیة تسھم في تنمیة الفرد. 

 

وقال الشاعر إن الخدمة االجتماعیة ھي رأس الحربة في تحقیق التنمیة وتمثل أداة مھمة لتحقیق مبدأ أال

یترك أحد خلف الركب، وعملھا القطاعي في مجاالت متعددة كالصحة، والتعلیم، واألحداث، ورعایة

المسنین، والتعلیم ورعایة الشباب. مشیراً إلى أن الحكومة بشكل عام ووزارة التنمیة االجتماعیة بشكل

خاص تعتمد استراتیجیة توظف الخدمة االجتماعیة في مجال رعایة الشباب، وخاصة الشباب المحرومین

من التعلیم ومن التدریب ومن التوظیف، من خالل مقاربة قطاعیة وشاملة ألسالیب وعملیات مھنیة

وجھود منظمة ذات طابع وقائي وعالجي وإنمائي. 
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إلى ذلك، شكر أ. د. یونس عمرو رئیس جامعة القدس المفتوحة، في كلمتھ، الباحثین والمؤسسات التي

أسھمت في إنجاح المؤتمر الذي یمس قضیة مھمة للغایة لیس لشعب یرزح تحت االحتالل فحسب، بل

للشعوب كافة. فالشباب ضمیر األمم وحاملو الرایة في القطاعات المختلفة، وھم وقود العمل النضالي. 

 

وأضاف إن الشباب یشكلون نحو (60%) من مجتمعنا الفلسطیني، وبناء علیھ ال بّد من التركیز على ما

یواجھھ الشباب من تحدیات ومن أبرزھا االحتالل وتأثیراتھ، إذ یمارس القمع بحق شبابنا قتالً واعتقاالً

وقھراً. 

 

ثم طالب المشاركین بتقدیم بحوث تحاول أن تجسد واقع ھؤالء الشباب، الفتاً إلى أن "القدس المفتوحة"

تولي قطاع الشباب أھمیة خاصة عبر منظومات مختلفة، إضافة إلى متابعة خریجیھا الشباب لمساعدتھم

على مواجھة مختلف التحدیات. 

 

ونبھ أ. د. عمرو إلى ضرورة توحید الجھود بین المؤسسات المحلیة والدولیة كافة لمعالجة آفة البطالة

التي تعیق الشباب الفلسطیني وتقف حائالً دون إبداعاتھم، داعیاً إلى معالجة القصور في ھذا الجانب وبناء

استراتیجیة حقیقیة لتشغیل الشباب، مؤكداً ضرورة تقدیم بحوث وتوصیات جدیة قابلة للتطبیق تالمس

احتیاجات الشباب، وفي مقدمتھا معالجة مشكلة البطالة. 

 

كما أشار إلى أن االحتالل یبث السموم واآلفات االجتماعیة بین الشباب الفلسطیني مثل ظاھرة المخدرات،

مطالباً بوضع استراتیجیة للتصدي لھذه اآلفات. 

 

من جانبھ، ألقى أ. د. حسن دویك النائب التنفیذي لرئیس جامعة القدس كلمة نیابة عن رئیس الجامعة أ. د.

عماد أبو كشك، أكد فیھا أن الجامعة تتبنى منھجاً یسعى إلى تعزیز قیم الدیمقراطیة والسلم األھلي وتشجیع

حریة التعبیر واحترام الرأي اآلخر، فھي تقدم برامج أكادیمیة تسھم في بناء شخصیات الشباب وتفعیل

طاقاتھم اإلیجابیة وتمكینھم في المجتمع الفلسطیني، الفتاً إلى أن الجامعة كانت رائدة في إدراج الخدمة
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االجتماعیة ضمن تخصصاتھا منذ تأسیسھا. 

 

وأشار أ. د. دویك إلى حصول جامعة القدس حدیثاً على المرتبة األولى عربیاً في مسابقة الجامعات

العربیة حول المسؤولیة المجتمعیة للجامعات، لما تقدمھ من خدمات قانونیة واجتماعیة مجانیة ألبناء مدینة

القدس لتمكینھم من مواجھة سیاسات االحتالل والتھجیر، وذلك من خالل مراكزھا المختلفة في القدس،

وخاصة مركز العمل المجتمعي والعیادة القانونیة. 

 

وقال أ. د. دویك إن جامعة القدس نجحت حدیثاً بالتعاون مع مؤسسات وجامعات تركیة عریقة في تنظیم

مؤتمرھا الدولي للعلوم االجتماعیة الذي یعّد أكبر تظاھرة علمیة أكادیمیة في فلسطین، شارك فیھ أكثر من

(500) شخصیة أكادیمیة من (50) دولة حول العالم. 

 

من جانبھ، ألقى منذر مسالمة كلمة المجلس األعلى للشباب والریاضة، نقل فیھا تحیات سیادة اللواء

جبریل الرجوب رئیس المجلس األعلى للشباب والریاضة، والسید عصام القدومي أمین عام المجلس

األعلى للشباب والریاضة.  

 

وقال إن المجلس یرعى ھذا المؤتمر المھم كونھ یصب في إطار األھداف التي یسعى إلى تحقیقھا، وفي

مقدمتھا تنمیة الشباب، قائالً: "إن المجلس األعلى للشباب الریاضة ینظر إلى الموارد البشریة كواحدة من

أھم موارد الشعب الفلسطیني التي یجب العمل على تنمیتھا". 

 

ثم أكد أھمیة الشراكة بین المؤسسة المھنیة واألكادیمیة التي ینظر إلیھا المجلس باھتمام خاص، ورعایة

تستحق أن یعمل على تقویتھا على أسس علمیة، لتسھم في تحقیق تطلعات الشباب التنمویة واالقتصادیة.  

 

في السیاق ذاتھ، تطرقت أ. د. جویل بردو رئیس الشبكة الدولیة للشباب ودعم المساواة االجتماعیة في

المناطق المھمشة، إلى المھام الموكلة للشبكة في توفیر الخدمة االجتماعیة في المناطق المھمشة بمختلف

العالم، ووجھت الشكر للمؤسسات كافة التي عملت على أن یرى ھذا المؤتمر النور. 
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إلى ذلك، قال عمید كلیة التنمیة االجتماعیة واألسریة في جامعة القدس المفتوحة/ رئیس اللجنة

التحضیریة للمؤتمر د. عماد اشتیة، في كلمتھ، إن ھذا المؤتمر جھد علمي بین عدة مؤسسات، وسیكون

محط أنظار المؤسسات المھنیة العاملة في مجال الخدمة االجتماعیة لتفید في مجال الخدمة النفسیة، آمالً

أن یشكل ھذا المؤتمر نقطة انطالق لتبادل الخبرات بین الباحثین لیستفید منھا المختصون وصناع القرار

لبناء استراتیجیة تتعامل مع الشباب وھمومھ. 

 

وبین أننا في فلسطین بحاجة إلى استكمال التشریعات الالزمة لتنظیم العمل في مجال الخدمة االجتماعیة،

داعیاً إلى رص الصفوف خلف نقابة األخصائیین االجتماعیین والنفسیین الفلسطینیة لمساعدتھا على تنظیم

العمل في مجال الخدمة االجتماعیة والدفع باتجاه سن قوانین تحقق تطوراً في مجال الخدمة االجتماعیة. 

 

وأضاف: "یتطرق المؤتمر إلى تحدیات متعددة االتجاھات تؤثر في ممارسة مھنة الخدمة االجتماعیة

المرتبطة بالمشكالت المعاصرة، ومن أھمھا مشكالت المراھقین والشباب. لذا یبحث المؤتمر في دور

الخدمة االجتماعیة في العمل مع الشباب الذین یعیشون ظروفاً صعبة قد تكون سبباً في عدم انخراطھم في

المجتمع أو انحرافھم". 

 

وقال إن المؤتمر یھدف إلى مراجعة مناھج تعلیم الخدمة االجتماعیة وربطھا بمتطلبات سوق العمل

والقوانین المستقبلیة الناظمة لعملیات التدخل المھني، ومناقشة دور مؤسسات الرعایة والخدمة االجتماعیة

في العمل مع الشباب، والتعرف على المستوى المھني لعملیات التدخل بمنھجیاتھا المختلفة. 

 

كما یھدف المؤتمر بحسب د. اشتیة إلى تعزیز البحث العلمي المتعلق بقضایا الشباب وأدوارھم لتوفیر

أطر نظریة حدیثة یمكن االعتماد علیھا في عملیات الممارسة المھنیة. 

 

وكان المؤتمر افتتح بتالوة آیات عطرة من القرآن الكریم، تاله عزف النشید الوطني الفلسطیني، ثم

الوقوف دقیقة حداد على أرواح الشھداء، وقراءة الفاتحة. 
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جلسة علمیة في الیوم األول 

 

تخلل الیوم األول جلسة علمیة واحدة قبل اختتامھ، ترأسھا د. فردوس العیسى من جامعة بیت لحم، تحدثت

خاللھا أ. د. جویل بردو من فرنسا، ود. إیاد الحالق من فلسطین عن "الشباب في سن المراھقة وتعزیز

حصولھم على االستقالل الذاتي". فیما قدم أ. د. ماما سو من السنغال ورقة عن "دور القادة الشباب في

التعلیم الشعبي في السنغال". وقدم د. عماد اشتیھ ورقة تناولت "تعلیم الخدمة االجتماعیة في فلسطین". ثم

قدم د. إیاد عثمان نقیب األخصائیین االجتماعیین والنفسیین الفلسطینیین ورقة عن "تنظیم مھنة العمل

االجتماعي في فلسطین". فیما قدم أ. عاصم خمیس من وزارة التنمیة االجتماعیة الفلسطینیة ورقة عن

"األبعاد االجتماعیة في أجندة التنمیة المستدامة 2030 وتأثیرھا على الممارسة المھنیة". وقدمت أ. د.

إیرینا بیرفیشیفسكایا من أوكرانیا ورقة تناولت فیھا "التكامل بین المعرفة النظریة والممارسة المھنیة في

الخدمة االجتماعیة". وأخیراً تحدثت د. روال ھردل من فلسطین عن "الخدمة االجتماعیة والتنمیة

الشبابیة". 
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