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ت هذه الورقة بتكليٍف من أمانة خطة العمل إلدماج العمل  أُعدِّ
التطّوعي في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لالجتماع التقني 

العالمي المعني بالعمل التطّوعي في عام 2020. 
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)المؤلفين( وال تعبر بالضرورة عن آراء األمم المتحدة بما في 
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األحوال، إزاء األضرار الناجمة عن استخدامها. 
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في أي شكل أو بأي وسيلة، قبل الحصول على الموافقات المسبقة.
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IntroductIon and background 4

1- مقدمة ومعلومات 
أساسية
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في عام 1999، نشر برنامج األمم المّتحدة للمتطوعين ورقة المعلومات األساسية "العمل التطوعي والتنمية االجتماعية" قبيل 
انعقاد اجتماع للخبراء في نيويورك في ذلك العام. وقد اسُترِشَد بورقة المعلومات األساسية واجتماع الخبراء في تصميم السنة 
الدولية للمتطّوعين والمتطوعات في عام 2001 واإلعداد لها وتحديد نواتجها وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ذي الصلة 

)A/RES/56/38( والتقرير )A/56/288(. وبعد مرور عقدين على السنة الدولية للعمل التطّوعي، طلبت الجمعية العامة لألمم 
المتحدة من برنامج األمم المتحدة للمتطوعين واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر عقد اجتماع تقني عالمي تحت 
عنوان "إعادة تخّيل العمل التطّوعي من أجل خطة عام 2030" في تموز/يوليو 2020 كمرحلة إنجاز في خطة العمل إلدماج العمل 
التطّوعي في خطة عام 2030. وتستعرض هذه الورقة القصيرة ورقة المعلومات األساسية لعام 1999 بعد مرور عقدين من الزمن 

وُتراجع التحليل وتحدثه لتقديم المعلومات لالجتماع التقني العالمي.

وقد اقترحت ورقة عام 1999 تصنيفاً لفئات العمل التطّوعي أسُتمد من إطار مفاهيمي قائم على المكافآت واإلرادة الحرة 
والمستفيدين والترتيبات وااللتزامات التنظيمية. وقّسم التصنيف مختلف ممارسات العمل التطّوعي إلى أربع فئات جرى تعريفها على 

نطاق واسع على النحو التالي:

المساعدة المتبادلة/المساعدة الذاتية )"بأيدينا ولصالحنا"(: يجتمع األفراد مع اآلخرين بشكٍل غير رسمي استجابة لحاجٍة متوخاة. 	 
يعمل األشخاص المتطّوعون في هذه الفئة معاً لتلبية احتياجات مشتركة أو تقديم دعم متبادل أو حل حاجة شخصية بهدف تقديم المساعدة 

والدعم لآلخرين في نفس الموقف.
العمل الخيري وتقديم الخدمات لآلخرين: ُيمّثل العمل الخيري وتقديم الخدمات لآلخرين أكثر أشكال العمل التطّوعي شيوعاً ويجري 	 

عادًة من خالل المنظمات والجمعيات التي يعمل األفراد من خاللها على تقديم خدمات محددة ألفراد آخرين بحاجٍة لتلك الخدمات.
المشاركة المدنية: تنطوي على مشاركة األفراد بشكٍل تطّوعي في العمليات السياسية أو عمليات صناعة القرار على أي مستوى 	 

كان، ومن ذلك على سبيل المثال، من خالل اللجان أو عمليات التدقيق االجتماعي أو تقديم أشكال أخرى من التعقيبات واآلراء.
المناصرة وتنظيم الحمالت: عمل جماعي يهدف إلى ضمان أو منع حدوث تغيير في مجاالت واسعة أو محددة بما في ذلك 	 

مجموعات الضغط.

منذ نشر التصنيف قبل أكثر من عقدين من الزمن، تزايد االهتمام بإمكانية القيام بالعمل التطّوعي من أجل التنمية االجتماعية 
واالقتصادية، بما في ذلك البحث الذي أجرته جهات فاعلة جديدة، من منظورات جديدة وتصورات مختلفة، في سياقات تزداد تنوعاً. 

كما أوجدت التغيرات السريعة والواسعة النطاق في المشهد االجتماعي والسياسي واالقتصادي والتكنولوجي في جميع أنحاء العالم أسباباً 
للمتطّوعين والمتطوعات وأدوات جديدة يمكنهم استخدامها وقنوات جديدة للعمل التطّوعي. ومع ذلك، ورغم أن تلك التغييرات حدثت 

ال محالة في كل من نظرية العمل التطّوعي وتحليله وفي تطبيقه العملي، إال أنه ليس من الواضح ما إذا كان لهذه التغييرات تأثيراً على 
األدوار األساسية التي يلعبها المتطّوعون والمتطوعات. تهدف هذه الورقة إلى إعادة النظر في تصنيف عام 1999 وتحديث اإلطار، إذا 

لزم األمر، كجزٍء من "إعادة التخّيل" للعمل التطّوعي من خالل خطة العمل لخطة عام 2030.

قُسمت هذه الورقة إلي ثالثة أجزاء: يتناول الجزء األول محاوالت رصد ووصف الكيفية التي تغير بها العمل التطّوعي على مر 
السنين. يسلط هذا القسم الضوء على التصورات السائدة للعمل التطّوعي باعتباره ممارسة اجتماعية ويستعرض كيف أخذ البحث في 

االعتبار مساهمة العمل التطّوعي في أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030. يستعرض القسم الثاني بإيجاز 
تصنيف عام 1999 ويناقش الكيفية التي يمكن بها تنقيح هذا التصنيف وتحديثه في ضوء التغييرات الموصوفة. وأخيراً، يعرض القسم 
الثالث إطاراً لفهم ممارسات العمل التطّوعي في القرن الحادي والعشرين ويطرح بعض األسئلة الحاسمة إلجراء مزيد من المناقشات.

https://www.un.org/webcast/events/iyv/a56288.pdf
https://www.unv.org/sites/default/files/A%20RES%2056%2038.pdf
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2- دليل على المشهد 
المتغير للعمل التطّوعي في 

القرن الحادي والعشرين؟
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هل يتطّوع الناس بشكٍل مختلف في القرن الحادي والعشرين، إذا كان األمر كذلك، فكيف يجري ذلك؟ ما العوامل 
التي أسهمت في حدوث هذه التغييرات؟ هذه األسئلة مهمة لتقييم العمل التطّوعي اليوم والكيفية التي يمكن أن يتطور 

بها في المستقبل. يستعرض هذا القسم كيفية رصد بعض هذه التغييرات ووصفها بطرق متنوعة.

1-2 تشكيل العمل التطّوعي بالقضايا واألنماط 
ً االجتماعية األوسع نطاقا

ثمة أدلة تشير إلى أن ممارسات العمل التطّوعي تتغير استجابة ألنماط وتحديات اجتماعية أوسع نطاقاً، مثل حالة الطوارئ المناخية، 
والتطورات التكنولوجية، والهجرة، والطبيعة المتغيرة للعمل، واألزمات اإلنسانية، وانعدام المساواة. ألهمت حالة الطوارئ المناخية 

العالمية، على سبيل المثال، أشكاالً متنوعة من العمل التطّوعي. أّكد تقرير حالة التطوع في العالم لعام 12018 دور المتطّوعين 
والمتطوعات في جهود االستجابة واإلغاثة وإعادة التأهيل في أعقاب الكوارث الطبيعية الشائعة بشكٍل متزايد. تكون استجابات 

المتطّوعين والمتطوعات العفويين والمجموعات الناشئة - التي تضم أفراداً هم أنفسهم "ضحايا" األزمات – في الغالب أول المستجيبين 
بعد وقوع الكوارث الطبيعية.2 على سبيل المثال، خالل الزلزال الذي ضرب نيبال في عام 2015، اجتمع الناجون المحليون على 

الفور لرعاية ودعم بعضهم البعض، بينما لوحظ أن أفراد المجتمع والجيران كانوا أول رجال اإلنقاذ وأكثرهم أهمية.3 ُسلِّط الضوء على 
االستجابات التطّوعية غير الرسمية أيضاً في السياسات والبرامج من قبل الجهات الفاعلة الرسمية حيث جرى الوصول إلى نتائج متباينة. 

على سبيل المثال، وفي حساب واحد الستجابات العمل التطّوعي من أستراليا، أّدت العوامل السياسية واالجتماعية األوسع نطاقاً إلى 
تنظيم أعلى الستجابات العمل التطّوعي للكوارث والتي تعثرت نتيجة توقعات الحالة المتزايدة.4

باإلضافة إلى ذلك، أدى االنتشار السريع للتكنولوجيات الجديدة واالتصال عبر شبكة اإلنترنت إلى تنويع مشاركة المتطّوعين وتسهيل 
وصول بعض األفراد إلى فرص العمل التطّوعي. على سبيل المثال، يتطّوع حوالي 12,000 فرد من 187 بلداً عبر شبكة اإلنترنت كل 

عام من خالل منصة العمل التطوعي عبر شبكة اإلنترنت التابعة لبرنامج األمم المتحدة للمتطوعين.5 يشمل العمل التطوعي عبر شبكة 
اإلنترنت مجموعة واسعة من األنشطة، تشمل التصميم البياني، وتحديث صفحة ويكيبيديا، وإدارة الموقع الشبكي الخاص بنادي أو كتابة 

تقارير.6 وتدمج العديد من المنظمات المعنية بالعمل التطّوعي فضاءات إلكترونية في إستراتيجية المشاركة الخاصة بها، حيث يمكنها 
تحسين إمكانية الوصول لألفراد الذين يحتمل أنهم قد واجهوا صعوبات في العمل التطوعي في السابق، مثل األشخاص ذوي اإلعاقة.7 

هناك أيضاً اعتراف عالمي بمساهمة العمل التطّوعي غير الرسمي أو أنشطة المساعدة الشخصية في عدد من المجتمعات، 
حيث جرى تنفيذ 70 في المائة من العمل التطّوعي في العالم بشكٍل مباشر وغير رسمي بين األفراد خارج المنظمات والمجموعات 
"الرسمية".8 يعني اإلدراك بتجاوز العمل التطّوعي "آلية تقديم الخدمات" وأنه في الواقع جزء منتظم من حياة الناس اليومية وسبل 
عيشهم، االعتراف بأن ممارسات العمل التطّوعي يمكن أن تشكل القضايا االجتماعية على مستوى المجتمع والفرد وأن تتشكل من 

خاللها . فعلى سبيل المثال، نظر باحثون في الرابط بين النوع االجتماعي والعمل التطّوعي، وخلصوا إلى أن ٪57 من نشاط العمل 
التطّوعي في العالم تقوم به النساء.9 وبالمثل، خلصت دراسة أخرى عبر البلدان إلى أن غالبية النساء يتطّوعن في الخدمات االجتماعية 
والصحية بينما يميل التطّوع بين الرجال إلى التركيز على األنشطة الثقافية والرياضية.10 وقد لوحظ أيضاً أن المنظمات المعنية بالعمل 
التطّوعي تميل إلى االعتماد على المتطّوعات، إذ أنها تفترض على نحو مثير للجدل أن "النساء لديهن وقت غير محدود للمشاركة في 
مجموعات مجتمعية تعتمد على التطّوع".11 على النقيض من ذلك، وجدت دراسات إثنوغرافية للعامالت في مجال الصحة في الهند12 

وبيرو13 أن النساء يكافحن من أجل تحقيق التوازن بين العمل التطّوعي واألدوار األخرى التي تّتسم بالقدر نفسه من اإللحاح في المنزل 
وفي مجتمعهن. وفي سياق بيرو، ُينظر إلى مهارات وخبرات النساء المتطّوعات في مجال الصحة محلياً على أنها "فطرية" و"طبيعية" 
بين النساء، وال تضمن لها أي مكاسب خاصة. إن عدم االعتراف بذلك )من الناحية المالية على سبيل المثال( يجعل المرأة تشعر بعدم 

التقدير، بل ويجعلها إلى حّد ما في وضع أشد حرماناً.
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2-2 النزعة الفردية المتزايدة
وتتمّثل مالحظة سائدة أخرى لكيفية تغّير العمل التطّوعي في زيادة النزعة الفردية في صناعة القرار في ما يتعلق بمكان التطّوع 

وكيفية حدوثه وسبب رغبة األفراد في القيام به.14 يجري تقييم الفوائد الشخصية التي تعود على المتطّوع )مثل التحسن الوظيفي 
والرفاهية والصحة العقلية( إلى جانب الدوافع اإليثارية األخرى وروح االلتزام. يحظى هذا االتجاه أيضاً باهتماٍم أكبر في العمل التطّوعي 
قصير المدى والعرضي. يقدم المتطّوعون في هذه المشاركات التطّوعية وقتهم بمرونة اعتماداً على نمط حياتهم وتوافرهم.15 بشكٍل عام، 

يشير التطّوع العرضي إلى المشاركة التطّوعية العرضية، والناشئة وقصيرة المدى الحاصلة خالل حدث واحد عابر.16 

يميل المتطّوعون أيضاً إلى المشاركة في العمل التطّوعي ذات أسباب ونتائج محددة يتعرفون عليها شخصياً أو تلك التي تعتبر 
"عصرية" بدالً من إظهار الوالء طويل المدى لمنظمات محددة. ُتوصف هذه االتجاهات بأنها أشكال "جديدة" للعمل التطّوعي التي غالباً 

ما تتعارض مع األشكال "التقليدية" التي تتميز بكونها "التزاماً ملحاً مدى الحياة".17 وقد أُجريت الكثير من األبحاث في هذا المجال تحديداً 
في بلدان الشمال العالمي، والتي تنطوي في الغالب على مساحات تطّوعية رسمية، ما يعني أنه من المهم تسليط الضوء على ما إذا 

كان يمكن أيضاً مالحظة مثل هذه االتجاهات في سياقات أخرى أم ال. ومع ذلك، يمكن أن يتعايش "شكلي" العمل التطّوعي كالهما في 
غضون زمن وسياق معينْين، بدالً من استبدال أحدهما باآلخر.18 

3-2 منظور متحيز لبلدان الشمال في فهم العمل 
التطّوعي؟

خلص تقرير االستعراض العالمي للتطّوع الصادر عن االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر19 إلى أن الفهم 
السائد للعمل التطّوعي - والذي غالباً ما ُيقدم على أنه "عالمي" - قد جرى تأطيره من خالل تجارب الشمال العالمي. كما أن دراسات 
العمل التطوعي التي أُجريت في سياقات في الجنوب العالمي غالباً ما تستخدم ُنُهج نظرية راسخة في الشمال العالمي كنقطة انطالق 
أو تركز على تجربة المتطّوعين العالميين من بلدان الشمال العالمي. إّن هذا التركيز المنحرف يعني وجود "أشكال معينة من العمل 

التطّوعي مميزة بالمقارنة مع غيرها".20 فعلى سبيل المثال، يؤدي الميل إلى تأطير بلدان الجنوب باعتبارها "مضيفاً" للبرامج التطّوعية 
مقارنة ببلدان الشمال إلى عدد كبير من ممارسات العمل التطّوعي ضمن هذه السياقات، خاصة في سياق المجتمعات "الفقيرة" 

و"المهمشة".21

وإلحراز تقدم في العمل التطّوعي من أجل التنمية، يجب علينا أوالً أن نفهم حقائق العمل التطّوعي في سياقات في الجنوب العالمي، 
بدالً من استخدام أُُطر تتأثر بشدة بالتجارب في مكان آخر.22 ففي ما يتعلق بالبحث في العمل التطّوعي، فإن هذا يعني تنويع األساليب 

المستخدمة لفهم ممارسات العمل التطّوعي، مثل إجراء بحوث تشاركية وإثنوغرافية. وفي ما يتعلق بالممارسة، يتعين على الجهات 
الفاعلة في التنمية )المتطوعين، وعمال التنمية، والموظفين، والمجتمعات الشريكة( أن تضّطلع بمهمة دراسة عالقات القوة في األنشطة 

التطّوعية بشكٍل أكثر عمقاً.



والعشرين الحادي  القرن  في  التطّوعي  العمل  9ممارسات 

وقد حدثت بالفعل تغييرات في الممارسات تضع في االعتبار هذه التجارب المحلية. في عام 2015، حّدد باحثون كيف استجابت 
أهداف العمل التطّوعي وممارساته إلى "المد المتغير" في النُّهج اإلنمائية مع مرور الوقت.23 وأشاروا، على سبيل المثال، إلى أن 

بعض المنظمات الدولية المعنية بالعمل التطوعي والتي تنشر متطّوعين تحولت من ُنُهج تقديم الخدمات إلى ممارسة تتيح للمتطّوعين 
العالميين، الذين يتبعون غالبا الشمال العالمي، المشاركة في العمل التطّوعي في سياقات في الجنوب العالمي لتقديم خدمات و مهارات 

لسد "الفجوات". كما أّثر نشوء خطط العمل التطّوعي فيما بين بلدان الجنوب على إعادة تقييم أدوار المتطّوعين كعناصر للتغيير 
على المستويين المحلي والعالمي.24 تستخدم المنظمات بشكٍل متزايد ُنُهج تركز على بناء الشراكة مع المتطّوعين المحليين وإشراك 

المجموعات "المهمشة" في صناعة القرار بشأن التدخالت التي تؤثر عليهم تأثيراً مباشراً. يمكن النظر إلى ذلك على أنه استجابة 
النتقادات النُّهج التقليدية في بلدان شمال العالم وجنوبه بشأن العمل التطّوعي العالمي والذي يمكن طبقاً لديفيروكس أن يكون في أسوأ 

حاالته "مؤسسة خيرية إمبريالية وأبوية".25 وعلى خلفية هذه الطرق المتنوعة بشكل متزايد "لممارسة" العمل التطّوعي، يجب أن 
نظل متيقظين عندما يتعلق األمر بكيفية ممارسة عالقات القوة المضمنة في النظام البيئي األوسع للتنمية على نطاق الممارسة العملية. 

من األهمية بمكان أن نستعرض بشكٍل بّناء كيف يمكن لبعض ألساليب العمل التطّوعي - وال سيما تلك التي تستخدمها جهات فاعلة 
ومؤسسات معينة - أن تتضمن خطط وممارسات اآلخرين.

تتمثل إحدى السمات الرئيسية لهذه الورقة في أنها تستند إلى أجزاء العمل التي تستخدم نهجاً داخلياً لفهم العمل التطّوعي في الجنوب 
العالمي المستند إلى فهم "الحقائق الثقافية والسياقية للجنوب العالمي بكل تنوعاته".26 باإلضافة إلى المقارنات واإلحصاءات عبر البلدان، 
تتضمن هذه الورقة أيضاً عمالً إثنوغرافياً مرتبطاً بالسياق إلى حد كبير يطرح قضايا دقيقة مرئية تتقاطع مع العمل التطّوعي، مثل النوع 

االجتماعي27 وعدم المساواة.28

4-2 العمل التطّوعي ومساهماته "المتميزة" في التنمية 
المستدامة

بموجب خطة العمل إلدماج العمل التطّوعي في خطة عام 2030، اعُتِبر العمل التطّوعي محركاً رئيسياً نحو تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة. يشير برنامج األمم المتحدة للمتطوعين إلى أن العمل التطّوعي "غالباً ما يعتبر وسيلة فعالة وقوية إلشراك الناس وضمان أن 

التنمية المستدامة العالمية ُملك للجميع وضمان عدم ترك أحد خلف الركب".29 ويجري تأطير العمل التطّوعي كوسيلٍة لدعم المشاركة 
واالندماج عندما يتعلق األمر بأهداف التنمية المستدامة. وعلى هذا النحو، يمكن للعمل التطّوعي المساهمة في حمالت مثل عقد العمل، 

الذي يهدف إلى تسريع عجلة الجهود وزيادتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل العمل الفردي والجماعي على الصعيدْين 
المحلي والعالمي.

ومع ذلك، ما هي المساهمة الفريدة للعمل التطّوعي في التنمية، على سبيل المثال، في حالة أهداف التنمية المستدامة؟ في عام 2015، 
أجرت منظمة الخدمة الطوعية في الخارج ومعهد الدراسات اإلنمائية مشروعاً بحثياً لعمل تشاركي لمدة عامين في كينيا وموزامبيق 

ونيبال والفلبين لإلجابة على هذا السؤال.30 لم يكن الهدف من المشروع اكتشاف ما يفعله المتطّوعون والمتطوعات فحسب، بل أيضاً تقييم 
مساهماتهم الفريدة في دعم وتمكين إحداث تغيير إيجابي. حدد البحث خمس طرق يقوم العمل التطّوعي من خاللها بذلك:

1   ً اإلدماج - توسيع نطاق  وصول الخدمات العامة إلى األشد فقراً وتهميشا
الملكية - تعزيز الملكية المحلية للعمليات اإلنمائية   2
االبتكار - إيجاد أشكال جديدة من التعاون تؤدي إلى االبتكار االجتماعي   3
المشاركة - خلق مسار للمشاركة والمواطنة الفعالة   4
اإللهام - نمذجة معايير مختلفة.   5
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يبرز موضوع مشترك عبر هذه الجوانب الخمسة وهو الجانب الترابطي للعمل التطّوعي: "إن الطريقة الترابطية التي يعمل 
المتطّوعون من خاللها تجعلهم أكثر قدرة على التفاعل مع تلك المجموعات التي يكون الوصول إليها أقل سهولة وهي األكثر فقراً 

واألكثر تهميشاً".31 أوضح البحث أن فعاليَّة البرامج اإلنمائية ال تتحدد من خالل نقص الخدمات بل من خالل كيفية تقديمها وهو ما 
يسلط الضوء على أهمية العالقات التي يسّيرها المتطّوعون والمتطوعات. يجادل تقرير حالة العمل التطّوعي في العالم بأن قدرة العمل 

التطّوعي على تحفيز التنظيم الذاتي وإنشاء وتطوير الروابط البشرية هي التي تتيح له المساهمة نحو تحقيق قدرة المجتمع على الصمود. 
إن تسليط الضوء على العالقات االجتماعية عامل أساسي لإلجابة عن سؤالنا حول نوع التغيير الذي يسّهله العمل التطّوعي32 في حين أن 

التركيز على العالقات يبرز أيضاً قضايا القوة إلى الواجهة )وهو جانب لم ُينظر إليه بشكٍل صريح في التصنيف األصلي لعام 1999(.

والعشرين الحادي  القرن  في  التطوعي  للعمل  المتغّير  المشهد 



والعشرين الحادي  القرن  في  التطّوعي  العمل  11ممارسات 

3- توسيع نطاق تصنيف 
عام 1999
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في ضوء االتجاهات واألنماط الموضحة في القسم السابق، يستعرض هذا القسم كيفية توسيع نطاق التصنيف 
السابق. وبأخذ تصنيف 1999 كنقطة بداية، نتناول األسئلة والقضايا الرئيسية التي يمكن أن تساعد في تطوير 

تفكيرنا حول ممارسات العمل التطّوعي في القرن الحادي والعشرين. استناداً إلى األنواع األربعة األصلية للعمل 
التطّوعي، تقترح هذه الورقة التمديدات التالية لتصنيف عام 2020 المحدث.

التوسيع )2020(الخصائص )1999(أنواع العمل التطّوعي

المساعدة المتبادلة أو المساعدة 
الذاتية

يجتمع الناس في هذا الشكل من العمل 	 
التطوعي بشكٍل غير رسمي لتلبية حاجة 

معينة، إما من خالل العمل معاً لتلبية 
احتياجات مشتركة أو لتقديم دعم متبادل 
لبعضهم البعض أو آلخرين في الموقف 

نفسه. 

ونظراً ألن أنشطة المساعدة المتبادلة 	 
والمساعدة الذاتية متجذرة بعمق في الممارسات 

المجتمعية، هناك العديد من األفراد الذين ال 
ُيسّمون أنفسهم )أو يختارون عدم تسمية أنفسهم( 

متطّوعين أو متطوعات. ويعتبر هؤالء جزءاً 
مهماً من الصورة.

العمل الخيري أو تقديم الخدمات 
لآلخرين

المستفيد األساسي من هذا العمل 	 
التطّوعي ليس عضواً في مجموعة بل 

طرفاً خارجياً.
غالباً ما تجري داخل المنظمات 	 

التطّوعية أو المجتمعية.

اعتراف أكبر بتنوع المنظمات التي ُينّفذ العمل 	 
التطّوعي من خاللها عبر تقديم الخدمات، مثل 

الشركات والجامعات.33 
نظرة فاحصة على األدوار المختلفة 	 

للمتطّوعين داخل المنظمات والتي تتجاوز تقديم 
الخدمات. يمكن أن يكون المتطّوعون والمتطوعات 

أيضاً قادة وصانعي قرار ومخططين ومقّيمين.

أدوار يقوم بها المتطّوعون في 	 المشاركة
عمليات الحوكمة القائمة على المشاركة

تعتبر المشاركة عنصراً أساسياً في 	 
الحوكمة الرشيدة

يمكن توسيع نطاقها من خالل النظر في 	 
مشاركة المتطّوعين والمتطوعات في البرامج 

اإلنمائية في فضاءات المجتمع المدني )على سبيل 
المثال في المنظمات غير الحكومية(.

1999 نطاق تصنيف عام  توسيع 



والعشرين الحادي  القرن  في  التطّوعي  العمل  13ممارسات 

التوسيع )2020(الخصائص )1999(أنواع العمل التطّوعي

من المهم إدراج مسائل القدرة على اتخاذ 	 المشاركة )تتمة(
القرار والتعبير عن الرأي في المناقشة. إن فهم 

مدى المشاركة أمر بالغ األهمية، حيث يمكن أن 
يعني "الحضور" فقط دون القدرة على تشكيل 
النتائج بشكٍل مباشر. وتماشياً مع ذلك، هناك 

حاجة إلى إجراء دراسة حاسمة حول إمكانية قيام 
البلدان والحكومات باختيار خطط العمل التطّوعي 
وممارساته، والتي لوال ذلك لكانت جزءاً ال يتجزأ 

من الممارسات المجتمعية.
تسليط الضوء على احتمالية تسبب العمل 	 

التطّوعي في تعطيل/مناقشة/تحدي الحكومة 
والعمليات اإلنمائية وليس فقط دعمها.

يمكن أن يتناول عن كثب الجانب السياسي 	 العمل الجماعي للضغط من أجل التغيير 	 المناصرة أو تنظيم الحمالت 
لممارسات العمل التطّوعي و كيف يمكن أن 

تتجاوز هذه الممارسات زيادة الوعي- لتحدي هياكل 
السلطة فعلياً على مستوى األنظمة.

باإلضافة إلى األنواع األربعة للعمل التطّوعي التي جرى تقديمها عام 1999، تقترح هذه الورقة أيضاً إضافة نوع خامس لممارسات 
العمل التطّوعي، استرشاداً باالقتراح المقدم من معهد أبحاث المتطّوعين لتضمين العمل التطّوعي باعتباره "سلوكيات تعبيرية" أو "العمل 

التطّوعي باعتباره نشاطاً ترفيهاً".34 سيغطي هذا النوع العمل التطّوعي المدفوع بمصلحة شخصية في أنشطة مثل الحفالت الموسيقية، 
والفنون، والفعاليات الرياضية، والسياحة. يشمل هذا النوع من العمل التطّوعي عدد كبير من األنشطة التطّوعية التي يقوم بها األفراد 

في المقام األول للحصول على رأس المال البشري واالجتماعي والثقافي الذي يمكن أن يكون ذا قيمة، على سبيل المثال، بالنسبة للشباب 
الذين يدخلون سوق العمل. من المهم أن نسلط الضوء على أن التفكير في العمل التطّوعي باعتباره نشاطاً ترفيهياً ال يعني أنه نشاط عبثي 

يقوم به هواة وال أنه مرادف لـ "السياحة التطّوعية" )مزيج من السفر الترفيهي والعمل الخيري الذي ال يتوافق مع مبادئ التنمية الفعالة 
والمستدامة( . وقد اقترح ستيبينز مصطلح "الترفيه الجاد" لإلشارة إلى أن هذا النوع من العمل التطّوعي يمكن إجراؤه بشكٍل منهجي 

ويمكن أن يكون "جوهرياً بما فيه الكفاية ومثيراً لالهتمام ومرضياً يتيح للمشارك العثور فيه على مسار مهني "ترفيهي" الكتساب مزيج 
من مهاراته الخاصة ومعارفه وخبرته والتعبير عنها".35

كما سنرى الحقاً، ولتجنب المفاهيم الخاطئة، تجدر اإلشارة هنا أيضاً إلى أن األنواع الخمسة المقترحة أجمعها ال تستبعد بعضها 
بعضاً ويمكن أن تكون متداخلة. فالنشاط التطّوعي الذي يحتوي على جوانب "ترفيهية" على سبيل المثال يمكن دمجه مع جوانب األنواع 

األربعة األخرى في مجموعات وكثافات مختلفة.
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4- نموذج لرصد 
ممارسات العمل 

التطّوعي في القرن 
الحادي والعشرين



والعشرين الحادي  القرن  في  التطّوعي  العمل  15ممارسات 

في ضوء التمديدات المقترحة أعاله، يقدم هذا القسم نموذجاً محدثاً أعيد تصوره لفهم ممارسات العمل التطّوعي في 
القرن الحادي والعشرين، مما يعكس تعقيده وتكويناته وكثافته. يتألف نموذج 2020 من خمس حلقات، تمثل كل 

حلقة منها ُبعداً للعمل التطّوعي.

الشكل رقم )1(. المكونات الخمسة لممارسات العمل التطّوعي: البنية، والموقع، والكثافة، والطموح، والفئة

تمثل الحلقة األولى بنية النشاط التطّوعي. يمكن القيام بالعمل التطّوعي رسمياً من خالل منظمات أو مجموعات مجتمعية أو أي    1
منصة تخصص دعماً. يمكن القيام بالعمل التطّوعي أيضاً بشكٍل غير رسمي ، كجزٍء من األنشطة اليومية لمساعدة اآلخرين.

تشير الحلقة الثانية إلى مواقع ممارسة العمل التطّوعي. يمكن ممارسة األعمال التطّوعية عبر شبكة اإلنترنت أو في الموقع أو    2
كليهما. يستخدم العمل التطوعي االفتراضي وعبر شبكة 

اإلنترنت التكنولوجيا كقناة وأداة لألنشطة التطّوعية. 
وفي العديد من األماكن، ُينفذ العمل التطّوعي عبر شبكة 
اإلنترنت إلى جانب العمل التطّوعي في الموقع مباشرة. 

يمكن تقسيم المجاالت المختلفة للعمل التطّوعي في 
الموقع إلى عمل تطّوعي مجتمعي و/أو عمل تطّوعي 

وطني و/أو عمل تطّوعي عالمي.
تمثل الحلقة الثالثة كثافة المشاركة التطّوعية. يمكن    3

أن تكون عرضية وأن تتضمن مشاركة قصيرة األجل 
وعاجلة ومتقطعة من المتطّوعين والمتطوعات خالل 

حدث واحد عابر. يمكن أن يكون العمل التطّوعي أيضاً 
منتظماً بدرجة أكبر وطويل األمد وذو أنماط ثابتة. 

تمثل الحلقة الرابعة العنصر الطموح للممارسة    4
التطّوعية، أي األهداف النهائية للعمل التطّوعي. 
يشير بناء المجتمع إلى المساهمات نحو النتائج 

المجتمعية األوسع نطاقاً، مثل تلك المشار إليها في 
أهداف التنمية المستدامة. يأخذ هذا في االعتبار العمل 
التطّوعي الذي ُينفَّذ في المقام األول لصالح اآلخرين. 
بناء الذات هو المكون الذي يأخذ في االعتبار الفوائد 
التي يكسبها المتطّوعون من األفراد، مثل تراكم رأس 
المال االجتماعي والثقافي )على سبيل المثال، المعرفة 

والمهارات والخبرة والشبكات والرفاهية( كجزء من ممارسة العمل التطّوعي.
تمثل الحلقة األخيرة فئات العمل التطوعي. تعود أربعة أنواع إلى التصنيف السابق وأضيف عليها نوع "العمل التطّوعي باعتباره    5

نشاطاً ترفيهياً". جرى توضيح الفئات الخمس في ما يلي أدناه.

الخدمة
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الح

يم 
نظ

ت تي
لذا

ء ا
بنا

ال

المجتمع بناء 

منتظم

في الموقع
رسمي

ني
رو

لكت
إ

ضي
عر

ركة
المشا

الترفيه

المساعدة المتبادلة

غير رسمي
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في حين أن األنواع األربعة ليست حصرية بشكٍل متبادل في التصنيف السابق، يجب تحديث اإلطار لمراعاة مدى التقاطع بينها. 
في هذا الصدد، يبتعد اإلطار الجديد عن التفكير في المساعدة المتبادلة وتقديم الخدمات والمشاركة والمناصرة ونوع العمل التطوعي 

الترفيهي الجديد كأقسام منفصلة يمكن استيفاء ممارسات العمل التطّوعي فيها بدقة. بدالً من ذلك، يجري تأطيرها باعتبارها أبعاداً وفئات 
مختلفة لمسميات العمل التطّوعي، والتي يمكن أن توجد بأحجام وكثافات مختلفة، اعتماداً على الممارسة.

رسمي

ُينفذ العمل التطّوعي في سياق 
بنية أو منصة ُمنّظمة تضطلع 
بمهمة توجيه الدعم

غير رسمي

ُينفذ العمل التطّوعي كجزٍء 
من األنشطة اليومية المعتادة.  
مساعدة الناس لبعضهم البعض

إلكتروني

كقناة  التكنولوجيا  استخدام 
وأداة لألنشطة التطّوعية

في الموقع

عمل تطّوعي مباشر 
في الموقع على مستوى 

المجتمع المحلي 
والمستويات المحلية 

و/أو الدولية

َعَرضي

العرضية،  التطّوعية  المشاركة 
المدى  وقصيرة  والناشئة، 
الحاصلة خالل حدث واحد عابر

منتظم

العمل التطّوعي المتكرر 
باتباع نمط منتظم، وغالباً ما 

يكون التزاماً طويل األمد

البنية

-1
الموقع

-2
الكثافة

-3

بناء المجتمع

االلتزام  وروح  إيثارية  دوافع 
تجاه مساعدة "اآلخرين"

بناء الذات

تؤخذ في االعتبار فوائد 
العمل التطّوعي للمتطّوع 

والمتطوعة

الطموح
-4

المساعدة المتبادلة هي ثروة من أنشطة 
المساعدة غير الرسمية على مستوى 
األفراد والمترسخة في الممارسات 

المجتمعية والثقافية.  فاألفراد يجتمعون 
ويتطّوعون سوياً رداً على احتياٍج مشترك 

أو مشكلٍة مشتركة.

الخدمةالمساعدة المتبادلة

تتمثَّل األعمال التطّوعية الخدمية في 
المواقف التي يستجيب فيها المتطّوعون 
والمتطّوعات لالحتياجات المتصورة 

لشخص أو مجتمع آخر.

تنظيم الحمالت

يتضمن تنظيم الحمالت غالباً عمالً 
جماعياً لمجموعٍة أو لفرد إلسماع 
األصوات المهمشة وتغيير الوضع 

الراهن.

المشاركة

تشمل المشاركة األعمال التطّوعية التي 
يقدم خاللها المتطّوعون والمتطّوعات 

الوقت والجهد لالنخراط في آليات 
الحوكمة وصناعة القرار على مستويات 

مختلفة.

الترفيه

يشمل العمل التطّوعي باعتباره نشاطاً 
ترفيهياً األنشطة التطّوعية التي تعبر عن 
أراء الناس وعواطفهم، كما هو الحال 

في اآلداب والثقافة والرياضة.  وال تزال 
األنشطة التطوعية ُتساهم في تحقيق 

الرفاه والترابط على نطاق أوسع.

 الشكل رقم )3(. الفئات الخمس للعمل التطّوعي في عام 2020 

الشكل رقم )2(. في هذا النموذج، ال تعتبر كل حلقة ثنائية بل طيفاً. وهذا يعني أن األنشطة التطّوعية، على سبيل المثال، يمكن أن تحتوي على مكونات غير 
متصلة باإلنترنت أو عبر شبكة اإلنترنت أو مزيج محدد لكليهما. يمكن لممارسة عمل تطوعي معينة أن تشغل أي مكان عبر طرفي المقياس التالي

والعشرين الحادي  القرن  في  التطّوعي  العمل  نموذج لرصد ممارسات 
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 تشمل األنشطة التطّوعية فئات وكثافات مختلفة لهذه العناصر، كما هو موضح في األمثلة التالية:

جرى تدشين برنامجخولوما )Khuluma( في 
جنوب إفريقيا في عام 2013 لتوفير مجموعة دعم 

عبر شبكة اإلنترنت للشباب المصابين بفيروس 
نقص المناعة البشرية. جرى تقسيم الشباب 

إلى مجموعات مكونة مع 10 إلى 15 شخصاً 
يتشاركون معاً أي مخاوف بشأن حالتهم الصحية 
عبر رسائل نصية لمدة ثالثة أشهر في كل مرة. 

تجرى األنشطة التطّوعية عبر شبكة اإلنترنت 
وبشكٍل عرضي بهدف بناء الذات وبناء بعضهم 

البعض استناداً إلى المساعدة المتبادلة.

في المملكة المتحدة، تتطّوع امرأة في السبعينات 
من عمرها في مدرسة محلية لمرافقة التالميذ أثناء 

الزيارات الميدانية. هي تقوم بذلك خالل وقت 
فراغها على مدى السنوات الخمس الماضية. إنها 

تزيد من ثقتها وتساعد المعلمين أيضاً في إدارة 
عبء العمل. يجري هذا النشاط التطّوعي في 

الموقع على أساس منتظم وطويل األمد، وُيساهم 
في بناء الذات والمجتمع على حد سواء، مدعوماً 

بمبادئ الخدمة والترفيه على حد سواء.

يمكن أن توجد العناصر داخل كل حلقة أيضاً بكثافات مختلفة مع مرور الوقت، اعتماداً على السياق، كما هو موضح في المثال 
التالي، والذي يوضح ثراء األنشطة التطّوعية خالل سياق االستجابة للكوارث وإعادة التأهيل: 

لت على اإلطالق،  في عام 2013، أّثر "إعصار هايان الهائل" الذي ُوصف حينها بأنه واحد من أقوى األعاصير التي ُسجِّ
على أكثر من 14 مليون شخص في الفلبين، وبلغ عدد القتلى 6000 شخص. شملت بعض االستجابات الفورية جمع 

التبرعات عبر شبكة اإلنترنت وفي الموقع ورفع مستوى الوعي )تنظيم الحمالت والمشاركة( من قبل المتطّوعين 
والمتطوعات على أساس عرضي. وعلى تويتر، ساعد العديد من المستخدمين في نشر الخبر حول األشخاص المفقودين 

والمواقع التي كانت بحاجة إلى المساعدة. كانت هناك أيضاً استجابات في الموقع من قبل متطّوعين ومتطوعات في مختلف 
المنظمات غير الحكومية واألفراد الذين تضرروا من اإلعصار. واضّطلعوا بمهمة توزيع سلع اإلغاثة والخدمات الصحية 

)الممارسات التي تكون أقرب إلى تقديم الخدمات الرسمية والمساعدة المتبادلة(. ومع مرور الوقت، تحول التركيز من 
االستجابة إلى إعادة التأهيل، حيث كانت بعض الممارسات التطّوعية جزءاً من مشاريع إنمائية أكبر: أصبحت المشاركة 

أكثر انتظاماً وأطول أمداً، وتضمنت مزيجاً من مشاريع إعادة البناء في الموقع وسبل العيش وجمع األموال عبر شبكة 
اإلنترنت، بما في ذلك التبرعات من األنشطة المدرة للدخل التي ينظمها العمال الفلبينيين في الخارج. ظهرت أيضاً حمالت 
قائمة على الفنون، مثل المجموعات المسرحية )الترفيه وبناء المجتمع(، باإلضافة إلى إنشاء مسرح مجتمعي يسلط الضوء 

على قصص األشخاص المتضررين من اإلعصار.
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5- ما هي الخطوة 
التالية؟
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يقر النموذج المقترح في هذه الورقة بالعمل التطّوعي باعتباره نشاطاً معقداً يتقاطع مع مجموعة من الممارسات 
والفوائد والحوافز. ويتسم العمل التطّوعي بأهمية كبيرة على امتداد حياة اإلنسان ويمكنه المشاركة في العمل 
التطّوعي في جوانب متعددة في أوقات مختلفة. فالعمل التطّوعي وسيلة وهدف لتحقيق نتائج التنمية وتحديها 

وتعطيلها بل وحتى تشكيلها.

وسيجري استخدام هذه الوثيقة كمدخالت في مناقشات االجتماع التقني العالمي المقرر عقده في تموز/يوليو 2020 وكأساس 
لمسارات العمل األربعة التي تغذي االجتماع. بدالً من أن تأتي هذه الوثيقة بمثابة "القول الفصل" حول تعّقد ممارسات العمل التطّوعي، 

فهي تسعى إلى تحفيز المناقشة بين الممارسين وصانعي السياسات واألكاديميين وعدداً من المتطّوعين والمتطوعات الذين يمارسون هذه 
األنشطة مباشرة. وتتضمن بعض األسئلة الحرجة التي يجب أخذها في االعتبار ما يلي:

أي تكوين )تكوينات( لهذه العناصر يمكن أن يقدم أكبر مساهمة لتحقيق أهداف التنمية مثل أهداف التنمية المستدامة؟	 
كيف تتغير تكوينات هذه العناصر بمرور الوقت؟ على سبيل المثال، ضمن دورة حياة مشروع إنمائي أو إطار زمني بين وضع 	 

وتنفيذ سياسات العمل التطّوعي؟
في ما يتعلق بكثافة المشاركة التطّوعية، كيف يمكن للمنظمات أن تدعم بشكٍل أفضل كالً من المشاركة طويلة األمد وقصيرة األمد؟	 
كيف يمكن للمنظمات تحقيق التوازن في توفير فرص التطّوع مع عنصر التنمية )أي بناء المجتمع(، مع مراعاة رفاه المتطّوعين 	 

وتنميتهم )أي بناء الذات(؟
ما أنواع ممارسات العمل التطّوعي التي تعززها سياسات معينة؟	 
من الذي يجب تضمينه عند تفسير هذا التصنيف في المنظمات أو السياقات أو المجموعات الوطنية؟	 
كيف سيتغير هذا النموذج في المستقبل؟ هل ستتضمن حلقات معينة مزيداً من العناصر أم سيتوقف وجود بعضها؟  ما الفرص 	 

والتهديدات المحتملة التي تقدمها هذه التغييرات؟
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خطة العمل إلدماج العمل التطّوعي في خطة عام 2030

خطة العمل إلدماج العمل التطّوعي في خطة عام 2030 هي إطار عمل تحت رعاية 
األمم المتحدة تتعاون من خالله الحكومات وكيانات األمم المتحدة والمنظمات المعنية 
بالعمل التطوعي والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما في ذلك األوساط األكاديمية 

وأصحاب المصلحة اآلخرين إلدماج العمل التطوعي في تخطيط وتنفيذ خطة التنمية 
المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة من خالل:

أ( تعزيز ملكية الناس لخطة التنمية المستدامة؛
ب( إدماج التطوع في استراتيجيات التنفيذ الوطنية والعالمية؛

ج( وقياس التطوع

www.unv.org/planofaction

 #volunteerSDGs

unv.poa@unv.org
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