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دليل المجتمع للعمل التطوعي  

المقدمة
يفقد مواطنوا الدولة الثالثة1  ، رأس المال البشري )المهارات والمعرفة والخبرة( عندما يهاجرون ويستقرون في بلد 

جديد حيث تختلف اللغة والثقافة اختالًفا تاًما عن بلدهم. يساعد التطوع مواطني الدولة الثالثة على تطوير هذه المهارات 

والخبرات والحصول على مزايا أخرى متعددة.

يشمل رأس المال البشري المهارات والمعارف التي نجمعها في التعلم الرسمي وغير الرسمي.

يمتلك مواطنوا الدولة الثالثة رأس مال بشري أقل نسبيًا. وغالًبا ما يواجهون صعوبات في نقل مهاراتهم وخبراتهم إلى 

سوق العمل في البلد المضيف2  

يساعد التطوع على بناء رأس المال البشري من خالل تمكين مواطنوا الدول الثالثة من تعلم مهارات جديدة والتعرف 

على ثقافة العمل في البلد المضيف.

رأس المال االجتماعي ، الذي يبني من خالل تفاعالت ذات مغزى بين الناس ، ويسهل تعلم واستخدام هذه المهارات 

والمعرفة. وبالتالي ، يعزز رأس المال االجتماعي التعلم النشط والمستدام.

إن الثقة والقيم المشتركة لرأس المال االجتماعي تجلب إلى الحياة قيمنا البشرية ومهاراتنا وخبراتنا ومعرفتنا. وينتج من 

التواصل الفعال.

1. ي شخص ليس من مواطني االتحاد األوروبي بالمعنى الفني. المادة 20 )1( من TFEU الذي ليس شخًصا يتمتع بحق االتحاد األوروبي 

في حرية الحركة ، على النحو المحدد في المادة. 2 )5( من الئحة )االتحاد األوروبي( 993/6102 )مدونة حدود شنغن(.

)2010, Basilo & Bauer( 2 تعتمد قابلية تحويل رأس المال البشري على القرب ، في معايير التعليم وسوق العمل ، بين البلدان المضيفة والمصدر

دليل المجتمع
للعمل التطوعي
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دليل المجتمع للعمل التطوعي  

يوفر رأس المال االجتماعي دعمو البنية التحتية االجتماعية لحياتنا  المتعلقة بالمنزل والعمل والتعلم والترفيه والحياة العامة. 

يبني رأس المال االجتماعي المعنى حول الصورة المرئية التي نقدمها للعالم. إنها تخبر العالم من نحن وما نحن عليه3    

يلعب التطوع والمشاركة المدنية ، والمشاركة في الحياة االجتماعية والرابطات بين المهاجرين دوًرا حاسًما في اندماج 

المهاجرين في البلد المضيف ألن هذه تمارين للمواطنة4   

 ال توجد أدلة كافية تشير إلى أهمية بناء المتطوعين مهاراتهم وكفاءاتهم من خالل توظيف المتطوعين. هذه خطوة مهمة 

نحو العمالة المستدامة.

ينطوي التطوير الشخصي على تعزيز المهارات التي تعتبر أساسية مثل مهارات االتصال والتنظيم والعمل الجماعي ، 

والعديد من المهارات األخرى التي تسمى المهارات الشخصية ، والتي لم يتم تطوير العديد منها من خالل التعليم الرسمي.

يتم التعامل مع الدليل من الجانب المجتمعي ألننا نعتقد أنه يمكننا 

بناء مجتمع يمكن للناس االستفادة من التبادل  لألفكار والمعرفة 

والخبرات. التطوع ، في هذه الحالة ، يوفر فرصة للمشاركة في 

المجتمع المدني المحلي ، والعمل واالختالط مع السكان المحليين 

من مجموعة واسعة من الخلفيات ،و للتعرف على أنظمة وثقافات 

المجتمع المضيف ، ولوضع المهارات الموجودة في االستخدام الجيد 

وتعلم مهارات جديدة قد تسهل مشاركتهم النشطة في سوق العمل.

https://ala.asn.au/public/commentaries/Falk1810.pdf  3

 https://www.csvlombardia.it/milano/post/solidarieta-e-impegno-civico-quando-fare-volontariato-e-un-
  esercizio-di-cittadinanza/

4

https://ala.asn.au/public/commentaries/Falk1810.pdf
https://www.csvlombardia.it/milano/post/solidarieta-e-impegno-civico-quando-fare-volontariato-e-un-esercizio-di-cittadinanza/
https://www.csvlombardia.it/milano/post/solidarieta-e-impegno-civico-quando-fare-volontariato-e-un-esercizio-di-cittadinanza/
https://www.csvlombardia.it/milano/post/solidarieta-e-impegno-civico-quando-fare-volontariato-e-un-esercizio-di-cittadinanza/


6

دليل المجتمع للعمل التطوعي  

المجموعة المستهدفة والمحتوى
ركز الذين يعملون في المنظمات على البحث وتوظيف وتدريب ودعم وتقييم المتطوعين والمتطوعين المحتملين الذين 

يرغبون في المشاركة في تجربة المتطوعين.

ينقسم الدليل إلى ثالثة أقسام:

1  التطوعالتطوع 

يركز القسم األول على المتطوعين: في هذا القسم ، يتم سرد معظم التحديات واألهداف التي تنتظر المتطوع ، ويتم 

تقديم شرح لألنواع المختلفة من أنشطة التطوع الحالية وفرص التطوع لالشخاص من الدول الثالثة. باإلضافة إلى 

ذلك ، يقدم الجزء األول معلومات عملية حول العمل التطوعي وساعات العمل وبعض النصائح حول كيفية القيام 

بدور تطوعي.

3  التواصلالتواصل 

وأخيًرا ، يتضمن الدليل قسًما للتواصل مع أمثلة للتواصل الجيد والفعال وحلول للتحديات التي قد تنشأ.

2  المنظماتالمنظمات

القسم الثاني يركز بشكل أكبر على المنظمات غير الحكومية والجمعيات الراغبة في استضافة المتطوعين. 

قائمة باألشياء التي تحتاج المنظمة إلى أخذها في االعتبار قبل استضافة مواطني الدولة الثالثة كمتطوع أثناء 

إقامته / إقامتها وبمجرد انتهاء تجربة المتطوعين. إدارة التنوع:إدارة التنوع: وهي تركز على كيفية إدارة التنوع ، لتجنب 

سوء الفهم وتعزيز التواصل والمشاركة لضمان بيئة شاملة.
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دليل المجتمع للعمل التطوعي  

التطوع 

لماذا التطوع؟ 
فتح آفاق جديدة:فتح آفاق جديدة: المساهمة في المجتمع المحلي وتحسين دورك   

يتيح لك التطوع اكتساب مهارات جديدة:يتيح لك التطوع اكتساب مهارات جديدة: ستتاح لك الفرصة لتعلم مهارات جديدة وفهم ما تجيده ، من أنت    

وما الذي تريد وما الذي تستطيع فعله . سواء كانت لغة جديدة أو وظيفة جديدة أو مهارة جديدة لغة جديدة أو وظيفة جديدة أو مهارة جديدة ، فمن المؤكد 

أنك ستتعلم الكثير. المهارات التي ستكتسبها ستثريك وستكون مفيدة في حياتك وعملك وعالقاتك مع اآلخرين.

 التطوع كفرصة عمل: التطوع كفرصة عمل: يمكن أن يتحول التطوع إلى فرصة رائعة للعمل والدراسة. إن التعرف على    

أشخاص آخرين واالنضمام إلى هذه الشبكة االجتماعية المتماسكة يخلق اتصاالت اجتماعية قوية جًدا. بينما 

تقوم بمساعدة اآلخرين ، فإنك تعزز حياتك المهنية.

التطوع جزء من المجتمع:التطوع جزء من المجتمع: عندما تساعد اآلخرين ، فأنت لست وحدك. أنت جزء من المجتمع. كونك جزًءا    

من مجتمع من الناس يعني ، أوالً وقبل كل شيء ، العثور على هويتك االجتماعية واندماجك.

هل تريد التطوع؟ 
هنا يمكنك العثور على بعض المعلومات المفيدة والخطوات المفيدة لمعرفة كيفية إيجاد الفرصة المناسبة لك.
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دليل المجتمع للعمل التطوعي  

تحديد الغرض الخاص بكتحديد الغرض الخاص بك

يعتبر وجود تقارب معين بين المتطوع و “روح” الجمعية التي تقترح برنامًجا تطوعيًا أمًرا 

بالغ األهمية ، من حيث القيم وأسلوب العمل واألهداف. بدون هذا التقارب بين المصالح 

والقيم ، ليس من السهل تحقيق نتائج جيدة لكل من المنظمة والمتطوع. الخطوة األولى: 

فكر في مهاراتك - المهارات العملية والمهنية على حد سواء - قبل بدء تجربتك التطوعية. 

ما نوع العمل التطوعي الذي تبحث عنه؟ ما نوع العمل التطوعي الذي تبحث عنه؟ 

يعتبر وجود تقارب معين بين المتطوع و “روح” الجمعية التي تقترح برنامًجا تطوعيًا أمًرا بالغ 

األهمية ، من حيث القيم وأسلوب العمل واألهداف. بدون هذا التقارب بين المصالح والقيم ، 

ليس من السهل تحقيق نتائج جيدة لكل من المنظمة والمتطوع. الخطوة األولى: فكر في مهاراتك 

- المهارات العملية والمهنية على حد سواء - قبل بدء تجربتك التطوعية. 

ما مقدار الوقت المخصص للعمل التطوعي؟ ما مقدار الوقت المخصص للعمل التطوعي؟ 

تتطلب معظم برامج التطوع من المتطوعين البقاء لفترة معينة من الوقت لضمان التأثير 

النفقات ومدة  اإليجابي على المشاريع. وعامة هذه الشروط مثل ساعات العمل وتغطية 

المشاريع  تختلف حسب المنظمة المسؤولة. 

لمن تريد تكريس تجربتك التطوعية؟لمن تريد تكريس تجربتك التطوعية؟

يمكنك العمل مع الناس )كبار السن أو البالغين أو األطفال(

أو في مدينتك )مثل أنشطة التجديد الحضري ، والعمل مع الحيوانات

، والتبادل الثقافي ، وما إلى ذلك.
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أين تبحث عن فرص التطوع

أين يمكنك القيام بالعمل التطوعي؟
إيطاليا غير ربحية: قائمة بالمنظمات / الجمعيات حيث يمكنك القيام بالتطوع ، ما عليك سوى إدخال الموقع    

 وإيجاد الفرصة المناسبة لك: 

https://italianonprofit.it/enti/cosa-e-possibile-fare-svolgere-attivita-di- 

volontariato-occasionale/

   https://www.cesvop.org/ :مركز خدمة التطوع في صقلية الغربية

   http://www.onlustalitakum.it/diventa-volontario :تاليتا كوم اونلس

    https://cesie.org/en/ :تقدم فرًصا للخدمة التطوعية الدولية :CESIE 

    http://www.amnesty243.it/?content=contatti/contatti :منظمة العفو الدولية

    http://www.cripalermo.it/ :الصليب االحمر – باليرمو

      http://www.zeninsieme.it/  :مختبر زين انسيمة

   https://www.unicef.it/print/404/diventa-volontario.htm :اليونسيف

السماع من االخرين السماع من االخرين 
تبادل المعلومات بين األشخاص الذين قاموا بالفعل بتجارب تطوعية. 

وسائل التواصل االجتماعيوسائل التواصل االجتماعي
استخدام منصات التواصل االجتماعي )مثل مجموعات فيسبوك المخصصة للمتطوعين( 

للعثور على الفرصة    المناسبة لك.

المراكز / المنظماتالمراكز / المنظمات
إذا كنت قد حددت بالفعل المركز أو المنظمة الصحيحة التي ترغب في تنفيذ تجربتك التطوعية 

فيها ، يمكنك االنضمام إليها لتلقي التحديثات المتعلقة بالفرص الجديدة للعمل التطوعي. عالوة على 

ذلك ، وبفضلهم ، يمكن تحديث المتطوعين بجميع الفرص التي يمكن أن تقدمها المنظمات األخرى.

https://italianonprofit.it/enti/cosa-e-possibile-fare-svolgere-attivita-di-volontariato-occasionale/
https://italianonprofit.it/enti/cosa-e-possibile-fare-svolgere-attivita-di-volontariato-occasionale/
https://italianonprofit.it/enti/cosa-e-possibile-fare-svolgere-attivita-di-volontariato-occasionale/
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دليل المجتمع للعمل التطوعي  

كيف تتصرف عندما تتطوع؟
من المهم للمتطوع أن يعرف بعض النصائح قبل البدء في العمل التطوعي من أجل الحصول على تجربة إيجابية:

التواصل
العمل وكيف ستكون  أسئلة حول ساعات  المضيفة واسأل  المنظمة  إلى  ، تحدث  الوصول  قبل 

إقامتك. كن واضًحا بشأن أي توقعات لديك وكن شفاًفا وصادًقا منذ البداية. من المهم أن تطلب 

السياسات ذات الصلة )على سبيل المثال الحماية أو السياسات المتعلقة بحماية البيانات( وأنظمة 

المنظمة. أثناء العمل التطوعي ، من المهم أيًضا التحدث عن أي مشاكل قد تنشأ أو أي شيء ال 

تشعر بالرضا عنه. وتواصل مع المنسق بانتظام. 

االلتزام
االهتمام بجدول العمل الخاص بك ، والتواجد في الوقت المحدد ، واستكمال المهام المعينة بأكثر 

قواعدها  منظمة  لكل  أساسي.  أمر  عملك  تبادل  أثناء  استباقيًا  تكون  أن  ممكنة.  إنتاجية  الطرق 

الخاصة التي يجب على كل متطوع اتباعها: افعل فقط ما وافقت عليه. التزم باتفاق حول الوقت 

ألن الناس والمنظمة سيعتمدون عليك. عامل الجميع باحترام وبشكل صحيح ، بغض النظر عن 

وضعهم ومكانتهم.

التركيز
التنوع الثقافي هو ما يجعل العالم مميًزا. أثناء العمل التطوعي ، تذكر أنك في مكان له ثقافة مختلفة 

وأنه يجب التعامل معه باحترام. عندما يتعلق األمر بالثقافة ، ليس هناك اختالفات صحيحة أو 

خاطئة ، فقط. عش التجربة: يمكن أن يكون التطوع تجربة رائعة لمشاركة الثقافات والتقاليد وتعلم 

اللغة وتطوير مهارات جديدة ومقابلة أشخاص من جميع أنحاء العالم.
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تجارب وأمثلة على مبادرات تطوعية من قبل مواطني الدولة 

الثالثة في ايطاليا: 

في لغة اإليبو تعني “قوة الحركة”. جمعية مكونة من مجموعة من الفنانين والناشطين 

من جميع أنحاء العالم ، لتعزيز حقوق اإلنسان والحوار بين الثقافات في مدينة باليرمو.

جمع  حملة  بدء  قرروا   ، باليرمو  العنصرية  مكافحة  منتدى  مع   2020 مارس  في 

تبرعات وتنسيق تفعيل التوزيع في العديد من محالت السوبر ماركت في المدينة. كانت 

المجموعة تهدف إلى دعم األسر واألفراد الذين يعانون من ضائقة مادية .      

باليرمو وتم  الذين يعيشون في  السنغاليين  الشباب  الجمعية من مجموعة من  تتكون 

تأسيسها في عام 2018. وتهدف إلى خلق فرص للتبادل بين الشباب األجانب والشباب 

اإليطاليين لبناء مجتمع شامل وسلمي.

 Diamano مشروع ، Niofar في عام 2018 ، افتتحت منظمة شباب السنغال

Bu Bess بدعم من البرنامج Parte- cipAzione of Interiors بالشراكة مع 

مفوضية شؤون الالجئين ، مشروع اجتماعي ثقافي للعمل الجماعي يشمل 3 مجاالت 

تنفيذ مختلفة: نشر اللغة اإليطالية والولفية على حد سواء ، والتوعية الثقافية ومكتب 

لمساعدة للشباب الذين يعيشون في باليرمو. خالل انتشار فيروس كورونا ، أطلقوا 

حملة لجمع التبرعات بالتعاون مع جمعيات المهاجرين األخرى من أجل جمع اإلمدادات 

األساسية للمجتمع المحلي. 

مجموعة من األشخاص من غينيا وغامبيا ومالي وبوركينا فاسو والمغرب تهدف إلى 

استخدام التمثيل من أجل تطوير أدوات فعالة تمكن الناس من إنشاء قصصهم الخاصة 

واسترجاع الذكريات وتجربة فرحة المشاركة.

في ديسمبر 2019 ، تحولت Giocherenda إلى واقع ريادي اجتماعي بفضل دعم 

  ”In Gioco“ ضمن مشروع Fondazione con il Sud

IKENGA 

SENEGAL 
YOUTH
ORGANIZATION
NIOFAR 

GIOCHERENDA

https://www.facebook.com/ikenga.palermo/
https://giocherenda.it/chi-siamo/
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دليل المجتمع للعمل التطوعي  

تأسست من قبل مجموعة من الشباب القادمين من غامبيا في 2018 وتعمل على:

توفير المعلومات والتوجيه للخدمات في المنطقة )المساعدة القانونية والرعاية    

الصحية ودورات اللغة(، 

دعم األطفال وإبالغهم بحقوقهم في المراكز: الحق في الدراسة والعالج    

والمساعدة القانونية والحق في طبيب نفسي والوسيط.

تعزيز الثقافة الغامبية من خالل تنظيم األحداث،    

لقاء مع طالب المدارس والجامعات لمناقشة الهجرة.   

في عام 2019 ، التقى بعض ممثلي Moyakafò ببعض طالب كلية علم النفس في 

جامعة باليرمو ، بهدف عرض أنشطتهم ومناقشة الهجرة. يمكن لممثلي المنظمة أن 

يشاركوا الطالب قصصهم الشخصية التي تحكي الحياة الحقيقية للشباب الذين وصلوا 

إلى أوروبا ، المسار التعليمي ، العملية الطويلة للحصول على الوثائق.

ولدت جمعية Jekafò من فكرة بعض الشباب من بلدان مختلفة ، بهدف خلق مساحة 

يمكن فيها الحوار بين الثقافات. حيث إنهم متخصصون في تحرير الفيديو ، حيث عملو 

مقطع فيديو منشور على يوتيوب  حول “كيف نقدر الرأي؟ وقوة األخبار المزيفة 

والتأثير االجتماعي.

هي جمعية اجتماعية ثقافية تم إنشاؤها بمبادرة من مجموعة من المواطنين األجانب ، 

معظمهم من السنغاليين واإليطاليين ، بهدف تعزيز مبادرات التبادل بين البلدين، لذلك 

فهي”تعمل” في كل من أفريقيا وإيطاليا ، وتعمل كشبكة اتصال بين المهاجرين في إيطاليا 

والعائالت التي غادرت السنغال. ويعني اسم الجمعية ، بلغة الولوف ، “قاربنا” ، عالمة على 

الرغبة في مشاركة مسار يشمل الثقافات المختلفة ألولئك الذين أعطوا الحياة للمشروع.

فازت الجمعية االجتماعية والثقافية Sunugal و Artisan Fairies التعاونية في 

بداية عام 2016 بالمناقصة العامة إلعادة هيكلة Cascina Casottello وإعادة 

تجديد  بدء عملية  بهدف  بلدية ميالنو في عام 3102  التي استحوذت عليها  تقييمها 

إقليمية ومعمارية. كما انهم ينفذون الكثير من المبادرات االخرى. 

MOYACAFÒ
GAMBIAN
ASSOCIATION

ASSOCIAZIONE
JEKAFÒ

SUNUGAL 

https://www.youtube.com/watch?v=eChDJutP1Co
https://www.sunugal.it/iniziative/
https://www.sunugal.it
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دليل المجتمع للعمل التطوعي  

تأسست جمعية “نساء مدينة بنين” في عام 2015 بدعم من مشروع “فتاة مدينة بنين” ، 

من قبل إيزوكي أكيبتاني. تم إنشاء الرابطة والتي تتكون من النساء اللواتي تم االتجار 

بهن ، و منذ أكثر من ثالث سنوات وهن يدافعن ويعملن إلخراج الفتيات النيجيريات 

اللواتي يتم االتجار بهن من الشوارع.

لقد بنت نساء مدينة بنين حياة جديدة في باليرمو، حيث يعيشون مع عائالتهم وأطفالهم. 

كما إنهم يعرفون كيف يتحدثون مع هؤالء الفتيات ومشاركة نفس اللهجة والماضي 

نفسه عنصر أساسي ليطمئن الفتيات اللواتي يخشين السحر و الشعوذة .

لقد أنشأوا مركًزا مفتوًحا كمكان آمن للنساء للحصول على الدعم والمشورة بشأن 

مجموعة من القضايا مثل )الصحة ، المسائل القانونية واالحتياجات األساسية(.

DONNE DI 
BENIN CITY
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دليل المجتمع للعمل التطوعي  

الشهادات – التوصيات

Mustapha Jarjou, Gambia

Batch Mballow, Gambia

 التطوع مفيًدا جًدا لنمونا البشري. حيث إنه يوسع حياتك ، مما يمنحك الفرصة للقاء  

أشخاص آخرين والتعرف على ثقافاتهم. كما ان العمل التطوعي يتباهى بهويتك وتراثك 

الثقافي الذي يمنحك شعوًرا بالثقة وفرصة لتجربة شيء جديد وترسيخ شعور ملموس 

باإلنجاز. كما أنه يوسع معرفتك في جميع أشكال التعليم ، سواء كانت رسمية أو غير 

رسمية. التطوع يجعلك جزًءا من المجتمع ، ويساعد على إعدادك لتكون نشطًا وداعًما 

في نمو المجتمع وتطوره. إن القيام بعمل تطوعي في بلد أجنبي مفيد جدا للشخص الذي 

يقوم به. حيث يمنحك مساحة لتعلم مهارات جديدة ، ومقابلة أشخاص جدد ، وكذلك 

مناقشة وتبادل األفكار حول القضايا الحساسة ، أو العوامل التي تؤثر على النمو البشري 

مثل تغير المناخ. كما يمنحك معرفة واسعة بالعوامل االجتماعية والثقافية والسياسية 

واالقتصادية حول البلد المضيف.

منحني التطوع الفرصة لمعرفة المزيد عن المكان الذي أعيش فيه وكيف أصبح جزًءا 

من هذا المجتمع الذي وجدت نفسي فيه.

حيث اتاح لي إمكانية مشاركة أفكاري واالستماع إلى ما يقوله الناس والحصول على النهج 

الصحيح في التواصل مع اآلخرين. منحني التطوع أيًضا الفرصة لتقديم الدعم ألشخاص 

آخرين ألن يكونوا جزًءا من اإلجراءات الجماعية والمبادرات المحلية.
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دليل المجتمع للعمل التطوعي  

يمكن أن يكون توفير فرصة التطوع داخل منظمة / جمعية أمًرا حاسًما لمساعدة مواطني الدول الثالثة على الشعور بأنهم 

جزء من واقع جديد ، وإرضائهم على المستوى الشخصي ومنحهم الفرصة لمساعدة اآلخرين ، وبالتالي خلق “دائرة تضامن” 

حيث أولئك الذين تم مساعدتهم ، بدورهم ، سيساعدون اآلخرين بينما يساعدون أنفسهم.

يحتوي هذا القسم على ثالثة أجزاء مختلفة. كل منهم مرتبط بلحظة معينة من تجربة التطوع:

 1( قبل   2( خالل   3( بعد.

 ويقدم المشورة التي من شأنها أن تدعم الشخص المسؤول في المنظمة.

من أجل االستفادة الكاملة من مساهمة المتطوعين من أجل تحسين الجودة واألثر االجتماعي للمنظمات وجعل العمل التطوعي 

تجربة حقيقية للنمو والمهنية ، يصبح من الضروري اعتماد استراتيجيات وأدوات إلدارة المتطوعين. هذا يجعل من الممكن:

 

تلبية تطلعات المتطوعين واحتياجات الجمعية    

التحديد الواضح للخصائص المطلوبة للمتطوع لمهمة معينة    

فهم الدوافع وراء اختيار المتطوعين وكيفية إعادتهم في حالة االستياء    

تعزيز مشاركة المتطوعين في المنظمة والشعور بالمسؤولية   

تحسين العمل العام للمنظمة   

في الواقع ، من أجل خلق تجربة إيجابية ممكنة للمتطوع ، يجب أن يكون هناك شخص معين داخل المنظمة يكون مسؤواًل 

عن رحلة المتطوع. وهذا يشمل الدعم أثناء عملية التوجيه ، واإلشراف على مهام المتطوعين ، ومساعدة المتطوعين على 

التغلب على أي مشاكل أو تحديات يواجهونها.

سيكون المرشد نقطة مرجعية للمتطوع. وهو مسؤول عن توفير الدعم الشخصي له. ويجب أن يكون: مستمعاً جيداً ، وموثوقًا 

، واعياً ، وفهماً ، إلخ...

المنظمات
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دليل المجتمع للعمل التطوعي  

تقييم االحتياجات:تقييم االحتياجات:

تحديد المهارات والمعارف السابقة المطلوبة للدور   

وضع أهداف للتوجيه   

تحديد قدرات وإنجازات المتطوعين   

تحديد األهداف والغايات التي تحدد ما سيعرفه المتطوع أو يمكنه القيام به نتيجة لنشاط تعليمي   

وضع جدول زمني   

تحضير المواد   

لوجستيات ما قبل التطوع: الموقع ، النقل   

مالحظة: التأكد من وجود شخص معين يرافق المتطوع. تأكد من أن المتطوعين المهاجرين لديهم جهة اتصال إذا كانوا 

يرغبون في التحدث عن أي قضايا تتعلق بخبراتهم التطوعية.


وضع القواعد

من المهم وضع القواعد في بداية العمل التطوعي ، لتجنب سوء التفاهم بين المشاركين والمنظمة المضيفة )مثل 

المتطوعين أوصاًفا واضحة وشاملة  المهم إعطاء  الموقع(. عالوة على ذلك ، من  العمل أو احترام  ساعات 

لألدوار واللوائح والسياسات المعمول بها وآليات الشكاوى.

الترحيب

أثناء العمل التطوعي ، يجب أن تتيح المنظمة للمتطوعين فرصة لتبادل الخبرات مع متطوعين آخرين.

رسالة وهدف المنظمة / الجمعية

اشرح بوضوح مهمة وأهداف مؤسستك لتوعية المتطوعين بمهامهم وأدوارهم.

كن دقيًقا بشأن الدور والمهمة

من المهم أن نقدم لجميع المتطوعين نفس فرص التدريب التي يحصل عليها الموظفون بأجر ، خاصة عندما 

يعمل كالهما في نفس البيئة أو يقومون بأنشطة مماثلة.

قبل

خالل 
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دليل المجتمع للعمل التطوعي  

بعد التطوع ، يجب تنظيم جولة بين قائد المنظمة والمتطوع من أجل تبادل اآلراء واالنطباعات 

الشخصية حول التجربة العملية برمتها.

التدريب الفردي من أجل تحديد التخطيط المستقبلي مع المتطوع. في نهاية التجربة ، سيكون 

من األفضل أن يكون هناك لحظة يشارك فيها المتطوعون وموظفو المنظمة تجاربهم وأفكارهم 

ومعلوماتهم من أجل إيجاد فرص عمل جيدة أو التخطيط لمستقبل المتطوعين.

بعد تجربة التطوع ، يجب على قائد المنظمة إصدار شهادة تشهد بنجاح تجربة التطوع.

 التقييم 

المتابعة 
)الخطوات التالية(

 الشهادة

بعد 
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دليل المجتمع للعمل التطوعي  

عوائق التطوع

قد ينجم عدم مشاركة مواطني الدولة الثالثة في العمل التطوعي عن العوامل التالية:

تتطلب المشاركة في العمل التطوعي عادة بذل جهد كبير ، سواء من حيث الوقت أو المال. بعض مواطني    

الدولة الثالثة ليسوا ببساطة في وضع ، اقتصادًيا أو اجتماعيًا )مثل الصعوبات في رعاية األطفال( ، ليصبحوا 

نشطين في العمل التطوعي.

بعض مواطني الدول الثالثة غير قادرين على المشاركة في األنشطة التطوعية في البلد المضيف ، مما قد    

يؤدي إلى سوء الفهم الثقافي والعنصرية.

يمكن لمواطني الدول الثالثة ، مثل المتطوعين المحليين ، أن يتحاملوا على العمل مع أشخاص من ثقافات    

مختلفة ويواجهون صعوبات في التغلب على هذه الحواجز.

في بعض البلدان ال يُسمح لمواطني الدول الثالثة بالتطوع أو يفتقرون إلى التأمين. وفي بلدان أخرى ، هناك    

حاجة إلى بعض التوصيات من أجل أن تصبح متطوًعا.حيث ال يتمكن لمواطني الدول الثالثة الذين لديهم 

شبكة اجتماعية محدودة دائًما من الحصول على هذه التوصيات.

قلة االعتبار واالعتقاد أحياًنا - من قبل المسؤولين والمنظمات التطوعية والوكاالت التي تعزز العمل التطوعي    

- أن مواطني الدولة الثالثة يمكن أن يكونوا متطوعين محتملين5  

في بعض األحيان ال يدرك مواطنوا الدول الثالثة إمكانيات القيام بعمل تطوعي ، ألنهم يفتقرون إلى المعلومات    

حول األنشطة الوطنية.

يفتقر مواطنو الدول الثالثة غالًبا إلى معلومات حول الطريقة التي تعمل بها الجمعيات التطوعية )أي إجراءات    

االختيار ، وساعات العمل ، وإمكانيات التعليم ، والمسؤوليات( ، وبالتالي قد يترددون في المشاركة فيها.

عدم بذل جهد من جانب المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بتنويع عملية التوظيف الخاصة بها ، مما يتيح    

المزيد من الفرص لشبكات التعاون التقني للمشاركة بنشاط في جميع جوانب عمل المنظمات غير الحكومية.

يجب على منظمات المهاجرين ، والحكومة المحلية والوطنية ، والمنظمات التي تشارك في العمل التطوعي ،    

والمنظمات التي تعزز العمل التطوعي أن تبذل قصارى جهدها لزيادة الطلب على فرص التطوع وعرضها 

لمواطني الدول الثالثة لتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي لمواطني الدول الثالثة.

 2006 ، INVOLVE ، 2005 ، 5  ويلسون ولويس ، 2006 ، شوغورينسكي
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إدارة التنوع
يمكن إلدارة التنوعإلدارة التنوع تمكين المنظمة من تحقيق الكفاءة واألهداف غير المتوقعة ، وذلك ببساطة بفضل بعض االهتمام واإلجراءات 

اليومية. التنوع مفهوم واسع للغاية وحساس للغاية للتعامل معه. لكل فرد تصور مختلف لألشياء ووجهة نظر مختلفة للعالم. في 

العالقات اإلنسانية ، ال يوجد نهج عالمي ألن البشر في مواقفهم وسلوكياتهم مختلفة.

الهدف من إدارة التنوع هو إعطاء كل عامل الفرصة إلبراز اإلمكانيات والمهارات التي تعكس الجنس والعرق والجنسية 

. إدارة التنوع الثقافي 6  هي قلب إدارة التنوع. حيث سيكون للمتطوع  حرية التعبير عن نفسه في مكان العمل حيث 

مفهوم مختلف عن العمل والبيئة ، كونها أكثر كفاءة وإنتاجية. 

خطوة هامة في عملية إدخال التنوع في المنظمة هي تغيير ثقافة العمل. يجب أن تؤدي عملية إدارة التنوع هذه إلى وضع 

يكون فيه كل عضو في المنظمة قادًرا على تقديم إمكاياته مع الحفاظ على القيمه الثقافية.

وبالتالي ، ال ينبغي أن يكون الهدف من هذه العملية هو استيعاب الثقافات المختلفة في ثقافة مهيمنة ، ولكن إنشاء ثقافة 

متنوعة مهيمنة.

 

 6 إعالن اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي ، “ماذا يعني التنوع الثقافي؟” 2 نوفمبر 2001 ، 

 http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID%3D13179%26URL_DO%3DDO_TOPIC%26URL_
SECTION%3D201.html

يقلل التنوع من النزاعات بين المجموعات ويحسن 

التعاون في مكان العمل. عالوة على ذلك ، يساعد 

النمطية  القوالب  تقليل  على  أيًضا  مًعا  العمل 

والتحيزات لألشخاص من الثقافات المختلفة

التنوع يغذي االبتكار واإلبداع ، ويحسن جميع 

عمليات حل المشكالت ، ويجعل األفكار الجديدة 

تظهر بسرعة أكبر

ماذا التنوع مهم؟ 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID%3D13179%26URL_DO%3DDO_TOPIC%26URL_SECTION%3D201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID%3D13179%26URL_DO%3DDO_TOPIC%26URL_SECTION%3D201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID%3D13179%26URL_DO%3DDO_TOPIC%26URL_SECTION%3D201.html
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قائمة التدقيق 

التمييزالتمييز

20

.1
قِدّم بيان يوضح التزامك بالموارد البشرية المتنوعة 

وكيف تنوي تحسين تمثيل مواطني الدول الثالثة على 

جميع المستويات.

.2
التأكيد على فوائد الموارد البشرية المتنوعة وتشجيع 

الجميع على االلتزام بجعلها تعمل.

.3
كن حاسمًا تجاه الممارسات واإلجراءات التقليدية. 

ابق منفتًحا على التنوع والفرص الجديدة. 

.4
تواصل مع الموظفين والمتطوعين ، وطّور تباداًل أكثر 

وأعطي   ، المنظمة  داخل  الجيدة  للممارسات  انفتاًحا 

مواطني الدولة الثالثة فرصة للمساهمة.

.5
الثقافات  بيئة متعددة  العمل في  التدريب في  توفير 

ذلك   في  بما   ، المستويات  جميع  على  للموظفين 

المجلس.

.6
ترقية مواطني الدولة الثالثة إلى المناصب اإلدارية 

وتزويدهم بإمكانية الوصول إلى الدعم الشخصي.

.7
توفير ظروف عمل مناسبة ومزايا متساوية لجميع 

الموظفين والمتطوعين.

.8
والحكومات   ، المهاجرين  منظمات  على  يجب 

المحلية والوطنية ، والمنظمات والمنظمات التطوعية 

تبذل  أن  التطوعي  العمل  تعزز  التي  المشاركة 

قصارى جهدها لزيادة الطلب على فرص التطوع 

االندماج  لتعزيز  الثالثة  الدول  لمواطني  وعرضها 

االجتماعي واالقتصادي لمواطني الدول الثالثة  
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يعد التواصل بين المتطوعين والمنظمة المضيفة أمًرا بالغ األهمية: من المهم إنشاء بيئة آمنة ومتقبلة يمكن ألي شخص 

أن يفتحها ويعبر عن نفسه بصدق. عندما تلتقي ثقافتان مختلفتان ، قد يحدث أن هناك سوء فهم. 

من ناحية أخرى ، يتميز قطع االتصال ، الذي يمكن أن تنشأ منه النزاعات ، بما يلي:

الميزات الرئيسية الميزات الرئيسية 

للتواصل الجيد للتواصل الجيد 

والفعالوالفعال

الطلبالطلب )عدم مطالبة شخص 
ما بفعل شيء نريده(

التعبير عن االحتياجاتالتعبير عن االحتياجات التعبير عن المشاعرالتعبير عن المشاعر

المالحظةالمالحظة
 )بدون تقييم( 

التمييزالتمييز

عدم تحمل المسؤولية عن عدم تحمل المسؤولية عن 
أفعاله ومشاعرهأفعاله ومشاعره

إلقاء اللومإلقاء اللوم

المقارناتالمقارنات

قطع االتصالقطع االتصالاألحكام األخالقية والتقييماتاألحكام األخالقية والتقييمات

التواصل
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من المهم أن تضع في اعتبارك بعض النقاط عند التواصل مع أشخاص من خلفيات مختلفة. في كثير من الحاالت ، يمكن 

أن تختلف رموز اللغة بشكل كبير بين اللغة والثقافات مما يجعل التواصل أكثر صعوبة.

خالل التجربة التطوعية ، يمكن أن تنشأ تحديات أخرى ، على سبيل المثال ، االعتراف بالدور المؤسسي للمشغل أو 

التعبير عن التوقعات الواقعية للمتطوعين. فيما يتعلق باالعتراف بالدور المؤسسي للعامل ، خاصة إذا كان العامل امرأة 

، غالًبا ما ترتبط هذه المشكلة بالخلفية الثقافية للناس ، ولكن عادًة ما يمكن حلها بمرور الوقت وبتعزيز الثقة والمعرفة 

المتبادلة. فيما يتعلق بالتعبير عن التوقعات الحقيقية ، والدوافع ، والشكوك: التعبير بوضوح عن الغرض من األنشطة أمر 

بالغ األهمية. مثال: يمكن تجربة المشاركة في دورة تدريبية بطرق مختلفة من قبل المدربين والطالب. بالنسبة للمدربين 

، الهدف هو تدريب الناس على وظيفة مستقبلية ، بالنسبة للمشاركين ، قد يعني هذا أنه بعد الجزء التعليمي ، يجب على 

المدربين اتخاذ إجراءات للعثور على وظيفة شاغرة. غالًبا ما يعاني مواطنوا الدول الثالثة من مخاوف ومشاعر بعدم 

الكفاية ويترددون في جعل توقعاتهم الحقيقية واهتماماتهم صريحة. 

 أن يكون المشغلون قادرين على التعبير عن احترامهم لثقافة األسرة 

ودينها ، دون جعل األسرة تشعر بالنقص أو الحكم. الثقة أمر بالغ 

مشاعرهم  مشاركة  في  األسرة  أفراد  سيتردد   ، بدونها  األهمية: 

الحقيقية. دور الوسيط مهم للغاية: الغرض األساسي من الوساطة 

هو تعزيز االتصاالت والتبادالت والتفاعالت بين الثقافات المختلفة 

مع احترام التنوع. 
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