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عــــن الـتــقـــــرير

المؤلــف: كريــس ميلــورا، باحــث الدكتــوراه، كرســي اليونســكو لمحــو األميــة وتعليــم الكبــار مــن 
أجــل التحــول االجتماعــي فــي جامعــة إيســت انجليــا، المملكــة المتحــدة

نشرت في حزيران/ يونيو2020
المصدر: تقرير ممارسات العمل التطوعي في القرن الحادي والعشرين

يوليو 2020

خطة العمل إلدماج العمل التطوعي في خطة التنمية المستدامة عام 2030 م

هــي إطــار عمــل تحــت رعايــة األمــم المتحــدة، تتعــاون مــن خاللــه الحكومــات وكيانــات األمــم 
المتحــدة والمنظمــات المعنيــة بالعمــل التطوعــي والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي بمــا فــي 
ذلــك األوســاط األكاديميــة وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن إلدمــاج العمــل التطوعــي فــي تخطيــط 

وتنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لعــام2030 وأهــداف التنميــة المســتدامة مــن خــالل:

تعزيز ملكية الناس لخطة التنمية المستدامة

قـــــــــــــيـاس الـتـطـــــــــــوع

إدماج التطوع في استراتيجيات التنفيذ الوطنية والعالمية
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مـقـــــــدمـــــة

قبــل أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن و تحديــدًا عــام 1999 نشــر برنامــج األمــم المتحــدة للمتطوعيــن ورقــة 
المعلومــات األساســية »العمــل التطوعــي والتنميــة االجتماعيــة« والتــي اسُترشــد بهــا إضافــة الجتمــاع الخبــراء 
فــي نيويــورك ذلــك العــام فــي تصميــم الســنة الدوليــة للمتطوعيــن والمتطوعــات فــي عــام 2001، طلبــت 
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة مــن برنامــج األمــم المتحــدة للمتطوعيــن واالتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب 
األحمــر والهــالل األحمــر عقــد اجتمــاع تقنــي عالمــي تحــت عنــوان »إعــادة تخيــل العمــل التطوعــي مــن أجــل 
خطــة التنميــة المســتدامة عــام 2030« فــي تمــوز/ يوليــو كمرحلــة إنجــاز فــي خطــة العمــل إلدمــاج العمــل 

التطوعــي فــي خطــة التنميــة المســتدامة عــام 2030.
اقترحت ورقة 1999 تصنيفًا لفئات العمل التطوعي قسم مختلف ممارسات العمل التطوعي

 إلى أربع فئات:

تهــدف الورقــة إلــى إعــادة النظــر فــي تصنيــف 1999 وتحديــث اإلطــار، كجــزء مــن »إعــادة التخيــل« للعمــل 
التطوعــي مــن خــالل خطــة العمــل لخطــة التنميــة المســتدامة عــام 2030، وذلــك مــع تزايــد االهتمــام بإمكانيــة 
القيــام بالعمــل التطوعــي مــن أجــل التنميــة االجتماعيــة  واالقتصاديــة، ونظــرًا للتغيــرات الســريعة والواســعة 
النطــاق فــي المشــهد االجتماعــي والسياســي واالقتصــادي والتكنولوجــي فــي جميــع أنحــاء العالــم والتــي بدورهــا 

أوجــدت أســبابًا وأدواتــًا وقنــوات جديــدة يمكــن للمتطوعيــن والمتطوعــات اســتخدامها.

الـمـشــــاركــــــــة الـمـــــدنـيـــــةالمساعدة المتبادلة / المساعدة الذاتية 

المناصرة وتنظيم الحمالت العمل الخيري وتقديم الخدمات لآلخرين
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المشهد المتغير 
للعمل التطوعي في القرن الحادي والعشرين

يجيــب هــذا القســم علــى أســئلة مهمــة لتقييــم العمــل التطوعــي اليــوم ودراســة الكيفيــة التــي يمكــن أن يتطــور 
بهــا فــي المســتقبل: هــل يتطــوع النــاس بشــكل مختلــف فــي القــرن الحــادي والعشــرين، إن كان األمــر كذلــك 

فكيــف يجــري ذلــك؟ و مــا العوامــل التــي أســهمت فــي حــدوث هــذه التغييــرات؟

تناولت الورقة ثالثة أجزاء:

األول :   رصد ووصف الكيفية التي تغير بها  العمل التطوعي على مر السنين، والتصورات السائدة 
          للعمل التطوعي باعتباره ممارسة اجتماعية وكيف يساهم في أهداف التنمية المستدامة 

          وخطة التنمية المستدامة لعام2030
 الثاني:  تصنيف عام 1999م والكيفية التي يمكن بها تنقيح التصنيف وتحديثه

          في ضوء التغيرات الموصوفة
الثالث:   إطار لفهم ممارسات العمل التطوعي في القرن الحادي والعشرين

          وطرح لبعض األسئلة الحاسمة إلجراء مزيد من المناقشات.

تشكيل العمل التطوعي بالقضايا واألنماط االجتماعية األوسع نطاقًا .

النزعة الفردية المتزايدة .

منظور تحيز لبلدان الشمال في فهم العمل التطوعي .

العمل التطوعي ومساهماته »المتميزة« في التنمية المستدامة .

التغييرات
 و

وصـفـهــا:
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1- تشكيل العمل التطوعي بالقضايا واألنماط االجتماعية األوسع نطاقا

األدلــة التــي تشــير إلــى أن ممارســات العمــل التطوعــي تتغيــر اســتجابة ألنمــاط وتحديــات اجتماعيــة أوســع 
نطاقــًا، مثــل حالــة الطــوارئ المناخيــة، والتطــورات التكنولوجيــة، والهجــرة، والطبيعــة المتغيــرة للعمــل، واألزمــات 

اإلنســانية، وانعــدام المســاواة.
اســتنادًا إلــى تقريــر حالــة التطــوع فــي العالــم لعــام 2018 أكــد التقريــر دور المتطوعيــن والمتطوعــات فــي 

جهــود االســتجابة واالســتغاثة وإعــادة التأهيــل فــي أعقــاب الكــوارث الطبيعيــة الشــائعة بشــكل متزايــد.
اســتجابة المتطوعيــن والمتطوعــات العفوييــن والمجموعــات الناشــئة –التــي تضــم أفــرادًا هم أنفســهم »ضحايا« 

األزمــات- فــي الغالــب أول المســتجيبين بعــد وقــوع الكوارث.
االنتشــار الســريع للتكنولوجيات الحديثة واالتصال عبر شــبكة االنترنت أدى إلى تنويع مشــاركة المتطوعين 
وســهل وصــول بعــض األفــراد إلــى فــرص العمــل التطوعــي التــي تشــمل العديــد مــن األنشــطة وتمكنــت العديــد 
مــن المنظمــات المعنيــة بالعمــل التطوعــي مــن دمــج التقنيــة فــي اســتراتيجية المشــاركة الخاصــة بهــا ممــا 
يحســن إمكانيــة الوصــول لألفــراد الذيــن يحتمــل أن يواجهــوا صعوبــات فــي العمــل التطوعــي مثــل األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة.
اعتــراف عالمــي بمســاهمة العمــل التطوعــي غيــر الرســمي أو أنشــطة المســاعدة الشــخصية فــي عــدد مــن 
المجتمعــات حيــث جــرى تنفيــذ 70 فــي المائــة مــن العمــل التطوعــي فــي العالــم بشــكل مباشــر وغيــر رســمي 
بيــن األفــراد خــارج المنظمــات والمجموعــات »الرســمية« أي أن العمــل التطوعــي تجــاوز » آليــة تقديــم 

الخدمــات« وهــو جــزء منتظــم مــن حيــاة النــاس اليوميــة
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2- النزعة الفردية المتزايدة :

3- منظور تحيز لبلدان الشمال في فهم العمل التطوعي :

ــادة النزعــة الفرديــة فــي صناعــة القــرار فيمــا يتعلــق بمــكان  مالحظــة كيفيــة تغيــر العمــل التطوعــي فــي زي
التطــوع وكيفيــة حدوثــه وســبب رغبــة األفــراد فــي القيــام بــه، ودوافــع األفــراد اإليثاريــة وروح االلتــزام، فــي هــذه 

الحالــة يقــدم المتطوعــون وقتهــم بمرونــة اعتمــادا علــى نمــط حياتهــم وتوافرهــم بشــكل عــام
) التطــوع العرضــي ، قصيــر المــدى ( ، كمــا أوضــح التقريــر ميــل المتطوعــون إلــى المشــاركة فــي األعمــال 
التطوعيــة ذات أســباب ونتائــج محــددة يتعرفــون عليهــا شــخصيا وتعتبــر »عصريــة« وليســت تقليديــة وهــي 

مــا تعتبــر أشــكال »جديــدة« للعمــل التطوعــي وال يتطلــب فيهــا التزامــًا مــدى الحيــاة.
مــن المهــم تســليط الضــوء علــى هــذه االتجاهــات ومعرفــة مــدى إمكانيــة أن يتعايــش » شــكلي « العمــل 

التطوعــي كالهمــا بــدال مــن اســتبدال أحدهمــا باآلخــر.

خلــص تقريــر االســتعراض العالمــي للتطــوع الصــادر عــن االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل 
ــى أن الفهــم الســائد للعمــل التطوعــي قــد جــرى تأطيــره مــن خــالل تجــارب الشــمال العالمــي وأن  األحمــر إل
ــا مــا تســتخدم نهــج نظريــة راســخة فــي  دراســات العمــل التطوعــي التــي أجريــت فــي الجنــوب العالمــي غالب

الشــمال العالمــي كنقطــة انطــالق.
مــن وجهــة نظــر كاتــب الورقــة أنــه إلحــراز تقــدم فــي العمــل التطوعــي مــن أجــل التنميــة يجــب علينــا أوال أن 
نفهــم حقائــق العمــل التطوعــي فــي ســياقاته فــي الجنــوب العالمــي، بــدال مــن اســتخدام أطــر تتأثــر بالتجــارب 

فــي مــكان آخــر.
الخالصــة: تنويــع األســاليب المســتخدمة لفهــم ممارســات العمــل التطوعــي ) بحــوث تشــاركية وإنثوغرافيــة( 
إضافــة لضــرورة أن تضطلــع الجهــات الفاعلــة فــي التنميــة بمهمــة دراســة عالقــات القــوة فــي األنشــطة 

ــًا . ــر عمق ــة بشــكل أكث التطوعي
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4- العمل التطوعي ومساهماته »المتميزة« في التنمية المستدامة

يشــير برنامــج األمــم المتحــدة للمتطوعيــن إلــى أن العمــل التطوعــي » غالبــًا مــا يعتبــر وســيلة فعالــة وقويــة 
إلشــراك النــاس وضمــان أن التنميــة المســتدامة العالميــة ملــك للجميــع وضمــان عــدم تــرك أحــد خلــف الركــب« 
ويجــري تأطيــر العمــل التطوعــي كوســيلة لدعــم المشــاركة واالندمــاج عندمــا يتعلــق األمــر بأهــداف التنميــة 
المســتدامة حيــث يمكــن أن يســاهم فــي حمــالت مثــل عقــد العمــل، الــذي يهــدف إلــى تســريع عجلــة الجهــود 

وزيادتهــا لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
في عام 2015 أجرت منظمة الخدمة الطوعية في الخارج ومعهد الدراسات اإلنمائية مشروعًا بحثيًا

 لعمل تشاركي لمدة عامين في كينيا وموزمبيق و النيبال والفلبين لإلجابة عن سؤال 
) ماهي المساهمة الفريدة للعمل التطوعي في التنمية ؟ (

حدد البحث خمس طرق يقوم العمل التطوعي من خاللها بذلك:

اإلدماج
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اإللهامالمشاركةاالبتكارالملكية

توســيع نطــاق وصــول 

الخدمــات العامــة إلــى 

األشــد فقــرًا وتهميشــًا

تعزيز الملكية 

المحلية للعمليات 

اإلنمائية 

إيجاد أشكال جديدة 

من التعاون تؤدي إلى 

االبتكار االجتماعي

خلق مســار للمشــاركة 

والمواطنــة الفعالة
 نمذجة
 معايير
مختلفة

الموضوع المشترك عبر هذه الجوانب الخمسة هو الجانب الترابطي للعمل التطوعي:
 » إن الطريقــة الترابطيــة التــي يعمــل المتطوعــون مــن خاللهــا تجعلهــم أكثــر قــدرة علــى التفاعــل مــع تلــك 

المجموعــات التــي يكــون الوصــول إليهــا أقــل ســهولة وهــي األكثــر فقــرا واألكثــر تهميشــا«
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المساعدة المتبادلة أو المساعدة الذاتية:

العمل الخيري أو تقديم الخدمات لآلخرين :

تطوير ممارسات العمل التطوعي في القرن الحادي والعشرين
تصنيف 1999 / توسيع النطاق 2020 م

الخصائص في تصنيف 1999: 
اجتماع غير رسمي -  لتلبية حاجة معينة أو احتـــــــياجات مشتركة –  

تقديم دعم متبادل لبعضهم البعض أو آلخرين في الموقف نفسه.
التوسيع 2020 :

ــد  ــاك العدي ــة والمســاعدة الذاتيــة متجــذرة بعمــق فــي الممارســات المجتمعيــة هن أنشــطة المســاعدة المتبادل
مــن األفــراد الذيــن ال يســمون أنفســهم أو يختــارون عــدم تســمية أنفســهم متطوعيــن أو متطوعــات، ويعتبــر 

هــؤالء جــزءًا مهمــًا مــن الصــورة.

الخصائص في تصنيف1999 :
المستفيد األساسي من هذا العمل التطوعي طرفًا خارجيًا 
يجري العمل داخــــــــل المنظمات التطوعية أو المجتمعية.

التوسيع 2020:
اعتراف أكبر بتنوع المنظمات التي تقدم من خاللها 

خدمات العمل التطوعي – المتطوعون والمتطوعات قادة وصانعي قرار ومخططين ومقيمين.

أنواع العمل التطوعي
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المـنـــاصـــــــرة وتـنــظــــــــيم الحـــمـــــــــــالت :

الخصائص في تصنيف 1999: 
العمل الجماعي للضغط من أجل التغيير.

التوسيع 2020:
تنــاول الجانــب السياســي لممارســات العمــل التطوعــي وتجــاوز هــذه الممارســات زيــادة الوعــي لتحــدي هيــاكل 

الســلطة فعليــًا علــى مســتوى األنظمــة.
أضافــت الورقــة مقترحــًا لنــوع خامــس مــن األعمــال التطوعيــة استرشــادًا باالقتــراح المقــدم مــن معهــد أبحــاث 
المتطوعيــن لتضميــن العمــل التطوعــي باعتبــاره »ســلوكيات تعبيريــة« أو »العمــل التطوعــي باعتبــاره نشــاطًا 
ترفيهــًا« ودافــع هــذا العمــل مصلحــة شــخصية فــي أنشــطة مثــل الحفــالت الموســيقية، والفنــون، والفعاليــات 
ــي المقــام األول  ــراد ف ــا األف ــوم به ــة التــي يق ــد مــن األنشــطة التطوعي ــة، والســياحة. ويشــمل العدي الرياضي

للحصــول علــى رأس المــال البشــري واالجتماعــي والثقافــي الــذي يمكــن أن يكــون ذا قيمــة.
تجدر اإلشارة هنا إلى أن األنواع الخمسة المقترحة ال تستبعد بعضها بعضًا ويمكن أن تكون متداخلة.

المــشـــــــاركــــــــــــــــــة :

الخصائص في تصنيف 1999:
 أدوار المتطوعين في عمليات الحوكمة  ومشاركتهم يعتبر عنصرًا أساسيًا في الحوكمة الرشيدة.

التوسيع2020: 
مشــاركة المتطوعيــن والمتطوعــات فــي البرامــج اإلنمائيــة فــي فضــاءات المجتمــع المدنــي – القــدرة علــى اتخــاذ 

القــرار والتعبيــر عــن الــرأي فــي المناقشــة وفهــم مــدى المشــاركة وأهميتهــا وأنهــا ال تعنــي »الحضــور« فقــط.
تســليط الضــوء علــى احتماليــة تســبب العمــل التطوعــي فــي تعطيــل / مناقشــة / تحــدي الحكومــة والعمليــات 

اإلنمائيــة وليــس دعمهــا فقــط .
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يقــدم هــذا النمــوذج إعــادة التصــور لفهــم ممارســات العمــل التطوعــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين 
ممــا يعكــس تعقيــدات تكويناتــه وكثافتــه ، اعتمــد النمــوذج علــى خمــس حلقــات تمثــل كل منهــا بعــدا 

للعمــل التطوعــي بخمــــــــــس مكونــات

نموذج رصد ممارسات العمل التطوعي في 
القرن الحادي والعشرين

الفئةالبنية

الطموح الموقع

الكثافة



قــــــــــــراءة فــــي تقــــــرير ممـارســــــات العمل 
التطوعــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين

12

1- تمثل الحلقة األولى بنية النشاط التطوعي :

3 - الحلقة الثالثة كثافة المشاركة التطوعية :

2- الحلقة الثانية مواقع ممارسة العمل التطوعي :

4 - تمثل الحلقة الرابعة الطموح للممارسة التطوعية أي األهداف النهائية للعمل التطوعي :   

رســمــــــــــــي

عرضي

الكتروني

بناء المجتمع

غــــــــيــر رســمــــــــــــي

منتظم

في الموقع

بناء الذات

ينفذ العمل التطوعي من خالل منظمات أو جماعات
أو منصة تضطلع بمهمة توجيه الدعم

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

استخدام التكنولوجيا
كقناة وأداة لتنفيذ األنشطة

دوافع إيثارية
 وروح االلتزام تجاه مساعدة اآلخرين

ينفذ العمل التطوعي كجزء من األنشطة اليومية 
المعتادة لمساعدة اآلخرين

العمل التطوعي المتكرر باتباع نمط منتظم
 التزام طول األمد

عمل تطوعي مباشر
 في الموقع على مستوى المجتمع

فوائد وعوائد العمل التطوعي للمتطوع والمتطوعة 
»المهارات  - المعرفة – الخبرة – الشبكات«
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5- تمثل الحلقة األخيرة فئات العمل التطوعي بناًء على توسيع التصنيف السابق

المساعدة المتبادلة

تنظيم الحمالت

الـتـرفــــــــيه

الخــــــــدمــــــة

المشاركة

ثــروة مــن أنشــطة المســاعدة غيــر الرســمية علــى 
الممارســات  فــي  والمترســخة  األفــراد  مســتوى 
المجتمعيــة والثقافيــة فاألفــراد يجتمعــون ويتطوعــون 
ســويًا علــى احتيــاج مشــترك أو مشــكلة مشــتركة

جماعيــًا  عمــاًل  غالبــًا  الحمــالت  تنظيــم  يتضمــن 
المهمشــة  األصــوات  إلســماع  لفــرد  أو  لمجموعــة 

الراهــن الوضــع  وتغييــر 

ترفيهــًا  نشــاطًا  باعتبــاره  التطوعــي  العمــل  يشــمل 
يعبــر عــن آراء النــاس وعواطفهــم، كمــا فــي الرياضــة 
تحقيــق  فــي  األنشــطة  وتســاهم  والثقافــة  واآلداب 

الرفــاه والترابــط علــى نطــاق أوســع.

تمثل األعمال الخدمية في المواقف التي يستجيب 
فيها المتطوعون والمتطوعات لالحتياجات المتصورة 

لشخص أو مجتمع آخر

تشــمل المشــاركة األعمــال التطوعيــة التــي يقــدم مــن 
والجهــة  الوقــت  والمتطوعــات  المتطوعــون  خاللهــا 
لالنخــراط فــي آليــات الحوكمــة وصناعــة القــرار علــى 

مســتويات مختلفــة

 يجري تأطير ممارسات العمل التطوعي باعتبار أبعادها والفئات المختلفة لمسميات العمل التطوعي
 والتي يمكن أن توجد بأحجام وكثافات مختلف، اعتمادًا على الممارسة.
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يقر النموذج المقترح في هذه الورقة 
بالعمل التطوعي باعتباره 

نشاطًا معقدًا
يتقاطع مع مجموعة

من الممارسات
والفوائد والحوافز

يتسم بأهمية كبيرة
على امتداد حياة اإلنسان 

ويمكنه من المشاركة
في العمل التطوعي
في جوانب متعددة
وأوقات مختلفة

العمل التطوعي
وسيلة وهدف لتحقيق 

نتائج التنمية
وتحديها وتعطيلها
بل وحتى تشكيلها
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األسئلة الحرجة التي ُأخذت في االعتبار خالل مناقشات االجتماع التقني 

العالمي الذي ُعقد في تموز / يوليو 2020

أي تكوين ) تكوينات ( لهذه العناصر يمكن أن يقدم أكبر مساهمة لتحقيق أهداف 
التنمية مثل أهداف التنمية المستدامة؟

كيف تتغير تكوينات هذه العناصر بمرور الوقت؟

فيما يتعلق بكثافة المشاركة التطوعية، كيف يمكن للمنظمات أن تدعم بشكل أفضل
كاًل من المشاركة طويلة األمد وقصيرة األمد؟

كيف يمكن للمنظمات تحقيق التوازن في توفير فرص التطوع مع عنصر التنمية
) أي بناء المجتمع ( ، مع مراعاة رفاه المتطوعين وتنميتهم ) بناء الذات( ؟

ما أنواع ممارسات العمل التطوعي التي تعززها سياسات معينة ؟

من الذي يجب تضمينه عند تفسير هذا التصنيف في المنظمات أو السياقات أو 
المجموعات الوطنية؟

كيف سيغير هذا النموذج في المستقبل؟ هل ستتضمن حلقات معينة مزيدًا من العناصر 
أم سيتوقف وجود بعضها ؟

ما الفرص والتهديدات المحتملة التي تقدمها هذه التغييرات ؟
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