
 

  

  

  

  

  :حولة التدريبية ردوالدليل 

 "تطويع، إدارة و استدامة العمل التطوعي" 

 
 :الخبيرالدولي

 جان مارشال

  :الخبير المحلي

  نورا دآاش

 

  2008بيروت، تموز 

                                                                                                   
               

 

 

Technical Assistance to the Lebanese Civil Society under AFKAR 2 Program at OMSAR Lebanon 
EuropeAid/123062/D/SER/LB



                                            émergences & IBF International Consulting   2 

1جدول المحتويات
 

3  I    ما هي الرهانات والتطورات التي ينطوي عليها عالم الجمعيات؟ 

5      II تعريف التطوع     

7  III-   فعل االلتزام   

11  VI-   إدارة المتطوعين      

11    همجذب المتطوعين واستقطاب .1

14      التوجيه والتدريب .2

15    هوتنسيق تنشيط عمل المتطوعين .3

16      التحفيز والتقدير .4

18    تعزيز التزام الشباب .5

19     )1990(اإلعالن العالمي للتطّوع : 1الملحق 

21     )2001(اإلعالن العالمي للتطّوع : 2الملحق 
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   هذا الدليل مترجم من اللغة الفرنسّية إلى اللغة العربّية-1
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I     في (ما هي الرهانات والتطورات التي ينطوي عليها عالم الجمعيات؟ 
  )فرنسا والخارج

وتقع . الخارجية والتوترات الداخلية على حد سواءيعتبر عالم الجمعيات في خطر بسبب التهديدات 
المشكلة األولى في التوّصل إلى إعادة أواصر التضامن علمًا أن دينامية التضامن قوية جدًا لكن هذه القوة 

  .الكامنة ال تعرف سبيلها إلى أرض الواقع وسط التطّور الحاصل في مجتمعاتنا

وقد تالشت أو . تنظيم المبنية حول الدولة بالهشاشةوفي أيامنا هذه، تصيب العولمة آل آليات ال
ويزداد القلق . تضاءلت سطوة مجمل المؤسسات العامة على التطوّر الذي يعني الناس في حياتهم اليومية

نعيش في مجتمع . المترافق مع الشعور بأّن الدولة تفقد من فعاليتها ولذلك تسعى إلى رفع قدراتها التنظيمية
وفي المقابل، منحت العولمة مع . الغير، مع التقوقع في التعاضد البدائيمن ف من الدولة وحيث يتفاقم الخو

سيطرة الليبرالية االقتصادية طابعًا تسويقيًا معّممًا للعالقات االجتماعية بعد أن حّولت المواطن الذي آان 
  .يشارك في تحديد الخير العام إلى مجرد مستهلك للسلع والخدمات العامة

فالجمعية من حيث تعريفها :  لعالم الجمعياتًا آبيريًار هذا الشرخ في الروابط االجتماعية تحّدويعتب
  .هي بناء الروابط بين األفراد وابتكار مشروع جماعي

 :اإلقرار بالقيمة العامة لعمل الجمعيات 

 وانتشر تطّور.  الشهير حول إنشاء الجمعيات1901مّر قرن آامل قبل الوصول إلى القانون 
الجمعيات مع ثورة ابتداًء من الجبهة الشعبية ثم من التحرير ومن الدولة الرعائية في مجال الترفيه والمرافقة 

  .التعليمية من قبل جهاز التربية الوطنية، والشؤون الصحية واالجتماعية، آامتداد لجهاز الدولة
دى تفتيت المجال االجتماعي إلى أوًال، مع أزمة الدولة الرعائية، أ: واليوم نالحظ اثنين من الشذوذ

وتعيق صرامة : تفتيت الجمعيات وثانيًا، اجتاحت الدولة المرآزية المجال االجتماعي وتقوم بتنظيمه أآثر فأآثر
اإلجراءات والمعامالت التكّيف وسرعة التفاعل وإمكانية تخطي ولو بقليل الخانات المحددة التي  يجب ان 

  . تكون من صفات عمل الجمعيات
تغّير طبيعة : فالمشكلة هي مشكلة انعدام التواصل بين طريقة تنظيم التضامن العام وفي الجمعيات

. القاعدة الجماعية تحدد االنتماء: بني نموذج الجمعيات بشكل أو بآخر وفق نموذج الدولة.  وثقافة الجمعيات
على أن المشروع الجماعي يمنح آان المشروع مشروع حزب أو نقابة أو جمعية، ينّص المبدأ التأسيسي  سواء

  . للفرد هويته
واليوم، يشّكل تطّور الفردية مشكلة لعالم الجمعيات التي يصعب عليها إعادة النظر في المشروع 

  .الجماعي مقابل المشروع الفردي
تنشأ اليوم الكثير من الجمعيات الناشطة في مجال التآزر بين األفراد مع ظواهر تضامن أساسية 

الى مساحات حيث يتم االعتراف بالتطور الشخصي للذات، على سبيل المثال في مجالي الثقافة باالضافة 
 .والرياضة، وهما المحرآان األساسيان إلنشاء الجمعيات اليوم

: تعتبر إمكانية وجود مجموعات تربطها الهوية في الساحة العامة عنصرًا مخًال باالنتماء للجمهورية
 لكي تمّثل آل مجموعة ذات هوية مشترآة لبنة جديدة محتملة تضاف إلى بناء يجب اإلقرار بهذه الحقيقة

  .المصلحة العامة وبالتالي تالفي تقوقع المجتمعات المحلية على ذواتها
 لتطّور عالم الجمعيات الذي يجب أن يفتح المجال ًا آبيريًاتطرح هذه االنماط  الجماعية الجديدة تحّد

  .أمام االنتماء الجماعي
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  ع الجمعيات في لبنانقطا 

 :ترآت عدة تغيرات جسمية أثرها في قطاع الجمعيات في لبنان منذ أن وضعت الحرب أوزارها، وتحديدًا

إعادة توجيه األنشطة والبرامج لالستجابة للحاجات الجديدة الناشئة والجارية، ولكن أحيانًا لالنسجام  
 .مع أولويات الجهات المانحة الدولية

التي "حترافي أآثر فأآثر على هذا القطاع وتعّدد المنظمات غير الحكومية الدولية إضفاء الطابع اال 
 .األجراء" تقوم بتوظيف

تدّني عديد المتطوعين بشكل آبير وصعوبة حشد الموارد البشرية المتطّوعة على المدى الطويل  
القيود : نهاساهمت عدة عوامل في هذه الظاهرة األخيرة، وم. وخارج حاالت الطوارئ واألزمات

االقتصادية وتفاقم ظاهرة الهجرة في صفوف الشباب، اإلحباط والالمباالة بالمسائل العامة وال ننسى 
 ...تطّور أسلوب العيش

وإزاء هذا الوضع، لم يتمّكن قطاع الجمعيات بعد من التكّيف آليًا إلعادة النظر في استراتيجياته الخاصة 
  .هم مورد يشّكل جوهر رسالتهاباالستقطاب  واستبقاء المتطوعين، و

ويزداد أآثر من أي وقت مضى إدراك أهمية تحسين طريقة إدارة المتطوعين وهم مورد نادر بقدر ما هو 
ال بّد للمنظمات التي تعتمد على المتطوعين من أن تحافظ مهما آّلف األمر على آّل من يتطوع معها . ثمين

  .جتذاب المزيد منهموتجد سبًال لجعل مهامهم شّيقة بما يكفي ال

  :بادر إلى أذهاننا األسئلة التاليةتوفي هذا اإلطار، ت

 آيف السبيل إلى االستفادة على أآمل وجه من هذا المورد؟ -

 آيف السبيل إلى تحفيز الناس على التطوع ودعم التزامهم؟ -

 في تكرارها ها لكي يقّدر المتطوع الخبرة المكتسبة ويرغبؤما هي الشروط التي على الجمعية استيفا -
 مجتذبًا بذلك متطوعين آخرين؟
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ع التطّومفهوم -    II 

لوصف ) Volunteerمتطوع او (في اللغة العربية آما في اللغة االنكليزية، تستخدم عبارة واحدة    
  و Bénévole:  هذا ليس الحال في اللغة الفرنسية حيث نجد تعريفين مختلفين. مفهومين مختلفين

Volontaire  .  

 تصف المتطوع الذي ال يتلّقى أي بدل مالي مهما آان ويلتزم من تلقاء نفسه، Bénévoleفإن عبارة 
  . آما يّتصف نشاط التطوع  بالوقت الضئيل المخّصص له. خارج أي قيود

.  هوالمتطّوع الذي يتلقى بدًال ماليًا لقاء نشاط بدوام آامل ولمدة طويلةVolontaireوفي المقابل، ال 
  .ّقع مع المنظمة التي تستخدمه عقدًا يحدد التزاماتهما المتبادلةويو

  .بالفرنسية  Bénévolatالمعتمد في هذا الدليل يوازي في معناه ال " التطوع"ان مفهوم 

   

  :Bénévolat التطوع بمعنى 

ابل لى التزام المتطوعين، الذين يعطون من ذواتهم من دون أي مقاتستند استمرارية الجمعيات آثيرًا 
  .سوى الرضى الشخصي

فال تسعى الجمعيات إلى . يغدو عالم التطوع أآثر احترافًا وأقّل نضاًال فيتبّدل لكي يتكّيف أآثر فأآثر
وبالنسبة للمتطوع ، يسعى إلى الرضى الشخصي واستثمار وقته . النوايا الحسنة فحسب بل إلى المؤهالت

  .في آن معًا ومؤهالته بطريقة ذآية وفعالة
لمقابل، يبدو جليًا أن عالم التطوع وعالم الشرآات يتقاربان إلى حّد بعيد؛ من جهة، يصبح وفي ا

  .المتطوعون أآثر احترافًا ومن جهة أخرى، تهتّم الشرآات أآثر فأآثر بالمنفعة االجتماعية التي تكتنزها
أن يكتفي في غياب االعتراف الرسمي، يجب . بيد أنه ما من وضع قانوني للمتطوع في الجمعيات

  . المتطوع ببعض الترتيبات القانونية والضريبية
و يقّدر عدد المتطوعين العاملين في . يقّدر حاليًا عدد الجمعيات العاملة في فرنسا بمليون جمعية

  .ًا مليون12جمعيات ب
 في وتعتبر الشريحة العمرية األآثر نشاطًا. يرتفع االلتزام بالتطوع مع ارتفاع مستوى التعليم والدخل

.  عامًا50 عامًا وفوق 25 عامًا، لكن ال تنفّك تزداد الشريحة العمرية ممن هم دون 44 و35هذا المجال بين 
. وبالنسبة للشباب، غالبًا ما يكون التطوع طريقة لالنضمام إلى مجموعة والتفاني في عمل فريقي وفي التنظيم

يغادرون البيئة المهنية ويسعون :  نتقالية بين العمل والتقاعدأما بالنسبة لألآبر سنًا، فإنها غالبًا ما تكون مرحلة ا
  .والمؤهالت المهنية الغالية على قلب الجمعياتلدقة في العمل ويتحّلون با. بسرعة إلى االنخراط في نشاط آخر

 900000ويمّثلون أآثر من ( مليون 1,6وفي المقابل، يقّدر عدد األجراء العاملين في جمعيات ب
وتتمحور هذه الوظائف آثيرًا حول ميادين الصحة والعمل االجتماعي والتعليم والثقافة ). م آاملوظيفة بدوا
  .من وظائف الجمعيات% 70وتحتّل النساء . والرياضة

من إجمالي الناتج % 4أي ما يقارب ( مليار يورو 46تمّثل الميزانية المتراآمة لقطاع الجمعيات زهاء 
). اإلعانات التي تمنحها الدولة والمجموعات اإلقليمية(انية من األموال العامة يأتي نصف هذه الميزو). المحلي

 . مليار يورو في السنة ويزداد بشكل منتظم15ويتخطى رقم األعمال الذي سّجله عالم الجمعيات 
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 :ونمّيز عادة بين سبعة قطاعات آبيرة في عالم الجمعيات
 النشاطات الثقافية والعلمية -
 م والترويج الثقافياإلنتاج والتنظي -
 نشاطات الجوار المرتبطة بالتنشيط والترفيه والرياضة -
 نشاطات العطل والسفر -
 العمل االجتماعي -
 العمل اإلنساني أو الوطني أو الدولي -
 الدفاع عن مصالح األفراد أو المصالح العامة وحمايتها -
 

   :Volontariatالتطّوع بمعنى  

  : في فرنسا عنجد عدة أشكال من هذا النوع من التطّو

، لمدة ستة أو تسعة أو 2006 تموز 12الخدمة المدنية التطّوعية التي نشأت بموجب المرسوم المؤّرخ  -
 عامًا ويتعلق 25 إلى 16 عشر شهرًا متواصًال آحد أدنى، وإّن هذا النظام مفتوح للشباب من ياثنت

مسّنين والمعوقين ومرافقتهم، بنشاطات مثل الوقاية من التمييز والتهميش ومكافحتهما، ومساعدة ال
 .وهذا المنصب ممّول من الدولة الفرنسية. والتوعية  في مجال الصحة العامة

إّنه . ، لمدة عامين آحد أقصى2006 أيار 23التطّوع في الجمعيات الذي نشأ بموجب القانون المؤّرخ  -
وتتكّفل . ي أو ثقافيعقد مهمة ذات مصلحة عامة له طابع تعليمي أو اجتماعي أو إنساني أو رياض

 .الجمعية بالتمويل باالتفاق مع الدولة

، ويمتّد هذا العقد على مدة عامين 2005 شباط 23، بموجب القانون المؤّرخ عالميتطّوع التضامن ال -
آحد أقصى وترعاه الجمعيات المعتمدة من وزارة الخارجية في مجال التعاون في تنمية العمل 

  .اإلنساني مع تعويض للنفقات

يمتّد وهو عقد .  عامًا28 إلى 18ومؤخرًا التطّوع المدني للتماسك االجتماعي والتضامن للشباب من  -
 . شهرًا24 إلى 6 من
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  IIIااللتزام فعل  

إذا آان ما ، وفق "فعل اتخاذ القرار"أو بمعنى " الممارسة"يعتبر االلتزام قيمة يمكن أن تفهم بمعنى 
 فيه ومن خالله اإلنسان بشكل فاعل في مسار العالم ويشعر بالمسؤولية إزاء ما يشير إلى نمط وجود ينخرط

كيانه بيحصل ويفتح باب المستقبل للعمل أو إذا ما آان يشير إلى فعل يقوم اإلنسان من خالله بربط نفسه 
  .المستقبلي، بشأن إنجازات معينة أو شكل لنشاطات أو حتى حياته الخاصة

م نوعًا من المواقف التي تعني تحّمل مسؤولية وضع أو عمل جار على نحو وتعتبر ممارسة اإللتزا
  .  ناشط

ويجب أن يتجّسد . وبالتالي يتنافى هذا الموقف مع مواقف االنسحاب والالمباالة وعدم المشارآة
  !بالطبع بأعمال، إّنه أسلوب وجود وبحث عن الذات، وطريقة للتماهي مع األحداث والغير

العجز عن كن أن نشترك في وضع معّين بطريقة غير فاعلة، سواء ألننا نشعر ب يم، طبيعيبشكٍل
وفي هذه الحالة، يبقى الكيان في الوضع خارجيًا مقارنة مع . ع له من دون التدّخلوخضالتغييره، أو أننا نقبل 

  .آيان الشخص الذي يعنيه الوضع
نى إنساني بحت؛ وليست مجّرد تصاميم و الحاالت التي يمكن أن تتطّلب منا االلتزام لها دائمًا مع

  .طبيعية، بل يمكن أن تنطوي على حياة آخرين
فكّل من يلتزم يستأنف على حسابه مجرى أحداث . وال شك بأّن المشارآة ترتبط بحّس المسؤولية

ي  ويفيد بأّنه أصبح مسؤوًال عما يلتزم به، بالموقف الذي يّتخذه، ويمسهدور حتى ذاك الوقت من دونت تآان
فأن يكون المرء مسؤوًال عن وضع أو عمل معّين، هو االستجابة له، أي أن . آذلك بشكل فعال وموضوعي

  .تبّني هذه الصفةي  اّنهيبدو المرء آما لو آان السبب الكامن وراءه وحتى
فمن يتحّمل مسؤولية مبادرة معينة يعلن بذلك أّنه مستعّد ألن يظهر آما لو أّنه مصدر هذه المبادرة 

  .يشرح موضوعها ويفّسر أسبابها ويتحّمل تبعاتهاف
وتجدر اإلشارة في سلوك اإللتزام إلى أّنه ينطوي على أمور شتى تعتبر مستقّلة بمجملها عن إرادة 

فال يسع المشارك بااللتزام سوى أن يرث الوضع الذي . الّشخص، بالنسبة للماضي والمستقبل على حد سواء
  .   خرين وأفعالهماآل  نواياى بالحقيقة عنيتحّمل مسؤوليته، والذي تأّت

وبالتالي يسمح االنخراط بجعل المسؤولية أمرًا ممكنًا؛ ويستطيع الكيان تحّمل مسؤولية آيانات أخرى 
  . لذلك يغدو مسؤوًال عّما ال يعتمد عليه تحديدًا

 مدلوله ويحاول أن لذلك يحمل العمل معنى؛ فهو الوسيلة التي يستطيع الكيان من خاللها أن ينفتح على
  .يمتلك المحتوى الذي يعتبره األنسب الحتياجاته العميقة

وتكمن فضيلة االلتزام في الحد من تفاقم الوضع ومن انغالق الكيان في حلقة القضاء والقدر وفي 
  .استعادة حرآة المعنى ضمن ما قد يهّدد االستمرارية والحفاظ عامة على الكيان مفتوحًا على مستقبله

بر سلوك االلتزام استباقيًا؛ ويطبع وسمة إرادة معينة في سلسلة األحداث ويدرج األحداث في ويعت
  .مصير مستقبليعن معناها اإلنساني ويعلن عن صورة و

 المصير، الذي يمكن  الىيتلّقى الدينامية الخاصة به من اإلشارة إلى هذه الصورة أوويستنبت قّوته  و
  . بالمعنى أو القيمةأن نطلق عليه صفة الكمال، سواء

   .فأن يقوم المرء بشيء بدًال من أن يكون أحدًا يصّور المعنى الحقيقي للمشارك ولتحقيق الذات
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 :مثاالن على االلتزام 

وال يمكن أن يكون مثل هذا االلتزام بالطبع مجّرد . يعني العمل اإلنساني الدولي االلتزام بقيمة معينة
 فعالة ونشاطات ملموسة يمكن أن تتخذ شكًال خطواتحقيقيًا إال إذا تجّسد بموقف فكري أو عاطفي؛ فال يكون 

اإلقرار بثمن القيمة التي يتم االلتزام بها، بل بالتفاني بفال يتعّلق األمر فقط . سياسيًا إلى جانب أشكال أخرى
 غير مشروط، وال ولكي نستطيع فعًال الكالم عن االلتزام، يجب أن يّتخذ هذا التفاني شكًال. تحقيقهاألجل 

  .يحتوي على أي حدود موضوعة مسبقًا أو مناطة بالحيثيات والمدة

ويّتخذ هذا االلتزام هيئة العقد، . يمكن أن نلتزم بمنظمة، محددة األهداف الوظيفية على سبيل المثال الجيش
دية أهدافها، لكن وآّل من يدخل ضمن هذه الشروط، يوافق على تأ. وتحمل بنوده بعدًا عامًا ومجهول الهوية

تكون هذه األهداف ذات طبيعة محددة؛ فليس لاللتزام سوى بعد عملي بمعنى أو بآخر؛ ُينسب إلى نوع معّين 
من النشاطات المحددة بشكل ضّيق، آما أّنه لمّدة محدودة أيضًا، ويفعل المرء ما ُيطلب منه، طالما يتّم التقّيد 

 . بقواعد االتفاق األولي

  الحوافز للتطوع 

ولفهم ووصف التطوع، يجب أن . يحيا التطوع ويتطّور حسب البيئة االجتماعية والثقافية والمنظماتية
نعرف أّن هذا النوع وهو من أقدم أنواع إنشاء الروابط االجتماعية والخدمات فهو يتحّول ويعيد تنظيم ذاته مع 

 وتعتبر الّتطلعات التي تحّفز المتطوعين .التغيرات االجتماعية والثقافية والدينية والسياسية ومع األجيال
مترابطة وتنشأ من التفاعل الحاصل بين المتطوعين والمؤسسة حيث ينتج التطوع والمجتمع الذي توجد فيه 

  .وعمر الّشخص
اهتّمت عدة بحوث في شمالي أميرآا وأوروبا في فهم الحوافز التي تدفع الناس إلى التطوع  من أجل تبّين 

مكن أن توّجه منظمات المجتمع المدني لتحسين مقارباتها واستراتيجياتها في جذب والحفاظ على العوامل التي ي
  . المتطوعين 

وأبعد من الخصائص الفردية ، تسّلط هذه الدراسات الضوء على بعض العوامل األساسية التي تحّث على 
  :التطوع  ومنها

 إفادة المجتمع وخدمته -
 الدفاع عن حق أو قضية -
 م حقوق المرء أو حقوق الغيرفرض احترا -
 إنشاء روابط اجتماعية واقامة صداقات ولقاء أشخاص يتشارآون االهتمامات أو األذواق نفسها -
 االنشغال وملء وقت الفراغ -
 اآتساب مهارات جديدة أو توسيع الخبرة -
 تنمية الشخصية وتحقيق الذات والتقدير -
 الحصول على معلومات أو خدمات معينة -

  
عطاء المجاني والطوعي وخدمة الناس والمجتمع أمور تجمع بين آّل المتطوعين ، فهم يعملون إذا صّح أن ال

  .يعطون ويتلّقون في المقابل: في جّو من المنافع المتبادلة
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  نظرية الحوافز 

  : فئات من الحوافز التي تدفع الفرد إلى العمل3وفق ماك آالليند، نجد 
 :حاجات تحقيق الذات -1
 البحث عن محيط لتحقيق الذاتالرغبة في العمل و -
 البحث عن التقدير واالعتراف بإنجازات المرء -
 الطموح للتقّدم والتطّور فيما يفعله -
 :حاجات السلطة -2
 الرغبة في ممارسة القيادة -
 الرغبة في أن ُيعرف لسلطته -
 رغبة التأثير على الغير والظروف -
 :حاجات االنتماء -3
  االجتماعيةالبحث عن التفاعل مع الغير وإنشاء الروابط -
 الرغبة في اإلعجاب واالهتمام بالغير -
 تفضيل العمل ضمن فرق -

 تراتبية حاجات اإلنسان

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  السلطة

تحقيق 
الذات

  االنتماء

  ماك آالليند

تحقيق 
تحقيق   الذات

  الذات

 الذاتيةاالستقاللية

 التقدير

االنتماء والحب والعالقات 
االجتماعية   األمان

 بورتر

  تقدير الذات

   الغير من قبل تقديرال

االنتماء والحب والعالقات 
  االجتماعية

  الحاجات الفيزيولوجية األمان

  ماسلو
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  :العوامل التي تحبط عزيمة المتطوعين في االستمرار بالتزامهم 

االستمرار وفي المقابل، تسّلط بعض الدراسات الضوء على العوامل التي تحبط عزيمة المتطوعين في 
  .بالتزامهم

 اإلدارة غير المنّظمة للعمل والفوضوية  -
 غياب الدعم من قبل مجلس إدارة الجمعيات -
 المباالة الموظفين -
 غياب التدريب والتوجيه -
 انعدام العالقات الشخصية والدعم -
 المهام غير المناسبة  -
 غياب االعتراف بالقدرات والشكر  -
  التمويل غير الكافي -
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  -IVتطوعين إدارة الم  

قّدموا للمتطوعين فرصة : يمكن تلخيص سر النجاح في مجال ادارة المتطوعين تقريبًا على الشكل اآلتي
لتحقيق ذاتهم واسمحوا لهم باآتشاف األوجه الخفية في شخصيتهم وشخصية الغير وامنحوهم الشعور بأّنهم 

ذه الظروف التدريب والدعم وأضيفوا إلى ه. ينشئون روابط تضامن مع مجتمعهم ويسهمون في تنميته
واإلقرار بما ينجزونه، وستحصلون على متطوعين  ينبضون بالطاقة والحماس ويؤدون عملهم بمرح 

 .ويشعرون بحال أفضل مقارنة مع ما آانوا عليه قبل ان يتطوعوا 

   جذب واستقطاب المتطوعين  -1
ال بد من اعتماد االستراتيجيات الجديدة . ال يوجد وصفة سحرية لجذب واستقطاب المتطوعين

  .والمبتكرة لتعزيز التطوع  بطرق خاصة بكل جمعية
متطوعين جدد تجري عن طريق نقل الخبر مباشرة من شخص الى  ويبدو أن الطريقة الفضلى لجلب

فالجمعية التي تعطي متطوعينها مهامًا مرضية  ال . خر ، فالمتطوع الراضي هو من يجذب غيره للتطوع آ
    .تحافظ عليهم فحسب بل تجذب آخرين

غير أّن التخطيط يعتبر مرحلة أساسية لنجاح أي برنامج للتطوع ويعطي المجال لتحديد إطار 
          :الحاجات والتوقعات وذلك بطرح سلسلة من األسئلة

معرفة الحوافز الخاصة بالتطوع وآيفية جعل (آيف يلتزم المتطوعون في أيامنا هذه؟  •
 )منظمتنا خيارًا جذابًا

 لما ندعو المتطوعين الجدد إلى االنضمام إلى جمعيتنا؟ •
 )المواصفات المطلوبة ونوع العمل المقترح(إلى من نحتاج ولماذا؟  •
 أين نجد متطوعين جدد وآيف ندعوهم لالنضمام؟ •
وضع سياسة مناسبة (يف نستقبل المتطوعين الجدد وندمجهم ونعزز والءهم لجمعيتنا؟ آ •

 ...) آتيبات أو دليل استقبالوإعدادوتحديد مدربين 
في الحاالت المثالية، ان عملية اسقطاب متطوعين جدد يتطلب جهدًا من مختلف المشارآين في 

  .أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين والمتطوعين : الجمعية
ويسهل األمر من خالل حمالت ترويجية منتظمة تشمل عدة نشاطات وعمليات ويمكن أن تتخذ أشكاًال 

  .مختلفة
  :وترتبط فعالية استراتيجيات الترويج بقرارات متعلقة بالنقاط التالية

 غاية واهداف الحملة •
 الفئة المستهدفة منها •
 الرسالة التي نود نقلها •
 )أداة؟أي وسيلة أو (الطريقة المستعملة  •
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 أهداف الترويج •
  :يشمل آل نشاط ترويجي واحد او اآثر من األهداف التالية 

 .اعطاء ونشر معلومات عن وقائع معينة بطريقة موضوعية ومبسطة: اإلعالم 
 ...التوّصل إلى زيادة الوعي إزاء حاجة أو إشكالية أو قضية: التوعية وإثارة االهتمام 
 لمواقف والسلوآياتالتوّصل إلى تغيير في ا: التربية 
 .اعطاء الرغبة في التحّرك وفي القيام بفعل او بعمل ما: التحفيز والتشجيع 

وغالبًا ما تكون هذه الفئات من االهداف مرتبطة الواحدة باألخرى، وينطوي الترويج للتطوع عادة على 
  .لكن ُيفّضل الترآيز على هدف واحد أولي في استراتيجية الترويج. االهداف األربعة

 :المجموعات المستهدفة •
ولتحديدها . تتألف المجموعة المستهدفة من األشخاص الذين نوّد الوصول إليهم في حملتنا الترويجية

  :بشكل أفضل ، من المهم أن نطرح على أنفسنا أسئلة مماثلة
  ما هي الشريحة العمرية المستهدفة تحديدًا؟ -
مستوى التعليم والوضع المهني والوضع العائلي وأوقات فراغ واهتمامات : ما هو -

  األشخاص الذين نوّد الوصول إليهم؟
 ما الذي يمكن أن يحّفز ما هي نظرتهم للتطوع ؟ -
  هم لاللتزام؟ -
  ما الذي نطلبه منهم؟ ما الذي يعّز على قلبهم؟ -

 الرسالة •
وال بّد من استعمال . م وبدوافع المجموعات المستهدفةيجب أن تكون صياغة الرسالة إيجابية وتمس بقي

  .الكلمات واللغة واللهجة التي تؤّثر في نفوسهم وإظهار المنافع التي قد يقدمها لهم التزامهم

 الطرق •
   مارشال ماك لوهان-"الوسيلة هي الرسالة"

  .رغب في نقلهاتعتبر وسيلة التواصل التي نختارها مهمة على األقل بقدر الرسالة نفسها التي ن
ويمكن استعمال مقاربات مختلفة من أجل بلوغ . نجد أشكاًال عدة لنقل الرسالة أو لتعزيز العمل التطوعي

  .الهدف المنشود
  :عند اتخاذ القرار بشأن السبل واألدوات المناسبة، يجب أخذ العوامل األساسية التالية في عين االعتبار

 لجمهورما نجح في الماضي مع هذا النوع من ا -
 ما لم ينجح تمامًا -
 )أي صغيرة ومباشرة أو معّقدة(نوع الرسالة  -
 ؛)أي ذات أثر فوري أو طويل األمد وحدث شخصي أو غير شخصي(نوع الحدث المرغوب  -
 ...)أي وقت التخطيط واالستعداد والنشر(الوقت المطلوب  -
 ؛)اإلنسانية والمادية والمالية(الموارد المتوفرة  -
 .مردودية المقاربة -
  .درجة المؤهالت المهنية المطلوبة وتوّفرها -
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 :الترويجّيةاآلليات  •
  الترويج المباشر -1

 العروض الشخصية •
 الخطاب   -
 المؤتمرات الصحفية   -
 المقابالت أو الظهور على اإلعالم   -
 التواصل بين األشخاص   -
 المستندات الصادرة عن الجمعيات   -
 مخصصة لألعضاءالبيانات والصحف والمنشورات ال   -
 التقارير السنوية والتقارير الخاصة والملخصات   -
 سجالت المعلومات أو المستندات الصحفية   -

  األحداث الخاصة •
 ، الحفالت "المفتوحة للعموم"األيام -   
 المعارض لجذب المتطوعين    -
 حفالت تقديم الجوائز للمتطوعين    -

  المعارض والعروض •
 ت والمنشورات المحليةلواحات اإلعالنا    -
 عرض في شرآة تجارية    -
 )مثًال في المراآز التجارية أو الجامعات أو خالل حفل عام(آشك المعلومات     -

 المواد الترويجية •
 )التعميم والبريد المباشر(المطبوعات    -
 العروض السمعية البصرية   -
 المقاالت الترويجية    -
 

   استعمال وسائل اإلعالم-2
  .ّدم الصحافة المكتوبة أو اإلذاعة أو المحطات التلفزيونية مناسبات مختلفة للترويجتق

  :أنواع الرسائل
 الرسالة ذات المصلحة العامة   -
 اإلعالن المدفوع   -
 مقاالت خاصة   -
 زاوية صحفية وأجزاء من البرنامج والتقارير الوثائقية   -
 ")الساخنة"األخبار (أحداث الساعة    -
 )الرأي الذي تدافع عنه الوسيلة اإلعالمية فيما يتعلق بموضوع معّين(المقاالت اإلفتتاحية    -
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  التوجيه والتدريب -2

عندما يستعّد المتطوع ليخطو خطواته األولى، ال بد من تزويده بالنصائح والتدريب، وحتى إمكانيات ان يختبر 
 . بنفسه، لكي يعرف ما هو نوع العمل الذي يناسبه

  

  : ومنافع هذه المقاربةأهمية 
 تعزيز معرفة الجمعية ومهامها -
 التعرف على آيفية عمل الجمعية بشكل عام -
 توضيح األدوار والمسؤوليات وتحديد ما هو المطلوب من المتطوع  -
 تكييف المؤهالت وإيجاد المهمة المناسبة للمتطوع  -
 تسهيل اندماج المتطوعين ومساعدتهم على الشعور بالثقة والجهوزية -
 بديد المخاوف التي يشعر بها المتطوعون عند المباشرة بمهمة معينةت -
 التحفيز على العمل -
  

  :النتائج المختلفة 
 تحسين فاعلية المشارآين -
 تحسين المناخ العالقاتي في الجمعية -
 تخفيف نسبة المتطوعين الذين يترآون الجمعية وبالتالي انخفاض آلفة جذب متطوعين جدد  -
 ختلف االقسام في الجمعيةتعزيز التماسك بين م -
 .تخفيض المخاطر الناجمة عن المشاآل بجعل المتطوعين مدرآين لما ينتظرهم الخ -
 

  :الطرق 
 مقابلة المتقدمين بطلب التطوع -
تقديم آتّيب استقبال إلطالع المتطوعين على رسالة الجمعية وعقدها التأسيسي ونظامها الداخلي  -

 ...وبرامجها ونشاطاتها المختلفة
 اق على االلتزامات المتبادلة ضمن ميثاق معّيناالتف -
 ...زيارة أماآن العمل واألرضية  -
 التعريف عن الفريق ووظيفته -
 ...تنظيم دورات تدريبية مستمرة واقتراح تدريبات في الخارج -
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    تنشيط وتنسيق عمل المتطوعين  -3

  : المتطوعين بإدارة متعلقة عوامل ثالثة نجد
 ...)التنظيم وتوزيع المهام(للوصول إليها النتائج المرتقبة والطرق  -
 ...)تحديد توقعاته وتدريبه ووتوآيله المهام التي تتناسب مع مؤهالته(الفرد  -
 ...) الروابط وإدارة العالقاتخلقالتحريك و(المجموعة  -

  :نقاط مهمة لتحقيق التوازن بين مختلف الحاجات واستخراج األفضل من قدرات آل شخص
 تطوعين واحترامهاوجود خطة لعمل الم .1
 معرفة األشخاص والموارد التي تتمّتع بها المجموعة للعمل .2
 الوثوق بالمتطوعين وااللتزام تجاههم .3
 منح األشخاص المهام التي تناسب قدراتهم  .4
 يجب أن يعرف الكّل لماذا وآيف ومتى ومكان عملهم التطوعي ! التواصل ثم التواصل ثم التواصل .5
 .التنّبه إلى الحاجات والمشاآل عندما تنشأ: النزاعات وإدارتهاتحّسب  .6
المشارآة في آل المناسبات التنظيمية ونشر التقارير لكل : تعزيز الحياة الديمقراطية المتوازنة .7

 األعضاء
 تقديم فرص حقيقية للمشارآة في اتخاذ القرار .8
 .نجد لمختلف المشاآل حلوًال مختلفة: االبتكار في ايجاد الحلول .9

 .اقة الضرورية لبناء عالقات إيجابيةتخصيص الوقت والط .10
 .اإلصغاء وتخصيص الوقت للتعّرف على المتطوع والمجموعة والمجتمع المحلي .11
 .التأّآد من أّن العمل قد انجز وأّن خبرة المتطوعين  إيجابية: اإلشراف والتقييم .12

  سّلم المشارآة

  

-216. ، ص1969، تموز 4، الرقم 35طيط األميرآي، العدد ، صحيفة جمعية التخ"سّلم مشارآة المواطن. "أرنستين شيري ر
224  

 سلطة القرار-8

 تفويض سلطة اتخاذ القرار-7

 الشراآة والمشارآة في اتخاذ القرار-6

 التوفيق-5

 االستشارة-4

 اإلعالم-3

 مشارآة للمظهر-2
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  :دور منّسق المتطوعين
  :يجب أن يكون المنّسق في الوقت نفسه

 مدربًا للتوجيه والمرافقة )1
 معّلمًا لتطوير القدرات )2
 مشرفًا لتقييم التقّدم المحرز )3
 داعمًا للتشجيع )4
 

  التحفيز والتقدير -4
  .ويعطي التحفيز لكل شخص الزخم الضروري لالستجابة لحاجاته. يعتبر التحفيز قوة داخلية شخصية جدًا

  :عندما يكون التحفيز قويًا في صفوف المتطوعين وداخل المنظمة، فإّن المنظمة. آما لو أّنه طريق باتجاهين
 تحّقق غاياتها، •
 تنجز خططها، •
 تنتفع من عمل الفريق، •
 تستفيد من النتيجة النهائية؛ •

  :وع ومن جهة أخرى، فإّن المتط
 يحصد الرضى الذاتي، •
 ينجز عمًال شّيقًا، •
 يكتسب مسؤوليات، •
 ...يشعر بأّنه قام بإنجازات •

 
  المحيط المحّفز 

  :يكفي ...ال أسرار في التحفيز
 ترك الناس يقومون بما يحلو لهم وما هم قادرون على إنجازه -
 مساعدتهم على اآتشاف خصوصيتهم -
 توى ثقة أعلىمساعدتهم على االنتقال من مستوى ثقة إلى مس -
 .دعمهم عندما يترّددون -
 

  :وتجد فيما يلي تعليمات تساعدك على ذلك. ال بد دائمًا من الحفاظ على معنويات الفرق وتحفيزها
حاول أن تكون حاضرًا في آل األوقات وأظهر تفاعًال مع وجهات النظر واآلراء التي يتم التعبير  -1

 .عنها
 .احرص على التواصل المستمّر -2
 اء والمتطوعون يشارآون في االجتماعاتاجعل األجر -3
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: اعطي للمتطوعين الفرصة للقيادة وتحّمل المسؤولية ومساحة حقيقية للمشارآة في اتخاذ القرار -4
 .اللجوء الى التفويض قدر المستطاع

 ال تلجأ إلى المحاباة والمحسوبيات -5
 ن مزيفمن األفضل أن تلتزم الصمت على أن تكو: آن نزيهًا وصادقًا في المجامالت -6
 احرص دائمًا على النمو الشخصي للمتطوعين  -7
 أشرآهم في عمليات التقييم -8
 

تعتبر عالمات التقدير والتشجيع أساسية في التحفيز، والحفاظ على المشارآة الفاعلة فضًال عن تعزيز والء 
 :وتجد فيما يلي نقاطًا مهمة حول طريقة التعبير عن هذا التقدير. المتطوعين وابقاءهم  

 
 )ارجاع االثر(قيام بالتقييم المنتظم وإبراز النتائج المحرزة ال .1
 الجمع بين إمكانيات التدريب والنشاطات االجتماعية من جهة والتطوع من جهة أخرى .2
 تنظيم جلسات تحفيز إذا لزم األمر .3
 :اإلقرار بما أنجزوه والتعبير عن االمتنان والشكر بطرق مختلفة .4

 ...م اليد والمجاملة البسيطة واالبتسامةسال: االلتفاتات البسيطة اليومية -
 الهدايا الرمزية وبطاقات لحضور السينما وبطاقات الحسم: المكافآت المادية -
توزيع شهادات التقدير في حفل رسمي وإشراك الصحافة ووسائل اإلعالم : الشهادات الرسمية -

 ...في المناسبة
 ...إلمتنانبطاقات التمنيات وآتاب ا: الشهادات المباشرة الفردية -
 ...الرحالت والسهرات: المناسبات الودية -
 ...مقاالت في صحيفة الجمعية اوالصحافة عامة: اإلعالن عبر النماذج المكتوبة مثًال -
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    تعزيز التزام الشباب-5

يعاني قطاع الجمعيات من بين أمور أخرى من عدم قدرته على استقطاب الشباب في حين أّن هؤالء لديهم 
  .موه، بفضل حماسهم وشغفهمالكثير ليقّد

ويعود النجاح في حّث الشباب على االلتزام إلى أخذ خصائص هذه الفئة العمرية بعين االعتبار فضًال عن 
  :توقعاتهم الخاصة والظروف التي تشّجعهم على التطوع 

  :المرونة
لتطوع علمًا أن وقتهم ُمثقل يحّب الشباب العفوية والمرونة عند ا. إظهار المرونة بتقديم خيارات مختلفة للشباب

التكّيف لتقديم فرص التزام يمكن ...). بالدراسة واالمتحانات والنشاطات االجتماعية والعمل بدوام جزئي(أيضًا 
  ).بعد الدراسة أو في نهاية األسبوع أو خالل العطل(للشباب إنجازها في وقت فراغهم 

  :التنّوع
دين المتنّوعة لالستجابة الهتماماتهم وتوقعاتهم المتعددة واجتذاب أآبر تقديم أشكال مختلفة من االلتزام في الميا

  .ويعني التنّوع أيضًا مستوى المسؤولية المطلوبة ودرجة االلتزام المطلوبة منهم. عدد ممكن من األفراد
  :التنظيم

ة أقّل على يجب تعليق اهمي. يجب أن يكون التنظيم فعاًال وأن يحافظ بنفس الوقت على طابع ودي وعفوي 
يهّم أآثر تحديد المهام الواجب . األنظمة والمعامالت اإلدارية واختيار المقاربات غير الرسمية لكن المنتجة

إنجازها بشكل واضح وتقديم األدوات التي يحتاجها الشباب إلحراز التقّدم ومساندتهم بتزويدهم باألدوات 
  ). ريبية وآليات تآزر وموارد الخجلسات تد(الضرورية إلنجاز العمل على النحو الصحيح 

  :الصورة اإليجابية
غالبًا ما ترتكز نظرة الشباب لاللتزام بالتطوع على أشكال منّمطة سلبية تحّد من التزامهم خشية وسمهم 

ويحّب . وتعطي التوعية المناسبة إزاء منافع التطوع وقيمته صورة إيجابية للشباب حول عملهم. بأترابهم
فاسهروا على أن يشعروا بإفادتهم، من خالل إعطائهم فرصة . ب أهمية هذه المهمة أو سواهاالشباب معرفة سب

المساهمة في قضية يؤمنون بها، بتوفير المعلومات لهم حول غايات الجمعية ورسالتها وإطالعهم على آيف أّن 
  .مشارآتهم تحدث التغيير في المجتمع

  :الخبرة
 مسؤوليات تتعّلق بالتواصل المباشر مع المجتمع بدًال من البقاء جالسين يفّضل الشباب أآثر بكثير أن تمنحوهم

فهم يتوّقعون مهامًا مثيرة لالهتمام تسمح لهم بتعّلم أمور . طوال ساعات إلعداد الرسائل على سبيل المثال
يسعى . يجب أن تقّدم لهم خبرة التطوع فرصة استغالل مواهبهم ومهاراتهم واآتساب مؤهالت جديدة. جديدة

  .الشباب في أغلب األحيان إلى اآتساب الخبرة في العمل وإغناء سيرتهم الذاتية
  :التشجيع والتقدير

يمكن أن يفّضل الشباب مثًال آتاب . تكييف طريقة تقدير إنجازات الشباب باختيار المبادرات التي يثّمنونها
  .ء والسهرات الرسميةالتوصية وشهادات التقدير إلضافتها إلى سيرتهم الذاتية على العشا

  :الترفيه
  .أضيفوا بعدًا ترفيهيًا لكل ما يقومون به! يرغب الشباب في أن تكون خبرتهم ممتعةومرضية ومسّلية



                                            émergences & IBF International Consulting   19 

  1الملحق 
  اإلعالن العالمي للتطّوع

  1990  أيول14باريس، 

  الجمعية الدولية للجهود التطّوعية
بادرة من الجمعية الدولية للجهود التطّوعية، في صاغ المتطوعون هذا اإلعالن حول التطّوع، مجتمعين بم

  .1988، بعد المهمة المناطة بالمؤتمر العالمي في واشنطن في العام 90المؤتمر العالمي في باريس، اليف 
   الدباجة-أ

 واإلتفاقية 1948يعتبر المتطوعون، مستوحين من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان للعام  -1
، التزامهم آأداة للتطّور االجتماعي والثقافي والبيئي في 1989ام الدولية لحقوق الطفل للع

  ".يحّق لكل شخص حرية االجتماع والتجّمع الّسلمي"ولديهم مبدأ أنه . عالم في تبّدل مستمّر
  :إّن التطّوع -2

 هو خيار طوعي يستند إلى حوافز وخيارات شخصية؛ •

 والمدن؛هو مشارآة ناشطة للمواطن في حياة المجتمعات اإلنسانية  •

 يساهم في تحسين نوعية الحياة وانفتاح الناس وتعزيز التضامن؛ •

 ُيترجم بعمل وهو، بشكل عام، حرآة منّظمة ضمن جمعية معينة؛ •

 يساهم في االستجابة لإلشكاليات األساسية في المجتمع من أجل عالم أآثر عدالة وسالمًا؛ •

 . واستحداث الوظائف والمهن الجديدةيساهم في التطّور االقتصادي واالجتماعي األآثر توازنًا •
 

  المبادئ األساسية للتطّوع -ب
  :يطّبق المتطّوعون المبادئ األساسية التالية -1

  :إّن المتطوعين

يقّرون بحق التجّمع لكل رجل وامرأة وطفل مهما آان عرقهم ودينهم وحالتهم الجسدية واالجتماعية  •
 والمادية؛

 يحترمون آرامة آل آائن بشري وثقافته؛ •

يقّدمون المساعدة المتبادلة والخدمات بكرم فائض، سواء بصفة شخصية أو ضمن جمعية، بروح الشراآة  •
 واألخّوة؛

 ينتبهون لحاجات الناس والمجتمعات ويحّثون الجماعة على المشارآة لالستجابة لها؛ •

ديدة وتوسيع يسعون أيضًا إلى جعل التطّوع عنصرًا لالنفتاح الشخصي واآتساب المعارف والمؤهالت الج •
القدرات مع تعزيز حس المبادرة واإلبداع، والسماح لكل شخص بأن يكون مشارآًا أآثر من مستعمل 

 ومستهلك؛

 .يحّثون حّس المسؤولية ويشّجعون التضامن العائلي والمجتمعي والدولي •
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  :آخذين بعين االعتبار المبادئ األساسية، يجب أن يقوم المتطوعون بما يلي -2

  االلتزام الفردي في حرآة جماعية؛تشجيع ترجمة •

 السعي بنشاط إلى دعم جمعياتهم باالنضمام بوعي آامل لغاياتها، وباالستعالم عن سياساتها وآيفية عملها؛ •

االلتزام في أداء المهام المحددة معًا بشكل صحيح فيما يتعلق بمواقفهم والوقت المتاح لهم والمسؤوليات  •
 المقبولة؛

 لتفاهم واالحترام المتبادلين مع آل المشارآين في الجمعية؛التعاون في روح من ا •

 الموافقة على الخضوع للتدريب؛ •

 .احترام السرية و االلتزام بها في ممارسة مهامهم •
  : يجب أن تقوم الجمعيات بما يلي، مع احترام حقوق اإلنسان والمبادئ األساسية للمتطوعين  -3

 التطوعي وتحديد معايير لمشارآة المتطوعين والحرص على إعداد القواعد الضرورية لممارسة النشاط •
 احترام االدوار، المحددة بوضوح، لكل شخص؛

 إناطة آل شخص بنشاطات تناسبه مع تأمين التدريب والمواآبة الضروريتين؛ •

 التحّسب للتقييم المنتظم للنتائج وإطالع الغير عليها؛ •

 المتطوعون عند ممارسة مهامهم واألضرار؛التحّسب بشكل آاف لتغطية المخاطر التي يواجهها  •

 التحّسب لتغطية المخاطر التي قد يلحقونها بشكل غير إرادي بالغير بسبب نشاطهم؛ •

 تسهيل انضمام الجميع للتطّوع مع إعادة تسديد النفقات المصروفة عند الضرورة؛ •

 .سهالتحّسب لطريقة وضع حّد اللتزام المتطّوع من قبلها أو من قبل المتطّوع نف •
  
   اإلعالن-ج
  

يعلن المتطوعون المجتمعون بمبادرة الجمعية الدولية للجهود التطوعية، في مؤتمر عالمي، إيمانهم بالعمل 
  :التطوعي آقوة إبداعية وتوّسطية

الحترام آرامة آل شخص واالعتراف بقدرته على أن يكون مشارآًا في صنع حياته الخاصة  •
 ويمارس حّقه آمواطن؛

 سوية المشاآل االجتماعية والبيئية؛للمساهمة في ت •

 .لبناء مجتمع أآثر إنسانية وعدالة، مع تعزيز التعاون العالمي أيضًا •
ويدعون الدول والمؤسسات الدولية والشرآات ووسائل اإلعالم إلى االنضمام إليهم آشرآاء لخلق بيئة دولية 

 .من بين الناس واألمممؤاتية للترويج ودعم التطّوع الفعال والمتاح للجميع، رمز التضا
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  2الملحق 

  اإلعالن العالمي للتطّوع
  2001أمستردام، آانون الثاني 

د وتمت صياغة هذا الوثيقة في إطار المؤتمر العالمي السادس عشر حول التطّوع من قبل الجمعية الدولية للجه
  .التطوعية

  
البحث عن السالم :  اإلنسانية األآثر نبًالويجّسد التطلعات. يعتبر التطوع  عنصرًا أساسيًا في المجتمع المدني

  .والحرية واألمن والعدالة لكل الشعوب
 - الفردي أو الجماعي-ويشّكل التطوع . في عصر العولمة والتغيير، أصبح العالم مترابطًا ومعقدًا أآثر فأآثر

  :وسيلة من أجل

 تعزيز وتقوية القيم اإلنسانية للعيش المشترك والمساندة والخدمة؛ •

سماح لكل شخص بممارسة حقوقه ومسؤولياته آعضو في المجتمع مع الحّث على اآتساب مؤهالت ال •
 .جديدة طوال حياته

وبالتالي، يشّكل التطوع وسيلة تسمح بتضافر الجهود إليجاد . تخفيض الفروقات التي تفصل بين الناس •
 حلول للتحديات التي تنتظرنا؛

ويجّسد إعالن األمم المتحدة الذي ينّص . نصر أساسي لكل مجتمعفي فجر األلفية الجديدة، يبرز التطوع آع
 .نملك القدرة على تغيير العالم" نحن، آشعب"على أننا 

  
***** 

 
حق آل امرأة ورجل وطفل في الّتجّمع بحرية في حرآة التطوع، مهما آانت ثقافته أو على يؤّآد هذا اإلعالن 

ويحّق لكل واحد، بعمل فردي أو . عه االجتماعي واالقتصاديأصله اإلثني أو دينه أو عمره أو جنسه أو وض
  .جماعي، من دون توّقع مقابل مالي، أن يقّدم بمجانية وقته وقدراته وطاقته لخير الغير ومجتمعه

  :نسعى إلى تطوير التطوع الذي

 يشّجع على مشارآة المجتمع بأسره في التعّرف على مشاآله وتسويتها؛ •

 بخدمة الغير؛" القيادية"ى وضع قدراتهم يشّجع ويساعد الشباب عل •

 يعطي صوتًا لمن ال صوت له؛ •

 يعطي الفرصة لكل شخص في االلتزام بمجانية؛ •

 لعمل السلطات العامة والمنظمات الخاصة باألجراء؛) ال بديًال( يعطي بعدًا مكّمًال  •

ليته وإبداعه يسمح لك شخص باآتساب معارف ومؤهالت جديدة وتطوير إمكانياته الشخصية واستقال •
 على أآمل وجه؛

 .يشّجع التضامن العائلي وبين األجيال والمجتمعي بما فيه على الصعيدين الوطني والعالمي •
 
  



                                            émergences & IBF International Consulting   22 

 :نعتبر أّن المتطوعين، آما المنظمات والمجتمعات المحلية التي هم على عالقة معها، تتشارك مسؤولية

فيد، ما يضمن التوصل الى  الغايات توفير الشروط التي تسمح للمتطوعين بإتمام عمل ُمرض وم •
 المرجوة؛

 تحديد معايير مشارآة المتطوعين، بما فيها الشروط التي تسّهل تنظيم التزامهم ونشاطهم؛ •

ضمان الحماية الكافية للمتطوعين لتغطية المخاطر المحتملة في ممارسة نشاطهم واألضرار التي قد  •
 يلحقونها، بشكل غير إرادي بالغير؛ 

 يب آاف للمتطوعين فضًال عن التقييم المنتظم واإلقرار بالنشاطات المنجزة؛تقديم تدر •

أو /أو اجتماعية و/أو اقتصادية و/ضمان وصول آل شخص إلى التطوع بإزالة أي عوائق جسدية و •
 .ثقافية

***** 
 استنادًا إلى إعالن حقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة ومبادئ التطوع ومسؤولية المتطوعين 

  :والمنظمات التي يتعاونون معها، ندعو
 : إلى اإلعالن عن ثقتهم في التطّوع آقوة إبداع ووساطةآل المتطوعين 

 تبني مجتمعات سليمة ودينامية تحترم آرامة الشعب أجمع؛ •

 تسمح لألفراد بممارسة حقوقهم آكيانات بشرية وتحسين نوعية حياتهم؛ •

 ية واالقتصادية والبيئية؛تسمح في تسوية المشاآل االجتماعية والثقاف •

 .تبني مجتمعًا أآثر إنسانية وعدالة للتعاون العالمي •
 
 :المسؤولين 

مؤهلة ومعروفة وفعالة، على " مراآز تطّوع"من آل القطاعات إلى توحيد جهودهم وتأسيس •
 إلدارة التطوع ؛" الشعلة"الصعيدين المحلي والوطني، باالضطالع بدور المنظمات 

 احترام حقوق آل فرد في االنخراط في التطوع؛ والتخّلص من آل عائق من الحكومات لضمان •
قانوني للمشارآة في التطوع؛ وإشراك المتطوعين في مشاريعهم الخاصة ومنح المنظمات غير 

 .الحكومية الموارد التي تسمح لها بتعزيز ودعم مسألة تحفيز ومرافقة المتطوعين

في ) والمالية(ا في التطوع واضعة بذلك الموارد البشرية من الشرآات لتشجيع وتسهيل التزام أجرائه •
 التصّرف لدعم وتطوير التطوع؛

من وسائل اإلعالم لمناقشة النشاطات المجانية ولنشر المعلومات التي تهدف إلى تشجيع األفراد على  •
 االلتزام في التطوع ؛

ي التطوع بمنحهم فرصًا من المسؤولين في التعليم لدعم الناس من آل األعمار على االلتزام ف •
 الآتساب مؤهالت جديدة؛

 .من المنظمات غير الحكومية لتوفير شروط العمل المؤاتية للتطوع ولضمان الموارد البشرية والمالية •
 
 
 
 :وفي النهاية، األمم المتحدة 
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آإشارة لإلقرار بضرورة تعزيز مؤسسات " عقد التطّوع والمجتمع المدني"إلعالن العقد الحالي  •
 تمعات الحرة؛المج

 .آرمز عالمي للتطّوع"  باللون األحمرV"لالعتراف بحرف  •

تطلب الجمعية الدولية للجهود التطوعية من المتطوعين والمسؤولين عنهم في آل القطاعات في العالم  •
. أجمع بأن يّتحدوا لتعزيز ودعم التطوع الفّعال والمتاح للكّل آرمز للتضامن بين الشعوب واألمم

عية الدولية للجهود التطوعية األسرة الدولية لللتطوع إلى حفظ اإلعالن الحالي ومناقشته وتدعو الجم
 .ودعمه وتطبيقه

 


