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تم إنشاء هذا املنشور كجزء من مرشوع ستريا  :لدعم ودمج االشخاص املعاد توطينهم .يتم متويل املرشوع من قبل صندوق اللجوء والهجرة واالندماج يف االتحاد األورويب .محتوى هذا املنشور
ميثل فقط آراء املؤلف وهو املسؤول الوحيد عن املؤلف .املفوضية األوروبية ليست مسؤولة عن استخدام املعلومات الواردة فيها.

املحتويات
املقدمة ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
املجموعة املستهدفة واملحتوى ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
 1التطوع ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
ملاذا التطوع؟ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
هل تريد التطوع؟ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
تحديد الغرض الخاص بك �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
ما نوع العمل التطوعي الذي تبحث عنه؟ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
ما مقدار الوقت املخصص للعمل التطوعي؟ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
ملن تريد تكريس تجربتك التطوعية؟��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
أين تبحث عن فرص التطوع ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
أين ميكنك التطوع يف النمسا؟ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
خدمات الطوارئ حيث ميكنك التطوع �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
املنظامت االجتامعية التي تقدم فرص التطوع ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
ميكنك أيضً ا أن تسأل بلديتك ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
كيف تترصف عندما تتطوع؟ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
تجارب وأمثلة عىل مبادرات تطوعية من قبل مواطني الدولة الثالثة يف النمسا ��������������������������������������������������������������������������������������������������12
الشهادات – التوصيات �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
 2املنظامت ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
قبل �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
خالل �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
بعد �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
عوائق التطوع �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
إدارة التنوع �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
قوائم املراجعة ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
 3التواصل ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22
املراجع ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23

دليل املجتمع للعمل التطوعي

دليل املجتمع
للعمل التطوعي

املقدمة
يفقد مواطنوا الدولة الثالثة 1رأس املال البرشي (املهارات واملعرفة والخربة) عندما يهاجرون ويستقرون يف بلد جديد حيث تختلف
اللغة والثقافة اختالفًا تا ًما عن بلدهم .يساعد التطوع مواطني الدولة الثالثة عىل تطوير هذه املهارات والخربات والحصول عىل مزايا
أخرى متعددة.
يشمل رأس املال البرشي املهارات واملعارف التي نجمعها يف التعلم الرسمي وغري الرسمي.
ميتلك مواطنوا الدولة الثالثة رأس مال برشي أقل نسب ًيا .وغال ًبا ما يواجهون صعوبات يف نقل مهاراتهم وخرباتهم إىل سوق العمل يف
البلد املضيف .2
يساعد التطوع عىل بناء رأس املال البرشي من خالل متكني مواطنوا الدول الثالثة من تعلم مهارات جديدة والتعرف عىل ثقافة العمل
يف البلد املضيف.
رأس املال االجتامعي  ،الذي يبني من خالل تفاعالت ذات مغزى بني الناس  ،ويسهل تعلم واستخدام هذه املهارات واملعرفة .وبالتايل ،
يعزز رأس املال االجتامعي التعلم النشط واملستدام.
إن الثقة والقيم املشرتكة لرأس املال االجتامعي تجلب إىل الحياة قيمنا البرشية ومهاراتنا وخرباتنا ومعرفتنا .وينتج من التواصل الفعال.
يوفر رأس املال االجتامعي دعمو البنية التحتية االجتامعية لحياتنا املتعلقة باملنزل والعمل والتعلم والرتفيه والحياة العامة .يبني رأس
3
املال االجتامعي املعنى حول الصورة املرئية التي نقدمها للعامل .إنها تخرب العامل من نحن وما نحن عليه .

1

شخصا يتمتع بحق االتحاد األورويب يف حرية الحركة  ،عىل النحو املحدد
 .أي شخص ليس من مواطني االتحاد األورويب باملعنى الفني .املادة  )1( 02من  TFEUالذي ليس ً
يف املادة )5( 2 .من الئحة (االتحاد األورويب) ( 2016/399مدونة حدود شنغن).

2

) Bassilio, L. Bauer, T. (2010القابلية عىل نقل رأس املال البرشي واستيعاب املهاجرين :تحليل ألملانيا .ورقة مناقشة رقم 4716

3

) Falk, I. (2000الفرق بني رأس املال البرشي ورأس املال االجتامعي؟ (https://ala.asn.au/public/commentaries/Falk1810.pdf .)82
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حاسم يف اندماج املهاجرين يف البلد
يلعب التطوع واملشاركة املدنية  ،واملشاركة يف الحياة االجتامعية والرابطات بني املهاجرين دو ًرا
ً
4
املضيف ألن هذه متارين للمواطنة.
ال توجد أدلة كافية تشري إىل أهمية بناء املتطوعني مهاراتهم وكفاءاتهم من خالل توظيف املتطوعني .هذه خطوة مهمة نحو العاملة
املستدامة.
ينطوي التطوير الشخيص عىل تعزيز املهارات التي تعترب أساسية مثل مهارات االتصال والتنظيم والعمل الجامعي  ،والعديد من
املهارات األخرى التي تسمى املهارات الشخصية  ،والتي مل يتم تطوير العديد منها من خالل التعليم الرسمي.

يتم التعامل مع الدليل من الجانب املجتمعي ألننا نعتقد أنه ميكننا بناء
مجتمع ميكن للناس االستفادة من التبادل لألفكار واملعرفة والخربات.
التطوع  ،يف هذه الحالة  ،يوفر فرصة للمشاركة يف املجتمع املدين املحيل
 ،والعمل واالختالط مع السكان املحليني من مجموعة واسعة من
الخلفيات ،و للتعرف عىل أنظمة وثقافات املجتمع املضيف  ،ولوضع
املهارات املوجودة يف االستخدام الجيد وتعلم مهارات جديدة قد تسهل
مشاركتهم النشطة يف سوق العمل.

4

) Marelli, P. (2017التضامن وااللتزام املدين .عندما يكون التطوع مامرسة يف املواطنة.)2(،
https://www.csvlombardia.it/milano/post/solidarieta-e-impegno-civico-quando-fare-volontariato-e-un-esercizio-di-cittadinanza/
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املجموعة املستهدفة واملحتوى
ركز الذين يعملون يف املنظامت عىل البحث وتوظيف وتدريب ودعم وتقييم املتطوعني واملتطوعني املحتملني الذين يرغبون يف
املشاركة يف تجربة املتطوعني.
ينقسم الدليل إىل ثالثة أقسام:

 1التطوع
يركز القسم األول عىل املتطوعني :يف هذا القسم  ،يتم رسد معظم التحديات واألهداف التي
تنتظر املتطوع  ،ويتم تقديم رشح لألنواع املختلفة من أنشطة التطوع الحالية وفرص التطوع
لالشخاص من الدول الثالثة .باإلضافة إىل ذلك  ،يقدم الجزء األول معلومات عملية حول العمل
التطوعي وساعات العمل وبعض النصائح حول كيفية القيام بدور تطوعي.

 2املنظامت
القسم الثاين يركز بشكل أكرب عىل املنظامت غري الحكومية والجمعيات الراغبة يف استضافة
املتطوعني .قامئة باألشياء التي تحتاج املنظمة إىل أخذها يف االعتبار قبل استضافة مواطني الدولة
الثالثة كمتطوع أثناء إقامته  /إقامتها ومبجرد انتهاء تجربة املتطوعني .إدارة التنوع :وهي تركز
عىل كيفية إدارة التنوع  ،لتجنب سوء الفهم وتعزيز التواصل واملشاركة لضامن بيئة شاملة.

 3التواصل
قسم للتواصل مع أمثلة للتواصل الجيد والفعال وحلول للتحديات التي
وأخ ًريا  ،يتضمن الدليل ً
قد تنشأ.
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 1التطوع
ملاذا التطوع؟
•فتح آفاق جديدة :املساهمة يف املجتمع املحيل وتحسني دورك
•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  ،فمن املؤكد أنك ستتعلم
الكثري .املهارات التي ستكتسبها سترثيك وستكون مفيدة يف حياتك وعملك وعالقاتك مع اآلخرين.
• التطوع كفرصة عمل :ميكن أن يتحول التطوع إىل فرصة رائعة للعمل والدراسة .إن التعرف عىل أشخاص آخرين
واالنضامم إىل هذه الشبكة االجتامعية املتامسكة يخلق اتصاالت اجتامعية قوية جدًا .بينام تقوم مبساعدة اآلخرين ،
فإنك تعزز حياتك املهنية.
•التطوع جزء من املجتمع :عندما تساعد اآلخرين  ،فأنت لست وحدك .أنت جزء من املجتمع .كونك جز ًءا من مجتمع
من الناس يعني  ،أوالً وقبل كل يشء  ،العثور عىل هويتك االجتامعية واندماجك.

هل تريد التطوع؟
هنا ميكنك العثور عىل بعض املعلومات املفيدة والخطوات املفيدة ملعرفة كيفية إيجاد الفرصة املناسبة لك.
تحديد الغرض الخاص بك
يعترب وجود تقارب معني بني املتطوع و «روح» الجمعية التي تقرتح برنام ًجا تطوع ًيا أم ًرا بالغ
األهمية  ،من حيث القيم وأسلوب العمل واألهداف .بدون هذا التقارب بني املصالح والقيم  ،ليس
من السهل تحقيق نتائج جيدة لكل من املنظمة واملتطوع .الخطوة األوىل :فكر يف مهاراتك  -املهارات
العملية واملهنية عىل حد سواء  -قبل بدء تجربتك التطوعية.
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ما نوع العمل التطوعي الذي تبحث عنه؟
يعترب وجود تقارب معني بني املتطوع و «روح» الجمعية التي تقرتح برنام ًجا تطوعيًا أم ًرا بالغ
األهمية  ،من حيث القيم وأسلوب العمل واألهداف .بدون هذا التقارب بني املصالح والقيم  ،ليس
من السهل تحقيق نتائج جيدة لكل من املنظمة واملتطوع .الخطوة األوىل :فكر يف مهاراتك  -املهارات
العملية واملهنية عىل حد سواء  -قبل بدء تجربتك التطوعية.

ما مقدار الوقت املخصص للعمل التطوعي؟
تتطلب معظم برامج التطوع من املتطوعني البقاء لفرتة معينة من الوقت لضامن التأثري اإليجايب عىل
املشاريع .وعامة هذه الرشوط مثل ساعات العمل وتغطية النفقات ومدة املشاريع تختلف حسب
املنظمة املسؤولة.

ملن تريد تكريس تجربتك التطوعية؟

ميكنك العمل مع الناس (كبار السن أو البالغني أو األطفال) أو يف مدينتك (مثل أنشطة التجديد
الحرضي  ،والعمل مع الحيوانات  ،والتبادل الثقايف  ،وما إىل ذلك.

أين تبحث عن فرص التطوع
السامع من االخرين
تبادل املعلومات بني األشخاص الذين قاموا بالفعل بتجارب تطوعية.
وسائل التواصل االجتامعي
استخدام منصات التواصل االجتامعي (مثل مجموعات فيسبوك املخصصة للمتطوعني) للعثور عىل
الفرصة املناسبة لك.

املراكز  /املنظامت
إذا كنت قد حددت بالفعل املركز أو املنظمة الصحيحة التي ترغب يف تنفيذ تجربتك التطوعية فيها ،
ميكنك االنضامم إليها لتلقي التحديثات املتعلقة بالفرص الجديدة للعمل التطوعي .عالوة عىل ذلك ،
وبفضلهم  ،ميكن تحديث املتطوعني بجميع الفرص التي ميكن أن تقدمها املنظامت األخرى.
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أين ميكنك التطوع يف النمسا؟
توجد يف النمسا إمكانيات عديدة للقيام بعمل تطوعي .اعتامدًا عىل اهتامماتك  ،ميكنك القيام بعمل تطوعي يف املنظامت االجتامعية
(العمل مع األطفال والشباب املسنني واملرشدين واملعوقني واملتأثرين عقل ًيا والفقراء والناس والالجئني) أو لخدمات الطوارئ للمنظامت
البيئية (حامية الطبيعة أو الحيوانات) ) للبلدية وللجمعيات الرياضية وحتى لرجال اإلطفاء .كان بعض الالجئني أيضً ا مبتكرين للغاية
وأنشأوا منظمة خاصة بهم ملساعدة الالجئني اآلخرين .أحد األمثلة هو عبد الحميد قويدر الذي جاء إىل النمسا كالجئ وأسس منظمته
الخاصة .ميكنك العثور عىل قصته وقصص أخرى يف الفصل التايل.
•إذا كنت تبحث عن منظمة للقيام بعمل تطوعي  ،ميكنك العثور عىل فرص شاغرة تم اإلعالن عنها هنا:
http://www.freiwilligenweb.at/de/nuetzliches/freie-stellen
•إذا كنت تبحث عن فرصة للتطوع يف فيينا  ،ميكنك البحث هنا:
https://wien.volunteerlife.eu/home/freiwillig
•  WHERE2HELPعبارة عن منصة يف فيينا تقدم نظرة عامة عىل متى واين تكون مساعدتك مطلوبة:
https://www.where2help.wien/?locale=de#home_help_now_header
•إذا كنت تبحث عن منظمة معينة ومعلومات عنها  ،فيمكنك العثور عليها ضمن قامئة املنظامت هذه حيث ميكنك
االتصال بها مبارشة للسؤال عام إذا كانوا بحاجة إىل متطوعني:
http://www.freiwilligenweb.at/node/2544

خدمات الطوارئ حيث ميكنك التطوع
الصليب االحمر النمساوي
العنوانNottendorfer Gasse 21, 1030 Wien :
هاتف+43 5 0144 :
املوقع االلكرتوينhttps://www.roteskreuz.at/mitmachen/mitarbeit/freiwillige-mitarbeit/ :
سامرتن ليغ
العنوانMichael-Walz-Gasse 18a, 5020 Salzburg :
هاتف+43 662 81 25 :
الربيد االلكرتوينoffice@die-samariter.at :
املوقع االلكرتوينhttps://www.die-samariter.at/ich-will-helfen/ :
Johanniter Unfall Hilfe
العنوانIgnaz-Köck-Straße 22, 1210 Wien :
هاتف+43 1 470 70 30 2251 :
املوقع االلكرتوينhttps://www.johanniter.at/ehrenamt_609/gc/6/ :

9

دليل املجتمع للعمل التطوعي

خدمة االنقاذ الجبلية النمساوية
العنوانSchelleingasse 26/2/2, 1040 Wien :
هاتف+43 1 5057057 :
الربيد االلكرتوينoffice@bergrettung-nw.at :
املوقع االلكرتوينhttps://bergrettung.at/jetzt-unterstuetzen/bergretter-werden/ :

املنظامت االجتامعية التي تقدم فرص التطوع
منظمة الكاريتاس
العنوانAlbrechtskreithgasse 19-21, 1160 Wien :
هاتف+43 1/488 31-0 :
الربيد االلكرتوينE-mail: office@caritas-austria.at :
املوقع االلكرتوينhttps://www.caritas.at/spenden-helfen/freiwilliges-engagement :
دياكونيا النمسا
العنوانSchwarzspanierstraße 13, 1090 Wien :
هاتف+43 1 409 80 01 :
الربيد االلكرتوينdiakonie@diakonie.at :
املوقع االلكرتوينhttps://diakonie.at/node/5470 :
شباب العامل الواحد
العنوانDon Bosco Aktion Österreich, Münichreiterstraße 31, 1130 Wien :
هاتف+43 1 879 07 07 - 0 :
الربيد االلكرتوينeinsatz@jugendeinewelt.at :
املوقع االلكرتوينhttps://www.jugendeinewelt.at/engagement/freiwillig-in-oesterreich :

ميكنك أيضً ا أن تسأل بلديتك
يف بعض األحيان يحتاجون إىل متطوعني لقطاعات مختلفة (مع كبار السن يف أماكن التقاعد  ،مع األطفال أو الشباب) .بعض البلديات
مهتم بالتطوع يف هذا القطاع .ولدى العديد من البلديات قوائم بجميع
لديها فرقة إطفاء خاصة بها أو خدمة إنقاذ جبلية إذا كنت ً
االتحادات الرياضية يف حالة رغبتك يف التطوع يف األنشطة الرياضية.
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كيف تترصف عندما تتطوع؟
من املهم للمتطوع أن يعرف بعض النصائح قبل البدء يف العمل التطوعي من أجل الحصول عىل تجربة إيجابية:

التواصل

قبل الوصول  ،تحدث إىل املنظمة املضيفة واسأل أسئلة حول ساعات العمل وكيف ستكون إقامتك.
كن واض ًحا بشأن أي توقعات لديك وكن شفافًا وصادقًا منذ البداية .من املهم أن تطلب السياسات
ذات الصلة (عىل سبيل املثال الحامية أو السياسات املتعلقة بحامية البيانات) وأنظمة املنظمة .أثناء
العمل التطوعي  ،من املهم أيضً ا التحدث عن أي مشاكل قد تنشأ أو أي يشء ال تشعر بالرضا عنه.
وتواصل مع املنسق بانتظام.

االلتزام

االهتامم بجدول العمل الخاص بك  ،والتواجد يف الوقت املحدد  ،واستكامل املهام املعينة بأكرث
الطرق إنتاجية ممكنة .أن تكون استباق ًيا أثناء تبادل عملك أمر أسايس .لكل منظمة قواعدها
الخاصة التي يجب عىل كل متطوع اتباعها :افعل فقط ما وافقت عليه .التزم باتفاق حول الوقت
ألن الناس واملنظمة سيعتمدون عليك .عامل الجميع باحرتام وبشكل صحيح  ،بغض النظر عن
وضعهم ومكانتهم.

الرتكيز

التنوع الثقايف هو ما يجعل العامل ممي ًزا .أثناء العمل التطوعي  ،تذكر أنك يف مكان له ثقافة مختلفة
وأنه يجب التعامل معه باحرتام .عندما يتعلق األمر بالثقافة  ،ليس هناك اختالفات صحيحة أو
خاطئة  ،فقط .عش التجربة :ميكن أن يكون التطوع تجربة رائعة ملشاركة الثقافات والتقاليد وتعلم
اللغة وتطوير مهارات جديدة ومقابلة أشخاص من جميع أنحاء العامل.
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تجارب وأمثلة عىل مبادرات تطوعية من قبل
مواطني الدولة الثالثة يف النمسا
منظمة »«Neuer Start
https://www.neuerstart.at/
تم إطالق «بداية جديدة» يف عام  0102من قبل الالجئني من أفغانستان للشباب األفغان يف النمسا.
وكان الهدف هو متكني الشباب األفغاين من االندماج بسالسة قدر اإلمكان .يف غضون ذلك  ،تقدم
الجمعية لجميع الالجئني  ،بغض النظر عن أصلهم  ،مع أو بدون عائلة يف النمسا  ،الدعم يف مجاالت
االندماج يف املجتمع النمساوي  ،وسوق العمل  ،والتعليم  ،وما إىل ذلك.
يتم تعزيز هذا العمل وإثرائه من خالل التعاون مع املنظامت مثل املنظمة الدولية للهجرة أو
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  ،ومن ناحية أخرى من خالل التزام املتطوعني الذين يقومون
بالكثري يف األنشطة املتعلقة باللغات  ،وزيادة الوعي  ،والتوعية التنشئة والقيم واألديان.
تعزز «البداية الجديدة» الحوار بني الثقافات وتتيح الفرص للشباب من ذوي الخربة يف الهجرة
للمساعدة عىل االنطالق لبداية ناجحة.

تجمع النساء السود
https://www.schwarzefrauencommunity.at/
تأسست جمعية النساء السود من قبل نساء سود من بلدان مختلفة من أصل مقيم يف النمسا.
من أنشطتنا االستشارات النسائية  ،واملجموعات النسائية  ،واالستشارات النفسية  ،ومجموعات
الفتيات التي تراعي الفوارق بني الجنسني  ،ومجموعات الفتيان  ،ومرشوع الشباب ،للشباب من سن
 41إىل  ، 02وورش عمل مناهضة للتمييز  ،ومحارضات ابوية ،ومشاريع التعاون مع املجتمعات
السوداء األخرى الوطنية والدولية لتنظيم املخيامت.
تهدف جميع أنشطتنا إىل متكني النساء السود وأرسهن يف النمسا ،وتنمية الكفاءات بني الثقافات
للجميع الذين يعيشون يف النمسا لتحسني نوعية املعيشة لجميع الناس يف النمسا.

منتدى شباب الشتات األفريقي يف أوروبا )(ADYFE
https://www.adyfe.eu/
منتدى شباب الشتات األفريقي يف أوروبا ) (ADYFEهو عبارة عن منصة تضم ما يقرب من 011
منظمة شبابية من الشتات األفريقي موجودة يف  13دولة يف أوروبا .أحد أهداف  ADYFEالرئيسية
هو السالم والتنمية بجميع أشكالها .تهدف إىل تحقيق ذلك من خالل ركائز العمل الثالث :ريادة
األعامل  ،والتوظيف  ،واملشاركة املدنية.
ريادة األعامل
نحن نربط جميع الالعبني املحليني والشتات يف النظام البيئي األفريقي لالبتكار وريادة األعامل.
املستثمرين  ،صناع السياسات  ،للتواصل والتعلم من بعضهم البعض.
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التوظيف
يهدف التوظيف إىل أن يكون حدث ًا شامالً وعامل ًيا ،يقوم العارضون  /الرشكات بالرتويج لشواغرهم
كام ويوفر منصة عرض الوظائف للمناقشة والتواصل وتبادل املعلومات والفرص.
املشاركة املدنية
تعزيز متثيل سيايس أكرث تنو ًعا من خالل السامح للشباب األوروبيني  ،من أصل أجنبي  ،بأن يصبحوا
أكرث مشاركة باستخدام التعليم غري الرسمي  ،وتطوير التفاعل املنتظم مع املمثلني املحليني
واألوروبيني http://www.vas-oesterreich.at

ALODO
http://www.alodo.org/
تأسست الرابطة غري الربحية يد العون يف توغو يف عام  7891ويف  ،frodsmartnuGالنمسا السفىل
يف  .4002تعترب التعايش بني جميع الناس كمنصة داعمة  ،حيث يجتمع اللقاء والحوار واالنفتاح يف
شكل التنوع.
أهداف الجمعية هي التعليم وتقديم املعلومات وكذلك التعليم النظامي املستدام من أجل التنمية
دون قيود لجميع الناس  ،ولكن قبل كل يشء لألجيال القادمة .الهدف التعليمي املعلن هو تعزيز
الهوية الشخصية.

IKEMBA
http://www.ikemba.at/
تأسست  IKEMBAيف عام  7002بهدف الوصول إىل مجتمعات املهاجرين وربطها باملجتمع .
الهدف منها هو تعزيز الحوار بني الثقافات و بني املجتمعات وتسهيل اندماج املهاجرين يف املجتمع
النمساوي .تقدم  IKEMBAخدمات يف الصحة والتعليم والقطاعات االجتامعية .يعتمد مفهومنا
عىل نهج التمكني (االعتامد عىل الذات) .قبل كل يشء  ،نحن نعمل مع رشكاء يف دول أخرى (نيجرييا)
 ،لتبادل املعرفة حول تعليم الشباب والتنمية.

SOMM
https://www.somm.at/
املنظمة الذاتية من قبل املهاجرين واملسلمني ) (SOMMهي منظمة غري ربحية تأسست يف غراتس
يف عام  .2007تلتزم النساء يف  SOMMمبكافحة العنرصية وكره اإلسالم وجميع أشكال العنف ضد
املرأة  ،وملتزمة باملشاركة االجتامعية و حقوق متساوية للنساء واملهاجرين .من خالل األنشطة
واملشاريع واألحداث املدفوعة والطوعية  ،تعمل املنظمة الذاتية عىل تعزيز وصول املهاجرين
والالجئني إىل التعليم والعمل والصحة والخدمات االجتامعية  ،وتقدم مساعدة ملموسة وتقدم
مساهامت لتعزيز الصحة .بصفتهم نساء ومهاجرين ومسلمني  ،يرغب أعضاء  SOMMيف تشجيع
بعضهم البعض عىل تطوير هويتهم بشكل مستقل.

13

دليل املجتمع للعمل التطوعي

الشهادات – التوصيات

إذا كانت لديك أفكار جيدة ،
فال يجب أن تحتفظ بها
لنفسك  ،شاركها مع اآلخرين.
هذا ليس فقط يساعد
اآلخرين ،بل يف نهاية املطاف
يساعدك نفسك.

لقد جئت إىل النمسا يف عام  .2015كنت قد هربت بالفعل من بلدي سوريا يف عام
 ، 2011وقضيت بعض الوقت يف السعودية  ،حيث تطوعت ملساعدة الالجئني
السوريني .يف البداية مل تكن زياريت اىل النمسا سهلة  ،وشعرت بالوحدة والغرابة.
لكن بعد ذلك أخذت بعني االعتبار الخربة التي جمعتها من قبل وموهبتي التنظيمية
واستخدمتها .من بني أكرث من  300الجئ يف محل إقامتي (الذين مل يتمكنوا بعد من
الوصول إىل سوق العمل)  ،بحثت عن أشخاص ميكنهم مساعدة ودعم اآلخرين
ويريدون ذلك .قمنا بتنظيم حملة تطوع تحت اسم »الالجئون لالجئني« :مصففي
الشعر  ،والطباخني  ،والخياطني واملرتجمني  ،إلخ....
ثم قمت بتأسيس جمعية مساعدة الالجئني يف النمسا بالتعاون مع اآلخرين  ،وقمت
بتأسيس مفهومنا بنجاح يف أماكن اإلقامة األخرى لالجئني .يف الوقت الحايل  ،أنا
مسؤول عن املجتمع العريب يف مركز توثيق كراهية اإلسالم والعنرصية ضد املسلمني
(باإلضافة إىل عميل كمربمج) .كام أترجم يف ورش العمل والتدريب  ،وألقي محارضات
 ،وأشارك يف املؤمترات الدولية .باإلضافة إىل ذلك  ،أقوم بتطوير املرسحيات  ،وأد ّرس
اللغة العربية وأعتني بقنايت عىل  .YouTubeمن خالل التزامي  ،أتعرف عىل الكثري
من األشخاص الجدد وأشعر بإحساس باالنتامء.

نور الدين جهاد الحرصي  ،سوريا

عندما غادرت منزيل يف عام  ، 2015أصبحت الجئًا .يف ذلك الوقت كان الجميع
يتحدث عن الالجئني .كانت هنالك تقارير مستمرة يف األخبار ويف الصحف ويف اإلذاعة
 ولكن نادرا ً ما كان لنا نحن الالجئني قول .كنت أرغب يف تغيري ذلك  ،وكنت يف وضعجيد للقيام بذلك ألنني كنت مضيفًا إذاعيًا يف بلديت حلب .اليوم أعمل يف وسط جديد
 ،تلفزيون .مع برنامج نور شو يف محطة أوكتو التلفزيونية التشاركية يف فيينا  ،أحاول
بناء جسور بني املجتمع النمساوي والجالية السورية التي تعيش هنا  ،ألنها تضم أكرث
من  4ألف شخص .يف برنامجي  ،أقدم نظرة ثاقبة عىل بيئتهم املعيشيةhttps:// .
https://www.okto.tv/de/sendung/nourshow

»
»

عبد الحميد قويدر  ،سوريا

ال ينبغي ألحد أن يعيش
ويعمل يف هذا العامل من أجل
نفسه .ميكن ألي شخص أن
يفعل شيئًا لآلخرين.
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»

متادور عمر  ،سوريا

لقد ساعدت النمسا الالجئني يف
سوريا كث ًريا .اآلن حان دورنا
للمساعدة وإعادة بعض
املساعدات التي تلقيناها يف
املايض .

صورة :ستيفاين ج .ستي
ال

ندل -

ا
ملفو

ضية

ة لألمم املتحدة لشؤون الال
جئني
س ام ي
ال

»

دورة شيبان  ،سوريا

التامسك االجتامعي يف املجتمع
مهم جدًا بالنسبة يل .لهذا
السبب أدعم الالجئني وهم يف
طريقهم لبدء الدراسة يف
النمسا

لقد هربت إىل النمسا منذ  5سنوات .يف بلدي سوريا  ،قمت بتقديم املشورة
لألشخاص يف حاالت مختلفة  ،كطبيب ومعالج نفيس .رسعان ما أصبحت منخرطًة يف
النمسا كمرتجم لالجئني وأعطيت محارضات حول مجموعة متنوعة من املوضوعات
بد ًءا من البحث عن عمل إىل حل النزاعات يف األرسة .بالتعاون مع مركز صحة املرأة
(مستشفى  )Kaiser-Franz-Josefوجمعية األطباء والصيادلة العرب النمساويني ،
أسست مبادرة » أمل بال حدود » مع متطوعني سوريني آخرين .من خالل الخط
الساخن  ،نحن اآلن متاحون بست لغات (األملانية واإلنجليزية والرتكية والروسية
والعربية والرصبية) لالجابة عن األسئلة الطبية والنفسية ونقوم حاليًا بتقديم املشورة
لألشخاص من مخاطر كوفيد . 19 -كام يقوم فريق من املتطوعني بتوفري الطعام
واللوازم الطبية والرتجمة الفورية.

لقد هربت إىل النمسا مع عائلتي يف نوفمرب  .2016كانت البداية يف هذا البلد الجديد
صعبة :لقد انتظرت ما يقرب العام للحصول عىل دورة اللغة األملانية للمبتدئني .بعد
ذلك  ،بدأت يف تحسني مهارايت اللغوية من خالل الدراسة الذاتية حتى متكنت أخ ًريا
من االلتحاق بربنامج ما قبل الدراسة يف خريف  ،2017وهذا رشط أسايس لبدء
الحصول عىل شهادة يف النمسا .بعد عامني من وصويل إىل النمسا  ،حققت هديف
األول حيث متكنت من بدء دراسة الهندسة يف جامعة فيينا للتكنولوجيا  .من تجربتي
الخاصة  ،أعرف مدى صعوبة العثور عىل طريقك يف بلد جديد .ملدة عام مل أكن
أعرف ما إذا كان من املمكن بالنسبة يل أن أدرس يف النمسا .خالل هذا الوقت كنت
يائسة ومل أكن أعرف ماذا أفعل .من أجل إنقاذ الالجئني الشباب اآلخرين من هذه
التجربة  ،قررت إنتاج مقاطع فيديو بلغتي األم العربية  ،حيث أرشح نظام التعليم
النمساوي أو الحياة يف النمسا بشكل عام .أدعم أيضً ا املبتدئني بالنصائح والعمل  ،ألن
التامسك االجتامعي يف املجتمع مهم بشكل خاص بالنسبة يل.
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 2املنظامت
حاسم ملساعدة مواطني الدول الثالثة عىل الشعور بأنهم جزء من واقع
ميكن أن يكون توفري فرصة التطوع داخل منظمة  /جمعية أم ًرا
ً
جديد  ،وإرضائهم عىل املستوى الشخيص ومنحهم الفرصة ملساعدة اآلخرين  ،وبالتايل خلق “دائرة تضامن” حيث أولئك الذين تم
مساعدتهم  ،بدورهم  ،سيساعدون اآلخرين بينام يساعدون أنفسهم.
يحتوي هذا القسم عىل ثالثة أجزاء مختلفة .كل منهم مرتبط بلحظة معينة من تجربة التطوع، )1 :قبل ، )2خالل  )3بعد.
ويقدم املشورة التي من شأنها أن تدعم الشخص املسؤول يف املنظمة.
من أجل االستفادة الكاملة من مساهمة املتطوعني من أجل تحسني الجودة واألثر االجتامعي للمنظامت وجعل العمل التطوعي تجربة
حقيقية للنمو واملهنية  ،يصبح من الرضوري اعتامد اسرتاتيجيات وأدوات إلدارة املتطوعني .هذا يجعل من املمكن:
•تلبية تطلعات املتطوعني واحتياجات الجمعية
•التحديد الواضح للخصائص املطلوبة للمتطوع ملهمة معينة
•فهم الدوافع وراء اختيار املتطوعني وكيفية إعادتهم يف حالة االستياء
•تعزيز مشاركة املتطوعني يف املنظمة والشعور باملسؤولية
•تحسني العمل العام للمنظمة
يف الواقع  ،من أجل خلق تجربة إيجابية ممكنة للمتطوع  ،يجب أن يكون هناك شخص معني داخل املنظمة يكون مسؤولً عن رحلة
املتطوع .وهذا يشمل الدعم أثناء عملية التوجيه  ،واإلرشاف عىل مهام املتطوعني  ،ومساعدة املتطوعني عىل التغلب عىل أي مشاكل أو
تحديات يواجهونها.
سيكون املرشد نقطة مرجعية للمتطوع .وهو مسؤول عن توفري الدعم الشخيص له .ويجب أن يكون :مستمعاً جيدا ً  ،وموثوقاً  ،واعياً ،
وفهامً  ،إلخ...
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قبل
تقييم االحتياجات:
•تحديد املهارات واملعارف السابقة املطلوبة للدور
•وضع أهداف للتوجيه
•تحديد قدرات وإنجازات املتطوعني
•تحديد األهداف والغايات التي تحدد ما سيعرفه املتطوع أو ميكنه القيام به نتيجة لنشاط تعليمي
•وضع جدول زمني
•تحضري املواد
•لوجستيات ما قبل التطوع :املوقع  ،النقل



مالحظة /يجب التاكد من وجود شخص معني يرافق املتطوعني يف طريقهم إذا أرادوا مناقشة القضايا املتعلقة بتجربة التطوع.

خالل
الرتحيب
أثناء العمل التطوعي  ،يجب أن تتيح املنظمة للمتطوعني فرصة لتبادل الخربات مع متطوعني آخرين.
وضع القواعد
من املهم وضع القواعد يف بداية العمل التطوعي  ،لتجنب سوء التفاهم بني املشاركني واملنظمة املضيفة (مثل ساعات
العمل أو احرتام املوقع) .عالوة عىل ذلك  ،من املهم إعطاء املتطوعني أوصافًا واضحة وشاملة لألدوار واللوائح
والسياسات املعمول بها وآليات الشكاوى.
رسالة وهدف املنظمة  /الجمعية
ارشح بوضوح مهمة وأهداف مؤسستك لتوعية املتطوعني مبهامهم وأدوارهم.
كن دقيقًا بشأن الدور واملهمة
من املهم أن نقدم لجميع املتطوعني نفس فرص التدريب التي يحصل عليها املوظفون بأجر  ،خاصة عندما يعمل كالهام
يف نفس البيئة أو يقومون بأنشطة مامثلة.
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بعد
التقييم
بعد التطوع  ،يجب تنظيم جولة بني قائد املنظمة واملتطوع من أجل تبادل اآلراء واالنطباعات
الشخصية حول التجربة العملية برمتها.

املتابعة
(الخطوات التالية)
التدريب الفردي من أجل تحديد التخطيط املستقبيل مع املتطوع .يف نهاية التجربة  ،سيكون من
األفضل أن يكون هناك لحظة يشارك فيها املتطوعون وموظفو املنظمة تجاربهم وأفكارهم
ومعلوماتهم من أجل إيجاد فرص عمل جيدة أو التخطيط ملستقبل املتطوعني

الشهادة
بعد تجربة التطوع  ،يجب عىل قائد املنظمة إصدار شهادة تشهد بنجاح تجربة التطوع.

18

دليل املجتمع للعمل التطوعي

عوائق التطوع
قد ينجم عدم مشاركة مواطني الدولة الثالثة يف العمل التطوعي عن العوامل التالية:
•تتطلب املشاركة يف العمل التطوعي عادة بذل جهد كبري  ،سواء من حيث الوقت أو املال .بعض مواطني الدولة الثالثة
ليسوا ببساطة يف وضع  ،اقتصاديًا أو اجتامع ًيا (مثل الصعوبات يف رعاية األطفال)  ،ليصبحوا نشطني يف العمل التطوعي.
•بعض مواطني الدول الثالثة غري قادرين عىل املشاركة يف األنشطة التطوعية يف البلد املضيف  ،مام قد يؤدي إىل سوء
الفهم الثقايف والعنرصية.
•ميكن ملواطني الدول الثالثة  ،مثل املتطوعني املحليني  ،أن يتحاملوا عىل العمل مع أشخاص من ثقافات مختلفة
ويواجهون صعوبات يف التغلب عىل هذه الحواجز.
•يف بعض البلدان ال يُسمح ملواطني الدول الثالثة بالتطوع أو يفتقرون إىل التأمني .ويف بلدان أخرى  ،هناك حاجة إىل
بعض التوصيات من أجل أن تصبح متطو ًعا.حيث ال يتمكن ملواطني الدول الثالثة الذين لديهم شبكة اجتامعية محدودة
دامئًا من الحصول عىل هذه التوصيات.
•قلة االعتبار واالعتقاد أحيانًا  -من قبل املسؤولني واملنظامت التطوعية والوكاالت التي تعزز العمل التطوعي  -أن
مواطني الدولة الثالثة ميكن أن يكونوا متطوعني محتملني.5
•يف بعض األحيان ال يدرك مواطنوا الدول الثالثة إمكانيات القيام بعمل تطوعي  ،ألنهم يفتقرون إىل املعلومات حول
األنشطة الوطنية.
•يفتقر مواطنو الدول الثالثة غال ًبا إىل معلومات حول الطريقة التي تعمل بها الجمعيات التطوعية (أي إجراءات االختيار ،
وساعات العمل  ،وإمكانيات التعليم  ،واملسؤوليات)  ،وبالتايل قد يرتددون يف املشاركة فيها.
•عدم بذل جهد من جانب املنظامت غري الحكومية فيام يتعلق بتنويع عملية التوظيف الخاصة بها  ،مام يتيح املزيد من
الفرص لشبكات التعاون التقني للمشاركة بنشاط يف جميع جوانب عمل املنظامت غري الحكومية.
•يجب عىل منظامت املهاجرين  ،والحكومة املحلية والوطنية  ،واملنظامت التي تشارك يف العمل التطوعي  ،واملنظامت
التي تعزز العمل التطوعي أن تبذل قصارى جهدها لزيادة الطلب عىل فرص التطوع وعرضها ملواطني الدول الثالثة
لتعزيز اإلدماج االجتامعي واالقتصادي ملواطني الدول الثالثة.

5

) Münz, A. , (2006الشمول  -إرشاك مواطني البلدان الثالثة يف العمل التطوعي كوسيلة لتحقيق تكامل أفضل .ملرشوع INVOLVE
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إدارة التنوع
ميكن إلدارة التنوع متكني املنظمة من تحقيق الكفاءة واألهداف غري املتوقعة  ،وذلك ببساطة بفضل بعض االهتامم واإلجراءات اليومية.
التنوع مفهوم واسع للغاية وحساس للغاية للتعامل معه .لكل فرد تصور مختلف لألشياء ووجهة نظر مختلفة للعامل .يف العالقات
اإلنسانية  ،ال يوجد نهج عاملي ألن البرش يف مواقفهم وسلوكياتهم مختلفة.

ملاذا التنوع مهم؟

التنوع يغذي االبتكار واإلبداع  ،ويحسن جميع
عمليات حل املشكالت  ،ويجعل األفكار الجديدة
تظهر برسعة أكرب
يقلل التنوع من النزاعات بني املجموعات ويحسن
التعاون يف مكان العمل .عالوة عىل ذلك  ،يساعد
العمل م ًعا أيضً ا عىل تقليل القوالب النمطية
والتحيزات لألشخاص من الثقافات املختلفة

الهدف من إدارة التنوع هو إعطاء كل عامل الفرصة إلبراز اإلمكانيات واملهارات التي تعكس الجنس والعرق والجنسية  .إدارة التنوع
الثقايف  6هي قلب إدارة التنوع .حيث سيكون للمتطوع حرية التعبري عن نفسه يف مكان العمل حيث مفهوم مختلف عن العمل
والبيئة  ،كونها أكرث كفاءة وإنتاجية.
خطوة هامة يف عملية إدخال التنوع يف املنظمة هي تغيري ثقافة العمل .يجب أن تؤدي عملية إدارة التنوع هذه إىل وضع يكون فيه
كل عضو يف املنظمة قاد ًرا عىل تقديم إمكاياته مع الحفاظ عىل القيمه الثقافية.
وبالتايل  ،ال ينبغي أن يكون الهدف من هذه العملية هو استيعاب الثقافات املختلفة يف ثقافة مهيمنة  ،ولكن إنشاء ثقافة متنوعة
مهيمنة.

6

, 2001 UNESCOاإلعالن العاملي بشأن التنوع الثقايف.
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID%3D13179%26URL_DO%3DDO_TOPIC%26URL_SECTION%3D201.html
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قوائم املراجعة
1

قدِّم بيان سياسة يوضح التزامك باملوارد البرشية
املتنوعة وكيف تنوي تحسني متثيل مواطني الدول
الثالثة عىل جميع املستويات.

5

2

توفري التدريب يف العمل يف بيئة متعددة الثقافات
للموظفني عىل جميع املستويات  ،مبا يف ذلك املجلس.

التأكيد عىل فوائد املوارد البرشية املتنوعة وتشجيع
الجميع عىل االلتزام بجعلها تعمل.

6

3

كن حاسامً تجاه املامرسات واإلجراءات التقليدية .ابق
منفت ًحا عىل التنوع والفرص الجديدة.

ترقية مواطني الدولة الثالثة إىل املناصب اإلدارية
وتزويدهم بإمكانية الوصول إىل الدعم الشخيص.

7

4

توفري ظروف عمل مناسبة ومزايا متساوية لجميع
املوظفني واملتطوعني.

تواصل مع املوظفني واملتطوعني  ،وط ّور تبادالً أكرث
انفتا ًحا للمامرسات الجيدة داخل املنظمة  ،وأعطي
مواطني الدولة الثالثة فرصة للمساهمة.

8

يجب عىل منظامت املهاجرين  ،والحكومات املحلية
والوطنية  ،واملنظامت واملنظامت التطوعية املشاركة
التي تعزز العمل التطوعي أن تبذل قصارى جهدها
لزيادة الطلب عىل فرص التطوع وعرضها ملواطني الدول
الثالثة لتعزيز االندماج االجتامعي واالقتصادي ملواطني
الدول الثالثة .
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 3التواصل
يعد التواصل بني املتطوعني واملنظمة املضيفة أم ًرا بالغ األهمية :من املهم إنشاء بيئة آمنة ومتقبلة ميكن ألي شخص أن يفتحها ويعرب
عن نفسه بصدق .عندما تلتقي ثقافتان مختلفتان  ،قد يحدث أن هناك سوء فهم.
التعبري عن املشاعر

املالحظة
(بدون تقييم) واالستامع

التعبري عن االحتياجات

امليزات الرئيسية للتواصل
الجيد والفعال

الطلب (عدم مطالبة شخص ما
بفعل يشء نريده)

من ناحية أخرى  ،يتميز قطع االتصال  ،الذي ميكن أن تنشأ منه النزاعات  ،مبا ييل:

األحكام األخالقية والتقييامت

قطع االتصال

املقارنات

التمييز

عدم تحمل املسؤولية عن أفعاله
ومشاعره
إلقاء اللوم

من املهم أن تضع يف اعتبارك بعض النقاط عند التواصل مع أشخاص من خلفيات مختلفة .يف كثري من الحاالت  ،ميكن أن تختلف رموز
اللغة بشكل كبري بني اللغة والثقافات مام يجعل التواصل أكرث صعوبة.
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خالل التجربة التطوعية  ،ميكن أن تنشأ تحديات أخرى  ،عىل سبيل املثال  ،االعرتاف بالدور املؤسيس للمشغل أو التعبري عن التوقعات
الواقعية للمتطوعني .فيام يتعلق باالعرتاف بالدور املؤسيس للعامل  ،خاصة إذا كان العامل امرأة  ،غالبًا ما ترتبط هذه املشكلة
بالخلفية الثقافية للناس  ،ولكن عاد ًة ما ميكن حلها مبرور الوقت وبتعزيز الثقة واملعرفة املتبادلة .فيام يتعلق بالتعبري عن التوقعات
الحقيقية  ،والدوافع  ،والشكوك :التعبري بوضوح عن الغرض من األنشطة أمر بالغ األهمية .مثال :ميكن تجربة املشاركة يف دورة تدريبية
بطرق مختلفة من قبل املدربني والطالب .بالنسبة للمدربني  ،الهدف هو تدريب الناس عىل وظيفة مستقبلية  ،بالنسبة للمشاركني  ،قد
يعني هذا أنه بعد الجزء التعليمي  ،يجب عىل املدربني اتخاذ إجراءات للعثور عىل وظيفة شاغرة .غالبًا ما يعاين مواطنوا الدول الثالثة
من مخاوف ومشاعر بعدم الكفاية ويرتددون يف جعل توقعاتهم الحقيقية واهتامماتهم رصيحة.
يجب أن يكون املشغلوين قادرين عىل التعبري عن احرتامهم للثقافة والدين
من دون جعل الناس يشعرون بالنقص أو الحكم عليهم  .كم ان الثقة أمر
امر مهم جدا  :فبدون الثقة  ،سيرتدد الناس يف مشاركة مشاعرهم الحقيقية.
كم ان دور الوسيط مهم للغاية :الغرض األسايس من الوساطة هو تعزيز
االتصال والتبادل بني الثقافات املختلفة و احرتام التنوع.

املراجع
) Bassilio, L. Bauer, T. (2010القابلية عىل نقل رأس املال البرشي واستيعاب املهاجرين :تحليل ألملانيا .ورقة مناقشة رقم 4716
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