
 نود أن نتقدم بالشكر للمترجمات املتطوعات من مركز العنود لتنمية الشباب وارف املمثل الوطني – -
غدير الشريف وسمر باقحوم  وآمنة  (للمنظمة الدولية للجهود التطوعية في اململكة العربية السعودية 

الزير على ترجمة النشرة االلكترونية  أدناه.

في هھھھذاا االعددد:
)IAVEأأخبارر من االمنظمة االعالميیة للجهھودد االتطوعيیة (

مؤتمر أأووررووبي ناجح حولل االعمل االتطوعي عبر االشركاتت•
كلمة ووااحدةة فقط•
 مع أأمانداا مكوااشي2015ااستعرااضض لتقريیر حالة االتطوعع االعالمي في االعامم •
رراائدةة في االمنتدىى االدوولي االراابع للموظظفيین االشبابب•
 في مديینة مكسيیكو!)IAVEأأنت مدعو لحضورر مؤتمر االتطوعع االدوولي االراابع وواالعشريین لمنظمة (•

)IAVEأأخبارر من أأعضاء منظمة (
ااالحتفالل بالمتطوعيین في تشادد•
حفل تخرجج في االصومالل تكريیمًا للمتطوعيین وواالتطوعع•
تقريیر عن االتطوعع في االداانمركك•
2020يیومم مساووااةة االمرأأةة ووررؤؤيیة •
 االيیومم..فورردد تلهھم قاددةة االغد بإططالقق منحة جديیدةة عالميیًا٬، برنامج في االقيیاددةة االمدنيیة للموظظفيین االمبتكريین.•

مؤتمر أأووررووبي ناجح حولل االتطوعع عبر االشركاتت
"ما مدى أهمية هذا األمر بالنسبة لي؟  "

 كانن هھھھذاا هھھھو االسؤاالل االذيي ططرحهھ االسيید لورردد مايیكل
 هھھھاستيینجس٬، االرئيیس االعالمي لقسم االموااططنة في شركة

KPMGاالدووليیة على االمشارركيین في االمؤتمر ااألووررووبي  
للتطوعع عبر االشركاتت. 

 وو قد ططُرحح االسؤاالل في نهھايیة االفقرةة ااإلبدااعيیة وواالملهھمة االتي
 قدمهھا االسيید هھھھاستيینجس حولل االتحديیاتت االناتجة عن االوقائع
 االموجوددةة في االعالم وواالتي ددفعت باألمم االمتحدةة إإلى تحديید

أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة.
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 وو قد كانن االموضوعع االذيي تحدثث عنهھ مقنعًا. ففي نهھايیة االيیومم يیجب على كل فردد أأنن يیفكر في قضايیا مثل: االفقر
 وواالظلم وواالتدهھھھورر االبيیئي ووعدمم االمساووااةة وواالعددد االمتزاايید من االمهھاجريین االذيین يیخرجونن من بلداانهھم ررغمًا عنهھم

بحثًا عن ااألمانن٬، كما يینبغي أأنن يیعرفف ما االذيي تعنيیهھ لهھ قضايیا كهھذهه ووماذذاا يیستطيیع أأنن يیفعل حيیالهھا.

 "ما مدىى أأهھھھميیة هھھھذاا ااألمر بالنسبة لي٬، ووليیس إإلى قدرر يیعني موظظفيّ أأوو حكومتي أأوو االجماعة االتي ااتبعهھا ددنيیًا أأوو
جيیرااني؟ ماذذاا سأفعل ألحدثث تغيیيیرًاا ووأأشجعهھ؟" 

  شخصًا يینتمونن إإلى شركاتت عالميیة وومنظماتت غيیر حكوميیة120وو كانن 
  أأيیلولل/سبتمبر في فندقق سميینارر1 آآبب/أأغسطس وو31قد ااجتمعواا في 

 بوكيین االقريیب من ززيیورريیخ في سويیسراا لعقد لهھذاا االمؤتمر ااألوولل وواالذيي
  وواالمنظمة االدووليیةCredit Suisseااستضافتهھ بالتعاوونن كالً من شركة 

).IAVEللجهھودد االتطوعيیة (

 كما تحدثث االسيید رريیتشارردد دديیكتس٬، االمنسق االتنفيیذيي لبرنامج متطوعي
 ااألمم االمتحدةة في خطابهھ ااالفتتاحي االرئيیسي عن االتحديي االذيي كانن محط

 ااهھھھتمامم االمؤتمر بأكملهھ; كيیف سيیتجاووبب مجتمع ااألعمالل مع أأهھھھداافف
 االتنميیة االمستداامة؟ هھھھل سيیتعهھد بتوجيیهھ تركيیزهه االخالص ووذذيي ااألوولويیة

االبالغة للمساهھھھمة في تحقيیق ااألهھھھداافف؟

 وو أأكد االسيید دديیكتس على االحاجة إإلى "إإبدااعع مشتركك" ووهھھھي منهھجيیة
 جديیدةة في االطريیق نحو االتنميیة٬، تأخذ بعن ااالعتبارر االوااقع االمؤسسي

وواالمنافع االمحتملة للتعاوونن بيین االقطاعاتت ووفي ددااخلهھا. 

وو كانت االرسائل ااألساسيیة االتي ذذكرهھھھا وو"االتي يینبغي ااالعتناء ألمرهھھھا" كالتالي:

ددمج أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة مع براامج االمسؤووليیة االمجتمعيیة للشركاتت."

Çااستكشافف مساحاتت جديیدةة ووإإظظهھاررهھھھا. ااختيیارر نقطة االدخولل ااألكثر مناسبة لك."

عقد شرااكاتت جديیدةة ووتغيیيیر االقوااعد."

 بدء االعمل من نقاطط قوةة شركتك (بما في ذذلك االتطوعع االمبني على"
االمهھاررااتت)

االجمع بيین االعمل االخيیريي (االمالل) وواالعمل االتطوعي (ااألشخاصص) "

 ) ااجتماعًا سابقًاIAVEكما عقدتت االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة (
 للمؤتمر يیخص أأعضاء االمجلس االعالمي للعمل االتطوعي عبر االشركاتت

 ووغيیرهھھھم من االشركاتت االمدعوةة. وورركز ااالجتماعع على االحديیث عن
ااززددهھھھارر االبراامج االتطوعيیة في براامج االتطوعع عبر االشركاتت في أأووررووبا.
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 وو شارركك في االمؤتمر من أأعضاء مجلس إإددااررةة االمنظمة االعالميیة للجهھودد االتطوعيیة: كايیلي باتز٬، االرئيیس االعالمي
 للمنظمة وواالتي تحدثت في االجلسة االعامة ااالفتتاحيیة ووأأددااررتت جلستانن أأخريیانن في االمنتدىى. ووكذلك وويینديي

أأووززبوررنن وويیوجيین بالداازز٬، حيیث أأدداارر كالً منهھما جلسة في االمنتدىى.

 أأما فريیق االسكرتارريیة االتابع للمنظمة وواالمتوااجد على أأررضض االميیداانن فتكونن من: كاثي دديینيیزوو لورريي فوستروو
 رراامونا ددررااجوميیر ووكيین آآلن. ووقد ساعدهھھھم من مكتب االسكرتارريیة جيیسيیكا هھھھانن٬، االتي أأنشأتت موقع االمؤتمر

ووحضّرتت االتجهھيیزااتت االمتعلقة بهھ.

 وو سيیطرحح موقع االمؤتمر قريیبًا عدددًاا مقاططع االفيیديیو وواالعرووضض االتقديیميیة ووغيیرهھھھا من االمواادد االتي ااُستعملت في
االمؤتمر. تابعنا ليیصلك ااإلعالنن عن ذذلك.

كلمة ووااحدةة فقط
 كتبهھ: كايیلي باتز٬، االرئيیس االدوولي للمنظمة

)IAVEاالعالميیة للجهھودد االتطوعيیة (
  كلمة٬، تضمنتهھا االوثيیقة15،٬000 مرةة ووااحدةة فقط في االمسوددةة االمكونة من أأكثر من التطوعتظهھر كلمة 

 . ووسيیعقد قاددةة االعالم االقمة في مديینة2015االختاميیة لقمة ااألمم االمتحدةة االمتبنيیة ألجندةة االتنميیة لما بعد عامم 
نيیويیورركك في ووقت الحق من هھھھذاا االشهھر. 

  توضح أأنن تنفيیذ للتنمية املستدامة2030أجندة عام  على أأنن:   تغيير عاملنا من فقرةة45وو تنص االقطعة 
  هھھھدفًا سيیتطلب عمل االحكوماتت17االتعهھدااتت االمفضيیة إإلى تحقيیق أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة االمقترحة وواالبالغة 

 مع االمتطوعيین ووإإشرااكهھم في ااألمر. كما تذكر: "نحن نعترفف أأيیضًا بالدوورر ااألساسي االذيي تلعبهھ االبرلماناتت
 االوططنيیة من خاللل سنهّھم االتشريیعاتت ووتبنيیهھم االميیزاانيیاتت ووددووررهھھھم في ضمانن االمسؤووليیة عن االتطبيیق االناجح

 اللتزااماتنا. كما ستعمل االحكوماتت وواالمؤسساتت االعامة لتطبيیق ما سبق بالتعاوونن مع االهھيیئاتت ااإلقليیميیة وواالمحليیة
 وواالمؤسساتت شبهھ ااإلقليیميیة وواالمؤسساتت االدووليیة وواالمنظماتت ااألكادديیميیة وواالخيیريیة وواالمجموعاتت االتطوعيیة

1ووغيیرهھھھم." 

 )IAVEوو يیعتبر هھھھذاا ااألمر بمثابة ااعتراافف هھھھامم بدوورر االمتطوعيین وواالتطوعع٬، كما أأنهھ أأمر كرست منظمة (
 جهھدهھھھا لصالحهھ منذ عددد من االسنوااتت. ووقد ااكتسب مسمىً ررسميیًا لهھ في مجلس إإددااررةة االمنظمة "ددعوةة للعمل"

.2014أأطُطلق عليیهھ في مؤتمر االتطوعع االعالمي عامم 

  عناصر: االناسس وواالنباتت وواالشفافيیة وواالسالمم وواالشرااكة. ووتوضح هھھھذهه ااألجندةة االتي5وو تتمحورر ااألجندةة حولل 
 سنة االقاددمة.15 هھھھدفًا ستقودد عجلة االتنميیة عبر االـ17ترتكز على االناسس 

 وو باإلضافة لذلك٬، يیتنامى إإددررااكك االناسس بأنن االمتطوعيین سيیشكلونن أأددااةة فعّالة يیمكن عبرهھھھا تعزيیز االتعاوونن بيین
 االقطاعع غيیر االحكومي وواالقطاعع االخاصص بهھدفف االمساعدةة في تطبيیق االمباددررااتت االتنمويیة االرئيیسيیة. ووقد أأُعطي
 هھھھذاا االموضوعع مساحة ووااسعة للحديیث عنهھ في االمؤتمر ااألووررووبي ااألخيیر للتطوعع عبر االشركاتت في ززيیورريیخ

 )٬، كما شاررككIAVE وواالمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة (Credit Suisseوواالذيي عقد بالشرااكة بيین شركة 
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 في االمؤتمر متحدثيین ررئيیسيیيین مثل: االسيید رريیتشارردد دديیكتس٬، االمنسق االتنفيیذيي لبرنامج متطوعي ااألمم االمتحدةة
 وواالدكتورر مايیكل هھھھاستيینجس٬، عضو مجلس االلوررددااتت االبريیطاني في مديینة سكارريیزبريیك بمرتبة قائد وواالرئيیس

  االدووليیة. ووتحدثث كل منهھما عن االفرصص االتي تقدمهھا أأهھھھداافف االتنميیة KPMGاالعالمي لقسم االموااططنة في شركة 
 االمستداامة. بيینما تحدثث عددد من االشركاتت باقتناعع عن بدأأهھھھم مسبقًا في ددعم أأنشطتهھم االخاصة بالعمل االتطوعي

عبر االشركاتت بهھدفف تركك أأثر في ططريیق تحقيیق أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة.

 االتطوعع عباررةة عن كلمة ووااحدةة ووررددتت في مسوددةة االوثيیقة االختاميیة االتي ستصوتت عليیهھا االجمعيیة االعامة لألمم
  أأيیلولل/سبتمبر٬، وولكنهھا تُمثل ااألثر االذيي سيیتركهھ بليیونن متطوعع من حولل االعالم لتغيیيیر عالمنا من25االمتحدةة في 

 سنة االقاددمة.15خاللل تحقيیق أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة عبر االـ

1 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=E

 ااستعرااضض لتقريیر حالة االتطوعع االعالمي في
مع أأمانداا مكوااشي 2015االعامم 

 أأوولل تقريیر) SWVR 2015( 2015يیعد االتقريیر االعالمي لحالة االتطوعع في االعامم 
ً عن قوةة أأصوااتت االمتطوعيین وو مساهھھھمتهھم في تحسيین ططريیقة تنظيیم حيیاةة  يیتحدثث عالميیا

 يیُظهھر االتقريیر كيیف يیتطوعع, وو باالستنادد إإلى أأددلة من ددوولل منتشرةة حولل االعالم. االناسس
 وو, ااألفراادد االعادديیونن بأووقاتهھم وو ططاقاتهھم وو مهھاررااتهھم لتحسيین االطريیقة االتي تنظم حيیاتهھم

 اانضم إإليینا ااألسبوعع. كيیف يیشارركونن بذلك على االمستويیاتت االمحليیة وو االوططنيیة وو االعالميیة
 تعرضهھا أأمانداا مكوااشي من, االمقبل في ندووةة االكتروونيیة تستعرضض نتائجاً في االتقريیر

 وو هھھھي ررئيیسة قسم االمعرفة ووااإلبدااعع, )UNV(برنامج متطوعي ااألمم االمتحدةة 
 كما كانت تشغل منصب قائد االفريیق االمسؤوولل عن كتابة. للمتطوعيین في االبرنامج 

 .يیونيیو االماضي/وو االذيي نُشر في شهھر حزيیراانن 2015تقريیر حالة االتطوعع االعالمي للعامم 
 وو ستستعرضض أأمانداا االنقاطط االرئيیسيیة االوااررددةة في االتقريیر ثم ستجيیب عن أأسئلة االحاضريین في جلسة خاصة

.لذلك

 رراائدةة في االمنتدىى االدوولي االراابع
للموظظفيین االشبابب

 ددُعيیت االسيیدةة رراائدةة االمناعع وواالتي تشغل في
 منظمتنا منصب مديیرةة مشرووعع في قسم
 إإسترااتيیجيیة االشبابب لتمثل االمنظمة في

 االمنتدىى االدوولي االراابع للموظظفيین االشبابب.
 وويینظم االمنتدىى مركز شبابب موسكو متعددد ااألهھھھداافف٬، االذيي أأسستهھ ووززااررةة االثقافة في موسكو. ووقد جرىى االحدثث

  من شهھر آآبب/أأغسطس في مديینة موسكو برووسيیا٬، ووأأُقيیمت خاللهھ االكثيیر من22 ووحتى 19في االفترةة من 
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  نشاططًا150ااألنشطة االتفاعليیة االثقافيیة وواالتربويیة في االمكتباتت وواالمتاحف ووااألماكن االعامة٬، يیزيید عدددهھھھا عن 
 ززاائر. 100،٬000حضرهه ما يیفوقق مجموعهھ االـ 

 وو كانت رراائدةة عضوًاا في مجموعة من االمتحدثيین االدووليیيین االذيین تمت ددعوتهھم من ددوولل
 مختلفة كالهھند ووأأررميینيیا وواالصيین ووأألمانيیا ووليیتواانيیا وومولدووفا. ووقد شارركت بالحديیث عن

 ) - ووخاصة معIAVEااألعمالل االدووليیة االتي تتوالهھھھا االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة (
 االشبابب- ووذذلك في فعاليیة خاصة بمشارركة االخبرااتت االتطوعيیة٬، كما أأقامت ووررشة عمل
 للمدررااء االمتطوعيین االشبابب االمنتميین إإلى عددد من االمنظماتت غيیر االحكوميیة ووووكاالتت

حكوميیة في موسكو. 

  وواالمؤتمر االدوولي2016) االدوولي للتطوعع IAVEاانضمواا إإليینا في مؤتمر منظمة (
للمتطوعيین االشبابب في مكسيیكو

 2016/ 10 – 4: تشريین االثاني/نوفمبر االزمانن
٬، مؤتمر االشبابب)4-10(

: مديینة مكسيیكو٬، االمكسيیكاالمكانن

 اانضمواا إإليینا في شهھر تشريین االثاني/نوفمبر
  لحضورر االمؤتمر االدوولي االراابع وواالعشريین2016

 للتطوعع في مديینة مكسيیكو في االمكسيیك.
 Centroووسيیستضيیف االحدثث مركز 

Mexicano para la Filantropía A.C. (CEMEFI.(

 وو يیدعواا االمؤتمر االدوولي للتطوعع قاددةة االعمل االتطوعي من مختلف االقطاعاتت لالجتماعع ووتقويیة شبكاتت معاررفهھم
 ووكذلك مهھاررااتهھم٬، ووليیتعلمواا االمزيید عن آآخر االتوجهھاتت في عالم االتطوعع وويیتعرفواا على أأفضل ااألنشطة

االتطوعيیة عالميیًا. 

 ) أأيیضًا باستضافة مؤتمرCEMEFIوو قبيیل عقد االمؤتمر االدوولي االراابع وواالعشريین للتطوعع٬، سيیقومم مركز (
  تشريین االثاني/نوفمبر. ووندعواا االشبابب6 ووحتى 4) االدوولي للمتطوعيین االشبابب٬، للفترةة من IAVEمنظمة (

  للحضورر. حيیث يیهھدفف هھھھذاا االمؤتمر إإلى تقديیم  مزيید من االتسهھيیالتت لعمل لشبابب25-16االمتطوعيین في عمر 
االتطوعي وومنح االشبابب مساحة لتحديي ووإإفاددةة بعضهھم ااآلخر.

iave.org/mexico2016كن على ااضطالعع دداائم من هھھھنا 
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)IAVEأأخبارر من أأعضاء منظمة (
ااالحتفالل بالمتطوعيین في تشادد

 كتبهھ: جيیبريیني سليیماني أأملخيیر٬، مؤسس ووررئيیس منظمة نيیرفانا لتمكيین االمرأأةة وواالشبابب في
) في تشاددIAVEأأفريیقيیا ووعضو منظمة (

 تتزاايید شعبيیة االعمل االتطوعي في تشادد ووخاصة بيین االشبابب في
 االقطاعع غيیر االربحي. ووتجاووبًا مع هھھھذهه االشعبيیة االمتزاايیدةة للتطوعع
 في االدوولة٬، سيیُقامم في تشادد حدثث يیحتفي بالتطوعع قبل نهھايیة االسنة
 االحاليیة٬، تستضيیفهھ منظمتانن غيیر رربحيیتانن هھھھما: االجمعيیة االتعاوونيیة

 )COCSADللموااططنة ووحمايیة ااإلنجازز االديیمقرااططي في تشادد (
وومنظمة نيیرفانا لتمكيین االمرأأةة وواالشبابب في أأفريیقيیا. 

 وو قد كرست هھھھاتانن االمنظمتانن غيیر االربحيیتانن ووقتيیهھما ووجهھديیهھما
 لخدمة مجتمعهھما بقيیاددةة شابة من نساء ووررجالل تشادد. حيیث

 رركزوواا على تحسيین االعديید من مختلف االقطاعاتت في مجتمعهھم٬، منهھا: االتعليیم وواالصحة ووحقوقق ااإلنسانن
  شابب100وواالسيیاسة وواالزررااعة وواالثقافة وواالريیاضة. كما أأنهھم يیرتبونن في كل شهھر حدثًا خدميیًا لحشد أأكثر من 

يیخصصونن ووقتهھم للتطوعع.

 وو في هھھھذاا االعامم٬، قُدررتت جميیع أأعمالل االمنظمتيین وومجهھوددااتهھما االمضنيیة على االمستوىى االعالمي٬، فقد ددُعيیت
 مؤسِسة منظمة نيیرفانا ووررئيیستهھا وواالعضو االنشيیط في االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة٬، االسيیدةة جيیبريیني

 ) في االواليیاتت االمتحدةة. كما سنحت لهھاYALIسليیماني أأملخيیر للمشارركة في مباددررةة قاددةة أأفريیقيیا االشبابب (
 االفرصة لتقابل االرئيیس ااألمريیكي باررااكك أأووباما في مديینة ووااشنطن دديي سي في شهھر آآبب/أأغسطس االماضي. ووقد

 أأووصاهھھھم االرئيیس جميیعًا بمتابعة أأعمالهھم االعظيیمة ووططلب من بقيیة االشبابب أأنن يیحتذوواا بهھم. ووقد أأُعطي كل
 ) شهھاددةة إإتمامم موقعة من االرئيیس أأووباما نفسهھ. لقد كانت فعالً نعمة عظيیمة حققهھاYALIمشارركك في مباددررةة (

االعمل االتطوعي االذيي يیقومم بهھ هھھھؤالء االرجالل وواالنساء يیوميیًا لتحسيین حيیاةة االناسس في مجتمعاتهھم. 

 ) وومنظمة نيیرفانا مناسبة مذهھھھلة للمتطوعيینCOCSADوو يیتوقع أأنن يیكونن االحدثث االذيي تستضيیفهھ جمعيیة (
 االتشادديیيین لتُسمع أأصوااتهھم ووليیُحتفى بهھم. باإلضافة إإلى أأنهھ سيیمثل فرصة رراائعة لتعميیق االمزيید من عالقاتهھم مع

االحكومة ووتقديیم توصيیاتت متعلقة بتوسيیع ررقعة االعمل االتطوعي في تشادد بشكل أأكبر ووددعمهھ.  

 االمكتبة ااإلنسانيیة تحتفل بالذكرىى االسبعيین لالستقاللل : االمحارربيین في سبيیل
 ااالستقاللل االوططني وواالمتطوعيین يیجتمعونن باعتباررهھھھم موااططنيین

 )IAVEكتبهھ: يیونيیهھ بارركك٬، االمديیر االتنفيیذيي لمركز سيیؤوولل للتطوعع وواالممثل ااإلقليیمي لمنظمة (
في منطقة آآسيیا وواالمحيیط االهھادديي
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 نظم مركز سيیؤوولل للتطوعع ووتخليیدًاا للذكرىى االسبعيین الستقاللل
 االبالدد سلسلة خاصة من االمحاضرااتت االتي قدمتهھا "االمكتبة

 ااإلنسانيیة" تحت ااسم "االمحارربيین في سبيیل ااالستقاللل االوططني
 وواالمتطوعيین يیجتمعونن باعتباررهھھھم موااططنيین"٬، ووفُتحت جلساتت

االمحاضرااتت ليیحضرهھھھا كافة االعمومم.

 وو يیعد هھھھذاا االبرنامج ووااحدًاا من االبراامج االرئيیسيیة االتي يیركز
 عليیهھا مركز سيیؤوولل للتطوعع من خاللل منصتهھ اااللكتروونيیة

 للتطوعع (عالم االتطوعع) بهھدفف نشر قيیمتهھ االجوهھھھريیة; بناء عالم
 أأفضل عبر ااألنشطة االصغيیرةة االيیوميیة. وويیسمح هھھھذاا االبرنامج
 لألفراادد بمقابلة االمتطوعيین االنشيیطيین في كورريیا باإلضافة إإلى
 ااألشخاصص االذيین قاتلواا سعيیًا نحو ااالستقاللل في االماضي
 ووسماعع قصصهھم. كما يیمنح ذذلك ااألفراادد فرصة لعصف

 أأذذهھھھانهھم وومشارركة بعضهھم٬، وويیعطيیهھم مجاالً للتعاوونن فيیما يیتعلق
 بتنظيیم ااألنشطة االخاصة بالمسؤووليیة االمجتمعيیة. ووهھھھذاا هھھھو نوعع

االوعي االمدني االمطلوبب في مجتمعاتنا االيیومم.   

 7وو تشمل سلسلة "االمحارربيین في سبيیل ااالستقاللل االوططني وواالمتطوعيین يیجتمعونن باعتباررهھھھم موااططنيین" 
  أأجزااء. حيیث رركز االجزء ااألوولل على االموااططنيین في االماضي٬، أأما3محاضرااتت٬، قُسمت بموااضيیعهھا إإلى 

االجزء االثاني فركز على االموااططنيین في االوقت االحالي٬، بيینما سلط االجزء االثالث االضوء على موااططني االمستقبل.

حفل تخرجج في االصومالل تكريیمًا للمتطوعيین وواالتطوعع
 )٬، وواالممثل االوططنيSOCVAكتبهھ: محمد آآددمم إإسحاقق عبد االرحمن من االمركز االصومالي لألنشطة االتطوعيیة (

) في االصوماللIAVEلمنظمة (

 وو عالووةة على سلسلة االمحاضرااتت٬، شملت ااألنشطة االتي خطط لتنظيیمهھا االمتطوعونن - باإلضافة إإلى االتطوعع -
 تنظيیم فعاليیة في حديیقة ااالستقاللل في ااألوولل من شهھر آآبب/أأغسطس يیشرحونن فيیهھا تفردد يیومم ااالستقاللل ووتميیز

ااألشخاصص االذيین قاتلواا للوصولل إإلى ااستقاللل ووططني.

  ووقد تعاوونت منظمة ددرريیميینج برشش غيیر االربحيیة مع العبي
 فريیق سيیؤوولل سامسونج ثندررزز لكرةة االسلة وومشجعيیهھ لرسم

 جداارريیة تمثل االوعي االمدني بمقاتلي ااالستقاللل االوططني٬، ووذذلك
 Seodaemunعلى جداارراانن متحف سجن سيیودداامو االتارريیخي (

Prison History Hall (

 ) من خاللل هھھھذاا االبرنامجSVCوو يیطمح مركز سيیؤوولل للتطوعع (
 إإلى عرضض ووتكريیم حيیاةة من حارربواا ألجل ااالستقاللل االوططني
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 ووقاددوواا -تطوعًا- حركة االحريیة ضد ااالحتاللل االيیاباني في االماضي٬، ووكذلك حيیاةة االمتطوعيین من أأفراادد االمجتمع
 ممن شقواا في سبيیل إإحدااثث تغيیيیر إإيیجابي على مستوىى االمجتمع االكورريي. وويیأمل االمركز في ررفع مستوىى

االوعي االمدني بمشارركتهھ تلك االقصص مع االموااططنيین االكورريیيین االحاليیيین. عالووةة على ذذلك٬، ال يیهھدفف مركز (
SVCبهھذاا االبرنامج إإلى تسليیط ضوء جديید على مفهھومم االتطوعع ووحسب٬، بل يیسعى لتشجيیع االمشارركة االفعّالة ( 

بالعمل االتطوعي بيین موااططني كورريیا.

  حفل تخرجج في2015) في شهھر آآبب/أأغسطس SOCVAنظم االمركز االصومالي لألنشطة االتطوعيیة (
 االعاصمة مقديیشو لخريیجي مدااررسس جوااهھھھر االسالمم من االمرحلتيین ااالبتداائيیة وواالمتوسطة٬، ووهھھھي من االمدااررسس

 ). ووعُد ااالحتفالل بمثابة تحيیة تقديیر عظيیمة للمتطوعيین ووللتطوعع٬، حيیث حضرههSOCVAاالتي يیديیرهھھھا مركز (
 ضيیوفف من قطاعاتت مختلفة في االمجتمع تشمل ممثلي االمدااررسس وواالجامعاتت ووشركاتت ااالتصاالتت وواالبنوكك

ووغيیرهھھھا.

) االتالي:SOCVAوو من أأهھھھداافف مركز (

. تأسيیس االمدااررسس لتطويیر االتعليیم في االبلد.1

.االتأكد من ااستطاعة أأططفالل االعائالتت االفقيیرةة االذهھھھابب إإلى االمدررسة.2

 ) لتأسيیس خمس غرفف لصالح مدررسة جوااهھھھر االسالممSOCVAوو من خاللل جهھودد متطوعيیهھ٬، ررتب مركز (
 ااالبتداائيیة وواالمتوسطة ووكرسس جهھوددهه لذلك ااألمر٬، حيیث تعمل االمدررسة على فترتيین: في االصباحح ووبعد االظهھر.

 وويیقومم االمتطوعونن بجمع كل ما يیلزمم االمدررسة من االتجهھيیزااتت وواالمعدااتت٬، كما يیعملونن على تقليیل تكاليیف
 االمدررسة بقدرر االمستطاعع من خاللل االتطوعع. باإلضافة لذلك٬، ال يیتقاضى أأيي فردد من ططاقم االمدررسة -سوااءًاا كانن

).SOCVAإإدداارريیًا أأوو معلمًا- ررااتبًا شهھريیًا٬، وولكنهھم يیحصلونن على مكافآتت تشجيیعيیة يیقدمهھا لهھم مركز (

 كما نجح متطوعو االمركز بجمع تبرعاتت من االشركاتت لتغطيیة تكاليیف حفل االتخرجج ووكذلك لمكافأةة االطالبب
  ططالبًا)51،٬ ططالبًا) ووتقديیم منح ددررااسيیة للطالبب ذذوويي االعالماتت االمرتفعة بتميیز (61ذذوويي االعالماتت االمرتفعة (

بحيیث يیستطيیع هھھھؤالء إإكمالل ددررااستهھم في االسودداانن أأوو في االخاررجج.

 وو فضالً عن ذذلك٬، تطوعع االطالبب أأنفسهھم في االمدررسة٬، حيیث عملواا كمدررسيین لزمالئهھم يیخدمونن االطالبب
 ااآلخريین في ددررااساتهھم٬، ووكذلك كوسطاء لزمالئهھم يیساهھھھمونن في حل االخالفاتت وواالنزااعاتت بيین االطالبب ووتنظيیم

حمالتت تبرعع للمدررسة٬، كما يیدرربونن االفرقق االريیاضيیة وويیديیروونهھا. 

 وو ررحب االسيید حسيین إإيیجالل علي٬، مديیر االمدررسة بحضورر االحفل٬، شاكرًاا االمركز االصومالي لألنشطة
 ) وواالشركاتت االدااعمة للحدثث وومن شارركك في تشجيیع االخريیجيین٬، كما تطرقق لذكر أأهھھھميیةSOCVAاالتطوعيیة (

ااألنشطة االتطوعيیة لتطويیر االتعليیم في االصومالل.

 ) على أأنن االحفل كانن يیهھدففSOCVAبيینما أأكد االسيید محمد عبد االرززااقق ووباعتباررهه نائب ررئيیس مركز (
 ألمريین ررئيیسيیيین: تحفيیز االخريیجيین وومكافأتهھم ووتشجيیع ااألنشطة االتطوعيیة ووتقديیم االعرفانن لهھا. ووأأووضح بأنن تلك

ااألمورر ذذااتت أأهھھھميیة بالغة بالنسبة إلعاددةة بناء االصومالل.

 أأما االسيید حسيین محمد شيیداانن وواالذيي تحدثث نيیابة عن بقيیة ااآلباء٬، فشكر كالً من االمركز االصومالي لألنشطة
 ) ووإإدداارريیي وومعلمي االمدررسة. ووذذكّر االحاضريین بأنن االموضوعع االرئيیسي للحفل هھھھو: "قمSOCVAاالتطوعيیة (
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 بعملٍ تطوعي"٬، ووهھھھو موضوعع يیتناسب مع منهھجيیة االمركز االتي تهھتم بموضوعع تمكن االعائالتت االفقيیرةة من
.1990االحصولل على االتعليیم بسهھولة ووذذلك عبر ااألنشطة االتطوعيیة٬، عقب سقوطط االحكومة االرسميیة عامم 

 ٬، ووهھھھو من االمنظماتت االتطوعيیة غيیر االربحيیة٬، ووعضو في2014) قد أأُسس في االعامم SOCVAوو كانن مركز (
 ) ووممثل ووططني لهھا ووكذلك بالنسبة لالتحادد االعربي لألعماللIAVEاالمنظمة االعالميیة للجهھودد االتطوعيیة (

).AFFVAاالتطوعيیة (

 نرجو مالحظة أأنهھ في عددد شهھر آآبب/أأغسطس من االمجلة االشهھريیة اااللكتروونيیة للمنظمة٬، ووررددتتتصحيیح: 
 مقالة عن سورريیا بعنواانن: (االمشرووعع االتنمويي االصغيیر بحماةة في سورريیا)٬، ووهھھھي مكتوبة بقلم االدكتورر: محمد

) في سورريیا.IAVEإإيیادد االزعيیم٬، االممثل االوططني لمنظمة (

تقريیر عن االتطوعع في االداانمركك
) في االداانمرككIAVEكتبهھ: أأوولي كريیستيیانن ماددسن٬، االممثل االوططني لمنظمة (

 % من االسكانن االداانمركيیيین ممن40ططبقًا لتقريیر سيینشر قريیبًا عن مجالل االتطوعع في االداانمركك٬، تطوعع أأكثر من 
  شهھرًاا االماضيیة. ووتظهھر تقارريیر سابقة أأنن كل متطوعع يیتبرعع بحواالي12 سنة خاللل االـ16تزيید أأعماررهھھھم عن 

  يیقومونن بأعمالل تطوعيیة. وويیبيین االتقريیر أأنن49 وواالـ29 ساعة في االمتوسط٬، ووأأنن معظم ااألفراادد بيین سن االـ15
 أأكثر االمجاالتت االتي يینشط فيیهھا االمتطوعونن هھھھي االريیاضة وواالتسليیة. ووررغم ذذلك٬، اانخرطط عددد متزاايید من

االمتطوعيین خاللل االسنوااتت االماضيیة في مجالل االتطوعع االمجتمعي. 

 وو نذكر هھھھنا بعضًا من أأكبر االتغيیيیرااتت االتي ططرأأتت على االتطوعع
مقاررنةً بالتقارريیر االماضيیة: 

 يیتوااجد االنساء وواالرجالل في ااألعمالل االتطوعيیة بنسبة"
 متساوويیة تقريیبًا (كانن االرجالل يیتفوقونن على االنساء في هھھھذاا االمجالل في

االماضي).

ززيیاددةة ااألعمالل االتطوعيیة في االمجالل االمجتمعي."

ااررتفاعع نسبة االتعاوونن بيین االسلطاتت االمحليیة وواالمنظماتت االتطوعيیة."

االمزيید من االمتطوعيین االفعاّليین في أأكثر من منظمة وواالمشارركيین في مجاالتت ااهھھھتمامم عدةة وو مختلفة."

 يیمكنك في االتقريیر االقرااءةة عن أأبرزز االشخصيیاتت عالم االتطوعع في االداانمركك مؤخرًاا٬، ووقد حُدددتت بداايیة شهھر
 تشريین ااألوولل/أأكتوبر كموعد لنشر االتقريیر٬، على أأنن تقومم بذلك ووززااررةة االشؤوونن ااالجتماعيیة وواالدااخليیة٬، بيینما

 ) بتنظيیم من ميیتي هھھھيیو ووأأوولي كرستيیانن ماددسنCFSAيیتولى إإعدااددهه االمعهھد االداانمركي للجهھودد االتطوعيیة (
) في االداانمركك).IAVE(االممثل االوططني لمنظمة (

 وو إإذذاا أأررددتت االحصولل على مزيید من االمعلوماتت٬، فتفضل بالتوااصل مع أأوولي كرستيیانن ماددسن على االبريید
 ocm@frivillighed.dkاااللكترووني 
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2020يیومم مساووااةة االمرأأةة ووررؤؤيیة 
 )IAVEكتبهھ: سوززاانن دداانيیش من منظمة االجمعيیاتت االصغرىى االدووليیة وواالممثل االوططني لمنظمة (

 في االواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیة.

 صاددفف تارريیخ يیومم ااألرربعاء االساددسس وواالعشريین من شهھر آآبب/أأغسطس٬، يیومم مساووااةة االمرأأةة في االواليیاتت
  كانن1920 آآبب/أأغسطس من عامم 26. ووهھھھو يیومم هھھھامم٬، ألنن تارريیخ 1972االمتحدةة. ووااُعترفف بهھذاا االيیومم منذ االعامم 

 االتارريیخ االذيي أأُقر فيیهھ االتعديیل االتاسع عشر على ددستورر االواليیاتت االمتحدةة وواالذيي منح االنساء حق االتصويیت
قانونًا. وومثّل يیومم ااألرربعاء االماضي االذكرىى االخامسة وواالتسعيین لذلك االتشريیع. 

 وو للنساء حق في االتصويیت ووهھھھو حق ضخم٬، لكننا نعلم أأنهھ في االواليیاتت االمتحدةة - ووكغيیرهھھھا من االدوولل ااألخرىى-
 ال يیزاالل عدمم االمساووااةة موجوددًاا٬، حيیث نشاهھھھد االفاررقق في ااألجورر ووفي االقيیاددااتت االعليیا٬، باإلضافة إإلى ااألعداادد
 االكبيیرةة من االنساء االالتي يیعشن حيیاةة االفقر ووكذلك قلة ددعم قضايیا االصحة االمتعلقة بالنساء وواالمتاجرةة بالبشر

وواالعنف ااألسريي.. وواالقائمة تطولل ووتطولل. 

وو هھھھذاا ما يیجعل أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة ذذااتت عالقة قويیة بالموضوعع.

 وو ال يیعد يیومم مساووااةة االمرأأةة في االواليیاتت االمتحدةة يیومم عطلة كبيیر٬، وولكنهھ يیشكل فرصة لعرضض ااألعمالل االتي
 Vision) 2020تخطط لهھا أأيي منظمة تهھتم بالنساء وواالفتيیاتت. ووبتلك االرووحح٬، ززاادد نشاططي االعمل على (ررؤؤيیة 

 ٬، ووهھھھي مباددررةة ووططنيیة مقرهھھھا فيیالددلفيیا في وواليیة بنسلفانيیا٬، هھھھدفهھا تحقيیق االمساووااةة للمرأأةة بحلولل عامم2020
 االذيي يیمثل االذكرىى االمئة لحق االنساء في االتصويیت. وولديیهھم أأرربعة أأهھھھداافف ووططنيیة:2020

 االقيیاددااتت االعليیا: ززيیاددةة عددد االنساء في مناصب االقيیاددةة االعليیا٬، إإيیمانًا بأنن ززيیاددةة عدددهھھھن في هھھھذهه االمناصب"
سيیقودد إإلى ووجودد االمزيید من أأماكن االعمل االتي يیملؤهھھھا االجو االعائلي االلطيیف.

ااألمانن ااالقتصادديي: تعزيیز ااألمانن ااالقتصادديي بالنسبة للنساء ووتحقيیق االمساووااةة في ااألجورر."

 تعليیم االشبابب: تعليیم االشبابب أأهھھھميیة تقديیر االمفاهھھھيیم االتاليیة: االمساووااةة بيین االجنسيین وواالقيیاددةة بالتشارركك"
وواااللتزاامم االمدني.

حشد االناخبيین: إإشرااكك االناسس للتصويیت ووتعليیمهھم ذذلك ووززيیاددةة مشارركة االنساء في االعمليیة االسيیاسيیة."

  مع بعض االمحاوورر االمعيینة في أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة. ووأأنا متفائلة جدًاا2020وو يیرتبط عمل مباددررةة ررؤؤيیة 
 حيیالل إإمكانيیة تحقيیق أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة في االواليیاتت االمتحدةة٬، حيیث تنتهھي االمهھلة االزمنيیة االمحدددةة لهھا في

- تسعى فعالً لتحقيیق االمساووااةة.2020 ووذذلك بمعرفتي أأنن هھھھناكك منظماتت -من ضمنهھا مباددررةة ررؤؤيیة 2030االعامم 
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 االيیومم..فورردد تلهھم قاددةة االغد بإططالقق منحة جديیدةة عالميیًا٬، برنامج في
االقيیاددةة االمدنيیة للموظظفيین االمبتكريین

 ) االعالمي للعمل االتطوعي عبر االشركاتت ووكذلكIAVE(تمتلك شركة فورردد للسيیاررااتت عضويیة في مجلس منظمة (
 في مجموعة االعمل االبحثيیة عن االتطوعع عبر االشركاتت في مجالل االكوااررثث االتابعة لنا٬، كما أأنهھا ررااعيیة لشبكتنا

 االعالميیة االخاصة بمرااكز االتطوعع االوططنيیة.

  ووقد أأعلنت شركة فورردد عن إإططالقهھا مباددررتانن جديیدتانن االيیومم لتقويیة قيیاددااتهھا في مجالل االخدمة االمجتمعيیة وولمنح
االموظظفيین االشبابب فرصة إإبدااعيیة يیستكشفونن من خاللهھا ااهھھھتمامهھم االمتزاايید بااللتزاامم االمدني وواالتطوعع.

 وو ستطلق االشركة وومديیرهھھھا االتنفيیذيي االسيید بيیل فورردد برنامج (بيیل فورردد تحديي االعالم ااألحسن)٬، ووهھھھو بمثابة منحة
  ددووالرر أأمريیكي لصالح مشارريیع االخدمة االمجتمعيیة االتي سيیبتكرهھھھا500،٬000عالميیة ستقدمم مكافآتت تصل إإلى 

 موظظفي االشركة. ووستمولل االشركة االبرنامج بالتعاوونن مع بيیل فورردد٬، كما سيیعمل االبرنامج باالشترااكك مع مجموعة
  شخص وواالتي30،٬000(متطوعي فورردد)٬، وويیُقصد بهھم االشبكة االدووليیة االخاصة بفورردد من االمتطوعيین االبالغ عدددهھھھم 

ستحتفل بذكرااهھھھا االعاشرةة في هھھھذهه االسنة.  

 30 موظظفًا أأمريیكيیًا ممن تقل أأعماررهھھھم عن االـ٬30، حيیث سيیتم ااختيیارر 30كما تبدأأ االشركة برنامج ثالثيین تحت االـ
 سنة ألخذ ددررووسس تستغرقق مدتهھا سنة٬، يیتعلمواا فيیهھا مفاهھھھيیمًا متعلقة بااللتزاامم االمدني وومهھاررااتت االقيیاددةة مع االتركيیز على
 االعمل االخيیريي وواالتطوعع. ووسيیجمع االبرنامج أأيیضًا االموظظفيین بعددد من االمنظماتت غيیر االربحيیة٬، بحيیث تستطيیع شركة

فورردد وواالمنظماتت االخيیريیة كالهھھھما االتعلم من ااألجيیالل االشابة.

 يیقولل بيیل فورردد: "نرىى االخدمة االمجتمعيیة كإحدىى االسلع االتي تقدمهھا شركتنا ووتقدمهھا عائلة فورردد. ووبما أأننا نحتفل
 باالنجاززااتت االعظيیمة االتي حققهھا (متطوعو فورردد)٬، فإننا نتطلع إإلى االمستقبل مع براامج اابتكارريیة ترفع نسبة ااالستفاددةة

من قوىى االمتطوعيین ووتبني االجيیل االقاددمم من قاددةة االمجتمع."  

  تجاووبًا مع كاررثة تسونامي االمحيیط االهھنديي االمدمر.2005وو قد أأططلق بيیل فورردد مشرووعع (متطوعي فورردد) في عامم 
 ووقد ساعد االمتطوعونن خاللل ااألسبوعع ااألوولل في جهھودد إإعاددةة االبناء بعد االتسونامي٬، حيیث قضى موظظفي شركة فورردد

  ساعة في ررحلة االحافلة ليیعيیشواا أأسبوعًا كامالً في أأجوااء حاررةة٬، قامواا فيیهھ بخلط االخرسانة14،٬االوااقعة في تايیلند 
ووصف قطع االقرميید على ااألسطح ووحفر ااألساساتت ووبناء االحيیطانن وومساعدةة أأهھھھالي االقرىى ليیبدؤؤوواا حيیاتهھم من جديید. 

 30،٬000إإنن تلك االمساعدااتت ووااإلحساسس بالمجتمع قد تزاايید حتى كونّن شبكة تعاوونيیة عالميیة كبيیرةة٬، يیعمل فيیهھا 
 9،٬000 مشرووعع موززعع بيین االقاررااتت االستة. فقد عمل ااآلالفف من متطوعي فورردد على 1،٬600متطوعع كل سنة على 
  ددوولة٬، تنوعت بيین مساعدةة ااألططفالل على االقرااءةة وومحارربة االجوعع ووإإيیصالل االميیاهه االنظيیفة.40مشرووعع في أأكثر من 

ووساهھھھمت أأعمالهھم بذلك في تسجيیل أأكثر من مليیونن ساعة خدمة مجتمعيیة.

 وو للمزيید من االتفاصيیل عن برنامج (بيیل فورردد تحديي االعالم ااألحسن)٬، نذكر أأنن االبرنامج يیهھدفف إإلى إإعطاء االموظظفيین
 االمتطوعيین االفرصة للعمل مع االجماعاتت االمحليیة في االموااقع االتي تعمل بهھا شركة فورردد لتطبق مشارريیع االخدمة
 االمجتمعيیة االممولة من قبل برنامج االمنح االجديید. ووسيیركز االمشرووعع على ثالثة حقولل تمثل حلوالً مستداامة

 الحتيیاجاتت االمجتمع ووللحركة ااالجتماعيیة; بمعنى حاجاتهھ ااألساسيیة كالغذااء وواالمأووىى ووكذلك االمشاكل االمتعلقة بالميیاهه
 بما في ذذلك كيیفيیة االحصولل عليیهھ وومدىى نقاءهه وونظافتهھ. وومن االمتوقع أأنن يیتم االحصولل على االدعم االمالي في منتصف

.  2016االعامم 
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