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

في هذه النشرة

)IAVEأأخبارر من االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة (
ررسالة من االرئيیسة االدووليیة للمنظمة!
ررسالة ووددااعع من دداانيیيیل بورريیتيیكا!
IAVEYouth#اانضمواا لمجموعة !

IAVEأأخبارر من أأعضاء منظمة  
االتجمع االوططني للشبابب في مورريیشيیوسس!
االمشرووعع االتنمويي االصغيیر بحماةة في سورريیا!
تطوعع أأسترااليیا يیعلن عن االتعريیف االجديید للتطوعع!
االمركز االتطوعي االكورريي يیحتفل بالذكرىى االعشريین لتأسيیسهھ!
+: االمهھاررااتت االمكتسبة عبر االتطوععVOLمنصة االتطوعع ااألسبانيیة تعمل على مشرووعع !
تضامن االمجمتع عبر االتطوعع!
االقانونن االكنديي للتطوعع االمدعومم من أأرربابب االعمل!
 معالجة ااإلتجارر بالبشر مع االجمعيیة االدووليیة لتجمع االشبابب وومنظمة االطريیق االموحد االدووليیة !
االشركاتت االراائدةة توحد جهھوددهھھھا إلططالقق مؤتمر أأمريیكا االالتيینيیة للتطوعع عبر االشركاتت !

أأخبارر من االمجتمع االعالمي للتطوعع
ااحفظ االتارريیخ: االخامس من نوفمبر هھھھو االيیومم االعالمي لمدررااء االتطوعع!!
تأمالتت في االمتطوعيین وواالمجتمع االمدني ووأأهھھھداافف ااألمم االمتحدةة للتنميیة االمستداامة!

E-IAVE
2015  آآبب/ أأغسطس  



ررسالة من االرئيیسة االدووليیة للمنظمة 
IAVE  االرئيیسة االدووليیة لمنظمة بقلم كايیلي بيیتس

 "2015حالة املجتمع املدني لعامتقريیر سيفيكوس " االذيي تحدثت عنهھ االشهھر االماضي نشرتت منظمة حالة التطوع العامليبعد إإصداارر منظمة ااألمم االمتحدةة لتقريیر 
)State	  of	  Civil	  Society	  Report	  كاتبًا من كتابب االمقاالتت االذيین تطرقواا  لنطاقق ووااسع من االموااضيیع ووااألفكارر االتي أألقت27وويیحويي تقريیر هھھھذاا االعامم مساهھھھماتت ) 2015  

.االضوء على االتحديیاتت ووفرصص االمجتمع االمدني ووكتبواا عن بعض االموااضيیع االمشتركة
 )State of Civil Society Report 2015"(انعكاس للمجتمع التطوعي اليوم أأنن تكونن من ضمن أأوولئك االمدعويین للمساهھھھمة. وويیعد مقالل  "IAVEوويیسر منظمة 

  عضوًاا من قاددةة االتطوعع في شبكة22 االتي كتبتهھا االمديیرةة االتنفيیذيیة كاثي دديینيیس ووكبارر االمستشارريین االدكتورر كيین أأليین حيیث تطرقق االتقريیر لمساهھھھماتت IAVEمساهھھھمة  
 ددوولة. 19 االذيین يیمثلونن كل مناططق االعالم في IAVEأأعضاء 

 هھھھذاا وويیلقي االمقالل االضوء على أأرربعة "مساهھھھميین" ررئيیسيیيین يیعدّهھھھم االكتابب من ااألشخاصص أأصحابب االتأثيیرعلى االتطوعع االعالمي باإلضافة إإلى سبعة قضايیا أأساسيیة تمثل
االتحديیاتت وواالفرصص االتطوعيیة االتي ماززاالت بانتظارر ااالعتراافف بهھا كقوةة عالميیة للتغيیيیر. ووهھھھذاا مما سيیدعوكك للتفكر؛ لذاا فأنا أأحثك على قرااءةة االمقالل.

 ووليیس من االمستغربب حدووثث االتغيیيیر في منظمتنا حيیث أأننا ووددعنا ممثل االشبابب في مجلس ااإلددااررةة االسيید دداانيیيیل بورريیتيیكا في ااجتماعع آآبب/أأغسطس. ووسيیخلفهھ االسيید سامم
جونسونن في تولي منصب ممثل االشبابب حيیث سبق ااإلعالنن عن ذذلك لألعضاء االشهھر االفائت.   

 IAVE ووتركك منصبهھ بعد أأنن خدمم فيیهھ لفترتيین كاملتيین. وومن االمؤكد أأنن االكثيیر منكم قد سمع دداانيیيیل ووهھھھو يیتحدثث في مؤتمر 2009 عامم IAVEاانضم دداانيیيیل لمجلس إإددااررةة 
  معبرًاا عن تطوعع االشبابب بقوةة ووبشغف. وورربما تأثرتت مثلي بإيیمانن دداانيیيیل بالدوورر االذيي يیمكن أأنن يیلعبهھ2011االعالمي أأوو مؤتمر االشبابب أأوو االقمة االعالميیة لتطوعع االشبابب في 

االتطوعع في تغيیيیر حيیاةة االشبابب ووتعزيیز قدررااتهھم لتولي منصب االقيیاددةة في مجتمعاتهھم. ووفي هھھھذاا االسيیاقق يیمثل دداانيیيیل قدووةة للشبابب.    
 ووقد أأظظهھر دداانيیيیل بصفتهھ أأحد أأعضاء مجلس ااإلددااررةة ااستعدااددهه لتقبل ااآلررااء االجديیدةة االمطرووحة  على االساحة وونماذذجج االتحديیاتت االموجوددةة ووأأبرزز ما قامم بهھ هھھھو ااستمرااررهه في

إإلهھامم ززمالئهھ في مجلس ااإلددااررةة بشأنن أأهھھھميیة صوتت االشبابب ووااألددوواارر االتي يیشعروونن بقيیمتهھا حقًا.   
 ووبالنيیابة عن مجلس إإددااررةة االمنظمة ووأأمنائهھا ووأأعضائهھا أأتمنى أأنن يیحظى دداانيیيیل بكل نجاحح في مستقبلهھ كقائد للتطوعع. ووأأنا على يیقيین أأنن حبهھ للمنظمة سيیظل في قلبهھ كما

ستظل ذذكرااهه ررااسخة في أأذذهھھھننا.

State of Civil Society Report 2015 -  2015 تقرير حالة املجتمع املدني لعام http://civicus.org/index.php/en/media-centre-129/reports-
and-publications/socs2015

A Reflection on Today’s Global Volunteer Community - انعكاس للمجتمع التطوعي العاملي اليوم 
http://civicus.org/images/SOCS2015_ESSAY5_VolunteerCommunity.pdf

http://civicus.org/index.php/en/media-centre-129/reports-and-publications/socs2015
http://civicus.org/index.php/en/media-centre-129/reports-and-publications/socs2015
http://civicus.org/images/SOCS2015_ESSAY5_VolunteerCommunity.pdf


ررسالة ووددااعع
 IAVEبقلم دداانيیيیل بورريیتيیكا ممثل االشبابب بمنظمة 

 تبدأأ كل ررحلة بابتساماتهھم االملهھمة٬، فهھذاا االعمل االشاقق يیستحق كل ما بذلناهه ألجلهھ حيیث حظي سبعة عشر ططفالً ممن يینمونن لفئاتت االمجتمع االمحروومة بأفضل أأسبوعع في
 حيیاتهھم ووذذلك في باكونجو (االمخيیم االصيیفي االسنويي االذيي يیرأأسهھ متطوعونن شبابب). فقد أأعادد هھھھذاا ااألسبوعع االسحريي االحيیاةة لكل ذذكريیاتي حولل أأبطالل االعالم االذيین أألهھموني

  أأوولئك ااألبطالل يیطلق عليیهھم االمتطوعيین ووأأنا أأسميیهھم أأصدقائي.. IAVEوواالفضل في ذذلك يیعودد لمنظمة 
  كنت خاللهھا عضوًاا للفريیق االذيي أأعادد هھھھيیكلة إإسترااتيیجيیة االشبابب. أأشعر ووكأنناIAVEحانن ووقت االوددااعع بعد أأنن قضيیت أأرربع سنوااتت بصفتي ممثل االشبابب بمجلس إإددااررةة 

 باألمس حيین كنا في مجلس االشبابب ببرشلونة أأوو حيین أأسسنا االمجلس االكولمبي للتطوعع عبر االشركاتت االذيي أألهھم عدددًاا من االمجالس االمشابهھة لهھ في االمنطقة. لقد اانتهھى هھھھذاا
االفصل من حيیاتي٬، وولكنني سأحتفظ بكل ددررسس تعلمتهھ ووسأتذكر كل شخص االتقيیتهھ ما حيیيیت.

 ؛ ووأأنا متيیقن بأنهھاIAVEشكرًاا لكم جميیعًا ألنكم منحتوني االشعورر بأنني لست االوحيید االذيي يیوااجهھ تحديي صنع االتغيیيیر ااإليیجابي في االعالم. سأظظل ددوومًا أأحد أأفراادد عائلة 
ستشجعني على مساندةة االجيیل االجديید من االمتطوعيین االشبابب حولل االعالم. 

ووما هھھھذهه سوىى االبداايیة.

مع أأططيیب االتحيیاتت من بوقوتا بكولومبيیا
دداانيیيیل بورريیتيیكا سي

؟ IAVEهھھھل أأنت من أأعضاء شبابب 
اانضم إإلى مجموعتنا االجديیدةة على االفيیسبوكك!

 . ووهھھھذهه  IAVEYouth Facebook group  #  أأوو كنت تسعى لالنضمامم إإليیهھا باددرر باالنضمامم إإلى مجموعتنا االجديیدةة على االفيیسبوكك  IAVEإإذذاا كنت أأحد أأعضاء شبابب 
 االمجموعة عباررةة عن مساحة غيیر ررسميیة للمتطوعيین االشبابب لمشارركة مشارريیعهھم وواالتوااصل مع قاددةة االتطوعع حولل االعالم وومعرفة االمباددررااتت ووااألحدااثث االعالميیة ليیتمكنواا

من االمشارركة فيیهھا.

 ووتشارركك في ااألنشطة االشبابيیة؟ IAVEهھھھل تريید معرفة االمزيید عن 

تذكر أأنن االحصولل على عضويیة االشبابب غيیر االمنتخبيین مجانيیة ووال تحتاجج سوىى 

  أأوو ززيیاررةة موقعناgyvolunteers@iave.org. هھھھل تريید مشارركة أأيي أأخبارر معنا؟ يیمكنك مرااسلتنا عبر االبريید ااإللكترووني  ضغطتي ززرر
http://www.iave.org/youth.

http://www.iave.org/youth
mailto:gyvolunteers@iave.org
http://www.iave.org/membership
https://www.facebook.com/groups/625208447597630/


IAVEأأخبارر من أأعضاء منظمة 
االتجمع االوططني للشبابب في مورريیشوسس

 بمورريیشوسس IAVEبقلم ماهھھھيیندررااناثث بوسقوبولل من حركة هھھھالي وواالممثل االوططني لمنظمة 
 بمورريیشوسس تعاوونن ) 2015باليیومم االعالمي للشبابب لمنظمة ااألمم االمتحدةة (أأعمالل/في إإططارر ااالحتفالل 

 ووهھھھو االتجمع االوططني للشبابب في ااألووللحركة هھھھالي ووتجمع االسكانن ااألصليیيین لمورريیشيیوسس تحالف 
 . ووبدأأتت ااالحتفاالتت االوططنيیة في مقر حركة هھھھالي في االصباحح االباكر.2015من شهھر آآبب/أأغسطس 

 ووسافر االتجمع االشبابي إإلى أأكثر من عشر مناططق ووتوقفواا عند ثالثة مرااكز مختلفة  ووهھھھي: مركز
 ررووزز بيیل للشبابب (جنوبب مورريیشيیوسس) وومركز تريیوليیت للشبابب (شمالل مورريیشيیوسس) وومركز هھھھيیلفيیتيیا

  للشبابب (ووسط مورريیشيیوسس). 
بدء ااالحتفالل في مركز ررووزز بيیل للشبابب

 أأططلق معالي ووززيیر االصناعاتت االزررااعيیة ووااألمن االغذاائي ماهھھھيین سيیرووتونن حفل ااالفتتاحح. ووووززعت االقمصانن االقصيیرةة وواالملصقاتت ووااألقالمم وواالمنشوررااتت حولل أأهھھھداافف
االتنميیة االمستداامة على االمشارركيین حيیث حضر حفل ااالفتتاحح االشبابب وومستشارريي االقريیة ووقوااتت االشرططة وومقدمي براامج االتلفازز.

ررحلة حولل مورريیشيیوسس
 2015أأعمالل/سافرتت مجموعة مكونة من خمسيین شابًا لكل االمناططق االمختلفة في مورريیشيیوسس وواالتقواا بالشبابب ااآلخريین. ووكانن االهھدفف االرئيیسي للمجموعة نشر ررسالة 

  شابب في مركز تريیوليیت90 ددقيیقة في كل منطقة. وواالتقت االمجموعة بمجموعة أأكبر مكونة من أأكثر من 90حيیث قدمواا جلساتت مؤيیدةة للفكرةة مدتهھا بمورريیشيیوسس 
للشبابب؛ هھھھذاا وواالتقت االمجموعة بنائبة ررئيیس االمجلس االبلديي ااآلنسة دديیكشا بوندوو. 
ناقش االخبرااء االشبابب بحركة هھھھالي عدددًاا من االموااضيیع االمختلفة خاللل كل جلسة:

مشارركة االشبابب في ااتخاذذ االقرااررااتت!
االشبابب وواالتمويیل!
االتغيیر االمناخي!
أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة ووااألهھھھداافف االعالميیة ااألخرىى!

 ووبيینت االجلسة االتوعويیة للمشارركيین (من االشخصيیاتت االعامة وورروواادد االمجموعاتت االشبابيیة ووووسائل
 ااإلعالمم ووغيیرهھھھم من االشبابب) أأنن االمشارركة االشبابيیة االفعالة تعد أأسلوبًا ناجحًا لتحقيیق نتائج أأفضل.
 هھھھذاا ووأألقت االجلساتت االضوء على إإيیجابيیاتت االمشارركة االشبابيیة االفعالة في االمجتمع عالووةة على ااآلثارر
االسلبيیة لتجاهھھھل مشارركتهھم. ووتضمنت االتوصيیاتت ااألرربعة ااألساسيیة االتي قدمت بعد االجلسة ما يیلي:  

إإنن ااالنضمامم االكامل للشبابب يیعد أأحد االحقوقق ااإلنسانيیة !
 ضرووررةة مشارركة االشبابب في كل مجاالتت االحيیاةة ووتشجيیعهھم ليیصبحواا موااططنيین!

قاددرريین على تحمل االمسؤووليیة وواااللتزاامم بالقواانيین 



ضرووررةة بناء االقدررااتت في االقضايیا ااألساسيیة كتكنولوجيیا االمعلوماتت ووااالتصاالتت ووااألمن االغذاائي وواالتغيیر االمناخي عالووةة على قضايیا االجنسيین االمختلفة!
ضرووررةة منح االفرصص للشبابب لتحمل االمسؤووليیاتت على مستوىى أأعلى ليیتمكنواا من االشعورر بحق االتملك في االمهھامم االتي تعنى بتطويیر االمجتمع.!

 شابب خاللل االتجمع. 400ووسيیتبع نجاحح هھھھذاا االتجمع تنظيیم منتدىى شبابي في شهھر آآبب/أأغسطس. وويیهھدفف هھھھذاا االمنتدىى لتقديیم ااإلجاباتت لبعض ااألسئلة االتي ططرحهھا أأكثر من 
 تويیتر/  االموقع/ االفيیسبوككتعرفف على االمزيید على : 

االمشرووعع االتنمويي االصغيیر في حماةة بسورريیا

 في االدوولل االعربيیةIAVEبقلم االدكتوررةة باتريیشيیا نبتي االممثلة ااإلقليیميیة لمنظمة 
 تشكل االقصة االتاليیة مثاالً على إإمكانيیة توسيیع مشرووعع تطوعي صغيیر ووتطويیرهه عبر
 اااللتزاامم وواالتعاوونن وواالتقديیر. ووبغض االنظر عن أأصحابب االفكرةة االمبدئيیة وواالمستفيیديین من
 مشرووعهھم وواالمنظماتت االمساهھھھمة ووااإلعالمم االذيي ااعترفف بهھم وواالمؤسساتت االممولة ووحتى
 االمجموعاتت االتي ااستلهھمت ااألفكارر لتطورر مشارريیع مشابهھة فإنن بإمكاننا ددعم االمشارريیع

االصغيیرةة لتتطورر لمشارريیع أأكبر ووأأفضل ووأأكثر ااستداامة.
 نظم مجموعة شبابب من االرجالل وواالنساء في حماةة بسورريیا مباددررةة االمشرووعع االتنمويي االصغيیر. ووكانن هھھھدفهھم تأميین االعمل ألفراادد ااألسر االتي تضرررتت من ااألززمة االسورريیة
 من خاللل تطويیر مشارريیع صغيیرةة في مجاالتت متعدددةة. ووشرحح أأحد أأعضاء االفريیق االفكرةة: " بدأأنا بجلب االمحتاجيین (ووهھھھم االمستهھلكيین) إإلى دداائرةة ااإلنتاجج ليیصلواا لمرحلة
 ااالكتفاء االذااتي ." ووتمكنت االمجموعة من إإددااررةة االمشرووعع عبر تدرريیب ااألشخاصص على تطويیر االمشارريیع االتجارريیة االصغيیرةة وومساعدةة االناززحيین من االنساء على إإنتاجج
 االمنتجاتت االغذاائيیة لبيیعهھا في أأسوااقق االمنطقة. ووقد تطوررتت االمباددررةة ووحصلت على االدعم ااألساسي بالتعاوونن مع جمعيیة االرعايیة ااالجتماعيیة. هھھھذاا وونجح هھھھذاا االبرنامج في

 جذبب اانتباهه صندووقق االتنميیة االتابع لألمم االمتحدةة االذيي مولل توسيیع هھھھذاا االبرنامج لزيیاددةة عددد االنساء االمشارركاتت باإلضافة إإلى تنويیع االمنتجاتت ووعددد االمحالتت االتي تبيیع تلك
 " باللغة االعربيیة االفصحى. ووعالووةة على ذذلك فقد مولل صندووقق االتنميیة االتابع لألمم االمتحدةةبيت املؤونةاالمنتجاتت. ووأأططلق على االمنتجاتت مسمى "بيیت االمونة" من كلمة "

مجموعاتت في محافظاتت سورريیا لتكونن مصدرر إإلهھامم لتشجيیع االسورريیيین على ااالستفاددةة من هھھھذهه االتجربة ووتنفيیذهھھھا كلٌ في محافظتهھ.      
  لألعمالل االتطوعيیة. وونظم االبرنامج هھھھذاا االعامم مسابقة2008. ووقد خُصص االموسم االذيي عرضض في 2008هھھھو أأحد االبراامج االسعودديیة االتي تعرضض في ررمضانن منذ خواطر 

  مجموعة تطوعيیة٬، ووتم عرضض أأفضل عشر مجموعاتت في االبرنامج في شهھر حزيیراانن/يیونيیو.100ألفضل مجموعة تطوعيیة في االعالم االعربي شارركك فيیهھ أأكثر من 
 ووحصلت مباددررةة االمشرووعع االتنمويي االصعيیر بسورريیا على االمركز االخامس. ووقالل أأحمد االشقيیريي مقدمم االبرنامج: " كلنا نعلم بأنن سورريیا تمر بأززمة ضخمة؛ ووكلما ززااددتت

 ) االذيي تحدثنا عنهھ فيبيتك بيتناااألززماتت ززااددتت االحاجة للعمل االتطوعي ووهھھھمة االشبابب". وومن االجديیر بالذكر أأنن جمعيیة أأيیادديي ااإلغاثيیة االبحريینيیة االتي أأنشأتت (مشرووعع: 
نشرةة سابقة للمنظمة قد حصل على االمركز االراابع في مسابقة خوااططر االتطوعيیة.

.صفحة االفيیسبوككللمزيید من االمعلوماتت حولل االمشرووعع االتنمويي االصغيیر ززوورروواا 
لمشاهھھھدةة حلقة خوااططر االتي كرمت االعشرةة االفائزيین في مسابقة خوااططر (باللغة االعربيیة مدعمة بترجمة باللغة ااإلنجليیزيیة). اانقر هھھھنا

http://twitter.com/halleymovement
http://www.halleymovement.org/
https://www.facebook.com/helplinemauritius
https://youtu.be/mVTPzifca1s?list=PLM7DHPAGxHOGkKI9XI_w6a5-pI3DdiR8z
https://www.facebook.com/AlmshrwAltnmwyAlsghyr%20https://www.facebook.com/UNDP.Syria


تطوعع أأسترااليیا تعلن عن االتعريیف االجديید للتطوعع
]2015 تموزز/يیوليیو 26[منقولل بتصرفف من االنشرةة ااإللكتروونيیة لتطوعع أأسترااليیا بتارريیخ 

 وومنظمة تطوعع أأسترااليیا توااجهھ تحديي إإيیجادد مفهھومم " ما معنى االتطوعع في أأسترااليیا االمعاصرةة؟" 2003منذ أأووااخر عامم 
 ووتلى هھھھذاا االتعريیف االجديید االتباحث حولل إإصداارر نشرةة ووررقيیة وومرااجعة االمعلوماتت االمذكوررةة في االجلساتت االوططنيیة ألصحابب االعالقة ووعرضض ااستبيیانن إإلكترووني على

ااإلنترنت لمعرفة آآررااء االمجتمع. وونتج عن ذذلك تعريیف أأشمل ووأأووسع ليیعكس تنوعع ااألنشطة االتطوعيیة االوططنيیة.
االتعريیف االجديید هھھھو:

االعمل االتطوعي هھھھو منح االوقت بملء ااإلررااددةة سعيیًا لفعل االخيیر ددوونن مقابل مادديي.
 ووصاحب هھھھذاا االتعريیف مجموعة من االمالحظاتت االتوضيیحيیة لتوضيیح ماهھھھيیتهھ ووما ال يیتضمنهھ هھھھذاا االتعريیف. يیمكنك إإيیجادد االتعريیف وواالمحالظظاتت االتوضيیحيیة باإلضافة إإلى

غيیرهھھھا من االمعلوماتت االهھامشيیة على هھھھذاا االراابط:
http://www.volunteeringaustralia.org/policy-and-best-practise/definition-of-volunteering/

ووسيیتم إإعاددةة تقيیيیم االمالحظاتت االتوضيیحيیة للتعريیف بعد ستة أأشهھر وومن ثم سترااجع سنويیًا.
 لخص بريیت وويیليیامسونن االحاصل على االوسامم االعسكريي ااألستراالي وواالمديیر االتنفيیذيي لمنظمة تطوعع أأسترااليیا االعمل االذيي تم إإنجاززهه بقولهھ: "كلنا نعلم أأنن ددوورر االمتطوعيین قد
 تغيیر بشكل جذرريي. فأصبح االتعريیف االقديیم ال يیعكس ما يیقومونن بهھ. ووسيیساعد االتعريیف االجديید االمنظماتت االتطوعيیة في االتخطيیط للقوىى االعاملة٬، ووسيیوضح لهھم ااألعمالل

االتي يیستطيیع االمتطوعونن االقيیامم بهھا."
"ووااألهھھھم من ذذلك كلهھ أأنن االتعريیف االجديید سيیضمن فهھمًا مشتركًا لماهھھھيیة االتطوعع وومن ثم ددعم تكامل االعمل االذيي يیقومم بهھ االمتطوعونن."

االمركز االتطوعي االكورريي يیحتفل بالذكرىى االعشريین لتأسيیسهھ

 أأنن تزفف أأسمى االتهھاني للمركز االتطوعي االكورريي على االذكرىى االعشريین لتأسيیسهھ. IAVEيیسر منظمة 
 يیعد االمركز االتطوعي االكورريي منظمة قيیاددةة ووططنيیة رراائدةة في االتطوعع في كل أأررجاء كورريیا. وويیصب تركيیزهه على " نشر ثقافة االتطوعع االمفضل لتغيیيیر االمجتمع" وو"إإنشاء

 مركزًاا تطوعيیًا بكورريیا ووبدعم منهھا.245جهھة مختصة بدعم ااألنشطة االتطوعيیة". وويیعمل االمركز بالتعاوونن االوثيیق مع 
 ٬، ووقد كانن االمركز من االدااعميینIAVEووعالووةة على ذذلك فإنن االمركز االتطوعي االكورريي هھھھو أأحد أأعضاء االشبكة االعالميیة للمرااكز االتطوعيیة االوططنيیة االتابعة لمنظمة 

االنشطيین للمنظمة على مر االزمانن. 
فليیحيیا االمركز االتطوعي االكورريي!! آآمليین أأنن يیحظى بعشريین عامًا أأخرىى من ااإلنتاجيیة وواالقيیاددةة ذذااتت ااألثر االكبيیر! 

+: االمهھاررااتت االمكتسبة عبر االتطوععVOLمنصة االتطوعع ااألسبانيیة تعمل على مشرووعع 

http://www.volunteeringaustralia.org/policy-and-best-practise/definition-of-volunteering/


  بأسبانيیاIAVEمن منصة االتطوعع ااألسبانيیة وواالممثلة االوططنيیة لمنظمة بيیاتريیس سيیديینا بقلم 
VOL(تطوعع+) هھھھو برنامج معتمد خاصص بالمهھاررااتت االمكتسبة عبر االتطوعع يیهھدفف لتعزيیز فرصص االتوظظيیف للمتطوعيین باإلضافة إإلى االمزيید من ااألهھھھداافف. وويیكونن + 

ااكتسابب االمهھاررااتت ناتجًا عن حاالتت معيینة ووتجارربب حقيیقيیة يیكتسبهھا االمتطوعونن مع االوقت حيیث أأنن تلك االمهھاررااتت ضروورريیة للغايیة لمن يیريید تطويیر كفاءةة معيینة ووتقويیتهھا.
 + مشرووعًا تعاوونيیًا مع ثالثة ووكالء مرتبطيین ببعضهھم االبعض ووهھھھم: االمؤسساتت وواالمتطوعونن وواالمرشدوونن االذيین يینضمونن للبرنامج االتطوعي بوااسطةVOLهھھھذاا وويیعد 

إإعالنن االشركاتت االمشتركة في االبرنامج. وولكن االشرااكة االثالثيیة هھھھي االتي تصنع االتغيیيیر. 
  مهھاررااتت يیمكن أأنن توجد في أأيي نشاطط تطوعي ووفي االوقت ذذااتهھ ترتبط ااررتباططًا ووثيیقًا مع االمهھاررااتت االتي يیمكن7ووسعبًا الكتسابب االمهھاررااتت االمفيیدةة وواالشاملة فقد تم تحديید 

ألييٍّ كانن تنفيیذهھھھا في االعمل 
تحليیل االمشكالتت ووحلهھا!
االقدررةة على قيیاددةة االمباددررااتت!
االتوااصل مع ااآلخريین!
االمروونة ووااالبتكارر!
االمباددررةة ووااالستقالليیة!
االتخطيیط وواالتنظيیم!
االعمل االجماعي!

 وولكل كفاءةة تعريیف محددد ووسلسلة من االتجارربب ااألساسيیة االتي ستساعد في جمع االمعلوماتت ووكتابتهھا وومن ثم تقيیيیمهھا. ووفي هھھھذاا االمشرووعع تم أأخذ ثالثث مستويیاتت مختلفة
وومحتملة ووهھھھي: متدني وومتوسط وومرتفع. ووتسعى هھھھذهه االمباددررةة لتوضيیح قيیمة االمساهھھھمة االمجتمعيیة وواالتركيیز عليیهھا من ثالثث ووجهھاتت نظر مختلفة. 

  ززاادد عددد2015 بمشرووعيین "أأووليیيین" لمنصة االتطوعع ااألسبانيیة هھھھي: ااتحادد تقدمم االمرأأةة ووهھھھيیئة تنسيیق االتطوعع بأررااغونن. ووخاللل عامم 2004بدأأ هھھھذاا االمشرووعع عامم 
االمؤسساتت وواالشركاتت االتي شارركت في االمشرووعع. وويیهھدفف االمشرووعع العتمادد االمهھاررااتت على نطاقق ووططني.     

sensibilizacion@plataformavoluntariado.org للمزيید من االمعلوماتت يیرجى االتوااصل مع: 

تضامن االمجتمع عبر االتطوعع
 في ااإلكوااددووررIAVEاالممثلة االوططنيیة لمنظمة بقلم رريینا قارريیس 

 إإنن مفهھومم االتطوعع متأصل عند شعب قواايیاكويیل باإلكوااددوورر وومذكورر في تارريیخ االمديینة. فمنذ أأيیامم ااالستعمارر عانت مديینة قواايیاكويیل من االحراائق االشديیدةة وواالهھجماتت
 االضارريیة للقرااصنة ووااآلفاتت االتي ال يیمكن االسيیطرةة عليیهھا. ووعانت من سلسلة من االمصائب مما جعل أأفراادد االمجتمع يیشعروونن بإحساسس مستمر بالتضامن مع بعضهھم

االبعض٬، ااألمر االذيي صارر جزءًاا من هھھھويیتهھم.       
  قواايیاكويیل مثيیرًاا للدهھھھشة ووااإلعجابب عند االغرباء.  ووتعودد أأصولل ااألعمالل االتطوعيیة في هھھھذهه االمديینة للقرنن االتاسع عشرووقد أأصبح ااإلحساسس االعظيیم بالتضامن في 

(ووبعض االمصاددرر تشيیر إإلى أأنن بداايیتهھا كانت منذ االقرنن االثامن عشر)؛ لذاا فقد صارر االتطوعع جانبًا مهھمًا للتعبيیر االمدني عن االمجموعاتت االمجتمعيیة في االمجتمع. 
  قواايیاكويیل ووكميیة االمساعدااتت وواالدعم االتي تقدمهھا االمديینة للمحتاجيین. وويیقولل االزوواارر بأنن  قواايیاكويیل تعد ووااحدةة من أأقدممووغالبًا ما يیعجب االزوواارر بالجهھودد االتطوعيیة لشعب 

 ااألمثلة االحيیة وواالداائمة للتضامن االمجتمعي.

mailto:sensibilizacion@plataformavoluntariado.org


  منظمة للعمل معًا٬، ووبذلك تظل هھھھذهه االمنظمة جزءًاا ال72) بسنتهھا االثانيیة ووااألرربعيین من اااللتزاامم وواالمساهھھھمة االمجتمعيیة بجمع ACORVOLووتحتفي منظمة أأكوررفولل ( 
يیتجزأأ من تركيیبة مجتمع االمديینة.

 " بنجاحح كبيیر فقد كانن فرصة لتحديید ااألهھھھداافف االجديیدةة ووتجديید ااإلسترااتيیجيیاتت لموااجهھة االتحديیاتت االجديیدةة21ووقد حظي االمؤتمر االوططني "تحديیاتت االتطوعع في االقرنن
 ووتفويیض ااألعمالل االتي تتطلب تضامن االموااططنة االفعالة. هھھھذاا ووبيین االمؤتمر حقيیقة أأنن االتطوعع مهھم في االمجتمع االمدني. ووحظي االمؤتمر ووجدااوولل أأعمالهھ باستحسانن

االحضورر ووحصل على عددد كبيیر من االدااعميین.
  أأهھھھميیة اااللتزاامم وواالتضامنACORVALوونأمل أأنن يیستمر االتطوعع أأهھھھم جواانب االتعبيیر عن االتضامن االمجتمعي ووااإلنساني في االمديینة. ووتؤكد االمنظماتت االمجتمعيیة مثل 

  لتصبح أأكثر من مجردد ااسم؛ فقد صاررتت ررمزًاا للعمل االمجتمعي وواالمسؤووليیة ااالجتماعيیة فيACORVALوواالدعم في االمجتمع خصوصًا للمحرووميین. ووهھھھذاا ما ددعى 
االمديینة. 

االقانونن االكنديي للتطوعع االمدعومم من أأرربابب االعمل
 في كندااIAVE االممثل االوططني لمنظمة بقلم تطوعع كنداا

 االخاصة االقطاعاتت االمساهھھھميین من من خاللل جمع االعقد االماضي ززخمًا على مدىى ااكتسب االتطوعع االمدعومم من أأرربابب االعمل
للمجتمع. جماعي تأثيیر إلحدااثث  للعمل معًا سعيیًا غيیر االهھاددفة للربحوواالعامة وو
 هھذههاالتوجيیهھيیة ل توضيیح االقيیم وواالمباددئئ عن االحاجة إإلى االتابع لتطوعع كنداا   جلس االتطوعع عبراالشركاتت  م في قاددةةووأأعربب 
 ٪ من37 االعمل االتطوعي االمدعومم من أأرربابب االعمل خاصًة مع ووجودد معايیيیر مماررسة وولتعزيیز٬، متعدددةة االقطاعاتتاالعالقاتت 
٬،للتطوعع ددعم أأصحابب االعمل شكالً من أأشكالل ممن يیقدمونن كنديي متطوعع  مليیونن12.7أأصل

( االقانونن االكنديي االمدعومم من أأرربابب االعمل  مؤخرااإإنيیرجي كيینوفوسستطوعع كنداا  بدعم من مؤسسة  أأططلقت منظمة
CCESV حيیث أأرربابب االعمل ووتعزيیرهھھھا االمدعومة من االتطوعيیة لتطويیر براامجهھاماكن االعمل االتوجيیهھ أل هھھھذاا االمورردد).وويیقدمم 
 ووفي باختالفف أأحجامهھا االكنديیة ألماكن االعملأأهھھھداافف االعمل ووااللغة وو المروونة االالززمة ليیتكيیف مع االسيیاقق االقانونن بيیمتازز هھھھذاا
 االقانونن االكنديي ليیتماشى مع CCESV قطاعاتهھا؛ فقد تم سن االقانونن االكنديي للتطوعع االمدعومم من أأرربابب االعمل جميیع

.مستويیاتت االمنظمة إإططارر عمل شامل لجميیع االذيي يیعد  لمشارركة االمتطوعيین
  االمدعومم مناالتطوعي االعمل قيیمة ثالثة عناصر هھھھي: من CCESV االقانونن االكنديي للتطوعع االمدعومم من أأرربابب االعمل يیتكونن

 عند تطويیر أأماكن االعمل أأنن تأخذهھھھا بالحسبانن االتي يینبغي على معايیيیر للمماررسة ووعشرةة االمدعومم من أأرربابب االعمل االتطوعي االتوجيیهھيیة للعملأأرربابب االعمل وواالمباددئئ 
.أأرربابب االعمل أأوو مرااجعتهھ االمدعومم من االتطوعي برنامجهھم

 ٬، مع االحرصص علىلظرووفهھا ووفقًا تطبيیق االمعايیيیر بعيین ااالعتبارر كيیفيیة مكاننيیجب أأنن يیأخذ كل وو.  االمفصلةليیس ااإلررشاددااتتاالتاليیة لتقديیم االتوجيیهھ وو االمماررسة معايیيیر ووتهھدفف
:CCESVاالعامم للقانونن االكنديي للتطوعع االمدعومم من أأرربابب االعمل االمعنىااتباعع 

إإسترااتيیجيیة االبرنامج.1
االمواارردد االبشريیة .2
االبنيیة االتحتيیة للبرنامج.3

http://volunteer.ca/ccvi
http://volunteer.ca/ccvi
http://volunteer.ca/ccvi
http://volunteer.ca/ccov
http://www.cenovus.com/
http://volunteer.ca/ccov
http://volunteer.ca/ccov


االقيیاددةة.4
االتقيیيیم: متابعة  االتقارريیر حولل االتأثيیر ووقيیاسهھا ووتقديیمهھا .5
مشارركة االموظظفيین.6
إإددااررةة االمخاططر.7
االمتابعة.8
ااالتصاالتت وواالتقنيیة.9
ااالعتراافف.10

. هھھھنا ااضغط CCESVلمعرفة االمزيید عن قانونن 

 معالجة ااإلتجارر بالبشر مع االجمعيیة االدووليیة لتجمع االشبابب وومنظمة االطريیق االموحد االدووليیة 
 بالواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیةIAVE من االجمعيیة االدووليیة لتجمع االشبابب االممثل االوططني لمنظمة بقلم سوززاانن دداانيیش

 بلدًاا 41  فيفرعع1800حواالي  االموحد شبكة مكونة من االطريیق االعالميیة (لدىى منظمةااإلتجارر بالبشر"قضيیة " لمعالجة منظمة االطريیق االموحد االدووليیة االتزاامًا كبيیرًاا أأططلقت
 في االقمة عن إإنشاءفيیرجيینيیا. ووقد أأعلنت منظمة االطريیق االموحد بأألكساندرريیا  في في مقرهھھھا حزيیراانن/يیونيیو 23 وو 22 في االقمة االتي ااستمرتت يیوميین ووقد عقدتت) ووإإقليیمًا.

مركز االطريیق االموحد لمعالجة ااإلتجارر بالبشر وواالعبودديیة
  مليیونن20من  أأنن أأكثر ووتشيیر االتقديیرااتت إإلىووكانن من ضمن أأهھھھداافهھم إإنشاء تحالفاتت قويیة من منظماتت مختصة باألدديیانن ووأأخرىى غيیر رربحيیة للعمل معًا لحل هھھھذهه االقضيیة.

  منظمة ااجتمعت معًا لمناقشة تحديید هھھھويیة االضحايیا100)  ووااحدةة مما يیقارربب AJLI.ووقد كانت االجمعيیة االدووليیة لتجمع االشبابب ( في جميیع أأنحاء االعالم هھھھم االضحايیا شخص
خفض االطلب.براامج كثر فاعليیة وو ااألوقائيیةاالمتزاايید ووخدماتت االناجيین االموسعة وواالعمل بفعاليیة مع سلطاتت إإنفاذذ االقانونن وواالحد من االعبودديیة في سالسل االتورريید وواالبراامج اال

 خطوططإإنشاء تشريیع ووددعم  مع منظماتت أأخرىى لتوفيیر االخدماتت للضحايیا 2004) تعالج قضيیة ااالتجارر بالبشر في االواليیاتت االمتحدةة منذ عامم AJLIووقد كانت فرووعع (
.االوعي بهھذهه االقضيیةزيیاددةة براامج توعيیة ل ووتطويیر أأوولئك االذيین يیسعونن الستغاللل ااآلخريین ساخنة ووووضع عقوباتت صاررمة على

االشركاتت االراائدةة توحد جهھوددهھھھا إلططالقق مؤتمر أأمريیكا االالتيینيیة للتطوعع عبر االشركاتت 

 29 في) باللغة ااإلسبانيیةااألوولى من ااسم االمجلس  يیدلل هھھھذاا ااالختصارر على ااألحرفف (  CLAVEللتطوعع عبر االشركاتت أأمريیكا االالتيینيیة ااالجتماعع االتأسيیسي لمجلس عُقد
 ووقد). IAVE(منظمة  ووتقنيیًا تدعم مؤسسيیًا االتي للعمل االتطوعي أأمريیكا االالتيینيیة مركز من مباددررااتت  CLAVE مجلس . وويیعتبركوستارريیكا بخوسيیهھ في سانن تموزز/يیوليیو

 لتكونن االتطوعع عبر االشركاتت في ووااالبتكارربالقيیاددةة االقويیة ااالجتماعيیة وواالتي تتميیز  بمشارركتهھا في االمسؤووليیة وواالشركاتت االمعرووفة نطاقق ااإلقليیمي االاالشركاتت ذذااتت ددعيیت
 ووشركة جيینيیراالل بانكو ووشركة كريیدووماتك بي أأ سي ووشركة تليیفونيیكا وومؤسسة٬، دديیزني شركة االخمس االمؤسسة االشركاتت.ووتشمل تلك CLAVEمؤسسي مجلس من 

دداايیركت تي في.

http://www.unitedway.org/our-impact/featured-programs/end-human-trafficking
http://volunteer.ca/ccov


 االتطوعع عبر االشركاتت في االتعاووني ااالبتكارر ووااإلبدااعع من مساحة  CLAVEيیعتبر مجلس 
 عامم وواالعلني للمجلس في االكانن ااالفتتاحح ووقد االالتيینيیة. في أأمريیكا من أأجل االتنميیة االمستداامة

 بدعم من تليیفونيیكا  نظمتهھ مؤسسةتطوعع عبر االشركاتت االذيياالثاني لل االوسطى منتدىى أأمريیكا
 )INCAE جامعة آآيي إإنن سي أأيیهھ إإيیهھ (حرمم فيحفل ااالفتتاحح .ووتم IAVEمنظمة 

تموزز/يیوليیو. 30في  بكوستارريیكا

 يیسر االمنظمة أأنن تدعم تطويیرأنهھ "ب IAVEلمنظمة االمديیرةة االتنفيیذيیة  دديینيیس كاثيتت أأكد
 سوفف CLAVE ووااثقونن من أأنن االمجلس ااإلقليیمي للتطوعع عبر االشركاتت. وونحنووإإططالقق 
 مع مؤتمر أأمريیكا للتطوعع عبر االشركاتت االالتيینيیة في أأمريیكا االتطوعع عبر  للشركاتت تناقش

.االعالم" تؤثر على االتي من شأنهھا أأنن ااالبتكاررااتتعالووةة على 
 عتبر مؤسسةتأأمريیكا االوسطى:" في مديیرةة مؤسسة تليیفونيیكارريیانو  فيیكتورريیانا ووووفقًا آل

  ووبالتاليااألعمالل االتجارريیة؛ أأساسيیًا في إإسترااتيیجيیة عنصرًااتليیفونيیكا االتطوعع عبر االشركاتت 
 االالتيینيیةمريیكا االتنميیة االمستداامة أل للمساهھھھمة في سعيیًا أأخرىى شركاتت رراائدةة لضممنافإننا اان
االتطوعع عبر االشركاتت." خاللل من

 االالتيینيیة أمريیكالداايیركك تي في بموااططنة االشركاتت ووااستداامتهھا  مديیر ميیسكيیتا ووعلق ساندرروو
 مكافأةة تعمل على IAVEوومنظمة CELAVEهھھھذهه االشرااكة االقائمة مع مجلس " بأنن

موظظفيینا ووعمالئنا." يیديي أألديینا: أأثمن شيء مع بناء االعالقاتت ووتقديیم االحلولل لموااصلةتحديیًا االمتميیز ووتمثل  االتطوعع
 لنتعلم مناالمماررساتت وو لتباددلل أأفضل٬، نسعى لهھذهه االمباددررةةًا "ددعم قائلة: للمصرفف االعامم ووااالتصاالتت االمسؤووليیة ااالجتماعيیة للشركاتت مديیرةة سوتر كما عبرتت جاكليین

".االمجتمعيیة االمشارركة لمثل هھھھذاا االنوعع من االمزيید من االشركاتت وولندعوااآلخريین 

 مشارركة من أأجل) CLAVE( تأسيیس مجلس لمشارركة فياا لشركتناإإنهھ لشرفف " االالتيینيیة أأمريیكا في دديیزني شركة وواالت من موااططنة االشركاتت مديیر رربانيیجاأأ بيیليین ووقالل
بعيید وواالسلطة االمتغيیرةة." االمتزاايیدةة على االمدىى االاالمبتكرةة ااإلجرااءااتت االتفكيیر في في االمنظماتت ااألخرىى وواالتعاوونن مع هھھھذهه االسنوااتت االمكتسبة خاللل االمعرفة

 لنا االيیومم شرفف بهھذهه االفرصة االتي أأتيیحتوونت جدًاا في شركة كريیدووماتك  بي أأيیهھ سي:" نحن سعدااءلمسؤووليیة ااالجتماعيیة للشركاتت فيیقوززاالمديیرةة ااإلقليیميیة ل ررووكسانا ووقالت
 لزيیاددةة تعزيیز االتنميیة ااالجتماعيیة ووااالقتصادديیة في ووسيیلة جديیدةة أأنن تصبح هھھھذهه االمجموعة وونأمل االجديید. CLAVEمجلس  من خالللاالخبرةة االمترااكمة االمعرفة وولتباددلل 

بلدااننا."

 في االتطوعع لمدررااء إإلكتروونيیة ندووااتت وواافترااضيیة بما في ذذلك جلساتت عمل٬، لألشهھر االثمانيیة عشر االمقبلة خطة عمل CLAVEاالمؤسسة لمجلس ووووضعت االشركاتت
 على غراارر 2016تشريین االثاني/نوفمبر  في سيیعقد ووحدددتت موعد االمجلس االقاددمم االذيي سيیحضرهه االمدررااء شخصيیًا وواالذيي في مجالل ااالبتكارر أأوولي وومشرووعع شركاتهھم

مكسيیكو. مديینة االذيي سيیعقد في IAVEعالمي لمنظمة  االمؤتمراال



أأخبارر من االمجتمع االعالمي للتطوعع
لمدررااء االتطوعع! االيیومم االعالمي هھھھو االخامس من نوفمبر ااحفظ االتارريیخ:

IAVE مديیرةة االشبكة االتطويیريیة لمنظمة بقلم رراامونا ددررااجومايیر

 حيیث االعمل االتطوعي ووتعزيیزهه٬،ررووحح ساهھھھمواا في تمكيین  االذيین ألوولئك  االمهھنيیيین هھھھذاا االعامم ااحتفاللعن موضوعع  لليیومم االعالمي لمدررااء االتطوععاالدووليیة  االلجنةت أأعلن
  جزيیالً""شكراا لنقولل 2015في االخامس من  تشريین االثاني/نوفمبر  االعالم في جميیع أأنحاء" بطال التطوع الخارقنيأل الدافعة  القوه:مدراء التطوعستستخدمم عباررةة"

على كل ما بذلوهه.ااء االتطوعع لمدرر

 االمتكامل االذييوو االمهھمووقويي  االدوورر االيیلخص جيیدًاا موضوعع هھھھذاا االعامم أأنن نؤمننحن  "أأسترااليیا):قالل آآنديي فريیر عضو في االلجنة االدووليیة لليیومم االعالمي لمدررااء االتطوعع (في 
 .ااألبطالل االخاررقيین االتي غالبًا ما يیقومم بهھا متطوعونا االضوء على إإنجاززااتت تسليیط أأيیضا في  وويیسهھمونن االعظيیمة٬،االتّطوعع عائدااتت إإددااررةة في مدررااء االتطوعع يیلعبهھ

www.volunteermanagersday.org إليیجادد االمواادد ااإلعالنيیة لموضوعع هھھھذاا االعامم وواالحصولل على ااإللهھامم االالززمم لتنظيیمتذكر أأنن تسجل ااأليیامم في تقويیمك ووتزوورر موقع 
حفلك االخاصص!

 تأمالتت في االمتطوعيین وواالمجتمع االمدني ووأأهھھھداافف ااألمم االمتحدةة للتنميیة
االمستداامة

 االمديیرةة االدووليیة لمشارريیع ااألبحاثث من مركز جونز هھھھوبيینكزبقلم ميیجانن هھھھاددووكك 
لدررااساتت االمجتمع االمدني

 16في مركز جونز هھھھوبكنز لدررااساتت االمجتمع االمدني    مدوونة   نشرتت االمقالة في[
 ]2015تموزز/يیوليیو

 ):SDGs (أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامةسبتمبر  أأيیلولل/في االمتحدةة ستتبنى منظمة ااألمم
  علمًا بأننووكوكب ااألررضض االبشر لتنميیة االجماعيیة ااألهھھھداافف من مجموعة شاملةووهھھھي 

 1 في االلتي ستنتهھي لأللفيیة ااألهھھھداافف ااإلنمائيیة ستحل محلأأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة 
.2016كانونن االثاني/يینايیر 

 أهداف التنمية املستدامة
 االمقبلةخمسة عشرةة على مدىى االسنوااتت اال SDGs أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة سُتديیر

  مشارركة ااألمم االمتحدةة وواالحكوماتت وواالوكاالتتططريیق٬، ووستشكل جدوولل أأعمالل االتنميیة

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
http://ccss.jhu.edu/haddock-un-sdgs/
http://volunteermanagersday.org/


 وواالتدهھھھورر عدمم االمساووااةة في االدخل وواالفقر في االعالم في جهھودد االحد من االتطوعيیة وواالمجموعاتتغيیر االربحيیة) ( االمدنياالمجتمع وواالمؤسساتت االتجارريیة وومنظماتت االتنمويیة 
االبيیئي.

 تتعهھد حيیث أأنهھا وواالغايیاتت وواالمؤشرااتت جديیدةة من ااألهھھھداافف مجموعةب ااألهھھھداافف ااإلنمائيیة لأللفيیة ووفي االوااقع فإنن أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة تعنى بأكثر من مجردد ااستبداالل
.ألخذهھھھا في االحسبانن جدًاا ااختالفاتت هھھھامة فهھناكك ثالثةمماررسة ااألعمالل االتجارريیة. بتقديیم ططريیقة جديیدةة ل

 : .تفصل بيینهھا وو لم تعدة ووااالقتصادديیة ووااالجتماعيیعمالل االتنميیة االبيیئيیة تراابطيیة أل االتعترفف أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة بالطبيیعةأأووالً

 ولن يتم االعتراف بتحقيق أهداف التنمية املستدامة إال إذا حققها الجميع. االبلداانن االناميیة ال تقتصر على أأعمالل االتنميیة بأنن تعترفف أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة ثانيیا:
خاررجهھا. تعملهھ بقدرر ما حدووددهھھھا لعمل ددااخلاا مسؤووليیة أأنهھ يیقع على عاتق االدوولل االمتقدمة ووهھھھذاا يیعني. دون استثناء

 تقديیموو وومرااقبتهھا وومرااجعتهھا ووقيیاسهھا هھاووتمويیل ووتنفيیذهھھھا تنميیة ااألهھھھداافف يیمكن للحكوماتت ووحدهھھھا أأنن تكونن مسؤوولة عن ال تعترفف أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة  بأنهھ ثالثا:
 لتحقيیق أأهھھھداافف ووعلى ووجهھ االخصوصص ااألشخاصص أأنفسهھم أأصحابب االعالقة االعديید من مساهھھھمةيیجب  ذذلك ووعوضًا عن ؛ااألهھھھدااففنحو تلك االتقارريیر حولل االتقدمم االمحرزز 

.االتنميیة االمستداامة

املنتدى السياسي رفيع املستوى
  هھھھيااألمم االمتحدةة) حيیث أأنن هھھھيیئة HLPF( االمنتدىى االسيیاسي ررفيیع االمستوىى رعايیةب في نيیويیورركك االمفاووضاتت االمعتاددةة االمتحدةة ااألمم ااستضافت٬، تحقيیقا لهھذهه االغايیة
 االسيیاسيیة تقديیم االمنتدىى االسيیاسي ررفيیع االمستوىى للقيیاددةة ووكيیفيیة تشكيیل أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة كيیفيیة لمناقشة تطوررااتت أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة االمسؤوولة عن إإددااررةة

 تنفيیذهھھھا ووااستعرااضهھا.متابعة إإددااررةة ووكيیفيیة٬، ااألعضاء في ااألمم االمتحدةة للدووللاالتوجيیهھاتت وواالتوصيیاتت وو
 ٬،أأصحابب االعالقة مجموعة من  ااثنتا عشرةة  ووددُعيیت.أأصحابب االعالقة ضم أأصوااتت مختلف  لضماننآآليیةتم تطويیر ٬، وولكن االدوولل ااألعضاءبيین  ررسميیًا االمفاووضاتت تتم

 ااالقترااحاتت.االمدخالتت وو ووتقديیم االمنصب تقديیم أأووررااقق وواالمفاووضاتت علىللتعقيیب االتطوعيیة  ووأأخرىى متخصصة بالمجموعاتتمنظماتت غيیر االحكوميیة  بالإإحدااهھھھا متخصصة
 جهھودد االتنميیة فيمميیزًاا ددووررًاا هھھھامًا وو يیلعبونن االمتطوعيین ااالعتراافف االمتزاايید بأنن وويیعكس صحابب االعالقة تطوررًاا حديیثًا أأاالمجموعاتت االتطوعيیة بصفتهھم من وويیعد إإددررااجج

.ووااحدةة تحت خيیمة باختالفهھا االمتطوعيین أأصوااتت ووجودد")٬، كما أأنهھ يیزيید من ووسائل االتنفيیذ االقويیة وواالشاملة"حيیث أأططلق ااألميین االعامم على االمتطوعيین مسمى(

 تحقيق أهداف التنمية املستدامة
 ااألسبوعع متحدثة في ألصبحااختيیارريي االتي من خاللهھا تم ترشيیحي وومن ثم    2015  مجموعة االعمل االتطوعي لما بعد  ررسميیًا يیطلق عليیهھا مجموعاتت تطوعيیة مع لقد عملت
 ووقد كانن االموضوعع االعامم الجتماعع االمنتدىى االسيیاسي االرفيیع االمستوىى.االمفاووضاتت االحكوميیة االدااخليیة االجولة ااألخيیرةة من خاللل  تموزز/يیوليیو8  االمواافقلألمم االمتحدةة ااألخيیر

 "تحقيیق أأهھھھداافف االتنميیةخاضعة لإلشراافف حولل  حلقة نقاشش ووشارركتُ في  ."  2015  تعزيیز تكامل االمنتدىى االسيیاسي ررفيیع االمستوىى ووتنفيیذهه ووااستعرااضهھ بعد "
االمستداامة: مطابقة االطموحاتت مع ووسائل االتنفيیذ االمناسبة من مواارردد ووتكنولوجيیا ووقدررااتت."

 ااألمم االتطوعيیة وواالجهھاتت االحكوميیة في االمساهھھھمة مع شعبة االمجتمع االمدني وواالمجموعاتت مجموعاتت متنوعة من مركزنا بالتعاوونن مع على تجربة في تعليیقاتيرركزتتُ 
 ااألوولى من نوعهھا لتتمكن االوكاالتت ااإلحصائيیة االحكوميیة من جمع االبيیاناتت ااألساسيیة ووإإعداادد منهھجيیاتت االمعايیيیر االدووليیة لتطويیر االعمل االدووليیة االمتحدةة ااإلحصائيیة وومنظمة

 االجهھودد االمبذوولة لتحقيیق تنظيیمهھا في ظظل نموذذجًا آلليیة قدمميی االشرااكاتت هھھھذاا االنوعع من أنن. إإنن تجربتنا يیمكن أأنن تستخدمم كإثباتت باالتطوعع وو  االقطاعع غيیر االربحي    عن االتقارريیر
أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة حيیث أأننا بدأأنا من االصفر ووااستفدنا من تجارربب االجهھاتت االفاعلة في االمناططق االمختلفة ووبمختلف مستويیاتت تطوررهھھھم ااالقتصادديي. 
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 االتطوعيیةوواالمجموعاتت  االمدني االمجتمع أأهھھھميیة إإشرااكك٬،أأكدتتُ على هھھھذهه االخلفيیة ووااستناددًاا على
 شفافيیة كفاءةة ووأأكثرووأأكثر  أأكثر فعاليیة االنتائج بحيیث تصبح  فحسبووليیس االتنفيیذ االتخطيیط في

لخدمتهھا. نسعى مجتمعاتت االتيللأأكثر فائدةة ااعتمادديیة وو ووأأكثر

 لن تتحقق ببساططة ما لم أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة أأنن ااألغلبيیة يیعترفونن بأنن وواالخبر االسارر هھھھو
  سنعتمد عليیهھم كثيیرًاا لتنفيیذ االلذيیناالمجموعاتت االتطوعيیة وواالمدني االمجتمعتعقد شرااكاتت مع 

 بعادد ووااضحةأأ ووضع بالرغم من ذذلك لم يیتم. ووأأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة على االمستوىى االمحلي
  االوااضحةاالصيیاغة بعض في هھھھذهه االمرحلة هھھھو فالمطلوبب ؛هھھھذهه االشرااكاتت تفعيیل كيیفيیةتحديید ل

 االشرااكاتت ددااخل االمنتدىى االسيیاسي ررفيیع االمستوىىتمكيین هھھھذهه تنشأ ل االتي قداالعمليیاتت للهھيیاكل وو
:مجاالتت للعمل بأرربعة  أأووصيیتُبيین االدوولل ااألعضاء. ووقدوو

 ددليیل ااألمم باستخداامماالعمل االتطوعي االمدني وو في االمجتمع االقويیة تطويیر االبيیاناتت!
 منظمة ووددليیل نظامم االحساباتت االوططنيیة في غيیر االربحيیة بالمؤسساتت االمتحدةة االمعني

.قيیاسهھوو تحديید االتقدمم لمساعدةة في من أأجل اااالعمل االتطوعي االدووليیة في مقيیاسس االعمل

.تفويیضاتت ووااضحةب االموضوعيیة االعاملة بما في ذذلك االمجموعاتت شرااكاتت أأفضل االوصولل للتسهھيیل متماسكة هھھھيیاكل مؤسساتيیة إإنشاء!
 وواالمساعدةة في تهھيیئتهھمااالجتماعيیة  وواالمشارريیع االتطوعيیة وواالمجموعاتتمنظماتت االمجتمع االمدني ااألثر ااالجتماعي لرأأسس االمالل ااالستثمارريي االخاصص ل تدفق تشجيیع!

.بفعاليیة ووااستخداامهھ للحصولل على ررأأسس االمالل

فعاليین. شركاء كاالعمل مناالمجموعاتت االتطوعيیة وو االمدني االتي تعيیق االمجتمع االحوااجزإإززاالة بيیئاتت االتمكيینيیة وو االتطويیر ددعم!
 ووررغم أأنن تعليیقاتي القت ااستحسانن االجمهھورر لكنني ال أأستطيیع االعيیش في ووهھھھم أأنن مجموعة ووااحدةة من االتعليیقاتت لمدةة أأرربع ددقائق ستحدثث تغيیيیراا جذرريیًا في مسارر ااألحدااثاً
 االعالميیة. فما نحتاجهھ هھھھو أأنن نثق بأهھھھميیة ووجودد االعديید من ااألصوااتت االتي تكررر فكرةة إإشرااكك االمجتمع االمدني وواالمجموعاتت االتطوعيیة حتى نصبح قاددرريین على تجاووزز

 عقباتت االلغة ووإإسترااتيیجيیاتت تطويیر االعمل. ووإإذذاا ااستمريینا على هھھھذاا االمنواالل فإننا في نهھايیة االمطافف لن نفكر في تطويیر االعمل ددوونن االتفكيیر أأيیضًا بدوورر االمتطوعيین وواالمجتمع
االمدني.

 أأنا مدرركة لدوورريي ووددوورر مركزنا في االعمل على ددمج لغة مكاتب ااإلحصاء االوططنيیة مع لغة االمجتمع االمدني وواالمتطوعيین. وونأمل أأنن تقدمم االحكوماتت في االقريیب االعاجل
  بشكل ررووتيیني كجزء من االتداابيیر ااألخرىى للتنميیة ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة وواالبيیئيیة ووررفاهھھھيیة االمجتمع. ووبالطبع فنحن بيیاناتت االمجتمع االمدني وواالعمل االتطوعيتقارريیر عن 

 ال يیمكننا وواليینبغي عليینا االقيیامم بذلك ووحدنا؛ فنحن نسعى للشرااكاتت في هھھھذاا االمجالل٬، وونشجع االجميیع على ااالنضمامم إإليینا وواالمشارركة.ووإإذذاا كنت ترغب في ااالنضمامم إإليینا
!االتوااصل معييیرجى 

  JHUCCSS  @!لمعرفهھ مستجدااتت هھھھذهه االتطوررااتت تابع حسابب االمركز على تويیتر 
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