
في ھذا العدد
مرحى للتطوع!
نجاح املؤتمر التطوعي اإلقليمي الثالث في املناطق العربية!
تقرير موجز حول مؤتمر البحرين!
2015:قرار األمم املتحدة إدراج التطوع في جدول أعمال ما بعد !
  الشبابية تقيم ملتقىً سنوياً في أرمينياYESأندية !
فوائد تشجيع تطوع الشباب!
 الذكرى السنوية العاشرة للمجلس التطوعي بهونج كونج يشيد باملتطوعني املهنيني وكبار!

التنفيذيني 
!يوم تطوع عاملي سعيد!
شكرًا من الرئيسة الدولية للمنظمة!

--------------------

مرحى للتطوع
)IAVEبقلم: كایلي بایتس الرئیسة الدولیة لمنظمة (

 في الوقت الذي كنا نحتفل فیھ بمساھمات المتطوعین وبدور العمل التطوعي ضمن جلسات المؤتمر
 التطوعي اإلقلیمي الثالث للمناطق العربیة في البحرین، وصلتنا أخبار الھجمات اإلرھابیة الشنیعة

والمدمرة في كل من بیروت وباریس. 

 لقد وقعت األحداث في سنة استثنائیة بالنسبة للتطوع حیث اعترفت األمم المتحدة بدور المتطوعین من
 ). وأصدرت كذلك الجمعیة العامة لألمم المتحدة قراراً "بدمج2030خالل أجندة التنمیة المستدامة (

 التطوع مع السالم والتنمیة: خطة العمل للعقد القادم وما بعده". لقد أكدت الھجمات اإلرھابیة أن دور
ً أكثر من أي وقت مضى. التطوع للمساھمة في تھیئة عالم ینعم بالمزید من السالم أصبح اآلن الزما

  (أبواب مفتوحة) مقدمینPorteOverute#حین توجھ أھالي باریس إلى شبكة تویتر واستخدموا وسم 
 بیوتھم ومؤسساتھم لكل من یحتاج إلى ملجأ، وحین نقل سائقي سیارات األجرة الناس بال مقابل كما علمنا
ً للتطوع حینما یعاني اآلخرون من ً طرقا  بعد تعطل نظام النقل العام تبیّن أن من یرید المساعدة سیجد دائما

كارثة یحتاجون فیھا إلى مد ید العون.

ً باعتبارنا قادة في مجال التطوع: كیف  من ناحیة أخرى  یبقى سؤال ینبغي أن نأخذه بعین االعتبار جمیعا
 سیؤثر الخوف من اإلرھاب؟ وما ھي ردة الفعل الحكومیة والمجتمعیة تجاھھ؟ فمن الممكن أن یؤثر

 أسلوب التجاوب الذي یقدم الحمایة للمواطنین مثل رفع مستوى المراقبة ونقاط التفتیش األمنیة على زمن
تطوع الناس وطریقتھم على المدى البعید.

 ھل ستؤثر المواجھات الطویلة على تحرك المتطوعین بحریة بداخل مدینة ما؟ كیف سیتأثر حق التظاھر
 السلمي على القضایا األساسیة في المجتمع والمخاوف الدولیة؟ كیف ستؤثر الحاجة إلى "البقاء في
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 المنزل" أو "االبتعاد عن األماكن العامة" على من ھم بعیدون أو معرضون للخطر أساساً؟ ھل ستضعف
ثقة المجتمع على المدى البعید؟

ً على  إن ھذه األسئلة لیست سھلة اإلجابة، كما أن اإلجابات التي سنصل إلیھا لن تكون مالئمة تماما
 األغلب. لكنھا أسئلة أعتقد أن قادة العمل التطوعي سیحتاجون التدخل لإلجابة علیھا بینما نستمر في

الترویج للتطوع  ودعمھ واالحتفاء بھ بجمیع الطررئق الممكنة حول العالم.

نجاح المؤتمر التطوعي اإلقلیمي الثالث في المناطق العربیة
 اجتمع قادة العمل التطوعي في المنطقة العربیة خالل شھر
 تشرین الثاني/نوفمبر من ھذه السنة في المؤتمر التطوعي

 اإلقلیمي الثالث في مدینة المنامة بالبحرین. و أكد المؤتمر في
 ھذه السنة على مستوى قوة التطوع بوجود خمسة  محاور

أساسیة للنقاش.

 انطلق المؤتمر باحتفال افتتاحي ألقت كلمتھ كایلي بایتس الرئیسة
 ). و حضرIAVEالدولیة للمنظمة الدولیة للجھود التطوعي (

الحفل الشیخ ھشام بن عبد الرحمن آل خلیفة حاكم المنامة.

 و قد قام باستضافة المؤتمر منظمة فور شباب العالمیة، وھي منظمة مقرھا الرئیسي في البحرین تسعى
 إلى تمكین الشباب من خالل نشر وبناء ثقافة التطوع و التفاؤل بین الشباب. ونجحت فور شباب بمساعدة

 ممثالً ومتحدثاً.40عشرات المتطوعین في استضافة المؤتمر الذي حضره ما یزید عن 

 للتعرف على المزید حول المؤتمر تفضل بقراءة تقریر المؤتمر الذي أعده السید أسامة مصطفى سلیمان
 ) فیما یلي. و سیتوفر تقریر إلكتروني قریباً. كن علىIAVEالممثل اإلقلیمي للمنطقة العربیة لدى منظمة (

اطالع لتعرف المزید.

تقریر موجز حول مؤتمر البحرین
 بقلم: أسامة مصطفى سلیمان الممثل اإلقلیمي

)IAVEللمنطقة العربیة لدى منظمة (

 حضر المؤتمر التطوعي اإلقلیمي الثالث في المنطقة
  مشارك توافدوا250العربیة المقام في البحرین أكثر من 

 من جمیع أنحاء العالم العربي منھا على سبیل المثال ال
 الحصر: البحرین والكویت وعمان واألردن والسعودیة
 ولبنان ولیبیا واإلمارات والسودان. كما حضر المؤتمر

) الوطنیین.IAVEممثلي منظمة (
 وتواجد خالل حفل االفتتاح الشیخ ھشام بن عبد الرحمن آل

خلیفة حاكم العاصمة في البحرین



أھداف المؤتمر األساسیة
تسلیط الضوء على جھود األنشطة التطوعیة في العالم العربي.!
 تكوین شبكة تواصل وعالقات تعاونیة بین المؤسسات والمنظمات وبین المھتمین بالعمل!

التطوعي.
 االنتفاع من خبرات الغیر من قادة العمل التطوعي واالستفادة من أمثلة حالیة لبرامج عالمیة!

بھدف تطبیقھا في المنطقة العربیة.
رفع الوعي بالعمل التطوعي!

محاور المؤتمر
استدامة العمل التطوعي على المستوى الفردي والوطني.!
قیاس أثر العمل التطوعي.!
إدارة التطوع لألفراد والمؤسسات.!
تعریف القیادة االجتماعیة وأھمیتھا.!
العمل التطوعي مع الشركات.!

  ورقة. وأكد40 أیام متتالیة مع طرح أكثر من 3ھذا واستمرت جلسات وحلقات النقاش في المؤتمر لمدة 
جمیع المتحدثین على أھمیة التطوع بجمیع أشكالھ المتعددة كما عرضوا خبراتھم في ھذا المجال.

أوصى بعض المشاركین في المؤتمر بتنفیذ ما یلي في المنطقة العربیة:
المطالبة باستضافة المؤتمر اإلقلیمي القادم في إحدى الدول العربیة في أفریقیا..1
 استحداث قاعدة بیانات المتطوعین في كل دولة في المنطقة وتزویدھا ببیانات حول األنشطة.2

التطو
. الربط بین شبكات المتطوعین بھدف تبادل الخبرات والتجارب.2.3
توجیھ انتباه وسائل اإلعالم إلى العمل التطوعي في الدول العربیة..4
توثیق التجارب التطوعیة في المنطقة بشكل أفضل..5



 :قرار األمم املتحدة إدراج التطوع في جدول
2015أعمال ما بعد 

 تم خالل الجلسة السبعین للجمعیة العامة لألم المتحدة تبني القرار: " دمج
 التطوع مع السالم والتنمیة: خطة العمل للعقد القادم وما بعده" برعایة

  دولة عضو. ویعترف القرار بأن مفھوم التطوع قد یكون وسائل قویة لتحقیق أجندة100مشتركة بین 
.2030التنمیة المستدامة لعام 

  وفي وثائق أساسیة أخرى متصلة تعترف الدول2030ومع ترحیبھم بدمج التطوع في أجندة العام 
 األعضاء بمشاركة أصحاب المصلحة المتعددین على المستوى العالمي والوطني في الفترة التي تسبق قمة

 . وھذه أول مرة تذكر فیھا بصراحة الجمعیات المنخرطة في األعمال التطوعیة في2015ما بعد عام 
 ) أن تكون إحدى المنظمتین اللتین ذكرتا صراحة في القرار!IAVEقرار لألمم المتحدة. وتسعد منظمة (

 ) على المستوى المحلي والوطنيIAVEحیث اعترف القرار بالمساھمات التي تقدمھا منظمات مثل (
 واإلقلیمي والعالمي. وھذا اإلنجاز العظیم ال یُعزى لمنظمتنا فقط بل لشبكاتنا وأعضائنا -وأنت منھم-

تھانینا!

 الشبابیة تقیم ملتقىً سنویاً في أرمینیاYESأندیة 
 ) فيIAVEبقلم: أدرین شیرینیان, الممثل الوطني لمنظمة (

أرمینیا
ً مدینة تساكادزور 180زار  ً تقریبا   في الفترةTsaghkadzor مشاركا
  وذلك للمشاركة في2015 من شھر تموز/یولیو عام 19وحتى16من 

  (تمكین الشباب لالعتماد على النفس) الشبابیة الریفیةYESملتقى أندیة 
 السنوي. ویقدم الملتقى فرصة كبیرة للشباب المبدعین من مناطق مختلفة

 من أرمینیا لیلتقوا ویتشاركوا خبراتھم ویبنوا صداقات جدیدة
ویستحضروا إنجازاتھم العظیمة خالل السنة الماضیة.

 ً ً لملتقى 29ویوجد حالیا ً تابعا ً شبابیا   في المجتمعات الریفیةYES نادیا
 في أرمینیا بھدف تمكین الشباب غیر المؤھلین في المناطق الریفیة. وبدأ

  من خالل التعاون بین المنظمات غیر الحكومیة2003األمر في عام 
  في أرمینیا. ویھدف التعاون بشكل أساسي إلى تطویرHeifer Internationalبمبادئھا التنمویة ومنظمة 

 المھارات في محاولة للوصول إلى حلول لتحدیات التنمیة المتعلقة باالقتصاد والصحة والتعلیم والحیاة
االجتماعیة في المجتمع.

ً ھو: "كیف یشارك نادي  ً رئیسا   الشبابي الذي تنتمي لھ فيYESوحمل الیوم األول في الملتقى عنوانا
صناعة القرارات المتعلقة بالحیاة االجتماعیة-االقتصادیة في مجتمعك؟"

  بتحضیر عرض خاص بھذا العنوان یوضح أعمالھ وإنجازاتھ خالل العامYESوقام كل نادي من أندیة 
 المنصرم. وبشكل عام,رأى الشباب حاجتھم ألن تكون لھم األسبقیة في التحرك للتأكد من مشاركتھم الفعالة

في صناعة القرار في مجتمعاتھم.



 بینما اشتمل الیوم الثاني من الملتقى على تدریب في مجال المناھج المتقدمة في إدارة المزارع الحدیثة
 وعلى عرض حول "نظام إدارة المزارع الذكي". وقد تعرف الشباب الریفیون على آخر التطورات في

مجال تقنیة المعلومات الموجھة للنھوض بإدارة المزارع من خالل تقنیات المعلومات.

  حول الذكرى المئویةPan-Armenian Declarationوكُرست الجلسة األولى إلعالن بان األرمیني 
لإلبادة الجماعیة في أرمینیا. ولحق ذلك حفل الجائزة للفائزین في مسابقة المقاالت الخاصة بنفس المناسبة.

  وھي التي تسمحYESوقد مكن الملتقى آالف الشباب لیصبحوا جزءًا من العائلة الكبیرة لألندیة الشبابیة 
ً ومستداماً. ً قویا ً مدنیا لھم بتقدیم أفضل ما لدیھم من أفكار وتحویلھا إلى واقع وبذلك تبني مجتمعا

فوائد تشجیع تطوع الشباب
 IAVEبقلم إمیلیوا قویرا دیاز مدیر التحالف المكسیكي للمتطوعین وعضو في منظمة 

 تعد مشاركة األطفال في األنشطة التطوعیة فرصة عظیمة لتشجیع العطاء والمدنیة والمواطنة، ولكن
 ینبغي ألولئك الذین یدعون األطفال للتطوع أن یتخذوا بعض االحتیاطات وأن یوضحوا الھدف من

دعوتھم للتطوع خصوصًا في الدول التي ال یوجد فیھا أطرعمل قانونیة لحمایة المتطوعین. 

 ویتركز التحدي الرئیسي في تجنب الشكوك حول أداء الشباب لألعمال التطوعیة بدون أجر وتفسیرھا
على أنھا استغالل لألطفال.

 ویعتقد التحالف المكسیكي للمتطوعین أنھ من الضروري وضع وصف واضح لتطوع الشباب الذین لم
 عامًا في المكسیك.   18یتجاوزوا سن الرشد وھي 

 یمكن لألنشطة التطوعیة أن تسھم في مساعدة األطفال والمراھقین على اكتشاف مواھبھم في سن مبكرة
 حیث یمكنھم البدء في بناء شخصیاتھم من خالل األنشطة التطوعیة التي من شأنھا أن تساعدھم على

اختیار وظائفھم وتمكنھم من الحصول علیھا في المستقبل. 

 من فوائد تطوع الشباب ما یلي:
 تعزیز موقف الخدمة المجتمعیة ومراعاة الغیر وتحمل المسؤولیة وتشجیع المشاركة المجتمعیة!

في سن مبكرة.
 غرس المحبة واإلحساس بالمسؤولیة للحفاظ على الطبیعة وأنظمتھا البیئیة المختلفة وتنوعھا!

البیولوجي الوافر وفھم عالقة الطبیعة باألسس اإلنسانیة.
 بما أن المشاركین ینتمون لخلفیات اجتماعیة مختلفة فإن ھذا یعزز مبادئ التسامح ویشجع فھم!

التنوع االجتماعي. 
 كلما أشركت األطفال في التطوع في مرحلة مبكرة ازداد عمق التأثیر اإلیجابي للتطوع في!

تطویر مھاراتھم االجتماعیة معززًا فھمھم لقیمة التطوع الذي سیستمر معھم مدى الحیاة.
تحفیز خیالھم ودفعھم للتغییر االجتماعي في المجتمع وتحویلھم لقادة.!
التأثیر اإلیجابي على تكامل العائلة ومشاركة اآلباء في التطوع وقیمھ.  !
 إن الجھد الجماعي واالستثمار الذي یبذلھ المتطوعون في الحفاط على المجتمع وتطویره یسھم!

في منحھم اإلحساس اإلیجابي بحق تملك محیطھم وقیمة األمالك العامة.



 أصبح تطوع الشباب بالمكسیك في تزاید حتى صار باإلمكان إدراج فئة خاصة باألطفال في الجائزة
الوطنیة لألعمال التطوعیة والتضامن في المستقبل القریب وذلك لالعتراف بتطوع الشباب وجھودھم.

 الذكرى السنوية العاشرة للمجلس التطوعي بهونج كونج يشيد
باملتطوعني املهنيني وكبار التنفيذيني 

  بھونج كونجIAVEبقلم فلورا تشونج من وكالة الخدمة التطوعیة والممثلة الوطنیة لمنظمة

 تمثل ھذه السنة الذكرى السنویة العاشرة للمجلس
 التطوعي بھونج كونج . وكجزء من االحتفاالت أقیمت
 حفلة العرض المشترك لمجلس خدمة التطوع المھني

 تشرین األول/أكتوبر. 19المعتمد مع حفل استقبال في 

 إن المجلس التطوعي بھونج كونج مكون من  لجنة
 جمعیات مشتركة أسستھ وكالة الخدمة التطوعیة
 .2004بالتعاون مع منظمات من مختلف القطاعات في 

  منظمة عضو؛ ویوفر منصة للتبادل والتعاون تسھم في زیادة16ویضم المجلس في الوقت الحالي 
المشاركة في التطوع.

 ولتقدیر المھنیین وكبار التنفیذیین وتشجیعھم للتطوع بدأ المجلس التطوعي بھونج كونج ببرنامج خدمة
 . وخالل2005التطوع المھني المعتمد بالتعاون مع وكالة الخدمة التطوعیة والمنظمات األعضاء في 

 السنوات نفذت عدة جمعیات ھذا البرنامج لإلشادة بأعضائھا المخلصین والنشطین ممن یساھمون
 بمھاراتھم المھنیة لخدمة المجتمع وھي: جمعیة ھونج كونج لموظفي التمریض وغرفة التجارة العالمیة
 بھونج كونج وجمعیة ھونج كونج لطب األسنان ومعھد العمارة والتشیید بھونج كونج ومعھد التخطیط

 بھونج كونج ومعھد ھونج كونج للمساحین وجمعیة ھونج كونج للمھندسین وجمعیة القانون بھونج كونج.
 وسیتم اختیار المساھمین بالخدمات التطوعیة الممیزة في برنامج خدمة التطوع المھني المعتمد وستمنحھم

وكالة الخدمة التطوعیة "جائزة التطوع القیادي ببوھینیا".    

  تشرین األول/أكتوبر حیث بدأ19أقیمت حفلة العرض المشترك لمجلس خدمة التطوع المھني المعتمد في 
 المجلس أعمالھ خالل الذكرى السنویة العاشرة للمجلس التطوعي بھونج كونج. وقدم كل من اآلنسة كایلي

 ) والسیدة بیتي فونج السكرتیرة الدائمةIAVEبایتس الرئیسة الدولیة للمنظمة الدولیة للجھود التطوعیة (
  شخص من المھنیین وكبار التنفیذیین من المنظمات األعضاء100للشؤون المحلیة الشھادات ألكثر من 

في المجلس التطوعي بھونج كونج ممن نفذوا برنامج خدمة التطوع المھني المعتمد.   

 وخالل الحفل أشادت اآلنسة بایتس ببرنامج خدمة التطوع المھني المعتمد منوھة أن البرنامج  كان خطوة
 إیجابیة لتعزیز التطوع المھاري ألجل مساعدة المحتاجین والمساھمة في تحسین المجتمع وتقویتھ

 وتماسكھ. ھذا وثمنت السیدة فونج مساھمات المتطوعین من مجموعة كبیرة من الوظائف، وھنأت كل
الفائزین من مجلس خدمة التطوع المھني المعتمد على إخالصھم ومساھماتھم  الرائعة.

 وجاءت مشاركة األستاذ جي بي لي رئیس المجلس التطوعي بھونج كونج بثنائھ على المھنیین وكبار
 التنفیذیین واعتبارھم قوة مؤثرة في التطوع. ووفقًا للمسح الذي أجرتھ وكالة الخدمة التطوعي باالشتراك

 % من المتطوعین ھم من المھنیین والمدراء . وعالوة على ذلك49 فإن 2009مع جامعة ھونج كونج في 



 فإن المجلس التطوعي بھونج كونج سعید برؤیة مثل ھذه األرقام وممتن لجھود المنظمات األعضاء في
تعزیز روح التطوع وبناء المجتمع. 

تشمل المنظمات األعضاء ما یلي:
وكالة الخدمة التطوعیة معھد العمارة بھونج كونج

 جمعیة ھونج كونج لموظفي التمریضمعھد ھونج كونج للمحاسبین القانونیین 
األبرشیة الكاثولیكیة بھونج كونجمعھد ھونج كونج لمھندسي المناظر الطبیعیة

لجنة التعاون بین المدرسة والمنزلومعھد التخطیط بھونج كونج
ھونج كونج شنج كونج ھايمعھد ھونج كونج للمساحین
مجلس ھونج كونج دعم المدارس الثانویة جمعیةھونج كونج للمھندسین
غرفة التجارة الدولیة بھونج كونجالجمعیة الطبیة بھونج كونج
جمعیة ھونج كونج لطب األسنانجمعیة القانون بھونج كونج

یوم تطوع عالمي سعید!
 یحل الیوم العالمي للتطوع الموافق الخامس من كانون األول/دیسمبر السبت المقبل. ویخصص ھذا الیوم
 لالحتفال بالتطوع على كافة األصعدة واإلشادة بالمتطوعین على مساھماتھم للتطویر على المستویات

 17المحلیة والوطنیة والعالمیة. وقد اعتمدت األمم المتحدة ھذا الیوم لیصبح الیوم العالمي للتطوع في 
 . وفي ھذا الیوم تُدعى كل الحكومات والمنظمات غیر الربحیة والقطاع1985كانون األول/دیسمبر عام 

الخاصة وأصحاب العالقة لالحتفال بالمتطوعین واالعتراف بتأثیرھم وأعمالھم للمجتمع. 
 إن یوم التطوع العالمي لھذا العام مھم جدًا خاصًة وأنھ یشید بأعمال المتطوعین لتنفیذ أھداف التنمیة

المستدامة الجدیدة.
  حول العالم بھذا الیوم بطرائق متنوعة بدءًا من تنظیم أنشطة الخدمات التطوعیةIAVEویحتفل أعضاء 

 وصوالً إلى استضافة الندوات المناصرة للتطوع ألجل تعزیز التطوع في أوطانھم.  اقرأ المزید عن
احتفاالتھم في المقاالت التالیة:

كینیا
 تستضیف الحكومة المحلیة بمقاطعة مكویني الیوم العالمي للتطوع في كینیا حیث سیزرع المتطوعون

  شجرة في المجتمع تحت شعار "زراعة مقاطعة مكویني". وتم إطالق اسم "قیادة التغییر"500أكثر من 
على الحملة بأكملھا.

تایوان
  تایوان ندوات بمسمى" التطوع وأھداف التنمیة المستدامة" بجامعتین شمال ووسطIAVEوستقیم منظمة 

 تایوان. أما في جنوب تایوان فستجتمع مجموعة تطوعیة شبابیة في مدینة كاوشیونغ حیث سیروجوا للیوم
 العالمي للتطوع عند عامة الناس في محطات النقل الجماعي السریع، وسیطلبون منھم االنضمام لحملة

 " لتقدیم الیوم العالمي للتطوع ألصدقائھم في وسائل التواصل2015"صور السلفي للیوم العالمي للتطوع 
االجتماعي.



نیوزیلندا
 استخدمت منظمة تطوع نیوزیلندا نفس الموضوع لالحتفال بتلك األیدي التي "غیرت الحكومة"على

 المستویات المحلیة والوطنیة والدولیة. وعالوة على ذلك یرتبط ھذا الموضوع مع الدور الھام الذي یلعبھ
التطوع في تحقیق "أھداف التنمیة المستدامة" لألمم المتحدة.

البیرو
 ستقام احتفاالت الیوم العالمي للتطوع في بالزا مایور بلیما بحضور المتطوعین والشركات والوكاالت
 الحكومیة. ولن تركز ھذه االحتفاالت على لفت االنتباه نحو أھداف التنمیة المستدامة فحسب بل ستركز
أیضًا على ظاھرة النینو المناخیة التي تھدد حالیًا بحدوث الفیضانات والجفاف في جمیع أرجاء البالد. 

اإلكوادور
  نسخة من ملحقھا ووزعتھاIAVE 30000 الممثل الوطني لمنظمة ACORVOLونشرت منظمة 

لقراءتھ باللغة اإلسبانیة اضغط ھناللترویج للیوم العالمي للتطوع في اإلكوادور. 

كولومبیا
  في كولومبیا االحتفاالت بالیوم العالمي للتطوعFIPANستقیم شبكة األعمال التجاریة الفنلندیة التطوعیة 

 وستسلط الضوء على أعمال المتطوعین الكولومبیین وتقدر جھودھم. وسیتم دعوة متحدثین مھمین
لحضور االحتفاالت، 

شكرًا من الرئیسة الدولیة للمنظمة
IAVEبقلم كایلي بایتس الرئیسة الدولیة لمنظمة 

 لقد كانت سنة حافلة باإلنجازات لمنظمتنا التي وصلت لذروتھا من خالل اجتماع التخطیط االستراتیجي
  في قرار األمم المتحدة حول التطوع. وبما أن ھذا العام شارف علىIAVEالمثمر للغایة وتضمین 

االنتھاء أود أن أشكر كل العاملین في منظمتنا على مساھماتھم خالل العام إلنجاز عملنا. 
 شكرًا لمشاركاتكم في أفریقیا وأمریكا الالتینیة وأوروبا وآسیا والمحیط الھادئ وأمركیا الشمالیة والدول
 العربیة ولحضوركم الندوات اإللكترونیة ومقاالتكم لنشرتنا اإللكترونیة ولترویجكم لمنظمتنا كلما سنحت

 لكم الفرصة خصوصًا دعمكم لحملة "الدعوة للعمل" لالعتراف بالمتطوعین لتحقیق أھداف التنمیة
المستدامة ومساھماتكم في عملیة التخطیط االستراتیجي.

  كاثي دینیس وكین ألین وجیسیكا ھان ورامونا دراقومیر ومونیكاIAVEوأود أن أتوجھ بالشكر ألمناء 
 جالیانو ورائدة مناع ولوري فوستر على جھودھم الجبارة والمشرفة لتقدیم بعض المبادرات الھامة ھذا
 العام. كما أود أن أشكر زمالئي في مجلس اإلدارة على مساھماتھم ومشاركتھم وقیادتھم حیث أن شغفھم

بالتطوع عظیم.
 ، ولكن في الوقت الحالي جل ما2016ونعتقد أننا سنشارككم نتائج التخطیط االستراتیجي في مطلع عام 

أتمناه لكم ھو یوم تطوع عالمي سعید وناجح.

https://www.iave.org/iavewp/wp-content/uploads/2015/12/suplemento-ACORVOL-2015.pdf

	في هذا العدد

