
 نودد أأنن نتقدمم بالشكر للمترجماتت االمتطوعاتت من مركز االعنودد لتنميیة االشبابب – ووااررفف - االممثل االوططني للمنظمة
 آآمنة االزيیر٬، ووغديیر االشريیف٬، ووبشرىى ضيیاء ووسمراالدووليیة للجهھودد االتطوعيیة في االمملكة االعربيیة االسعودديیة (

) على ترجمة االنشرةة اااللكتروونيیة  أأددناهه.باقحومم

 2015تموزز/يیوليیو 
في هھھھذاا االعددد

)IAVEأأخبارر من االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة (
إإيیصالل االصوتت ووإإشرااكك االناسس ووتحمل االمسؤووليیة وواالتفاعل مع االقضايیا!

2018) تبدأأ االبحث عن موقع لمؤتمر IAVEمنظمة (!

)IAVEأأخبارر من أأعضاء االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة (
االمشهھد االعامم للعمل االتطوعي في كنداا!

بيیداالل يیمضي قدمًا: مشرووعع ااجتماعي بدأأ صدفة في بوليیفيیا!

االتطوعع في ددررااسة آآثارر فيیندووالنداا!

 تايیواانن وومجموعة االقديیس مايیكل االصحيیةIAVEصدااقة ططويیلة ااألمد بيین منظمة !

ووررشة عمل ااالستشاررةة االوططنيیة حولل االعمل االتطوعي في منغوليیا!
االتأثيیر االمتزاايید للبراامج االتطوعيیة للشركاتت!
جهھودد االمتطوعيین االرمضانيیة في االعالم االعربي!

  أأفريیقيیا االخامس  للتطوعع ااإلقليیمي بروواانداا: "ددوورر االمتطوعيینIAVEنظرةة عامة على مؤتمر !
االشبابب في تطويیر االمجتمع"   

 أأخبارر من االمجتمع االعالمي للتطوعع
ووددااعًا وومرحبًا!
متطوعو ااألمم االمتحدةة تنشر مقالهھا االسنويي!
سومباثث سوموفونن: ذذكرىى ززميیل!

إإيیصالل االصوتت ووإإشرااكك االناسس ووتحمل االمسؤووليیة وواالتفاعل مع االقضايیا
)٬IAVE، االرئيیس االعالمي لمنظمة (كايیلي باتز

 ) االشهھرUNV وواالذيي نشرهه برنامج متطوعي ااألمم االمتحدةة (2015تقرير حالة التطوع في العام ذذكر 
 االماضي أأحد االرسائل االمهھمة االمشيیرةة إإلى أأنن شبكاتت االتطوعع االعالميیة تعمل على إإيیصالل االصوتت ووإإشرااكك

االناسس ووتحمل االمسؤووليیة وواالتفاعل مع االقضايیا من خاللل االتطوعع.
 وو بوصفهھا االمنظمة االوحيیدةة ذذااتت االعضويیة االعالميیة وواالمتعهھدةة بالتروويیج للتطوعع ووتعزيیزهه ووااالحتفاء بهھ بكل

 ) مستمرًاا الستكمالل تطويیر شبكتهھا االمكونة منIAVEاالطرقق االممكنة٬، ال يیزاالل االدوورر االعالمي لمنظمة (
 ااألفراادد وواالمنظماتت٬، مع االحفاظظ على االتزاامهھا بالعمل االتطوعي. ووأأنا فخوررةة جدًاا بالعمل االذيي يیبذلهھ

 ااألعضاء في شبكة/شبكاتت االمنظمة كل في بلدهه وومجتمعهھ٬، بهھدفف إإيیصالل االصوتت ووإإشرااكك االناسس ووتحمل
االمسؤووليیة وواالتفاعل مع االقضايیا من خاللل االتطوعع. 

E-IAVE
2015 تموزز/يیوليیو   



 وو قد حظيیت في شهھر حزيیراانن/ يیونيیو بفرصة حضورر مؤتمر االتطوعع ااألفريیقي ااإلقليیمي االخامس٬، حيیث
 ) في أأفريیقيیا ووااالستماعع لهھمIAVEتمكنت من مشاهھھھدةة بعض اانجاززااتت ااألعمالل االخاصة بأعضاء شبكة (

 مباشرةة. ووكانن تركيیز االحاضريین االخاصص٬، وواالموضوعع االرئيیسي للدوولل االتي قدمهھا ممثلوهھھھا يینصب على
االراابط االمهھم بيین االتطوعع ووبيین االتنميیة ااالجتماعيیة ووااالقتصادديیة٬، خاصة بالنسبة للشبابب.

 لم تُشعرني االعرووضض بالشغف ووحسب٬، وولكنهھا كانت كذلك ملهھمة ووتحمل ررؤؤىى عميیقة. كما كانن االحضورر
 متلهھفونن لمشارركة بعضهھم االبعض ما ووااجهھوهه من تحديیاتت أأوو أأنجزووهه من أأعمالل ووبراامج ناجحة. ووأأعربواا
 في ذذااتت االوقت عن ررغبتهھم االشديیدةة إلكمالل بناء االشبكاتت االقارريیّة االبيینيیة االتي أأسسوهھھھا خاللل االمؤتمر٬،

) لكونهھا تيیّسر ووتنظم عمل االشبكاتت االتطوعيیة االدووليیة.IAVEمؤكديین على أأهھھھميیة ددوورر منظمة (
 وو بما أأننا نقتربب شيیئًا فشيیئًا من شهھر أأيیلولل / سبتمبر٬، ووبما أأنن االشعوبب تنظر أأهھھھداافًا تنمويیة مستداامة جديیدةة

)SDGs٬، أأصبحت ااألددلة االتي تسلط االضوء على ددوورر هھھھذهه االشبكاتت وواالدوورر االذيي يیؤدديیهھ االمتطوعونن( 
 للحفاظظ على االتنميیة مهھمة٬، ووخاصة لقضيیتنا االمؤيیدةة العتبارر االتطوعع أأحد ااألصولل ااإلسترااتيیجيیة في مسيیرةة

   State of     / 2015تقرير حالة التطوع في العالم تحقيیق أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة. وولهھذاا االسبب يیعد 
the World's Volunteerism Report 2015 .مهھمًا وومناسبًا٬، ووأأنا أأشجعكم على قرااءتهھ  

2018) تبدأأ االبحث عن موقع لمؤتمر IAVEمنظمة (
 االعالمياالمؤتمر وو 2018االعالمي لعامم  االتطوعع لمؤتمر االجهھة االمستضيیفة االعمل لتحديید االمنظمة بدأأتت

!)في ووقت مبكر!إإننا نعمل على ذذلك ٬،نعم(. للمتطوعيین االشبابب
 االقيیادديیة االوططنيیة لمنظماتتاا٬، ووجميیع االمنظمة لجميیع أأعضاء لتقديیم االعرووضض االرسميیة االدعوةة وو قد أأرُرسلت

 بيیانن" مقدمي االطلباتت تسليیم وويیُطلب من. منظماتت ددووليیة غيیر حكوميیةااختيیارر لتشارركك تطوعًا في 
.عرضًا ررسميیًا في نهھايیة االمطافف سيیقدمونن تحديید ما إإذذاا كانواااالعمل معهھم ل حتى نتمكن من االمصلحة"

 جنةأأنن تستكمل ل وو؛2015  تشريین االثاني/نوفمبر30وو تتطلب هھھھذهه االمرحلة تسليیم االعرووضض بحلولل تارريیخ 
 أأنن يیُعلن عنوو؛ 2016نيیسانن / أأبريیل  في االمنظمة إإددااررةة مجلس توصيیاتهھا إإلى ووتُقدمم عملهھااالبحث 

 تشريین في االمكسيیك  وواالمقامة في2016لعامم  االمؤتمرااتت االعالميیة ختامم  فياالمستضيیف االقاددمم للمؤتمر
االثاني / نوفمبر.

 وويیرأأسس فريیق االبحث نائب ررئيیس االمنظمة وواالممثل ااإلقليیمي لمجلس االمنظمة في أأووررووبا٬، االسيید يیوجيین
 بالدااسس(أألمانيیا)٬، ووكذلك االممثل ااإلقليیمي ألمريیكا االالتيینيیة٬، أأرريیداا مانزيینال (فيینزووال)٬، وومارركك مولي
 (ااسكتلنداا) ووهھھھو عضو آآخر في االفريیق. أأما االسيید كيین أأليین٬، أأحد كبارر االمستشارريین في االمنظمة فيیمدنا

بالدعم ااإلدداارريي.
 لمزيید من االمعلوماتت أأوو الستالمم ددعوةة لتقديیم االعرووضض٬، يیرجى االتوااصل عبر االبريید اااللكترووني

2018worldconferences@iave.org

)IAVEأأخبارر من أأعضاء االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة (
االمشهھد االعامم للعمل االتطوعي في كنداا

كتبهھ: جمعيیة تطوعع كنداا٬، االممثل ااإلقليیمي للمنظمة في كنداا
   عن االعطاء وواالعمل االتطوعي  أأحدثث االبيیاناتت هھھھذاا االعامم  في ووقت سابق من هھھھيیئة ااإلحصاء االكنديیةأأصدررتت 

 في عطائهھم من خاللل االعمل االتطوعي٬، ووذذلك االكنديیيین ااستمرااررتظهھر االبيیاناتت  وو.وواالمشارركة في كنداا
 تطوعع 2013نجد أأنهھ في االعامم  وو.في االمجموعع مليیارر ساعة 2ما يیقارربب  أأوو٬، ساعة في االسنة 154 بمعدلل
.2010 عامم ٪)47 كنديي (ما يیعاددلل  مليیونن13.3 مقاررنة مع٪)٬، 44مليیونن كنديي (ما يیعاددلل ٬7،12

http://www.volunteeractioncounts.org/en/swvr-2015.html
http://www.volunteeractioncounts.org/en/swvr-2015.html
http://volunteer.ca/gvp
http://volunteer.ca/gvp
http://volunteer.ca/gvp
mailto:2018worldconferences@iave.org


  حتى عامم  2004  االتطوعع في كنداا من عامم  تقريیر االذيي أأصدررتهھ هھھھيیئة ااإلحصاء االكنديیة عن  االوو بفضل
 االكنديي االعامم. االتطوعع في االمشهھد أأشكالل ووااتجاهھھھاتت فاحصة على أأنن نلقي نظرةة ااآلنن ٬، وويیمكننا2013

 االمتطوعيین الستقطابباالمنظماتت غيیر االربحيیة االخيیريیة وو االمنظماتت هھھھذهه االمعلوماتت يیمكن أأنن تساعدوو
.ااسترااتيیجيیاتهھا وواالمشارركة وواالحفاظظ على

االصوررةة االعامة
  مليیونن17تطوعع قد  ٬، إإال إإنهھاالمتطوعيین في معدلل ااالنخفاضض االطفيیف على االرغم من

 االذيین تترااووحح٪ من االكنديیيین 59 – أأيي ما يیعاددلل  حيیاتهھم في مرحلة ما منكنديي 
. عاما ووما فوقق15 أأعماررهھھھم بيین

 مساعدةة ووهھھھذاا يیعني ٬،بشكل غيیر ررسمي٪ من االكنديیيین 82باإلضافة إإلى ذذلك٬، يیتطوعع 
 تقريیبا االرقم هھھھذاايیعتبر يیعد . وومنظمة أأوو جماعة ااالنضمامم إإلى ددوونن مباشرةة االناسس
 االقيیامم االرسميیة شيیوعًا تعد أأكثر أأنوااعع االمساعدااتت غيیر! ووررسمي االتطوعع معدلل ضعف

 إإلى شخصإإيیصالل االصحيیة وواالتسوقق وواالشخصيیة وو صيیانتهھ وواالرعايیة ووبأعمالل االمنزلل
 االكنديیيین االذيین االشبابب بيین غيیر االرسمي االتطوعع معدلل هھھھذاا وويیعد أأوو موعد. متجر

 ٪) ثم91( حيیث تصل نسبتهھ إإلى  سنة هھھھو ااألعلى19،٬-15 تترااووحح أأعماررهھھھم بيین
 بيینما يیصل معدلل االمتطوعيین غيیر االرسميیيین إإلى ما يیزيید٬، مع االتقدمم في االسنيیتناقص 
.ما فوقق وو75 من تترااووحح أأعماررهھھھم بيین االنصف بيین عن

مستوىى االمشارركة
 4مرةة إإلى ٬، بمعنى أأنهھا تنظم من عرضيیة االكنديیة ااألنشطة االتطوعيیة٪ من 37تعتبر 

 .ساعة في االسنة 36 ما يیعاددلل االعرضيیونن االمتطوعونن. حيیث يیعمل مرااتت في االسنة
 على أأساسس يیومي االذيین يیتطوعونن٪ من االكنديیيین ٬7، فإنن على االعكس من ذذلكوو

.ساعة في االسنة 526 يیعملونن
 ٬، فإنن أأكثر من نصف مجموعع االساعاتت االتطوعيیةاالسنوااتت االماضيیة مع وو بالتواافق

 ٬،أأوو أأسبوعي على أأساسس يیومي معظمهھم٪ من االمتطوعيین٬، يیتطوعع 10يیقدمهھا 
 من ٪25 ووعالووةة على ذذلك يیقدمم أأفضل .سنويیا ساعة أأوو أأكثر 372وويیعملونن لـ 
.ساعاتت االعمل االتطوعي٪ من مجموعع 77 االمتطوعيین

االعمر
 سنة أأعلى معدالتت 19 إإلى  15 االذيین تترااووحح أأعماررهھھھم ما بيین يیسجل االكنديیونن
 االخدمة متطلباتت إإلى ذذلك نسبيیًا االمتطوعيین االشبابب. وويیُعزىى٪ من 66االتطوعع بنسبة 

 وومع ذذلك تشجع . ألنن ااألمر ووااجب عليیهھماالشبابب٪ من 20يیة٬، حيیث يیتطوعع االمجتمع
  وواالمتوقعة للمتطوعيین ما يیقارربب االنصف منهھم٬، ممن تقلاالمحتملة فرصص االعمل

 االمهھاررااتت لصقل ووسيیلة أأنن يیُعتبر االتطوعع سنة٬، وولهھذاا يیمكن 35أأعماررهھھھم عن 
ااكتسابب االخبرةة.وو

 ووتنخفض معدالتت االتطوعع خاللل بداايیة مرحلة االشبابب ووترتفع قليیالً عند االكنديیيین ممن
  سنة٬، وويیعزىى ذذلك ألددوواارر ااآلباء االتطوعيیة في االمدااررسس ووااألنشطة40وو حتى35يیبلغ أأعماررهھھھم ما بيین 
 % ممن ليیس لديیهھم38% من االكنديیيین ممن لديیهھم أأططفالل في االمدااررسس مقاررنة بنسبة 60االالصفيیة. وويیتطوعع 
أأططفالل في االمدااررسس.

 % ممن27 عامًا٬، فتستمر معدالتت االتطوعع باالنخفاضض حيیث يیتطوعع 45أأما في حالة االكنديیيین ااألكبر من 
 % من االكنديیيین االذيین يینتمونن لهھذهه االفئة االعمريیة بعدمم قدررتهھم64 أأوو أأكثر. وويیتحجج 75يیبلغ عمرهھھھم 

االجسديیة على االمشارركة في ااألنشطة االتطوعيیة االتي تشكل معوقًا لتطوعهھم.  

http://www.statcan.gc.ca/pub/89-652-x/89-652-x2015003-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-652-x/89-652-x2015003-eng.htm


  لكن74 _65وومن االمثيیر لالهھھھتمامم أأنهھ ووررغم اانخفاضض معدالتت تطوعع االكنديیيین ممن يیبلغ أأعماررهھھھم ما بيین 
  ساعة سنويیًا- تعد ااألعلى بيین االفئاتت ااألخرىى. ووفي االمقابل تعد ساعاتت23ساعاتت تطوعهھم االسنويیة -

 ساعة سنويیًا. 110تطوعع االشبابب ااألقل حيیث تصل إإلى 
االدخل

  ددووالرر كنديي أأوو أأكثر يیسجلونن أأعلى االمعدالتت في االتطوعع حيیث120000ررغم أأنن االكنديیيین االبالغ ددخلهھم 
  ساعة سنويیًا. ووعلى ططرفف130% لكن معدلل عددد ساعاتهھم االتطوعيیة سنويیًا هھھھو ااألقل: 52تبلغ نسبتهھم 

  ددووالرر كنديي هھھھي ااألددنى حيیث تبلغ20000نقيیض٬، ررغم أأنن معدالتت تطوعع االكنديیيین ممن يیقل ددخلهھم عن 
 ساعة سنويیًا هھھھو ااألعلى. 182%  فإنن معدلل عددد ساعاتهھم االتطوعيیة االبالغ 33

ااألنشطة االتطوعيیة
 تشمل االقطاعاتت االتي يیكثر تطوعع االكنديیيین فيیهھا من حيیث معدالتت االتطوعع وونسبة ساعاتت االتطوعع:

 % من االساعاتت64االخدماتت االمجتمعيیة وواالريیاضة وواالترفيیهھ وواالتعليیم ووااألبحاثث وواالديین. حيیث تخصص 
 االتطوعيیة لتلك االقطاعاتت. وويیعد تنظيیم االمناسباتت ووجمع االتبرعاتت أأكثر ااألنشطة االتطوعيیة شيیوعًا حيیث

 % من مجموعع9يیشارركك ما يیقارربب نصف االكنديیيین فيیهھا. وومع ذذلك فإنن جمع االتبرعاتت يیشكل حواالي 
االساعاتت االتطوعيیة. وويیشغل ثلث االمتطوعيین االكنديیيین مناصب في مجالس أأوو إإددااررااتت. 

االتوظظيیف
 يیبحث نصف االمتطوعيین بحماسس عن االفرصص االتطوعيیة٬، بيینما يینضم غيیرهھھھم للتطوعع عبر االطريیقة

 % من6ااألخرىى للمشارركة ووهھھھي أأنن يیطلب منهھم ببساططة االتطوعع. وومن االمثيیر لالنتباهه أأنن حواالي 
 % منهھم ااستجابواا8االمتطوعيین االكنديیيین شارركواا في االتطوعع عبر ااالستجابة إلعالنن على ااإلنترنت وو

  سنة ووأأقل35% من االمتطوعيین االبالغ أأعماررهھھھم 26إلعالنن في االصحيیفة أأوو لوحة ااإلعالناتت. وولكن 
 يیبحثونن عن االمناصب االتطوعيیة عبر ااإلنترنت. ما يیشيیر إإلى أأنن توظظيیف االشبابب عبر ااإلنترنت يیمكن أأنن

يیصبح ططريیقة فعالة. 
 % بعدمم ااستطاعتهھم ااالررتباطط بالتزاامم ططويیل62ووال يیتطوعع ثلثي االكنديیيین نظرًاا لضيیق ووقتهھم. كما يیشعر 

 ااألمد. لذلك يیمكن لاللتزااماتت قصيیرةة االمدىى وواالفرصص غيیر االرسميیة وواالتطوعع االبسيیط أأنن يیشكل ططريیقة
 رراائعة للمتطوعيین االمحتمليین للتعرفف على منظمة ما. ووماززاالت االفرصة متاحة لتحسيین تطويیر آآليیة

 % ممن ال27% ممن لم تسنح لهھم االفرصة للتطوعع لعدمم ووجودد من ططلب منهھم ذذلك وو51االتطوعع بوجودد 
يیعرفونن االسبيیل لالنضمامم للتطوعع. 

االمحفزااتت
 إإنن االسبب االوحيید ووااألكبر االذيي يیدفع االكنديیيین للتطوعع هھھھو ررغبتهھم بتقديیم مساهھھھماتت لمجتمعهھم. ووررغم أأنن

 % منهھم فقط في تحسيین23% من االمتطوعيین يیوددوونن ااالستفاددةة من مهھاررااتهھم ووخبرااتهھم٬، يیرغب 77
 فرصهھم االوظظيیفيیة. وويیعتبر نصف االكنديیيین تقريیبًا أأنن االتطوعع فرصة كبيیرةة للتوااصل مع االناسس وواالتعرفف

عليیهھم.
 % من االمتطوعيین في كنداا أأنن66أأما من ناحيیة االمهھاررااتت االخاصة االتي تُكتسب من االتطوعع٬، فيیشعر 

 مشارركتهھم في هھھھذهه ااألنشطة ططوررتت من مهھاررااتهھم االذااتيیة. كما أأشارر خمسا االمتطوعيین إإلى تطورر مهھاررااتت
 االتوااصل لديیهھم٬، باإلضافة إإلى االمهھاررااتت االتنظيیميیة ووااإلدداارريیة. وواالشبابب االكنديي هھھھم االفئة ااألكثر ااكتسابًا

للمهھاررااتت من خاللل االتطوعع٬، وولذاا فإنهھ من االمهھم أأنن تؤمن لهھم االفرصص االتي تكسبهھم تلك االمهھاررااتت.
 االقانونن االكنديي وو لتعرفف االمزيید عن االمشارركة االتطوعيیة االفعالة٬، تنصح جمعيیة تطوعع كنداا بمتابعة

.سد االفجوةة كذلك ووللمشارركة االتطوعيیة

http://volunteer.ca/btg
http://volunteer.ca/ccvi
http://volunteer.ca/ccvi


االمضي قدمًا: مشرووعع ااجتماعي يیبدأأ صدفة في بوليیفيیا
كتبهھ: آآرروونن فوست٬، شريیك مؤسس في مشرووعع ددووااسة كوتشابامبا 

 حمل االسيید فريیديي كانديیا أأجويیالرر ووبكل فخر رراايیة ترفع كلماتت "مشرووعع ددووااسة كوتشابامبا"٬، وويیعرفف
 االسيید أأجويیالرر أأيیضًاباسم "ماكجيیفر" لقدررتهھ غيیر االمحدووددةة على اابتكارر شيء من االال شيء. ووووفر

 أأجويیالرر خدمة صيیانة االدررااجاتت مجانًا ططواالل االيیومم للمشارركيین في يیومم االمشاةة وواالدررّااجيین ااألوولل في مديینة
كوتشابامبا٬، كجزء من تروويیجهھ لمشرووعهھ ااالجتماعي االجديید.   

 وو ررغم ااالحتفالل بأيیامم للمشاةة وواالدررااجيین بشكل مستمر في بوليیفيیا٬، كانن هھھھذهه أأوولل مرةة يیشارركك فيیهھا مشرووعع
 ددووااسة كوتشابامبا. ووقد أأُسست هھھھذهه االجمعيیة بمساعدةة ااثنيین من االمنظماتت غيیر االحكوميیة وومؤسسة غيیر

 رربحيیة في أأمريیكا وومتطوعانن مبتكراانن من أأمريیكا٬، ووبأمواالل قدمهھا مشرووعع ااجتماعي أأمريیكي. ووفي االوقت
 االذيي أأقيیم فيیهھ يیومم االمشاةة وواالدررااجيین في شهھر نيیسانن / أأبريیل االماضي٬، لم يیكن قد مضى على إإنشاء

 مشرووعع ددووااسة كوتشابامبا سوىى بضعة أأشهھر ووكانن في بداايیاتهھ٬، وولم يیكن يیهھدفف سوىى لالستمراارر مدةة شهھر
ووااحد كمشرووعع تطوعي. 

االبداايیة
 تبدأأ االقصة مع فريیديي آآخر; فريیديي ررووززاا إإيیتشفيیريیا٬، مديیر
 مدررسة صغيیرةة في بلدةة تكويیبايیا االتابعة لضوااحي مديینة

كوتشابامبا
 وو اابتسم االسيید فريیديي بفخر لمشاهھھھدتهھ ططالبب مدررستهھ ااالبتداائيیة
 يیتحدثونن بحماسس مع سائحيین أأمريیكيیيین ليیوضحواا لهھما االطريیقة
 االصحيیحة لغسل أأيیديیهھما. ووناددىى فريیديي: "متطوعع ووااحد"٬، لكن
 ااألططفالل لم يیستطيیعواا مقاوومة حماسهھم٬، ووااندفع االعشرااتت منهھم
 أأوو أأكثر إإلى مقدمة االفصل االدررااسي٬، ووعندهھھھا ااتسعت اابتسامة
 فريیديي أأكثر ووأأكثر ووسمح لهھم جميیعًا بالمشارركة في االنشاطط.
 ووقامم ااألططفالل بتمثيیل االطريیقة االتي ااستعملوهھھھا لغسل أأيیديیهھم٬،
 حيیث ااستعملواا االصابونن لغسل أأيیديیهھم بحرصص بطريیقة تنظف

كل أأجزااء االيید.
وو أأخبرنا فريیديي بفخر: "هھھھكذاا نغسل أأيیديینا".

 وو كانن غسل االيیديین في مدررسة فريیديي أأمرًاا هھھھامًا حيیث ررغب
 ٬، بدأأتت االمدررسة فيمشرووعع ددووااسة كوتشابامبااالطالبب في تأسيیس مشرووعع لصناعة االصابونن. ووبمساعدةة 

تحقيیق ذذلك االحلم.
 وو من ناحيیة أأخرىى٬، يیعرفف االقليیل من أأططفالل بوليیفيیا االمعلوماتت ااألساسيیة لالهھھھتمامم بالصحة كتلك االتي

 % من61%٬، بيینما 32ذذكرناهھھھا. ووتبلغ نسبة مدااررسس االدوولة االتي تستطيیع توفيیر معدااتت غسل االيیديین 
 االمدااررسس فقط تملك أأحد أأنوااعع أأنظمة االصرفف االصحي. وومن االمعرووفف أأنهھ ددوونن ووجودد بنيیة أأساسيیة

 لالهھھھتمامم بالنظافة تكثر االمشكالتت االصحيیة: تسمم االطعامم ووااإلسهھالل ووعدووىى بكتيیريیا ستافف٬، ووتنتشر كذلك
ااألمرااضض االمعديیة بدوونن مالحظتهھا  

  لكن وولحسن االحظ٬، فإنن االمدااررسس االمماثلة لمدررسة فريیديي ساعدتت في موااجهھة هھھھذهه ااألززمة. عقدتت منظمة
)Fundacion SODISوو هھھھي منظمة غيیر رربحيیة في كوتشابامبا- شرااكاتت مع عددد من االمدااررسس- ( 

لتثقيیف االمعلميین حولل أأهھھھميیة االحرصص على االنظافة االالززمة ووغسل االيیديین.
 ): "على االتالميیذ أأننFundación SODISوو قالت إإلسا سانشيیز مونتانو٬، االمديیر االتنفيیذيي لمنظمة (

http://www.fundacionsodis.org/
http://www.razoo.com/story/Cochabamba-Pedal-Project


يیتعلمواا ططرقق ااالهھھھتمامم بالنظافة في االمدااررسس".
 و تبلغ نسبة العائالت البوليفية التي تملك مكانًا خاصًا بغسل اليدين باملاء والصابون بعد

  فقط. فاملنازل ال تعلم كيفية االهتمام بالنظافة الضرورية، ولذلك يجب%3استعمال املرحاض 
 . "أن يتم األمر في املدارس

 وو بالنسبة إللسا ووفريیديي يیعد تعليیم ااألططفالل ذذوو أأهھھھميیة بالغة٬، لكنهھما يیقومانن بأكثر من ذذلك; ففي مدررسة
 تكويیبابا تُعالج االميیاهه بنظامم شمسي لتطهھيیرهھھھا٬، كما تنتج االمدررسة صابونهھا االخاصص -االذيي يیصنعهھ االطالبب
 بأيیديیهھم- لالستعمالل االيیومي. ووقد تعلم االطالبب االعمليیاتت االكيیميیائيیة لصناعة االصابونن باإلضافة إإلى االفواائد

االصحيیة الستخداامهھ بالطبع. 
 أأما بالنسبة للهھدفف االنهھائي من هھھھذاا االمشرووعع االمشتركك فتمثل في اابتكارر مشرووعع مستداامم باعتمادد ذذااتي٬، يینتج

 كميیة كافيیة من االصابونن ليیبيیعهھا على االبلديیة االمحليیة االتي توززعهھا بدووررهھھھا على االمدااررسس ااألخرىى في
 االمنطقة. ووسيیتم تطبيیق نموذذجج مشرووعع مدررسة تكويیبايیا في باقي االمدااررسس وواالمجتمعاتت في أأنحاء بوليیفيیا إإنن

نجح. 
فكرةة تتحولل إإلى ثمرةة

 كانت خطة فريیديي جيیدةة٬، لكنهھ ااحتاجج إإلى االمساعدةة ليیطبقهھا على االوااقع. حيیث يیقولل أأنن ما ااحتاجت إإليیهھ
االمدررسة كانن آآلة صناعة االصابونن االتي ستزيید من فعاليیة ووجوددةة عمليیة إإنتاجج االصابونن.

 لم يیكن أأحد يیعرفف االمشرووعع آآنذااكك٬، لكن االبذررةة االتي ززررعناهھھھا نمت لتكونن مشرووعع كوتشابامبا بيیداالل٬،
 االمشرووعع ااالجتماعي االصغيیر االذيي سخر ططاقة ااآلالتت االتي تشتغل بدووااسة االقدمم لتحسيین حيیاةة االبوليیفيیيین

االيیوميیة. 
 )٬، قابلنا فريیديي ووقمنا بعمل عصف ذذهھھھني الستنتاجج ططرققSustainable Boliviaوو بعملنا مع مؤسسة (

 ترفع من مستوىى إإنتاجيیة ووجوددةة صابونن االمدررسة. ووبعد أأنن بحثنا في االموضوعع٬، ووجدنا تصميیماتت
 لصناعة آآلة لخلط االصابونن تشتغل بطاقة االدووسس بالقدمم٬، اابتكرهھھھا برووفسورر هھھھندسة في نيیجيیريیا. ووبعد تلقيینا

االضوء ااألخضر من االسيید فريیديي٬، بدأأنا االعمل.
 إإال أأنهھ كانن من االمستحيیل أأنن نتولى االقيیامم ااألمر ووحدنا٬، ووبمساعدةة إإحدىى االمنظماتت غيیر االحكوميیة االمحليیة

 -CECAM Boliviaاالتي يیديیرهھھھا فريیديي كانديیا أأجويیال ووززووجتهھ ررووسيیو٬، بدأأ ااستيیراادد االمواادد االخامم -  
 Soapbox". أأما تمويیل االمشرووعع فقدمتهھ مؤسسة (bicimaquinaووتركيیب ااآلالتت االدووااسة أأوو االـ " 

Soaps.٬، ووهھھھي مؤسسة تهھتم بالجمالل ووتنتهھج نظامم االشيء مقابل ااآلخر وومقرهھھھا في االواليیاتت االمتحدةة(
 وو بعد ثالثة أأسابيیع ( وواالكثيیر من االعمل على االصنفرةة وواالقطع ووااللحامم وواالطالء)٬، تم إإيیصالل آآلة خلط

 االصابونن االتي تشتغل بطاقة االدووسس إإلى االمدررسة. ووأألقت إإحدىى جمعيیاتت االمدررسة ددررسًا في ططريیقة صناعة
 االصابونن ووكيیفيیة عرضهھ تجارريیًا بشكل أأفضل٬، كما قدمت فرقة االمدررسة االموسيیقيیة ااستعرااضًا في ذذلك

االيیومم.  
وو حقق االمشرووعع بذلك نجاحًا باهھھھرًاا
ميیالدد مشرووعع ددووااسة كوتشابامبا 

 ثم توااصل معنا كل من فريیديي ووررووززيیو بعد عدةة أأشهھر ووهھھھم يیحملونن أأخباررًاا تفيید بتركيیب آآلة أأخرىى لخلط
االصابونن تعمل بالدووسس٬، ووتم االتبرعع بهھا لمدررسة أأخرىى. 

 يیا ترىى٬، هھھھل يیمكن أأنن تكونن ااالستفاددةة من ااألجهھزةة االدووااسة االبسيیطة - مثل آآلة خلط االصابونن – حالً
مستداامًا ووااقتصادديیًا للصعوباتت االتي يیوااجهھهھا االعديید من سكانن بوليیفيیا يیوميیًا؟

يیتفق االعاملونن في مشرووعع ددووااسة كوتشابامبا على ذذلك

https://www.soapboxsoaps.com/
https://www.soapboxsoaps.com/
http://www.cecambolivia.org/
http://www.sustainablebolivia.org/


 كما بدأأ فريیديي ووررووززيیو بالفعل في اابتكارر ططرقق جديیدةة لالستفاددةة من ااآلالتت االعاملة بطاقة ددووسس االقدمم في
 أأعمالل أأخرىى٬، بدءًاا من آآالتت غسيیل االمالبس وومضخاتت االميیاهه ووحتى كساررااتت االذررةة ووآآالتت صنع عصائر

االسموذذيي. إإنن ااستعماالتت هھھھذهه االتقنيیة االبسيیطة وواالفعالة في آآنن ووااحد ال نهھايیة لهھا. 
 إإنن فريیديي ووررووززيیو هھھھما قلب ووررووحح مشرووعع ددووااسة كوتشابامبا. فهھما يیتمنيیا تأسيیس مشرووعع ااجتماعي

 مستداامم من خاللل صيیانة االدررااجاتت ووبيیعهھا على أأفراادد االمجتمع لتستخدمم في االتنقل٬، وومن ثم يیستخدما أأررباحح
" وواالتبرعع بالمزيید منهھا. bicimaquinasبيیع االدررااجاتت في بناء آآالتت " 

 وو يیتطلب االمشرووعع جهھوددًاا مشتركة من أأفراادد االمجتمع وواالمنظماتت غيیر االحكوميیة االمحليیة ووكذلك
االمتطوعيین٬، لكننا ووااثقونن بأنن هھھھذاا االمشرووعع ااالجتماعي سيیزددهھھھر وويیثمر.

 وو نحن متلهھفونن لمعرفة ما سيیحدثث في مستقبل مشرووعع ددووااسة كوتشابامبا مع مضيینا قدمًا في االمشرووعع
  حيیث نهھدفف لتحسيین ووضع االصحة االعامة في بوليیفيیاpedalingforward#ووعبر ووسم 

 ). حصلنا على ااإلذذنن بإعاددةة نشرهه منمدوونة االتصورر االعالمي لفيیلق االرحمةاالمقالل ااألصلي نشر في (
االكاتب: آآرروونن فوست.

االتطوعع في ددررااسة آآثارر فيیندووالنداا
بقلم يیوجيین بالدااسس نائب ررئيیس االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة وواالممثل ااإلقليیمي لهھا بأووررووبا

 ماززاالل االتنقيیب عن بقايیا االحضاررةة االروومانيیة االقديیمة مستمرًاا في إإنجلتراا ووأأسكتلنداا االلتيین كانتا يیومًا
 االمنطقتيین االحدوودديیتيین لتلك ااإلمبرااططورريیة االقديیمة. فمنذ سبعيینيیاتت االقرنن االماضي ضمنت ااتفاقيیة فيیندووالنداا

  متطوعًا450إإجرااءااتت االتنقيیب للمتطوعيین وواالطالبب وواالعامليین بقطاعع ااآلثارر٬، مما ساهھھھم في اانضمامم 
  متطوعًا.100000للعمل في االتنقيیب عن ااآلثارر بفيیندووالنداا سنويیًا. ووبدأأتت أأعمالل االتنقيیب بما يیقارربب 

 ووررغم أأنن االحاجة للمتطوعيین تتركز في أأعمالل االحفر وواالتنقيیب لكن توجد خيیاررااتت أأخرىى متاحة
للمتطوعيین كتنظيیف االمواادد االمستخرجة ووتجهھيیزهھھھا ووأأررشفة االنتائج في االمتحف. 

 سميیت فيیندووالنداا نسبة إإلى قريیة ووحصن ررووماني قربب
  ووحتى80جداارر هھھھاددرريیانن على االحدوودد االشماليیة منذ عامم 

  قبل االميیالدد. ووماززاالت بقايیا ااآلثارر االروومانيیة410عامم 
 ووططرقهھا موجوددةة في االمنطقة٬، حيیث ااستخرجت ااألحجارر

 االمنقوشة وواالمجوهھھھرااتت ووبقايیا ااألووااني ووااألغطيیة
 ووااألحذيیة ووأألوااحح االكتابة وواالجلودد ووااألددووااتت االطبيیة

 ووغيیرهھھھا من االحاجيیاتت االمستخرجة االتي ظظلت مدفونة في
 تلك االمنطقة. وويیساهھھھم االمتطوعونن مع فريیق االتنقيیب في

هھھھذاا االبحث االمستمر عن ااآلثارر االروومانيیة االذيي أأططلق عليیهھ مسمى "تحوالتت فيیندووالنداا".
 ووقد اانضم االمتطوعونن من جميیع أأنحاء االعالم باختالفف ططبقاتهھم ااالجتماعيیة وواالمهھنيیة ووماززاالواا يینضمونن

  وولالططالعع علىهھھھناإإلى فريیق االتنقيیب بفيیندووالنداا. لمعرفة االمزيید من االمعلوماتت حولل أأعمالل االتنقيیب 
.هھھھنامدوونة االبحث 

  تايیواانن وومجموعة االقديیس مايیكل االصحيیةIAVEصدااقة ططويیلة ااألمد بيین منظمة 
 االممثل االوططني للمنظمة االدووليیة تايیواانن IAVEبقلم 

للجهھودد االتطوعيیة بتايیواانن
 أأنهھى ووفد مجموعة االقديیس مايیكل االصحيیة (إإسس إإمم إإتش
 جي بكنداا) ررحلتهھم إإلى تايیواانن االتي ااستمرتت لعشرةة

https://westernclassicalstudies.wordpress.com/
http://www.vindolanda.com/
https://www.globalenvision.org/2015/05/14/pedalingforward-unintended-social-enterprise-bolivia


  حيیث عقدتت هھھھذهه االصدااقة ططويیلة ااألمد بيین االمنظمة االدووليیة للجهھودد2015 حزيیراانن/يیونيیو 11أأيیامم في 
 . ووتجاووبب ستانن2012) تايیواانن( وومجموعة االقديیس مايیكل االصحيیة منذ عامم IAVEاالتطوعيیة بتايیواانن 

 فيیشر نائب ررئيیس االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة االسابق ووررئيیس مجموعة االقديیس مايیكل االصحيیة
 وومديیرهھھھا االتنفيیذيي مع ططلب االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة بتايیواانن لبرنامج تباددلل االمتطوعيین (ررحلة

 . فأررسلت االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة بتايیواانن مجموعة من االمتطوعيین2012ااألحالمم) في 
 للحصولل على خبرةة عمليیة في منشآتت مجموعة االقديیس مايیكل االصحيیة حيیث تم ااستقبالل متطوعيینا بحفاووةة

 ووتعلمواا االكثيیر خاللل فترةة إإقامتهھم عند مجموعة االقديیس مايیكل االصحيیة. ووبذلك غرسنا بذررةة تباددلل
االخبرااتت بيین االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة بتايیواانن وومجموعة االقديیس مايیكل االصحيیة.  

 ووقد أأررسلت مجموعة االقديیس مايیكل االصحيیة هھھھذاا االعامم ووفدهھھھا االمميیز إإلى تايیواانن؛ ووررتبت االمنظمة االدووليیة
  منظمة محليیة مشهھوررةة حرصًا منهھا على حصولل15للجهھودد االتطوعيیة ززيیاررتهھم ووتوااصلت مع أأكثر من 

االوفد على ااالستفاددةة االقصوىى من هھھھذهه االزيیاررةة.
 ووززاارر االوفد جمعيیة حديیقة ااألمل ووجمعيیة هھھھوااشانن للرعايیة ااالجتماعيیة وومركز االخدمة االمساندةة للمرااهھھھقيین
 (دداارر وولدوورر) ووجمعيیة عدنن للرعايیة ااالجتماعيیة ووجمعيیة هھھھوندااوو لرعايیة االمسنيین وومؤسسة ووااترسوررسس

 االثقافيیة وومكتب االشؤوونن ااالجتماعيیة  االتابع لحكومة مديینة كاووشيینغ ووجمعيیة فوررموززاا دديیاكونيیا٬، حيیث تعمل
 معظم هھھھذهه االمنظماتت في نفس مجالل ااهھھھتمامم مجموعة االقديیس مايیكل االصحيیة -أأيي ررعايیة االمسنيین- بيینما

تركز االمنظماتت ااألخرىى على غيیرهھھھا من االفئاتت االمجتمعيیة االمحروومة.   
 وو تميیزتت هھھھذهه االزيیاررةة بلعب االبيیسبولل مع االمسنيین االمحليیيین. حيیث يینتمي فريیق االبيیسبولل ددوونزيینلونغ لنادديي
 االبيیسبولل إإيیفرقريین االذيي أأسسهھ هھھھوندااوو. وويیوجد أأرربعة فرقق بيیسبولل للمسنيین في تايیواانن. وويیبلغ معدلل عمر

 عامًا. ووتمتازز االمبارريیاتت بوقتهھا ااألقصر وومالعبهھا ااألصغر ووكرااتهھا ااألكثر ليیونة االتي70العبيیهھا حواالي 
 تمكن االمسنيین من االمشارركة ووااالستمتاعع بالمبارريیاتت. ووشارركك ووفد مجموعة االقديیس مايیكل االصحيیة في
 إإحدىى االتمارريین ااألسبوعيیة للرمي وواالتسديید٬، عالووةة على مشارركتهھم في مبارريیاتهھم. كما قضواا ووقتًا ممتعًا

تحت االشمس.
 ووتفخر االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة  بتايیواانن باستقبالل ووفودد مجموعة االقديیس مايیكل االصحيیة في
 تايیواانن. فقد ررأأتت االوفودد مختلف ططراائق االعنايیة االتايیواانيیة بالمسنيین وواالفئاتت االمجتمعيیة االمحروومة في كل
 ززيیاررااتهھم. ووفي االمقابل عرضت ووفودد مجموعة االقديیس مايیكل االصحيیة مختلف ووجهھاتت االنظر على

 منظماتنا االمحليیة؛ كما ساعد برنامج االتباددلل كال االطرفيین على االتعلم وواالتطورر من خاللل ااكتسابب االخبرةة
االعمليیة.

ووررشة عمل ااالستشاررةة االوططنيیة حولل االعمل االتطوعي في منغوليیا
االممثل االوططني للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة بمنغوليیاأأندرراالل قومبوددووررجج بقلم 
  نظمت شبكة االمنظماتت االتطوعيیة بمنغوليیا بالتعاوونن مع منظمة متطوعو2015 حزيیراانن/يیونيیو 15في 

 ااألمم االمتحدةة ووجمعيیة االصليیب ااألحمر االمنغوليیة ووااتحادد االشبابب االمنغولي ووررشة عمل ااالستشاررةة االوططنيیة
 حولل االعمل االتطوعي بمقر ااألمم االمتحدةة في أأووالنباتارر بمنغوليیا. ووااجتمع لحضورر ووررشة االعمل أأكثر من

 مشارركك من االقطاعع االحكومي وواالمجتمع االمدني وواالمنظماتت االتطوعيیة ووشركاء االقطاعع االخاصص. 100
 هھھھذاا ووقد شهھدتت منغوليیا في االسنوااتت االقليیلة االفائتة حوااررااتت متقدمة ووجهھودد تعاوونيیة تتطلع نحو خلق بيیئة
 تطوعيیة في االبالدد. حيیث تجريي االعديید من االنقاشاتت االوااعدةة في سبيیل تطويیر االعمل االتطوعي وواالمشارركة
 االمدنيیة ووااألددوواارر االشبابيیة في مجالل االسالمم وواالتنميیة٬، ووذذلك بدءًاا من االمستويیاتت االوططنيیة إإلى االمستويیاتت

ااإلقليیميیة وواالدووليیة خاللل االفترةة االتي تسبق ااعتمادد أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة.  
 وو كانت ووررشة عمل ااالستشاررةة االوططنيیة حولل االعمل االتطوعي تهھدفف لمساعدةة كل أأصحابب االمصلحة



 للمحافظة على مستوااهھھھم ووموااءمة االتطوررااتت االحاليیة ووااقترااحح توصيیاتت بناءةة للتقدمم وواالمشارركة في بناء
قاعدةة تعاوونن مشتركة.

 كما تلى مرااسم ااالستقبالل وواالكلماتت ااالفتتاحيیة لممثلي برنامج ااألمم االمتحدةة ااإلنمائي بمنغوليیا وومكتب
 ررئيیس منغوليیا تقديیم شبكة االمنظماتت االتطوعيیة بمنغوليیا وومنظمة بوكبريیدجج بمنغوليیا ووجمعيیة االصليیب
 ااألحمر االمنغولي ووااتحادد االشبابب االمنغولي ووووكالة إإددااررةة االطوااررئئ االوططنيیة ووشركة ززيیجزااجج لصيیانة

 االسيیاررااتت لعرووضهھم االتقديیميیة٬، وومشارركتهھم في االتعبيیر عن آآرراائهھم حولل االوضع االرااهھھھن لمختلف االقضايیا
 االمتعلقة بالعمل االتطوعي ووتقديیم توصيیاتهھم فيیما يیخص متابعة أأعمالل أأصحابب االمصلحة. ووتضمنت

 االموااضيیع االتي نوقشت ووضع إإططارر عمل قانوني وومنظم للعمل االتطوعي وومشارركة االشبابب ووتطوررهھھھم عبر
 االعمل االتطوعي ووإإددااررةة االمخاططر أأثناء االكوااررثث ووأأددوواارر االمتطوعيین وواالمعايیيیر االوقائيیة وومساهھھھمة االقطاعع

االخاصص في تعزيیز االعمل االتطوعي.
 ووااقترحح االمشارركونن أأنن تسن منغوليیا قانونن إإططارر عمل االعمل االتطوعي وواالسيیاساتت وواالبراامج االتي تسهھم في

 حل قضايیا االتطورر االمجتمعي ووتعزيیز مساهھھھمة مختلف فئاتت االمجتمع في تطويیر االبالدد. ووشدددوواا على
 أأهھھھميیة ااالقترااحح االذيي يینص على االتزاامم االمكتب االرئاسي بالقيیاددةة االتطويیريیة ليیتولى توجيیهھ االنهھضة بما

 يیتواافق مع االعمليیة االتطويیريیة لكل أأصحابب االمصلحة. ووتلخصت ووررشة االعمل في عدةة نقاطط أأساسيیة من
 االنقاشاتت وواالتوصيیاتت االتي ستتم مشارركتهھا مع كل االمشارركيین في االوررشة٬، ووسيیتم ااإلعالنن عنهھا لكافة

االشعب لتسهھيیل االحوااررااتت وواالتعاوونن في االمستقبل.   

االتأثيیر االمتزاايید للبراامج االتطوعيیة للشركاتت
 تايیواانن٬، االممثل االوططني للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة بتايیوااننIAVE بقلم 

  حزيیراانن/يیونيیو أألقى جيیف هھھھوفمانن ررئيیس منظمة جيیف2في 
 هھھھوفمانن ووشركائهھا وونائب االرئيیس االسابق للفرعع االخيیريي لشركة
 دديیزني االعالميیة  بمديینة تاوويیواانن في تايیواانن كلمة عن االبراامج

 االتطوعيیة للشركاتت وواالمسؤووليیة االمجتمعيیة للشركاتت٬، ووذذلك في
 منتدىى من تنظيیم االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة بتايیواانن

 بالتعاوونن مع جمعيیة حديیقة ااألمل وومنظمة منطقة االدوواارر االدوولي
  ووجامعة وواانن ززيي وومجموعة االقديیس مايیكل االصحيیة3500

(بكنداا) ووغيیرهھھھا من االمنظماتت.
 ووقد كانن جيیف عضوًاا نشطًا في االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة حيیث عمل فيیهھا لعشريین عامًا ززاارر

 تايیواانن.IAVEخاللهھا تايیواانن عدةة مرااتت منهھا مرتانن تلبيیة لدعوةة 
 ووقد شارركنا االسيید هھھھوفمانن بعضًا من مالحظاتهھ حولل االبراامج االتطوعيیة للشركاتت بدءًاا من "ااإلحسانن
 للموظظفيین" ووووصوالً إإلى "جعل االبراامج االتطوعيیة للشركاتت جزءًاا من إإسترااتيیجيیة االعمل االتجارريي".إإنن
 ططبيیعة االعمل االتطوعي متنوعة فبغض االنظر عن االمهھامم االبسيیطة كزررااعة ااألشجارر وومساعدةة االمسنيین في
 ددوورر االرعايیة فإنن االبراامج االتطوعيیة للشركاتت تستثمر قدررااتت االمتطوعيین لزيیاددةة قيیمة االمنظماتت غيیر

 )  االجمعيیاتت االخيیريیةPwCاالربحيیة. فعلى سبيیل االمثالل ساعد االمحاسبونن في شركة براايیسوووتركوبرزز (
 على إإددااررةة حساباتهھم ووتحسيین سبل إإددااررتهھا ووززيیاددةة االشفافيیة االتي تجعل مثل هھھھذهه االمنظماتت جذاابة

للمتبرعيین. 
 ووأألقى جيیف االضوء على قضيیتيین هھھھامتيین بعد أأنن أأسهھب في حديیثهھ عن االبراامج االتطوعيیة للشركاتت. أأووالً
 االمشارريیع االمجتمعيیة وونمو االمنظماتت ذذااتت االطابعيین االربحي ووغيیر االربحي مثل شركة صناعاتت هھھھومم بويي
 في لوسس أأنجلس االتي تتولى مسؤووليیة تحريیر االشبابب من عصاباتت لوسس أأنجلس عن ططريیق توظظيیفهھم في

شركاتت رربحيیة يیعودد رريیعهھا إإلى براامج إإعاددةة تأهھھھيیل مدمني االمخدررااتت.



 ثانيیًا رركز جيیف على تأثيیر ااالستثمارر االمجتمعي باعتباررهه توجهھًآ أأساسًيیا في االعمل االتطوعي. فعلى سبيیل
 االمثالل تخطط مؤسسة االقضايیا (ذذاا كيیس فاوونديیشن) لميیزاانيیتهھا االسنويیة عبر االتركيیز على قضايیا محدددةة

ووتخصيیص ااألمواالل لصالح االبراامج االمتعلقة بتلك االقضايیا مما يیؤثر بفعاليیة على االقضيیة ااألساسيیة.  
 ووتلى حديیث جيیف االقصيیر نقاشش ساخن بيین االمستمعيین حيیث أأنهھم يیعد جميیعهھم ممثليین لمنظماتت ووشركاتت

  تايیواانن بشرففIAVEمحليیة٬، يیعملونن في مجالل االعمل االتطوعي أأوو مع منظماتت غيیر رربحيیة. ووقد حظيیت 
إإحضارر جيیف إإلى تايیواانن وومشارركة أأفكاررهه االملهھمة وواالمميیزةة معنا مرةة أأخرىى.

يونيو. /منقول بتصرف عن مقالة آنتوني كارليزل من النشرة اإللكترونية لحديقة األمل لشهر حزيران *

جهھودد االمتطوعيین االرمضانيیة في االعالم االعربي
بقلم االدكتوررةة باتريیسيیا نبتي االممثلة ااإلقليیميیة للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة في االدوولل االعربيیة
 17نحن ااآلنن في منتصف شهھر ررمضانن (االمواافق ليیومم 

 ) االشهھر االذيي تتجلى فيیهھ ررووحانيیة2015تموزز/يیوليیو 
 االصيیامم للمسلميین كافة بإمساكهھم عن االطعامم وواالشراابب
 وواالتدخيین ووغيیرهھھھا من االمفطرااتت من شرووقق االشمس
 ووحتى غرووبهھا. فهھو االوقت االذيي يینخرططونن فيیهھ لرحلة
 تأمل االذااتت وواالعوددةة إإلى هللا لذلك تزدداادد فيیهھ جهھودد

 االمتطوعيین لخدمة االمحتاجيین ووتقديیم يید االعونن وواالمساندةة
 لنطاقق ووااسع من االمؤسساتت ووبراامج االخدماتت

 % من مسلمي االعالم موجودديین10االتطوعيیة. ووررغم أأنن 
 % من شعوبب االدوولل االعربيیة مسلميین. لذاا فقد خصصنا هھھھذهه االمقالة لألعمالل90في االعالم االعربي لكن 

االتطوعيیة االرمضانيیة في عددد من االدوولل االعربيیة.  
 تتعاوونن دداارر االعطاء مع مؤسساتت وومنظماتت مختلفة حرصًا منهھا على سد جوعع االناسس في هھھھذااعمانن: 

  مسجدًاا مختلفًا في أأررجاء االسلطنة؛ ووذذلك عبر12االشهھر االمبارركك. فيیوفر متطوعوهھھھا ووجباتت ااإلفطارر في 
 توززيیع علب ااإلفطارر االرمضانيیة االتي تحتويي على االطعامم وواالشراابب للعائالتت االمحتاجة وومنح االمالبس

 لألططفالل في جميیع أأررجاء االبالدد لعيید االفطر االذيي يیحتفل فيیهھ االمسلميین بانقضاء شهھر ررمضانن. ووعالووةة على
 ذذلك يیديیر االمتطوعونن ااألكشاكك الستقبالل االتبرعاتت االتي يیمنحهھا االناسس لمساعدتهھم في االقضايیا االتي تهھمهھم

(كوجباتت ااإلفطارر ووكفالة االطالبب ووكفالة االعائالتت). (بقلم مي االبيیاتت).   
 تعد مؤسسة تنميیة االشبابب في االعرااقق – االممثل االوططني للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة- إإحدىىاالعرااقق: 

 أأهھھھم ررعاةة حملة (أأهھھھلنا) االتي تقدمم االخدماتت آلالفف االناززحيین عن مناززلهھم بسبب جماعة ددااعش االمتطرفة.
 وويیجتمع في هھھھذهه االحملة االكثيیر من االفنانيین االعرااقيیيین وواالشبابب االمتديینيین من كل االديیاناتت وواالقطاعاتت للعمل

 كمتطوعيین تأكيیدًاا على ووحدةة االعرااقق. وويیذهھھھب متطوعو مؤسسة تنميیة االشبابب في االعرااقق بانتظامم إإلى
 االمخيیماتت لتقديیم ااألنشطة وومحاوولة تخفيیف عبء االناززحيین. ووتزيید جهھودد االمتطوعيین على ووجهھ االخصوصص

خاللل شهھر ررمضانن. (بقلم عصامم أأسعد).   
 سلط االدكتورر إإيیادد االزعيیم - االممثل االوططني للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة-  االضوء على جهھوددسورريیا: 

 االمجتمع ااإلسالمي االذيي أأسسهھ عددد من ررجالل مديینة حماةة (االوااقعة شمالل سورريیا) بما فيیهھم مفتي حماةة
 ووأأسقفهھا االلذيین تكاتفا معًا لتوفيیر االمالجئ وواالتعليیم ووبناء مهھاررااتت ااأليیتامم وواالمحتاجيین. ززاارر إإيیادد االمكانن االذيي

 ووفرتت فيیهھ ووجباتت إإفطارر خاصة لأليیتامم ووددعمهھا. ووتبع هھھھذهه االخطوةة ااألووليیة محاضرةة حولل االمباددررااتت
االتطوعيیة بالتعاوونن مع مديیريیة االثقافة بحماةة ووعددد من االمباددررااتت االتطوعيیة. 

 رركزتت مجموعة غانا االتطوعيیة عبر برنامج االوااتس أأبب جهھوددهھھھا االتطوعيیة في ررمضانن علىاالسودداانن: 



 سد ااحتيیاجاتت بعض االعائالتت االتي سجن فيیهھا ااألبويین معًا أأوو أأحدهھھھما. وواالتقت هھھھذهه االمجموعة مع نائب
 مديیر االسجن االمحلي ووتعرفت على أأوولئك االمساجيین االذيین لم يیتمكنواا من ددفع نفقاتهھم كدفع إإيیجارر مناززلهھم

  سجيینًا خاللل56أأوو سداادد غيیرهھھھا من االديیونن. ووجمعت االمجموعة االمالل من أأفراادد االمجتمع لمساعدةة 
 ررمضانن (بقلم هھھھيیامم عبداالوهھھھابب). ووفي مباددررةة أأخرىى نظم  االبرنامج االوططني االتطوعي لصحة االمجتمع
 االتابع للهھاللل ااألحمر االسوددااني  بواليیة كسال عدددًاا من ااألنشطة االتي شارركك فيیهھا االمتطوعونن في حمالتت

تنظيیف بيیوتت االمسنيین ووووززعواا عليیهھم أأددووااتت االنظافة االشخصيیة وواالناموسيیاتت (بقلم خالد عمر).

 أأفريیقيیا االخامس  للتطوعع ااإلقليیمي برووااندااIAVEنظرةة عامة على مؤتمر 
"ددوورر االمتطوعيین االشبابب في تطويیر االمجتمع"

 االممثلة ااإلقليیميیة للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة بأفريیقيیابقلم إإليیزاابيیث أأووكيیزيي
عضوةة بمجلس إإددااررةة االشبابب بالمنظمة االدووليیة للجهھودد أأغنيیتّا نيیاليیتا مومو وو

االتطوعيیة ووررئيیسة لجنة االترشيیح

  أأفريیقيیا االخامس للتطوعع ااإلقليیميIAVEحقق مؤتمر 
 االذيي اانعقد من االثامن حتى االحادديي عشر من

 حزيیراانن/يیونيیو نجاحًا باهھھھرًاا. ااجتمع فيیهھ االمشارركونن في
 كيیجالي بروواانداا من مختلف أأنحاء أأفريیقيیا بما فيیهھا على

 سبيیل االمثالل ال االحصر: أأووغنداا ووجنوبب أأفريیقيیا
 ووجمهھورريیة االكونجو االديیمقرااططيیة ووززيیمبابويي وونيیجيیريیا

 ووتوغو وومورريیشوسس ووسلوفيینيیا ووإإسراائيیل ووبالطبع (االدوولة
 االمستضيیفة) رروواانداا! كما حضر االمؤتمر عددد من ممثلي

االمنظماتت غيیر االحكوميیة وواالشركاتت االمختلفة.
 ووعالووةة على ذذلك حظي االمؤتمر بحضورر كبارر

 االشخصيیاتت من لجنة إإتورريیروو االوططنيیة بروواانداا وولجنة
 االشؤوونن االخاررجيیة لروواانداا وومن منظمة متطوعي ااألمم
 االمتحدةة وومنظمة خدمة االمتطوعيین بالخاررجج من فرعيیهھا
 بروواانداا ووكيینيیا ووجمعيیة االصليیب ااألحمر بروواانداا ووجمعيیة إإررشادد االفتيیاتت. كما حضرتت كايیلي بيیتس االرئيیسة
 االدووليیة للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة وونكيیرووكا إإليیزاابيیث أأووكيیزيي االممثلة ااإلقليیميیة للمنظمة االدووليیة
 للجهھودد االتطوعيیة بأفريیقيیا ووأأغنيیتا نيیاليیتا ممثلة االشبابب بالمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة ووررئيیسة لجنة

 االترشيیح ووكاثي دديینيیس االمديیرةة االتنفيیذيیة للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة ووإإحدىى االمستشارريین فيیهھا. ووبذلك
 مشارركك فعاالً في جلساتهھ. 61 حاضرًاا وو69بلغ عددد االحاضريین للمؤتمر 

 وو نوقشت محاوورر االمؤتمر االتي رركزتت بمجملهھا على ددوورر تطوعع االشبابب في تطويیر االمجتمع إإجماالً
.ووتشارركك االحاضريین أأفكاررهھھھم حولل كيیفيیة االمحافظة على  تطويیر مشارركة االشبابب في االعمل  ووتفصيیالً

 االتطوعي٬، كما تطرقق االمشارركونن لتحديیاتت ااستداامة تطوعع االشبابب ووططرحت بعض االحلولل االمختلفة لذلك
ووتمت مناقشتهھا.

 ووقد كانن االمؤتمر بال شك ثقافيیًا ووملهھمًا٬، حيیث ووسع آآفاقق االمشارركيین ووشحذ هھھھمم االجميیع الستكشافف حدوودد
 االتطوعع خاررجج االبالدد مسلحيین بالمعلوماتت ااإلسترااتيیجيیة االتي تساعد على تعزيیز االتطوعع في منظماتهھم

 وومجتمعاتهھم. ووشجع االجو االودديي وواالمكانن االمناسب على ااالستفاضة في االحوااررااتت بدوونن تكلف حيیث سلط
 االتفاعل بيین االمتطوعيین من مختلف أأررجاء أأفريیقيیا االضوء على بعض تحديیاتت االعمل االتطوعي بأفريیقيیا

ووأأبرزز إإنجاززااتهھ. 



ووااختتم االمؤتمر بتفاؤؤلل كبيیر ووتوقعاتت إإيیجابيیة حولل االمؤتمر ااإلقليیمي االقاددمم.

أأخبارر من االمجتمع االعالمي للتطوعع
ووددااعًا وومرحبًا!

 تم تعيیيین مارريیانن أأنتونيیا جستي بيیكونن االتي كانت تديیر االبرنامج االتطوعي االدوولي لشركة تيیليیفونيیكا للثالثث
 سنوااتت وونصف االماضيیة في منصب مديیرةة االعالقاتت االعامة لتيیليیفونيیكا بأمريیكا االالتيینيیة. ووقد كانت مارريیانن

 ززميیلة ووشريیكة مهھمة للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة وومجلسهھا االدوولي للبراامج االتطوعيیة للشركاتت.
 ساندتنا وواالشبابب وواالعمل االتطوعي وواالتوظظيیفليیس ذذلك فحسب بل كانت بطلتنا في ددعم عملنا على تقريیر 

 . وونحن نثني بشدةة على جهھوددهھھھا ووددعمهھا لنااالخيیمة االكبيیرةة: تطوعع االشركاتت في ززمن االعالميیةفي نشر 
وونعترفف بأننا سنشتاقق إإليیهھا كثيیرًاا.

 ووفي االوقت ذذااتهھ يیسرنا أأنن نجددد شرااكتنا مع خليیفتهھا لوسيیليیا باالرريینو. فقد سبق لنا االعمل مع لوال حيینما
 كانت تنسق االبراامج االتطوعيیة لتيیليیفونيیكا ؛ وولطالما كانت ددااعمًا نشطًا وومساهھھھمًا في مشرووعنا االبحثي حولل
 االتطوعع االدوولي للشركاتت ووعضوًاا ملهھمًا في االخيیمة االكبيیرةة االتي كانت االخطوةة االتاليیة للمشرووعع. ووكانت

مسؤوولة عن برنامج االتفكيیر االعظيیم لتيیليیفونيیكا بأووررووبا. لذلك فنحن نتطلع للعمل معهھا مجدددًاا.

متطوعو ااألمم االمتحدةة تنشر مقالهھا االسنويي
 في حزيیراانن/يیونيیو أأصدررتت منظمة متطوعو ااألمم االمتحدةة مقالهھا االتفاعلي االسنويي عبر ااإلنترنت لعامم

 . ووقدمت فيیهھ نظرةة عامة شاملة ألعمالهھا من خاللل ررسومم ااإلنفوجراافيیكس ووووسائل ااإلعالنن2014
-http://www.unv.org/annual-reportااألخرىى. يیمكن ااالططالعع عليیهھا على االراابط االتالي: 

  . وويیحتويي االمقالل على ستة فصولل أأساسيیة تلخص فيیهھا أأعمالل االمتطوعيین في توفيیر فرصص  /  2014
 االوصولل إإلى االخدماتت االمجتمعيیة ااألساسيیة ووبناء مجتمع مقاوومم للكوااررثث وواالعواامل االبيیئيیة االهھداامة ووبناء

االسالمم ووتطويیر االشبابب ووتنميیة االقدررااتت االشبابيیة ووااالبتكارر وواالمعرفة.   

سامباثث سوموفونن : ذذكرىى ززميیل
أأحد كبارر االمستشارريین بالمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیةبقلم كيین آآلن 

 عندما كنت في سيیولل بكورريیا االشهھر االماضي من أأجل االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة تحدثت مع تيیريیزاا
 يیونغسو أأوو االتي تشغل حاليیًا منصب مديیرةة مركز سيیكو االتطوعي ووهھھھو أأحد االمرااكز االراائدةة في االمجالل

االتطوعي بسيیولل.
 ووكنا نتحدثث عن االمؤتمرااتت ااإلقليیميیة للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة االماضيیة٬، ااألمر االذيي ذذكرهھھھا

 بقصة سامباثث سوموفونن من الووسس االذيي تحدثث في االمؤتمر ااإلقليیمي االتطوعي للمنظمة االدووليیة للجهھودد
االتطوعيیة في آآسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ االذيي اانعقد بكورريیا.

  لتدرريیب االشبابب وومسئولو االحكومة االمحليیة1996أأسس سامباثث االمركز االتدرريیبي االتنمويي للمشارركة عامم 
 حصل على جائزةة رراامونن ماجسايیسي للقيیاددةة االمجتمعيیة.2005في االتطويیر االمجتمعي. ووفي عامم 

 ووكتب في ملخص عرضهھ االتقديیمي حولل االعمل االتطوعي وواالفقر في مؤتمر االمنظمة االدووليیة للجهھودد
 االتطوعيیة " يیستعد االكثيیر من شبابب ليیو ليیصبحواا أأددووااتت االتغيیيیر٬، فقد تعلمواا ووشارركواا معرفتهھم مع
 مجتمعهھم. ووتباددلواا مشاعرهھھھم مع غيیرهھھھم ووااهھھھتمواا ببعضهھم االبعض ألجل بيیئتهھم. ووسيیساعد هھھھذاا االنهھج

االشامل وواالكامل للتعليیم على ززيیاددةة تقديیر شبابب ليیو لقيیمة االتطورر االمتوااززنن وواالحيیاةة االمستداامة . 
  بفيینتيیانن2012ووقد تم ااختطافف سامباثث سوموفونن في عشيیة االخامس عشر من كانونن ااألوولل/دديیسمبر 

http://www.unv.org/annual-report-2014/
http://www.unv.org/annual-report-2014/
https://www.iave.org/iavewp/wp-content/uploads/2015/04/The-Big-Tent-2012.pdf
https://www.iave.org/iavewp/wp-content/uploads/2015/04/Youth-Volunteering-Employment-Report-English-web.pdf


 حيیث قامم مختطفوهه بانتحالل شخصيیة ررجالل شرططة ووأأووقفواا مركبتهھ وونقلوهه لمركبة أأخرىى ووفق ما أأظظهھرتهھ
كاميیرااتت االمرااقبة في ذذلك االيیومم.

 ووررغم جهھودد ااألمم االمتحدةة وواالحكوماتت وواالمنظماتت غيیر االحكوميیة وواالناشطيین ووووسائل ااإلعالمم حولل االعالم
لكن ال توجد أأيي أأخبارر عنهھ منذ ذذلك االوقت. 

 ووووقت ااختفائهھ كانن سامباثث يیعمل في حملة لتطويیر تدرريیب االشبابب ووتحسيین حقوقق سكانن االمناططق االفقيیرةة
ووحمايیة االبيیئة.

/http://sombath.orgللمزيید من االمعلوماتت تفضل بزيیاررةة 
 وواالشكر موصولل لتيیريیزاا على تذكيیرنا بهھذهه االقصة. اانضمواا إإليینا في ذذكرىى ززميیل ووموقفهھ االشجاعع في

ظظرووفف صعبة.

http://sombath.org/

