
 آآنودد أأنن نتقدمم بالشكر للمترجماتت االمتطوعاتت من مركز االعنودد لتنميیة االشبابب – ووااررفف - االممثل
 االوططني للمنظمة االدووليیة للجهھھودد االتطوعيیة في االمملكة االعربيیة االسعوددية (غدير االشريف ووبشرىى

ضيیاء ووآآمنة االزير) على ترجمة االنشرةة اااللكتروونيیة  أأددناهه.

2015حزيیراانن/ يیونيیو 

في هھھھذاا االعددد
)IAVEأأخبارر من االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة (

) بوصفهھا ططرفًا موقعًا على ووررقة مناصب االمنتديیاتت االسيیاسيیة ررفيیعة االمستوىىIAVEمنظمة (•
) االوططنيیيین يیتجاووبونن مع كاررثة نيیباللIAVEممثلو منظمة (•
االشركاتت ااألعضاء في فريیق االعمل االبحثي: تجاووبب مع نيیبالل•

سلسلة من االندووااتت ااإللكتروونيیة حولل تطويیر االمعرفة•
تطويیر االشبكة االعالميیة لمرااكز االتطوعع االوططني •
)IAVEساررةة هھھھايیس تغاددرر قسم االسكرتارريیة في (•

)IAVEأأخبارر من أأعضاء منظمة (
 في مورريیشيیوسس2015االيیومم االعالمي ألعمالل االموااططنيین •
االمؤتمر ااألووررووبي : سعيیًا لدوولة تنعم باستداامة ااجتماعيیة ووااعدةة•
ااتحادد ااألجيیالل بالتطوعع•
ااعتراافف: حانن االوقت إلعاددةة االنظر في ااالعتراافف بالتطوعع#365•
االمعايیيیر االوططنيیة االجديیدةة للعمل االتطوعي بأسترااليیا •

 أأخبارر من االمجتمع االتطوعي االعالمي
أأخبارر ساررةة وواالكثيیر من ااألخبارر االساررةة: مقيیاسس االعمل االتطوعي•
مجلس ااالعتمادد في إإددااررةة االتطوعع يینشر تحديیثًا إلططارر عمل االكفاءااتت ااإلدداارريیة االمهھنيیة في االعمل االتطوعي•

 ) بوصفهھا ططرفًا موقعًا على ووررقةIAVEمنظمة (
مناصب االمنتديیاتت االسيیاسيیة ررفيیعة االمستوىى

  مجموعة االعمل االتطوعي لما بعد2015ددعت ااألمانة االعامة لألمم االمتحدةة في االثالث عشر من شهھر نيیسانن/أأبريیل 
  (وو االتي تعد االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة عضوًاا فيیهھا) لتقديیم ووثيیقة عن االموضوعع االرئيیسي2015عامم 

 ), وواالذيي عُبر عنهھ بـ "االعمل لتعزيیز االمنتديیاتت االسيیاسيیة ررفيیعةHLPFللمنتديیاتت االسيیاسيیة ررفيیعة االمستوىى (
  ووتكاملهھا ووتنفيیذهھھھا وومرااجعتهھا". ووتهھدفف ااألمانة إإلى نشر هھھھذهه االوثيیقة لتكونن بمثابة االوثيیقة2015االمستوىى لما بعد 

  حولل االتنميیة االمستداامة. ووقد كُتبت مسوددةة االوثيیقة2015االرسميیة لجلسة االمنتديیاتت االسيیاسيیة ررفيیعة االمستوىى لعامم 
 بالتعاوونن مع االمنتدىى االدوولي للعمل االتطوعي في االتنميیة وواالمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة وومجموعة االعمل
 االتطوعي. هھھھذاا ووتوضح تلك االوثيیقة ررسائل أأساسيیة تسعى االمنتديیاتت االسيیاسيیة ررفيیعة االمستوىى إإلى تحقيیقهھا هھھھذاا

 توصيیاتت للمنتدىى ألجل:6االعامم, كما تحتويي على 
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 ااالعتراافف ررسميیًا بأهھھھميیة االتطوعع باعتباررهه ووسيیلة شاملة لتحقيیق أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة٬، ووددووررهه في"
 ااإلشراافف على إإحراازز تقدمم لتحقيیق ااألهھھھداافف على مستوىى االمناصب االعالميیة وواالوططنيیة وواالمحليیة ووتقيیيیم هھھھذاا

االتقدمم.
 مالحظة االتزاامم االمجموعاتت االتطوعيیة بمشارركة االمسؤووليیة حيیث تهھدفف إإلى تحقيیق أأهھھھداافف االتنميیة"

االمستداامة على االنحو االسليیم.
 االسيیر على خطى االدوولل ااألعضاء عبر تأكيید ددعمهھم االكامل لتطبيیق قراارر ااألمم االمتحدةة ررقم"

A/RES/67/290.مما يیدعم بالتالي مشارركة االجهھاتت غيیر االحكوميیة 
 االتأكد من أأنن االبيیاناتت االمستخدمة في ااإلشراافف على أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة تُجمع عبر االمشارركة ووتضم"

ررؤؤىى االجماعاتت االمهھمشة باإلضافة إإلى االمتطوعيین االعامليین قريیبًا منهھم.
 االتأكد من أأنن االمسؤووليیة وواالشفافيیة ووإإططارر عمل االمرااجعة في أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة تتضمن ااالستشاررةة"

 االمجتمعيیة على كافة ااألصعدةة بما في ذذلك إإظظهھارر أأصوااتت االجماعاتت االمهھمشة ووكذلك االمتطوعيین
االعامليین قريیبًا منهھم.

 إإنشاء أأمانة مختصة وودداائمة وومستقلة لتوااصل االعمل على ددووررهھھھا في صعيید ااإلشراافف االعالمي لتكونن"
 . ووقد يیحتاجج هھھھذاا ااألمر إإلى مواارردد وواافيیة لتمكيین االمنتديیاتت االسيیاسيیة2015مطلعة على أأجندةة ما بعد عامم 

 ررفيیعة االمستوىى من تنسيیق جلساتهھا ووااآلررااء االمطرووحة فيیهھا بفاعليیة وولدعم االدوولل في جهھوددهھھھا االمبذوولة
 ووتنظيیم إإجرااء تقيیيیم حولل مستوىى االتقدمم االعالمي. باإلضافة إإلى تسهھيیل االمشارركة االشاملة للمجتمع االمدني

ووغيیرهه من أأصحابب االمصلحة٬، ووأأخيیرًاا, لتتمكن من ترتيیب أأجندةة االتقيیيیم االموضوعي وواالمؤسسي.
هھھھناااقرأأ االمزيید عن ووررقة مناصب االمنتديیاتت االسيیاسيیة ررفيیعة االمستوىى 

) االوططنيیيین يیتجاووبونن مع كاررثة نيیباللIAVEممثلو منظمة (
 تعهھد ااثنانن من االممثليین االوططنيیيین للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة بتولي مهھمة بالغة ااألهھھھميیة تتمثل في جمع

ااألمواالل االدااعمة للجهھودد ااإلغاثيیة في نيیبالل.
 وو قد أأخبرنا دد.غني إإبرااهھھھيیم مديیر االعمليیاتت في مؤسسة يیايیاسانن سالمم بماليیزيیا  وواالممثل االوططني لمنظمتنا في

 ماليیزيیا أأنهھم يیجمعونن االمالل لدعم منظمة االخدمة االمدنيیة االدووليیة االتي يیعمل فرعهھا في نيیبالل بالتعاوونن مع منظماتت
 غيیر حكوميیة أأخرىى على إإقامة حملة للتبرعع بالدمم ووتوززيیع االميیاهه وواالطعامم وواالمالبس وواالخيیامم بالقربب من منطقتي

باكتبورر ووبانوتي٬، باإلضافة إإلى أأنن االحملة تساعد في إإعاددةة بناء االمناززلل.
 بيینما ذذكرتت سوبريیا لوال االعاملة في مركز االتطوعع ووااإلحسانن االوططني وواالممثلة االوططنيیة لمنظمتنا في سنغافوررةة

 ) _ووهھھھي بواابتهھم اااللكتروونيیة للتبرعع- ووبالتعاوونن مع االهھالللSG Givesأأنهھم ااستطاعواا من خاللل مشرووعع (
ااألحمر االسنغافورريي جمع أأكثر من مليیونن ددووالرر سنغافورريي. 

االشركاتت ااألعضاء في فريیق االعمل االبحثي: االتجاووبب مع نيیبالل
بقلم لورريي فوستر االمنسق في فريیق االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة االخاصص بالعمل االبحثي

شركة فورردد
  ددووالرر للجهھودد ااإلغاثيیة في نيیبالل ووذذلك عبر صندووقق فورردد200,000تتبرعع شركة فورردد للسيیاررااتت بإجمالي مبلغ 

 أأخرىى.50,000 ددووالرر منهھا للعطاء االعالمي بيینما يیتبرعع االموظظفيین بب 50,000حيیث تخصص 

شركة جوجل
 تساعد شركة جوجل على تحديید موااقع ااألفراادد في االمناططق االمنكوبة حيیث تسمح للعائالتت ووااألصدقاء بتقديیم
 ططلباتت وومعلوماتت خاصة بأشخاصص مفقودديین في تلك االمنطقة ووذذلك عبر أأددااةة جوجل للبحث عن شخص. ووقد
 مكنت جوجل في موقعهھا خاصيیة خراائط االكوااررثث ووصورر ااألقمارر االصناعيیة لتساعد في االجهھودد ااإلغاثيیة٬، كما

https://www.iave.org/iavewp/wp-content/uploads/2015/06/Volunteer-Groups-HLPF-Position-Paper-2015.pdf


  مليیونن3,5خفضت خدمة (جوجل فويیس) من تكلفة االمكالماتت إإلى نيیبالل. باإلضافة لذلك فقد تعهھدتت جوجل بمنح 
 ددووالرر لنيیبالل تشتمل على مليیونن ددووالرر من حملة تبرعاتت من موظظفي االشركة. ووسيیستفيید صندووقق دداانن فريیدنبيیرجج
.االمخصص ألحد موظظفي االشركة االذيي فقد حيیاتهھ في االزلزاالل من حملة أأخرىى لجمع تبرعاتت من موظظفي االشركة

شركة مايیكرووسوفت
 تعهھدتت شركة مايیكرووسوفت بتقديیم مبلغ مليیونن ددووالرر كحد أأددنى للتبرعاتت االنقديیة ووما يیشابهھهھا
 في مساهھھھمة منهھا في االجهھودد ااإلغاثيیة باإلضافة إإلى تقديیمهھا مكالماتت مجانيیة من ووإإلى االنيیبالل
 عبر برنامج (سكايیب). ووتشجع االشركة موظظفيیهھا كذلك على االتبرعع لصالح االقضيیة ووبالتالي

ستقومم أأيیضًا بجمع االتبرعاتت مم موظظفيیهھا.

بنك آآرر بي سي
 75,000أأعلن االبنك االملكي االكنديي ددعمهھ للجهھودد ااإلغاثيیة في نيیبالل من خاللل تبرعهھ بمبلغ 

ددووالرر للهھاللل ااألحمر االكنديي.

شركة يیو بي إإسس
  ططائرااتت3 ددووالرر وويیشتمل على 800,000ووصل ددعم شركة يیو بي إإسس إإلى ما يیقارربب 

  ددووالرر ممنوحة لبرنامج ااألغذيیة االعالمي وومنظمة كيیر وواالمفوضيیة200,000مستأجرةة ووكذلك 
 االساميیة لألمم االمتحدةة لشؤوونن االالجئيین. ووقد حملت أأوولل ررحلة بالطائرةة شحناتت مساعدةة قدمتهھا عدةة ووكاالتت تابعة
 لبرنامج ااألغذيیة االعالمي وومستوددعع ااألمم االمتحدةة لالستجابة ااإلنسانيیة في ددبي. كما خصصت االشركة ررحالتت

 لصالح االمفوضيیة االساميیة لألمم االمتحدةة لشؤوونن االالجئيین ووهھھھيیئة ااألمم االمتحدةة لحقوقق االطفل (االيیونيیسيیف) من ددبي
 ووذذلك لتوفيیر االمالجئ ووأأددووااتت حمايیة ااألططفالل. ووقد عيینت االشركة االمعنيیة  بالدعم االلوجستي مشغلي االراافعاتت
 االشوكيیة لتولي مهھمة االشحناتت ااإلغاثيیة باعتبارر ااألمر ذذاا أأوولويیة. ووأأمّنت شركة يیو بي إإسس بتعاوونهھا مع مزوودد

  سيیقومونن بمهھمتهھم خاللل شهھر ووااحد ضمن عمليیاتتاالخدمة االدااخلي ثالثث من مشغلي االراافعاتت االشوكيیة االذيین
  محولل االطاقة االخطيیة جاهھھھزةة لالستخداامم, إإال أأنهھ ووبسببLETاالمجموعة االلوجستيیة. ووتملك االشركة عضويیة في 

 ااتت االعاليیة وواالذيینتوفر االقدررةة االكافيیة لدىى االمجموعة االلوجستيیة, فقد عيینت سائقي االراافعاتت االشوكيیة ذذوويي االمهھارر
 يیستطيیعونن نقل االشحناتت بسرعة من االطائرااتت االقاددمة إإلى االشاحناتت االمغاددررةة باعتبارر هھھھذاا ااألمر من ضروورريیاتهھا

  مترًاا من50االماسة. ووعالووةة على ذذلك تتعاوونن شركة يیو بي إإسس مع جيیش االخالصص عبر ططائرةة تسافر مسافة 
باكستانن إإلى االنيیبالل محملة بالخيیامم وواالشبكاتت االوااقيیة من االناموسس وواالتي نتوقع أأنن تغاددرر في نهھايیة ااألسبوعع.

شركة وواالت دديیزني
  مليیونن ددووالرر للمساعدةة في جهھودد إإعاددةة ااإلصالحح ووإإعاددةة االبناء االتي1خصصت شركة وواالت دديیزني مبلغًا ووقدررهه 

 تستهھدفف االمتضررريین من ززلزاالل نيیبالل ووذذلك من خاللل منظمة (أأنقذوواا ااألططفالل) وواالهھاللل ااألحمر ااألمريیكي. كما
  ددووالرر ووحتى26سيیوصل صندووقق شركة وواالت دديیزني تبرعاتت أأعضاء فريیقهھا ووموظظفيیهھا االمطلوبة – من 

  ددووالرر كل سنة- إإلى منظمة (أأنقذوواا ااألططفالل) وواالهھاللل ااألحمر ااألمريیكي ووغيیرهھھھما من االمنظماتت15,000
ااإلنسانيیة االتي وواافقت على االمشارركة في (برنامج دديیزني لتبرعاتت االموظظفيین).

سلسة من االندووااتت اااللكتروونيیة حولل تنميیة االمعرفة
بقلم مونيیكا جاليیانو كبيیرةة االمستشارريین في قسم إإسترااتيیجيیة االشركة بالمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة

 قامت االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة في االحادديي وواالعشريین من شهھر أأيیارر/مايیو ندووةة إإلكتروونيیة أأُعدتت خصيیصًاأأ
ألعضائنا االذيین أأبدوواا ااهھھھتمامًا بموضوعع تطوعع االشركاتت.

 وو ددُعيیت االدكتوررةة دديیبي هھھھاسكيین ليیفيینثالل ووهھھھي أأستاذذ مشارركك في ااإلددااررةة بكليیة ااإلددااررةة بجامعة ماكواارريي للدررااساتت
 ) في سيیدني بأسترااليیا لتقدمم عرضهھا حولل "مشارركة االموظظفيین بهھدفف ووفائدةة". ووتعتبر االدكتوررةةMGSMاالعليیا (

 هھھھاسكيین لفيینثالل ااألستاذذ االمشارركك في ااإلددااررةة بجامعة ماكواارريي للدررااساتت االعليیا بسيیدني ووهھھھي كذلك مديیرةة أأعضاء
 هھھھيیئة االتدرريیس بقسم موااططنة االشركاتت وومديیرةة قسم ددررااساتت االماجستيیر في االريیاددةة ااالجتماعيیة٬، كما أأنهھا عضو

فعالل في منظمتنا ووقد مثلتنا في عددد من االمؤتمرااتت في االسابق.
 وو رركزتت ندووةة االدكتوررةة على موضوعع تطوعع االشركاتت ووكيیفيیة تقويیتهھ عبر ااستشعارر االفائدةة من االعمل. ووااعتمد



  موظظف من شركاتت أأسترااليیة4,000 في أأسترااليیا على 2013االعرضض االذيي قدمتهھ على ددررااسة أأُجريیت عامم 
 رراائدةة. ووبحثت االدررااسة عن حواافز االتطوعع وومدىى االرضى عن ااألعمالل االتطوعيیة للشركاتت ووكذلك عواائق

االمشارركة فيیهھا ووأأخيیرًاا تناوولل االعرضض االعالقة بيین تطوعع االشركاتت ووبيیئة االعمل اااليیجابيیة.
 وو قد حضر االندووةة أأعضاء االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة من جميیع أأنحاء االعالم, فعلى سبيیل االمثالل ال االحصر:
 حضر أأعضاء من ااألررجنتيین ووفرنسا ووأأسترااليیا ووسنغافوررةة وواالهھند ووبليیز وونيیجيیريیا ووهھھھولنداا  ووررووسيیا وواالمملكة

االمتحدةة وواالواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیة.
االتسجيیل من هھھھنا ووشاهھھھد االعرضض من هھھھناوو لمن لم يیتمكن من متابعة االندووةة: فضالً ااططلع على 

ااحفظ تارريیخ ندووتنا ااإللكتروونيیة االقاددمة: االثالث وواالعشريین من حزيیراانن/يیونيیو
 سيیلقي االندووةة كالً من ميیغانن هھھھاددّووكك من مركزددررااساتت االمجتمع االمدني االتابع لجونر هھھھوبكنز ووكسيینيیجا فونوفيیك

 ستركز االندووةة تحديیدًاا على ددليیل منظمة االعمل االدووليیة لقيیاسس االعمل)؛ ووSPESمن جمعيیة تعزيیز االتضامن(
االتطوعي.

رراابط االتسجيیل سيیظهھر قريیبًا. ال تفوتهھ!
سلسة من االندووااتت حولل تنميیة االمعرفة

 مديیرةة قسم تطويیر االشبكاتترراامونا ددررااجوميیربقلم 
 ررحبت أأحدثث مباددررااتت االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة مؤخرًاا بعضويین جديیديین

 من أألمانيیا وومكاوو. ووتهھدفف هھھھذهه االمباددررةة إإلى االمساعدةة في تطويیر االبنيیة االتحتيیة
  ووسيینضم.االشبكة االعالميیة لمرااكز االتطوعع االوططنيا االتطوعيیة حولل االعالم خصوصً

  منظمة عالميیة مشابهھة٬، تتوااصل فيیما بيینهھا حولل قضايیا15االعضواانن إإلى أأكثر من 
 متعلقة بأفضل االوسائل االتي تشجع االعمل االتطوعي ووتدعمهھ على االمستوىى االوططني

في كل ددوولة وومنطقة.  
 ددوورر االمنظمة االرااعيیة وواالمؤسسة  االجمعيیة ااالتحادديیة للوكاالتت االتطوعيیةووتلعب 

 االمهھنيیة عندما تشجع االوكاالتت االتطوعيیة االموجوددةة االحقيیقة ووتعززز ددووررهھھھا في أألمانيیا.
  فتعمل على تحسيین مستوىىجمعيیة االخدمة االمجتمعيیة للمتطوعيین في مكاووأأما 

 االخدماتت االتطوعيیة في مكاوو بهھدفف تشجيیع االمزيید من ااألفراادد لالنضمامم إإلى ااألنشطة
االتطوعيیة.

 وو تهھدفف االشبكة االعالميیة إإلى تعزيیز االعمل االتطوعي في كافة أأنحاء االعالم من خاللل ااستغاللل االتأثيیر االذيي تحدثهھ
 االمنظماتت االتطوعيیة ووططاقتهھا ووقيیاددتهھا ووتطويیر ذذلك على االمستوىى االوططني لتشجيیع ووددعم االتطوعع. تعرفف على

     هھھھنا.بقيیة أأعضاء االشبكة االعالميیة ووططريیقة اانضمامم منظمتك من 

 )IAVEساررةة هھھھايیس تغاددرر قسم االسكرتارريیة في منظمة (
 أأعلنت ساررةة هھھھايیس مديیرةة ااالستشاررااتت في االمجلس االعالمي لتطوعع االشركاتت عن نيیتهھا باالستقالة من منصبهھا في

االمنظمة ووذذلك بنهھايیة شهھر حزيیراانن/يیونيیو.
ووعقب إإعالنن قراارر ساررةة للمجلس االعالمي لتطوعع االشركاتت كتبت كاثي دديینيیز االمديیرةة االتنفيیذيیة للمنظمة ما يیلي:

 .2001" بدأأتت ررحلة ساررةة مع االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة بمؤتمر االمنظمة االدوولي في أأمستردداامم عامم 
 ) في إإددااررةة برنامجهھم االعالمي االخاصص بتطوعع االشركاتت.KPMGووحيینهھا كانت تعمل مع شركة كي بي إإمم جي (

  أأصبحت ساررةة أأوولل عضو يیمثل جانب االعمل االتطوعي للشركاتت في مجلس إإددااررةة االمنظمة2002ووفي عامم 
  ساهھھھمت ساررةة في إإططالقق مجلسنا االعالمي لتطوعع االشركاتت مع ستة6/2005االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة. ووبحلولل 

 شركاتت مؤسِسة. ووقد مثل ذذلك أأحد أأهھھھم ااألخبارر االوااررددةة في االمؤتمر  االدوولي للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة في
االهھند. وومنذ ذذلك االحيین أأصبح تطوعع االشركاتت جزءً ال يیتجزأأ من االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة.

http://www.iave.org/volunteer-centers/gnnvc/
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 " عملت ساررةة خاللل االعشر سنوااتت االماضيیة بجهھد كبيیر لتساعد في بناء االمجلس االعالمي لتطوعع االشركاتت بهھدفف
  شركة٬، وولتضمن جوددةة االتنظيیم في االمجلس بعد ررحيیلهھا وولتتيیقن أأنن االمنظمة50االوصولل إإلى شبكة مشتركة تضم 

مسيیرهھھھا".االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة وومن سيیتولى االمنصب بعدهھھھا سيیتمكنانن من إإكمالل 

)IAVEأأخبارر من أأعضاء (
  في مورريیشيیوسس 2015االيیومم االعالمي ألعمالل االموااططنيین 

  من حركة هھھھالي وواالممثل االوططني للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیةماهھھھندررااناثث بوسقوباوولل: بقلم
في جزرر مورريیشيیوسس

 ووهھھھي االمنظمة االمسجلة لدىى االمجلس ااالقتصادديي ووااالجتماعي في ااألمم االمتحدةة- مع- ااشتركت حركة هھھھالي 
  في االساددسس2015 إلططالقق ووررشة عمل عن االيیومم االعالمي ألعمالل االموااططنيین االتحالف االدوولي لمشارركة االموااططنيین

عشر من شهھر أأيیارر/مايیو في مورريیشيیوسس. 
 هھھھالي. ووترأأست سعادد لحركة االشريیكة االجمعيیاتت من االحكوميیة غيیر االمنظماتت وو قد جمعت ووررشة االعمل ممثلي

 كما تحدثت عن أأهھھھميیة أأعمالل االموااططنيین. ٬، االمفوضة االساميیة في جنوبب أأفريیقيیا حفل ااالفتتاححإإنن.نوكويياالدكتوررةة 
 ووددعت االحضورر إإلى االبدء بالعمل من خاللل االتفكيیر. في االعالم أأجمع ووفي مورريیشيیوسس على ووجهھ االخصوصص

 بالفضاء االمدني ووفهھم حقوقهھم ووررفع مستوىى االوعي بأهھھھميیة االفضاء االمدني وومدىى حاجتنا للتحركك وواالمشارركة في
االموضوعع.
  إإلى أأنن االيیومم االعالمي ألعمالل خاللل خطابهھا االترحيیبيماهھھھندررااناثث بوسقوباوولل ااألميین االعامم لحركة هھھھاليووأأشاررتت 

 االموااططنيین هھھھو حدثث عالمي يیمنح االموااططنيین االعادديیيین منصة إليیصالل صوتهھم وواالبدء في االتنظيیم وواالعمل. وويیساهھھھم
 ااألفراادد من خاللل مشارركتهھم في هھھھذاا االحدثث في مساعدةة بعضهھم االبعض على فهھم ما يیحدثث في بالددنا وويیساعدوواا

 في ززيیاددةة االوعي بأهھھھميیة "االفضاء االمدني".
 كما نُظمت جلستانن جماعيیتانن بعد حفل ااالفتتاحح ااشتملت على نقاشاتت رركزتت على أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة

ووحمايیة االطفولة.
 ااضغط هھھھنالمعرفة االمزيید عن االيیومم االعالمي ألعمالل االموااططنيین فضالً 

  االمؤتمر ااألووررووبي: سعيیًا لدوولة تنعم باستداامة ااجتماعيیة ووااعدةة  
بقلم يیوجيین بالدااسس نائب ررئيیس االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة ووممثلهھا ااإلقليیمي بأووررووبا

  نظمت جمعيیة كارريیتاسس ااأللمانيیة2015في أأيیارر/مايیو 
 بالتعاوونن مع غيیرهھھھا من االجمعيیاتت االمؤتمر ااألووررووبي
 االذيي اانعقد بمديینتي فراايیبوررغغ ووسانت بيیتر في االغابة
 االسوددااء. وورركز هھھھذاا االمؤتمر على مستقبل ااالستداامة

 70ااالجتماعيیة في االمناططق االريیفيیة. ووناقش حواالي 
  ددوولة االتحديیاتت االتي توااجهھ ااالستداامة15مشارركك من 

 ااالجتماعيیة في االمناططق االريیفيیة وواالمشارريیع االملهھمة في
 االوقت االحالي؛ كما تباحث االحضورر حولل االمساهھھھماتت
 االتي بذلتهھا االكنائس االمهھتمة بالشؤوونن ااالجتماعيیة لدعم

 ظظرووفف االمعيیشة االسيیئة في كل أأررجاء االضوااحي
ااألووررووبيیة.     

 ووقد أأثرتت كثيیر من االتغيیيیرااتت االجذرريیة على االمناططق االريیفيیة فصارر من االناددرر االحصولل على عمل في مجالل
 االزررااعة٬، مما ااضطر االكثيیر من أأهھھھل االقرىى إإلى االنزووحح لمناططق بعيیدةة للعمل أأوو االدررااسة أأوو حضورر االحفالتت
 االموسيیقيیة أأوو ااألنشطة االثقافيیة أأوو حتى الررتيیادد االكنائس أأوو االقيیامم بالخدماتت االمجتمعيیة. وواالسؤاالل االذيي يیتباددرر

 لألذذهھھھانن كيیف سيیكونن "االتقدمم في االعمر"في االضوااحي هھھھذهه ااأليیامم٬، خصوصًا مع سكن ااألبناء ووااألحفادد في أأماكن

http://www.civicus.org/bethechange/gdca
http://www.civicus.org/


 بعيیدةة عن أأهھھھاليیهھم؟ووعالووةة على ذذلك٬، سيیشعر أأوولئك االذيین يیعتمدوونن على مساعدةة ااآلخريین كذوويي ااالحتيیاجاتت
 االخاصة أأوو االالجئيین أأوو االمهھاجريین أأوو االفقرااء أأوو االمساكيین بصعوبة االوصولل لخدماتت االرعايیة ااالجتماعيیة. ووبما

أأنن ووسائل االنقل االعامم ليیست "ررخيیصة"فهھي غيیر متوفرةة لهھم. 
 ووقد تولت االمؤسساتت االخيیريیة وواالتطوعيیة مسؤووليیة االتعامل مع تلك االتحديیاتت ووغيیرهھھھا في كافة أأررجاء االبالدد وولم
 يینحصر ددووررهھھھا في أألمانيیا فحسب بل ساهھھھمت بأعمالهھا في االبلداانن ااألووررووبيیة االمختلفة. كيیف االسبيیل لتطويیر

 االمناططق االريیفيیة في االمستقبل في ظظل هھھھذهه ااالحتيیاجاتت ااالجتماعيیة االملحة؟ أأجابب ممثلو االدوولل ااألووررووبيیة عن هھھھذاا
االتساؤؤلل في االجلساتت وواالعرووضض االتي قدموهھھھا.

ااتحادد ااألجيیالل بالتطوعع
بقلم أأووسكارر براافو االممثل االوططني للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة في االبيیروو

  آآذذاارر/ماررسس ااالحتفالل باليیومم االعالمي للخدمة االشبابيیة بالتزاامن مع االذكرىى االسنويیة االخامسة27شهھدتت االبيیروو في 
 عشرةة للمجموعة االطالبيیة االتطوعيیة في جامعة أأغراارريیا الموليینا االوططنيیة االمعرووفة باسم جافيیتوسس. ووحضر هھھھذاا
 االحدثث مسئولونن في االقطاعع االخاصص ووأأساتذةة جامعيیيین ووممثلونن من ووززااررةة شؤوونن االمرأأةة وواالتنميیة ااالجتماعيیة
 ووممثلونن من برنامج متطوعي ااألمم االمتحدةة ووررئيیس منظمة سيینافولل بالبيیروو باإلضافة إإلى االممثل االوططني

للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة في االبيیروو.  
 ووتكاتفت جهھودد االحكومة وواالمتطوعيین لتنظيیم ااحتفالل مناسب لكل ااألعمارر. كما تكاتفت جهھودد عدةة منظماتت

 وومؤسساتت لنصرةة قضيیة حصولل االمسنيین على االعالجج االمناسب وومنع ااإلساءةة إإليیهھم. ووتشمل هھھھذهه االمنظماتت:
 ووززااررةة شؤوونن االمرأأةة وواالتنميیة ااالجتماعيیة االتي تهھتم بشؤوونن االمسنيین وومنظمة سانن خواانن دديي ميیراافلورريیس االتي

 تنظم االشؤوونن االقروويیة للشبابب ووجامعة سانن إإغناسيیو دديي لويیوال وواالجمعيیة االخيیريیة االدووليیة وونادديي االحركة بالموليینا
 ووجمعيیة تطويیر االكشافة وومنظمة مكافحة االسرططانن وومنظمة سيینافولل بالبيیروو االتي تعد االمركز االتطوعي االوططني

في االبالدد.       
 تعرفف ااإلساءةة للمسنيین بأنهھا فعل حقيیقي أأوو عدمم مباالةة تسبب ضرررًاا جسديیًا أأوو نفسيیًا أأوو ااجتماعيیًا للمسنيین٬،وو

 بدووررهھھھا تنتج هھھھذهه ااإلساءةة بسبب االمفاهھھھيیم االخاططئة أأوو االجهھل بهھذهه االمرحلة االعمريیة. وومن االمؤسف أأنن هھھھذاا االنوعع من
 ااإلساءةة منتشر حولل االعالم وويیؤثر بشكل كبيیر على صحة االمسنيین وويیخالف حقوقق ااإلنسانن لماليیيین من االمسنيین؛

ووهھھھذهه مشكلة يینبغي مناقشتهھا للقضاء عليیهھا.  
 ووللفت اانتباهه االمجتمع حولل هھھھذهه االمشكلة فقد خصصت االجمعيیة االعموميیة االتابعة لألمم االمتحدةة يیومم

 حزيیراانن/يیونيیو ليیصبح االيیومم االعالمي للتوعيیة باإلساءةة للمسنيین ووعدمم ااإلحسانن إإليیهھم. وويیقامم في هھھھذاا االيیومم15
االمحاضرااتت وواالمناقشاتت وواالدووررااتت وواالعرووضض وواالبراامج ووغيیرهھھھا االكثيیر للتشجيیع على ااإلحسانن للمسنيین.

 ووبوجودد إإططارر عمل لحل هھھھذهه االمشكلة فستنظم ووززااررةة شؤوونن االمرأأةة وواالتنميیة ااالجتماعيیة فعاليیاتت في مدنن عدةة
 بمختلف أأررجاء االبيیروو. ووبالنسبة للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة بكل مؤسساتهھا االتي تشمل تطوعع االشبابب
 االدوولي وواالمجلس االدوولي لتطوعع االشركاتت وواالشبكة االدووليیة لمرااكز االتطوعع االوططني٬،تعد هھھھذهه فرصة ذذهھھھبيیة

 ووشارركك في االقضيیة!ررااسلنالالنضمامم وواالتشجيیع على ااإلحسانن للمسنيین. 

ااعترفف: حانن االوقت إلعاددةة االنظر في ااالعتراافف بالتطوعع#365
 كتبهھ مركز االتطوعع بكنداا االممثل االوططني للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة بكنداا

 إإنن ااالعتراافف بالتطوعع يیعد أأحد مقوماتت االعمل االتطوعي االذيي
 تستدعي ضرووررةة إإعاددةة االنظر ووتجديیدهه حولهھ. لذلك فاالعتراافف

 االمستمر بالتطوعع ضروورريي للغايیة٬، لكي يیشعر االمتطوعونن بالتقديیر
وويیستمروواا في مشارركاتهھم على مداارر االسنة.

 مدىى ررغبة االمتطوعيین ددررااستنا حولل ااالعتراافف بالتطوعع أأظظهھرتت
 االكنديیيین باالعتراافف بالتطوعع. هھھھذاا ووبيینت االكيیفيیة وواالوقت وواالمكانن
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 ووحتى االسبب االذيي يیجعل ااالعتراافف بالتطوعع مختلفًا عن مفهھومك االحالي حيیث أأنن هھھھذهه االدررااسة ستحفزكك إلعاددةة
االتفكيیر باالعتراافف باألنشطة االتي تماررسهھا أأوو االبحث عن أأنشطة جديیدةة ذذااتت تأثيیر أأكبر في حيیاتك. 

 ووإإليیك هھھھذهه االنتائج االثالثة ااألساسيیة لهھذاا االبحث مع بعض االنصائح لمساعدةة منظمتك على بناء إإسترااتيیجيیة متكاملة
ووووااسعة االنطاقق لتقديیم االشكر وواالعرفانن بطريیقة مؤثرةة ووفعالة

 االنتيیجة ااألساسيیة ااألوولى: نصائح للتعامل مع االكثيیر من االمتطوعيین االذيین ال تهھمهھم االطراائق االتقليیديیة لتقديیر
جهھوددهھھھم:

 يیحب االمتطوعونن االثناء االمستمر بطريیقة غيیر ررسميیة كالتلفط بكلماتت االشكر وواالثناء االتي تؤثر بشكل.1
كبيیر.

ااستبدلل إإقامة االحفالتت االرسميیة للمتطوعيین بإخباررهھھھم بالتغيیيیر االذيي أأحدثوهه في االمجتمع..2
أأشركك االمتطوعيین في ااتخاذذ االقرااررااتت االمتعلقة بمشارركتهھم..3
 حاوولل تقديیم جدااوولل أأعمالل مرنة قدرر االمستطاعع بما أأنن جدااوولل أأعمالل االمتطوعيین ااآلنن صاررتت غيیر.4

منظمة 
 ووفر االفرصة للمتطوعيین للعطاء ووقدمم لهھم االتغذيیة االرااجعة بانتظامم خصوصًا أأنن االتطوعع عالقة متباددلة .5

االنتيیجة ااألساسيیة االثانيیة: كن مرنًا
إإليیك هھھھذهه االنصائح االخمسة لتوضح لك ططراائق عدةة تمكنك من تقديیر متطوعيیك 

يیستمتع بعض االمتطوعيین بالتعامل مع جمهھورر كبيیر بيینما يیفضل االبعض ااآلخر االعمل االفردديي. .1
ااعرضض تقديیم االتوصيیاتت االوظظيیفيیة للمتطوعيین االباحثيین عن عمل..2
أأنشئ ااستبيیاناتت مخصصة لمعرفة ما يیحفز متطوعيیك..3
نظم جلساتت تدرريیبيیة لمساعدةة االمتطوعيین على تطويیر االمهھاررااتت االتي يیرغبونن باكتسابهھا..4
 لفتاتت االشكر االشخصيیة من شأنهھا أأنن تعززز من شخصيیة االمتطوعع. .5

االنتيیجة ااألساسيیة االثالثة: االقليیل من االمالل كاففٍ
 إإليیك هھھھذهه االنصائح االخمسة لتوضح لك ططراائق عدةة تمكنك من تقديیر متطوعيیك ددوونن االحاجة لصرفف االكثيیر من

ميیزاانيیتك
االعباررااتت االمؤثرةة بسيیطة وولكنهھا ططريیقة فعالة لتقديیر االمتطوعيین..1
عرفف متطوعيیك بالفئة االمستهھدفة.2
أأثنِ على االمساهھھھماتت االفردديیة للمتطوعيین..3
ررشح أأحد االمتطوعيین للحصولل على جائزةة االخدمة االمجتمعيیة.4
نظم ااجتماعاتت غيیر ررسميیة لتسليیط االضوء على تقديیر االمجتمع للتطوعع.5

  لمعرفةووشاهھھھد االفيیديیوااعترفف 356كيیف تقدّرر منظمتك االمتطوعيین؟ اانضم للمحاددثة عبر تويیتر عبر هھھھاشتاقق #
االمزيید.

االمعايیيیر االوططنيیة االجديیدةة للمشارركة في االتطوعع بأسترااليیا
كتبهھ مركز االتطوعع بأسترااليیا االممثل االوططني للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة بأسترااليیا

 "أأططلقت االمعايیيیر االوططنيیة االجديیدةة للمشارركة في االتطوعع بأسترااليیا لالحتفاء ببداايیة ااألسبوعع االوططني للتطوعع عامم
 . ووااشتملت هھھھذهه االمعايیيیر االجديیدةة على تغيیيیرااتت جذرريیة للمعايیيیر ااألصليیة لتحقيیق أأفضل سبل إإددااررةة االتطوعع2015

في بيیئة االعمل ااألسترااليیة االحاليیة. 

http://youtu.be/7zbv0zhwi3u


 "ووقدمت هھھھذهه االمعايیيیر إإططارر عمل متماسك لدعم قطاعع االتطوعع بأسترااليیا٬، كما أأنهھا معايیيیر يیسهھل إإتباعهھا وويیمكن
تطبيیقهھا على مختلف أأنوااعع االمنظماتت باختالفف أأشكالل االتطوعع مما يیعكس االتنوعع في هھھھذاا االقطاعع االمزددهھھھر".

. هھھھنايیمكن ااالططالعع على االمعايیيیر 

أأخبارر من االمجتمع االتطوعي االعالمي
أأخبارر ساررةة وواالكثيیر من ااألخبارر االساررةة: مقيیاسس االعمل االتطوعي

مديیرةة االمشارريیع االبحثيیة بمركز ددررااساتت االمجتمع االمدني االتابع لجونز هھھھوبكنزميیغانن هھھھاددووّكك بقلم 
 بغض االنظر عما يیعرفهھ االجميیع عن االتطوعع٬، غالبًا ما يیتم تجاهھھھل االتطوعع ووتهھميیشهھ حيیث ال يیلقى
 االدعم االمطلوبب في االنقاشاتت ووجدااوولل ااألعمالل االخاصة بوضع االسيیاساتت. وويیعودد االسبب االرئيیسي
 لذلك إإلى صعوبة إإيیجادد معلوماتت جديیرةة بالثقة حولل االمتطوعيین نظرًاا ألنن معظم االبيیاناتت االموجوددةة
 تم جمعهھا من خاللل ااستبيیاناتت توززعع لمرةة ووااحدةة باستخداامم تعارريیف مختلفة٬، أأوو عبر ااستبيیاناتت ذذااتت
 أأهھھھداافف عامة توززعع على عيیناتت صغيیرةة ووتحتويي على سؤاالل ووااحد أأوو ااثنيین عن االتطوعع. ووبالتالي
 تتعاررضض االنتائج وويیستحيیل إإجرااء مقاررناتت بيین االدوولل أأوو ااألززمنة االمختلفة ووتضيیع االفرصص لتقيیيیم

مناهھھھج االتطوعع االالززمة إلددااررةة االتطوعع ووتطويیرهه.    

أأخبارر ساررةة!
  عند تبنت منظمة االعمل االدووليیة بالتعاوونن مع مركز ددررااساتت االمجتمع االمدني2012تغيیر االحالل في 

 الدليل اإلرشادي ملقياس العمل التطوعياالتابع لجونز هھھھوبكنز ووفريیق من االخبرااء االدووليیيین 
 لتستخدمهھ االوكاالتت ااإلحصائيیة االوططنيیة. هھھھذاا ووعرضت منظمة االعمل االدووليیة في سابقة من نوعهھا
 منهھجًا مقبوالً لجمع االمعلوماتت االرسميیة عن عددد االمتطوعيین ووشخصيیاتهھم وومساهھھھماتهھم. ووأأصبح

 لدىى االحكوماتت االوططنيیة ااآلنن االمعلوماتت االالززمة لقيیاسس االعمل االتطوعي ووفقًا لنفس مستوىى االمعايیيیر
االمستخدمة لقيیاسس ااألعمالل ااألخرىى ( كالعمل بأجر).

 وولن تجيیب االبيیاناتت االتي جمعت عن كل االتساؤؤالتت حولل االمتطوعيین٬، وولكنهھا ستمكننا من تخطي
مرحلة ااألقواالل لألفعالل ووستقدمم لنا ااألساسس لتطويیر مختلف االمتغيیرااتت االتي قد تهھمنا في االمستقبل.

االمزيید من ااألخبارر االساررةة!
 ااتخذ االمجتمع االدوولي للعمل ااإلحصائي خطوةة أأساسيیة ووتبنى االتطوعع كشكل من أأشكالل "االعمل"مما

 ينبغياالدوولل٬، لحالة ااألنشطة االتي يمكن قياسها حسب رغبة يینقلهھ من حالة ااألنشطة االتي 
 . ( ووفي هھھھذاا االسيیاقق يیلزمم االتفرقة بيین كلمة "عمل"وو"توظظيیف"أأوو "عملقياسها حسب القدرة

 بأجر"حيیث أأنن مصطلح عمل يیستخدمم في سيیاقق االعمل ااإلحصائي للتميیيیز بيین أأنشطة محدددةة ووتلك
االتي تماررسس في أأووقاتت االفرااغغ).

 االمشرووعع االعالمي لمقيیاسس االعمل االتطوعي
  فرصة هھھھامة لتعزيیز ااالعتراافف بالتطوعع ووددعم االمتطوعيین حولل االعالم ووتقديیردليل منظمة العمل الدوليةيیقدمم 

 االتطورر االزمني للتطوعع. وولكن ماززاالت االمجموعاتت االتطوعيیة بحاجة لدعم االحكوماتت وواالوكاالتت ااإلحصائيیة لهھذاا
 االذيي ال يیمكن جمع االبيیاناتت فيیهھ إإال بوجودد حاجة فعليیة للمعلوماتت ووتوفر االتمويیل وواالمساعدااتت االتقنيیة. لذلكالدليل 

 فإنن على االوكاالتت ااإلحصائيیة معرفة االمجموعاتت االتطوعيیة االتي ستشارركك معهھم لتقدمم االنصائح للمتطوعيین
 ووتقدمم نموذذجج االدررااسة بلغةدليل منظمة العمل الدولية وولتتمكن من فهھم االتطوعع في سيیاقق محلي٬، وومن ثم تفسر 
مناسبة ثم تشرفف على تنفيیذ االدررااسة ووتدعم نشر االنتائج.

http://www.volunteeringaustralia.org/policy-and-best-practise/national-standards-and-supporting-material/


 ووقد اانضمت االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة مع مركز ددررااساتت االمجتمع االمدني االتابع لمركز جونز هھھھوبكنز
 الدليلأأكبر عددد ممكن من االدوولل وولتوعيیة االمجموعاتت االتطوعيیة بهھذاا دليل منظمة العمل الدولية لتشجيیع تنفيیذ 

ووددعم االجهھودد االمبذوولة لتنفيیذهه.
 ووللحصولل على االمواارردد للمساهھھھمة في نشر هھھھذاا االدليیل فيدليل منظمة العمل الدولية وولمعرفة االمزيید عن ططريیقة 

  ووتوااصل مع ميیغانن هھھھاددّووكك مديیرةة االمشارريیع االبحثيیةموقع مركز ددررااساتت االمجتمع االمدنيووططنك تفضل بزيیاررةة 
.megan.haddock@jhu.eduبالمركز عبر: 

دليل منظمة العمل الدولية حزيیراانن/يیونيیو لمعرفة االمزيید عن مزاايیا 23وواانضمواا لندووةة ميیغانن ااإللكتروونيیة في 

 مجلس ااالعتمادد في إإددااررةة االتطوعع يینشر تحديیثًا إلططارر
عمل االكفاءااتت ااإلدداارريیة االمهھنيیة في االعمل االتطوعي

  عن نسخة محدثة من "إإططارر عمل االكفاءااتت"االتي "توضح ووتحددد االمهھامممجلس ااالعتمادد في إإددااررةة االتطوععأأعلن 
االمشمولة في ااإلددااررةة االمهھنيیة وواالقيیاددةة االتطوعيیة". 

 ووعالووةة على ذذلك فقد صارر إإططارر عمل االكفاءااتت ااإلدداارريیة مطلبًا أأساسيیًا لشهھاددةة ااالعتمادد ااإلدداارريي في االعمل
االتطوعي. ووتشتمل تفاصيیل إإططارر االعمل على سبع كفاءااتت: 

االتخطيیط ااالسترااتيیجي للعمل االتطوعي•
ددعم االمشارركة االتطوعيیة•
ططلب ووتعيیيین كاددرر تطوعي   •
إإعداادد االمتطوعيین ألددووااررهھھھم•
توثيیق االمشارركة االتطوعيیة•
إإددااررةة االعمل االتطوعي ووتأثيیرهه•
ااالعتراافف بالتطوعع ووااالحتفالل بهھ ووااالستمراارر فيیهھ•

 ووررغم أأنن معظم االمهھامم وواالمهھاررااتت االمحدثة متشابهھة للغايیة لمحتوىى االكفاءااتت االسابقة لكن صيیاغة االكفاءااتت االجديیدةة
تعكس االمماررسة االحديیثة االفضلى في عالم ااالعتمادد االمهھني.  

 .بنسخة مجانيیة للتحميیل 2015إإططارر عمل االكفاءااتت لالعتمادد ااإلدداارريي في االعمل االتطوعي يیتوفر االمستند االكامل 
وونحن نشجع مشارركتك إإيیاهه مع ززمالئك أأوو ااستخداامك لهھ موررددًاا في عملك االتطوعي.
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