
 نود أن نتقدم بالشكر للمترجمة املتطوعة من مركز العنود لتنمية الشباب وارف املمثل الوطني – -
  على ترجمة النشرة)بشرى ضیاء(للمنظمة الدولية للجهود التطوعية في اململكة العربية السعودية 

االلكترونية  أدناه.

في ھذا العدد:
التخطیط للمستقبل

الوطنیین في منطقة آسیا والمحیط الھادي IAVEاجتماع ممثلي •
مؤتمر وتكریم للممثلین اإلقلیمیین•
سوزان بورتغال من المجلس العالمي للتطوع عبر الشركات تفوز بجائزة ھوفمان•
التحدیات – 2الجزء: )CLAVE( كلیفالتعرف على شركات مجلس •
2016إعالن موعد الیوم العالمي لخدمة الشباب •
جوائز ھونج كونج السادسة للتطوع•
.500ways.orgقصصكم منشورة على موقع •
االنتخابات الفدرالیة الكندیة بعدسة تطوعیة •
 معسكرات العمل التطوعي الدولیة في المكسیك•

 

التخطیط للمستقبل
)IAVE(الرئیس العالمي للمنظمة العالمیة للجھود التطوعیة  كایلي بایتس،: بقلم

 في ھذا الشھر أھم خطوة ینبغي أن یتخذھا أي مجلس إدارة لتحدید التوجھ IAVEینفذ مجلس إدارة منظمة 
 ویدوم. حیث سیلتقي أعضاء المجلس في اجتماعنا السنوي الذي یعقد وجھًا لوجھ بشكل مباشر. التنظیمي

 االجتماع لمدة یومین تحوي نقاشات وحوارات مكثفة تھدف إلى وضع الخطة اإلستراتیجیة لمنظمة
IAVE- IAVE2020.

 كما أننا اتبعنا ھذه السنة نھجًا. و سنبدأ العمل مدركین بأن ھذا األمر یعد مسؤولیة وتشریفًا في نفس الوقت
 تشاوریًا مع األعضاء وأصحاب المصلحة الرئیسیین بشكل أكبر من أي وقت مضى خالل فترة عملي مع

.المنظمة بحسب ما اذكره

 مراجعة لما ینشر حول القضایا وأحدث ما یدور عالمیًا واستبیان عن :وتضمنت جلساتنا التشاوریة اآلتي
 أعضائنا یتوفر باللغات الروسیة والعربیة واألسبانیة والفرنسیة واالنجلیزیة واستبیان آخر عن مراكز
 التطوع الوطنیة بما یشمل الشبكة العالمیة لمراكز التطوع الوطنیة وكذلك استطالع عن مجلسنا العالمي
 للتطوع عبر الشركات وما تاله من نقاشات ولقاءات مع قادة المنظمات غیر الحكومیة ذات التركیز

 ولقاءات IAVEالدولي وبرنامج متطوعي األمم المتحدة واستبیانات عن أعضاء مجلس إدارة منظمة 
. معھم

1 E-IAVE     2015  تشرین الثاني/نوفمبر

E-IAVE
2015 تشرین الثاني/نوفمبر    

http://500ways.org/


 وقد علمنا بأن .ونحن نرى أن ھذه الخطوة تمثل فرصة لجمع المعلومات وفرصة للمشاركة مع شبكاتنا
 .العمل المعني سیكون مذھالً وأن فرص وجود المطالب المتنافسة التي ستحد من مشاركة الناس مرتفعة

 إن عمق وتنوع اآلراء یوفر معلومات ووجھات نظر بناءة تفید أي. ولكن تمت مكافأتنا بكرم على جھودنا
. مجلس إدارة توجد لدیھ

 كما أن مستوى االھتمام الذي یظھره عدد من أصحاب المصلحة التابعین لنا والوقت المستغرق للرد بشكل
 وبینما تشكل اآلراء والقضایا المتنوعة التي یتم التعبیر عنھا تحدیًا ال مفر منھ. فعال وحكیم یعد مشجعًا

 وذلك للتنسیق بین المجاالت التي ینبغي أن تركز علیھا منظمة IAVEبالنسبة لمجلس إدارة منظمة 
IAVE أكدت لنا آرائكم واقتراحاتكم بأن ھناك دورًا ھامًا یمكن للمنظمة وینبغي علیھا أن تلعبھ، جھودنا 

  .على المستوى العالمي للتطوع

 بھدف إطالق خطة منظمة، سنقوم بعد اجتماعنا بتكثیف العمل على تطبیق توجھنا وأھدافنا وإصالحھا
IAVE  2016اإلستراتیجیة الجدیدة وذلك في بدایة العام.

 حیث یقام كل سنة في الیوم الخامس من، یُحتفى في ھذا الشھر أیضًا بالیوم العالمي للمدراء المتطوعین
 یسعى الیوم العالمي للمدراء. و1999وقد بدأ االحتفال بھذا الیوم في العام . نوفمبر/شھر تشرین الثاني

 كما یرفع الوعي بالدور الرئیسي الذي، المتطوعین للكشف عن مساھمات مدراء الموارد التطوعیة األفراد
.یلعبھ المدراء المتطوعون في حشد ودعم المتطوعین من حول العالم

 شكرًا أیھا المدراء على العمل الذي تقومون بھ، والمجتمع الدولي للتطوع IAVEبالنیابة عن منظمة 
.وعلى التأثیر المشترك الذي تصنعونھ معًا، وعلى المتطوعین الذین تملؤنھم بالطاقة وتمكنونھم

 

 الوطنیین في منطقة آسیا والمحیط الھادي IAVEممثلوا 
یجتمعون

 الوطنیین في منطقة آسیا والمحیط الھادي كجزء من IAVEعقد االجتماع األول من نوعھ لممثلي منظمة 
 السیدة كایلي باتز إلى عقد الجلسة عقب اإللغاء، وقد دعت الرئیسة العالمیة للمنظمة. مؤتمر إقلیمي

  .المفاجئ لمؤتمر منطقة آسیا والمحیط الھادي

 IAVEھي إحدى الشركات األعضاء في مجلس  وMicrosoftو بتمویل رعتھ شركة مایكروسوفت 
 الحضور إلى جلسة 18من أصل ممثل وطني  17استطاع )، GCVC(العالمي للتطوع عبر الشركات 

 .أكتوبر/تشرین األول 10-8العمل المقامة في ھانوي بفیتنام بتاریخ 

 وعن حالة العمل IAVEو اشتملت أجندة الجلسة تقاریر قدمھا كل ممثل وطني عن عملھ الخاص بمنظمة 
 كما تضمنت الجلسات نقاشات محددة وھادفة عن دور الحكومة في توفیر ودعم القیادة. التطوعي في بلده

.الوطنیة لصالح العمل التطوعي وكذلك عن العمل التطوعي عبر الشركات

 عن أنشطة المنظمة حالیًا- IAVEبینما تحدث تقریر كایلي وكاثي دینیز –المدیر التنفیذي لمنظمة 
 والذي سیعقد في شھر نوفمبر 2016مع تركیز خاص على مؤتمر التطوع العالمي ، وخططھا للسنة القادمة

.في مكسیكو سیتي 2016من عام 

 في أسترالیا Volunteering Western Australiaالرئیس التنفیذي لمنظمة ، أما السیدة مارا باسانوفیك
 فقد قدمت عرضًا خاصًا عن الجھود المشتركة، )Volunteering Australia VA (والممثلة عن جمعیة
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 تعریف: "وبین مراكز الدولة الثمانیة للتطوع الھادفة إلى تقدیم عملھم الذي نشر مؤخرًا) VA(بین جمعیة 
 .المصاحب لھ" الدلیل وكتاب التدریب"" والمعاییر الوطنیة للمشاركة التطوعیة"وكذلك " جدید بالتطوع

 ./VA): http://www.volunteeringaustralia.org(وتتوفر كل ھذه المنشورات على موقع جمعیة 
 في تایوان نقاشًا عن برامج تبادل المتطوعین والزیارات IAVEممثلة منظمة ،كما أدارت دیبي ھوانج

.الدراسیة

 دارت خالل الجلسات عدد من النقاشات الحیة الجماعیة حول احتمالیة التعاون في المنطقة، إضافة لذلك
 وكاثي، الممثل اإلقلیمي المنتخب في كوریا، ترأس ھذه النقاشات یوني بارك. وعن دور الممثلین الوطنیین

 Vietnamوقد تمتع الحضور بزیارتھم لمركز فیتنام التطوعي . IAVEالمدیر التنفیذي لمنظمة ، دنیز
Volunteer Center  وبمأدبة العشاء التي قدمھا المركز.

مؤتمر وتكریم للممثلین اإلقلیمیین
 في المنطقة IAVEالممثل اإلقلیمي لمنظمة ، باتریشیا نبتي.د: بقلم

العربیة
 من ثم، أرغب المشاركة بطرح بعض التأثیرات التي تركتھا ثالثة مؤتمرات أقیمت في المنطقة العربیة

.الحدیث عن رأیي النھائي باعتباري ممثلة إقلیمیة

 منتدى لبنان الخامس للمسؤولیة المجتمعیة للشركات في السادس والعشرین من شھر تشرین أقیم
 وعادة ما تذكر األعمال التطوعیة للشركات بشكل موجز في مؤتمرات. أكتوبر في مدینة بیروت/األول

 یقدم فیھا عرض خاص حول- لكن كانت ھذه أول مرة –بحسب علمي، المسؤولیة المجتمعیة للشركات
 التي كان یفترض تقدیمھا في الساعة" المشاركة المجتمعیة للشركات "وبما أن ورشة عمل . الموضوع

 كان من السھل تفھم، بعد یوم امتلئ جدولھ بجلسات المؤتمر 5،30قد بدأت فعلیًا لألسف في الساعة  4،30
 ،ونتیجة لذلك. ممثالً للمؤسسات غیر الربحیة 60أن أربع شركات فقط أرسلت ممثلیھا لیقابلوا ما یقارب ال

 قمت بتعدیل عرضي لیوجھ إلى المنظمات المعنیة بالتطوع عبر الشركات بعد أن كان موجھًا للشركات
 حیث اقترح رئیس منتدى لبنان للمسؤولیة، ولكن كانت تلك بدایة. التي تملك أو ترید تطبیق برامج تطوعیة

 المجتمعیة للشركات أن یكون لنا برنامج خاص لنصف یوم في بیروت یركز على التطوع عبر الشركات
. في الشھور القادمة

 سافرت إلى أبو ظبي في اإلمارات، أكتوبر/وفي الیوم التالي الموافق للسابع والعشرین من تشرین األول
 ولم یكن مفاجئًا أن تحمل. العربیة المتحدة لحضور قمة مؤسسة اإلمارات الثالثة للنفع االجتماعي للشباب

 حیث تملك المؤسسة إحدى أفضل"، تطویر القادة من خالل التطوع"إحدى جلسات القمة الجانبیة عنوان 
 السیدة مي كوب من: خبراء ھم 3وتحدث خالل الجلسة ). تكاتف(البرامج التطوعیة للشباب في المنطقة 
 ،وكذلك السیدة ریتا كاراكاس United Way Worldwideشبكة یونایتد وي وورلد واید العالمیة 

 ودارت في الجلسة. وأنا Canada World Youthالرئیس والمدیر التنفیذي لجمعیة كندا وورلد یوث 
 نقاشات ھادفة وكان المحتوى قویًا واستطاع الخبراء الربط بفاعلیة بین العمل التطوعي وأعمال نفع

   .األمر الذي كان المؤتمر یركز علیھ، المجتمع

 اإلقلیمي للتطوع والذي سیعقد في IAVEأما المؤتمر الثالث الذي أود الحدیث عنھ فھو مؤتمر منظمة 
 وسیجمع المؤتمر قادة العمل التطوعي والمنظمات. نوفمبر/تشرین الثاني 14وحتى  12البحرین للفترة من 

 لیشاركوا، غیر الربحیة والشركات ومسؤولین في الحكومة ینتمون إلى مناطق مختلفة من الوطن العربي
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 وللمزید عن. بخبراتھم في عالم التطوع ویتعلموا المزید بھدف تعزیز العمل التطوعي في المنطقة
.www.iavearabnations.orgتفضل بزیارة موقعھ على االنترنت ، المؤتمر

 تم انتخابي في: IAVEسأكتب بعض الكلمات الختامیة بصفتي عضوًا في مجلس إدارة منظمة ، وأخیرًا
 11سنة من انتقالي إلى لبنان وبعد  17وكان ذلك بعد ، ألمثل المنظمة إقلیمیًا في المنطقة العربیة 2009العام 

 .سنوات من انضمامي للمنظمة 8سنة من تتغیري لمجال عملي وانخراطي للعمل في مجال التطوع وبعد 
 أعطتني القدرة بشكل رسمي للتعرف على قادة العمل، لقد كان دخولي لمجلس اإلدارة تجربة مذھلة

 اإلقلیمي IAVEالتطوعي والعمل على جمعھم من أنحاء الوطن العربي لیشاركوا في مؤتمر منظمة 
 ،2013وكذلك المؤتمر الثاني في عمان عام . وقد كان حینھا األول من نوعھ 2011األول في بیروت عام 

 وتعد الصدارة في ھذا المجال لنا حیث أننا بصدد إقامة المؤتمر اإلقلیمي الثالث في البحرین خالل ھذا
. الشھر

 وبدورھم ساعد الممثلون، لقد ازداد عدد الممثلین اإلقلیمیین في المنطقة خالل الست سنوات الماضیة
 كما تولینا مسؤولیة ترجمة إصدار. في بلدانھم IAVEالوطنیون على توسعة نطاق عضویة منظمة 

IAVE فقد سنحت لي الفرصة، وبصفتي عضوًا في مجلس اإلدارة. الشھري اإللكتروني إلى اللغة العربیة 
 بالمشاركة في خطة المنظمة اإلستراتیجیة وعملت جاھدة مع أعضاء آخرین في المجلس لدعم األركان

 الدعوة لالجتماع والمناصرة وتنمیة المعرفة وتطویر: وھي IAVEاألربعة التي ترتكز علیھا منظمة 
 كما أنني عملت باإلضافة إلى ذلك في المجلس التنفیذي للمنظمة بصفتي أمینًا لمجلس اإلدارة. الشبكات

.حیث تولیت قیادة المنظمة بین اجتماعات المجلس

 لقد كان من المشرف العمل مع قادة عالمیین آخرین للعمل التطوعي بھدف تكوین ھذه المنظمة التي تقدم
 وآمل في استمراري بالعمل كعضو فعال. مساھمة كبیرة في مجال تطویر العمل التطوعي من حول العالم

 الذي شكل مثاالً یحتذى بھ في، تحت القیادة اإلقلیمیة للسید أسامة مصطفى سلیمان IAVEفي منظمة 
 والذي سیقود المنطقة للتقدم بوصفھ ممثلھا اإلقلیمي مع تمتعھ بالقدرة، عملھ كممثل وطني للسودان

.ھذا بحسب ما اعتقده، ووااللتزام

 

 سوزان بورتغال من المجلس العالمي للتطوع عبر الشركات تفوز بجائزة
ھوفمان

 من شھر 15قدمت والیة كالیفورنیا في الیوم 
 جوائز الحاكم للتطوع 2015، أكتوبر/تشرین األول
 وجائزة ھوفمان لثمانیة 2015والخدمة لعام 
 وتكرم جائزة ھوفمان كل سنة أحد. مستحقین لھا

 مدراء األعمال المتمیزین في كالیفورنیا ممن
 متمیزة ومؤثرة في مجال، یقومون بأعمال واضحة

 تشجیع التطوع على نطاق المجتمع المنتمین إلیھ
 وحصدت الجائزة.ونطاق كالیفورنیا والدولة والعالم

 ،الرفیعة في ھذه السنة السیدة سوزان بورتغال
(نائب الرئیس األول ومدیر قسم المسؤولیة المجتمعیة للشركات وأعمال نفع المجتمع في بنك أمیركا 

Bank of America .( تعد سوزان كذلك عضوًا ممثالً في مجلس منظمةIAVE العالمي للتطوع عبر 
   .الشركات بالنیابة عن بنك أمیركا
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 وتتحمل سوزان مسؤولیة المبادرات التي یشارك بھا كبار الموظفین وتتضمن برنامج بنك أمیركا
 واستطاع المجتمع التطوعي لبنك أمیركا تحت. التطوعي العالمي والمعترف بھ وطنیًا وحملة یونایتد وي

 وقد نال ھذا .ملیون ساعة كل سنة تطوع بھا الموظفون من حول العالم2قیادة سوزان إتمام ما یفوق عن 
 اإلنجاز العظیم على تقدیر الدولة بدخول المنشأة في التصنیف السنوي لمؤسسة بوینتس أوف الیت

  ) Points of Light Foundation’s Civic 50(                          50فاوندیشن سیفیك

 وتعھد موظفي. كما تتولى سوزان مسؤولیة حملة یونایتد وي التابعة لبنك أمیركا في الوالیات المتحدة
 لدعم اآلالف من المنظمات غیر 2014ملیون دوالر أمریكي في العام  18،6الشركة عبر الحملة بتقدیم 

 كما قامت سوزان مؤخرًا بقیادة المؤسسة لتحقق تقدمًا في مجال تكامل العمل التطوعي.الربحیة في الدولة
 باعتبار ذلك مكونًا رئیسیًا في مبادرات قسم المسؤولیة المجتمعیة للشركات في بنك أمیركا ومن ضمنھا

 لتشاھد اضغط ھنا تفضل بزیارة ھذا الرابط . الحمالت التي تركز على الجوع والحروب والتثقیف المالي
.فیدیو تكریم جائزة ھوفمان للسیدة سوزان

 

التحدیات – 2الجزء: )CLAVE( كلیفالتعرف على شركات مجلس 
 ومن كبار المستشارین في CLAVEالسكرتیر التنفیذي في مجلس ، مونیكا جالیانو: بقلم

IAVE

 فالمشاركة في برامج التطوع عبر الشركات قد تستھلك الوقت وقد. لیس من السھل دائمًا أن تكون متطوعًا
 فقد استطاعوا، CLAVEوبالنسبة ألعضاء مجلس . تسرق الوقت المخصص للعائلة أو للترفیھ أحیانًا

 :وتتحدث جاكي سوتر من شركة بانكو جنرال عن ھذه القضیة فتقول. الحفاظ على التوازن في ھذا التحدي
 خاصة مع صعوبة، من الصعب علیك في مجتمعنا ھذا الیوم أن تتعھد بالتزامات على المدى الطویل"

."رؤیة اآلثار المباشرة لعملنا التطوعي

 فنزرع، نحن في شركة دیزني نبني نوعًا من الشعور بااللتزام لدى الموظفین: "بینما قالت بیلین أوربانیھا
" كیف تحصل على برنامج یترك أثرًا حقیقیًا؟: "وأضافت". البذور آملین في تعزیز حقیقة فعلیة ومستدامة

 والسر في ذلك یكمن في الترویج للتطوع دون جعل الموظفین یشعرون بإجبارھم على المشاركة في ھذه
 فینبغي أن یشعر الموظفون بضرورة مشاركتھم بسبب وعیھم بتحمل. البرامج رغمًا عن إرادتھم

. وقد شغل ھذا األمر اھتمام الشركات باستمرار. مسؤولیتھم المجتمعیة تجاه مجتمعھم

 إن أحد أكبر التحدیات تتمحور حول تمكین الموظفین التنفیذیین: "كما تقول فیكي ریانو من شركة تلیفونیكا
 باإلضافة، نفس الدرجة من الحماس من فھم قیم البرنامج وموائمتھا لتناسب شركتھم المحلیة على أن تحمل

 في شركاتھم- التي تستغرق أحیانًا سنوات لفھم منافع ھذه البرامج -إلى إقناع أقسام إدارة الموارد البشریة 
 ".بتلك القیم

 ھذه بعض التحدیات التي تواجھ المدراء خالل عملیة ابتكار وتعدیل برامج تطوعیة في منطقة أمریكا
 حیث یتأكدون من أن األھداف التطوعیة ما تزال متوافقة مع قیم الشركة وال تحید عن أھداف. الالتینیة
 یحاول المدراء كذلك في نفس الوقت التحلي بالمرونة مع مواعید وأنواع األنشطة التطوعیة. الشركة

.المعتمدة وذلك بھدف خدمة المجتمع بتقدیم أھم احتیاجاتھ الملحة

 نحتاج إلى منھجیة متقدمة أكثر لضمان: "أما روكسانا فیكویز من شركة بي اي سي كریدوماتیك فقالت
".إضافة إلى برامج تستھدف مواھبھم وقدراتھم الفریدة، مشاركة موظفي اإلدارة العلیا
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 إن وجود المشاركة الفعالة من قبل الموظفین التنفیذیین عالمیًا والتأكد من إنھاء جمیع سجالت برامج
 .التطوع عبر الشركات وتقییماتھا وتأسیس بروتوكوالت مناسبة للبرامج تعد جمیعھا مھامًا تستغرق وقتًا

.لكننا رغم ذلك نلحظ مستویات متحسنة فیما یتعلق باالنجاز واالحترافیة خالل السنوات األخیرة

  عن قلقھ حیال قلة اإلشراف على البرامج طویلة المدى للتأكد ویعبر إنزو دوتّو من شركة دایركت تي في
 ولكن ال یعرف، یتم إكمال العدید من األنشطة التطوعیة المحددة والمباشرة. "من أنھا تترك أثرًا واضحًا

". مدى التغییر الفعلي الذي أحدثتھ في المجتمعات على المدى البعید ألننا ال نقیس ھذه التغیرات

 معًا للوصول إلى اكتساب معرفة أفضل تستھدف CLAVEوتعمل الشركات الخمس المؤسسة لمجلس 
 ھذه القضایا وذلك بمشاركة معارفھم واستیعاب األعمال الالزمة لتقویة منھجیة التطوع المستدام عبر

.الشركات وتطبیق مفھومھ في أمریكا الالتینیة

 

2016إعالن موعد الیوم العالمي لخدمة الشباب 
 ھو حدث سنوي یجمع الشباب من حول العالم ممن یقدمون )GYSD(الیوم العالمي لخدمة الشباب 

 خدمات مجتمعیة ویتلقون تعلیمًا خاصًا بذلك ویشاركون في أنشطة تھدف إلى إیصال صوت الشباب
 وقد جذب الحدث اھتمامًا كبیرًا ومشاركة واسعة منذ. لیفیدوا بذلك مجتمعاتھم وشعوبھم وعالمھم أجمع

 ،ومنذ بدایة تأسیسھا. منظمة شبابیة عالمیًا 2،000حیث تشارك فیھ كل سنة أكثر من ، 1988انطالقھ عام 
 شریكًا عالمیًا رئیسیًا في الیوم العالمي لخدمة الشباب وذلك بتمكینھا األعضاء من IAVEتعد منظمة 

.المشاركة ونشر رسالتھا لتصل إلى العالم

 وھي المسؤولة عن) Youth Service America(وقد أعلنت مؤخرًا منظمة یوث سیرفس أمیركا 
 حیث تقرر إقامتھ في الفترة من، 2016تأسیس ھذا الحدث مواعید االحتفاء بالیوم العالمي لخدمة الشباب 

 احفظوا التاریخ وشاركونا أفكاركم حول ما تریدون أن یكون علیھ. 2016، أبریل/نیسان 16وحتى  15
#والوسم  BackToTheFuture#استخدموا الوسم ، سنة على شبكة فیس بوك وتویتر 30العالم خالل 

GYSD . حساب الوال تنسوا اإلشارة إلى@YouthService  والحساب@IAVE   

 

جائزة ھونج كونج السادسة للتطوع
 في ھونج IAVEالمدیر التنفیذي لوكالة الخدمة التطوعیة والممثل الوطني لمنظمة ، فورا تشنج: بقلم
.كونج

 

 العمل ليتشاركوا الناس من واملزيد املزيد فيه يظهر ثم واحد شخص يبدؤه متدرجًا عمالً يعد التطوع"
." التطوع في دائمًا تشاركها التي األمثلة أحد هو وزوجها. اآلخرين مساعدة على

)اضغط ھنا اقرأ المزید عن قصتھا من ھنا(أحد الفائزین بجائزة ھونج كونج للتطوع ، إیمي لي. د- 

 إن المتطوعون بمثابة
 وقد، المدخرات القیّمة للمجتمع

 أطلقت وكالة الخدمة التطوعیة
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)AVS ( جائزة ھونج كونج للتطوع)HKVA ( في خطوة ترمي إلى تقدیر مساھمات 2005عام 
 تدخل الجائزة في ھذه السنة، وباكتسابھا للشعبیة والمصداقیة عالمیًا. المتطوعین ونشر مفھوم التطوع

.دورتھا السادسة

 تھدف إلى رفع الوعي العام، حملة نصف سنویة واسعة النطاق في ھونج كونج) HKVA(وتقیم جائزة 
.بقیمة العمل التطوعي وتحسین الملف العام للتطوع وتقدیم أمثلة نموذجیة من المتطوعین إلى المجتمع

 وھو RoadShowبالتعاون مع  2015السادسة في شھر مارس من عام ) HKVA(وقد أقیمت جازة 
 وبعد المفاوضات الدقیقة. كما دعمت الجائزة من قبل عدد من الشركات الراعیة، شریك إعالمي محلي

 6أفراد و 6تم اختیار ، وتقییم لجنة الحكام التي تتكون من قادة في المجتمع ینتمون إلى قطاعات مختلفة
 زوجة الرئیس، شركات لألعمال لتربح الجائزة التي قدمتھا السیدة ریجینا لیونج 3مجموعات تطوعیة و

 أكتوبر عام/التنفیذي لمنطقة ھونج كونج والتي ترأست حفل تقدیم الجائزة في الثالث من تشرین األول
 تفضل باالطالع على النسخة اإلنجلیزیة من اإلصدار، لمعرفة المزید حول كلٍ من الفائزین. 2015

 للحصول على مزید من  اضغط ھنااضغط على ھذا الرابط  وIAVEالشھري االلكتروني لمنظمة 
. التفاصیل حول الفائزین

 

 قصصكم منشورة على موقع
500ways.org!

 من حول العالم مشاركة قصصھم التطوعیة التي تستحق المشاركة على موقع IAVEبدأ أعضاء منظمة 
 والموقع عبارة عن حملة الكترونیة انطلقت في الثامن.   Days  ،   500 Ways   500طریقة  500، یوم 500

 یوم التي تنتھي بنھایة الفترة الزمنیة الخاصة 500لتكون تلك بدایة الـ، 2014أغسطس /من شھر آب
. بأھداف األلفیة التنمویة

 والعدید من قصصكم التطوعیة منشورة اآلن على موقع الحملة، وبدورنا نشكر لكم مشاركاتكم
500ways.org .فبدئًا من قصص التطوع عبر الشركات التي قدمتھا شركات تابعة للمجلس العالمي 

 ومرورًا باألنشطة)، Hilton Worldwide(للتطوع عبر الشركات مثل شركة ھیلتون وورلد واید
 لتصل IAVEتعلو أصوات أعضاء منظمة )، AMVIAC(المحلیة التي تدیرھا منظمات تطوعیة مثل

.إلى المجتمع التطوعي العالمي

.500ways.orgأسرع بإلقاء نظرة على جمیع قصصنا المنشورة بزیارتك للرابط 

 

 

االنتخابات الفدرالیة الكندیة بعدسة تطوعیة
 في IAVEأحد أعضاء )، Volunteer Canada(جمعیة فولینتییر كندا : بقلم
كندا

 مجتمع لبناء أساسيًا أمرًا التطوعية املشاركة تعد: "ورد في القانون الكندي للمشاركة التطوعیة ما یلي
 تشكيل سبيل في الجدي والتفاعل املدنية املشاركة تشجع فهي. كندا في وديمقراطي صحي
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 جودة تحسني في خاللها من يساهم ومساحة صوتًا فرد كل تمنح أنها كما. إليه نطمح الذي املجتمع
".املجتمعات في الحياة

 إلى صنادیق االقتراع 2015أكتوبر عام /وكان الكندیون قد توجھوا في التاسع عشر من شھر تشرین األول
 ناخبًا مؤھالً باإلدالء% 68حیث قام ما تقدیرھم . للتصویت في انتخابات كندا الفیدرالیة الثانیة واألربعون

 ویعد ھذا اإلقبال المرتفع خبرًا. 1993األمر الذي یشكل أعلى نسبة إلقبال الناخبین منذ العام ، بأصواتھم
. ألن أفراد العامة الذین شاركوا باالنتخاب على علم أفضل باحتیاجات مجتمعھم، سارًا بالنسبة لكندا

ھل ستستمر مشاركة المواطنین الكندیین بفاعلیة؟ : یبقى السؤال، واآلن وبعد نھایة االنتخابات

 أكتوبر أوقد آالف الكندیین/تشرین األول 19وفي تاریخ ، إن التطوع ھو أھم أشكال المواطنة في مجتمعنا
 وقد شكر رئیس الوزراء المنتخب مؤخرًا جستن ترودو في خطاب النصر. شعلة التغییر في كندا

:فقال" المتطوعین الرائعین"

 يؤمنون. وبلدهم ومجتمعاتهم عائالتهم ألمر جدًا يهتمون: واحد أمر في األشخاص هؤالء كل يشترك"
".إلحداثه حقيقي دور لعب يمكنهم الفاعلني املواطنني وأن، الحدوث ممكن األفضل بأن

 فجھودھم المشتركة تبني. ویقدم المتطوعون دورًا رئیسیًا في االنتخابات عبر مشاركتھم واسعة النطاق
 سواءًا كانت بإطالع أنفسھم على القضایا أو بدعم مرشح أو حزب أو، المجتمع الذي یرغبون العیش فیھ

.بالمشاركة الفعالة من خالل تقدیم المساعدة في نقاط االقتراع أو تولي منصب قیادي في إحدى الحمالت

 كما أنھ. ذا تأثیر قوي على المجتمع الكندي- ھذا ویعد العمل التطوعي –ومن ضمنھ المشاركة المدنیة
 ولذلك فإنھ من الجید بالنسبة للكندیین االستمرار على. متكاملة ومرنة،ضروري لبناء مجتمعات قویة

 المواطنین إلى لعب دور) Volunteer Canada(ودعت جمعیة . مشاركتھم الفعالة بعد انتھاء االنتخابات
.فعلي لتحقیق دیمقراطیتھم من خالل التطوع لصالح القضایا والمواضیع التي یھتمون ألمرھا

 

معسكرات العمل التطوعي الدولیة في المكسیك
 في  AMVIACمدیر منظمة ، نیكوالس آر أغویالر أوسوریو: بقلم

المكسیك

 في المكسیك IAVEقام أحد أحدث أعضاء منظمة 
 The Asociación Mexicana deوھي منظمة 

Voluntariado Internacional A.C. 
(AMVIAC( بتنظیم معسكرات العمل التطوعي 

 وقد أقیمت. الدولیة في مناطق متعددة من المكسیك
 اثنین من معسكرات العمل ھذه كجزء من برنامج
 متطوعي التراث العالمي في موقعین یندرجان
ضمن مواقع التراث العالمي وذلك في منطقة

Xochicalco   وفي قریةAtlatlahucan التي 
 السابقة منذ القرن السادس عشر على سفوح بركان 14تضم بین حدودھا واحدًا من األدیرة الـ

Popocatepetl. في منطقتي  نأما المعسكران الدولیان اآلخران في التطوع فسیعقداGuanajuato  و 
Chiapas وھما یستھدفان التراث الثقافي وغیر ذلك من القضایا االجتماعیة والبیئیة.
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 كذلك لمشاركة المتطوعین المكسیكیین والدولیین في المشاریع متوسطة) AMVIAC(تروج منظمة 
 15مع وجود أكثر من ، Chiapas وذلك في منطقة) شھر 12إلى  1تتراوح بین فترة (وطویلة المدى 

.مشروعًا

 حین 1985یبدأ من العام ، ھذا وتتشارك المعسكرات الدولیة في العمل التطوعي مع المكسیك تاریخًا طویالً
.أقیمت في أعقاب ضرب الزلزال األلیم الذي ضرب مدینة مكسیكو سیتي

 http://www.amviac.org: بزیارة الرابط) AMVIAC(تعرف على المزید من خالل منظمة 

 

 التعاطف باعتباره أساسًا للعمل التطوعي
فنزویالعضوة، : دز اورا سفیا دیاز، بقلم

 ولھذا یتمتع البشر. یمتلك البشر إمكانیات فطریة من الممكن أن تتحول إلى مھارات وقدرات نافعة
.بإمكانیات متعددة قد یستعملونھا إلثراء حیاة اآلخرین

 النظام الذي یساعد على التفكیر والنظام الخاص باإلحساس: فنحن نملك في أدمغتنا ثالثة أنظمة مختلفة
.وبھذا نقول أن البشر یفكرون ویشعرون ویتحركون. بالمشاعر والنظام المسؤول عن التحكم في سلوكنا

 ما ھو التعاطف وما الذي نعتقده حول التعاطف؟ ھل یعني استبدال أنفسنا في مكان شخص آخر ووضعھا
 في موقفھ لتقدیم المساعدة في أي وقت؟ أم یعني التعاون مع بعضنا اآلخر لمساعدة من یمر بموقف

عصیب؟

ما نعرفھ أن التعاطف أكثر عمقًا من ذلك

 التعاطف ھو شعور فطري موجود في البشر ال یمكننا أن ننتزعھ، فطبقًا آلخر بحث في علم األعصاب
 تعد الفكرة، ورغم أننا لم ندرك بعد مفاھیمًا أساسیة في ھذه الدراسة. كما ال یمكننا العیش بدونھ، منا

 وإن كان األمر یتسبب في تحسین جودة، إن كنت في حال أفضل فحیاتي أفضل إذًا: األساسیة لھا بسیطة
 نحن نعلم أننا. فعائلتي ستعیش في بیئة أفضل وسیعیش من أحبھم حیاة أفضل، حیاة الناس في بلدي

.نستطیع تطویر العالم باالتحاد ومساعدة بعضنا البعض لنصل إلى مجتمع رغید بأكملھ

 كل شيء مصنوع من الذرات والجزیئات. ویتواصل كل كائن حي مع كائن حي آخر من خالل االھتزاز"
 ولنتمكن من االحتفاظ بتلك الطاقة البد أن، ما یعني أن أجسامنا تعكس الطاقة من حولنا، یصدر طاقة

".نشعر

 ال في األنشطة الفردیة بل في األنشطة التي تحدث من، إن التعاطف أساسي في حیاة البشر ألنھا تستمر
.فالحیاة تكون باتصالنا مع بعضنا البعض، خالل تفاعل البشر

 وكونك عطوفًا یعني أن تفكر في. إن الفھم التام لمعنى التعاطف سیسمح لك بأن تتصرف بتعاطف
 التعاطف ھو المساھمة. احتیاجات اآلخرین وتشعر بما یشعرون بھ وتتصرف وفقًا لھذه األفكار والمشاعر

 وإن كنت ال تستطیع القیام بذلك وحدك فیمكنك طلب، لتقدیم المساعدة في المواقف التي یمر بھا اآلخرون
.فالتعاطف یجب أن یكون أساس التطوع. الدعم من اآلخرین لمعاونتك

 كیف نعمق عالقتنا مع التطوع؟ ھل من الضروري القیام بذلك: وھنا بعض األسئلة التي ینبغي اعتبارھا
في أوقات الحاجة الشدیدة؟ ھل نرغب بالتطوع في أوقات معینة فقط؟ 
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 دعونا نفھم بشكل أفضل معنى. دعونا نستكشف معنى أن تنتمي لبني البشر. دعونا نراجع معنى التطوع
.أن تكون مواطنًا في المجتمع وما نحتاجھ لتحسین جودة حیاتنا كمجموعة

 "والكرم"فھل رغبتي بالشعور باالنجاز ، ھل شغفي بالتطوع ینبع عن رغبتي الخاصة؟ وإن كان كذلك
 :مؤقتة فقط؟ أو ھل تدرك فعالً أنك بمساعدة اآلخرین فأنت تساعد نفسك؟ من المھم أن نعي ھذه الحقیقة

.بمساعدة اآلخرین على االرتقاء بجودة حیاتھم فأنت تساعد نفسك وعائلتك وبلدك والعالم أجمع

.كلنا واحد: ینبغي أن یكون ما أدركناه ھو التالي

 والتصرف الذي ینبغي أن. ال ینبغي أن نستخدمھا ألنھا لیست حقیقیة" ھذه مشكلتھ أو مشكلتھا"فعبارة 
 وبذلك ال أحسن حیاتي، ما الذي أستطیع تقدیمھ لتحسین وضعھ أو وضعھا"نسیر علیھ ینطوي على عبارة 

".فقط بل حیاة الناس من حول العالم؟

 .واتخذ اإلجراء المناسب لمساعدتھم، فكر واشعر مثلھم، ما ھو التعاطف؟ ضع نفسك في مكان اآلخرین
 .بل یقتضي الشعور بآالم اآلخرین ووحدتھم وانعزالھم، التعاطف ال یعني اتخاذ اإلجراءات فحسب

.التعاطف شعور وفكر وفعل
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