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اآلن بدأ العمل الجاد
IAVEبقلم كایلي بیتس الرئیسة الدولیة لمنظمة 

  إلنھاء الفقر المدقع ومحاربة عدم المساواة2030ھا نحن نلتفي بعد مرور یوم واحد فقط من تبني جدول أعمال عام 
 والظلم ولحمایة كوكبنا... {فالیوم} السادس والعشرین من أیلول /سبتمبر أكثر أھمیة من الخامس والعشرین من

أیلول/سبتمبر. ألننا الیوم سنبدأ بالعمل الجاد لتحویل الخطط إلى واقع. 
-Ban Ki Moon, United Nations Secretary General addressing UN Private Sector Forum

مقتبس من خطاب بان كي مون األمین العام لألمم المتحدة في منتدى القطاع الخاص لألمم المتحدة

  أیلول/سبتمبر تبنت الجمعیة25في یوم الجمعة الموافق 
 تغيير ھدفًا عالمیًا موجودة في 17العمومیة لألمم المتحدة 

 . األمر2030:عاملنا جدول أعمال التنمية املستدامة لعام 
 من193الذي اعتبر أحد أھم القرارات الھامة التي اتخذھا 

 الدول األعضاء في األمم المتحدة في عامھا السبعین الحافل
باإلنجازات.   

 ومع ذلك فإن األیام القادمة خالل السنوات الخمسة عشرة التي
 ستتبع ھذا الیوم التاریخي ھي األھم. وكما ذكر األمین العام
 لألمم المتحدة في مالحظاتھ للمیثاق العالمي لمنتدى القطاع

الخاص لألمم المتحدة " األقوال سھلة أما التنفیذ فلیس كذلك" 

E-IAVE
2015 تشرین األول/أكتوبر    



  قائداً من القادة250 على مقعد في المنتدى الذي یضم حوالي IAVEویعتقد البعض أنھ من غیر الالئق حصول 
 العالمیین في القطاع الخاص لمناقشة الدور الذي یمكن أن یلعبھ القطاع الخاص في مسیرة تحقیق األھداف. وتكمن
 أعظم الفرص -واألصول- التي یمتلكھا القطاع الخاص لیشارك ویؤثر بشكل مباشر على جدول أعمال التنمیة

المستدامة في موظفیھ وبالتحدید عن طریق تطوع موظفیھ.

  تمكنت من ترویج التأثیر الذي یحتمل أن تتركھ البرامج التطوعیة للشركات علىIAVEوبصفتي ممثلة لمنظمة 
  الدولي للبرامجIAVEالمشاركة المحلیة وتحقیق األھداف العالمیة وذلك من خالل إلقاء الضوء على مجلس 

  شركة50التطوعیة للشركات, كونھ دلیل ھام على ما یمكن أن تحققھ شركاتنا األعضاء البالغ عددھا أكثر من 
 مالیین موظف عندما تتضافر الجھود مع جدول أعمال التنمیة المستدامة.  6وموظفیھا المتوقع أن یصل عددھم إلى 

 وزیادة على الجھود وتأثیر أولئك الموظفین, كانت المساھمة األكبر من الشراكات المحلیة والوطنیة والعالمیة مع
المجتمع المدني والتطوع المؤسسي الذي یعد العنصر الھام واألساسي للنجاح.

  متنوعة حیث تتضمن األفراد القادة في التطوع والتطوع المؤسسي ومراكز التطوع واألكادیمیینIAVEإن عضویة 
 والشركات وكل ما یتماشى مع خطتنا اإلستراتیجیة. فنحن نقدر بشدة تطویر الشراكات المستدامة والمفیدة للطرفین
 مع المنظمات غیر الحكومیة واألعمال التجاریة والمنظمات متعددة األطراف والحكومات التي تشاركنا نفس اإلیمان

بقوة التطوع في تغییر العالم.  

  وأصدقائھا الذین یعملون في شراكات مع بعضھم البعض ومعIAVE جھود كل أعضاء 2030ویقدر جدول أعمال 
 أصحاب المصلحة األساسیین, وذلك للتأكد من عدم االعتراف فقط بدور المتطوعین في تحقیق األھداف العالمیة بل

تمكینھ أیضاً. 

 وفي الواقع فإن األمین العام لألمم المتحدة محق بأن اآلن ھو وقت العمل الجاد لتحویل الخطط إلى واقع. ومن حسن
مترادفتان.العمل الجاد  و التطوعحظنا فإن كلمتي 

 أھداف التنمیة المستدامة أصبحت حقیقة
 بقسم المعرفة التطوعیة واالبتكار في متطوعي األمم المتحدة 2015یرة مشروع أھداف التنمیة لأللفیة لما بعد 

  خالل قمة األمم المتحدة لألھداف اإلنمائیة مثل البابا2030لقد شھدنا حماس الناس حول تبني جدول أعمال 
 فرانسیس ومالال یوسفازي باإلضافة إلي مجموعة من الفتیات من مختلف الدول ورؤساء الدول حول العالم وممثلي
ً ستركز على سیاسات التنمیة المستدامة ً عالمیا  المجتمع المدني ومواطنین عادیین ممن شھدوا تبني السبعة عشر ھدفا

 حول العالم خالل الخمسة عشرة سنة المقبلة.  وشدد األمین العام بان كي مون -في احتفائھ بجدول األعمال الجدید-
 على أن مرحلة التنفیذ ھي التي ستشكل االختبار الحقیقي لاللتزام، كما دعى لتجدید الشراكات العالمیة. وفي خضم
 الحماس ارتفعت األصوات الھامة, فعلى سبیل حث األمین العام  لمنظمة العدل الدولیة سلیل شیتي المجتمع الدولي
 لمعالجة السیاسات والممارسات  ذات النتائج العكسیة التي من شأنھا أن تفاققم التناقضات وتعزز انعدام األمن في

حال عدم تغییر وعود  جدول األعمال الجدید.

 وكجزء من االحتفال باألھداف الجدیدة, نظمت حملة أھداف األلفیة لألمم المتحدة حفالً لتكریم المبادرات التي تسعى
 لتحقیق أھداف التنمیة األلفیة وكذلك الجھود التي تضم أصوات الناس لتشكیل جدول األعمال الجدید. وتم تخصیص
 واحدة من الجوائز للمساھمات طویلة المدى ألھداف التنمیة األلفیة عبر التطوع. وفي حضور ممثلینا من المنظمة

 ), سلم المنسقVSO ومنظمة الخدمات التطوعیة (2030) ومؤسسة تأثیر IAVEالدولیة للجھود التطوعیة (
 ) ھذه الجائزة إلى الفائزین االثنین بالمركز األول: شبكة سويUNVالتنفیذي لمنظمة متطوعي األمم المتحدة (

 فولنتاري من البیرو ومنظمة المتطوعین للصحة المجتمعیة من كاركالبستان في أوزبكستان. تركز ھاتین المبادرتین



 على تمكین جانبي البیئة المناسبة للتطوع وھي: أھمیة بناء الشبكات بتعدد أصحاب العالقة األقویاء للتنسیق العمل
وتعزیزه, باإلضافة إلى التوعیة بكفاءة المبادرات التطوعیة ذات األعمال العالمیة والوطنیة والمحلیة. 

 2015ھذا وناقشت القمة دور القطاع الخاص في تحقیق األھداف. وركز منتدى القطاع الخاص لألمم المتحدة 
 تحدیداً على الطریقة التي یمكن من خاللھا لمساھمات المؤسسات التجاریة في القضایا الملحة كمحاربة الفساد

 وتحقیق السالم واالستقرار وسلطة القانون تسریع التقدم سعیًا نحو تحقیق جدول أعمال أھداف التنمیة المستدامة.
  ومنظمةVSO ومنظمة 2030 ومؤسسة تأثیر IAVEوحضر منتدى القطاع الخاص ممثلون من منظمة 

UNVبالنیابة عن المنتدى, عالوة على عدد من المشاركین رفیعي المستوى. وتم ذكر التطوع عبر الشركات في 
 عدة سیاقات كوسیلة لنقل المعرفة والمھارات من القطاع الخاص ولتعریف السیاسات واألسالیب لتعزیز التغیرات

  مع الشركاء للتوعیة بفرص التطوع عبرUNVالثقافیة في المؤسسات والشركات والمجتمعات. وستعمل منظمة 
الشركات في سیاق جدول األعمال الجدید.    

 وكما تعلمون فقد تم ذكر المجموعات التطوعیة كأصحاب مصلحة بحد ذاتھم في الوثیقة الختامیة للقمة وذلك في
  في2030-2016سیاق وسائل تنفیذ جدول األعمال. واآلن عند بدء مرحلة التنفیذ فنحن نتطلع لتبني خطة عمل 

 األیام المقبلة خالل ھذه السنة بھدف تكامل التطوع. وتضع الخطة إطاراً لتعاوننا حول ثالثة أھداف إستراتیجیة
 وھي: التوعیة بأھداف التنمیة المستدامة وتنفیذھا في كل المناطق ذات الصلة وقیاس المساھمات التطوعیة في مجال

 تنفیذ ھذه الخطة.UNVالتنمیة و التي تشمل تقریرًا حول تقدم أھداف التنمیة المستدامة. وستسھل منظمة 

  عن طرائق إلشراكUNVوفي المستقبل القریب ستكشف حملة أھداف األلفیة لألمم المتحدة بالشراكة مع منظمة 
عدد كبیر من الناس عبر التطوع بھدف رفع التوعیة ومراقبة األھداف العالمیة. وسنوافیكم بالتطورات. 

  ناتج عن العمل المشترك2015األیام المقبلة مشوقة ومثیرة للتحدي، فموضوع تكامل التطوع في نقاشات ما بعد 
 خالل الشھور والسنوات الفائتة. ویشتمل جدول األعمال الجدید على العدید من الفرص إللقاء الضوء على القیم

المضافة للتطوع من خالل إشراك الناس وتشجیع التنمیة. فلنعمل معًا لتحقیقھم. 

روابط مفیدة:
" Why volunteering matters for the SDGs and what roles volunteers can play in the new   

framework

   ماعالقة التطوع بأھداف التنمیة المستدامة وماالدور الذي یمكن للمتطوعین لعبھ في إطارالعمل الجدید"
" People’s Voices Awards recognize volunteers’ contribution to the MDGs  

  جوائز صوت الناس تقدر مساھمات المتطوعین ألھداف التنمیة المستدامة"
" Introducing the corporate volunteering perspective in the UN Private Sector Forum 2015  

  2015  تقدیم منظورالتطوع عبر الشركات في منتدى األمم المتحدة للقطاع الخاص "
" The Plan of Action 2016-2030 for the integration of volunteering in peace and development  

   لتكامل التطوع في مجاالت السالم والتنمیة  2030  -  2016  خطة عمل "
" 1 Billion Volunteers Can Help Leaders Meet the Post-2015 Sustainable Development Goal  

  2015      ملیار متطوع یمكنھم مساعدة القادة على تحقیق أھداف التنمیة المستدامة لمابعد"

http://www.unv.org/en/special-features/doc/achieving-the-global-goals.html
http://www.unv.org/en/special-features/doc/achieving-the-global-goals.html
http://www.diplomaticourier.com/2015/09/29/1-billion-volunteers-can-help-leaders-meet-the-post-2015-sustainable-development-goals/
http://www.diplomaticourier.com/2015/09/29/1-billion-volunteers-can-help-leaders-meet-the-post-2015-sustainable-development-goals/
http://www.unv.org/en/news-resources/news/doc/integrating-volunteering-in-the.html
http://www.unv.org/en/news-resources/news/doc/integrating-volunteering-in-the.html
http://www.unv.org/en/news-resources/news/doc/introducing-corporate-volunteering-perspective.html
http://www.unv.org/en/news-resources/news/doc/introducing-corporate-volunteering-perspective.html
http://www.unv.org/en/what-we-do/mdgspost-2015/doc/peoples-voices-awards-recognize.html
http://www.unv.org/en/what-we-do/mdgspost-2015/doc/peoples-voices-awards-recognize.html
http://www.unv.org/en/special-features/doc/achieving-the-global-goals.html


2030بعد إطالقھا الشھر العالمي للتطوع للسنة الثالثة عشرة: یو بي إس عضوًا مؤسسًا لتأثیر   
 تشرین األول/أكتوبر1أصدرت یو بي إس بیانھا الصحفي ووزعتھ في 

  بدأت شركة یو بي إس الشھر العالمي للتطوع للسنة الثالثةتشرین األول/أكتوبرفي األول من 
 عشر وھو تقلید یدعى فیھ الموظفین لیردوا العطاء إلى المجتمعات التي یعیشون فیھا ویزاولون

 المنظمة الدولیةوھم: عملھم فیھا. وتعمل یو بي إس ھذا العام مع شركائھا العالمیین للتطوع 
  لتنضم لبرامجھا التطوعیة في سعیھابوینتس أوف الیت  ومؤسسة   IAVE      للجھود التطوعیة

لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة لألمم المتحدة. 
  وھي عبارة عن تعاون  2030      تأثیرھذا وأصبحت یو بي إس مؤخرًا عضوًا مؤسسًا في مؤسسة 

 دولي بقیادة تجاریة بین كل من األمم المتحدة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني التي تتمركز مھمتھا حول
تشجیع تطوع أرباب العمل من أنحاء العالم سعیًا لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة لألمم المتحدة.

  متطوع من مكاتب یو بي إس ووحدات العمل العالمیة بساعات تطوعیة تبلغ15000ویتوقع أن یساھم حوالي 
 ساعة خالل ھذا الشھر معززین بذلك التزام الشركة المجتمعي. 315000

 وبقیادة شركة یو بي إس والمتبرعین العالمیین وقسم مواطنة الشركات في یو بي إس یجمع الشھر العالمي للتطوع
أرباب العمل من كل منطقة للمشاركة في العدید من األنشطة.

  ملیون ساعة تطوعیة حول20تدعم جھود موظفي یو بي إس خالل الشھر العالمي للتطوع التزام الشركة لتحقیق  
  مالیین ساعة تطوعیة سعیًا لتحقیق7 ساھمت یو بي إس بأكثر من 2011. ومنذ عام 2020العالم بحلول نھایة عام 

ھذا الھدف. 
 وقال إدواردو مارتینیز رئیس شركة یو بي إس والمسؤول عن قسم التنوع والدمج في الشركة " أنا متحمس لتحقیق

 ، وقیادة2030  لتوحیدھا مع أھداف مؤسسة تأثیر 2020ھدف بلوغ ساعاتنا التطوعیة لعشرین ملیون بحلول عام 
 موظفي یو بي إس للمساھمة في تحقیق خطوة عالمیة على مستوى أكبر." وأردف:" نحن نشعر بالفخر لدعم أھداف

التنمیة المستدامة لألمم المتحدة واستھداف االحتیاجات الملحة حول العالم."
  دوالر للمنظمات غیر الربحیة في كل أرجاء10000وتختتم یو بي إس الشھر التطوعي العالمي كل عام بمنح 

الوالیات المتحدة ووحدات عملھا.
تشمل المشاریع الممیزة للشھر العالمي للتطوع ما یلي:

الوالیات المتحدة"
o (فلنحافظ على جمال أمریكا)قیادة مناسبات زرع األشجار مع مؤسسة
o(إنجازات الشباب)االحتفال بأیام المھنة مع طالب المدارس الثانویة بالشراكة مع 
oالمساعدة في جمع الطعام وتوزیعھ على المشردین واألفراد الذین یعانون من سوء التغذیة بالشراكة 

 وزارة مختارة),  و (مشاركة الطعام)300(حصاد الشمال الغربي), و(مع عدة منظمات بما فیھا 
o :خطوات للوقایة من سرطاندعم حمالت التوعیة بسرطان الثدي وأبحاثھ في المسیرات الخیریة) 

الثدي) و(سباق سوازان جي كومین للعالج)
كندا"

oمؤسسة كریدیت فالي كونفیرزیشن تسھیل مشاریع زراعة األشجار بالشراكة مع ) CVC( 
)TRCA تورنتو آند ریجن كونفیرزیشن (وجمعیة

أمریكا الالتینیة"

http://www.impact2030.com/
http://www.pointsoflight.org/
https://www.iave.org/
https://www.iave.org/


o الطریق الموحدھا یو بي إس وتنفیذھا لجمع التبرعات لصالح مؤسسة
أوروبا"

oإقامة حمالت جمع التبرعات لعدة منظمات لدعم األفراد الذین یعانون من ضمور العضالت 
 قرىبإسبانیا و مؤسسة روسیال ومتالزمة داون ومرض نقص المناعة  والتصلب اللویحي بما فیھا 

بألمانیابیوبوربوتاكسیون وإیدزالیف كولن بھنقاریا واألطفال إس أو إس 
منطقة آسیا والمحیط الھادئ"

oمنزل إندونیسیالمساھمة في بناء منازل لمؤسسة ا
oالمحافظة على المناطق االستوائیةتنظیف الشواطئ في خلیج شنتشن والمنغروف لمؤسسة  

بشنتشن والمنغروف
oإسباالندمرافقة األطفال المحرومین إلى مھرجان أوكتوبرست بالشراكة مع منظمة 

آي إس إم إي أي"
o نت  بأفریقیا مع منظمة2016حیاكة األوشحة والبطانیات والقفازات قبل حلول فصل الشتاء لعام 

اسكویر
o لمشروع ً  بروجكت ھوباستضافة مخیم للفتیات المحرومات دعما

المقر الرئیسي لیو بي إس العالمیة"
oأطعم طفلي الجائعتحضیر عبوات الطعام لألطفال دعمًا لمنظمة 

شحنات یو بي إس"
o مبادرة تطوعیة11حیث سیدعم موظفو یو بي إس أكثر من یوم رتشموند الخیري المشاركة في  

ضمن منطقة رتشموند الكبرى 
خطوط یو بي إس الجویة"

o لجمعیة القلب األمریكیةجمع التبرعات والمشاركة مع جمعیة كنتوكیانا ھارت ووك التابعة
www.UPS.com/Foundation للمزید من المعلومات حول جھود یو بي إس التطوعیة والخیریة الرجاء زیارة

التطوع لالجئین في ألمانیا
 في ألمانیاE-IAVEبقلم وولفقانق كریل الممثل الوطني للمنظمة 

 "إذا لم أحترق..إذا لم تحترق..إذا لم نحترق .... فكیف للظلمات أن تصبح
)1963_1902شاعر تركي ناظم حكمت (مضیئة؟" 

 للمرة الثانیة على التوالي كما حدث في الفیضانات المروعة لنھر الدانوب
 في بافاریا قبل عدة سنوات, أظھر السكان المحلیین بأنھم مستعدین
 ومتأھبین لتقدیم المساعدة والعمل. فلوال تلك المبادرة الختفت الوالیة
 والمدینة والسلطات المحلیة. وإن من المثیر للبھجة أن نشھد إطالق

 مبادرات عفویة ومشاھدة السكان المحلیین وھم یقدمون ید المساعدة كما
حدث في محطة میونخ األساسیة في منتصف أیلول/سبتمر.

http://www.ups.com/Foundation


 وتعد وسائل التواصل االجتماعي المنصة التي من خاللھا یتم تنظیم المساعدات، كما تلعب مراكز التطوع دورًا ھامًا
 في منح المتطوعین العمل وتدریبھم واإلشراف علیھم في المناطق التي تقع فیھا المالجئ خصوصًا مناطق سكن

 الالجئین البعیدة عن وسط المدینة والتي أنشئت نتیجة لندرة المساكن وتخدم في مجال زیادة المساھمة الفعالة للسكان
 مثل: مراكز المساعدات التي تدعمھا األبرشیات والمجتمعات السیاسیة والجمعیات ومجموعات العمل الجدیدة

 والمستحدثة في العدید من القرى التي یقطنھا الالجئین. ویتواصل آالف المتطوعین مباشرة مع الالجئین ویتعرفون
ً على جو االستضافة  علیھم شخصیًا وبذلك یتمكنون من تقدیم المساعدة المادیة لكل حالة. وبھذا یضیفون أثراً ملحوظا

    .بألمانیا

 ومع ذلك فإن الغایة األساسیة الستضافة الالجئین ( المتوقع أن یصل عددھم إلى أكثر من ملیون الجئ في ألمانیا عام
  ) لم تتضح بعد. وھنا یأتي دور المساھمة الھامة للمتطوعین، كما یمكن للسكان استضافة السكان الجدد2015

 كجیران وزمالء للعب لكرة القدم وزمالء عمل باإلضافة إلى المتطوعین في قطاعات تدعم ھذه القضیة حیث أن
.الخدمات المھنیة وحدھا من یستطیع المساھمة في ھذه االستضافة

 إن أغلب المھاجرین إلى ألمانیا من فئة الشباب؛ وھذا مما ینفع دولتنا التي یعد معظم سكانھا من كبار السن. لذلك فإن
من الضروري توظیف الالجئین أنفسھم في مجال التطوع واالستفادة من مھاراتھم. 

2015 فیجي وما بعد 2015حملة عمل/
 بقلم نیل ماھاراج الممثل الوطني للمنظمة بمجلس الخدمات المجمتعیة بفیجي

  بنجاح باھر حیث أقیمت الحملة2015 فیجي وما بعد 2015تكلل الیوم العالمي للعمل بفیجي و الخاص بحملة عمل/
 في فندق قراند باسیفیك بسوفا عاصمة فیجي. 2015 أیلول/سبتمر 25في 

 وقد تم تحقیق أھداف الحملة خصوصًا حین وافقت ضیفة الشرف الرئیسیة المتحدثة باسم برلمان جمھوریة جزر
فیجي الدكتورة جیكو لوفیني على أن تصبح السفیرة لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة في فیجي.  

 وذكرت الدكتورة لوفیني في خطابھا خالل الحفل " إن دور البرلمان في المساھمة لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة
 قد أصبح من األولویات وھذا ھو السبیل الطبیعي والوضع الوحید لحل القضایا والعالقات المثیرة للجدل. ویمكن
 للبرلمان تعزیز خطة عمل أھداف التنمیة المستدامة  من خالل دور اللجان الدائمة لمعاینة األوراق المالیة وفحص

عملیات الدوائر الحكومیة  والنظر في العرائض واألوراق المقدمة وقبول االتفاقیات والمعاھدات الدولیة.

 وذكّرت الدكتورة لوفیني المنتدى أن أھداف التنمیة المستدامة قد تكون ذات تأثیر عظیم في حال قام أصحاب
المصلحة والشعوب باالعتراف بھا وفھمھا.

 ھذا وحثت الدكتورة لوفیني الحكومات والقطاعات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني على تقویة شراكاتھم للدعوة
للعمل بفاعلیة في تنفیذ جدول األعمال بعید المدى.

 ویأمل مجلس الخدمة المجتمعیة بفیجي أن تولِّي الدكتورة لوفیني منصب سفیرة بھدف مناصرة أھداف التنمیة
 المستدامة في البرلمان سیضمن رفع الوعي بأھداف التنمیة المستدامة لیصل إلى المستوى الوطني والمجتمعي من
 خالل صانعي السیاسات والبرلمانیین. سیكون تولي فخامة الدكتورة لوفیني لمنصب أول امرأة متحدثة باسم البرلمان

مثاالً على طریقة العنایة بقضیة عدم المساواة بین الجنسین.



: الجزء األولCLAVEالتعرف على مجلس 
IAVE و أحد كبار المستشارین في منظمة CLAVEبقلم مونیكا جالیانو السكرتیر التنفیذي في شركة 

  و ذلك عندما اجتمعت في مدینة سان جوز بكوستاریكا2015تم توصیل النجوم ببعضھا في الخامس من شھر یولیو 
الشركات الخمس التي تعمل جمیعھا في أمریكا الالتینیة و تشجع المواطنة في الشركات من خالل تطوع الموظفین.

 وتعتبر شركات بي أي سي كریدوماتیك و باكو جنرال و دایركت تي في ومؤسسة تلیفونیكا في أمریكا الوسطى
 , و یقصد بھ المجلس األمریكي الالتیني للتطوع عبر الشركات وCLAVEوشركة والت دیزني أعضاءًا في مجلس 

ھو مجلس أنشئ لبناء المعرفة الحدیثة و معاونة المشاریع المشتركة.

 و قد قابلنا األعضاء القادة في كل شركة لنعرف ما یحفزھم للعمل و نكتشف التحدیات التي تواجھھم و كیف
یتجاوزونھا وردود الفعل الراضیة التي تصل إلیھم بعد أن یحدث المتطوعون تغییرات في مجتمعاتھم.

و حین سؤالنا عن أفضل وصف للبرامج التطوعیة في الشركات, أجابنا الموظفون التنفیذیون:

 ھناك إحساس قوي بمعنى التضامن في الشركة, بدءًا من كبار القادة الذین یعدون أعضاءًا لھم احترامھم•
الرفیع في المجتمع.

 الموظفون صادقون و عملھم مبني على قیمھم. لقد وصلنا إلى المجتمعات األكثر حاجة حیث یتم تھمیش•
اآلخرین بشكل عام.

تمكن إستراتیجیتنا في الدعوة إلى االلتزام والتنوع وزیادة الفرص المرتبطة بالعالمة التجاریة.•
نھدف إلى وضع سیاسات و برامج المسؤولیة المجتمعیة للشركات تتالءم مع التطوع بشكل مناسب.•
 صیاغة التوجیھات و الھیكلة و السیاسات التي تعد بمثابة إطار عمل للتنفیذ: ماذا نفعل و كیف نفعلھ و كیف•

نجسد المبادرات الجدیدة.

 خمس شركات و خمسة قادة و خمسة أبعاد مختلفة, اجمعھا كلھا لتحصل على البرنامج المثالي للتطوع عبر
الشركات.

 وتحفز شركة دایركت تي في موظفیھا التنفیذیین لحضور فعالیة المشاریع الخدمیة و قیادة موظفیھم بالمثال. و في
 روح التطوع ترتكز على القيم اإلنسانية و املشاركة من القلب و إلهام إنالكلمات التي ألقاھا إنزو دوتتو "... 

 ,إننا نذهب إلى أماكن ال يجرؤ أحد على الذهاب إليها ألننا نريد املساعدة حقاً. ألن." كما أضاف: "الزمالء
."املساعدة الخيرية الحقيقية تحتاج إلى تضحيات و التضحيات تستلزم املخاطرة

 :ينبع برنامجنا من ثقافة شركتنا أن تكون داعماً للمواطنة الفاعلة وبینما قال جاكي سوتر  من شركة بانكو: "
."أن نتعاون معاً من أجل تنمية البلد

 أما بیلین أوربانیجا من شركة دیزني فقالت: "إننا ننظر إلى الجزء الداخلي و الخارجي. نرید إلھام موظفینا و كذلك
جمھورنا" و أضافت: "جمیع أعمالنا مرتبطة بالعالمة التجاریة, و موظفي دیزني فخورین جداً بالتزامھم."

 و ال یمكن لبرنامج تطوعي ناجح أن یتجاھل الفرص التي حددتھا سیاسة المسؤولیة المجتمعیة للشركات, و یجب أن
 یكون لھ نظام إداري فني و مرتب. وتؤكد روكسانا فیكویز من شركة بي أي سي كریدوماتیك على الحاجة إلى "...

 ." وأضافت فیكي ریانو من شركة تلیفونیكا علىهياكل مرتبة لتسجيل النتائج املحققة و إظهار تأثير أعمالنا
."يُعّرف برنامجنا بشغف موظفيناذلك: "

 التنظیم و الشغف و االلتزام و التضامن و التأثیر, جمیعھا مكونات ھامة في البرامج التطوعیة الناجحة للموظفین و
 في أمریكا الالتینیة.CLAVEذلك بحسب شركات مجلس 



الھاكاثون یستمر لألبد في بیروت

بقلم الدكتورة باتریشیا نبتي الممثل اإلقلیمي للمنظمة في الدول العربیة

 أصبحت التقنیة الحدیثة تقدم طرائق ابتكاریة جدًا للتطوع. نظمت منظمة
 إنترناشونال ألرت ھاكاثونات في كل من العاصمة واشنطن دي سي ولندن

  أیلول/سبتمر لجمع27-25وبرشلونة وبیروث خالل عطلة نھایة األسبوع من 
 التقنیین والمصممین والمطورین والعاملین في القطاع غیر الربحي بھدف تطویر
 الحلول التي تقدمھا تقنیة المعلومات واالتصاالت لبعض المشكالت الصعبة في

 مجتمعاتھم. واختار المشاركون تحدیًا ثم انضموا إلى مجموعات لبناء النموذج األولي للحلول التقنیة حیث تعرض
 تلك النماذج بعد ذلك وترشح أفضلھا للفوز بالجوائز. وحضر الحدث خبراء في المجال التقني لتقدیم دعمھم ، كما

 حضر المصممون والمطورون لممارسة مھاراتھم عالوة على تقدیم المساھمة للمجتمع في إطار عمل ذو وقت محدد
 وبالتزام معین. أما العاملین في القطاع غیر الربحي فقد حضروا  لحث التقنیین على مساعدتھم في تطویر تطبیقات

تخدمھم في قضایاھم. علمًا بأن كل المشاركین ھم باألساس متطوعون.    

 أما الموضوع الرئیسي لھاكاثون واشنطن ولندن فكان یدور حول تطویر حلول رقمیة لمواجھة العنف المتطرف.
 وركز ھاكاثون برشلونة على السالم والھجرة، أما في بیروت فقد ركز الھاكاثون على التحدیات التي تواجھ سكان
 لبنان مع التركیز على الحصول على الموارد (كالكھرباء والماء وغیرھا) والخدمات (كالعدالة والتعلیم والخدمات

الطبیة).

  كعضو مؤسس لمنظمة غیر حكومیة تم إنشائھا مؤخرًاPeaceHackBEY#لقد سجلت في وسم ھاكاثون بیروت 
  عضو منا في المركز اللبناني البریطاني للتبادل50تدعى التطوع في لبنان. وفي مساء الجمعة اجتمع حوالي 

 اإللكتروني حیث أطلعنا منظمون من مؤسسة إنترناشونال ألرت أند تشاین على خطوات الھاكاثون. وبعد التعرف
 على بعضنا البعض ساھم المشاركون في العصف الذھني لألفكار التي یمكن تحویلھا لتطبیقات رقمیة ثم شكل

 المشاركون فرقًا للتعامل مع المشكالت الملحة بنظرھم.  وقد اخترت مشروع أحالمي وھو تطویر منصة إلكترونیة
 لدعم المشاریع الخدمیة في لبنان. وفي النھایة صار عدد أعضاء كل فریق خمسة. وعملنا دون كلل طوال یوم السبت
 من (التاسعة صباحًا حتى الثامنة مساءً) تخلل ذلك استراحات قصیرة لتناول الطعام ومشاركة اآلراء مع المشاركین

  دقائق لنقدمھا إلى3اآلخرین. وفي یوم األحد عملنا مرة أخرى على المشروع و على تصمیم نشرة ترویجیة مدتھا 
الحكام والمشاركین اآلخرین ثم اجتمعنا جمیعًا لمشاھدة النشرات.  

 ما یلي:PeaceHackBEY#تتضمن المشاریع األخرى التي تم تطویرھا في وسم 
 موقع إلكتروني یقدم الدعم المعلوماتي للصم والبكم والمكفوفین وذوي االحتیاجات الخاصة على الكراسي.1

المتحركة في الدول العربیة.
 موقع یربط الالجئین السوریین بالطالب حول العالم لمنح الالجئین مصدرًا للدخل ومنح الطالب فرصة.2

ممارسة التحدث بلغتھم العربیة. 
موقع عربي لدعم النساء الالتي یرغبن بالبدء بمشاریع تجاریة..3
 تطبیق یسمح لالجئین السوریین بمشاركة معرفتھم وخبراتھم حول كیفیة إدارة حیاتھم في الظروف الصعبة.4

التي یعیشونھا.

 رغم أن فریقنا لم یحصل على الجائرة لكننا طورنا منصة إلكترونیة لدعم المشاریع الخدمیة بلبنان. وأتمنى أن تصبح



 المنصة الكاملة على األقل بصیغة البیتا في الوقت المناسب إلطالق الیوم العالمي للتطوع  للعامة في الخامس من
كانون األول/دیسمبر.

حفل افتتاح المدرسة اإلعدادیة بدیفادي في توغو

  في توغوIAVEبقلم كوكو إدووسي رئیس منظمة مھمة الشباب وعضو بمنظمة 
  أقامت منظمة مھمة الشباب وھي منظمة غیر2015 أغسطس/آب 23في یوم 

 ربحیة في توغو حفل افتتاح المدرسة اإلعدادیة بدیفادي. وأقیم الحفل بحضور
 ممثل الحي (المحافظ) وقادة المجتمع التقلیدي وأعضاء من منظمة مھمة الشباب

 وشركائھم (قو تو توغو). وأبصر المشروع النور بفضل تكاتف جھود المتطوعین الذین كرسوا وقنھم لبناء المدرسة
 یورو. 30000وساھموا في تمویل المشروع عن طریق تبرعاتھم السخیة التي وصلت ألكثر من 
وسلم رئیس منظمة مھمة الشباب مفاتیح المدرسة لممثل الحكومة خالل الحفل

وتعمل منظمة مھمة الشباب على العدید من المشاریع الشیقة خالل العام وھي: 
 برامج التبادل للتنمیة: تمت زیارة القرى المحلیة لتقدیم المعلومات حول الخدمات التطوعیة ولرفع"

. عند المجتمعات القرویة. 2015التوعیة حول بونامج منظمة مھمة الشباب شھر أیلول/سبتمبر 
 التبرع بالحواسیب وتوعیة طالب اإلعدادیة بمفھوم التطوع, ستستمر في شھر أیلول/سبتمبر خالل بدایة"

العام الدراسي. وستحظى مدرستین أخریین بأربعین حاسوب.
  تشرین األول/أكتوبر10حضور متطوعو منظمة مھمة الشباب یوم الخدمة التطوعیة الفرنسیة في "

2015 
استمرار جلسات تعلیم مھارات الحاسوب في مركز التدریب بمنظمة مھمة الشباب"
 استمرار النقاشات حول برنامج تطوع الصغار الوطني والخاص بتطوع طالب اإلعدادیة بالشراكة مع"

وكالة التطوع الوطني في توغو

ما الذي یحدث بعد الكوارث؟
 بالوالیات المتحدة األمریكیةIAVEللجمعیة الدولیة لتجمع الشباب والممثل الوطني لمنظمة بقلم سوزان دانیش المدیرة التنفیذیة 

 . فال یمر أسبوع إال بحدوث أعاصیر أوIAVEلقد حصلت عدة كوارث طبیعیة في الدول التي تعمل فیھا منظمة 
 حرائق أو فیضانات أو جفاف. وفي تلك األوضاع ال یسعنا إال التصرف بسرعة إلنقاذ ما یمكننا إنقاذه ثم یثیر انتباھنا

حدوث كارثة أخرى في مكان آخر. 

 ففي الوالیات المتحدة تداولت األخبار مؤخرًا في كل قناة وكل صحیفة وكل جھاز محمول قصصًا عن الذكرى
 العاشرة إلعصار كاترینا الذي اكتسح بالدنا من فلوریدا إلى تكساس. وكانت نیوأورلیانز لویزیانا أكثر المناطق تأثرًا
 باإلعصار. وأنا شخصیًا لن أنسى صدمة مشاھدة األخبار حینما ضرب اإلعصار وتدمرت السدود. حینھا غرقت

  شخص ونزح ما یقارب ملیون شخص بسبب2000% من نیوأورلیانز ، ومات جراء ذلك حوالي 80أكثر من 
 اإلعصار. وقبل ستة أشھر أقامت منظمتي مؤتمرھا السنوي في نیو أورلیانز, المدینة المعروفة بموسیقاھا الممیزة

وطعامھا اللذیذ وذكریاتھا الجمیلة.



  عضو منا1000لجمعیة الدولیة لتجمع الشباب في نیو أورلیانز المساعدة، فذھب وبعد ھذه الكارثة طلب منا فرع ا
 ھناك إلعادة بناء المنازل وإعادة زراعة أشجار المنتزھات وتنظیف المقابر. وساھمت الكثیر من المنظمات لتقدیم

المساعدة.

 واآلن بعد مضي عشر سنوات ھا نحن نحیي الذكرى العاشرة إلعصار كاترینا، كما أقیم مؤتمر آخر للجمعیة الدولیة
 للشباب في نیوأورلیانز. ورغم التقدم الذي أحرزناه لكننا لم ننتھ بعد، فبالرغم من عودة نیوأورلیانز لسابق عھدھا,
 مازالت بعض المجتمعات القریبة منھا بحاجة إلى اإلعمار. ولست متیقنة ما إذا كان ھذا النموذج نفسھ ینطبق في

 .وھذا جعلني أدرك أن "عدم عرض الخبر في األخبار" ال یعني أن كلIAVEالدول األخرى التي تعمل فیھا منظمة 
 شيء على ما یرام، ألن الحاجة لجھود المتطوعین تستمر ألسابیع وأشھر وحتى سنوات. نحن نتحدث عن االستعداد

للكوارث واالستجابة لھا ولكن ماذا عن االلتزام المستمر.    

 یمكنكم القراءة عن األرقام األخیرة حول التطوع في الدنمارك في تقریر ستصدره وزارة الداخلیة والشؤون
 االجتماعیة في بدایة تشرین األول/أكتوبر. وقد أعد ھذا التقریر المعھد الدنماركي للجھود التطوعیة ونظمھ ممثلو

 في الدنمارك مات ھاجاري و أولي كریستیان مادسن.  IAVEمنظمة 

.ocm@frivillighed.dk للمزید من المعلومات یمكنكم التواصل مع أولي كریستیان مادسن على

التطوع الدولي في كولومبیا: تطویر للمھارات و تبادل ثقافي للشباب
 في كولومبیاIAVEبقلم: ألینا تانغاریف كاستیلال من الجمعیة الكولومبیة للجھود التطوعیة و الممثل الوطني لمنظمة 

ً رائعة للنمو و تشكیل شخصیاتھم بعیداً عن التعلیم النظامي. و من الرائع رؤیة األدوات ً فرصا  یمتلك الشباب حالیا
 التي یوفرھا قطاع المجتمع المدني و أثر التقنیة على ھذه الخطوات. و لھذا نطمح في دول مثل كولومبیا أن نعرض
 خبرة التبادل الثقافي المكتسبة من البرنامج التطوعي التابع لمجموعة ذي باسیفیك ألیانس و اتفاقیة التعاون التي تعمل

المجموعة على تیسیرھا و تنظیمھا. 

 مفھوم التطوع یقتضي أكثر من االلتزام، فالتطوع یكون ببذلك الجھود و تحسینك لجودة حیاة الناس. و نحن نؤمن أن
 برنامج التبادل التطوعي الخاص بمجموعة ذي باسیفیك ألیانس قد ھیئ األجواء لخلق الفرص الرائعة و المعرفة و

 اإلمكانیة من خالل مشروعاتھ. و قبل كل شيء، تبني المجموعة ثقافة تطوعیة تتخطى الحدود..

 ھذا ویسعى البرنامج التطوعي التابع لمجموعة ذي باسیفیك ألیانس إلى التبادل الدولي للمتطوعین الشباب بین الدول
 التي وقعت اتفاقیة التعاون ھذه (كولومبیا، المكسیك، البیرو، تشیلي). حیث یشارك ھؤالء المتطوعون بأعمالھم في

 للمشاریع الواقعة في مناطق مختلفة ضمن مجتمعات مختلفة مساھمین في تطویر العملیات التدریبیة وتقدیم المشورة 
نطاق دولھم..

 و كجزء من ھذه المبادرة، من الجدیر أن نشكر الشراكة بین بعض الوكاالت الحكومیة الوطنیة (إدارة النظام الوطني
 للشباب "كولومبیا الشابة" و الوكالة الرئاسیة للتعاون الدولي و وزارة الخارجیة الكولومبیة و الوحدة اإلداریة

ً إلحداث تأثیر بارز في مجتمعات عدیدة ضمن األراضي١٣الخاصة للمنظمات الخیریة). لقد استطعنا جمع    متطوعا
 الوطنیة.

ً و ذلك إلتمام نفس المھام.١٢إضافة لذلك، حاز  ً على فرصة زیارة الدول المذكورة سابقا ً كولومبیا  متطوعا

 - مسؤولة عن التشغیل التقنيIAVEو كانت الجمعیة الكولومبیة للجھود التطوعیة -الممثل الوطني لمنظمة 
 واللوجستي للبرنامج. حیث تركز الجمعیة في عملھا على تقویة الجھود التطوعیة و تسعى خلف الدعم المشترك و

تبادل المعلومات و ھي التي أنشئت بھدف الترویج للتطوع و تقویتھ و االحتفاء بھ.
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 عالوة على ذلك، یھدف ھذا البرنامج و على جمیع المستویات إلى توحید الجھود لترویج ثقافة التطوع في كولومبیا
و تعزیزھا، و المساھمة بذلك في تكاتف النماذج التطوعیة كمصدر للتدریب الثقافي و لإلثراء في الدولة.

 كما یتمحور ھدف الجمعیة الكولومبیة للجھود التطوعیة حول المساھمة في الترویج لثقافة التطوع في الدولة بإظھار
 .الدور الھام الذي یلعبھ المتطوعون و مساھمتھم في مجال التنمیة المستدامة في الدولة

بجامعة كاراكول دي بالتا IAVE جوائز

  المكسیكیة غیر الحكومیة مدیرة المشاریع االستراتیجیةكاراكول دي بالتادعت منظمة 
  رایدا منا كأحد أعضاء لجنة الحكام الدولیة في جائزتھا السنویةIAVEللشباب في منظمة 

لالتصاالت للجامعات في نسختھا الثانیة عشرة حیث یدور موضوع ھذا العام حول التطوع.

 وتعمل كاراكول دي بالتا على مھمة رفع الوعي بین شركات القطاع الخاص وإلھامھم
 لاللتزام بالتعاون لحل المشكالت المجتمعیة ودعم منظمات المجتمع المدني من خالل استخدام

  ضمت المنظمة الشباب كعنصر2004العالمات التجاریة ذات التأثیر المجتمعي. ومنذ عام 
أساسي إلستراتیجیاتھا وأھدافھا وإطالقھا لجائزة الجامعة. 

ھنا للمزید من المعلومات (باللغة اإلسبانیة) زوروا موقعھم. تتوفر القائمة الكاملة للحكام

تقدیرًا لجھود الزمیلة والصدیقة قالینا بودرینكوفا

  في روسیاIAVEقبل عدة أشھر أخطرتنا قالینا بودرینكوفا بقرارھا التخلي عن منصبھا كممثلة وطنیة لمنظمة 
  سنة من العطاء. قدم أعضاء مجلس اإلدارة في مؤتمرنا األوروبي حول التطوع عبر19وذلك بعد أن أمضت 

 الشركات في زیورخ كایلي بیتس ویوجین بالداس وویندي أوزبرن ھدیة لقالینا اعترافًا بقدر عملھا الذي قدمتھ
لتطویر المنظمة في روسیا وتمثیل التطوع الروسي بفاعلیة على المستوى العالمي من خالل مشاركتھا معنا. 

  عندما كانت مع مجموعة صغیرة من الروسیین الذین جاؤوا للعاصمة واشنطن دي1991التقیت بقالیا أول مرة عام 
 سي ضمن برنامج الزوار الدولیین تحت رعایة الحكومة األمریكیة لمعرفة المزید عن التطوع والتبرعات الخاصة.

.ومنذ ذلك الحین أصبحنا زمالء عمل مقربین وأصدقاء رائعین

 في المقالة التالیة. وبما أنني كنت من قدمھا للمنظمة أود أن أقول بضع كلمات IAVE وعلقت قالینا على عملھا في
.عن أھمیة عملھا

  كان مفھوم "التطوع" غیر مفھوم أو متعارف علیھ في روسیا، ولكن قالینا كانت تعمل حینئذ على1991في عام 
 مستوى الناس العادیین في المجتمع بالتعاون مع الجمعیات واألفراد لتشجیع الناس على العمل معًا و دعم بعضھم

.البعض خالل األزمات والعمل معًا لحل المشكالت المحلیة عبر الجھود التطوعیة

  عامًا أصبحت قالینا داعمة للتطوع بال كلل أو ملل وكاتبة عظیمة ومنشئة لمنظمات وطنیة25واآلن بعض مضي 
.ومحلیة جدیدة تھدف لبناء مجتمع تطوعي روسي متماسك وممثلة شغوفة بالتطوع الروسي على المستوى العالمي

 ومن خالل عملھا الدؤوب جعلت المنظمة معروفة في روسیا وقدمت فرص ال محدودة لالنضمام لألنشطة معھا ومع
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  في العالم. ھذا وقد كانت نعم القدوة للممثلةIAVEغیرھا وأنشأت واحدة من أكبر المجموعات ذات العضویة في 
الوطنیة وشغلت منصب عضوة في مجلس إدارة المنظمة لبضع سنوات.

 تحقیقھ.IAVEلقد مثلت قدوة لما یمكن للممثلین الوطنیین لمنظمة 

 سنشتاق إلیھا في العمل ولكنھا ولّت نعم الخلف لھا: فیاتشیسالف إیفانوف  الذي سیتجمل مسؤولیة عظیمة في ھذا
.المنصب. وكلنا على ثقة أن قالینا ستساعده وتدعمھ

  سنة من الصداقة والزمالة التي ال25 ولحوالي IAVEشكرًا قالینا للسنوات الستة عشرة من االلتزام بالعمل لمنظمة 
تقدر بثمن.

كین ألن
IAVE كبیر المستشارین بمنظمة

رسالة من قالینا بودرینكوفا

  فيIAVE سنة لتطویر منظمة 15إنھ لشرف عظیم لي أنني حظیت على ھذه الفرصة الفریدة من نوعھا ألكثر من 
روسیا وعملت لبضع سنوات في مجلس إدارة المنظمة.

عام  روسیا  في  یة للمنـظمة  لة وطـن ني ممـث في 1999ـتصادف تعیـی الدولي للمـتطوعین  عام  مع التـحضیرات لـل  2001. 
ھا اشًا ـعامًا في روسیا ـحین كانت المنـظمة تـجھز إلصدار ـنسخة جدید من بیاـن  وكوني جزءًا من المنـظمة, نـظمت نـق

العالمي حول التطوع. وأنا جدًا فخورة بأن بعض أفكارنا تم اعتمادھا.

 ونتیجة لتشجیع البیان العالمي في روسیا, أصبح البین جزءًا من المستندات األساسیة األكثر شیوعًا حول التطوع بما
في ذلك  قائمة القرارات التطوعیة التي أصدرتھا سلطات الدولة.  

 أود أن أذكر بأن كوفي عنان األمین العام السابق لألمم المتحدة زار مكتبنا الرئیسي خالل زیارتھ لروسیا، وحظیت
 بشرف إطالعھ على نشاطات العام التطوعي العالمي في روسیا. واشتمل التقریر األخیر عن العام التطوعي العالمي

على عدة نقاط حول التطوع الروسي.     

اشتمل عـملي ـعلى روسیا. ـحیث  في  طویر الـتطوع  عن ـت ابة  في عـملي بالنـی ني  یة للمنـظمة دعـم لة وطـن  إن عـملي ممـث
  نشرة وعدة كتب حول التطوع في كل من روسیا والعالم بأسره. وفي المجمل تمكنت من ترك50تحضیر أكثر من 

انطباع یشید بدور المنظمة.  

ھم روسیة لـكسب دعـم ومة اـل روسي والحـك یس اـل من الرـئ اشدت كالً  لي ـحیث ـن من عـم استفدت  قد  ذلك ـف لى   وعالوة ـع
لتطویر التطوع ھنا..

سعیدة ألن  حوIAVEوأنا  عالم ـن قائدة اـل صفتھا  ھا ھـنا ـب عترف ـب روسیا وـم في  سنین  مر اـل روفة عـلى  أصبحت مـع   
التطوع، وأننا تمكنا من بناء واحدة من أكبر الھیئات ذات العضویة للمنظمة في العالم.

وجھ مؤتمرات المنـظمة وـعلى  في  وقائدة ورش الـعمل  دثة  لي ألداء دور المتـح التي أتـیحت  جدًا لـلفرص  نة   وأنا ممـت
 حیث قدمت عرضًا حول إستراتیجیتنا لتطویر التطوع في روسیا. 2014الخصوص عام 



 وفي الـمستقبل سأستمر في الـمشاركة الفعالة مع المنـظمة بصفتي رئیسة المركز الروسي للتطوع وھو أحد أعضاء
الشبكة العالمیة لمراكز التطوع الوطني التابع للمنظمة.  

 وأنا جدًا سعیدة لتعیین فیاتشیسالف إیفانوف الممثل الوطني الجدید في روسیا، وأتمنى لھ النجاح في ھذا العمل الھام
وأتعھد بمساعدتھ بكل السبل.

 لتقدیرھا لجھودي على مر السنوات.IAVEوأخیرًا أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمجلس إدارة منظمة 

قالینا بودرینكوفا


