
 نودد أأنن نتقدمم بالشكر للمترجماتت االمتطوعاتت من مركز االعنودد لتنميیة االشبابب – ووااررفف - االممثل االوططني للمنظمةآآ
 ) ووسمر باقحومم االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة في االمملكة االعربيیة االسعودديیة (آآمنة االزيیر ووبشرىى ضيیاء ووغديیر االشريیف

على ترجمة االنشرةة اااللكتروونيیة  أأددناهه.

في هھھھذاا االعددد:
)IAVEأأخبارر من االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة (

.تعزيیز ااألمن وواالمجتمعاتت االمتراابطة من أأجل تطويیر مستداامم: متطوعيین
.تطويیر االخطة ااالسترااتيیجيیة االجديیدةة للمنظمة

.االمنظمة تطلق االبحث عن موااقع مستقبليیة إلقامة مؤتمرااتهھا
2015عامم اتت تبدأأ اانتخاب) IAVE(االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة 

مجموعة ااألبحاثث لتطوعع االشركاتت في االكوااررثث

)IAVEأأخبارر من أأعضاء منظمة (
الجئ سورريي في ااألررددنن: تطوعع ليیهھربب من مأساتهھ

االتطوعع في االبوسنة وو االهھرسك
ررئيیس تنفيیذيي جديید لمركز نيیوززلنداا للعمل االتطوعي

2015في أأووررووبا مؤتمر بناء االقدررااتت االتابع لمركز متطوعي أأووررووبا رربيیع ) IAVE(حضورر أأعضاء منظمة 
معرضض تطوعي فريید من نوعهھ

أأخبارر من االمجتمع االتطوعي االعالمي
!سلم تقريیركك: 2015االيیومم االعالمي لخدمة االشبابب

 
2015عامم اتت تبدأأ اانتخاب) IAVE(االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة 

.تعزيیز ااألمن وواالمجتمعاتت االمتراابطة من أأجل تطويیر مستداامم: متطوعيین
االرئيیس االدوولي للمنظمة٬، كيیلي بيیتس

ال يجب أن يكربوا أبدًا
يجب أال يقلقهم العمر وال السنوات

ففي غروب الشمس ورشوقها
1سنتذكرهم

 حيیثيیصاددفالذكرىى االمئويیة 2015ترددددتت هھھھذهه االكلماتت كثيیرًاا على مسمعي في كافة أأنحاء أأسترااليیا وونيیوززيیلنداا
 .1915أأبريیل  25وومعركة ددااميیة قاتلواافيیهھا على االشاططئ فيیغاليیبولي٬، تركيیا يیومم) سالحح نيیوززيیلندااااالستراالي"(أأنزكس'لل

 جنديیا تركيیالقواا حتفهھمفيیغاليیبوليیفيیالحربالعالميیة 86000االحلفاءوو34000 عشرةة آآالفمن ااألنزكس٬،  في تلك االفترةة
 هھھھذاا االيیومكغيیرهه من ذذكريیاتمماثلة في أأماكن أأخرىى٬، هھھھو ذذكرىى أأوولئك االذيین). االحربب االعالميیة ااألوولى(ااألوولى 

.خدموااووقضواا فيیكل االحرووبواالصرااعاتت ووعمليیاتت حفظ االسالمم

 ٬، منذ ذذلك االحيین حتى ااآلنن"االحربالعظمى"وواالمفاررقة االمحزنةأأنهھ بالنظر في حكايیااالمذاابح االبشريیةوواالمعاناةةاالناجمة عن
2.نجد أأنالحربب كانتفي كثيیر من ااألحيیانحافزاالزيیاددةةاالجهھداالتطوعيیحيیث يیسعٮالناسإلعاددةة بناءحيیاتهھموااستعاددةة ااإلنسانيیة

 من 35000فالصليیب ااألحمر ااألستراالي ظظهھر نتيیجة لمشارركة ااسترااليیا في االحربب االعالميیة ااألوولى حيیث عمل 
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ووفي االمملكةاالمتحدةةتم تأسيیسما يیقدرر بب.مليیونن جنديي من االقوااتت ااألمريیكيیة 4.8االمتطوعيین على تلبيیة ااحتيیاجاتت 
 3.من االجمعيیاتت االخيیريیة خاللتلك االسنوااتت ااألرربع٬، وومعظمهھاتعتمدبشكل أأساسي على جهھودداالمتطوعيین ٬000،18

.تأسساالتحادد االدووليیلجمعيیاتالهھالالألحمر وواالصليیب ااألحمر1919ووفيیأعقابب االحربب٬، تحديیدًاا في عامم 

 .ووبالتأكيید لن تكونن االحربب االعالميیة ووحدهھھھا هھھھي االمقيیاسس االوحيید للصرااعاتت االتي تعيیث فساددًاا في االبلداانن وواالحضاررااتت
 في االشهھر االماضي في االيیومم االدووليیللتفكر فيیاإلباددةة االجماعيیةفيیروواانداا تذكرنا االماليیيین االذيین قتلواا فيیاإلباددةة االجماعيیةعامم

 االعمل يیدًاا بيید: أأوومقانداا(وومرةة أأخرىى ظظهھرتت ررووحح االتطوعع إلعاددةة االبناء وواالتقويیة ووإإحيیاء االتقاليید االتارريیخيیة مثل . 1994
.لتشجيیع يیومم شهھريي مخصص للخدمة االمجتمعيیة) للهھدفف االوااحد

 من أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة ااإلنسانيیة حيیث أأنهھ تعزيیز ااألمن وواالمجتمعاتت االمتراابطة من أأجل 16يینادديي االهھدفف 
 وومن االراائع إإددررااكك االدوولل للدوورر االكبيیر االذيي يیلعبهھ االمتطوعونن في تحقيیق ذذلك ووغيیرهه من ااألهھھھداافف. تطويیر مستداامم

.أأوو إإررثث من االجنودد االذيین سقطواا سيیكونن إإلى ااألبد االحالي - 2015 االتنميیة ما بعد االتنمويیة االوااررددةة في ااإلعالنن 
.ددعنا ننسى
 ـــــــــــــ

[1] The Ode of Remembrance is taken from the fourth stanza of the poem The Fallen by Laurence Binyon written in 1914 and is used in war 

remembrance services in some Commonwealth countries.

[2] http://www.worldwar1.com/dbc/ymca.htm
[3] Third Sector UK - http://www.thirdsector.co.uk/1914-1918-charities-helped-win-
ww1/volunteering/article/1299786 [25 April 2015]

تطويیر االخطة ااإلسترااتيیجيیة االجديیدةة للمنظمة
 .2020االى  ٬2016،للفترةة االوااقعة في2020لعامم  مجلس االمنظمة تطويیر االخطة ااإلسترااتيیجيیة للمنظمة  ووقد بدأأ

.2015وويیهھدفف االمجلس إإلى ااالنتهھاء من االخطة ااإلسترااتيیجيیة االجديیدةة بنهھايیة االسنة االتقويیميیة لعامم 
 ألعضاء االمنظمة وواالجهھاتت االمعنيیة ااألساسيیة للمساهھھھمة في هھھھذهه االمقبلة 4-3على مدىى ااألشهھر  ستكونن هھھھناكك فرصص

 ووفي بعض االحاالتت٬، من خاللل االمشارركة في ااجتماعاتت فعليیة سيیتم تحديید٬،االعمليیة من خاللل ااستطالعع على ااالنترنت
 ستُوفر أأيیضًا فرصهھ للمشارركيین للمشارركة في بعض االمناقشاتت االميیسرةة في االحاالتت االتي توجد فيیهھا تجمعاتت.موعدهھھھا

.فعليیة ألعضاء االمنظمة
 

 أأعضاء االمنظمة وواالجهھاتت االمعنيیة أأمرًاا حيیويیا حيیث يیعتبر مجلس االمنظمة االتحديیاتت وواالفرصص االعالميیة تعتبر مساهھھھمة
.في ااالستجابة لهھا  سنوااتت االقاددمة٬، وويیحددد ددوورر االمنظمة ااألنسب 5للعمل االتطوعي أأمرًاا حيیويیا على مدىى 

االمزيید من االتحديیثاتت وواالفرصص للمساهھھھمة في االطبعاتت االمقبلة من االنسخة اااللكتروونيیة ألخبارر االمنظمة ووسنرفق
.مشارركتكم االنشطة وومساهھھھماتكم االفعّالة خاللل هھھھذهه االعمليیة نتطلع إإلى

 
االمنظمة تطلق االبحث عن موااقع مستقبليیة إلقامة مؤتمرااتهھا

 وواالمؤتمر االعالمي 2018 االمنظمة في عمليیة تحديید االمنظماتت االمضيیفة للمؤتمر االعالمي للمتطوعيین لعامم  بدأأتت
 نعم٬،(2017للمتطوعيین االشبابب وومؤتمر االتطوعع ااإلقليیمي في آآسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ وومؤتمر االمتطوعيین االشبابب لعامم

!)لقد بدأأنا بهھذاا مسبقًا

2018االمؤتمرااتت االعالميیة لعامم 

http://www.worldwar1.com/dbc/ymca.htm
http://www.thirdsector.co.uk/1914-1918-charities-helped-win-ww1/volunteering/article/1299786
http://www.thirdsector.co.uk/1914-1918-charities-helped-win-ww1/volunteering/article/1299786


 في ووقت الحق من هھھھذاا االشهھر ددعوةة ررسميیة لتقديیم االمقترحاتت لجميیع أأعضاء االمنظمة٬، ووجميیع منظماتت ستُرسل
 مقدمي االطلباتت االمحتمليین يیُطلب من. االقيیاددةة االوططنيیة للعمل االتطوعي ووااختيیارر االمنظماتت االدووليیة غيیر االحكوميیة

االعمل معهھم لتحديید ما إإذذاا كانواا سيیتقدمونن في نهھايیة االمطافف باقترااحح ررسمي لتمكيیننا من" خطابب االمصالح"تقديیم
 ؛وواانن تُكمل لجنة االبحث2015تشريین االثاني لعامم /نوفمبر 30أأنن تكونن االمقترحاتت قد قدمت بحلولل  تستدعي االعمليیة

 ؛وواانن يیُعلن عن االمضيیف االتالي في ختامم2016نيیسانن لعامم /عملهھا ووتُقدمم توصيیاتهھا إإلى مجلس إإددااررةة االمنظمة في أأبريیل
تشريین االثاني/في االمكسيیك في نوفمبر 2016االمؤتمرااتت االعالميیة لعامم 

 Eugenفريیق االبحث نائب ررئيیس االمنظمة وواالممثل ااإلقليیمي ألووررووبا لمجلس االمنظمة االسيید وويیوجيین بالدااسس  يیرأأسس
Baldas  )أألمانيیا .(ااإلقليیمي ألمريیكا االالتيینيیة اارريیداامانزنيیال  وويیمثل االممثل Iraida Manzanilla)٬،وواالسيید)فنزوويیال 

 Kenn يیقدمم ااستشارريي أأوولل للمنظمة االسيید كيین أأليین  .بقيیة أأعضاء االفريیق) ااسكتلنداا(Mark Molloy مارركك مولويي 
Allen ااألمانة. ددعم

 لمزيید من االمعلوماتت أأوو لتلقي ددعوةة لتقديیم االمقترحاتت٬، يیرجى االتوااصل عبر االبريید اااللكترووني
2018worldconferences@iave.org

2017االمؤتمر ااإلقليیمي ألسيیا وواالمحيیط االهھادديي لعامم 
 

 ااإلقليیميیة آلسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ االخامسة عشر وواالتي تُعقد كل سنتيین في هھھھانويي٬، فيیتنامم في مؤتمرااتت االمنظمة  ستُعقد
 عرفف االمنظمة أأنن تعلن عن االمنظمة االمضيیفة للمؤتمر االقاددمم في ختامم االمؤتمر فمن. تشريین ااألوولل/ شهھر أأكتوبر

 هھھھذاا االعامم٬، ووقد ووززعت االمنظمة ددعوةًة لتقديیم االمقترحاتت لممثليینا االوططنيیيین في جميیع أأنحاء لتحقيیق ذذلك. االحالي
 15االرسمي ووفقا لألمانة االعامة للمنظمة وويیُقدمم بحلولل  ااالقترااحح" االمصالح خطابب "ووتطلب االعمليیة إإنن يیتبع. االمنطقة
.تموزز/ يیوليیو
 االممثل ااإلقليیمي آلسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ لمجلس إإددااررةة ٬، Yoonae Park فريیق ااالختيیارر االسيید يیونيیي بارركك وويیرأأسس

 االسيید كيین أأليین وويیقدمم ددعم ااألمانة. االمنظمة ٬،ووسوفف تضم ممثليین ووططنيیيین من االدوولل االتي ال تقدمم االعطاء للمؤتمر
Kenn Allen٬،ووهھھھو ااستشارريي أأوولل للمنظمة.

 لمزيید من االمعلوماتت أأوو لتلقي ددعوةة لتقديیم االمقترحاتت٬، يیرجى االتوااصل عبر االبريید اااللكترووني
2017apconference@iave.org

 
2015بداايیة اانتخاباتت االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة عامم 

 االعمليیة ااالنتخابيیة لترشيیح أأعضاء مجلس ااإلددااررةة باالستعانة بقاددةة من االمجلس االترشيیحي) IAVE(بدأأتت منظمة 
 وو يیطرحح في هھھھذهه ااالنتخاباتت. ووممثلي االشبابب في مجلس إإددااررةة االمنظمة) من كيینيیا(للمنظمة االذيي ترأأسهھ أأقنيیتا نيیاليیتا 

هھھھما االممثل ااإلقليیمي للدوولل االعربيیة ووممثل االشبابب: منصبيین للترشيیح
 

االدوولل االعربيیة
 االتي أأكملت) من لبنانن(سيیتولى أأحد االمرشحيین منصب االممثل ااإلقليیمي للدوولل االعربيیة ليیحل بذلك محل باتريیشيیا نبتي 

 في) IAVE(وو تم توززيیع ططلب االترشيیح على أأعضاء منظمة . مدتهھا االقصوىى لفترتيین من االعمل في مجلس ااإلددااررةة
  لجنة االترشيیح على وو بعد مواافقة. مايیو/أأيیارر 31ووحددد آآخر موعد للتصويیت في ٬، مايیو/االمنطقة في شهھر أأيیارر

 وولن يیسمح. أأغسطس/آآبب 10يیوليیو وو سيینتهھي االتصويیت في /تموزز 16ستوززعع أأووررااقق االتصويیت في ٬، االمرشحيین
.مايیو/أأيیارر 31بالتصويیت إإال لألعضاء االمسجليین لدىى االمنظمة وو االعامليین بأجر حتى تارريیخ 

 
ممثل االشبابب

 .سيیاسة تنص على أأننا ملزميین بتعيیيین ممثل ووااحد للشبابب ووممثلة ووااحدةة للشاباتت) IAVE(سن مجلس إإددااررةة منظمة 
 سيیكمل االمدةة االقصوىى لخدمتهھ بالعمل لفترتيین في مجلس) من كولومبيیا(وونظرًاا ألنن ممثل االشبابب دداانيیيیل بورريیتيیكا 

mailto:2017apconference@iave.org
mailto:2018worldconferences@iave.org


 مايیو لجميیع ااألعضاء االشبابب للمنظمة بال/أأيیارر 1ووتم توززيیع ططلب االتصويیت في . فنحن نسعى إليیجادد بديیل لهھ٬، ااإلددااررةة
 ووتنص االسيیاسة على االسماحح لتلك االمجموعاتت. وو كذلك للممثليین االوططنيیيین ووأأعضاء مجلس ااإلددااررةة٬، ااستثناء

 ووسيیعلن مجلس ااإلددااررةة عن ممثل االشبابب االجديید في ااجتماعهھ االذيي سيیعقد في شهھر. بالتصويیت لهھذاا االمنصب
.أأغسطس/آآبب

 
 للمزيید من االمعلوماتت عن أأيي من االمنصبيین أأوو للحصولل على نسخة من ططلب االترشيیح االرجاء مرااسلة هھھھذاا االبريید

elections2015@iave.orgااإللكترووني 
 
 

مجموعة ااألبحاثث لتطوعع االشركاتت في االكوااررثث
)IAVE(ووسيیطة في مجموعة ااألبحاثث في منظمة   بقلم لورريي فوستر

 بمشارركة 2014االمسؤوولة عن تطوعع االشركاتت في ووقت االكوااررثث عامم ) IAVE(أأنشئت مجموعة ااألبحاثث لمنظمة 
 ووكانن االهھدفف من إإنشاء مجموعة ااألبحاثث تعزيیز. شركة من أأعضاء االمجلس االدوولي للبراامج االتطوعيیة للشركاتت 11

 ااآلليیة االمتبعة لدىى االشركاتت ااألعضاء إلشرااكك موظظفيیهھا كمتطوعيین في نطاقق ووااسع من ااألنشطة االمتعلقة بالكوااررثث
 وويیسعى أأعضاء مجموعة ااألبحاثث إإلى االتعلم. بدءًاا من ااالستعداادد لهھا ووووصوالً إإلى إإصالحح ااألضراارر ططويیل االمدىى

 باإلضافة إإلى مشارركة االمعاررفف االجديیدةة في االمجالل من خاللل سلسلة من٬، ووتطبيیق كل ما يیتعلمونهھ في براامج شركاتهھم
 في 2015أأبريیل لعامم /نيیسانن 15_ 13ووقد ااجتمعت االمجموعة في . االندووااتت ااإللكتروونيیة ووااالجتماعاتت االشخصيیة

 مكاتب شركة قوقل بمديینة نيیويیورركك وورركزتت في نقاشاتهھا على فهھم آآليیة ااستجابة منظمة ااألمم االمتحدةة وواالوكاالتت
 وومن خاللل االنقاشاتت االتي جرتت بيین ممثلي منظمة ااألمم. ااإلنسانيیة لألززماتت ووأأفضل سبل إإبراامم االشرااكاتت معهھم

 ووتشمل. تعرفواا على نقاطط االقوةة في االشرااكاتت ووأأفضل أأددوواارر االمتطوعيین٬، االمتحدةة وواالوكاالتت ااإلنسانيیة االسبعة
 منظمة ااألمم االمتحدةة للشووونن ااإلنسانيیة وومنظمة متطوعي ااألمم االمتحدةة: االمنظماتت االتي شارركت في ااالجتماعع ما يیلي

وواالبرنامج االعالمي للغذااء ووااليیونيیسيیف وومنظمة إإنقاذذ ااألططفالل وومنظمة كيیر االعالميیة وومنظمة جيیش االخالصص.

 االخيیريیة بأنن االشركاتت  )UPS(هھھھذاا ووذذكر ررئيیس مجموعة ااألبحاثث إإددووااررددوو ماررتيینيیز ررئيیس مؤسسة يیو بي إإسس 
 ووعالووةة على ذذلك فإنن االمنظماتت غيیر االربحيیة تحتاجج. تتطلع لتقديیم يید االعونن لمساعدةة االمتضررريین من االكوااررثث

 للمساعدااتت ووتفتقر إإليیهھا؛ وولتحقيیق هھھھذاا ااألمر فإننا بحاجة إإلى حلقة ووصل مشتركة بيین االقطاعيین؛ لذلك فإنن مجموعة
 ووكانن. ااألبحاثث تسعى لتمكيین هھھھذيین االقطاعيین من االتفاهھھھم وومساعدةة االشركاتت على تعلم آآيیة عمل إإددااررةة االكوااررثث

 مساعدةة االشركاتت على االتوصل لفهھم أأفضل االسبل 2015االهھدفف من ااجتماعع مجموعة االكوااررثث االذيي عقد في رربيیع 
 ووتقبل ما نتوقع أأنن يیظل حوااررًاا مستمرًاا بيین االقطاعع االخاصص وواالمنظماتت غيیر االحكوميیة حولل كيیفيیة٬، إلددااررةة االكوااررثث

.االعمل معًا في إإددااررةة االكوااررثث
 

)IAVE(أأخبارر من أأعضاء منظمة 

الجئ سورريي في ااألررددنن: تطوعع ليیهھربب من مأساتهھ
في االدوولل االعربيیة) IAVE(بقلم باتريیشيیا نبتي االممثلة ااإلقليیميیة لمنظمة 

 ماليیيین الجئ سورريي في لبنانن ووتركيیا 4يیوجد ااآلنن أأكثر من 
 وويیشكل ااألططفالل أأكثر من نصف هھھھذاا٬، ووااألررددنن ووددوولل غيیرهھھھا

 وومن قلب هھھھذهه االمأساةة تتجلى لنا قصة مؤثرةة من مخيیم. االعددد
 لتذكرنا بمدىى اانتفاعع االمتطوعيین من٬، االزعتريي باألررددنن

 هھھھربب. االتطوعع في نفس االوقت االذيي يینفعونن غيیرهھھھم بهھ كذلك
 عامًا مع عائلتهھ من ددررعا بسورريیا 23سامي االبالغ من االعمر 
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 ووفقد ااألمل لدررجة أأنهھ لم٬، أأعطيیت لعائلتهھ فشعر بالمملووأأمضى أأوولل ثمانيیة أأشهھر في خيیمة . 2013إإلى ااألررددنن في 
.يیغاددرر تلك االخيیمة إإال في حالل االضرووررةة االقصوىى

 ووقد كانن ذذااكك االشخص أأحد. وولكن تغيیرتت حيیاتهھ في ذذلك االيیومم حيین ناددااهه صديیقهھ ألنن أأحدهھھھم ااحتاجج لمترجم شفويي
 ٬، في االمخيیم االعامليین في منظمة فيیلق االرحمة؛ فساعدتهھ تلك االتجربة على ااالنضمامم لصفوفف االموظظفيین االمتطوعيین

 حيیث تعد منظمة فيیلق االرحمة إإحدىى االمنظماتت االتي تقدمم االمساعدةة في مخيیماتت االالجئيین االسورريیيین بالمنطقة بتوفيیر
 ووحفر ااآلبارر لزيیاددةة مواارردد االميیاهه االنظيیفة٬، كما أأنهھا تدعم٬، االمالبس ووااألغطيیة وواالمستلزماتت االمنزليیة لالجئيین

 االمجموعاتت االمجتمعيیة لتخفف من عبئهھا وو تساعدهھھھا على االتوصل لحلولل مشتركة لمشكالتهھا االطاررئة وو كذلك على
.اابتكارر أأماكن آآمنة للعب ااألططفالل

 تعرفف سامي على براامج منظمة فيیلق االرحمة
 وواالفرصص االمتاحة فيیهھا لتطوعع االالجئيین لدعم تلك
 االبراامج٬، ووتمكن في ووقت قيیاسي أأنن يیصبح مدرربًا

 لرفع ااألثقالل وو االمشرففً على االموقع حيیث يیُخصص
 وويیحتويي. مكانن مالئم لألططفالل في مخيیم االزعتريي

 االمكانن االذيي يیتطوعع فيیهھ على أأددووااتت رريیاضيیة ووفريیق
مصاررعة ووتتوفر صفوفف

 للفنونن االقتاليیة ووصفوفف ررقص لألططفالل بمختلف
.أأعماررهھھھم

 كانت تحطمني ووحيینما اانضممت" أأشهھر في االمخيیم بأنهھا  8وو يیصف سامي إإحساسس االوحشة االتي اانتابتهھ في أأوولل 
 لقد". وو تشعركك بأنك مفيید٬، لمنظمة فيیلق االرحمة بدأأتت برؤؤيیة االناسس وومقابلتهھم ووتقديیم االمساعدةة لهھم تُشعركك بالتحسن

 ررأأىى سامي أأنن االبرنامج االمخصص لألططفالل يیمنحهھم ااألمل وويیجعلهھم يیتطلعونن للمستقبل بدالً من االخوضض في عرااكاتت
 ووقد كانت االتجربة مثمرةة جدًاا بالنسبة لسامي ووحيین اانتقلت عائلتهھ للجزاائر قررر االبقاء في. وومشاجرااتت لتمضيیة أأووقاتهھم

.االمخيیم ووااالستمراارر في االعمل االتطوعي هھھھناكك

 ااألمر االذيي ددفع منظمة فيیلق٬، إإنن سامي يیمثل قدووةة هھھھامة لغيیرهه في االمخيیم؛ ووهھھھذهه االقصة تستحق أأنن تُنشر في كل االعالم
االرحمة إإلى إإعداادد مقطع فيیديیو يیتحدثث عن سامي.

 ـــــــــــــ
تصويیر سميیة آآغا لمنظمة فيیلق االرحمة

-https://www.mercycorps.org/articles/jordan-syria/refugee: جميیع االصورر وواالمعلوماتت مصدررهھھھا 
role-model

 
 

االتطوعع في االبوسنة وو االهھرسك
في االبوسنة وواالهھرسك) IAVE(بقلم فاهھھھيیداا هھھھوززيیجرووفيیك٬، االممثلة االوططنيیة لمنظمة 

 االمنظمة االوحيیدةة االتي باددررتت بتطويیر االعمل االتطوعي في االبوسنة وواالهھرسك) اابتسامة االحيیاةة(كانت االمنظمة ااإلنسانيیة 
 وولكن االيیومم نستطيیع أأنن نقولل بأنن فكرةة االتطوعع ليیست جديیدةة أأوو. ووظظل االحالل على ما هھھھو عليیهھ لفترةة ططويیلة 1966عامم 

 غيیر معرووفة في االمجتمع االبوسني؛ فحركة االتطوعع في ااززدديیادد متزاامن مع تطويیرهه االمستمر ووااإلعالنن عنهھ في كل
.باإلضافة إإلى ااززدديیادد عددد االمنظماتت االتطوعيیة٬، أأررجاء االبالدد
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 كما تبنت االجمهھورريیة االصربيیة ووااتحادد. ووقد حدددتت االبوسنة وواالهھرسك معنى االتطوعع قانونيیًا ووسنت االقواانيین االمتعلقة بهھ
 فإنهھ ال٬، ووبالرغم من مدىى االتقدمم االذيي يیشهھدهه االتطوعع في االبوسنة وواالهھرسك. االبوسنة وواالهھرسك قواانيین تخص االتطوعع

.وويیظل االتطوعع في حالة تطورر غيیر متساوويیة جغراافيیًا وودديیموغراافيیًا. يیزاالل بحاجة للمزيید من االتطويیر
 وويیعودد سبب هھھھذاا االتفاووتت إإلى كونن االتطورر. يیوجد االتطوعع في مجتمعاتت محدددةة فقط بيینما يینعدمم في مجتمعاتت أأخرىى
 ووتسعى االمنظماتت غيیر االحكوميیة االملتزمة. يیعتمد بشكل كبيیر على االمنظماتت غيیر االحكوميیة ووقدررتهھا على االعمل

 فإنهھ يیصعب عليیهھم حتى مع االعمل٬، ووبالرغم من ذذلك. بعملهھا جاهھھھدةة لتطويیر االعمل االتطوعي ووددعمهھ ووجمع االتبرعاتت
 ووما ززاالت بيیئة تطويیر االعمل االتطوعي في االبوسنة وواالهھرسك. االدؤؤووبب توسيیع نطاقق تأثيیرهھھھم في كافة أأررجاء االبالدد

 تشكل تحديیًا ألنن االبنى االتحتيیة وواالمواارردد االضروورريیة للحفاظظ على شعبيیة االتطوعع ووتسهھيیل سيیر االعمل االتطوعي وو
.ااستمراارريیتهھ ال تزاالل غيیر مضمونة

 ووتبقى ااالحتفاالتت االكبرىى وواالحمالتت االمنظمة أأشهھر.يیتخذ االتطوعع في االبوسنة وواالهھرسك عدددًاا مختلفًا من ااألشكالل
 وونحن نتمنى أأنن نشهھد االمزيید من. حيیث يیصب تركيیزهھھھا على االمساعدااتت ااإلنسانيیة٬، أأشكالل االمشارركة االتطوعيیة

.االتغيیيیرااتت في االمجتمع االتطوعي في االبوسنة وواالهھرسك بحيیث نتمكن من االتغلب على االمشكالتت االتي نعانيیهھا حاليیًا
 

ررئيیس تنفيیذيي جديید لمركز نيیوززلنداا للعمل االتطوعي
 

.خلفًا لسابقتهھ فانيیسا دديیروو) VNZ(عُيین سكوتت ميیلر ررئيیسًا تنفيیذيیًا جديیدًاا لمركز نيیوززلنداا للعمل االتطوعي 
 وو هھھھو االمشرووعع٬، وو كانن سكوتت يیقدمم خدماتهھ للمركز سابقًا بوصفهھ االمديیر االعامم لمشرووعع بالدنن تشارريیتابل ترست

 حيیث يیُمكّن ااألشخاصص ذذوويي ااالحتيیاجاتت االخاصة من االعيیش بكراامة وو ذذلك٬، االحائز على جائزةة االمشارريیع ااالجتماعيیة
 وو ذذكر ميیلر في االمقدمة االتي كتبهھا بنفسهھ لعمودد حديیث االتطوعع االمنشورر في االنسخة. في نطاقق أأرربع مدنن في نيیوززلنداا

 أأنا أأتطلع بالتأكيید للعمل مع أأعضائنا وو مع قطاعع تطوعي أأكبر): "VNZ(اااللكتروونيیة من ااألخبارر االشهھريیة لمركز 
 حتى نضمن بأنن االمتطوعيین وو بأنن االعمل االتطوعي ال يیزاالل يیملك صوتًا قويیًا يیعودد نفعهھ على ااألفراادد وو على

".االمجتمعاتت في نيیوززلنداا
 

(كونهھ االشخص االذيي سيیتم االتوااصل معهھ في ااألمورر االمتعلقة بدوورر مركز ) IAVE(وو نحن نرحب بسكوتت في شبكة 
VNZ (فهھذاا هھھھو بريیدهه اااللكترووني٬، إإذذاا أأررددتت مشارركتنا في االترحيیب بهھ. وو كونهھ ممثلنا االوططني في نيیوززلنداا 
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  االتطوعع؟defineكيیف تعرفف/
ً تعريیفنا للتطوعع لألخذ بعيین ااالعتبارر كيیفيیة ااغتنامم االتطوعع في ااسترااليیا  ترااجع بناءً على ااخر صحيیفة االكتروونيیة  حاليیا

 ااألشخاصص لوقتهھم.
 االمرااجعة االوططنيیة لهھا تأثيیر كبيیر على ااتخاذذ االقرااررااتت من قبل االحكوماتت ٬، وومرااكز االمتطوعيین وو االمنظماتت

 االتطوعيیة االتي تنطويي على . فالتعريیف االمنقح لهھ االقدررةة على االتأثيیر على كيیفيیة إإددااررةة االمتطوعيین ووقيیاسس مدىى االتطوعع
وو كيیفيیة االحفاظظ على أأسترااليیا ووتطبيیق معايیيیر أأفضل االمماررساتت في هھھھذاا االقطاعع.

-http://www.volunteeringaustralia.org/policy-and-best   ,    إإذذاا أأررددتت أأنن تعرفف أأكثر تفضل بزيیاررةة
practise/definition-of-volunteering/have-your-say  /  .   

 2015في أأووررووبا مؤتمر بناء االقدررااتت االتابع لمركز متطوعي أأووررووبا رربيیع ) IAVE(حضورر أأعضاء منظمة 
مديیر قسم تطويیر االشبكة٬، رراامونا ددررااجوميیر: كتبهھ  
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 وو مركز) SMART(وو بالتعاوونن مع كل من جمعيیة تنميیة االمجتمع االمدني ) CEV(نظم مركز متطوعي أأووررووبا 

 في االفترةة مابيین االثالث وو االعشريین وو االراابع وو٬، أأووسيیجاكك االتطوعي مؤتمرًاا لبناء االقدررااتت في مديینة ززاادداارر بكرووااتيیا
 منهھجيیة متعدددةة ااآلررااء حولل مرااكز االتطوعع في- ااختر وو ااجمع"أأبريیل وو ذذلك تحت عنواانن /االعشريین من شهھر نيیسانن

 ٬،وو على مداارر االيیوميین. ددوولة مختلفة في أأووررووبا 20فرددًاا قدمواا من  70وو قد شارركك في االحدثث تقريیبًا أأكثر ". أأووررووبا
 عُقدتت االعديید من ووررشش االعمل االتي تناوولت ددوورر مرااكز االعمل االتطوعي وو أأنشطتهھا باإلضافة إإلى موااضيیع أأخرىى

 وو معايیيیر االجوددةة بالنسبة لمرااكز االعمل٬، وو مشارركة ااألططفالل وو االشبابب٬، وو حمايیة االطفل٬، تضمنت إإددااررةة االتطوعع
 وو أأخيیرًاا االتطوعع عبر٬، وو كذلك االمرااكز االتطوعيیة كمرااكز مناصرةة وو تحفيیز االتطوعع وو االقيیمة ااالقتصادديیة٬، االتطوعي

.شبكة ااالنترنت
 

 االقاددميین من ررووسيیا وو االبوسنة وو االهھرسك وو االداانمركك وو اانجلتراا وو اايیرلنداا) IAVE(وو قد أأُتيیح االمجالل ألعضاء منظمة 
.االشماليیة وو جمهھورريیة اايیرلنداا وو فرنسا وو ااسبانيیا للقاء بعضهھم االبعض وو تباددلل االنقاشاتت مع نظراائهھم

 وو االرئيیس االتنفيیذيي للعمل االتطوعي حاليیًا عن) IAVE(االعضو في مجلس إإددااررةة منظمة ٬، وو عبّر وويینديي ااووززبوررنن
 لقد كانن ووااضحًا من خاللل االنقاشش مع االمشارركيین االعامليین في مرااكز االعمل االتطوعي أأنن هھھھناكك آآررااء قويیة: "ررأأيیهھ فقالل

 وو إإيیجابيیة حيیالل ددوورر االمرااكز االتطوعيیة في تشجيیعهھا للمشارركة االتطوعيیة وو تمكيینهھا ااألفراادد من االحصولل على االفرصص
 حتى تعززز تجربتهھا في االتطوعع وو تحقق٬، االتطوعيیة وو كذلك تقويیتهھا لكفاءةة االمنظماتت االتي تتضمن أأنشطة تطوعيیة

".ااالستفاددةة االقصوىى من تأثيیر إإسهھاماتهھا

 في ااهھھھتمامهھما حيیث يیوليیانن ااعتباررًاا وو ددعمًا لتطويیر االمنظماتت االقائدةة) CEV(وو مركز ) IAVE(وو تتشارركك منظمة 
 وو هھھھي االمنظماتت االتي يیمكن أأنن تضيیف قيیمة سوااء على االمستوىى; للعمل االتطوعي وو االقويیة محليیًا وو إإقليیميیًا وو ووططنيیًا

.االفردديي أأوو االجماعي إإلى االعمل االتطوعي من حيیث تشجيیعهھ وو تنميیتهھ وو قيیاسس أأهھھھميیتهھ

 في االعمل على مشرووعع بحثي جديید يیفصل االشرحح) IAVE(وو بيینما تشرعع منظمة : "وو ذذكر وويینديي ااووززبوررنن أأيیضًا
 مع) CEV(سيیكونن من االراائع أأنن نرىى كيیف يیشتركك أأعضاء مركز ٬، حولل االبنيیة االتحتيیة االقيیادديیة للتطوعع وو يیوضحهھا

".في هھھھدفف ووااحد للحفاظظ على ااستداامة االتطوعع وو تنميیتهھ باعتباررهه حركة عالميیة وو قوةة اايیجابيیة للتغيیيیر) IAVE(منظمة 
 
 

معرضض تطوعي فريید من نوعهھ
في جوااتيیماال) IAVE(االممثل االوططني لمنظمة ٬، كاررمن تشفارريیا: كتبهھ

ال

 
 معرضهھ االتطوعي El Centro de Voluntariado Guatemaltecoأأقامم مركز ااألعمالل االتطوعيیة في جوااتيیماال 

 وو قد ااشتركك في إإقامتهھ هھھھذهه االسنة بلديیة جوااتيیماال وو. أأبريیل/االثاني عشر في االيیومم االساددسس وو االعشريین من شهھر نيیسانن
 وو قد ااستضافت إإحدىى االشوااررعع االرئيیسيیة االوااقعة في أأحد ااألحيیاء االمعرووفة في مديینة. 2015تدكس جوااتيیماال

.جوااتيیماال هھھھذاا االحدثث
 

 وو عددد من االمنظماتت ااألخرىى منصاتت على El Centro de Voluntariado Guatemaltecoوو اانشأ مركز 
 كما تم إإعطاء االمنظماتت. االشاررعع تستعرضض فيیهھا جهھوددهھھھا االتطوعيیة وو تدعو االجمهھورر لالنضمامم لهھا كمتطوعيین

 وو تساعد إإلى اانضمامم٬، االمشارركة في االحدثث هھھھذهه االسنة تحديیًا يیتمثل في اابتكارر لعبة تًظهھر االجهھد االخاصص بالمنظمة
 قامت إإحدىى االمنظماتت االمعنيیة بتعزيیز االقيیم بيین ااألططفالل وو: فمثالً. االناسس للتطوعع بطريیقة أأكثر مرحًا وو مروونة

 حيیث ااستبدلت جميیع ااألررقامم)٬، يیانصيیب االتضامن" ("Lottery of Solidarity االمرااهھھھقيین بابتكارر لعبة أأططلقت عليیهھا
 بيینما ررتبت منظمة أأخرىى تعمل مع. االمعتاددةة االموجوددةة على أأووررااقق االيیانصيیب بعددد من االقيیم ااألخالقيیة االمختلفة

 بحيیث يیتوجب على االمشارركيین فيیهھا إإنهھاء االسباقق وو هھھھم معصوبي٬، ااألططفالل فاقديي االسمع وو االبصر مسابقة تحَمُل



.االعيینيین
 

 وو٬، شخص 300االذيي حضرهه ما يیقارربب االـ 2015أأقامت تيید توكس حدثث تيیدكس جوااتيیماال٬، وو بالتزاامن مع االمعرضض
 وو. تطويیر االنفس وو ااإلسكانن االمستداامم وو قضايیا ااجتماعيیة وو أأيیضًا موضوعع االتطوعع: تناوولل موضوعاتت مختلفة منهھا

 ددُعي االجمهھورر خاللل االعرووضض للخرووجج وو ززيیاررةة االمنصاتت لتتسنى لهھم االمشارركة في بناء جوااتيیماال وو تنميیتهھا كما
.نتخيیلهھا

 
أأخبارر من االمجتمع االتطوعي االعالمي

 

!سلم تقريیركك: 2015االيیومم االعالمي لخدمة االشبابب
 

 فباعتباررهه أأضخم حدثث! نجاحًا عظيیمًا ) أأبريیل 19-17االمُقامم في االفترةة من  (2015شكّل االيیومم االعالمي لخدمة االشبابب
 وو لمشاهھھھدةة. شارركك ماليیيین االشبابب في هھھھذاا االحدثث بهھدفف تطويیر مجتمعاتهھم من خاللل االتطوعع٬، خدمي في االعالم

 على شبكة YSAااضطلع على حسابب مؤتمر : مختلف ااألنشطة االتطوعيیة االتي أأقامهھا االشبابب من حولل االعالم
. GYSD#وو هھھھاشتاقق    YouthService  @اانستاجراامم 

 
 على YSAااضطلع على حسابب مؤتمر : وو لمشاهھھھدةة مختلف ااألنشطة االتطوعيیة االتي أأقامهھا االشبابب من حولل االعالم

. GYSD#وو هھھھاشتاقق    YouthService  @شبكة اانستاجراامم 
. hereهھھھنا  YSAشارركك قصة مشرووعك مع مؤتمر ٬، لتسجيیل مساهھھھمتك

 ااضطلع على. أأبريیل/نيیسانن 17-15وو االذيي سيیقامم في االفترةة من  2016وو ال تنسَ موعد االيیومم االعالمي لخدمة االشبابب
. hereاالمزيید من االمعلوماتت عن حدثث االسنة االقاددمة من هھھھنا 

 
 

ما هھھھي قيیمة ووقت االتطوعع؟
 

 وو هھھھي شبكة قيیادديیة للمنظماتت غيیر االربحيیة وو االمؤسساتت وو االشركاتت االمعنيیة- أأعلنت منظمة ااندبندنت سكتورر 
 االحسبة االجديیدةة للقيیمة االماليیة للتطوعع خاللل ااألسبوعع االوططني االتطوعي في االواليیاتت  -باززددهھھھارر االمصلحة االعامة

.وو هھھھي حسبة خاصة بالمنظمة٬، أأبريیل/نيیسانن 18-٬12، االمتحدةة
 وو٬، 2013سنتًا عن االعامم  52أأيي بزيیاددةة ٬، ددووالرر 23.07إإلى أأنن قيیمة ساعة االتطوعع هھھھي  2014وو يیشيیر تقديیرهھھھا لعامم 

 اانخفاضض قيیمة االساعاتت االتطوعيیة على مستوىى كما حدّثت االمنظمة. بالمئة عن االعامم االمنصرمم 2.3ااررتفاعع بنسبة 
 ددووالرر في مقاططعة 39.86ددووالرر في أأرركانساسس صعوددًاا نحو  19.31حيیث ترااووحح بيین  2013االواليیة في االعامم 

.كولومبيیا

.صفحة منظمة ااندبندنت سكتوررتفضل بزيیاررةة ٬، وو لتعرفف االمزيید عن االكيیفيیة االتي تم بهھا ااحتسابب هھھھذهه االقيیم
 

http://www.independentsector.org/volunteer_time?_cldee=a2VubkBjaXZpbHNvY2lldHljb25zdWx0aW5nLmNvbQ==&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Value%20of%20Volunteer%20Time
http://www.gysd.org/
http://www.gysd.org/report
https://instagram.com/youthservice/
https://instagram.com/youthservice/

	رئيس تنفيذي جديد لمركز نيوزلندا للعمل التطوعي
	حضور أعضاء منظمة (IAVE) في أوروبا مؤتمر بناء القدرات التابع لمركز متطوعي أوروبا ربيع 2015
	معرض تطوعي فريد من نوعه
	أخبار من المجتمع التطوعي العالمي
	اليوم العالمي لخدمة الشباب2015: سلم تقريرك!

	متطوعين: تعزيز الأمن والمجتمعات المترابطة من أجل تطوير مستدام.
	كيلي بيتس، الرئيس الدولي للمنظمة

