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IAVEااألخبارر من 
 ااألعضاء االجددد االمنتخبونن لمجلس إإددااررةةIAVE
 االراابطة تطلقGNNVCاالشبكة االعالميیة لمرااكز االتطوّعع االوططني : 
 مجلسIAVEيیلتقي في عُمانن 
 تكريیم متطوعيIAVEاالقيیادديیيین  
االتقريیر ااألوولل من مؤتمر آآسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ

 ااإلقليیمي للدوولل االعربيیة : تقريیر خاصصIAVEمؤتمر 

IAVEأأخبارر من أأعضاء 
بنما تطلق مركزاا إإقليیميیا للتطوعع

IAVEاالكلمة ااألخيیرةة : ما يیلزمم الستضافة االمؤتمر ااإلقليیمي لـ 

----------------

2014 كانونن االثاني يینايیر/31خبر عاجل – سعر  يیمتد إإلى 

 ٬، "االسعر االخاصص بالموقع" سعر االتسجيیلكانونن ااألوولل دديیسمبر/ 31كانن مقررر أأصالً أأنن يینتهھي في 
  ووقد تم تمديید أأسترااليیا٬،ساحل االذهھھھب) في جولد كوست (2014 االعالمي للتطوعع IAVEلمؤتمر 

   للتسجيیل. هھھھذاا يیعتبر2014 لتمكيین االناسس من ااستخداامم ميیزاانيیاتت  كانونن االثاني  يینايیر/31إإلى 
  ددووالرر أأمريیكي أأقل من أأسعارر "االمسجليین في ووقت90 - ما يیقربب من IAVEسعر هھھھائل ألعضاء 

  ااآلنن في  ددووالرر أأمريیكي أأقل من ااألسعارر االقيیاسيیة. ننصحكم باالططالعع عليیهھ175مبكر"٬، وومبلغ 
www.iave2014.org/registration .

http://www.iave2014.org/registration%20


IAVE ااألعضاء االجددد االمنتخبيین لمجلس إإددااررةة

 يیسرنا أأنن نعلن عن نتائج ااالنتخاباتت االتي ااختتمت مؤخرًاا للممثليین ااإلقليیميیيین لمجلس إإددااررةة
IAVE:ووهھھھم 

أأفريیقيیا - االيیزاابيیث ااووكيیزيي٬، نيیجيیريیا (جديید)
آآسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ - يیونايي بارركك٬، كورريیا (جديید)

أأووررووبا - يیوجيین بالدااسس٬، أألمانيیا (أأعيید اانتخابهھ)
أأمريیكا االالتيینيیة - اايیراايیداا مانزاانيیل٬، فنزوويیال (جديید)

أأمريیكا االشماليیة - ررووثث ماكيینزيي٬، كنداا (جديید)

  . جميیع2012باتريیسيیا نبتي٬، االممثل ااإلقليیمي لألمم االعربيیة٬، ووأأعيید اانتخابهھا لواليیة ثانيیة في عامم 
االممثليین ااإلقليیميیيین تخدمم فترةة ثالثث سنوااتت وومؤهھھھليین إلعاددةة اانتخابهھم لواليیة ثانيیة.

IAVE تطلق GNNVCاالشبكة االعالميیة لمرااكز االتطوعع االوططنيیة : 

  بأنن تعلن أأنهھ سيیتم توسيیع نطاقق اانتشاررهھھھا االعالمي مع إإططالقق أأحدثث مباددررااتهھاIAVE تفخر 
 للمساعدةة في بناء ووتعزيیز ووتطويیر االعمل االتطوعي في جميیع أأنحاء االعالم . وويیسمى هھھھذاا االجهھد

 GNNVC/Global Network of National Volunteerاالشبكة االعالميیة لمرااكز االتطوعع االوططني (

Centers.(

 أأططلقت االشبكة ررسميیا خاللل االمؤتمر ااالقليیمي االراابع عشر للتطوعع في آآسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ
  هھھھوIAVE دديیسمب/كانونن ااألوولل. هھھھدفف 11وواالذيي عقد في ماكاوو٬، جمهھورريیة االصيین االشعبيیة٬، في 

 ) في خلق ثقافةNVCsتسليیط االضوء على االدوورر االهھامم االذيي تقومم بهھ مرااكز االتطوعع االوططني (
االعمل االتطوعي في بلداانهھم.

 االغرضض من االشبكة االعالميیة هھھھو تعزيیز االعمل االتطوعي في جميیع أأنحاء االعالم من خاللل تسخيیر
ووتطويیر االنفوذذ وواالقدررةة ووقيیاددةة االمنظماتت على االمستوىى االوططني لتعزيیز ووددعم االعمل االتطوعي.

 ٬، عن هھھھذهه االمباددررةة االجديیدةة: "في كثيیر من االبلدااننIAVEوويیقولل االدكتورر كانغ هھھھيیونن لي٬، ررئيیس 
 االبنيیة االتحتيیة لتعزيیز ووددعم االعمل االتطوعي متطوررةة بيینما في بلداانن أأخرىى عددد قليیل من االمنظماتت
 في كثيیر من ااألحيیانن بمواارردد أأقل يیعملونن لزيیاددةة االوعي االتطوعي ووتهھيیئة االدعم االمناسب لحالتهھم٬،

   أأنن هھھھناكك قوةة في هھھھذاا االتنوعع٬، ووبالتالي تسعى إلنشاء شبكة دديیناميیكيیة من االمنظماتتIAVEووتعتقد 
االتي لديیهھا االقدررةة على توفيیر االتركيیز االوططني على االعمل االتطوعي".

 من خاللل أأنشطتهھا ستوفر االشبكة االعالميیة ووسيیلة لرفع مستوىى االوعي حولل االدوورر االذيي تقومم بهھ
 االمنظماتت االتطوعيیة االقيیادديیة االوططنيیة في تطويیر ثقافة االعمل االتطوعي في مختلف بلداانن االعالم.
 سوفف يیمكن عملهھا االمنظماتت ذذااتت االتوجهھاتت االمتقارربة للمشارركة٬، ااالتصالل وواالتعلم من بعضهھم
 االبعض. ووأأعضاء االشبكة االعالميیة سوفف يیساعدوونن أأيیضًا على ددعم إإنشاء أأوو تطويیر مرااكز ووططنيیة

للمتطوعيین.



   االعالمي للتطوعع في لندنن في ااجتماعع خاصصIAVE في مؤتمر GNNVCبدأأ االعمل على إإنشاء 
 ألكثر من أأرربعيین من مرااكز االتطوعع االوططنيیة االتي تمولهھا شركة فورردد للسيیاررااتت. ترأأسس وويینديي

 أأووززبوررنن٬، االرئيیس االتنفيیذيي لـ "تطوعع ااآلنن" في أأيیرلنداا االشماليیة٬، ووممثل مركز االتطوعع في مجلس
  من كل منطقة من مناططق االعالم االتي ططوررتت٬NVCs، مجموعة عمل خاصة من IAVEإإددااررةة 

.GNNVC االسيیاساتت ووااإلططارر االتشغيیلي لـ IAVEووأأووصت لمجلس إإددااررةة 

.www.iave.org/globalnetworkلمزيید من االمعلوماتت حولل االشبكة االعالميیة٬، يیرجى ززيیاررةة 

  يیجتمعونن في عُماننIAVEمجلس إإددااررةة 

 GoToMeetingيیجتمع مجلس ااإلددااررةة أأرربع مرااتت في االسنة - ثالثة هھھھي "اافترااضيیة" عبر خدمة 
 تشريین نوفمبر/23-22على ااالنترنت٬، ووااحد هھھھو شخصيیًا. هھھھذاا االعامم ااالجتماعع االشخصي جرىى في 

االمؤتمر ااإلقليیمي االثاني للتطوّعع في االدوولل االعربيیة  للمنظمة. بالتزاامن مع عُمان في مسقط٬، االثاني

  ططواالل عاممIAVEتلقى االمجلس٬، ناقش ووقبل تقريیراا مسهھبا من ااألمانة االعامة عن أأنشطة برنامج 
 ؛ ااستعرضض االوضع االمالي االحالي للراابطة؛ ووتقيیيیم عمل فريیق ااألمانة االعامة٬، مؤكداا2013

 ااستمراارر االعقد االحالي لمدةة سنتيین مع االمجموعة ااالستشارريیة للمجتمع االمدني في ووااشنطن
  وومشارركتهھ مع جميیع2014 كامالً في بداايیة عامم 2013االعاصمة. ووسيیتم إإنهھا االتقريیر االسنويي لعامم 

ااألعضاء ووأأصحابب االمصلحة ااآلخريین.

باإلضافة إإلى ذذلك٬، قامم االمجلس:

§ 2013 أأكد نتائج ااالنتخاباتت عامم.
§ 2015 أأكدتت ااختيیارر فيیتنامم االبلد االمضيیف للمؤتمر ااإلقليیمي آلسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ.
§ تطويیر سيیاسة جديیدةة بشأنن ااستخداامم ااسم IAVEمن خاللل االمنظماتت االمحليیة أأوو االوططنيیة  

.IAVEاالرااغبة في إإثباتت عالقتهھا 
§ تأيیيید "بارريیس االوفاقق" على االتطوعع االدوولي االذيي تم ووضعهھ في مؤتمر ICVO.ااألخيیر 
§مرااجعة وواالمواافقة على سلسلة من االعمليیاتت االدااخليیة وواالمباددئئ االتوجيیهھيیة لتعزيیز عمل االمجلس  

نفسهھ.

 االقيیادديیيینIAVEتكريیم متطوعي  

قامم مجلس ااإلددااررةة خاللل ااجتماعهھم في عُمانن بوددااعع ااألعضاء االذيین يیغاددرروونهھم النتهھاء فترتهھم:

§هھھھونورر سايیتسو٬، االممثل ااإلقليیمي ألفريیقيیا٬، توغو 
§االدكتوررةة أأميیليیتا جو٬، االممثل ااإلقليیمي لل آآسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ وواالفلبيین 
§االدكتوررةة ددااسيیل أأسيیفيیدوو٬، االممثل ااإلقليیمي ألمريیكا االالتيینيیة ووبنما 
§دديیفيید ستايیرسس٬، االممثل ااإلقليیمي ألمريیكا االشماليیة٬، االواليیاتت االمتحدةة 

 ووتم أأيیضًا تكريیم االدكتوررةة باتريیسيیا نبتي باسم "عضو مجلس ااإلددااررةة للسنة" تقديیرًاا للعمل االذيي
  من االممثليین االوططنيیيیيین ووااألعضاء في منطقة االدوولل االعربيیة٬،IAVEقامت بهھ لتطويیر شبكة 

 في االمنطقة ووخدمتهھا أأميینا للمجلس.IAVEوواالتخطيیط ووإإددااررةة أأوولل مؤتمريین إإقليیميیيین لـ 

http://www.iave.org/globalnetwork


 IAVEووقررروواا غاليینا بوددرريینكوفا بأنهھا "االممثل االوططني لهھذاا االعامم" لقيیاددتهھا االراائعة في بناء ررؤؤيیة
  من ااألفراادد65وومصدااقيیتهھا في ررووسيیا ووتوظظيیفهھا االناجح جدًاا لألعضاء٬، االذيین بلغ مجموعهھم ااآلنن 

 وواالمنظماتت في جميیع أأنحاء ررووسيیا٬، مما يیجعلهھا ووااحدةة من أأكثر االبلداانن عضويیاتت لديینا. ووتم تقديیم
  ااإلقليیمي في آآسيیا وواالمحيیطIAVE دديیسمب/كانونر في ماكاوو في االمؤتمر 9غاليینا مع جائزتهھا يیومم 

االهھاددئئ.

االتقريیر ااألوولل من مؤتمر آآسيیا وواالمحيیط االهھادديي

 12-9 ااإلقليیمي االراابع عشر في آآسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ في ماكاوو٬، االصيین IAVEتم عقد االمؤتمر 
  للمتطوعيین االشباببIAVE بلداا وونظيیرهه مؤتمر 17 مشارركا من 300 مع  كانونن ااألووللدديیسمبر/

 في آآسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ ااإلقليیمي مع أأكثر من ستيین مشارركًا إإضافيیيین. ووهھھھناكك تقريیر كامل عن
 . عظيیم شكرنا لجمعيیة االخدمة االتطوعيیة فيE- IAVEاالمؤتمر سيیكونن في يینايیر/كانونن االثاني 

 ماكاوو بصفتهھا االمنظمة االمضيیفة وولرئيیسهھا االتنفيیذيي ليیو هھھھونغ٬، ممثلنا االوططني٬، وواانطوني هھھھويي٬،
ررئيیس االلجنة االمنظمة للمؤتمر٬، لقيیاددتهھم.

 ااالقليیمي للتطوعع في االدوولل االعربيیةIAVEمؤتمر 
تقريیر خاصص

االمؤتمر ااإلقليیمي االثاني للتطوّعع في االدوولل االعربيیة  للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة 
2013 تشريین االثاني نوفمبر/26-24مسقط٬، سلطنة عُمانن - 

  في االدوولل االعربيیة٬،IAVE[تم إإعداادد هھھھذاا االتقريیر من االدكتوررةة باتريیسيیا نبتي٬، االممثل ااإلقليیمي لـ 
من لبنانن.]

  في مسقط٬،تشريین االثاني نوفمبر/26-24عقد االمؤتمر ااإلقليیمي االثاني للتطوعع في االدوولل االعربيیة 
 سلطنة عُمانن٬، تحت ررعايیة معالي ددرروويیش إإسماعيیل بن علي االبلوشي االوززيیر االمسئولل عن
 االشؤوونن االماليیة. ووقد ااستضافتهھ االجمعيیة االعُمانيیة لحمايیة االمستهھلك٬، عضو منذ فترةة ططويیلة من

االمنظمة٬، وواالمضيیف سابقًا لعددد من االبراامج االتدرريیبيیة االهھامة عن االعمل االتطوعي.

  ددوولة غيیر14 ددوولة عربيیة وو22 من 20 من قاددةة االعمل االتطوعي االمؤتمر من 300حضر حواالي 
 عربيیة من جميیع أأنحاء االعالم. جاءوواا من االجامعاتت وواالمدااررسس وواالمنظماتت غيیر االحكوميیة٬،
 وواالوكاالتت االحكوميیة٬، وواالشركاتت٬، وو أأحضروواا معهھم تنوعع مدهھھھش من االخبرااتت وواالتحديیاتت

ووااألفكارر للمشارركة.
 

   ااختارروواا عقد ااجتماعهھم االسنويي فيIAVEكانن منظمونن االمؤتمر فخورريین للغايیة أأنن مجلس إإددااررةة 
 مسقط قبل يیوميین من االمؤتمر٬، مؤكداا ووجودد ززعماء االعالم للعمل االتطوعي من بلداانن مختلفة مثل

أأسترااليیا٬، وواالهھند٬، ووتوغو٬، ووأألمانيیا ووكولومبيیا وواالواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیة.



 ااالتحادد االعربي للعمل االتطوعي٬، ووكالة تابعة لجامعة االدوولل االعربيیة٬، كانت ممثلة بشكل جيید في
  ددوولة عربيیة٬، بما في ذذلك أأميینهھا االعامم٬، االسيید يیوسف االكاظظم من13 مندووبا من 19االمؤتمر مع 

قطر.

 تحقيیقًا ألهھھھداافهھ٬، قدمم االمؤتمر مجموعة متنوعة من االفرصص للمشارركيین للتعلم, االمشارركة٬،
وواالتوااصل مع ااآلخريین في االعمل االتطوعي من مختلف أأنحاء االمنطقة وواالعالم.

االجلساتت االعامة
 باإلضافة إإلى االجلستيین ااالفتتاحيیة وواالختاميیة كانت هھھھناكك أأرربع جلساتت في موضوعاتت عامة. في

   أأنفسهھم كما أأعطى كل ووااحد منهھم مقدمةIAVEنطاقق االعمل االتطوعي٬، قدمم أأعضاء مجلس إإددااررةة
 قصيیرةة لموضوعاتت مثل االعمل االتطوعي في ااألسرةة٬، وواالعمل االتطوعي للشركاتت٬، وواالسيیاحة
 االتطوعيیة. ووفي هھھھذهه االجلسة االعامة تم تكريیم سلمى االرااشد من االمملكة االعربيیة االسعودديیة٬، كأوولل

-Certified Volunteer Administrator(شخص من االمنطقة االعربيیة يیصبح مديیر تطوعي معتمد 
CVA.(

 ووفي جلسة عامة أأخرىى تمت مناقشة سيیاساتت متعلقة بالعمل االتطوعي في كل من االعالم االعربي
 ووبلداانن وومناططق أأخرىى. وونوقش في ثالثة موضوعع االشبابب وواالعمل االتطوعي وواالتوظظيیف٬، على

 بهھذاا ااالسم.IAVE  في هھھھذهه االمسألة٬، ووتم تقديیم مباددررةة IAVEأأساسس االعمل االذيي تقومم بهھ 

 في كال تقريیريین مسارر االشبابب وواالحفل االختامي٬، قدمم االمشارركونن توصيیاتت لما يیجب االقيیامم بهھ
لتحسيین االعمل االتطوعي في االمنطقة.

االجلساتت االجانبيیة
باإلضافة إإلى االجلساتت االعامة كانت هھھھناكك أأرربع جلساتت جانبيیة ووأأرربعة مساررااتت:

 ٬، ثالثة أأخصائيیيین من االمنطقة قامواااالتدرريیب في مجالل إإددااررةة االمتطوعيینفي االمسارر ااألوولل٬، 
 بتدرريیب االمدرربيین على أأساسيیاتت االتطوعع٬، ووتخطيیط االمشارريیع ووتنفيیذهھھھا٬، ووووضع برنامج تطوعع٬،

ووتطويیر مرااكز االتطوعع االمحليیة.

  مشارركا٬20، ووقدمم أأكثر من االمماررساتت االتطوعيیة االملهھمة في االمنطقة االعربيیةفي االمسارر االثاني٬، 
االعرووضض على االبراامج االتطوعيیة االخاصة بهھم.

 ٬، اانضم االشبابب االمشارركيین إإلى االمسارر ااألوولل ألوولل جلستيین٬، مسارر االشباببفي االمسارر االثالث
جانبيیتيین ثم االتقواا بشكل منفصل لوضع توصيیاتت من أأجل االعمل االتطوعي للشبابب في االمنطقة.

 ٬IAVE، عقد كيین أأليین٬، ااستشارريي باررزز في االعمل االتطوعي في االشركاتتفي االمسارر االراابع٬، 
 وومديیر االمشرووعع في مشرووعهھا االمميیز في االعمل االتطوعي للشركاتت االعالميیة٬، ندووةة متعدددةة

 ااألجزااء للشركاتت وواالمنظماتت غيیر االحكوميیة في االعمل االتطوعي للشركاتت ووتطويیر شرااكاتت
فعالة للشركاتت وواالمنظماتت غيیر االحكوميیة.

  من االملصقاتت االتروويیجيیة للتطوعع من جميیع أأنحاء25معرضض عالم االتطوعع عرضض أأكثر من 
 . االعديید من2001االعالم٬، االكثيیر منهھا يیعودد تارريیخهھا إإلى االسنة االدووليیة للمتطوعيین في عامم 



 االمنظماتت في االمنطقة ووررعاةة االمؤتمر قامواا بعرضض ووتوززيیع االملصقاتت, وواالنشرااتت٬، وواالكتب٬،
وواالقمصانن٬، ووغيیرهھھھا من االمواادد االتروويیجيیة.

مكانن االمؤتمر
 عقدتت جلساتت االمؤتمر في قاعة االمحاضرااتت في مسجد االسلطانن قابوسس االكبيیر٬، ووااحدةة من

 ٬، وويیضم مزيیجا2001مجموعة من االمباني اافتتحهھا حضرةة صاحب االجاللة االسلطانن قابوسس مايیو 
 من ااإلسالمي٬، االشرقق ااألووسط٬، ووااألنماطط االمعمارريیة االعُمانيیة٬، وومزيینة بالفسيیفساء االجميیلة

 وواالسجادد٬، وواالثريیاتت. قاعة االصالةة االرئيیسيیة تضم ثاني أأكبر سجاددةة في االعالم٬، االمنسوجة من االموقع
  من االنساجيین ااإلناثث من إإيیراانن٬، ووفيیهھا ووااحدةة من أأكبر االثريیاتت االكريیستالل في االعالم.600من قبل 

 ووبسبب موقعهھ ددااخل مجمع االمسجد٬، كانت قوااعد االلباسس في االمؤتمر ددقيیقة حيیث ااررتدتت جميیع
االنساء االحجابب٬، ووااألكمامم االطويیلة٬، ووفساتيین٬، أأوو تنانيیر٬، أأوو بناططيیل ططويیلة.

 عقد حفل عشاء االمؤتمر في بيیت االزبيیر في مسقط االقديیمة٬، مركز االمناسباتت٬، وواالمتحف٬، وواالذيي
يیعرضض مجموعة أأسرةة االزبيیر من االتحف االتي تمثل ترااثث عُمانن ووثقافتهھا االغنيیة.

االزيیاررااتت االميیداانيیة 
 كانن للمشارركيین االخيیارر من بيین أأرربعة ززيیاررااتت ميیداانيیة مختلفة في عُمانن ووحولهھا حيیث تعرفواا على
 براامج االتطوعع هھھھناكك. ززااررتت ااثنتيین من االمجموعاتت براامج للشبابب من ذذوويي ااالحتيیاجاتت االخاصة:

  سنوااتت٬، وواالجمعيیة6جمعيیة االتدخل االمبكر لألططفالل ذذوويي ااإلعاقة لألططفالل من االوالددةة ووحتى 
  سنوااتت ووأأكثر. أأوولئك االذيین ذذهھھھبواا6االعُمانيیة لرعايیة ااألططفالل االمعوقيین لألططفالل االمعوقيین من سن 

 إإلى دداارر االعطاء٬، لم تكن ززيیاررتهھم للتعرفف فقط على براامجهھا لخدمة ااألسر االمحتاجة في عُمانن٬،
 وولكن في االوااقع ساعدوواا في ملء صنادديیق ملء بالكتب ووغيیرهھھھا من االلوااززمم لهھذهه ااألسر. ززااررتت
 االمجموعة االراابعة محميیة ططبيیعيیة حيیث تعرفواا على االجهھودد إلعاددةة هھھھذهه االموااقع االطبيیعيیة االهھامة
 إإلى حالتهھا االطبيیعيیة٬، ووقد تم إإعطاؤؤهھھھم ااألحذيیة االخاصة الررتداائهھا ووااألددووااتت االالززمة الستخداامهھا

خاللل قيیامهھم بزررااعة أأشجارر االقرمم.

شعارر االمؤتمر
  تم ااختيیارر شجرةة االلبانن كشعارر للمؤتمر بسبب االعديید من االطرقق االتي تمثل فيیهھا شجرةة االعطاء
 االحقيیقي٬، ووترمز إإلى ططرقق عطاء االمتطوعيین االعديیدةة من ووقتهھم ووموااهھھھبهھم لمساعدةة ااآلخريین
 ووتحسيین االمجتمعاتت االتي يیعيیشونن فيیهھا. تم تصميیم االشعارر وواالراايیة االفعليیة للمؤتمر من قبل

 االمصممة االعُمانيیة  على مستوىى عالمي شادديیة بنت سالم ااإلسماعيیليیة٬، ووكانن بمثابة مثالل عظيیم
على االعمل االتطوعي االقائم على االمهھاررااتت.

مؤتمر أأخضر
 في جهھوددنا االرااميیة إإلى االمساهھھھمة في عالم مستداامم٬، ووخالي من االتلوثث في أأررضنا٬، ووميیاهھھھنا٬،

ووهھھھواائنا٬، سعى االمنظمونن لجعلهھ "مؤتمر أأخضر". على سبيیل االمثالل:

§لم يیكن هھھھناكك ززجاجاتت ميیاهه لبالستيیكيیة في االمؤتمر. بدال من ذذلك٬، أأعطي جميیع االمشارركيین  
ززجاجاتت ميیاهه معدنيیة االتي يیتم تعبئتهھا من برااددااتت االميیاهه كتذكارر تطبيیقي.

§.تم تصميیم أأكيیاسس االمؤتمر لتكونن قابلة إلعاددةة ااالستخداامم كحقائب يید ووأأكيیاسس تسوقق 
§.كانت االطباعة على ووجهھيین حيیثما كانن ذذلك ممكنا 
§تم تقديیم االطعامم في ااألططباقق وواالكؤووسس االقابلة إلعاددةة ااالستخداامم٬، ووأأكد لنا متعهھديي االطعامم أأنن  

االزاائد سوفف يیعطى للمحتاجيین.



§كانت إإحدىى االزيیاررااتت االميیداانيیة لزررااعة أأشجارر االقرمم االذيي كانن بمثابة تعويیض لبعض االكربونن  
على ااألقل من االتلوثث االناجم عن االسفر إإلى االمؤتمر.

 
االمناقشاتت وواالتوصيیاتت

 أأخيیرًاا٬، عقد االمؤتمر جلسة للمناقشة شكل فيیهھا االمشارركيین في االمؤتمر مجموعاتت صغيیرةة للتركيیز
 على مناقشة قضايیا محدددةة تتعلق بالتطوعع ووووضعواا توصيیاتت للمؤتمر. هھھھذهه االمجموعاتت يیخدمونن

  لجنة مختلفة وواالتي16كأساسس لدعوةة االمشارركيین ووغيیرهھھھم من االمنطقة للمشارركة ووتوفيیر االقيیاددةة لـ 
يیمكن أأنن تحافظ على جهھودد االمؤتمر خاللل االعاميین بيین االمؤتمرااتت ااإلقليیميیة.

االخالصة
  االمؤتمر بهھذههIAVEفي كلمتهھا في االجلسة االختاميیة للمؤتمر٬، لخصت كالي بيیتس نائبة ررئيیس 

االكلماتت:

 أأسئلة:5 عن ططريیق ططرحح IAVEأأنا أأحكم على نجاحح أأيي مؤتمر لـ 

§هھھھل تعلمت شيیئًا جديیدًاا عن االعمل االتطوعي٬، عن االعالم وواالشعوبب؟ 
§هھھھل سمعت االمندووبيین ااآلخريین يیتحدثونن عن ما كانواا يیتعلمونن وويیشارركونن؟ 
§هھھھل ررااقبت االناسس من مختلف االبلداانن وواالثقافاتت وو االلغاتت يیعملونن وويیتحدثونن معا في لغة االعمل  

االتطوعي االمشتركة؟
§،هھھھل كانن هھھھناكك االكثيیر من االضجيیج٬، وواالضحك٬، وواالعاططفة وواالمحاددثة قبل ووبعد جلساتت االمؤتمر٬  

وو..
§ووقبل نهھايیة االمؤتمر, هھھھل كانن االناسس يیسألونن بالفعل عن أأيین وومتى سوفف يیقامم االمؤتمر االقاددمم؟ 

 كيیف يیمكنني ااإلجابة على هھھھذهه ااألسئلة االمؤتمر ااإلقليیمي االثاني للدوولل االعربيیة للمنظمة االدووليیة
للجهھودد االتطوّعيیة؟

 - نعم!5 من أأصل 5أأجيیب 

 16االيیومم في هھھھذاا االمؤتمر أأرريید أأيیضا تسليیط االضوء على مؤشر آآخر للنجاحح – ووهھھھو: كانن لديینا 
 وواالذيین اانضمواا خاللل االمؤتمر.IAVEأأعضاء جددد في 

 بحلولل االوقت االذيي غاددرر فيیهھ االمشارركونن إإلى ووجهھاتهھم االمختلفة في االمنطقة٬، ااررتفع هھھھذاا االعددد إإلى
 ٬، ووماززاالل االعددد يیتزاايید مع بدء االمشارركيین خططهھم لحضورر االمؤتمر االعالمي في أأسترااليیا في26

.2015 ووتنظيیم االمؤتمر ااإلقليیمي االقاددمم في عامم 2014عامم 

IAVEأأخبارر من أأعضاء 

بنما تطلق مركزاا إإقليیميیًا للعمل االتطوعي
 

 5 في )IVD - International Volunteer Day(كانن ااالحتفالل باليیومم االدوولي للمتطوعيین 
 كانونن ااألوولل االتصورر االممتازز إلططالقق مركز أأمريیكا االالتيینيیة للعمل االتطوعي٬، مركزًاا/دديیسمبر

 . ووضع بقيیاددةةIAVEإإقليیميیًا للتضامن في منطقة أأمريیكا االالتيینيیة٬،وواانتسب إإلى مديینة االمعرفة وو



 ٬، ووسوفف يیبدأأ مشارريیعهھIAVEددااسيیل أأسيیفيیدوو٬، االممثل ااإلقليیمي ألمريیكا االالتيینيیة في مجلس إإددااررةة 
 . ووسوفف يیرأأسس من قبل مجلس من ررجالل ااألعمالل االباررززيین وواالقيیاددااتت ااالجتماعيیة2014في عامم 

 ووااألكادديیميیة. ووررئيیسهھ االفخريي سيیكونن االدكتورر برناررددوو كلكسبرغغ٬، ووهھھھو رراائد للمسؤووليیة
 ااالجتماعيیة للشركاتت في أأمريیكا االالتيینيیة ووأأبب ااإلددااررةة ااالجتماعيیة االذيي كتب مؤخرًاا كتابًا مع

 االحائز على جائزةة نوبل أأماررتيیا ددعا سيین "االناسس أأووللً" مع فصل االكامل عن ددوورر االعمل االتطوعي
في االتنميیة.

 
  في بنما االدااعيیة لتحالف أأصحابب االمصلحة االمتعددديین٬IAVE، كانت 2011          منذ عامم 

 لالحتفالل باليیومم االعالمي للتطوعع في بنما. ووقد تم هھھھذاا االعامم ااالحتفالل في مديینة االمعرفة٬، ووذذلك
 بفضل ررعايیة مديینة االمعرفة وواالطريیق االمتحدةة في بنما. شملت االلجنة االمنظمة أأعضاء من

IAVE؛ متطوعيین دديي بنما / بونتي أأوونن االجو٬، االمركز االوططني للمتطوعيین في بنما٬، وواالمقر 
  بالشرااكةPROYECTOSااإلقليیمي لالتحادد االدوولي لجمعيیاتت االصليیب ااألحمر وواالهھاللل ااألحمر؛ 

 ؛MEDCOM بنما؛ موررغانن ووموررغانن ؛ ٬Tecnológica، وويیونيیفرسيیداادد دديي Propósitoمع 
)٬،  ووتليیفونيیكا.ACPهھھھيیئة قناةة بنما (

 
بعض االنقاطط االباررززةة في ااالحتفالل هھھھذاا االعامم :

§ أأعلن خواانن كاررلوسس كوررووددووبا٬، االممثل االوططني لـ IAVEفي بنما٬، عن ووضع قانونن االعمل  
 االتطوعي٬، مباددررةة االموااططنة االتي تم تقديیمهھا إإلى االكونغرسس في أأكتوبر االماضي٬، ووأأيیضًا عن االمائدةة

.SUMARSEاالمستديیرةة لتطوعع االشركاتت في بنما, وواالتي ترووجج لهھا 

§شارركت تليیفونيیكا نتائج منتدىى تطوعع االشركاتت في أأمريیكا االوسطى االذيي عقد في تموزز/يیوليیو  
 وومديینة االمعرفة.IAVEاالماضي بدعم من 

§ # تم إإططالقق االمباددررةة االعالميیة givingtuesday.(ثالثاء االعطاء) في بنما  

§أأعطيیت  شهھاددااتت االتقديیر لتوماسس فورردد االمتطوعع ااالجتماعي لهھذهه االسنة  ستانلي موتا٬، ررجل  
 ااألعمالل ااألكثر أأهھھھميیة في بنما٬، في مجالل تطوعع االشركاتت لهھذهه االسنة. ووأأعلن أأنن االعامم االمقبل٬، إإلى

جانب هھھھذهه االجواائز ااالثنتيین٬، سيیتم تضميین جواائز تقديیريیة سنويیة للشبابب.

§ منظمة غيیر حكوميیة ووعرضض براامجهھم ووفرصص االتطوعع ووتم50 أأقيیم معرضض االتطوعع بمشارركة  
تكريیم رركن ووااحد كالركن ااألكثر إإبدااعا ووفاززتت بهھ فوندااسيیونن اامانيیكيیرسس.

§ مساررااتت: االعمل االتطوعي للشبابب؛ االتطوعي3 عقدتت حلقاتت عمل لبناء االقدررااتت في  
للشركاتت٬، ووإإددااررةة االمتطوعيین.

IAVEاالكلمة ااألخيیرةة: ما يیلزمم الستضافة االمؤتمر ااإلقليیمي لـ 

  ااقليیمي؟ هھھھنا تقريیرIAVE[ هھھھل تساءلت في أأيي ووقت مضى عما يیلزمم الستضافة ووتنظيیم مؤتمر 
  في عُمانن٬، وواالتي تولت هھھھذههIAVEممتازز عن ذذلك  أأعدتهھ بركة شهھبل االبكرىى  االممثل االوططني لـ 

االمهھمة للمؤتمر ااإلقليیمي االثاني في االدوولل االعربيیة للمنظمو االدووليیة للجهھودد االتطوّعيیة.]



  في االدوولل االعربيیة) ووكاثيIAVEعندما تم سؤاالي من قبل باتريیسيیا نبتي (االممثل ااإلقليیمي لـ 
 ) عما إإذذاا كنت على ااستعداادد لتنظيیم االمؤتمر االثاني للدوولل االعربيیةIAVEددنيیس (االمديیر االتنفيیذيي 

 في مسقط٬، ووقبلت عرضًا من ددوونن إإعطاء االفكرةة تفكيیرًاا جديیًا. لم أأكن أأددرركك االجهھد وواالوقت االالززمم
 لوضع االخدماتت االلوجستيیة في مكانن بما في ذذلك جمع ااألمواالل. في ذذلك االوقت٬، كنت أأعمل بجد
 على ااالنتهھاء من مشرووعع كنت أأعمل عليیهھ على مدىى االسنوااتت االثالثث االماضيیة٬، مركز االتدرريیب

   لایر عُماني ووهھھھو ما يیعاددلل تقريیبًا375,000االمهھني للمكفوفيین في عُمانن االذيي تكلف 
  $ ددووالرر أأمريیكي. من ناحيیة أأخرىى, كانن تحديیًا ألنن معظم االممثليین االوططنيیيین٬000،٬000،1
 ووجدوواا االفكرةة غامرةة.IAVEااآلخريین من 

   االعالمي في لندنن٬، أأددرركت أأنني ال يیمكن أأنن تعتمد علىIAVEعند عوددتي إإلى عُمانن من مؤتمر 
 منظمتي٬، جمعيیة االنورر للمكفوفيین٬، أأنن تعطيیني االدعم االذيي أأحتاجهھ. إإنهھا تفتقر إإلى مجموعة إإدداارريیة

  فيIAVEتصل لمثل هھھھذاا االحدثث. االمنظمة غيیر االحكوميیة االوحيیدةة ااألخرىى االتي هھھھي عضو في 
 ). قمت ببعضOACPعُمانن٬، وولديیهھا االدعم االمطلوبب هھھھو االجمعيیة االعُمانيیة لحمايیة االمستهھلك (

 االعمل ااالستشارريي بالنسبة لهھم في االماضي لذلك٬، في ذذلك االوقت٬، كانت االمنظمة االوحيیدةة االتي
 تتباددرر إإلى االذهھھھن. هھھھناكك عددد من االمنظماتت غيیر االحكوميیة في مسقط وواالتي كانن سيیكونن من

ددووااعي سرووررهھھھا تقديیم االدعم لي٬، وولكن أأنا لم أأتردددد في ااألمر.

            عقدتت عدةة ااجتماعاتت مع سعاددةة سعيید بن ناصر االقصيیبي٬، ررئيیس مجلس إإددااررةة االجمعيیة
 االعُمانيیة لحمايیة االمستهھلك االتي وواافقت على أأنن تكونن بمثابة االمنظمة االمضيیفة للمؤتمر٬، لضمانن أأنهھ
 على بيینة من االعبء االذيي كنت على ووشك أأنن أأضعهھ على موظظفيیهھ وومكاتبهھ عمومًا. في ووااحد من

 مشارركك. كانت شاملة 100  قرررتت إإعطاء االمنح لتصل إإلى OACPهھھھذهه ااالجتماعاتت٬، أأبلغني أأنن 
 لجميیع االنفقاتت االتي يیتم تكبدهھھھا بعد ووصولهھم إإلى مسقط. أأنا مسرووررةة جداا بهھذاا االكرمم٬، وواالذيي أأنا

 من هھھھذاا االقبيیل.IAVEووااثقة لم تصل أأيي منطقة أأخرىى حتى ااآلنن لتمويیل أأيي مؤتمر 

 ٬17، ووفي2013 حزيیراانن/يیونيیو 6 يیومم OACP ووIAVEتم االتوقيیع على مذكرةة تفاهھھھم بيین 
 حزيیراانن/يیونيیو٬، عقدتت االمنظمتانن أأوولل مؤتمر صحافي مشتركك لإلعالنن عن االحدثث. حضرتهھ
 معظم االشركاتت ااإلعالميیة في مسقط ووكانت باتريیسيیا نبتي االتي تقوددهه٬، وواالتي كانت في ززيیاررتهھا
 االثانيیة إإلى سلطنة عُمانن لمناقشة خطط االمؤتمر. في االبداايیة٬، كنت أأرريید أأنن أأشركك شركة تنظيیم
 مناسباتت كي تتولى االخدماتت االلوجستيیة ووكذلك جمع ااألمواالل. حولت ااثنيین من هھھھذهه االمشارريیع
 االعرضض إإلى ااألددنى٬، خوفا من االحمل وواالوقت االذيي سيیستغرقق لهھم لتنظيیم االمؤتمر. بحلولل نهھايیة
 حزيیراانن/يیويینو٬، قرررنا االمضي قدما ووتشكيیل لجنة من شأنهھا أأنن تأخذ على عاتقهھا االمهھمة باإلضافة

إإلى شركة من شخص ووااحد لتهھتم  ببعض االخدماتت االلوجستيیة.

 ووصلتنا خطة االمؤتمر من باتريیشيیا كمرشد٬، باإلضافة إإلى االتوجيیهھاتت االمنتظمة منهھا حولل كيیفيیة
 االتحركك قدما. ووشملت ملفاتت مثل أأهھھھداافف االمؤتمر ووقاعدتهھ٬، وواالمتكلميین٬، من يیمكن أأنن يیحضر٬،
 وواالشعارر وواالموقع اااللكترووني. ااستنادداا إإلى هھھھذهه االمعلوماتت٬، عُملت االلجنة االمنظمة على االميیزاانيیة
 للمؤتمر. ااختيیارر االمكانن كانن تحديیا آآخر ألننا لم نكن متأكديین بشأنن كم ااألمواالل االتي سنستطيیع

  لایر عُماني /73,000جمعهھا. في مرحلة ما أأصبح من االوااضح أأننا نوااجهھ مشاكل في جمع 
 $ االالززمة لتغطيیة نفقاتت االمؤتمر. ووكنا قد تخليینا عن ااثنيین من االفناددقق االتي ااخترناهھھھا190,000

 بسبب ااررتفاعع االتكاليیف. ووتم ااستعرااضض االعديید من االخيیاررااتت بما في ذذلك نقل االمؤتمر إإلى نزووىى٬،
 كم.220 كم من مسقط. ثم تم االنظر أأيیضًا في صحارر وواالتي على بعد  170ووهھھھي مديینة على بعد 



 أأخيیراا ااستقريینا على قاعة االمؤتمرااتت االجميیلة في جامع االسلطانن قابوسس ااألكبر. يیمكن للقاعة أأنن
 مشارركك مع مناططق محدووددةة وولكن مريیحة لحلقاتت االعمل.300تستوعب ما يیصل إإلى 

 خاللل االفترةة حزيیراانن/يیونيیو-آآبب/أأغسطس٬، ااجتمعت االلجنة االمنظمة كل أأسبوعيین٬، ووبعد ذذلك
 أأصبحنا نلتقي كل أأسبوعع لمناقشة قضايیا مثل االموقع اااللكترووني٬، وواالتأشيیرااتت٬، ووااإلقامة٬، وومواادد
 االطباعة وواالبراامج ووااألحدااثث مثل االزيیاررااتت االميیداانيیة٬، حفل عشاء٬، وواالنقل٬، ووجمع ااألمواالل٬، ووحفل

ااالفتتاحح٬، ووااختيیارر االمدعويین من ددااخل عُمانن.

 ططواالل هھھھذاا االوقت٬، باتريیشيیا كانت تعمل على االجانب االتقني للمؤتمر مثل االتنسيیق مع ااألمانة االعامة
 ٬، ووضع االبرنامج٬، ووااختيیارر االموضوعاتت للمؤتمر٬، ووااختيیارر االمتحدثيین وواالتنسيیق معIAVEلـ 

 مجلس ااإلددااررةة٬، ووجمع ااألمواالل ووااتخاذذ االترتيیباتت االالززمة للسفر جواا لمتلقي االمنح٬، وواالتروويیج
 للمؤتمر في جميیع أأنحاء االمنطقة  ووتوفيیر االمعلوماتت وواالتوجيیهھ لمصمم االموقع٬، وواالتحديید وواالتنسيیق

مع مصممة االشعارر٬، ووتوفيیر االمواادد االالززمة للطباعة... االخ

على االعمومم٬، أأعتقد أأنن االمؤتمر اانتهھى بشكل جيید إإلى حد ما. وولم يیوااجهھ أأيي حوااددثث كبرىى.

هھھھذهه هھھھي ااألشيیاء االتي ااستفدناهھھھا من ااستضافة االمؤتمر:

§حصل االمجتمع االعُماني ووااإلقليیمي االتطوعي على فرصة للقاء ووتباددلل ووجهھاتت االنظر مع  
ااآلخريین االذيین لديیهھم نفس االتوجهھاتت من مختلف أأنحاء االمنطقة وواالعالم.

§.تم ااإلعالنن عن االجمعيیة االعُمانيیة للعمل االتطوعي قبل يیوميین من االمؤتمر 

§ كانت ووززااررةة االتنميیة ااالجتماعيیة تقدرر حقيیقة أأننا جلبنا IAVEإإلى االوططن ووأأثبتنا أأنن مثل هھھھذهه  
االمناسباتت ذذااتت االطابع االدوولي يیمكن أأنن تعقد في هھھھذاا االبلد.

§.ااكتسبت لجنة تنظيیم االخبرةة في كيیفيیة تخطيیط ووتنفيیذ ووإإددااررةة مثل هھھھذاا االمؤتمر 

§ أأصبحت IAVE.معرووفة في عُمانن وواالمنطقة على ووجهھ االعمومم 

§ أأعطى ااجتماعع مجلس إإددااررةة IAVE.في عُمانن أأهھھھميیة أأكبر لهھذاا االمؤتمر 

§من خاللل ااستضافة مشارركيین من مختلف ددوولل االمنطقة٬، سهھل االمؤتمر ااالتصاالتت وواالتوااصل  
بيین االمتطوعيین.

§.إإنن نجاحح االمؤتمر سيیشجع ددوولل أأخرىى في االمنطقة الستضافة االمؤتمرااتت في االمستقبل 

§.أأنا شخصيیا ااكتسبت خبرةة قيیمة 

ترجم من قبل فاططمة أأحمد


