
E-IAVE 2014تشريین ااألوولل/أأكتوبر- تشريین االثاني/نوفمبر   

االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة
2014تشريین ااألوولل/أأكتوبر- تشريین االثاني/نوفمبر 

في هھھھذاا ااإلصداارر
)IAVEأأخبارر من االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة  (

§ررسالة من االرئيیسة االدووليیة لمنظمتنا
§) هھھھل ووقّعت على عريیضة أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامةSDG قم بذلك اآلن)؟!

االتحديي ااإلقليیمي
§.من أأفريیقيیا: تقريیر االنشاطط االتطوّعي من مديینة لومي٬، توغو
§وومن أأفريیقيیا أأيیضًا: كيینيیا تحرزز تقدمًا في سيیاسة االتطوّعع االوططنيیة
§من االدوولل االعربيیة: االعمل االميیدااني االتطوّعي في االواليیة االشماليیة في االسودداانن
§من ددوولل آآسيیا وو االمحيیط االهھاددئئ: توجهھاتت جديیدةة حولل تطوّعع االشبابب
§ :2015 آآذذاارر/ماررسس 15من أأووررووبا: ااحفظواا هھھھذاا االتارريیخ
§من أأمريیكا االالتيینيیة: بداايیة االتضامن تنطلق في أأمريیكا االالتيینيیة
§من أأمريیكا االشماليیة: تعيیيین ررئيیس وومديیر تنفيیذيي جديید للمتطوّعيین في كنداا

االكلمة ااألخيیرةة: مخاططر االتصرفف بنيیة حسنة: تسليیط االضوء على مقتل االمتطوّعع آآالنن هھھھيینيینغ
--------------------

)IAVEأأخبارر من (
ررسالة من االرئيیسة االدووليیة لمنظمتنا

 "متطوّعو مرضض فيیرووسس إإيیبوال"- أأجروواا بحثًا بسيیطًا على ااإلنترنت عن ااألخبارر باستخداامم االمتصفح
 ددوونن أأنن تتعمقواا في االبحث عن االنتائج قبل أأنن تجدوواا مقالة تتحدثث عن االحاجة االماسة لمتطوّعيین في
 االدوولل االمصابة بفيیرووسس إإيیبوال أأوو مطالبة من شخص بمثل نافذ االسلطة كرئيیس االبنك االدوولي بمزيید من
 االمتطوّعيین للمساعدةة. وولكن حتى في هھھھذاا االوقت من االحاجة االماسة فليیس هھھھناكك نقص في االقصص عن
 االصعوباتت االتي خاضهھا االعديید من االذيین تطوّعواا للمساهھھھمة في توفيیر االدعم االطبي وواالمساندةة ااإلنسانيیة

لمساعدةة االمصابيین بفيیرووسس إإيیبوال وواالقضاء على اانتشارر االمرضض.

 تضمنت االتجارربب االتي تم إإررسالل تقارريیر عنهھا عدمم معرفة االوكاالتت االتي يیمكن االتوااصل معهھا لتقديیم
 مساعدتهھا٬، ووعدمم رردد االوكاالتت ااإلنسانيیة على ااالستفساررااتت٬، وواالتأخر في إإررسالل االمتطوّعيین االذيین

 سبق ووحزمواا حقائبهھم ووعلى ااستعداادد للذهھھھابب٬، وومتطلباتت االتدرريیب االمطوّلل االتي تؤدديي إإلى تأخيیر نشر
 االمتطوّعيین في االموقع ووززيیاددةة االتحديي على عاتق االمتطوّعيین حولل مقدررتهھم على تمديید إإقامتهھم بعيیداا

عن عائلالتهھم وواالوظظائف مدفوعة ااألجر.

 ووعالووةة على ذذلك فقد عبرتت االعديید من االحكوماتت عن مخاووفهھا تجاهه كيیفيیة حمايیة موااططنيیهھا االذيین
 يیتطوّعونن في االمناططق االمصابة٬، ووكيیفيیة حمايیة االعددد ااألكبر من موااططنيیهھا عند عوددةة أأوولئك االمتطوعيین

 لوططنهھم. ووقد أأددتت هھھھذهه ااألمورر بدووررهھھھا إإلى إإثاررةة جدلل مستمر حولل نوعع االدعم االذيي يینبغي على
 االحكوماتت توفيیرهه لتمكيین موااططنيیهھا االرااغبيین في االتطوّعع ووكذلك نوعع إإجرااءااتت االحمايیة االتي يینبغي
 تطبيیقهھا عند اانتهھاء عملهھم مثل تقيیيید حريیاتهھم في االتنقل أأوو االحجر االصحي ااإلجبارريي لمنع اانتشارر

االمرضض على نحو أأكبر.
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 ووهھھھذاا بدووررهه يیطرحح االتساؤؤالتت حولل ما إإذذاا كانت هھھھذهه االعواامل –ووحدهھھھا أأوو مجتمعة- ستمنع االناسس من
االتطوّعع حيینما تشتد االحاجة إإليیهھم في مكانن ما؟

 ووللتأكد من عدمم حدووثث ذذلك يیجب على االمجتمع االعالمي االعثورر على ططراائق لتذليیل تحديیاتت نشر عددد
  في51كاففٍ من االمتطوّعيین االمدرربيین بسرعة ووفعاليیة لمنع اانتشارر مرضض يیبلغ متوسط معدلل ووفيیاتهھ 

 . ووفي االوقت نفسهھ يیجب على االمجتمع االعالمي إإيیجادد إإجرااءااتت لحمايیة تلك)www.who.org(االمائة 
 االشعوبب غيیر االمصابة بطراائق ال تهھيین كراامتهھم ااإلنسانيیة أأووتؤثر سلبًا على تماسك االمجتمع بسبب

االجهھل أأوو االمخاووفف االتي ليیس لهھا أأساسس من االصحة.

 إإننّ أأززماتت االصحة االعامة مثل ااألززمة االتي سببهھا اانتشارر فيیرووسس إإيیبوال االحالي في غربب أأفريیقيیا تسهھم
 في تسليیط االضوء على االدوورر االهھامم وواالحاسم االذيي يیلعبهھ االمتطوّعونن في االتنميیة االبشريیة ووفي صحة

 www.who.org شخص من االمرضض (4,818مجتمعاتنا. تُعد االمأساةة ااإلنسانيیة االمتمثلة في ووفاةة 
 )  فيIAVE ووددوورر االمتطوّعيین في مرااقبة االمرضض وومنعهھ ددعما إإضافيیًا لموقف ()2/11/14كما في 

.2015ضرووررةة ااالعتراافف بالتطوّعع كقيیمة ااسترااتيیجيیة في أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة في االفترةة بعد 
 ليیس باستطاعتكم إإنقاذذ االذيین تم ااإلبالغغ عن ووفاتهھم بسبب االمرضض٬، ووقد ال تكونونن قاددرريین على االسفر

 إإلى غربب أأفريیقيیا للتطوّعع في االمناططق االمصابة بفيیرووسس إإيیبوال٬، أأوو االتبرعع مادديیًا لدعم االوكاالتت
فعلهھما.باستطاعتكم ااإلنسانيیة االعاملة في االصفوفف ااألوولى لمكافحة االمرضض. وولكن هھھھنالك أأمراانن 

 ) لالعتراافف بالتطوّعع كقيیمة ااسترااتيیجيیة في تحقيیقIAVE ددعمكم لحملة (تُظهھرووااأأنن  يیمكنكم:أوالً 
 االخاصة بنا.االعريیضةأأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة ووذذلك بالتوقيیع على 

) ووتعيیيین أأعضاء جددد لالستمراارر في تعزيیز ددوورر (IAVE يیمكنكم تجديید عضويیتكم في (:ثانيًا
IAVEفي تشجيیع االتطوّعع بكل أأشكالهھ ووتعزيیزهه ووااالحتفالل بهھ بغض االنظر عن مدىى صعوبة  ( 

االتحديي االذيي يیوااجهھنا.
كايیلي بيیتس

)؟ قم بذلك ااآلنن!SDGهھھھل ووقّعت على عريیضة أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة (
 ) "ددعوةة للعمل" في ااجتماعهھ في أأسترااليیا في أأيیلولل/سبتمبرIAVE[أأصدرر مجلس ااإلددااررةة لمنظمة (

 للحصولل على ددعم لالعتراافف بالتطوّعع كقيیمة إإسترااتيیجيیة في تحقيیق أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة االقاددمة
 ) في االواليیاتت االمتحدةة وواالرئيیسة االتنفيیذيیةIAVEلألمم االمتحدةة. كتبت االممثلة االوططنيیة لمنظمة (

  ااإللكتروونيیة لجذببهھھھافيینغتونن بوستلجمعيیة ااتحادد االناشئيین االدووليیة سوززاانن دداانيیش هھھھذهه االمقالة لصحيیفة 
ااالهھھھتمامم حولل هھھھذاا االحدثث.]

 قضيیت االكثيیر من ووقتي في االعمل مع متطوّعيین لذاا ال أأتفاجأ أأبدًاا حيینما أأسمع قصصًا عما يیمكنهھم
 تحقيیقهھ٬، كما سمعت االعديید من االقصص االعظيیمة في االمؤتمر االعالمي للمنظمة االعالميیة للجهھودد

 في مديینة بروودد بيیتش في أأسترااليیا.2014 لعامم IAVEاالتطوعيیة 

 وولكن كانن االنقاشش االجوهھھھريي في هھھھذاا ااالجتماعع للشبكة االتطوعيیة االعالميیة االوحيیدةة ذذوو ططموحح أأكبر:
 ) لألممَ االمتحدةة لكي يیكونن االقطاعع االتطوّعي جزءًاا ال يیتجزأأ منIAVE االصاددررةة من (االدعوةة للعمل

  وومن أأهھھھداافف االتنميیة2015تطورر جدوولل أأعمالل االتنميیة االخاصص باألمم االمتحدةة للفترةة االتي تلي عامم 
.2030-2015) للفترةة بيین SDGsاالمستداامة (

http://www.iave.org/SDGcalltoaction
https://iave.org/
http://www.huffingtonpost.com/susan-danish/voluntarism-is-powerful-s_b_6035928.html
https://www.change.org/p/iave-members-friends-collaborators-a-call-to-action-from-the-board-of-directors-of-iave-the-international-association-for-volunteer-effort?utm_source=guides&utm_medium=email&utm_campaign=petition_lonely
http://www.who.org/
http://www.who.org/
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 ما ززاالل االتفصيیل في أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة االمحدددةة ضروورريیًا٬، وولكنهھا ستتبع مجموعة من ااألهھھھداافف
  وواالتي شملت تعزيیز االمساووااةة بيین االجنسيین2000،٬) من عامم MDGsااإلنمائيیة االطموحة بحق لأللفيیة (

ووتعزيیز قوةة االنساء٬، وواالتقليیل من ووفيیاتت ااألططفالل ووتحسيین صحة ااألمم.

 ) بأقل من كرسي للقطاعع االتطوّعي على ططاوولة ااألمم االمتحدةة كجزء ال يیتجزأأ منIAVEال تطالب (
 جميیع خطط االعمل االعالميیة وواالوططنيیة وواالمحليیة االتي تدعم أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة وواالنظر إإلى االتطوّعع
 –بكل ططراائق تطبيیقهھ االتي ال تعد ووال تحصى في جميیع أأنحاء االعالم- كقيیمة إإسترااتيیجيیة أأساسيیة لتحقيیق

تلك ااألهھھھداافف.

 يیُعد تعزيیز االتطوّعع عنصرًاا جوهھھھريیًا في مهھمة ااتحادد االناشئيین –ووهھھھذهه نفس ووجهھة نظر أأعضائنا االبالغ
 عضو في أأرربع ددوولل- وولهھذاا فأنا سعيیدةة للغايیة !150,000عدددهھھھم أأكثر من 

 ) للعمل يیحمل في ططيیاتهھ ررسالة أليي شخص ملتزمم بإحدااثث تغيیيیر إإيیجابي فيIAVEوولكن ددعوةة (
 مجتمعاتنا ووشعوبنا ووعالمنا...ووال يیقل ددوورر االمتطوّعيین أأفرااددًاا ووأأعضاء منظماتت أأهھھھميیة عن ددوورر

االحكوماتت ووااألعمالل االتجارريیة وواالمنظماتت غيیر االحكوميیة.

  مجموعة1970) منظمة عظيیمة ووقيیّمة أأسسهھا عامم IAVEووفي حالل كنت ال تعلم بذلك٬،  فإنن (
 متطوّعيین من شتى بقاعع ااألررضض٬، أأوولئك االذيین ررأأوواا في االتطوّعع ووسيیلة للتوااصل عبر االدوولل وواالثقافاتت.

 وولقد ااززددهھھھرتت االمنظمة لتصبح شبكة عالميیة من االمتطوّعيین وواالمنظماتت االتطوّعيیة٬، وواالممثليین
 ددوولة.70االوططنيیيین وومرااكز االتطوّعع ووصاررتت تضم أأعضاءً في أأكثر  من 

  تدعم االدعوةةعريیضة) ووووقع على IAVEإإليیك ما يیمكنك فعلهھ لتقديیم االمساعدةة٬، قم بزيیاررةة موقع (
للعمل. إإنهھا خطوةة صغيیرةة إلحراازز هھھھدفف عظيیم!

 لمعرفة االمزيید عن عريیضة أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة٬، قم بزيیاررةة
http://iave.org/SDGcalltoaction

االتحديي ااإلقليیمي
 )  : هھھھل باستطاعتكمIAVE  في ماررسس/آآذذاارر أأصدررنا تحديیًا للممثليین ااإلقليیميیيین لمجلس إإددااررةة (

 ؟ ررددوواا باإليیجابب ووأأخذ االتحديي2014 بنهھايیة عامم E-IAVEتزوويیدنا  بمقاالتت من إإقليیمكم لكل 
 ) لمؤتمر االتطوعع االعالمي٬، يیعوددIAVEمجرااهه.ووبعد أأخذ ااسترااحة بعد ااإلصداارر ااألخيیر لمنظمة (

االتحديي مجدددًاا هھھھذاا االشهھر أأقوىى مما سبق.

من أأفريیقيیا
تقريیر االنشاطط االتطوعي من لومي٬، توغو

)على هھھھذاا االمقالل]MDJ[نشكر كوكوجوددوووويیسي من ميیشن دديي جونز (

 ) منظمة تطوعيیة مقرهھھھا لومي٬، توغو شارركت في االعديید من ااألنشطة خالللMDJميیشن دديي جونز (
االسنوااتت االماضيیة.

http://iave.org/SDGcalltoaction
http://www.change.org/p/iave-members-friends-collaborators-a-call-to-action-from-the-board-of-directors-of-iave-the-international-association-for-volunteer-effort?utm_source=guides&utm_medium=email&utm_campaign=petition_lonely
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 ) في شرااكة مع منظمة تسمىMDJ- باشرتت ميیشن دديي جونز (2014في كانونن االثاني/يینايیر عامم 
 "قو تو توغو” (بجامعة بارريیس ددووفيین ) االعمل على مشرووعع جديید لبناء مدررسةٍ جديیدةةٍ -وويیصدفف أأنن

  سنوااتت.تقدرر تكلفة االمشرووعع10تكونن هھھھذهه االمدررسة خامس مدررسة يیتم إإنشائهھا منذ بدء االتعاوونن قبل 
  يیورروو, وواالمشرووعع حاليیًا  تحت ااإلنشاء30.000كامالً (االمشتمل على أأرربعة فصولل ددررااسيیة وومكتبة) 

في قريیة دداافيیديي(جنوبب توغو).

 نفذتت ميیشن دديي جونز حملة تسجيیل وومنح االعضويیة للمتطوعيین االجددد.2014ووفي شباطط/فبراايیر 

   (كولكتف دديي أأسوسيیيیشنCAVO ااجتماعًا مع أأعضاء من MDJ عقدتت 2014ووفي آآذذاارر/ماررسس 
دديي فولنتارريیاتت) االتي تركز على تخطيیط أأنشطة االمتطوعيین. 

   
  مشرووععٌ أأكادديیميٌ يیتمحوررMDJ  كانن لمنظمة 2014وومن ناحيیة أأخرىى في شهھر نسيیانن/أأبريیل عامم

حولل االزررااعة وو االماء بالتعاوونن مع تالميیذ كليیة االتصميیم بفرنسا. 

رركز االمشرووعع على:
  كم عن لومو40،٬كيیفيیة تسهھيیل ززررااعة ااألناناسس ووتحسيینهھا في قريیة جيیبافف(تبعد هھھھذهه االقريیة "

توغو).
كيیفيیة تخزيین االميیاهه االنقيیة ]االنظيیفة[ خاللل االموااسم االماططرةة الستخداامهھا في االموااسم االجافة."

 ) في هھھھذاا االمشرووععMDJووشارركك ثمانيیة ططالبب من فرنسا ووستة متطوعيین من ميیشن دديیس جونز (
االذيي دداامم أأسبوعيین.

ووخاللل تلك ااألشهھر ااستمرتت عمليیة بناء االمدااررسس بمشارركة متطوعيین آآخريین من ميیشن دديیس  جونز 
)MDJ؛ ووااستمرتت عمليیة نشر االمعلوماتت االمتعلقة بمشارريیع االصيیف االمتعدددةة أأوو معسكرااتت االعمل( 

 على ووتيیرةٍة ووااحدةة (فيیما يیخص بناء االمدااررسس وواالدعم االتعليیمي في قريیة دداافيیديي وومعسكرااتت االعمل
ااالجتماعيیة وواالثقافيیة في قريیة سيیفيیكسو وواالزررااعة ووتخزيین االميیاهه في قريیة جيیبيیف)

من أأفريیقيیا
كيینيیا تحرزز تقدمًا في سيیاسة االتطوعع االوططنيیة

) على هھھھذاا االمقالل[IAVEنشكر أأنجليیتي نيیاليیتا من كيینيیا-ممثلة االشبابب في مجلس إإددااررةة (]

 أأحرززتت كيینيیا تقدمًا في سيیاسة االتنميیة االتطوعيیة االوططنيیة. ووفي أأووااخر تشريین ااألوولل/أأكتوبر شارركت
 مع أأجنيیتا كمستشارر لهھا لدعمVSOمنظمة 

 إإتمامم سيیر عمليیة سيیاسة االتنميیة. ووهھھھذاا يیلي مشارركتهھا في االمرحلة ااألووليیة  وومساهھھھمتهھا في االتطوعع وو
سيیاسة االتنميیة عبر أأفريیقيیا وواالعالم أأجمع. 

  ووعُقدتت منتديیاتت كونتريي وواايید االحكوميیة بالعمل مع االوززااررةة االحكوميیة االمسؤوولة عن االتطوعع فإنن
  وواالصليیب ااألحمر ووغيیرهھھھا من االمؤسساتت االتطوعيیة بما فيیهھا االمنظماتت حيیث تم هھھھذااUNVمنظمة 
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 ااألمر تماشيیًا مع االمتطلباتت االدستورريیة. كما نوقشت االقضايیا االهھامة االمتعلقة بأنظمة االمتطوعيین
ووتعهھدااتهھم وواانتقاالتهھم ووتحفيیزهھھھم.

 20نحن ااآلنن ننتقل للمستوىى االثاني لعرضض االسيیاسة لكبارراالشخصيیاتت من أأصحابب االمصلحة  في
 تشريین االثاني/نوفمبر للحصولل على مالحظاتهھم ووإإبراامم ااالتفاقيیاتت معهھم .تتضمن االخطوااتت االتاليیة
 ووررشش عمل عامة سارريیة االمفعولل وومن ثم مواافقة مجلس االوززررااء على االنسخة ااألخيیرةة من االسيیاسة
 ووإإددخالهھا حيیز االتنفيیذ في يیومم االتطوعع االعالمي (االمواافق االخامس من كانونن ااألوولل/دديیسمبر). سيیرااجع

االبرلمانن ووثيیقة االسيیاسة  بدقة تامة لمناقشتهھا وواالمواافقة عليیهھا.

 تتحلى باإليیجابيیة االتامة  وواالتعاوونن خاللل االعمليیة.
هھھھناكك ددعم كبيیر تقدمهھ تلك االمؤسساتت

NGOsكانت االحكومة وواالشركة وو
وواالمتطوعيین أأنفسهھم وويیترااووحح ما بيین االدعم االمادديي إإلى االدعم االتقني .

  باإليیجابيیة االتامة ووأأبدتت تعاوونهھا خاللل االعمليیة حيیث أأننNGOتحلت االحكومة وواالشركاتت وومؤسسة 
تقدمم تلك االمؤسساتت باإلضافة إإلى االمتطوعيین أأنفسهھم ددعمًا كبيیرًاا يیتفاووتت بيین االدعم االمادديي وواالتقني. 

من االدوولل االعربيیة
االعمل االميیدااني االتطوعي في مدااررسس االواليیة االشماليیة في االسودداانن

 IAVE[هھھھذاا االمقالل من أأسامة مصطفى سليیمانن من االهھاللل ااألحمر االسوددااني وواالممثل االوططني لمنظمة 
 ]osama_sud@hotmail.comفي االسودداانن. للتوااصل مع أأسامة عبر االبريید ااإللكترووني  

 تمحوررتت االمباددررةة حولل تأهھھھيیل االمتطوعيین ووااالستفاددةة من حضوررهھھھم للدووررااتت االتدرريیبيیة لإلسعافاتت
 )  ددااخلSRCااألووليیة. ووكانن االهھدفف من االمباددررةة االتأكد من أأثر أأنشطة  االهھاللل ااألحمر اااالسوددااني (

 االمجتمعاتت كنتيیجًة للتدرريیب االذيي يیصاحبهھ مخرجج تعليیمي ووااضح من تلك االبراامج. ووتدوورر فكرتهھ حولل
 االتركيیز على تجهھيیز االمتطوعيین ووتصحيیح مفهھومم االتطوعع االمجتمعي االقائم على توصيیل االخدماتت,  لذاا
 يیهھدفف االبرنامج االتدرريیبي في االهھاللل ااألحمر االسوددااني إإلى االعمل مع االمجتمع ووتدرريیبهھم للمشارركة في
 تنميیة مناططقهھم .ووبعد ااالنتهھاء من االدووررااتت وواالجلساتت االخاصة بالتطوعع االتي يیقدمهھا  االممثل االوططني

   في االسودداانن يیُطْلب من االمتطوعيین تنفيیذ نشاطط مجتمعي ووااحد على ااألقل (مثل إإعاددةةIAVEلمنظمة 
 االتأهھھھيیل  أأوو االتثقيیف االصحي أأوو االنظافة... إإلخ) بمشارركة من االمجتمع نفسهھ ووددعمهھ كشرطط للحصولل

على شهھاددةة من االهھاللل ااألحمر االسوددااني.  

ااألهھھھداافف:
تسليیط االضوء على االمتطوعيین ووأأعمالهھم."
إإبراازز ددوورر مساهھھھماتت االمتطوعع في تنميیة االمجتمع ووااالستفاددةة من ووجوددهھھھم في االمجتمع. "
تدرريیب االمتطوعيین على ااألنشطة االميیداانيیة. "
تنسيیق أأددوواارر االمتطوعيین ووددمجهھا مع االمجتمع."
تغيیيیر تصوررااتت االمتطوعيین عن االتطوعع."

فيیما يیلي خطوااتت االتنفيیذ ااألساسيیة لألنشطة االمجتمعيیة:ااً

mailto:osama_sud@hotmail.com
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 بعد اانتهھاء االتدرريیب يیبلغ االمدررِّبب االمتطوعيین بضرووررةة تنفيیذ عمل ميیدااني مجتمعي كشرطط إإلزاامي
للحصولل على االشهھاددةة.

يیتوااصل االمتطوعونن مع قاددةة االمجتمع وويیحدددوونن االعمل االمطلوبب إإنجاززهه ووفقًا الحتيیاجاتت االمجتمع.
يیوثق االمتطوعونن عملهھم بالصورر وويیكتبونن تقريیرًاا بعد ااالنتهھاء.

 يیعتمد منسق االمتطوعيین االتقريیر بعد ااستالمهھ وويیمنحهھم االضوء ااألخضر للبدء في االتجهھيیز لمرااسم
االتخرجج ووااستالمم االوثائق.

 ووتتضمن ااألنشطة االمجتمعيیة حمالتت االنظافة لمحارربة االمالرريیا وواالزيیاررااتت االمنزليیة للتثقيیف االصحي
 وونشر االمعرفة من خاللل االمعاررضض ووصيیانة االمراافق االعامة كالمستشفيیاتت وواالمدااررسس وواالمرااكز

االصحيیة.

هھھھناكك أأرربع نقاطط  قوةة أأساسيیة لهھذاا االبرنامج:
يیظهھر االتأثيیر جليیًا ددااخل االمجتمعاتت االتي نفذتت االبرنامج"
 يیساهھھھم االبرنامج في تغيیيیر تصوررااتت االمجتمع وواالمتطوعيین حولل االهھاللل ااألحمر ووددووررهه في"

االتغيیيیر ااإليیجابي.
يیحسن من  صوررةة االهھاللل ااألحمر االسوددااني."
تساهھھھم ااألعداادد االهھائلة من ااألنشطة في تأهھھھيیل متطوعيین جددد للهھاللل ااألحمر االسوددااني."

 تشتمل االتحديیاتت ااألساسيیة على كيیفيیة تقديیم عمل هھھھاددفف في مجتمعاتتٍ مختلفةٍ ووكيیفيیة ددعم ووتحفيیز
االمتطوعونن ووتشجيیعهھم لتكراارر مثل هھھھذهه ااألنشطة ووااالستمراارر في تنفيیذهھھھا.

  منهھم على3.000 متطوعع من ثالثث مناططق مختلفة من االواليیة االشماليیة  ووحصل 33.000تم تدرريیب 
شهھاددااتهھم حتى ااآلنن.  

من ددوولل آآسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ
توجهھاتت جديیدةة في تطوعع االشبابب في ددوولل آآسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ

 ]نشكر االسيید ددوونج هھھھونن لي من كورريیا وو جامعة سيیولل وو مركز سيیولل للتطوعع على هھھھذاا االتقريیر حولل
إإقامة مؤتمريین لتطوعع االشبابب[

  - سيیاساتت ووااسترااتيیجيیاتت تنمويیة لتطوعع االشبابب في منطقة آآسيیا وواالمحيیط٢۲٠۰١۱٤منتدىى االشبابب 
االهھاددئئ 

 في االخامس وواالعشريین من تشريین ااألوولل/أأكتوبر تجمع االعشرااتت من االخبرااء في مجالل تطوعع االشبابب
 في مديینة ماكاوو لمناقشة موضوعع تطوعع االشبابب. ووقد ااحتضن مكتب االتربيیة وواالتعليیم ووشؤوونن االشبابب

  - سيیاساتت٢۲٠۰١۱٤االتابع لحكومة ماكاوو االحدثث االذيي أأططلق عليیهھ ررسميیًا مسمى "منتدىى االشبابب 
ووااسترااتيیجيیاتت تنمويیة لتطوعع االشبابب في منطقة آآسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ".

 ووتبذلل ماكاوو االمعرووفة بـ "السس فيیغاسس ددوولل جنوبب شرقق آآسيیا" االكثيیر من االجهھد للتروويیج للتطوعع.
 ووتوااجهھ حكومة ماكاوو حاليیًا مشكلة غيیابب االحافز للتعلم بيین أأووساطط االشبابب. ووتعزوو االحكومة االسبب في
 ذذلك إإلى االصناعة ووااسعة ااالنتشارر حيیث يیسهھل نسبيیًا االحصولل على ووظظيیفة في ماكاوو٬، فال يیحتاجج االمرء
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 إإلى مهھاررااتت أأوو معرفة خاصة للعيیش فيیهھا. ووعالووةة على ذذلك فإنن االدررااسة االجامعيیة لم تعد ذذااتت أأهھھھميیة
 بالنسبة للشبابب بما أأنهھ أأصبح في مقدووررهھھھم جني االمالل بكل سهھولة من خاللل االعمل في االفناددقق
 وواالنواادديي االليیليیة. وو تركز حكومة ماكاوو على االعمل االتطوعي في محاوولة منهھا للتغلب على هھھھذهه

 االمشكلة حيیث تؤمن االحكومة أأنن االتطوعع قد يیحل مشكلة غيیابب االدوواافع لدىى االشبابب باإلضافة إإلى أأنهھ
قد يیصنع تغيیيیرًاا.

 هھھھذاا ووقد عرضض مجموعة من أأساتذةة االجامعاتت وواالخبرااء االقاددميین من االصيین ووكورريیا ووهھھھونج كونج
 ووسنغافوررةة ووماليیزيیا ااستنتاجاتهھم ووااهھھھتماماتهھم على االجمهھورر االمكونن من شبابب مديینة ماكاوو ووعددد من
 االمسؤووليین االحكوميیيین فيیهھا. ووبعد ااالنتهھاء من االعرضض عقدتت جلسة للنقاشش تمكن خاللهھا االمستمعيین

وواالحضورر من ططرحح ااألسئلة.

منتدىى ددوولل آآسيیا وواالمحيیط االهھادديي حولل تطوعع االشبابب بهھدفف تشجيیع االمشارركة وو االتنميیة وو االسالمم
 أأعقب ااجتماعع منتدىى ماكاوو منتدىىً آآخر في بانكوكك عقد في االثامن وواالعشريین من شهھر تشريین
 ااألوولل/أأكتوبر تحت عنواانن"منتدىى ددوولل آآسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ حولل تطوعع االشبابب بهھدفف تشجيیع
 االمشارركة وواالتنميیة وواالسالمم " بالتعاوونن مع االلجنة ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة آلسيیا وواالمحيیط االهھادديي

  وومؤسسة االسالمم االعالميUNESCO وومنظمة االيیونسكو UNESCAPاالتابعة لألمم االمتحدةة 
Global Peace Foundation.باإلضافة إإلى شركاء آآخريین 

  متحدثًا من جميیع أأنحاء االعالم ليیشارركواا خبرااتهھم ووأأفكاررهھھھم حولل سبعة40ووااجتمع في االمنتدىى 
 موااضيیع ررئيیسيیة هھھھي: االصحة وواالبيیئة ووموااجهھة االكوااررثث وواالسالمم وواالتنميیة وورريیاددةة ااألعمالل ووأأخيیرًاا

االتعليیم.

  في االحدثث كالً من: ررئيیسهھا االدوولي االسابق, االدكتورر كانج هھھھيیونن لي وواالممثل ااإلقليیميIAVEووقد مثل 
  في منطقة آآسيیا وواالمحيیط االهھادديي, االكورريي يیونايي بارركك وواالمديیرةة االتنفيیذيیة للمنظمة,IAVEلمنظمة 

 كاثي دديینيیس وواالممثليین االوططنيیيین للمنظمة, وويین ميیكتريیبوبوفف من تايیالند ووشيیو ززيین من ميیانمارر
وومارريیالند ووكذلك غني إإبرااهھھھيیم من ماليیزيیا.

 وومن ناحيیة أأخرىى عمل االمرااسلونن خاللل جلسة االمنتدىى على إإعداادد بيیانن للمؤتمر ووصيیاغتهھ بشكل
الئق بعد مجموعة من االنقاشاتت االتي ددااررتت بيین االحضورر. 

 أأما من ناحيیتي فقد تعلمت أأشيیاءًاا كثيیرةةً خاللل ررحلتي إإلى ماكاوو ووبانكوكك حيیث لم تكن لديي معرفة
 تامة بالقضايیا االتي تستحوذذ على ااهھھھتمامم حكومتهھا ووااعتباررهھھھا أأنن االتطوعع رربما يیكونن حالً فعاالً لتحفيیز
 االشبابب. كما كانن شرفًا عظيیمًا لي أأنن أأتباددلل ااألحادديیث مع االوفودد االشبابيیة من حولل االعالم عن مستقبل
 أأجيیالنا في مؤتمر بانكوكك نفسهھ حيیث فُتحت لي آآفاقق ووااسعة بعد نقاشاتنا االتي ددااررتت خاللل فترااتت
 االغدااء ووااسترااحاتت االشايي ووااستثاررتني فعالً ألجعل من نفسي موااططنًا صالحًا في مجتمعي. ووبعد

 حضورريي لكال االمؤتمريین تيیقنت تمامًا أأنن مستقبلنا مشرقق بدعم االقيیاددااتت االشابة في االعالم ووما يیقدمونهھ
من أأعمالل.

من أأووررووبا
2015  آآذذاارر/ماررسس15ااحفظواا هھھھذاا االتارريیخ: 

 في إإسراائيیل [IAVE]كتب هھھھذهه االمقالة كيینانن ررووبيینو من منظمة ررووحح توفا وواالممثل االوططني لمنظمة 
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  ددوولة حولل االعالم في االيیومم االعالمي للنواايیا50 وومئاتت ااآلالفف غيیرهھھھم في IAVEشارركك أأعضاء منظمة 
 االحسنة ذذلك االيیومم االذيي يیصل فيیهھ فعل االخيیر إإلى ذذررووتهھ. وواالفكرةة بسيیطة جدًاا: بإمكانن كل شخص تقديیم

االخيیر سوااءً كانن عظيیمًا أأوو صغيیرًاا وو ذذلك لخدمة ااآلخريین وو خدمة االعالم.
  يیمكنك أأنن تزيید من ااألعمالل االتطوعيیة على مداارر االسنةباشترااكك في االيیومم االعالمي للنواايیا االحسنة

 ووتعمّق االعالقاتت بالمنظماتت غيیر االحكوميیة االمحليیة كما قد تقويي االمشارريیع االحاليیة وواالشركاء في
 االمنظماتت االتطوعيیة االمتشابهھة حولل االعالم. إإنن يیومم االنواايیا االحسنة قد يیحفز مجتمعك ليیتحركك وويیتخذ

 من شهھر آآذذاارر/ماررسس لمدةة سنة.15موقفهھ في االـ 

  في تقويیمك وواانشر االخبر بيین معاررفك. قم2015 آآذذاارر/ماررسس 15 ااحفظ االتارريیخ مشارركتك سهھلة!
 NEW للحصولل على أأفكارر للمشارريیع ووأألقِ نظرةة على قسم   online   toolkitبزيیاررةة موقعنا 

Media Materials sectionفي االموقع إلضافة لمساتك االخاصة على بطاقاتت االموااعيید  
وواالرسومم وواالمنشوررااتت ووحفظهھا, ووغيیر ذذلك االكثيیر.

 سجل االمركز االذيي تتبع لهھ ووكونن أأفكارركك ااحصل على مساعد لك عن ططريیق ااالتصالل بالسيیدةة هھھھانا
Hannah@good-deeds-day.orgوونو 

  حولل االعالم ليیشارركونا في االيیومم االعالمي للنواايیا االحسنةIAVEوونحن ندعو جميیع أأعضاء منظمة 
  لنتشارركك في تحقيیق االهھدفف وواالوصولل إإلى االمليیونن متطوعع. فمعًا نستطيیع توحيید حركة االتطوعع2015

.Facebook page ووصفحة االفيیسبوكك  Websiteفي أأنحاء االعالم. ززوورروونا على االموقع 
 

من أأمريیكا االالتيینيیة
بداايیة االتضامن تنطلق في أأمريیكا االالتيینيیة

  فيIAVE [كتبت هھھھذهه االمقالة االسيیدةة ددااسيیل ااسيیفيیدوو, االممثلة ااإلقليیميیة االسابقة ألعضاء مجلس إإددااررةة 
 .  للمزيید منCELAVأأمريیكا االالتيینيیة وواالرئيیس] االتنفيیذيي للمركز االتطوعي في أأمريیكا االالتيینيیة 

]dacil.acevedo@gmail.comاالمعلوماتت يیمكن االتوااصل معهھا عبر: 

  في شهھر آآبب/أأغسطس لقائهھ االعامم ااألوولل فيCELAVأأقامم االمركز االتطوعي في أأمريیكا االالتيینيیة 
مركز سيیودداادد دديیل سابر للمؤتمرااتت في بنما ليیطلق االبداايیة االفعليیة للتضامن بيین ددوولل أأمريیكا االالتيینيیة. 

  في منطقة سيیودداادد دديیل سابر. وويیعد االمركز عضوًاا في االمنظمة االدووليیةCELAVووتقع مكاتب مركز 
 ) ووكذلكUCI)٬، كما أأنن لهھ عالقاتت ااسترااتيیجيیة مع جامعة االتعاوونن االدوولي (IAVEللجهھودد االتطوعيیة (

 مع منظمة االتروويیج عبر االحدوودد وومجموعة االمسؤووليیة ااالجتماعيیة االخاصة بالشركاتت لموررجانن
ووموررجانن.

  "فإنن االمركز سيیقدمم خدماتهھ منCELAVووكما تذكر االسيیدةة ددااسيیل ااسيیفيیدوو, االرئيیسة االتنفيیذيیة لمركز  
 بنما إإلى االمنطقة برؤؤيیة تنطويي على تقويیة االتضامن في أأمريیكا االالتيینيیة من خاللل االتأيیيید وواالتغيیيیر

 ووااإلنتاجيیة وواالوصولل إإلى كل االمعلوماتت االمتعلقة بالتطوعع بجميیع أأشكالهھ". وونحن نؤكد على أأنن ددااسيیل
  ووستستمر2013-2011 لعامم IAVEااسيیفيیدوو كانت ممثلة ألمريیكا االالتيینيیة في مجلس إإددااررةة منظمة 

. CELAVفي ددعمهھا للمنظمة ووااسترااتيیجيیاتهھا في أأمريیكا االالتيینيیة من خاللل عملهھا في مركز 

mailto:dacil.acevedo@gmail.com
mailto:dacil.acevedo@gmail.com
mailto:Hannah@good-deeds-day.org
http://www.facebook.com/GoodDeedsDayInternational
http://www.gdd.goodnet.org/
http://gdd.goodnet.org/media_resources
http://gdd.goodnet.org/media_resources
http://gdd.goodnet.org/toolkit
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 وويیعد هھھھذاا االحدثث مباددررةة رريیادديیة في أأمريیكا االالتيینيیة يیرعاهھھھا االرئيیس االشرفي لمجلس ااإلددااررةة االدكتورر
 كليیكسبرغغ (ررئيیس ااإلددااررةة ااالجتماعيیة وواالراائد في مجالل االمسؤووليیة ااالجتماعيیة للشركاتت في أأمريیكا
 االالتيینيیة وومبتكر مفهھومم أأخالقيیاتت االتنميیة) باإلضافة إإلى ررعايیة مجلس ااإلددااررةة االمكونن من مؤسساتت

 كبرىى ووقاددةة ااجتماعيیيین ووأأكادديیميیيین منهھم االسيید فيیديیركو هھھھومبر (ررئيیس مجلس إإددااررةة االبنك االعامم)
 ووجواانن دداافيید موررجانن ( ررئيیس مجلس ااألمناء في سيیودداادد دديیل سابر وواالرئيیس االتنفيیذيي لمجموعة
 موررجانن ووموررجانن) ووجوررجج كويیجانو (مديیر قناةة بنما) ووغيیرهھھھم من االموااططنيین االمشهھورريین في

مجاالتهھم وواالذيین يیشارركونن غيیرهھھھم بفاعليیة على االمستوىى االوططني ووااإلقليیمي.

 ) في مستهھل االحدثث عبر مديیر مشرووعهھا االسيید مارريیباززUCIووقد عرضت جامعة االتعاوونن االدوولي (
 فيینداازز نتائج ددررااسة تفسيیريیة أأجريیت باستعمالل مسوحاتت تمت صيیاغتهھا لقاددةة االتطوعع في أأمريیكا

 % من االمشتركيین في االدررااسة يیعتقدوونن أأنن االتطوعع يیتقدمم في83االالتيینيیة. وولوحظ في االدررااسة أأنن 
 % منهھم شعروواا أأنن أأفضل كلمة لوصف االتطوعع في أأمريیكا االالتيینيیة هھھھي52االمنطقة٬، وو أأنن 

 "االتضامن", ووأأنن أأهھھھم ااإلسهھاماتت االتي قدمهھا مفهھومم االتطوعع للمجتمع هھھھي بناء ثقافة االتضامن وومحارربة
االفقر.

  للتطوعع في االشركاتت في أأمريیكا االالتيینيیةIAVEكما أأعلنت االسيیدةة مونيیكا جاليیانو مستشاررةة منظمة 
 , سيینشأ االمجلس ااإلقليیميIAVE وومنظمة CELAVأأنهھ ووبناءًاا على ااتفاقيیة االتعاوونن بيین مركز 

 للتطوعع في االشركاتت. ووسيیتكونن من شركاتت تضم مشغليین في ددوولل متعدددةة في أأمريیكا االالتيینيیة وولهھا
براامج للتطوعع فيیهھا.

  شخص قد ااجتمعواا لحضورر هھھھذاا االحدثث من بيینهھم شخصيیاتت هھھھامة في االحكومة300وو كانن أأكثر من 
 االوططنيیة ووااإلقليیميیة ووفي االقطاعع االخاصص وواالمجتمع االمدني ووكذلك في االجامعاتت وواالمنظماتت االدووليیة

ووشخصيیاتت من ااإلعالمم.

من أأمريیكا االجنوبيیة
تعيیيین ررئيیس وو مديیر تنفيیذيي جديید للمتطوعيین في كنداا

تم تعيیيین بوال سبيیفاكك ررئيیسة جديیدةة وو ررئيیسة تنفيیذيیة للمتطوعيین في كنداا
  سنة في االقطاعع االخيیريي وو25بوال  متعلقة جداًا بحركة االتطوعع االمركزيیة بخبرتهھا االتي دداامت أأكثر من 

  لتطورر برنامج بحث قويي وو تخلق2010غيیر االربحي حيیث اانضمت لمنظمة االتطوعع في كنداا عامم 
 ااألددووااتت االتي تساهھھھم في بناء االقدررااتت للمشارركة في ااألعمالل االتطوعيیة. ووقد ااشتهھر كتيیب فحص

  وو االتمهھيید االذيي صدرر مؤخراا حولل ددعم االعمل االتطوعي2010 لعامم Skills-Plusاالمهھاررااتت بلس  
ووصارر أأعظم مصدرر مشهھورر.

 ساعدتت تجربة بوال االمباشرةة في االقطاعع ووعالقاتهھا االوططيیدةة مع أأشخاصص معيینيین منظمة االتطوعع في
 كنداا إلجرااء عدةة حوااررااتت عامة سيیاسيیة فعالة حيیث تركز هھھھذهه االحوااررااتت علی ددوورر االتطوعع في

مساعدةة االكنديیيین وواالمجتمع لتحقيیق إإمكاناتهھم.

  أأشهھر. ووخاللل٬7، شغلت بوال منصب االرئيیس االتنفيیذيي لمنظمة االتطوعع في كنداا لمدةة 2013في عامم 
 ذذلك االوقت ووضعت حجر ااألساسس إلنشاء نموذذجج أأكثر ااستداامة للمنظمة. ووتشغل منظمة االتطوعع في
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 كنداا االيیومم مكانة جيیدةة لموااصلة تقديیم االقيیاددةة تحديیدًاا في مجاالتت تعزيیز شبكة االعمل االتطوعي في بالددنا
باإلضافة إإلی ززيیاددةة معدلل االعمل االتطوعي وونوعيیتهھ ووتنوعهھ في كنداا.

 ووقالت بوال:" "نتطلع الغتنامم االعديید من االفرصص االمتاحة أأمامنا٬، فأنا متحمسة للعمل مع فريیقنا االقيیادديي
  مركز للتطوعع200االفعالل وو االمجلس االمكونن من مدررااء وو شبكة متنوعة مكونة من أأكثر من 

 االمجتمعي وو كل االشركاء االرئيیسيیيین للتطوعع في كنداا٬، ووهھھھذاا يیشمل ززمالئنا على االمدىى االطويیل في
االقطاعاتت االحكوميیة وواالتعليیميیة ووقطاعع ااألعمالل االتجارريیة وو االقطاعاتت غيیر االربحيیة.

 وو أأظظهھر أأعضاء مجلس إإددااررةة منظمة االتطوعع في كنداا حماسهھم بشأنن االمستقبل حيیث قالل الوورريي
 بوررتيیقالل :" تحت قيیاددةة بولل٬، سيیستمر عمل االتطوعع في كنداا في تعزيیز االقطاعع االخيیريي ووغيیر االربحي
 من خاللل تسهھيیل ترقيیة من قبل االمتطوعيین ووااالحتفالل بهھم ووااالعتراافف بدووررهھھھم٬، جنبا إإلى جنب مع بناء
 االقدررااتت باستخداامم أأددووااتت ووأأبحاثث جديیدةة". ووقالل ررئيیس مجلس ااإلددااررةة: " أأثر عملنا من االشرقق إإلی

االغربب على االكنديیيین وو ساعدهھھھم على بناء مجتمعاتت صحيیة ووقويیة."

كلمة أأخيیرةة
خطوررةة ااألعمالل االحسنة

 ]صدررتت االكلمة ااألخيیرةة لهھذاا االشهھر من بيیل أأووززبوررنن في أأيیرلنداا االشماليیة. وو هھھھذاا ما نشرهه في مدوونتهھ
 حولل آآالنن هھھھيینيینج سائق ااألجرةة االبريیطاني االذيي كانن يینقل االعامليین في ااإلغاثة ااإلنسانيیة تطوعًا ثم

 ) في أأكتوبر.ISILأأفاددتت االتقارريیر بمقتلهھ على يید أأفراادد من االدوولة ااإلسالميیة في االعرااقق وواالشامم (
]billosborne@vsb.org.ukيیمكنكم االتوااصل مع بيیل عن ططريیق هھھھذاا االراابط 

 توضح ووفاةة  آآالنن هھھھيینيینج ووااقع االمخاططر االشخصيیة االتي يیوااجهھهھا االمتطوعونن عند قيیامهھم بأعمالل
حسنة.

 700] صمت IAVE وو في [االمؤتمر االعالمي للتطوعع االذيي عقدتهھ االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة
 مندووبب لمدةة ددقيیقة أأمالً في إإحيیاء ررووحح آآالنن هھھھيینيینج٬، وولكن لألسف لن يیحدثث ذذلك ووهھھھدفت لحظة

 االصمت تلك إإلى تذكيیر االناسس بما يیوااجهھهھ  االعديید من ااألفراادد حولل االعالم  وواالمخاططر االشخصيیة االتي
توااجهھهھم عندما يینخرططونن في االعمل االتطوعي لتحسيین االمصلحة االعامة.

 فقدتت عائلة آآالنن ووأأصدقاؤؤهه شخصًا يیحبونهھ وويیعزوونهھ ووالشك أأنهھم في خضم معاناتهھم يیتساءلونن عن
 سبب مقتلهھ. فآالنن كانن يیهھدفف لتقديیم االمساعدةة ووإإعانة االمحتاجيین ووااإلحسانن ووإإظظهھارر االمحبة إلخواانهھ
 من بني االبشر االذيین يیعيیشونن في بقعة أأخرىى من بقاعع ااألررضض ااألمر االذيي يیثيیر تساؤؤالتت حولل سبب
 قتلهھ بهھذهه االطريیقة االوحشيیة وواالعنيیفة. وومن االمؤسف أأنهھ ال توجد إإجابة بسيیطة لهھذاا االسؤاالل ووال يیوجد
 حل سريیع لمنع تكراارر هھھھذهه االمأساةة. وو يیستمر ااإلنسانن مرةة أأخرىى في إإثباتت أأنهھ ال يیوجد حدوودد للفسادد

ووااأللم االذيي نسببهھ إلخوااننا من بني االبشر خاللل ررحلتنا في هھھھذهه االحيیاةة االقصيیرةة.

 قد أأبدوو متشائمًا ووكئيیبًا حولل االوضع ااإلنساني وواانعداامم االرحمة وواالمنطق االتي تفشت في االعالم٬، لكن
ااألعمالل االحسنة.ووفاةة آآالنن هھھھي ددعوةة للعمل ووال أأعني االعنف أأوو ااالنتقامم ووإإنما أأقصد 

ااألعمالل االحسنة خطيیرةة على أأوولئك االذيین يیتسمونن بالخوفف وواالجهھل.•
ااألعمالل االحسنة تبعث على ااألمل.•
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 ااألعمالل االحسنة تسهھم في بناء عالقاتت قائمة على ااالحتراامم ووااألهھھھم من ذذلك إإنشاء رروواابط•
االصدااقاتت بيین االناسس.

ااألعمالل االحسنة مثل تطوعع آآالنن هھھھيینيینج أأعمالل قويیة بغض االنظر عن االخطوررةة االشخصيیة .•

 كانت ووفاتهھ تضحيیة كبرىى في مماررسة حريیة االمرء لمساعدةة ااآلخريین في عالمنا من أأجل االحصولل
 على حيیاةة أأفضل.  ووقد تبدوو في نظر االبعض مهھمة ميیئوسس منهھا ووغيیر مجديیة كواليیاتت إإيیهھ سي

جراايیلنج في ااألمورر االسريیة:
 وويیبقى أأملنا االوحيید االنابع من قلوبنا في أأنن نحيیا مستقبالً أأفضل هھھھو ما يیجعلنا متماسكيین - كعاززفف
 االبيیانو االذيي ال يیزاالل يیعزفف كسفيینة غاررقة –وولكننا نعلم شيیئًا ووااحدًاا : إإنن لم تكسب االناسس بالمنطق

ووااألعمالل االحسنة٬، فإنك في نهھايیة االمطافف قدمت شيیئًا في سبيیل االخيیر.

آآالنن هھھھيینيینج "لم يیتخلى عن هھھھذاا ااألمر" لذلك فأعمالهھ صنعت "االسبيیل للخيیر".

 
 


