
 IAVE االنشرةة ااإللكتروونيیة للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة
كانونن ااألوولل/ تشريین االثاني – دديیسمبر/ نوفمبر

 نودد أأنن نتقدمم بالشكر للمترجماتت االمتطوعاتت من مركز االعنودد لتنميیة االشبابب – ووااررفف - االممثل االوططني للمنظمة االدووليیة للجهھودد
 االتطوعيیة في االمملكة االعربيیة االسعودديیة (آآمنة االزيیر ووغديیر االشريیف ووبشرىى ضيیاء ووصفاء علي) على ترجمة االنشرةة اااللكتروونيیة

أأددناهه.

في هھھھذاا ااإلصداارر
)IAVE(أأخبارر من االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة 

ررسالة من االرئيیسة االدووليیة لمنظمتنا •
ااالحتفالل باليیومم االعالمي للتطوعع في نيیويیورركك •
ططريیقة  500يیومم٬،  500في  IAVEظظهھورر مميیز آلغنيیتّا من •
تعليیم ووتعلم وومتعة في أأسترااليیا: )GCVC(االمجلس االدوولي للبراامج االتطوعيیة للشركاتت •
االتطوعع االرقمي•

االتحديیاتت ااإلقليیميیة
ااالتحادد ااألووررووبي يیمولل مباددررةة االمتطوعيین : من أأووررووبا
! لقاء االخبرااء في جزيیرةة مورريیشيیوسس: من أأفريیقيیا
االوقايیة من االحراائق في مديینة نايیرووبي بكيینيیا : من أأفريیقيیا

!فريیق عمل االصدااقة مستعد لالنطالقق: من ددوولل آآسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ
االلعبة االريیاضيیة لمتطوعي جنوبب تايیواانن : من ددوولل آآسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ

2015فكرةة ااألسبوعع االوططني للتطوعع لعامم : من أأمريیكا االشماليیة
 االتطوعع لصالح االجمعيیة االعمانيیة للسرططانن: من االدوولل االعربيیة

 وونتوجهھ بالشكر لجيیسيیكا هھھھانن االمديیرةة. أأخذنا على عاتقنا مهھمة إإعاددةة تصميیم جباررةة للنشرةة ااإللكتروونيیة للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة :أأعزاائي االقرااء
membership@iave.org  :وونتطلع لمعرفة آآررااؤؤكم حولل مظهھرنا االجديید عبر االبريید ااإللكترووني. االجديیدةة للتسويیق ووااالتصاالتت على إإنجاززهھھھا

ررسالة من االرئيیسة االدووليیة لمنظمتنا
 بيیتسكايیلي 

 عامًا 30دديیسمبر يیومًا عالميیًا للتطوعع قبل مضي /كانن االهھدفف من إإصداارر ااألمم االمتحدةة لقراارر إإعالنن االيیومم االخامس من كانونن ااألوولل
 ".تشجيیع أأوولئك االمتطوعيین االذيین اانخرطط أأكثرهھھھم في االخدمة االتطوعيیة بتضحيیاتت شخصيیة هھھھائلة"وو" تحفيیز عمل االمتطوعيین"هھھھو 

 دديیسمبر هھھھذاا االعامم أأقف متسائلة حولل ما إإذذاا كانن االيیومم االعالمي للتطوعع قد حقق بالفعل غايیة أأخرىى/ووبحلولل االخامس من كانونن ااألوولل
 ووكنت على ثقة تامة بأنن االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة قد لعبت ددووررهھھھا بجديیة من أأجل. عداا عن إإنشاء عالقاتت عامة جيیدةة فحسب

    ".تعزيیز االتطوعع ووتقويیتهھ ووااالحتفالل بهھ" 

 كأصل ااسترااتيیجي بالغ ااألهھھھميیة يیسخر لدعم أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة"قدمنا عريیضة االدعوةة االعالميیة للعمل لالعتراافف بالتطوعع 
". 2015ووجدوولل أأعمالل االتنميیة لفترةة ما بعد عامم 

  ااألمم االمتحدةة ووقطاعع ااألعمالل ووهھھھي مباددررةة تعاوونن بيین IMPACT2030ساهھھھمنا كمؤسيیيین ووشركاء أأساسيیيین في إإططالقق مباددررةة 
 ووأأررسلنا. من خاللل االتطوعع عبر موظظفي االشركاتت 2030سعيیًا منا لتحقيیق أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة لألمم االمتحدةة بحلولل عامم 

.دديیسمبر/عريیضة االدعوةة للعمل االموقعة لألميین االعامم لألمم االمتحدةة في االخامس من كانونن ااألوولل

 وومع ذذلك ررااووددني االفضولل حولل ما إإذذاا لم يیكن شغف ااآلخريین بالتطوعع أأوو باألحرىى شغلهھم االشاغل قويیًا لهھذهه االدررجة٬، فاليیومم االعالمي
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 ووتساءلت ما إإذذاا  .للتطوعع ما هھھھو إإال مجردد لحظاتت بسيیطة يیحتفل بهھا أأوولئك االذيین أأنجزوواا أأعماالً يیفخروونن بهھا خاللل االسنة االماضيیة
. ووخدمتهھ كقوةة دداافعة للتطوعع بدوونن اانقطاعع" تحفيیز االعمل االتطوعي"كانن هھھھذاا االيیومم بالفعل يیحقق غايیاتت االدوولل من خاللل 

 لذلك بحثت في أأررشيیف ااألخبارر ووعلمت أأنن االحكوماتت وواالمنظماتت غيیر االحكوميیة وواالمؤسساتت االتجارريیة حولل االعالم ماززاالت تحتفل
 بأعمالل االمتطوعيین بطراائق ال تعد ووال تحصى كابتكارر شعارر االتطوعع في االصيین أأوو إإططالقق بطاقة االتطوعع في ماليیزيیا بحيیث يیتسنى

 2030مم .للمؤسساتت االتجارريیة االمحليیة مكافأةة االمتطوعيین أأوو نشر بحث حولل االتطوعع أأجرااهه موقع رروواادد االتوظظيیف االحكومي بأسترااليیا
:االتي تقامم" االدعوةة للعمل"ووقد تبيین لي عدمم ووجودد نقص في أأنشطة من خاللل 

 ووبدأأتت االحملة. لتتزاامن مع االيیومم االعالمي للتطوعع" شبابب بقبعاتت سوددااء" حيیث أأططلق متطوعونن ووناشطونن حملة كاتماندووفي 
 باحتجاجج صامت ظظهھر فيیهھ االشبابب مرتديین قبعاتت سوددااء كرمز إلعالمم االمجتمعاتت بتزاايید حوااددثث ااالعتدااء االجنسي على ااألططفالل

.ووللضغط على صناعع االقراارر لسن قواانيین تناسب ااألططفالل

 وومجلس االخدماتت ااالجتماعيیة لألعمالل االتطوعيیة ) JNBS( تعاوونت مؤسسة جمعيیة إإسكانن جامايیكا االوططنيیةبجمايیكا كيینجستوننووفي 
)CVSS ( وومنظمة خدمة ااالتحاددااتت ااالئتمانيیة االدووليیة)CUSO (الستضافة االلقاء االتطوعي االوططني االسنويي االثاني االذيي يیعبر عن 

".تسليیط االضوء على قيیاددةة االشبابب ووااالبتكارر: االتطوعع: "فكرةة

  أأعلن ووززيیر االتعليیم وواالشبابب االبنجابي أأنن االحكومة تعتزمم االتعاوونن مع االمؤسساتت االمحليیة وواالدووليیة للبدء في برنامجباكستاننووفي 
.للمتطوعيین ألجل االسالمم ووحث االشبابب على ااالنضمامم لصفوفف االمتطوعيین ألجل االسالمم

 االتطوعيیة لتوصيیل االمالبس للعائالتت االناززحة في االمرااكز االسكنيیة االمؤقتة" ددفئوهھھھم" أأططلق مجموعة من االشبابب حملة سورريیاووفي 
.بعد أأنن فروواا من موططنهھم

 فيیتنامي وومنظماتت أأجنبيیة لمهھرجانن االيیومم االعالمي للتطوعع بفيیتنامم االذيي ااشتمل على حملة تبرعع بالدمم 100ووفي فيیتنامم اانضم حواالي 
 .ووبرنامج مناهھھھض للعنف ااألسريي ووحفل خيیريي لألططفالل االمحرووميین

 ووقد أأشبعت فضولي على ضوء ما ذذكرتت سابقًا ووما سمعناهه عن ااألنشطة االتي اانخرططت فيیهھا االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة
 دديیسمبر قد حقق االمقاصد االتي اابتغاهھھھا أأوولئك االذيین صاغواا/وويیتضح أأنن االخامس من كانونن ااألوولل. لالحتفاء باليیومم االعالمي للتطوعع

 ووأأررجو أأنن يیكونن هھھھذاا هھھھو االحالل". يیشجع أأوولئك االمتطوعيین"وو" يیحفز االعمل االتطوعي"قراارر االيیومم االعالمي للتطوعع٬، ووماززاالل هھھھذاا االيیومم 
.ددوومًا

 وباسم املجلس اإلداري واألمانة العامة للمنظمة الدولية للجهود التطوعية أتقدم لكم بالشكر على مشاركتكم ودعمكم
 الجهود أو كما قال زمالؤنا النيوزلنديون احتفاالً لدينا تطلعات عظيمة لن تتحقق ما لم تتظافر . املستمر لعمل املنظمة
".أي متحدين نقف متكاتفني ننجز  - ما تيني ما مانو كا رابا تي واي"باليوم العاملي للتطوع 

 سوااء أأكانن االموسم االمقبل ووقتًا 2015أأتمنى أأنن تنعمواا جميیعًا بالسالمم وواالرضا وواالرخاء في سبيیل تحقيیقكم لمساعيیكم االتطوعيیة لعامم 
.مخصصًا لإلنجازز أأوو مجردد مرحلة اانتقاليیة من سنة ألخرىى

 
ااالحتفالل باليیومم االعالمي للتطوعع في ااألمم االمتحدةة

 مثلت مديیرتنا االتنفيیذيیة كاثي دديینيیس ووأأعضاء االمجلس االدوولي للبراامج االتطوعيیة للشركاتت
 االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة خيیر تمثيیل في برنامج خاصص أأقيیم بمقر ااألمم االمتحدةة

 .بمديینة نيیويیورركك وونظمهھ متطوعو ااألمم االمتحدةة

 ااقتبست كاثي خطابهھا من ررسالة موقعة من االرئيیسة االدووليیة
 للمنظمة وومنهھا شخصيیًا حيیث مررر متطوعو ااألمم االمتحدةة

:تلك االرسالة لألميین االعامم ووجاء فيیهھا

 قائد بدءًاا من قلب االمجتمع االدوولي للتطوعع وواالشركاتت 600يیسعدنا االيیومم أأنن نعلن اانضمامم أأكثر من "
 االدووليیة وواالمنظماتت االعالميیة غيیر االحكوميیة ووووصوالً ألشهھر االقاددةة وورروواادد االمشارريیع ااالجتماعيیة

.[كأصل ااسترااتيیجي لتحقيیق أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة] لمنظمتنا كمناصريین لالعتراافف بالتطوعع 

 نحن نحث االدوولل ااألعضاء ووحضرااتكم ووقاددةة ووكاالتت ااألمم االمتحدةة ووبراامجهھا لالستجابة بإيیجابيیة"



 فبما أأنن ااألهھھھداافف االتنمويیة قد أأعلنت فنحن نحثكم لدعوةة كل االناسس لتكريیس أأووقاتهھم وومهھاررااتهھم ووططاقاتهھم كمتطوعيین. لتلك االتوصيیاتت
 يیعملونن يیدًاا بيید لتحقيیق أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة ووتشجيیع االمؤسساتت االتجارريیة وواالمدااررسس وواالجامعاتت وواالجماعاتت االديینيیة وواالمجوعاتت

".االمجتمعيیة لتسخيیر أأعضائهھم كمتطوعيین ألجل هھھھذاا االعمل االمهھم للغايیة

 ووهھھھذاا يیتضمن ااإلعالنن. يیصب ااهھھھتمامم االبرنامج عمومًا على كيیفيیة تسخيیر االشركاتت لجهھودد متطوعيیهھا لتحقيیق أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة
 ووقد سعى لتطويیر هھھھذهه االمباددررةة االمنظمة االدووليیة للجهھودد. ووهھھھي مباددررةة جديیدةة تهھدفف لتحقيیق تلك ااألهھھھداافف Impact 2030عن مباددررةة 

 ووشركة فناددقق االريیتز )UPS(االتطوعيیة ووثالثة من أأعضاء االمجلس االدوولي للبراامج االتطوعيیة للشركاتت ووهھھھم شركة يیو بي إإسس 
. حيیث تعد تلك االشركاتت االثالثة من ضمن االشركاتت االمؤسسة لتلك االمباددررةة) IBM( آآيي بي إإمم  كاررلتونن ووشركة

 حيیث أأنن) )BDووأأددااررتت كاثي االنقاشش مع مارريیانن جستي بيیكونن من شركة تيیليیفونيیكا ووجيینيیفر فاررنقتونن من شركة بيیكتونن دديیكنسونن 
 كال االشركتيین من أأعضاء االمجلس االدوولي للبراامج االتطوعيیة للشركاتت وومن االشركاتت االحائزةة على االجوااِئز االدووليیة للبراامج

 هھھھذاا ووقد تحدثت مارريیانن عن اانخرااطط متطوعي شركة تيیليیفونيیكا في معالجة عمالة ااألططفالل وواالقضايیا االحساسة. االتطوعيیة للشركاتت
 ااألخرىى في أأمريیكا االالتيینيیة٬، أأما جيینفيیر فقد تكلمت عن جهھودد متطوعي شركة بيیكتونن دديیكنسونن للمساهھھھمة في إإعاددةة بناء مرااكز

. خدماتت االرعايیة االصحيیة في هھھھايیتي

ططريیقة 500يیومم٬، 500 في  IAVEأأعضاء 

 عقدتت االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة شرااكاتت مع منظمة 2014أأغسطس سنة /من شهھر آآبب 18منذ يیومم 
 وومنظمة خدمة )AVE(ووووكالة االتطوعع االطالبي  وواالهھاللل ااألحمر ااألستراالي) VSO(االخدماتت االتطوعيیة 

 وومتطوعي ااألمم االمتحدةة) FK Norway(  ووقوااتت االسالمم االنروويیجيیة) CUSO( ااالتحاددااتت ااالئتمانيیة االدووليیة
 لبدء االعد االتناززلي آلخر) االتعليیم االعالمي(وومنظمة ووووررلد تيیتش ) VSA(وومنظمة االخدماتت االتطوعيیة االدووليیة 

 ووتتميیز. ططريیقة 500يیومم٬،  500يیومم متبقيیة على تحقيیق أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة عبر االحملة ااإللكتروونيیة  500
 يیلقي االضوء على االمتطوعيین وواالطريیقة االتي تدعم بهھا أأعمالهھم 500ways.orgهھھھذهه االحملة بموقع إإلكترووني 

.أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة االوااررددةة في ااألهھھھداافف االتنمويیة لأللفيیة

 لقرااءةة ااضغط هھھھنا. ططريیقة 500يیومم٬،  500ووتميیزتت ممثلة االشبابب للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة بكيینيیا آآغنيیتّا نيیاليیتا على موقع 
  .االمزيید عن االطريیقة االتي ااتبعتهھا آآغنيیتّا لدعم تطوعع االشبابب ووأأهھھھداافف االتنميیة بالتعاوونن مع االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة

 Jessica@iave.orgهھھھل ترغب بمشارركة االطريیقة االتي ااتبعتهھا لدعم ااألهھھھداافف االتنمويیة لأللفيیة عبر االتطوعع؟ أأررسل قصتك لل 
  !ططريیقة 500يیومم٬،  500ووسننشر قصتك على موقع 

تعليیم ووتعلم وومتعة في أأسترااليیا ): GCVC(االمجلس االدوولي للبراامج االتطوعيیة للشركاتت 
 االمجلس االدوولي للبراامج االتطوعيیة للشركاتت  ساررهه هھھھايیز٬، مديیرةة مسبشاررةة 

 كانن مؤتمر االتطوعع االدوولي االذيي أأقامتهھ االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة بأسترااليیا حدثًا مميیزًاا لجميیع االحاضريین خصوصًا أأعضاء
 ووحضر ااجتماعع االمجلس االذيي اانعقد قبل بدء االمؤتمر ممثلو االشركاتت. االمجلس االدوولي للبراامج االتطوعيیة للشركاتت االتابع للمنظمة

(ووإإتش إإسس بي سي ) Pimco(ووبيیمكو ) EDP(ووإإيي دديي بي ) Google(ووقوقل )Amway(ووآآمواايي ) UPS(يیو بي إإسس   :االتاليیة
HSBC ( ووسامسونج)Samsung ( ووأأددووبي)Adobe ( ووإإنتويیت)Intuit (وونوررثرووبب جروومانن )Northrup Grumman( 

 ووتميیز هھھھذاا ااالجتماعع بأهھھھميیتهھ االبالغة حيیث أأنهھ ااالجتماعع). UBM(ووشركة ووسائل ااإلعالمم االتجارريیة ) RBC(وواالبنك االملكي االكنديي 
 ااألوولل االذيي يیحضرهه االسيید إإدد ماررتيینيیز بصفتهھ ررئيیسًا للمجلس االدوولي للبراامج االتطوعيیة للشركاتت عالووةة على االمناصب االتي يیشغلهھا

 ووتتسم. ووكونهھ عضوًاا جديیدًاا في مجلس إإددااررةة شركاتت االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة) UPS(  ووهھھھي ررئاسة شركة يیو بي إإسس
 ررؤؤيیة االسيید ماررتيینيیز بأنهھا ططموحة وومثيیرةة لالهھھھتمامم٬، ووتشتمل على ااألفكارر االتي تزيید من تراابط االعالقاتت بيین االمجلس االدوولي للبراامج

. االتطوعيیة للشركاتت وواالمباددررااتت ااألخرىى في االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة

 بدأأ هھھھذاا ااالجتماعع االذيي اانعقد في جامعة بوند بتناوولل ووجبة االغدااء مع أأعضاء مجلس ااإلددااررةة للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة ووتلى
 ووتبع ذذلك ما سرددهه االسيید. ذذلك جولة ددااخل االحرمم االجامعي لمشاهھھھدةة االمجموعة االفنيیة االراائعة االتي تعكس فن سكانن أأسترااليیا ااألصليیيین

 جيیف هھھھوفمانن االمديیر االتنفيیذيي لشركة جيیف هھھھوفمانن ووشركاؤؤهه وواالرئيیس االسابق لشركة دديیزني للجهھودد االدووليیة االمجتمعيیة عن تارريیخ

mailto:Jessica@iave.org
http://500ways.org/2014/09/21/advocating-for-of-youth-development-and-volunteerism/


 وومن ثم ااستمع االحاضروونن لكلمة االرئيیسة االدووليیة االجديیدةة  .االتطوعع عبر االشركاتت خاللل االثالثيین سنة االماضيیة بطريیقة شائقة وومسليیة
 للمنظمة االسيیدةة كايیلي بايیتس ووشاهھھھدوواا عرضًا تقديیميیًا للسيید كيین أألن وواالسيید إإدد ماررتيینيیز حولل مدىى االتقدمم االذيي أأحرززهه فريیق االعمل

  .االمختص بأبحاثث االكوااررثث

 ووأأجمع االحاضروونن على إإحساسهھم بأهھھھميیة مالءمة االمجلس االدوولي للبراامج االتطوعيیة للشركاتت لمجمل ااألعمالل االتي تقدمهھا االمنظمة
.للجهھودد االتطوعيیة بفضل تلك االعرووضض وواالنقاشاتت االدووليیة

 رركز موضوعع ااالجتماعع على االتطوعع عبر االشركاتت وومدىى ااررتباططهھ بالتطورر االمهھني االذيي ال يیخص االموظظفيین فحسب بل يیشمل
 ووااستمع ززمالء االعمل في االمجلس االدوولي للبراامج االتطوعيیة للشركاتت لقصص ممتعة حولل. مدررااء االبراامج االتطوعيیة للموظظفيین

 ووتشارركك االجميیع عدددًاا من. االمناصب االوظظيیفيیة االتي توالهھھھا كل فردد من ممثليینا في مساررهھھھم االوظظيیفي حتى ووصلواا لمناصبهھم االحاليیة
 ووغاددرر أأعضاء االمجلس االدوولي للبراامج االتطوعيیة للشركاتت هھھھذاا ااالجتماعع بعد أأنن. ااألفكارر االجديیدةة ووااتسم االنقاشش بالحماسس ووااإلثاررةة

.ووططدوواا عالقاتهھم مع بعضهھم االبعض ووااكتسبواا االخبرااتت االقيیمة االجديیدةة ليیطبقوهھھھا في بالددهھھھم وويیستفيیدوواا منهھا في عملهھم

 حضر عددد من ممثلي االمجلس االدوولي للبراامج االتطوعيیة للشركاتت االمؤتمر بصفتهھم مقدمي ووررشش عمل وومنتديیاتت نقاشش تدوورر حولل
  متعدددةة مثل تحويیل ااألبحاثث إإلى أأفعالل ووااالبتكارر ااالجتماعي في االتطوعع عبر االشركاتت ووتعزيیز االشرااكاتت االمستداامة عن موااضيیع

.ططريیق االتطوعع عبر االشركاتت

  ووحماسهھم نتقدمم بالشكر ألعضاء االمجلس االدوولي للبراامج االتطوعيیة للشركاتت االذيین أأثروونا بخبرااتهھم االقيیمة وومعرفتهھم االمتنوعة
! وومؤتمر االتطوعع االعالمي االالمحدوودد في ااجتماعع االمجلس االدوولي للبراامج االتطوعيیة للشركاتت

  

االتطوعع االرقمي
 إإحدىى كبارر االباحثيین في االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة تحت ررعايیة شركة االتطوعع االرقمي هھھھو كتابب جديید كتبتهھ مونيیكا قاليیانو 

.وويیركز هھھھذاا االعمل على ددررااسة تدوورر حولل االطراائق االمختلفة االتي تؤثر بهھا االتقنيیة على حيیاتنا. تيیليیفونيیكا فيیفو االموجوددةة في االبرااززيیل

 يیلخص كتابب مونيیكا االطراائق االمختلفة االتي شكلت بهھا االتقنيیة قيیمنا االشخصيیة ووااالجتماعيیة بخلقهھا نوعًا من االتضامن في االمجتمع
 ووأأخذتت بعيین ااالعتبارر االعالقة االزمنيیة بيین االتطوعع ووااإلنترنت٬، بدءاًا من مشرووعع االتطوعع االرقمي االذيي تأسس في. االتطوعي
 وويیسردد االكتابب قصصًا توضح االعمل االمشتركك بيین قاددةة االتطوعع أأنفسهھم ووكيیفيیة ااستفاددةة كل ثقافة من االتوااصل االرقمي. االسبعيینيیاتت

 ووتستدلل مونيیكا بأمثلة عن كيیفيیة تحويیل االتطورر االرقمي للمجتمعاتت حولل االعالم٬، ووكيیفيیة تزوويید االتقنيیة لألفراادد. بطراائق متفرددةة
 .بالمواارردد االتي يیحتاجونهھا بطراائق إإبدااعيیة

 مم في االمؤتمر االعالمي االثاني2012ددعمت االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة هھھھذاا االعمل منذ عامم 
 ووقد تبلوررتت فكرةة االتطوعع االرقمي خاللل ذذلك االوقت على ططاوولة نقاشش. وواالعشريین االذيي اانعقد في لندنن

 ووآآنجل سوال) من جيیش االمتطوعيین بنيیوززيیالنداا(ووناقش االمشارركونن ووهھھھم االسيید سامم جونسونن . مستديیرةة
 من(وورراايیداا مانّا ) االمديیرةة االسابقة لشركة موتوررووال(  ووإإليین سويیني) من االمتطوعيین االرقميیيین بأسبانيیا(

 على تلك االطاوولة االطراائق االمثلى) االمباددررةة االعالميیة للشبابب االتابعة للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة
.الستخداامم االتقنيیة لدفع االناسس للتطوعع وواالوسائل االمقترحة لسد االثغرااتت االرقميیة

 وويیلقي االكتابب االضوء على االعمل االتطوعي وواالنشاطط ااالجتماعي وواالرقمي وواالنضالل االبرمجي وواالتطوعع
 عبر ااإلنترنت وواالمنحنيیاتت ااإللكتروونيیة وواالحوسبة االسحابيیة ووتغيیر االمعلوماتت وومنحنى نقاطط االخطر

 .باإلضافة إإلى االموااضيیع ااألخرىى االمثيیرةة لالهھھھتمامم االمتعلقة بالتوااصل االرقمي حاليیًا

 مم بمديینة ساوو باوولو في االبرااززيیل خاللل عرضض تقديیمي مع بيیث2014دديیسمبر عامم / صدرر االكتابب مؤخرًاا في االثاني من كانونن ااألوولل
.بليیيیفكانتر وولورراانا سكارربيیونن مؤسسة بليیف 

 .إيسسوأو على موقع   شركة تيلفونيكا فيفويمكنك تحميل النسخة األسبانية بصيغة البي دي إف املتوفرة على موقع 
.مازالت النسخة االنجليزية قيد اإلنشاء وسيتم إصدارها قريبًا

 

:لتحديي ااإلقليیمياا
 ماررسس االماضي حيیث ططلبنا تزوويیدنا بمقالٍل من كل\ووُضع تحديي للمثليین ااإلقليیميین للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعي في شهھر آآذذاارر

.منطقة من مناططقهھم إلضافتهھ للنشرااتت ااإلخبارريیة اااللكتروونيیة

 ووقد تلقيینا في هھھھذاا االشهھر االعديید من االمقاالتت من االممثليین حولل االعالم٬، بما فيیهھا قصص من االذيین ااحتفلواا باليیومم االعالمي للتطوعع في 
.دديیسمبر\االخامس من كانونن ااألوولل
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  من أأووررووبا
مباددررةة متطوعي ااإلغاثة في ااالتحادد ااألوورربي

  ااأللمانيیة وونائب ررئيیس االمنظمة االدووليیة ووممثلهھا ااإلقليیمي في يیوجيین بالدااسس٬، ررئيیس االقطاعع االتطوعي لجمعيیة كارريیتاسس.كتبهھ دد
.أأوورربا

 هھھھناكك ااززدديیادد ملحوظظ في عددد االكوااررثث االطبيیعيیة االناتجة عن نشاططاتت ااإلنسانن في االسنوااتت ااألخيیرةة٬، وومن االمرجح أأنن تستمر هھھھذهه
 لذاا تحتاجج االمنظماتت ااإلنسانيیة إإلى أأشخاصص مدرربيین ووعلى أأهھھھبة ااالستعداادد لمساعدةة االمجتمعاتت االمتضرررةة جرااء تلك. االظاهھھھرةة
 ووستتيیح مباددررةة متطوعي ااإلغاثة في٬،  لمن يیحتاجهھا  لتقديیم االمساعدةة االفعليیة لقد أأبدىى االعديید من ااألوورربيیيین حماسهھم االمتقد. ااألززماتت

 كما أأنن هھھھذهه االمباددررةة تجمع بيین االمنظماتت وواالمتطوعيین من مختلف االدوولل ووتزووددهھھھم بالدعم. ااالتحادد ااألووررووبي لهھم االفرصة للقيیامم بذلك
 فهھي تكمل خطط االعمل. االعملي ووتضع االمعايیيیر ااألووررووبيیة االمتعلقة بالتطوعع ووتزوودد االمنظماتت االمحليیة بمقايیيیس بناء االقدررااتت

. في أأووررووبا االتطوعي االتي يیتركز في أأكثرهھھھا على االوططنيیة
هھھھناكك 

 200مم أأططلقت االمفوضيیة ااألووررووبيیة للمساعدااتت ااإلنسانيیة ووقسم حمايیة االمدنيیيین مشرووعًا تجريیبيیًا يیضم أأكثر من  2011في عامم 
متطوعع لكسب االخبرةة االعمليیة خاللل تجهھيیز مباددررةة 

  كما أأنن هھھھناكك ددررااساتت وومرااجعاتت قائمة 2020،٬إإلى عامم 2014متطوعي ااإلغاثة في ااالتحادد ااألووررووبي ووهھھھو برنامج سيیبدأأ من عامم
  مساهھھھمة منهھم في االعمل ااإلنساني ووإإظظهھاررً موااططن في االبرنامج٬، في 18000 مشارركة أأكثر من  وومن االمتوقع. تتعلق بهھذاا االبرنامج

ووسيیعقد يیومم توااصلي لتباددلل االمعلوماتت في. لتضامنهھم عن ططريیق مساعدةة ااألفراادد االمتضررريین جرااء ااألززماتت

: وولمزيید من االمعلوماتت). ووعلى صفحاتت ااالنترنت( في برووكسل  2015يینايیر عامم \االثالث وواالعشريین من كانونن االثاني 

http:\\ec\echo.europa.eu\echo\en\what\humanitarian-aid\eu-aid-volunteer

 

  من أأفريیقيیا

2015االمستقبل بعد عامم : إإعاددةة تعريیف االرعايیة ااالجتماعيیة للطفل: ااجتماعع االخبرااء حولل موضوعع
بوررتت لورريیس٬،مورريیشيیوسس

 كتبهھ ماهھھھيیندرراانث بوسفوباوولل٬، ااألميین االعامم لحركة هھھھالي في مورريیشيیوسس وواالممثل االوططني للمنظمة االدووليیة
.للجهھودد االتطوعيیة في مورريیشيیوسس

 في فندقق ال 2014أأكتوبر عامم \عُقد ااجتماعع للخبرااء يیومم االثالثاء االحادديي وواالعشريین من تشريین ااألوولل
 :إإعاددةة تعريیف االرعايیة ااالجتماعيیة للطفل: في مورريیشيیوسس حولل موضوعع البوررددوونايیس ووااتر فروونت

.2015االمستقبل بعد عامم

 ووكانن االغرضض من هھھھذاا ااالجتماعع تحليیل قضايیا االرعايیة ااالجتماعيیة للطفل ووااألمومة في مورريیشيیوسس خاللل
.االعقودد االماضيیة ووتمهھيید االطريیق لألعمالل االمستقبليیة من خاللل نشر مخرجاتت االمسوددةة االحاليیة

 ووفي حفل ااالفتتاحح االرسمي أأكد ووززيیر االمساووااةة بيین االجنسيین ووتنميیة االطفل ددعم حكومة مورريیشيیوسس للمنظماتت غيیر االحكوميیة ووعملهھم
 كما أأكدتت مديیرةة برنامج ااألمومة في شبكة أأفريیقيیا االسيیدةة إإستر أأووكوثث االتي تحدثت كذلك في حفل. االمتميیز لتنميیة االطفل ووحمايیتهھ

.ااالفتتاحح أأهھھھميیة تشجيیع ااألمومة ااآلمنة في االمنطقة ااألفريیقيیة

 جهھة حكوميیة ووغيیر حكوميیة للرعايیة ااالجتماعيیة للطفل في مورريیشيیوسس في ااجتماعع االخبرااء ووااشتملت محاوورر) 35(كما شارركت 
:االنقاشش ااألساسيیة على االتالي 

.أأنظمة حمايیة االطفل ووتنميیتهھ في االجمهھورريیة*
.أأمانن ااالنترنت وواالبراامج االموجهھة للشبابب على شبكة ااالنترنت*
.براامج االمهھاررااتت ااألبويیة االمؤدديیة إإلى تنميیة االطفل*
.نهھج ططريیقة االرعايیة بيین ااألجيیالل للرعايیة ااالجتماعيیة للطفل في االمناططق االريیفيیة وواالتي يیصعب االوصولل إإليیهھا*



. 2015يینايیر /كما أأنن ااالجتماعع حددد ووقت إإططالقق االمخطط في نهھايیة كانونن االثاني    

ااحتفاالتت االيیومم االعالمي للتطوعع في كيینيیا
.مديیر فيیلق خدمة االسالمم في أأفريیقيیا وواالممثل االوططني للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة في كيینيیا٬، تيیوسداايي جيیتشوكي.كتبهھ دد

  باليیومم االعالمي للتطوعع في نيیرووبي منظمة تطوعيیة عالميیة ووووططنيیة 21ااحتفلت  2014في عامم 
  في موكورروو كواا ررووبن مركز ااألمل٬، وويیقع هھھھذاا االمركز في تحت ررعايیة شبكة منظماتت تطوعيیة
.موكورروو كواا ررووبن في نيیرووبي

 في منطقة نيیرووبي  )وواالمعرووفة أأيیضًا بمجتمع موكورروو(ووقد ظظهھرتت أأحيیاء ررووبن االفقيیرةة 
 سنهھ عندما بدأأ االناسس في بناء االمناززلل االمؤقتة قربب االمصانع االتي 35االصناعيیة قبل ما يیقارربب 

 شخص ووتعيیش االعديید من  600.000يیتجاووزز عددد سكانن تلك االمنطقة ااآلنن . يیعملونن بهھا
.قدمم 10x10االعائالتت في أأكوااخخ من االحديید بمساحة 

 وويیعمل االعديید من سكانن ااألحيیاء االفقيیرةة في موكورروو كعمالل مؤقتيین في مصانع االصناعاتت االتحويیليیة االتي تقع بالقربب من ااألحيیاء
 االفقيیرةة٬، بيینما يیعمل ااآلخروونن في أأعمالل تجارريیة صغيیرةة كبيیع االخضرااووااتت أأوو االمستلزماتت االمختلفة وولذاا فإنن ددخلهھم ضئيیل جدًاا ووغالبًا

 وونظراًا لذلك يیلجأ أأططفالهھم إإلى ووسائل أأخرىى للبقاء على قيید االحيیاةة مثل االدعاررةة ووبيیع االمخدررااتت وواالتسولل  ٬،ال يیكفي إلعالة أأسرهھھھم
.ووااألنشطة ااإلجرااميیة

 وومن بيین االتحديیاتت االكبرىى االتي توااجهھ أأهھھھالي ااألحيیاء االفقيیرةة في نيیرووبي ااندالعع االحراائق االمتكرررةة االتي تتسبب بخسائر في ااألررووااحح
 ووال تستطيیع إإددااررةة ااإلططفاء في مديینة نيیرووبي االتحكم في االحراائق نظرًاا لوجودد مباني عشواائيیة تقطع ططريیق االوصولل إإلى٬، وواالممتلكاتت

. االمنطقة ووتعوقق ررجالل ااإلططفاء عن أأددااء عملهھم

 وومن االمسئوليین االمحليیيین ووكبارر VIOووقد حضر االحدثث في ااألحيیاء االفقيیرةة في موكورروو أأعضاء االمجتمع ووأأعضاء شبكة في آآيي أأوو
 ووكانن ضيیف االشرفف االسفيیر ااالستراالي لدىى كيینيیا ووااألميین االرئيیسي ووووززااررةة االعمل ووحكومة. االمسئوليین االحكوميیيین وواالشبابب االمحليیيین

.كيینيیا

 .وورركز االحدثث على توعيیة االمجتمع حولل االسالمة من االحراائق عن ططريیق عرووضض قدمتهھا ااإلددااررةة االعامة لإلططفاء في مديینة نيیرووبي
 ووسُجلت شبكة االمنظماتت االتطوعيیة مؤخرًاا. كما ززررعع االمشارركونن أأشجارراًا في مكانن االحدثث كجزٍء من مباددررةة االحفاظظ على االبيیئة
 ووتمر هھھھذهه االسيیاسة ااآلنن بمرااحلهھا ااألخيیرةة قبل. كمنظماتت مجتمعيیة تشارركك بكل ططاقاتهھا في تنميیة سيیاسة االتطوعع االوططني في كيینيیا

 فبراايیر من\كما تعهھدتت ووززااررةة االعمل بتنفيیذ تلك االسيیاسة ووقانونن االبرلمانن ووستدخل حيیز االتنفيیذ بحلولل شهھر شباطط. تقديیمهھا للبرلمانن
.مم2015عامم 

 

  من آآسيیا 
!فريیق عمل االصدااقة جاهھھھز لالنطالقق

.االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة في تايیواانن٬، ااألميین االعامم دديیبي هھھھونج: كتبهھ

 على تقويیة االتوااصل وواالتعاوونن مع بعضهھم االبعض في منطقة آآسيیا أأجمع االممثلونن االوططنيیونن للمنظمة
 االتي تم االتوصل إإليیهھا خاللل مؤتمر) ووسيیيید(وواالمحيیط االهھادديي ووذذلك بناءاًا على ااتفاقيیة تشانج وووونن 

 ال يیزاالل االوفاء باالتفاقيیة٬، وو2011ااإلقليیمي االثالث عشر لمنطقة آآسيیا وواالمحيیط االهھادديي عامم   االمنظمة
 مؤتمر االشبابب في٬، وواالعالمي االثالث وواالعشريین للتطوعع في مؤتمر االمنظمة. وومستمرااً منذ ذذلك االحيین

 ااجتمعت االمنظماتت االمتعاوونة من مكاوو ووفيیتنامم ووتايیواانن مرةة أأخرىى لمزيید من االنقاشاتت حولل٬، ااسترااليیا
 تكمن االفكرةة ااألساسيیة من وورراائهھ في عمل جميیع متطوعي هھھھذهه االدوولل مع بعضهھم٬، وو2015االمشرووعع االتعاووني ااألوولل االذيي سيیُنفذ عامم 

  .االبعض بهھدفف تعزيیز االتوااصل االثقافي وواالمعنويي بيین ددوولل منطقة آآسيیا وواالمحيیط االهھادديي

 جبل ددوويي(االمُباددِررةة باقترااحح االمشرووعع بعد ززيیاررتهھا قريیة ددوويي فا سومم AVSM وو كانت االجمعيیة مكاوو للخدمة ااالجتماعيیة للمتطوعيین
 عمالً على. ووكذلك نظامم إإمداادد االميیاهه٬، وواالوضع االصحي فيیهھا٬، ووااقترحت االجمعيیة ضرووررةة تحسيین مراافق االقريیة٬، ووشمالل تايیلند) فا

 شبكة فوليیونتيیر(قامم ثالثة من االممثليین االوططنيیيین ووهھھھم فراا وويین ٬، تجديید االبنيیة االتحتيیة في قريیة ددوويي فا سومم ووفهھم حاجاتت سكانهھا
 بالتخطيیط لزيیاررةة االموقع وومعايینتهھ وومناقشة ذذلك) في تايیواانن االمنظمة االدووليیة(دديیبي هھھھواانج )٬، ووجمعيیة مكاوو(ليیو )٬، ووسبيیريیت



 من االمؤكد أأنن يیبدأأ االمتطوعونن من مكاوو ووتايیلند ووفيیتنامم ووتايیواانن ررحلتهھم في االعامم. وو2014بالتفصيیل في ااألوولل من دديیسمبر عامم 
.االقاددمم

 وو نتمنى من خاللل هھھھذاا االمشرووعع أأنن نمثل نموذذجاً جديیدااً للتعاوونن ااإلقليیمي وونحافظ على عقد صدااقة مستمر بيین االعامليین في شبكة
.االمنظمة

 

ااحتفاالتت االيیومم االعالمي للتطوعع في تايیواانن
.االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة في تايیواانن ااألميین االعامم دديیبي هھھھونج٬،: كتبهھ

 أأعلنت ااألمم االمتحدةة أأنن يیومم االخامس من دديیسمبر هھھھو االيیومم
 ووفقاً للتحليیالتت االتي. وو1985االعالمي للتطوعع ووذذلك منذ عامم 

 هھھھنالك٬، نشرتهھا ووززااررةة االصحة وواالرعايیة ااالجتماعيیة في تايیواانن
 ٬،أأكثر من مليیونن شخص لهھم سجالتت خاصة بخدمتهھم االتطوعيیة

 مليیونن ساعة ووذذلك 99كما بلغ مجموعع ساعاتت االعمل االتطوعي 
 يیجدرر االتنبيیهھ على االحاجة إإلى االنظر. وو2013قبل نهھايیة عامم 

 بل قوةة متصاعدةة تساهھھھم في اانسجامم٬، حيیث ال يیعد االمتطوعونن عنصرااً ررئيیسيیاً في االمجتمع ووحسب٬، بتقديیر كبيیر لمفهھومم االتطوعع
.االمجتمع ووتطورر ااألمة في هھھھذاا االقرنن كذلك

ُ يیُقامم سنويیاً ضمن ااحتفاالتت االيیومم االعالمي للتطوعع  قد كانت االحكوماتت االوططنيیة. وووو يیُعد شكر االمتطوعيین االمتميیزيین في االبلد حدثاً هھھھاما
 في هھھھذاا االعامم أأضافت. وووواالمحليیة خاللل االسنوااتت االماضيیة تُقيیم أأنشطة ااحتفاليیة في االيیومم االعالمي للتطوعع إلبراازز جهھودد االمتطوعيین

 كانن عددد من االمتطوعيین. وومشرووعع وومؤسسة على جهھوددهھھھم االتطوعيیة 18حكومة تايیبيیهھ فقرةة خاصة بالمتطوعيین االمتعاوونيین لشكر 
 لتشجيیع موظظفيیهھا على" يیومم االمتطوعع االمتعاوونن"فأقامت إإحدىى االمؤسساتت ٬، االمتعاوونيین قد نفذوواا مشارريیعاً مختلفة لصالح شركاتهھم
 بيینما ساعدتت مؤسسة أأخرىى من لديیهھم صعوباتت جسديیة أأوو عقليیة تعرقل٬، االمشارركة في االعمل االتطوعي خاللل االساعاتت االمكتبيیة

.مشارركتهھم مع قوىى االعمل

 وو نجد شركة أأخرىى تولت مسؤووليیة االحفاظظ على أأحد االمنتزهھھھاتت ووكذلك قامت أأخرىى بجمع االطعامم وواالتبرعع بهھ لكبارر االسن ووللعائالتت
. االفقيیرةة

.لقد أأتمواا جميیعاً ووااجبهھم االمجتمعي ووساعدوواا في جعل تايیبيیهھ مديینة أأفضل 

 قالل نائب عمدةة مديینة. ووقرررتت االحكومة في مديینة كاووشيیونغ إإقامة أألعابب رريیاضيیة للمتطوعيین شمالل تايیلند  ٬،وو في جانب آآخر
 يیلعب االمتطوعونن ددووررااً أأساسيیاً في: "قالل أأيیضاً." وولكن للمجتمع قوةة ال تنتهھي٬، للحكومة حدوودد: "كاووشيیونغ االسيید لي يیونغ دديي

 ".بل هھھھم من يیحفزنا للصعودد عالميیا٬، ال يیعد االمتطوعونن حرااسس االمجتمع فقط: "أأضافف." ووااألعمالل االبلديیة ووفي االمجتمع االمدني
 مقاططعة وومديینة في أأنحاء تايیواانن ووذذلك تعبيیرااً عن ااالمتنانن للمتطوعيین 20كانت ااألنشطة ااالحتفاليیة االعديیدةة قد أأُقيیمت في وو

 بالتروويیج لليیومم: " االسيید االلطيیف تشيین أأنهھ ٬، في تايیواانن االمنتخب حديیثاً  في هھھھذاا االسيیاقق ذذكر ررئيیس االمنظمة االدووليیة. وووومساهھھھماتهھم
 نأمل أأنن٬، سيیشارركك االمزيید وواالمزيید من االموااططنيین في ااألعمالل االتطوعيیة ووبالتالي سيیقودد ذذلك إإلى خلق مجتمع مسالم٬، االعالمي للتطوعع

".متطوعي تايیواانن"تنتشر ررؤؤيیة 

 

  من أمريكا الشمالية
2015فكرةة ااألسبوعع االوططني للتطوعع 

االممثل االوططني في كنداا٬، مؤسسة كنداا للتطوعع: كتبهھ

 كما أأنهھا االسنة االثانيیة عشر على٬، 2015سيیبدأأ ااألسبوعع االوططني للتطوعع في االيیومم االثاني عشر ووحتى االثامن عشر من أأبريیل عامم 
. االتواالي االتي تنفذ فيیهھا مؤسسة كنداا للتطوعع حملة هھھھذاا ااألسبوعع بالمشارركة مع مجموعة االمستثمريین

 في نفس االوقت تصل االجهھودد االتطوعيیة إإلى مسافاتت٬، وووو يیعد االعمل االتطوعي شبيیهھاً بحجرةة ملقاةة في االبحيیرةة يینعكس تأثيیرهھھھا مباشرةة
. مما ال يیمكن إإنكاررهه أأنن االمتطوعيین يیحققونن أأهھھھداافهھم٬، ووبعيیدةة ووووااسعة مثل تموجاتت االميیاهه لتساعد على تحسيین االمجتمعاتت

 



 وو قد بيینت نتائج ددررااسة ااستطالعيیة عن االتطوعع أأجرتهھا مؤسسة كنداا للتطوعع وومجموعة االمستثمريین أأنن االعديید من االمتطوعيین
  االشكر من خاللل كلماتت تؤكد على ااألثر االذيي تركتهھ مساهھھھمة االمتطوعع أأوو عبر تذكارر يیرحبونن بكلمة شكر غيیر مصطنع ووسوااءً كانن

.يیُحدِثث ذذلك االعرفانن ووخالص االشكر فرقاً في ااألمر٬، شخصي صغيیر

 

 أأحجاررااً على متجر االهھداايیا اااللكترووني" املتطوعون جزء من األثر املتموج "2015هھھھذاا ووستطرحح حملة ااألسبوعع االوططني للتطوعع 
 يیحث االمتجر االكنديیيین على تشجيیع. وومليیونن متطوعع 13،٬3 كنداا االبالغ عدددهھھھم  لمؤسسة كنداا للتطوعع لالحتفالل جماعيیاً بمتطوعي

".االمتطوعونن رراائعونن: "سيیحمل كل حجر ررسالة محفوررةة على أأحد االجانبيین تقولل . وواالمتطوعيین بإعطائهھم حجرااً تذكارريیاً

 لهھذاا تُركك فرااغغ على االجانب ااآلخر لك حتى. ووحيیث يیتميیز كل متطوعع عن ااآلخر٬، كما أأنهھ ال يیوجد حجريین متطابقيین مع بعضهھما 
.فيیمكنك أأنن تكتب ااسماً أأوو كلمة مؤثرةة أأوو شكرااً صغيیرااً يیضفي لمستك االخاصة لتشجيیع االمتطوعع٬، تكتب فيیهھ

.2015ترقب االمزيید من االمعلوماتت عن حملة ااألسبوعع االوططني للتطوعع 

  من االمناططق االعربيیة
االتطوعع لصالح جمعيیة عمانن للسرططانن

 االدكتوررةة باتريیشيیا نبتي٬، مؤسس ووررئيیس جمعيیة االخدماتت االتطوعيیة وواالممثل ااإلقليیمي للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة: كتبهھ
 .في االمنطقة االعربيیة

 قد أأُنشأتت االجمعيیة بداايیة كمباددررةة. وو٢۲٠۰٠۰٤ ثم سُجلت بشكل ررسمي في شهھر مايیو من عامم ٢۲٠۰٠۰٢۲أأُسست جمعيیة عمانن للسرططانن عامم 
 .يیوثر االرووااحيقدمتهھا االسيیدةة االتي حارربت االسرططانن 

:وو يیتمحورر هھھھدفف االجمعيیة ااألساسي منذ تأسيیسهھا حولل نشر االتوعيیة بمرضض االسرططانن من خاللل االتأكيید على أأنن
 إجراء الفحص بشكل متكرر ودائم يساعد على التشخيص املبكر وبالتالي يؤدي إلى توقع األفضل

 .ورفع احتمالية الشفاء التام
 كما تعمل جمعيیة عمانن للسرططانن على نشر االتوعيیة بالمرضض ووتثقيیف االمجتمع االعماني بمخاططرهه٬، ووكذلك تثقيیف

 باإلضافة لذلك٬، تدعم االجمعيیة كالً من مقدمي االرعايیة االصحيیة االذيین يیعملونن بال كلل مع. االمرضى ووتشجعيیهھم ووفقاً لحاالتهھم
 تشارركك جمعيیة عمانن للسرططانن أأيیضاً في بناء. االمرضى٬، وواالباحثيین ممن يیحاوولونن ااكتشافف مسبباتت االسرططانن ووعالجهھ االقاددمم

.االقدررااتت خاصة فيیما يیتعلق بتطويیر االمجالس االتي تُعنى بمرضض االسرططانن وومؤيیديیهھا
 11،٬000تقيیم االجمعيیة برنامجاً مهھما للفحص عبر ووحدةة تصويیر االماموجراافف االمتنقلة وواالتي أأجرتت أأكثر من  وو عالووةة على ذذلك٬،

 .2009تصويیرااً إإشعاعيیاً منذ عامم 
 هھھھو مركز يیقدمم االغذااء لألططفالل االمصابيین بالسرططانن تحت٬، وودار الحنانمركز  2011وو اافتتحت االجمعيیة في شهھر يینايیر من عامم 

 وو يیقدمم االمركز كذلك مكاناً مجانيیاً.سن االخامسة عشر وويیعيیشونن خاررجج حكومة مسقط باإلضافة إإلى حاجتهھم للمزيید من االرعايیة
.خدمة نقل سريیع من ووإإلى االمستشفى٬، ووعائلة في نفس االوقت 16لإلقامة لست عشرةة 

  

عالقة االمتطوعيین بالمشرووعع
 يیتولى كل من يیعمل لصالح جمعيیة عمانن للسرططانن االقيیامم بمهھامهھا تطوعيیاً ووهھھھذاا إإلى جانب ووجودد فريیق إإدداارريي من االسكرتارريیة

 ٬،مقدمو االخدمة٬، ووااألططباء: يیُصنف متطوعي االجمعيیة إإلى ثالثة أأقسامم ررئيیسيیة. وووواالسائقيین ووممرضي مركز دداارر االحنانن
 فالجمعيیة تعيیّن أأططباءً يیتطوعونن للعمل بضع ساعاتت في االشهھر ططواالل االعامم إلجرااء فحوصاتت االثديي. االمتطوعونن ااالعتيیادديیوننوو

 كما تستقطب فنيیي ااألشعة االذيین يیتطوعونن مرااتت عديیدةة في ااألسبوعع خاللل االمساء٬، االسريیريیة االمجانيیة في االمقر االرئيیسي للجمعيیة
.لدررااسة االصورر في ووحدةة تصويیر االماموجراافف االمتنقلة

 أأما مقدمي االخدمة فيیشملونن مصممي االجراافيیك وواالمصورريین االمحترفيین وواالمختصيین في ووسائل االتوااصل ااالجتماعي االذيین يیتعاوونونن
.بالتحديید في االمسيیرةة االسنويیة٬، وومع االجمعيیة عند االحاجة إإليیهھم

 ططالبب(منهھم من لم يیتأثر بهھ بطريیقة مباشرةة أأوو غيیر مباشرةة ٬، ووفمنهھم من قد شفي االسرططانن٬، وو بالنسبة للمتطوعيین ااالعتيیادديیيین
 يیعمل هھھھؤالء االسكانن االمحليیونن مع االمغتربيین االذيین). ووررباتت مناززلل٬، ووموظظفيین بدوواامم كامل٬، وواالمدااررسس االثانويیة وواالجامعاتت

 يیسجلونن ااألفراادد في مسيیرةة٬، وويیساعدوونن االجمعيیة بوقوفهھم على منصاتهھا في حملة أأكتوبر أأوو غيیرهھھھا من االفعاليیاتت االتشجيیعيیة االخاصة



 يیقومم االمتطوعونن كذلك بالقرااءةة ووااللعب مع أأططفالل دداارر االحنانن. يیقدمونن مساعدةة إإضافيیة في مباددررتنا ااحضن ددبا٬ً، وواالجمعيیة االسنويیة
".منزالً بعيیدااً عن االمنزلل"كما يیساهھھھمونن في االرقي بداارر االحنانن من كونهھا مكانن لإلقامة إإلى جعلهھا ٬، وويینظمونن ااأللعابب

 وو كلهھا مناصب(بيینما يیعد االرئيیس وومجلس ااإلددااررةة . وووو تستمر قائمة أأعمالل االمتطوعيین االذيین يیرتبطونن بشكل ررئيیسي بالجمعيیة
 تحددد جوددةة عمل االمتطوعيین. وويیِعتبر االمتطوعونن ااآلخروونن االوقودد االذيي يیشغل هھھھذاا االمحركك٬، االمحركك للعمل) تطوعيیة غيیر مدفوعة

.بوضوحح فاعليیة ووكفاءةة االمنظمة ككل

 

 

 


