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في هھھھذاا ااالصداارر:
 "االراابطة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة"IAVEأأخبارر عن 

 ررسميیا.2014إإططالقق مؤتمر االتطوعع االعالمي لعامم 
.االممثليین االوططنيیيین للراابطة االدوولبة للجهھودد االتطوعيیة تحت ااألضوااء
 مجلس االشركاتت االتطوعيیة االعالمي يیرحب بالعضو االجديیدAXA."ااكسا"  
.أأصوااتت االمتطوعيین
 .مؤتمر االواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیة للتطوعع وواالخدمة يیحل في شهھر يیونيیو
" كودديیسباCODESPA.تعلن عن مواارردد جديیدةة لشركاتت االعمل االتطوعي "

 ررسميیا2014إإططالقق االمؤتمر االدوولي للتطوعع 
 لكتابتهھا هھھھذهه االمقالة بالنيیابة عن فريیق تنظيیم االمؤتمر)Dorothy Harding(شكراا لدووررووثي هھھھارردديینغ 

  االثالث وواالعشروونن كانن في مديینة سيیدني في ااسترااليیا في االيیومم االسابعIAVEااإلعالنن االرسمي للمؤتمر االعالمي للتطوعع 
 كجزء من ااالحتفالل االذيي ااستضافتهھ حكومة وواليیة  www.iave2014.orgوواالعشريین من شهھر ماررسس٬، ووأأططلق موقع االمؤتمر 

  ضيیف يیمثلونن االشركاتت االراائدةة وواالمنظماتت غيیر االحكوميیة وواالوكاالتت100 ألكثر من New South Wales نيیو ساووثث وويیلز
االحكوميیة. 

 ااسترااليیا االتطوعيیة٬، االمنظمة االتي تولت ااستضافة االمؤتمر٬، عقدتت مأددبة غدااء بعد ااالجرااءااتت االرسميیة للترحيیب بقاددةة ااألعمالل
االتجارريیة االهھامة٬، وواالحكومة٬، وواالمجتمع. ووعُرفف االضيیوفف بموضوعع االمؤتمر "االعمل االتطوعي يیفرضض نفسهھ االيیومم".

 ٬، االمديیر االتنفيیذيي للراابطة وونائب ررئيیس االراابطة حاضرةة في كال االمجاليین. رراافقتKathi Dennisسعدنا بحضورر كاثي دديینيیس 
 كاثي االضيیوفف إإلى ااالفتتاحح ووتحدثت بشغف ووحماسة عما هھھھو متوقع أأنن يیتجلى في ااألشهھر االمقبلة٬، في حيین تحدثث كايیل إإلى

االمشارركيین في إإططالقق هھھھذاا االمؤتمر ددااعيیا إإيیاهھھھم للكشف عن أأسامائهھم كدااعميین لهھذاا االمؤتمر االهھامم.

 ووسوفف يیعقد االمؤتمر في جولد كوست٬، كويینزالند –ووهھھھو موقع سيیاحي هھھھامم في ااسترااليیا يیمتازز بشوااططئهھ االجميیلة االمحيیطة بمكانن
اانعقادد االمؤتمر- في منتصف شهھر سبتمبر  حيیث يیكونن االطقس في ااسترااليیا رربيیعيیا يیسهھم في جعل بيیئة االعمل منتجة.

 سيیُحدثث موقع االمؤتمر اااللكترووني بصوررةة منتظمة وويیُفضل أأنن يیزوورر االمندووبونن االمحتملونن االموقع لموااكبة االتطوررااتت. تواارريیخ
.٬2014، عامم 20-٬17، ووتواارريیخ االمؤتمر االعالمي هھھھي 2014 سبتمبر 16-15االمؤتمر: االمؤتمر االعالمي للشبابب٬، 

http://iave.us5.list-manage1.com/track/click?u=507743be4721233a999c89020&id=4f19fb97d5&e=5ade7765c8
http://www.iave2014.org/


:حدددنا ثالثة أأهھھھداافف ررئيیسيیة تتعلق بالمؤتمر االعالمي: مالحظة

 نرغب في االحصولل على عددد كافف من االمشارركيین من االمنطقة االعربيیة في مؤتمر ااسترااليیا لنتمكن من ترجمة )1
.االجلساتت االرئيیسيیة على ااألقل إإلى االلغة االعربيیة

 10متحدثيین على ااألقل من االمنطقة االعربيیة في مؤتمر ااسترااليیا وونأمل أأنن يیكونن لديینا  5نرغب في االحصولل على  )2
).متحدثيین في لندنن 4كانن لديینا . ( متحدثيین

 2014وويیعني هھھھذاا تقديیم مقترحح في سنة . في مكانن ما من االمنطقة االعربيیة 2018نودد أأنن يیُعقد االمؤتمر االدوولي  )3
 تقريیبا٬، وونأمل أأنن يیكونن ذذلك بعد مؤتمر ااسترااليیا٬، لذاا عليینا أأنن نستعرضض جميیع تفاصيیل مؤتمر ااسترااليیا كتجربة نتعلم

.منهھا ووتساعدنا على تحقيیق هھھھذاا االهھدفف

  االوططنيیيین تحت االمجهھرIAVEممثليین 
 كمنظمة قائمة على االتطوعع وومدفوعة بهھ٬، تعتمد االراابطة على قاددتهھا ووأأعضائهھا االمنتخبيین وواالمعيینيین لمساعدتنا على تعزيیز

  يیعدوونن جزءاا أأساسيیا من هھھھذهه52ووتقويیة االعمل االتطوعي ووااالحتفالل بهھ في جميیع أأنحاء االعالم. ممثلونا االوططنيیونن وواالبالغ عدددهھھھم 
االشبكة.

 نبدأأ في هھھھذاا االشهھر بإعداادد تقارريیر عن ممثليینا االوططنيیيین ووعن عملهھم. أأوولل ممثل ووططني نضعهھ تحت االمجهھر هھھھو فانيیسا دديیروو
Vanisa Dhiru ٬، االرئيیس االتنفيیذيي للعمل االتطوعي٬، وو ممثلIAVE.االوططني في نيیوززلنداا  

: هھھھل لك أأنن تخبريینا قليیال عن االعمل االتطوعي نيیوززيیلنداا؟ ما هھھھي االبراامج / ااألنشطة االتي تملكهھا االمنظمة؟سس
 4.5 / هھھھو مركز ووططني للتطوعع في نيیوززلنداا ووهھھھي بلد من Volunteering New Zealand – VNZ: فولنتيیريینغ نيیوززيیلند / جج

  منطمة ووعضو وويیشتمل ذذلك على ااشرااكك100مليیونن نسمة٬، يیتطوعع منهھم ثلث هھھھذاا االعددد.  حيیث نرعى مصالح أأكثر من 
االمتطوعيین في ااعمالل تطوعيیة أأوو ددعم االعمل االتطوعي.

مهھمتنا هھھھي تعزيیز ووددعم وومناصرةة االعمل االتطوعي. وونقومم بذلك بتشغيیل عددد من االبراامج / تيیاررااتت االعمل:
،مدررااء ووقاددةة االعمل االتطوعي بما في ذذلك تطويیر أأفضل االبراامج االتدرريیبيیة للمتطوعيین بإشرااكك االمنظماتت االتطوعيیة٬ 

وواابراازز ووخلق مساررااتت للمدررااء من االمتطوعيین ووتطويیر كفائاتهھم٬، وواالمحاددثاتت االقيیادديیة لقيیاسس ااألثر.

.تدرريیب ووااستشاررةة االعامليین في مجالل االتطوعع وواالمسهھليین لهھ في االمجتمع وواالحكومة ووقطاعع االشركاتت

االتروويیج للعمل االتطوعي من خاللل قيیاددةة ااألسبوعع االوططني للتطوعع ووإإيیجادد االموضوعاتت االسنويیة٬، االتشكيیل االجانبي ووددعم 
 ااالحتفاالتت االعالميیة كاليیومم االعالمي لمدررااء االتطوعع٬، ووااليیومم االعالمي للتطوعع٬، ووااسبوعع بروو بونو االعالمي٬، ووإإددااررةة

االمؤتمرااتت االوططنيیة االمقامة كل سنتيین.

االدعوةة للعمل االتطوعي في االحكوماتت االوططنيیة وواالمحليیة ووددعم ااآلررااء االجماعيیة حولل االتغيیيیرااتت أأوو االقضايیا االتي تؤثر 
على االعمل االتطوعي ووقطاعاتت االمجتمع ككل.

 : أأنت ممثلة االراابطة االوططنيیة لنيیوززيیلنداا. ماذذاا تعني لك االراابطة؟ ما هھھھي بعض ااألنشطة االتي تشارركيین فيیهھا باعتبارركك االممثلسس
االوططني؟

 : كوني ممثلة ووططنيیة هھھھو اامتيیازز. كنت محظوظظة لحضورريي مؤتمر االراابطة االعالميیة للعمل االتطوعي في لندنن في شهھر دديیسمبرجج
 االماضي٬، وواالذيي سمح لي أأنن أأفهھم ما يیفعلهھ ممثلو االبلداانن ااألخرىى ووما يیجب أأنن أأقومم بهھ للعمل االتطوعي في بلدااننا وومناططقنا. كوني

 ممثلة ووططنيیة يیمكنني من أأنن أأكونن االمتحدثة في ااحتفاالتت االعمل االتطوعي وواالقضايیا في نيیوززلنداا. باعتبارريي االممثل االوططني٬،
أأشارركك في عددد من االمجموعاتت ااالستشارريیة ووأأمثل نيیوززلنداا في ااجتماعاتت االراابطة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة ااإلقليیميیة وواالعالميیة.



 هھھھل توااجهھيین أأيي تحديیاتت توااجهھيینهھا كممثلة ووططنيیة؟سس:
 : هھھھناكك االعديید من االتحديیاتت في مجالل االعمل وواالحيیاةة٬، لكني أأعتقد أأنن االفكرةة في كيیفيیة تحويیل هھھھذهه االتحديیاتت إإلى فرصص. كثيیراا ماجج

  تعاني من االتمويیل٬، ووأأني ال أأملك ووقتا كافيیا ألنجازز االمهھامم. وومع ذذلكVNZأأشعر أأنن ددوورريي االوططني ليیس مركزاا بما يیكفي٬، أأوو أأنن 
  -  لديي نظرةة عامة عن االبيیئة االمعقدةة أأنن االعمل االتطوعي جزء منVNZ- أأعتقد أأنن من االجانب االمشرقق من االحيیاةة االعمليیة في 

 مجتمعنا٬، ووأأنن االمالل ليیس كل شي ووأأنن االناسس مع االوقت هھھھم االمفتاحح االرئيیسي لخلق تغيیيیر حقيیقي في االعالم٬، ووأأنا مشغولة جداا ووهھھھذاا
يیبقيیني بعيیدةة عن االمشاكل وواالتفكيیر.

 مالذيي يیجعلك شغوفة بالعمل في قطاعع غيیر رربحي٬، خاصة في مجالل تطويیر االعمل االتطوعي؟سس:
  عاما. كنت أأعمل في االحكومة ووقطاعع االشركاتت٬، ووعملت في أأددوواارر إإدداارريیة للجمعيیاتت24 سنوااتت٬، عندما كانن عمريي 8: قبل جج

االخيیريیة االمحليیة وواالمشارركة في االقرااررااتت االرئيیسيیة االتي تؤثر في االناسس وومجتمعي بتصميیم االبراامج وواالعمل في مجالل االدعوةة.
 نما في ددااخل حب حقيیقي للعمل في االقطاعع االمجتمعي٬، وومكنت من فهھم االمساهھھھمة االتي يیلعبهھا االمجتمع االمدني في عالمنا. ووعلمت
 في مرحلة ما أأنني بحاجة ألنن للمضي للعمل في هھھھذاا االقطاعع االذيي يیدعم االناسس. حدددتت هھھھدفا صعبا – أأنن أأكونن رراائدةة في إإحدىى

 عاما.30االمنظماتت غيیر االحكوميیة االوططنيیة االخيیريیة في نيیوززلنداا قبل بلوغي 

 أأررددتت أأنن أأتأكد أأنني في منصب ذذاا تأثيیر٬، ووأأنن أأددعم ووأأشجع االناسس أأنن يیكونواا في أأفضل حاالتهھم٬، ووأأنن أأووفر االمهھاررااتت
ووااالتصاالتت ووأأقدمم االمشوررةة وواالحماسس إإلى ااألشيیاء االتي تمثل أأهھھھميیة كبرىى لهھم في مجتمعاتهھم. 

  ووعلمت أأنن هھھھذاا االمنصب سيیحقق ططموحي كما سيیسمح لي بالمساعدةةVNZووجدتت إإعالنا عن منصب االمديیر االتنفيیذيي في 
باستخداامم مهھاررااتي في ااالتصالل وومشارركة نصائحي مع ااالخريین وواالهھامهھم للعطاء.

 بعد سنتيین من ااستالمم هھھھذاا االمنصب٬، أأعتقد أأنني ال أأززاالل أأقومم بهھذاا االعمل على أأكمل ووجهھ بدعم االناسس من حولل االعالم٬، ووأأشجعكم
 تجدوونني على:أأنن تبقوني ملهھمة ووأأنن تتوااصلواا معي على موقع االفيیسبوكك٬، ووتويیتر أأوو على ليینكد إإنن 

www.facebook.com/vanisa.dhiru @vanisadhiru
لنعمل معا على تطويیر االعمل االتطوعي االفعالل في مجتمعاتنا.

 تشكر االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة فانيیسا لمواافقتهھا على بدء سلسلة من االحوااررااتت مع ممثليینا االوططنيیيین. إإذذاا أأررددتت االتوااصل
 www.volunteeringnz.org.nz  ٬،ووقم بزيیاررةةvanisa@volunteeringnz.org.nzمع فانيیسا٬، ستجدهھھھا على 

لالططالعع على آآخر أأخبارر أأعمالهھم االتطوعيیة.

 Atlas Corps االحاصلة على االزمالة من ااتالسس كورربس Ramona Dragomir[أأعدتت هھھھذهه االمقالة رراامونا ددررااجوميیر 
للمنظمة االعالميیة للجهھودد االتطوعيیة.]

GCVC"ترحب بالعضو االجديید "ااكسا 
 تُعد مجموعة ااكسا٬، ووهھھھي شركة رراائدةة في االتأميین ووإإددااررةة ااألصولل يیقع مقرهھھھا االرئيیسي في مديینة بارريیس في فرنسا٬، ووااحدةة من

أأحدثث أأعضاء االمجلس االعالمي للشركاتت االتطوعيیة للراابطة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة. وونسعد بالتعريیف بهھم.
 ,Claude Bébéar كشركة فرنسيیة٬، كانن لشركة ااكسا تارريیخ حافل باشرااكك االمجتمع بقيیاددةة كلودد بيیبيیر 1817منذ بداايیتهھا عامم 

 نمت ااكسا لتصبح شركة عالميیة من االشركاتت االمتعلقة بهھذاا االمجالل٬، ووذذااتت االتزاامم ثابت بالمسؤووليیة ااالجتماعيیة للشركاتت ووااشرااكك
االمجتمع.

 يیرتكز برنامج ااكسا "هھھھاررتس اانن ااكشن"٬، ووهھھھو برنامج موظظفيیهھم االتطوعي٬، على فريیق ااالستثمارر االتطوعي االتابع للمجموعة.
  ساعة تطوعع سُجلت ضمن60.000 منظمة غيیر حكوميیة حولل االعالم٬، من خاللل 1100ددعمت جهھودد هھھھذاا االبرنامج أأكثر من 

  عاما٬، ااستمر22. ووااآلنن بعد مضي 1991ساعاتت االعمل. بدأأ هھھھذاا االبرنامج ررسميیا في فرنسا وو بلجيیكا وو لوكسمبرغغ في عامم 
% من موظظفي ااكسا.25 ددوولة بمشارركة 54االبرنامج في 

 يیركز برنامج ااكسا "هھھھاررتس اانن ااكشن" بصفة أأساسيیة على االشعوبب االتي تعاني من ااإلقصاء٬، ووحمايیة االبيیئة٬، ووتقديیم االتوعيیة
بالمخاططر. 

http://www.volunteeringnz.org.nz/
mailto:vanisa@volunteeringnz.org.nz
http://www.facebook.com/vanisa.dhiru


 قرررتت االقيیاددةة االعليیا في أأكسا أأنن تركز على االتوعيیة بمخاططر وواالذيي من شانهھ أأنن يیوططد أأووااصر االشركة٬، ووأأنن تكونن ووااضحة
  ووضع خطةAXAوومحدددةة معهھم٬، ووأأنن تؤسس خبرةة االشركة ووتوصلهھا إإلى االعالميیة. وويیُتوقع من جميیع االجهھاتت ددااخل أأسرةة 

مسؤووليیة ااجتماعيیة للشركاتت حيیث تتضمن هھھھذهه االخطة االتوعيیة بالمخاططر.

  شرااكة٬، ووهھھھي ووكالة اانسانيیة ددووليیة٬، للمساعدةة في إإعداادد االمجتمعاتت االمستضعفة على موااجهھة االمخاططرCAREبيین ااكسا وو كيیر 
 من خاللل ززيیاددةة االوعي بشأنن االوقايیة من االكوااررثث ووسبل منعهھا. ووالكسا أأيیضا شرااكة مع منظماتت غيیر حكوميیة محليیة لمساعدةة

االمجتمعاتت على تقليیل أأنوااعع أأخرىى من االمخاططر.

 ووتشارركك ااكسا في أأعمالل تطوعيیة قائمة على االمهھاررااتت كما تقدمم فرصص للتطوعع مصممة لتطويیر االموظظفيین مهھنيیا. مع منهھجهھا
 االشمولي٬، تقدمم ااكسا نموذذجا رراائعا للشركة االتي توظظف خبرتهھا االخاصة٬، ووتلبي مصالح موظظفيیهھا٬، كما تستهھدقق االقضايیا االحقيیقيیة

على أأررضض االوقع في ااألماكن االتي تعمل بهھا في جميیع أأنحاء االعالم.

  االمديیر ااالستشارريي في مجلس االشركاتت االتطوعيیة االعالميیة للراابطة االدووليیة للجهھوددSarah Hayes[شكراا لساررهه هھھھايیس 
االتطوعيیة لتزوويیدنا بهھذاا]

في االمنـطقة:مالـحظة نتيین  شركة ااوو ااـث ووهھھھو أأنن ـتصبح  قهھ  إإلى تحقيـی يیة  يیة للـجهھودد االتطوـع آآخر ـتسعى االرااـبطة االدووـل  هھھھدفف 
 ااذذاا كنت تعرفف اايي شركة تقع في االمنطقة االعربيیة لهھا صفقاتت. االعربي أأعضاء في مجلس االشركاتت االتطوعيیة االعالميیة

إإلى ضمامم  شجيیعهھم عـلى ااالـن ساعدتنا لـت رحى ـم شركاتت فيـی شط لـل طوعي ـن امج ـت هھا برـن قاررااتت عـلى ااألقل٬، ووـل  في ثالثث 
يیة يیة االعالـم شركاتت االتطوـع طة. مـجلس ااـل مؤتمر عُـمانن وونـق يیزااتت  أأحد ـم طوعع  شركاتت االـت في  تدرريیب  كونن ااـل أمل أأنن يـی  ووـن

.اانطالقق لتدشيین مجلس االتطوعع للشركاتت االعربيیة خاللل ااالثني عشر شهھراا االقاددمة

 

صوتت االتطوعع
  معرضض "أأصوااتت االتطوعع" ااحتفاال بقصص "ااالبدااعع2012  في شهھر دديیسمبر سنة VSBأأططلق دديیواانن االخدمة االتطوعيیة 

  . هھھھذاا االمشرووعع ااالجتماعي االتارريیخي٬، وواالممولل من صندووقق االيیانصيیب االترااثي٬، سجل قصةBelfastاالمتطرفف" في بلفاست 
.2007-1967االعمل االتطوعي في بلفاست ووحافظ عليیهھا خاللل أأرربعيین عاما: 

 ٬،مركز االتطوعع٬Volunteer Now، االرئيیس االتنفيیذيي لفولنتيیر ناوو Wendy Osborneأأحد تلك ااألصوااتت كانن وويینديي ااووززبوررنن 
 االوططني في اايیرلنداا االشماليیة ووممثل مرااكز االتطوعع االوططنيیة في مجلس إإددااررةة االراابطة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة. فيیما يیلي مقتطفاتت

 ٬، لمواافقتهھا على مشارركة تصوررااتهھا مع أأعضائنا.VSB ٬،مديیر Billمن قصتهھا٬، وونحن ممتنونن لويینديي ووززووجهھا بيیل 
  مسؤوولة عن مخططاتت االصيیف في جميیع أأنحء االمديینة ووكانت تبحث عن متطوعيین لفترةة االصيیف.VSB كانت 1974في عامم 

 , في ذذلك االوقت كانن االمكانن مليیئا ببيیوتت مدمرةة٬، منزالنن مشيیدااننOrmeau Roadتقدمت بطلب ووعُيینت في حي ااووررما رروودد 
ووآآخراانن مهھدوومانن٬، وواالتوتر يیغلف االمجتمع. كانن ذذااكك ذذررووةة ااالضطرااباتت.

  وواالمسؤووليین٬، توتر ددااخلي ووخاررجي. ووتسبب ذذلك بضغوطط على االمجتمع٬، وولم يیكن هھھھناككProvosكانن هھھھناكك توتر بيین برووفوسس 
شي يیستطيیع أأحد فعلهھ ووال حتى ملعبا لألططفالل.

 لم يیتوفر في ذذلك االوقت أأيي شي كالصحة وواالسالمة٬، ووأأتذكر أأننا رركلنا بابب بيیت خربب لنفتحهھ٬، حيیث أأررددنا منزال ضمن االمجتمع
 لنتمكن من بدء براامج االصيیف. لم نكن نملك أأيي مالل ووكانن عليینا أأنن نجد مساحة لعملنا. في ذذلك االوقت لم أأكن أأعرفف اايي شي عن

بلفاست ووكانت تلك االتجربة تجربة حاسمة ألنهھا كانت تجربة جديیدةة قاددتهھا ألنن تكونن نجاحا.
 في ذذلك االصيیف٬، كما أأتذكر٬، كانت االجو مشمسا ططواالل ااأليیامم. ووألننا لن نمتلك أأيي مالل ااضطرررنا لتوظظيیف خيیالنا. ذذهھھھبنا إإلى
 االمتاجر ووططلبنا منهھم بعض االحاجيیاتت٬، ووططفنا لنطلب عشرةة علي من االفاصوليیاء ألخذ ااألططفالل للتخيیيیم. شارركك االناسس معنا بما

فيیهھم أأصحابب االبقاالتت.
 لم أأنس تلك االتجربة أأبداا. كانت تجربة تطوعع من شأنهھا أأنن تغيیر حيیاتك ألنهھا كانت خاررجج تجربتي االشخصيیة. ستبدأأ بفهھم كيیف

تشعر االمجتمعاتت تحت االضغوطط. بقيیت تجربتي في ااووررما رروودد ووستبقى معي كل حيیاتي.



 حصل بعض االتذبذبب في مخططاتت االتطوعع ٬، لكنهھا كانت ملتزمة بوقتهھا. كانت هھھھناكك قدررةة على ااالبتكارر ووططاقة هھھھائلة. لكننا تمكنا
من اانجاحح ااألمر في ذذلك االوقت لكال االمتطوعيین وواالمجتمعاتت.

 ططغى شعورر من االصدااقة االحميیمة في فترةة مخططاتت االصيیف٬، تبعهھ شعورر بالفقد عند ااالنتهھاء. كانت تجربة قويیة تظل مع
ااالنسانن.

تلتقي االعديید من االناسس خاللل فترةة االعمل االتطوعي لم تكن لتلتقيیهھم لو لم تنخرطط في االعمل االتطوعي.

مؤتمر أأميیركا عن االعمل االتطوعي وواالخدمة يیبدأأ في شهھر يیونيیو
 ٬، مؤتمراا حولل االعمل االتطوعي وواالخدمة٬، ووهھھھو أأوولل حدثث للمنظماتت غيیر االربحيیة٬،Points of Lightتعقد بويینتس ااووفف اليیت 

وواالحكوميیة٬، وواالتعليیميیة٬، وواالديینيیة٬، وواالشركاتت.
.2013 من سنة 22 حتى ٬19، من يیونيیو Chaseسيیعقد مؤتمر هھھھذاا االعامم في االعاصمة ووااشنطن برعايیة تشيیس 

 خاللل االمؤتمر سنكتشف قوةة االخدمة في توحيیدنا سويیا٬، وواالقيیم االتي نتشارركهھا كموااططنيین وواالتي تعد أأقوىى من االقضايیا االتي تفرقنا.
 سيیكونن هھھھذاا االمؤتمر عن قوةة االخدمة لتخطي االخالفاتت ووجمع االناسس معا للقيیامم بما يیقومم بهھ االناسس حولل االعالم٬، يیبذلونن قصاررىى

جهھدهھھھم لمساعدةة بعضهھم االبعض.

www.volunteeringandservice.orgللتسجيیل وومزيید من االمعلوماتت 

تعلن كودديیسبا عن مورردد جديید للعمل االتطوعي للشركاتت
نشرتت مؤسسة كودديیسبا في ااسبانيیا

"االعمل االتطوعي في االشركاتت االعالميیة: آآددااىى ااسترااتيیجيیة لقطاعع ااألعمالل وواالتنميیة"
 ووهھھھو يیركز في االمقامم ااألوولل على جهھودد االشركاتت االتي ترمي إإلى ددعم مساهھھھماتت االموظظفيین في مشارريیع االخفيیف من حدةة االفقر في

االبلداانن االناميیة من خاللل ااستخداامم معرفتهھم االمهھنيیة وومهھاررااتهھم.

 يیتضمن هھھھذاا االكتابب مجموعة من االمقاالتت٬، وواالمقابالتت٬، ووددررااساتت االحالة االتي تعرضض االمماررساتت االجيیدةة من االشركاتت من جميیع
أأنحاء االعالم.

لتحميیل نسخة مجانيیة من هھھھذاا االكتابب باللغة ااالسبانيیة وو ااالنجليیزيیة تفضل بزيیاررةة هھھھذاا االراابط:
http://www.codespa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=24. 

.innovacion@codespa.orgيیمكنكم ططلب نسخ مطبوعة من اااليیميیل: 
ال توجد ررسومم للكتابب وويیجب ددفع تكاليیف االشحن.

  في خانة االبحث في موقع كودديیسبا ووقسم ااالبتكارر ااالجتماعي:Silvia Loroلمزيید من االمعلوماتت االرجاء كتابة 
sloro@codespa.org

www.facebook.com/iavenewsتوااصل مع االراابطة على االفيیسبوكك ! 
www.twitter.com/IAVE قم بمتابعة االراابطة على تويیتر !

 بكل فخر نعلن أأنن أأحد ممثليینا االوططنيیيین٬، هھھھمامم االجريید٬، مديیر ووااررفف٬، مركز ااألميیرةة االعنودد لتطويیر االشبابب في :مالحظة
 سيیُعقد ااجتماعع خاصص. االمملكة االعربيیة االسعودديیة٬، سيیتحدثث خاللل االمؤتمر في جلسة عن االعمل االتطوعي حو االعالم

http://www.twitter.com/IAVE
http://www.facebook.com/iavenews
mailto:sloro@codespa.org
mailto:innovacion@codespa.org
http://www.codespa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=24
http://www.volunteeringandservice.org/


 بالراابطة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة في االمؤتمر٬، بحضورر أأعضاء من قيیاددةة االراابطة بمن فيیهھم االدكتوررةة باتريیشا نبتي
Patricia Nabti٬، ممثلة االراابطة في االمنطقة االعربيیة ووااألميین االعامم لهھا .

على ترجمتهھا لهھذاا ااالصداارر من االراابطة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة إإلى االلغة االعربيیة. ***يیارراا االخثالنن  *** نتقدمم بالشكر لـ


