
 نودد أأنن نتقدمم بالشكر للمترجماتت االمتطوعاتت من مركز االعنودد لتنميیة االشبابب – ووااررفف - االممثل االوططني للمنظمة
 آآمنة االزيیر ووبشرىى ططاللل وونوررةة بن بخيیت ووغديیر(االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة في االمملكة االعربيیة االسعودديیة 

 على ترجمة االنشرةة اااللكتروونيیة  أأددناهه.)االشريیف

في هھھھذاا ااإلصداارر
)IAVEأأخبارر من االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة (

ااالحتفالل بالنساء االمتطوعاتت!
!) IAVE ااحفظواا االتارريیخ: االندووااتت اااللكتروونيیة االتاليیة لمنظمة (
2015االتحضيیر لليیومم االعالمي لخدمة االشبابب !
2015أأوولل ندووةة إإلكتروونيیة للمجلس االدوولي لتطوعع االشركاتت لعامم !

أأخبارر من أأعضاء االمنظمة االدووليیة للعمل االتطوعي
ااالحتفالل باليیومم االعالمي للتطوعع في توغو!
قيیمة االتطوعع ووقيیاسس مدىى تأثيیرهه!
ماهھھھي االمنظمة ااألخالقيیة غيیر االحكوميیة؟ !
نهھضة جديیدةة للمتطوعيین في ررووسيیا !
تم: ااعتبرهه تم !
بناء جسورر االصدااقة لعالم مسالم !

أأخبارر من االمجتمع االعالمي للتطوعع
أأعمالل تطوعيیة صغيیرةة االحجم عظيیمة االفائدةة في يیومم االتطوعع االمصغر!
ااألهھھھداافف االتنمويیة االمستداامة: مخططاتت االشبابب االفرنسي للمشارركة االمدنيیة!
أأحدااثث في االذااكرةة!

ااالحتفالل بالنساء االمتطوعاتت
 االرئيیسة االدووليیة للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیةكايیلي باتز

 بما أأننا نحتفل باليیومم االعالمي للمرأأةة هھھھذاا االشهھر (في االثامن من ماررسس/آآذذاارر) وونحتفل كذلك بالمساهھھھماتت االتي قدمتهھا
 ) إإنهھا ررئيیستنا االمؤيیة االمؤسسةIAVEللعالم٬، فإنهھ لمن االجديیر أأنن نحتفي كذلك بإحدىى االنساء االعظيیماتت في منظمة(

مارريي رريیبلي٬، االتي ستبلغ االمئة عامم من عمرهھھھا هھھھذاا االشهھر. 
 كانت مارريي جزءًاا من مجموعة صغيیرةة من االنساء االالتي حملن فكرةة جريیئة إلنشاء منظمة ددووليیة تكرسس جهھوددهھھھا
في سبيیل تشجيیع االتطوعع٬، ووذذلك بعد أأنن قضت مارريي ووقتًا من حيیاتهھا في االخدمة االتطوعيیة مسبقًا. ووتديین منظمة (

IAVE:بالفضل االكبيیر إإلى مارريي وومن معهھا٬، فبسبب حسهھم االقيیادديي ووبسبب شغفهھم ووططموحهھم ووقبل ذذلك كلهھ ( 
االتزاامهھم بأهھھھداافف االتطوعع٬، ااستطاعواا ووضع ااألسس لمنظمة أأؤؤمن بأنهھا يیمكن أأنن تصبح االصوتت االعالمي للتطوعع.  

 تمكني املرأة، تمكني 2015 لحيیاةة مارريي االتي قضتهھا في االعمل االتطوعي ووعنواانن االيیومم االعالمي للمرأأةة بذكرييوو 
  فإني أأعي االمساهھھھماتت االتي تقدمهھا االنساء من حولل االعالم كل يیومم لصالح مجتمعاتهھن ووذذلك:اإلنسانية تخيلها !
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  أأنن عددد3 وواالواليیاتت االمتحدةة2 وواانجلتراا1من خاللل االتطوعع. ووقد أأظظهھرتت ااإلحصائيیاتت في ددوولل مثل أأسترااليیا
االنساء االمتطوعاتت أأكبر من عددد نظراائهھن من االرجالل ووأأنن لهھن تأثيیرًاا كبيیرًاا على كافة ااألصعدةة. 

 ء في االكثيیر من االدوولل ما تزاالل غيیر مُعتبرةة ووال مُقدررةة بشكل ووااسع٬، وومن ااألسبابب االوااضحةلكن مساهھھھماتت االنسا
طوعي غيیر االمدفوعع وو"غيیر االرسمي".لهھذاا ااألمر عملهھم االت

  نساء العالم بعنواانن2010وو ررغم أأنن تقريیر إإددااررةة ااألمم االمتحدةة للشؤوونن ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة في عامم 
  أأكد على أأنن "االدررااساتت االزمنيیة أأظظهھرتت أأنن االنساء يیقضيین ووقتًا أأططولل من االرجالل توجهات وإحصائيات:2010

  وومن االوااضح أأنن االعمل االتطوعي من االكثيیر من االبلداانن ال يیُقيیّمفي أأعمالل االمنزلل ووااألعمالل االمجتمعيیة وواالتطوعيیة".
 أأبدًاا٬، أأوو أأنن ضم االتصنيیفاتت االخاصة بأنوااعع االعمل غيیر االمدفوعع بعضهھا مع بعض يیجعل فصل معدالتت االتطوعع عن

مالل غيیر االمدفوعة صعبًا.  غيیرهه من ااألع
 ) نداائهھا للعمل على جعل االدوورر االذيي يیلعبهھ االمتطوعونن ذذاا أأهھھھميیة في الئحة ااألجندةةIAVEوو بيینما توااصل منظمة (

  ووفي الئحة ااألهھھھداافف االتنمويیة االمستداامة. وومن االضروورريي أأنن نعرفف االمعلوماتت2015االتنمويیة لما بعد االعامم 
 ااإلحصائيیة االموثوقة عن ااإلسهھاماتت االتطوعيیة لجميیع االجهھاتت –بما فيیهھم االنساء- ووذذلك في حالل أأررددنا أأنن نكونن

فاعليین حقًا حيیالل تمكيین االمرأأةة ووتدرريیب االمجتمعاتت للتطوعع.  
 أأمنيیتي لمارريي بمناسبة يیومم ميیالددهھھھا أأنن يیكونن االيیومم االعالمي للمرأأةة تكريیمًا لجميیع ااإلسهھاماتت االتي قدمتهھا االمرأأةة

ماتهھا في االسنوااتت االمقبلة  االمتطوعة٬، ووأأنن يیُعتمد على إإسهھا
ميیالددًاا سعيیدًاا مارريي

 ٬، مكتب2010العمل التطوعي، أستراليا  % من االرجالل/االذكورر.34 من االنساء االمتطوعاتت٬، وويیقابلهھم 38%
)ABS( ااإلحصاءااتت ااألستراالي

http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Latestproducts/4441.0Main%20Features22010?
opendocument

 2013،٬املجتمع املدني البريطانية % من االرجالل/االذكورر. مذكرةة 42 من االنساء االمتطوعاتت٬، وويیقابلهھم 46%
)NCVO(االمجلس االوططني للمنظماتت االتطوعيیة 

http://data.ncvo.org.uk/a/almanac13/who-volunteers-in-the-uk-2/

 ٬، مكتب2014 التطوع في الواليات املتحدة% من االرجالل/االذكورر. 22 من االنساء متطوعاتت٬، وويیقابلهھم 28.3%
االعمل

http://www.bls.gov/news.release/volun.nr0.htm

 توجهات وإحصائيات.:2010 نساء العالم إإددااررةة االشؤوونن ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة في ااألمم االمتحدةة٬، 16صـ

) اااللكتروونيیة االتاليیةIAVEااحفظواا االتارريیخ: ندووااتت منظمة (
 ) إلقامة عدددٍ من االندووااتت عبر ااالنترنت تستهھدفف أأعضاء االمنظمة وواالمجتمع االتطوعي ككلIAVEررتبت منظمة (

 ذاا االعامم ستتعلم االمزيید عن االتطوعع االرقمي ووكيیفيیة بناء االفرقق عبر االتطوعع ووكذلك عن. فهھ2015ووذذلك خاللل االعامم 
 ووعن االشبابب وواالتوظظيیف ووغيیر ذذلك االكثيیر.2030ااألهھھھداافف االتنمويیة االمستداامة ووااألثر 

  ندووةة تقامم عبر شبكة ااالنترنت. ووتتضمن االفئة االمستهھدفة كال40ًوو يیوجد على جدوولل االمنظمة لهھذاا االعامم حواالي 
 من: أأعضاء االمنظمة وواالشركاتت االتابعة للمجلس االدوولي للبراامج االتطوعيیة للشركاتت وومرااكز االتطوعع االوططني

 ووممثليیهھا وواالمجالس االبلديیة باإلضافة إإلى مجتمع االتطوعع االعالمي بصفة عامة. كما سنستضيیف عدةة لقاءااتت أأخرىى
االكتروونيیًا في أأسبانيیا٬، نقدمهھا لصالح االشركاتت في أأمريیكا االالتيینيیة وواالمنظماتت غيیر االحكوميیة. 
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ااحفظواا هھھھذهه االتواارريیخ في شهھر ماررسس/آآذذاارر:
 "بناء االفرقق من خاللل االبراامج االتطوعيیة للشركاتت وواالمسؤووليیة االمجتمعيیة للشركاتت". يیقدمهھا ماررسس/آآذذاارر: 10

جونن سيیريیبوكا يیكاززاا. للتسجيیل في االمحاضرةة ااضغط هھھھنا. (باإلسبانيیة) 
  يیقدمهھا بيیرووفيیانن إإنن آآرر ووأأووسكارر براافو. ووهھھھي مخصصة ألعضاء االشبكة" االتطوعع للمتقدميین". ماررسس/آآذذاارر: 19

االعالميیة لمرااكز االتطوعع االوططني. ووعلى ااألعضاء اانتظارر إإشعارر قريیب.
هھھھناكك االمزيید الحقًا ! اابق على ااضطالعع لتتعرفف على االمحاضرااتت االمجدوولة االقاددمة

2015 االتحضيیر لليیومم االعالمي للخدمة االشبابيیةاا
) االعالميیيین من االشباببIAVEرراائدةة مانع٬، مديیرةة مشرووعع٬، متطوعي منظمة (

 ) يیومم االخميیس في االساددسس وواالعشريین من شهھرYSA) وومركز يیوثث سيیرفس أأميیركا (IAVEااشتركت منظمة (
  صباحًا بتوقيیت شرقق االواليیاتت االمتحدةة ووذذلك لتقديیم محاضرةة االكتروونيیة عن االيیومم7:00فبراايیر/شباطط٬، تمامم االساعة 

 ) حملتهھ٬، يیعد االيیومم االعالمي لخدمة االشبابب أأضخم حدثث في االعالمYSAوو في االوقت االذيي يیقيیم فيیهھ مركز (االعالمي لل
 خدمةيیحتفل وويیكرمم ماليیيین ااألططفالل وواالشبابب االذيین يیوصلونن أأصوااتهھم وويینفذوونن أأعمالهھم للتأثيیر في قضايیا ررئيیسيیة.

 فبراايیر/آآذذاارر.19-17) وواالذيي سيیقامم في تارريیخ GYSDاالشبابيیة (
 ) شريیكًا عالميیًا أأساسيیًا في إإقامة االيیومم االعالمي لخدمة االشبابب منذ بداايیاتهھا٬، ووذذلك بتمكيینهھاIAVE ووتعد منظمة (

أأعضائهھا من االمشارركة في هھھھذاا االحدثث وونشر ررسالتهھ حولل االعالم. 
 ) ووعن ااألنشطة االمخطط إإقامتهھاYSA ووخُصص جزء من االمحاضرةة للحديیث عن االشرااكة بيین االمنظمة وومركز (

  ووكذلك لتباددلل االقصص بيین االشبابب االذيین أأقامواا بعض ااألنشطة في بلداانهھم.2015في االيیومم االعالمي لخدمة االشبابب 
 وو تحدثث خاللل االلقاء كل من سيیلفانا جوميیز٬، من قاددةة كولومبيیا االشبابب ووآآسيیا االنقي٬، من معهھد بيیبولل للتنميیة

 وواالتدرريیب في االهھند ووأألبيیرتو فيیالسكو من مؤسسة نوسترووسس لوسس جوفيینيیز في االمكسيیك٬، كما ذذكروواا ااألنشطة
 االمختلفة االتي نفذووهھھھا في بلداانهھم٬، باإلضافة إإلى بعض ااألفكارر عن أأنشطتهھم االمتعلقة باليیومم االعالمي لخدمة االشبابب

2015 .
 ) نسخة من هھھھذهه االمحاضرةة في أأسبانيیا يیومم ااألرربعاء االثامن عشر من شهھرYSAوو ستقيیم االمنظمة مع مركز (

 ماررسس/آآذذاارر. كن على ااضطالعع بصفحتنا على االفيیس يیوكك ووتويیتر لمزيید من االتفاصيیل عن كيیفيیة االتسجيیل
وواالمشارركة.

2015أأوولل ندووةة إإلكتروونيیة للمجلس االدوولي لتطوعع االشركاتت لعامم 
 ساررةة هھھھايیس: مديیرةة ااالستشاررااتت في االمجلس االدوولي للبراامج االتطوعيیة

للشركاتت االتابع للمنظمة االدووليیة  للجهھودد االتطوعيیة
  من26 وو25أأقامم االمجلس االدوولي للبراامج االتطوعيیة للشركاتت االتابع للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة في يیومي 

  بدأأنا االعامم بهھذااي : االرووااجج االفعلياالتطوعع االرقم بعنواانن 2015شهھر شباطط/ فبراايیر أأوولل ندووةة إإلكتروونيیة ررسميیة لعامم 
 االموضوعع االمميیز ألنن االعديید من االشركاتت وواالمنظماتت غيیر االحكوميیة تماررسس أأنشطة االتطوعع االرقمي أأوو على ااألقل

تستخدمم ططراائق  الستخداامهھ لتلبي حاجاتت االمجتمع حتى أأنن تلك االطراائق متنوعة بشكل مثيیر للدهھھھشة.  
 )IBMقدمم تلك االندووااتت ااإلكتروونيیة أأرربعة متحدثيین هھھھم: مايیكل إإيیفاسونن ووررااكيیل قوددوويي من شركة آآيي بي إإمم (

 (االممثل االوططني للشركة وومديیرةة االشؤوونن ااإلدداارريیة للشركة) ووإإليیز فويیت من منظمة متطوعي ااألمم االمتحدةة (مديیرةة
االخدماتت االتطوعيیة عبر ااإلنترنت ) وومن االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة مونيیكا جاليیانو (كبيیرةة االمستشارريین).   
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 ووقدمت مونيیكا شرحًا عظيیمًا عن االعالم االتقني االذيي نعيیش فيیهھ وومنافعهھ ووصعوباتهھ وومدىى تأثيیرهه على عالم االتطوعع.
 ووتناوولت موضوعاتهھا ااألرربعة: االشبكاتت وواالتقنيیة وواالتنقل وواالتضامن عبر االتطوعع االرقمي. ووتحدثت عن نشرتهھا

برعايیة شركة تيیليیفونيیكا.   التطوع الرقمي ااألخيیرةة 
 أأما مايیك ووررااكيیل فاشتركا في االحديیث عن نماذذجج مختلفة عن االتطوعع االرقمي تستخدمم في شركة آآيي بي إإمم ألسبابب

 ) برنامج1متعدددةة منهھا االمساهھھھمة في تخطي أأززمة إإيیبوال. ووسلطا االضوء على ثالثة براامج لشركة آآيي بي إإمم: 
 االمجتمعاتت ذذااتت االحاجة االماسة االذيي يیركز على مجموعة ووااسعة من االمعاررفف وواالخبرااتت االمتاحة عبر ااإلنترنت

لمتطوعي آآيي بي إإمم وواالمجتمعاتت وواالمنظماتت ذذااتت االشرااكاتت مع آآيي بي إإمم من جميیع أأررجاء االعالم.
 ) برنامج شبكة االمجتمعاتت االعالميیة االتي تسمح أليي شخص معهھ حاسوبب أأوو هھھھاتف ذذكي أأوو جهھازز لوحي بالتبرعع2

 بالطاقة االحاسوبيیة غيیر االمستخدمة لتطويیر االبحث االعلمي االبحت االذيي يیتناوولل موااضيیع تتعلق بالصحة وواالفقر
وواالتنميیة.

 ) برنامج االمكانن االتعليیمي آليي بي إإمم: هھھھو عباررةة عن برنامج تعليیمي إإلكترووني يیربط معرفة االمعلميین وواالطالبب3
ووإإخالصهھم ووحماستهھم بالموهھھھبة وواالمهھاررةة وواالرووحح االتطوعيیة لمتطوعي آآيي بي إإمم. 

ووشارركت إإليیز بالحديیث عن االبرنامج االتطوعي ااإللكترووني االمحدثّث لمتطوعي ااألمم االمتحدةة (
www.onlinevolunteering.orgحيیث أأنهھ يیتعلق بمشارركة االشركة في إإططارر االعمل ااالسترااتيیجي االخاصص ( 
. 2017 حتى 2014بمنظمة متطوعي ااألمم االمتحدةة لعامم 

 ووقد شارركك ااألعضاء االمساهھھھمونن من االمجلس االدوولي للبراامج االتطوعيیة للشركاتت في االنقاشش حيیث أأسهھمت
 هھھھذهه االندووةة ااإللكتروونيیة في ووضع حجر ااألساسس للعديید من االنقاشاتت االمستقبليیة حولل االتطوعع االرقمي للبراامج

االتطوعيیة لموظظفي االشركاتت االتي ستطرحح مستقبالً. 

أأخبارر من أأعضاء منظمة االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة
 ااالحتفالل باليیومم االعالمي للتطوعع في توغو

 ررئيیس بعثة االشبابب ووعضو في االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیةكوكو إإددووووسي بقلم 

 ووااشتملت االخدمة االتطوعيیة على تنظيیف منطقة مستشفى أأدديیدقومم٬، عالووةة على ذذلك أأقمنا براامج تعليیميیة عن أأهھھھميیة
 االتطوعع في تطويیر االوططن وواالمنظماتت االتطوعيیة االمتنوعة االموجوددةة في االوقت االحالي حيیث أأقيیمت تلك االبراامج

بمختلف االمدااررسس االثانويیة في مديینة لومي  
كما حصلت بعثة االشبابب على شرفف االمساعدةة في ووضع ااالسترتيیجيیة االجديیدةة 

  متطوعع ووططني سيیعملونن500لتعزيیز االخدماتت االتطوعيیة االوططنيیة في توغو. وولعبنا ددوورراًا في االحفل االذيي ااحتفى بـ
 في عددد من االمنظماتت غيیر االحكوميیة ووتطويیر االشركاتت حولل االعالم. اافتتح برنامج االخدماتت االتطوعيیة االوططنيیة

(برفوناتت) هھھھذاا االحفل بالتعاوونن مع االرااعي االمالي للواليیة وومختلف االمنظماتت بتوغو. 

 قيیمة االتطوعع ووقيیاسس مدىى تأثيیرهه
 بكندااIAVEاالرئيیسة وواالمديیرةة االتنفيیذيیة للمتطوعيین في كنداا وواالممثلة االوططنيیة لـباووال سبيیفاكك سالددووسكي 

  جمعت منظمة االمتطوعيین في كنداا االقاددةة وواالمتطوعيین من االقطاعاتت االحكوميیة2015 كانونن االثاني/ يینايیر 19في 
  ووكانن االهھدفف من:قيمة التطوع حوار وطني لقياس تأثيره.وواالخاصة وواالقطاعاتت غيیر االربحيیة لحضورر حواارر 

 هھھھذاا االحواارر ااستكشافف منافع االتطوعع وواالمناهھھھج االمتبعة لقيیاسس االقيیمة ااالجتماعيیة ووااالقتصادديیة ووتأثيیر االتطوعع من
منظورر االمنظماتت وواالمجتمعاتت ووااألعمالل االتجارريیة وواالحكوماتت وواالمؤسساتت االتعليیميیة وواالمتطوعيین.   
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وونصت سيیاسة منظمة االمتطوعيین في كنداا االمتعلقة بالقيیمة ااالقتصادديیة للتطوعع على ما يیلي:
  تقر منظمة املتطوعني في كندا بالحاجة لتوضيح قيمة التطوع وتأثيره من خالل مقياس واضح لوقت"

 التطوع والبرامج التطوعية ومن خالل ذلك فإن تقييم التطوع سيكون عبر عدد من الصيغ. إن تحديد
 تأثير املساهمة في التطوع معقد ومتعدد األوجه حيث أن هناك منافع تعود على الفئات املستهدفة
 واملنظمات واملجتمع واملتطوعني أنفسهم. وتؤمن منظمة املتطوعني في كندا بأن أي مقياس لقيمة

 مساهمة التطوع يجب أن يركز على املصادر الضرورية لدعم التطوع والتطور االجتماعي واالقتصادي
 الناتجة عن التطوع. كما يجب أن يكون كال جانبي املقياس صالح ودقيق على حد سواء، وأي مقياس

     . "يقدم بمعزل عن اآلخر يمثل صورة غير كاملة للقيمة الحقيقية ملساهمة املتطوعني
 ال تقتصر منافع االتطوعع على مجردد االحسابب االبسيیط للوقت باستخداامم منهھج تقيیيیم سوقق االعمل. وويیجب أأنن نبدأأ بتحديید
 كل االمنافع االمحتملة للمتطوعع ووكل االعواامل االتي تلعب ددووررًاا أأساسيیًا في ذذلك. ووررغم االتفاووتت في سهھولة تحديید قيیمة

بعضهھا لكننا يیجب أأنن نعترفف بهھا جميیعهھا. 
  لمشارركةvolunteer.ca ستنشئ منظمة االمتطوعيین في كنداا مساحة على موقع 2015ووبحلولل خريیف عامم 

 ااألددووااتت االموجوددةة وواالمصاددرر االمصممة لقيیاسس تأثيیر االتطوعع. ووفي االنهھايیة فإنن االهھدفف هھھھو إإنشاء أأددااةة قيیاسس
مخصصة عبر ااإلنترنت.  

االقيیمة / ااألثر / االفائدةة االالعب/ صاحب االمصلحة

ااالتصالل بالمجتمع.*االمتطوعونن

االتقويي لخدمة االمجتمع ووتشكيیلهھ. *

تطويیر االمهھاررااتت. *

تقويیة االعالقاتت ااالجتماعيیة وواالعمليیة. *

االثقة بالنفس ووااإلحساسس بالقيیمة. *

*االوصولل للخدماتت وواالبراامج. ااألفراادد ذذوويي االعالقة/ االمخدووميین
*االمشارركة في ااألنشطة. 

*ااإلحساسس باهھھھتمامم ااألخريین. 
*ززيیاددةة ااإلحساسس بالرخاء وواالسالمة. 

*ززيیاددةة االقدررةة على تقديیم االخدماتت. االمنظماتت
*االحصولل على مهھاررااتت متخصصة.

*تحقيیق االمرااتب االعاليیة في مجتمعاتهھم نظرًاا لما يیقدمونهھ. 
*تقويیة مشارركة أأصحابب االمصلحة. 

* االتعامل مع مختلف ووجهھاتت االنظر. 
*تحسيین االكفاءااتت في االتعامل مع مختلف االثقافاتت. 

*عالقاتت أأقوىى مع االمجتمع. ااألعمالل االتجارريیة
*ززيیاددةة االقدررةة في توظظيیف أأعلى االكفاءااتت. 

*تقويیة مشارركة االموظظفيین. 
*منزلة إإيیجابيیة لدىى االمجتمع. 
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*بناء االفريیق وواالتطويیر االمهھني للموظظفيین. 

*ررفع مستوىى مشارركة االموااططنيین. االمجتمعاتت ووااألحيیاء
*تقويیة االعالقاتت ااالجتماعيیة. 

*تعزيیز االقدررةة االجماعيیة لحل االقضايیا االمشتركة. 

*حصولل االطلبة على االخبرةة االعمليیة ووتطويیر االمهھاررااتت. االمؤسساتت االتعليیميیة
*قوةة ااررتباطط االطالبب ووعالقتهھم بالمجتمع من خاللل مشارركتهھم للمجتمع. 

*تقديیم االفرصة للطلبة للتعرفف على مختلف االفرصص االوظظيیفيیة. 
*تقويیة عالقاتت االطلبة أأثناء االمرحلة االدررااسيیة. 

*ززيیاددةة مشارركة االموااططنيین. االحكوماتت
*ززيیاددةة مروونة االتوااصل. 

*تقويیة االديیمقرااططيیة. 

*يیتصرفف االموااططنونن ووفقًا للقيیم ااالجتماعيیة. االموااططنونن
*يیتأكد االموااططنونن من عكس االتشريیعاتت للقيیم ااالجتماعيیة. 

*تراابط االمجتمع ووشموليیتهھ. 

ما هھھھي االمنظمة ااألخالقيیة غيیر االحكوميیة؟ 
 سوززاانن دداانيیش٬، االممثل االوططني للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة- االواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیة

 مفرددةة ااألخالقق هھھھي موضوعع كبيیر وومهھم في كافة قناعع االمؤسساتت غيیر االحكوميیة في االواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیة.
 فيیجب على تلك االمنظماتت ووقاددتهھا االحصولل على االثقة االتامة لعمالئهھم ووددااعميیهھم. ووقد خدمت منظمة وونن يیو إإسس
 من االقطاعع االمستقل كقائد في هھھھذاا االمجالل٬، ووهھھھي منظمة ددووليیة تجمع بيین االعمل غيیر االربحي وواالمؤسسي ووعمل

  االنسخة االمنقحة من إإصدااررهھھھا/شباط فبراايیراالشركاتت في كافة االمساعي االخيیريیة. ووقد أأصدررتت االمنظمة في شهھر
  قاعدةة مطبقة حولل االعالم في االعديید من33"قوااعد في االمماررساتت االحكوميیة ووااألخالقيیة االجيیدةة" ووتحتويي على 

 االمؤسساتت غيیر االربحيیة وواالخيیريیة كدليیل أأساسي للمؤسساتت االخيیريیة وواالحوكمة االشخصيیة. وويیعد هھھھذاا ااإلصداارر
. 2007ااألقوىى منذ بداايیتهھا عامم 

 لقد ااعتمدتت تلك االقوااعد في منظمتنا "رراابطة جونيیورر ليیج منذ أأنن أأُصدررتت ألوولل مرةة٬، وودداائمًا ما أأقاررنن عمل سيیر
منظمتنا سنويیًا مع تلك االقوااعد ووأأشارركك ما أأتوصل إإليیهھ مع مجلس ااإلددااررةة. 

 تندررجج هھھھذهه االقوااعد تحت أأرريیع مجموعاتت ررئيیسة هھھھي اااللتزاامم االقانوني ووااالنفتاحح االعامة وواالحوكمة االفاعلة وواالرقابة
 االماليیة االقويیة وواالتمويیل االفعالل٬، على سبيیل االمثالل تنص االقوااعد على ووجوبب ووجودد ووثيیقة مكتوبة لألخالقيیاتت وو

 لسيیاسة صرااعع االمصالح ووسيیاسة لحمايیة االموظظفيین وواالمتطوعيین ووإإتاحة االفرصة لهھم للتبليیغ بشأنن االتصرفاتت غيیر
االقانونيیة أأوو االتعديیاتت االتي يیتعرضونن لهھا أأوو االناتجة عن سيیاساتت االمؤسسة.   

 أعلم أن مجتمع املنظمة الدولية للتطوع يتكون من العديد من املؤسسات غير الحكومية من عدة دول
 تختلف في تشريعاتها وقوانينها وطرق تمويلها، وقد أرفقت رابط للملف الذي يحتوي على القواعد الثالثة

.   اضغط للتحميلوالثالثون لم قد يهمه األمر وأود أن أنوه أنه ال رسوم على هذا امللف.
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 نهھضة جديیدةة للمتطوعيین في ررووسيیا

جاليینا بوددررنن كوفا٬، االممثل االوططني للمنظمة في ررووسيیا 
 قفزتت ررووسيیا خاللل االعقودد االثالثة االماضيیة قفزااتت

عظيیمة فيیما يیتعلق بتطورر االتطوعع في االدوولة.
 بدأأتت ررووسيیا بوضع حجر ااألساسس ووااألررضض االخصبة

 .  وومع ااإلصالحاتت1995-1990للتطوعع في االفترةة من 
 ووصعودد صوتت االديیمقرااططيیة في االمنطقة بدأأتت االمنظماتت
 غيیر االحكوميیة في جمع االمعلوماتت وواالخبرااتت االمهھنيیة
 لتطويیر االتطوعع ووتعزيیزهه. ووووضعت تلك االمؤسساتت
 بمساعدةة االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة أأساساتت
 االعمل االتطوعي في ررووسيیا وواالتعريیف بأهھھھميیة االعمل

االتطوعي كأساسس للمجتمع االمدني.
  حيیث بدأأتت االحكومة وواالمجتمع االرووسي2010 إإلى 2006ووااررتفعت االموجة االثانيیة لتطورر االتطوعع في االفترةة بيیم 

 معًا بالتركيیز على االمتطوعيین وونتيیجة لذلك ظظهھرتت سيیاساتت ااقتصادديیة ووقانونيیة تصب في مصلحة االتطوعع
وواالمتطوعيین. 

 نحن ااآلنن في االعقد االثاني من االقرنن االوااحد وواالعشريین ووررووسيیا تعيیش ثوررةة في تطورر االتطوعع ووهھھھذاا ناتج عن عدةة
 عواامل أأحدهھھھا هھھھو أأنن ددعم االدوولة االمستمر للجهھودد االعامة يیساعد االمؤسساتت االتطوعيیة للخرووجج بأعمالل مهھمة. أأنن

 االمشارركة االفعالة االتي تقدمهھا االمرااكز االتطوعيیة االراائدةة في ررووسيیا في موسكو ووبيیترسبوجج ووبيیرمم ووغيیرهھھھا من االمدنن
 االرووسيیة بمساعدةة ااألوورربيیيین ووقاددةة االتطوعع االدووليیيین مثل االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة وومتطوعي ااألمم

 االمتحدةة حيیث كانن لهھم االتأثيیر االكبيیر على تطورر االتطوعع في االمنطقة. ووقد ززاادد مستوىى تطورر االجهھودد االتطوعيیة في
 االمنطقة بزيیاددةة عددد االمرااكز االتطوعيیة في ااإلقليیميیة وواالوططنيیة في االبلد. مؤخرًاا ووبدعم من االمنظمة سيیصبح مركز
 تطويیر االتطوعع االرووسي جزءً من شبكة االمنظمة االدووليیة للمرااكز االتطوعيیة االوططنيیة ووهھھھي شبكة لتعزيیز االتطوعع في

االعالم من خاللل تطويیر تأثيیر قدررةة االمرااكز االتطوعيیة ووقيیادديیتهھا على االمستوىى االوططني.  

تم: ااعتبرهه تم 
 االدوولل االعربيیة. للمنظمة في خدماتت االتطوعع جمعيیة مديیراالممثل ااإلقليیمي مؤسس ووباتريیشيیا نوبتي٬، 

 بدأأتت شبكة االتطوعع تامم في قطر في االثامن من شهھر
  لتشجيیع االشبابب للعطاء للدوولة من/شباطراايیرفب

 خاللل االعمل االتطوعي وواالمسؤووليیة االمجتمعيیة٬، ووقد
 ووُجدتت بجهھودد مركز االتطويیر ااالجتماعي "صلتك"
 وو ررووتا مركز قطر لألنشطة االتطوعيیة. ووتم تعني
 تمامم االعمل بالعربيیة ووتجمع هھھھذهه االمنظمة االبراامج االتطوعيیة االموجوددةة حاليیا ووغيیرهھھھا من االمباددررااتت االتطوعيیة في

 سنة) في االتطوعع من خاللل االبواابة30-16قاعدةة بيیاناتت إإلكتروونيیة شاملة٬، ووتسعى هھھھذهه االحملة لدفع االشبابب (
 اااللكتروونيیة للمركز حيیث يیمكن للشبابب االنظر في فرصص تطوعيیة تناسبهھم. كما يیمكنهھم االتعرفف على فواائد االتطوعع
 ووحقوقق االمتطوعع ووووااجباتهھ من خاللل مركز االمعرفة في االموقع كما يیمكنهھم االتعرفف على أأفضل االطرقق الختيیارر
 االفرصص االتطوعيیة. وويیسعى هھھھذاا االموقع ااإللكترووني إإلى إإيیجادد قاعدةة بيیاناتت بالمتطوعيین االمحترفيین االذيین يیمكن أأنن

. 2022يیلبواا حاجاتت ددوولة قطر االحاليیة لالستعداادد لكأسس االعالم 
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 وويیشجع تم جميیع االمنظماتت االمهھتمة بالمشارركة االتطوعيیة في قطر على ااالنضمامم إإلى االشبكة خاصتهھ حيیث يیمكنهھم
 بذلك ططرحح فرصهھم االتطوعيیة في االموقع ووإإيیجادد أأفضل االمتطوعيین االممكنيین لشغل تلك االفرصص في مشارريیعهھم٬، كما
 يیمكنهھم االدخولل على مركز االمعرفة للتعرفف على أأهھھھميیة تدرريیب االمتطوعيین ووكيیفيیة توظظيیف االمتطوعيین وواالحفاظظ

عليیهھم.
 وويیوفر تم تدرريیب مجاني للمتطوعيین وواالمؤسساتت وومنهھا تدرريیب ااألفراادد من االبداايیة حتى ااالحتراافف٬، كما أأنهھا توفر
 معلوماتت للمؤسساتت حولل أأفضل االبراامج االتطوعيیة ووكذلك لعقد مؤتمر سنويي لمساعدةة االمؤسساتت لمعرفة أأحدثث

االمماررساتت ووإإعطائهھم االفرصة لمشارركة تجارربهھم وومناقشة تحديیاتهھم.  
 2012وومركز قطر لألنشطة االتطوعيیة أأحد االمنشئيین ااألرربعة لتم هھھھو االممثل االوططني اليیافي في قطر منذ عامم 

 ووقالت االمديیرةة عايیشة االكويیريي في حفل ااالفتتاحح لتم: " إإنن تم يیربط االمؤسساتت االمهھتمة بالتطوعع ووااألنشطة
 االتطوعيیة بالمتطوعيین بغرضض تطويیر مستقبل االشرااكاتت االتطوعيیة ووإإتاحة فرصص جديیدةة للمتطوعيین في قطر٬،
 فالشبكة توحد جهھودد مختلف االمؤسساتت ووتقدمم أأفضل االمماررساتت في االبراامج االتطوعيیة. كما سيیساعد تم مركز

قطر لألنشطة االتطوعيیة لتحقيیق خططنا االمستقبليیة ووسنكونن مصدررًاا للمعلوماتت ووااألددووااتت للمؤسساتت االتطوعيیة. 

بناء جسورر االصدااقة لعالم مسالم 
كانوبريیا قوبتا٬، محررر٬، جرسس االسالمم٬، عضو االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة٬، االهھند

  حيیث تم إإصداارر أأوولل عددد منهھا ووحيیث2012 شرين األولتجرسس االسالمم هھھھي ررحلة ملهھمة بدأأناهھھھا في أأكتوبر/
 تكاتفت جهھوددنا االمتوااضعة لبناء جسورر االصدااقة بيین ااألططفالل حولل االعالم بقصد إإعدااددهھھھم للعمل نحو عالم يیعمهھ
 االسالمم. ووجرسس االسالمم عباررةة عن منصة على ااالنترنت لألططفالل حولل االعالم ليیعبروواا عن مخاووفهھم ااالجتماعيیة
 ووحاليیا تنشر كمنشوررااتت مطبوعة أأوو ررقميیة عن ططريیق موقعنا ااإللكترووني. نعمل مع عددد من االشركاء مثل

 االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة وو منظمة ااألغذيیة وواالزررااعة لألمم االمتحدةة وو متطوعو ااألمم االمتحدةة وواالمجلس
 االتأهھھھيیلي للهھند وونعمل أأيیضا مع مباددررةة جنوبب ااسيیا إلنهھاء االعنف ضد ااألططفالل وواالهھيیئة االعليیا لراابطة جنوبب ااسيیا

 للتعاوونن ااإلقليیمي إلنهھاء االعنف ضد ااألططفالل في جنوبب ااسيیا فنحن نأمل من هھھھذهه االشرااكة االوصولل (مد يید االعونن)
 االى ااألططفالل على نطاقق ووااسع في جميیع مناططق جنوبب ااسيیا ووإإعالء صوتنا االجماعي للوقوفف بوجهھ االعنف ضد
 ااألططفالل. أأسسنا أأيیضا من خاللل االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة للهھند وومؤسسة ااألمة للتنميیة وواالتدرريیب "جائزةة

 جرسس االسالمم" لتقديیر جهھودد ااألططفالل أأوو االمدااررسس لمساهھھھمتهھم االفعالة وواالمهھمة للمسؤووليیة ااالجتماعيیة في مجتمعاتهھم.
 ووتقدمم مؤسسة ااألمة للتنميیة وواالتدرريیب هھھھذهه االجائزةة خاللل االيیومم االعالمي لخدمة االشبابب في ااجتماعع ااألططفالل

ااالجتماعي في مديینة نيیو ددلهھي.  
 في االعاميین االماضيیيین٬، كنا قاددرريین على االجمع بيین ااألططفالل في جميیع أأنحاء االهھند لديینا فرقق جرسس  االسالمم من

 مانيیبورر االى جامو ووكشميیر وواليیة كيیرااال وو مادديیا براادديیش ووغربب االبنغالل. تمتد شبكتنا أأيیضا خاررجج االهھند. لديینا حاليیا
 أأصدقاء من بلداانن أأخرىى االتي هھھھي جزء من جرسس االسالمم. أأططفالل من نيیبالل ووباكستانن ووأألمانيیا وواالمغربب ووعدةة ددوولل

 أأخرىى اانضمت االى فريیقنا لتعزيیز االحواارر بيین االثقافاتت وواالسالمم من خاللل تعليیم االقرااءةة وواالكتابة ووسائل ااإلعالمم.
 محرررتنا ااألوولى٬، سبنداانا بهھاتاشارريیا٬، كانت قد كتبت في ووااحد من ااصدااررتنا االسابقة من جرسس االسالمم "نمتلك
 جميیعنا االقدررةة (االنورر٬، االقوةة االدااخليیة٬، االطاقة) نورر قويي كفايیة (إلقصاء٬، للقضاء على االظالمم) نمتلك جميیعا تلك
 االشرااررةة فيینا في اانتظارر اانن توقد. نحن جميیعا جنودد االسالمم نحاوولل االعمل صباحا ووليیال لغد أأفضل ووهھھھذاا بالضبط ما

نعمل لتحقيیقهھ٬، ددعاةة جرسس االسالمم – ااإلنسانيیة."  
2013كانن إإنجاززاا كبيیراا لفريیق جرسس االسالمم عندما منح مكتب كشميیر لديینا جائزةة االتطوعع مايي وووورردد في عامم 

 جرسس االسالمم ليیس مجردد منصة لألططفالل لكتابة مخاووفهھم ااالجتماعيیة ووإإنما هھھھو أأيیضا ووسيیلة لتعزيیز مشارركة االشبابب
 في بناء االمجتمع ووووسيیلة لتعزيیز قضايیا حقوقق االطفل. قد تحدثث محرررنا االسابق ووااالنن منسق٬، سيیداا رروومانا مهھديي٬،
 عن أأهھھھميیة محو ااألميیة عن ططريیق ااالعالمم لتعزيیز االسالمم حيیث يیلعب ااالعالمم ددوورراا مؤثر في االهھامم االشبابب للوقوفف
 في االعنف. يیثأثر جيیل االيیومم باالعالمم. كلما ززاادد تفاعلهھم مع ااالعالمم كلما ااجبروواا على االتفكيیر وواالتفاعل وواالشبابب
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 االذيین يیمتلكونن مهھاررااتت االتوااصل ووااالعالمم في مكانن يیخولهھم الستخداامهھا وواالمساهھھھمة في ثقافة االسالمم بطريیقة ااكثر
تأثيیراا.  

 ووضحت رروومانا االمباددئئ االتوجيیهھيیة لجرسس االسالمم "ااجعل كل حلم يیصبح كحلم ماررتن لوثر كنج٬، ااجعل كل خطوةة
 نحو االسالمم كمسيیرةة االملح لغانديي٬، ووااجعل كل عائق في ططريیقك تصبح كالسبعة ووعشروونن سنهھ االمؤلمة لنيیلسونن
 مانديیال في االسجن٬، ااقطع االعهھد على نفسك بجعل ظظاهھھھرةة االعنف تختفي ووااقطع االعهھد على نفسك لتشجيیع ااصدقائك

على ااخذ ططريیق االسالمم" 
 االعالم االيیومم يیشهھد عددد كبيیر من حاالتت االعنف ضد ااألططفالل. ووإإذذاا كنت تريید إإيیقافف االعدااء فالوقت هھھھو ااالنن وونحن٬،
 فريیق جرسس االسالمم ندعو ااألططفالل في جميیع لمجتمع لبدء االحوااررااتت وواالخطاباتت النهھاء االوحشيیة ضد إإخواانكم

ووأأخوااتكم٬، لخلق لوحة جميیلهھ من االصورر غيیر االملونة للوقف على قدميیك ليیس فقط من ااجلك بل من ااجل ااالخريین. 

مقتطفاتت إإخبارريیة من مجتمع االتطوعع االعالمي
أأعمالل تطوعيیة صغيیرةة االحجم عظيیمة االفائدةة في يیومم االتطوعع االمصغر

  أأبريیل/نيیسانن هھھھو يیومم االتطوعع االمصغر وويیشجع هھھھذاا االيیومم االجهھودد االتطوعيیة االبسيیطة ووقصيیرةة االمدىى على حسب15
 االحاجة. يیوفر هھھھذاا االيیومم فرصة فريیدةة لمنصاتت االتطوعع وواالمنظماتت االتطوعيیة االصغرىى ووااألفراادد للتكاتف معا في

جهھودد منظمة إلظظهھارر ااإلمكاناتت االعظيیمة ليیومم االتطوعع االمصغر.
 يیهھدفف يیومم االتطوعع االمصغر إإلى إإشرااكك ااألفراادد يیومم في مهھامم تطوعيیة صغيیرةة ووإإلهھامم االمنظماتت إإلى تبني مفهھومم

ااألعمالل االتطوعيیة االصغيیرةة.
 وويیأمل االيیومم أأيیضا لتحفيیز مزيید من االمناقشاتت حولل االعمل االتطوعي االمصغر ررهھھھا في االمجتمع االتطوعي. وويیتم
 تشجيیع أأوولئك االذيین يیحتفلونن بيیومم االتطوعع االمصغر على لتباددلل االخبرااتت وواالصورر على منصاتت ووسائل ااإلعالمم

ااالجتماعيیة 
#microdayعلى االوسم 

 لمعرفة االمزيید عن يیومم االتطوعع االمصغر٬، نأمل مشاهھھھدةة االفيیديیو على موقع يیوتيیوبب ووززيیاررةة االموقع اااللكترووني ليیومم
االتطوعع االمصغر.

 عن أأحدااثث يیومم االتطوعع االمصغر ووااحصل على االهھامك لهھذهه االسنة!2014اانقر هھھھنا لقرااءةة تقريیر عامم 

ااألهھھھداافف االتنمويیة االمستداامة: مخططاتت االشبابب االفرنسي للمشارركة االمدنيیة
 ووتماشيیا مع ااعتراافف ااالمم االمتحدةة للعمل االتطوعي باعتباررهھھھا ررصيیداا قويیا لتنفيیذ أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة بنجاحح٬،

  فبراايیر/شباطط عن خطط لتعزيیز براامج االمشارركة االمدنيیة في5أأددلى االرئيیس االفرنسي٬، فراانسواا هھھھوالند إإعالنن في
االبالدد كوسيیلة لتعزيیز االتماسك ااالجتماعي٬، ال سيیما فيیما يیتعلق االشبابب.

  سنة االذيین25-٬16، ستعطى للسكانن االشبابب بيین 2015 عامم حزيیرااننأأعلن االرئيیس هھھھوالند أأنهھ ااعتبارراا من يیونيیو/
  شهھراا٬، مع االتعويیض. ووتأمل فرنسا12 إإلى 6يیرغبونن في االخدمة االتطوعيیة االمدنيیة مهھمة االتطوعع لمدةة تترااووحح من 

  فرصة تطوعع في غضونن ااألشهھر االمقبلة. ووسيیتم تكيیيیف نظامم االخدمة االمدنيیة لتشمل بعداا150،٬000خلق أأكثر من 
 ددووليیا حيیث برنامج االتطوعع االدوولي االفرنسي االحالي إإلى يیهھدفف تعزيیز االتضامن وومضاعفة عددد االشبابب االفرنسي

االمتطوعع في االخاررجج.
 قبل هھھھجومم يینايیر/كانونن االثاني ااإلررهھھھابي في فرنسا االتي ددفعت إإعالنن هھھھوالند٬، كانن هھھھناكك بالفعل محاددثاتت عن تحديید

  مرشحيین لكل4معايیيیر االخدمة االمدنيیة االعالميیة في فرنسا. ووحاليیا مخطط االخدمة االمدنيیة موجودد في فرنسا٬، مع 
  متطوعع كل عامم. ووتجريي مشاووررااتت مع االمنظماتت االتطوعيیة إلنشاء ططرقق40،٬000فرصة٬، وواالتي تشمل على 
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 ددعم ووتشجيیع مشارركة أأكبر من االسكانن االشبابب. ووعالووةة على ذذلك٬، سيیتم تكيیيیف نظامم االخدمة االمدنيیة لتشمل االبعد
االدوولي٬، حيیث يیهھدفف االبرنامج لزيیاددةة االشبابب االمتطوعع في االخاررجج.

 أأشادد ووززيیر فرنسا للتنميیة تقديیر االجهھودد االتطوعيیة من قبل ااألمم االمتحدةة في االتقريیر ااألميین االعامم االذيي يینص على أأنن
  من خاللل توفيیر مجاالتت جديیدةة للتفاعل2015االعمل االتطوعي يیمكن أأنن يیساعد في توططيین جدوولل ااألعمالل بعد عامم 

 بيین االحكوماتت ووشعوبهھا التخاذذ إإجرااءااتت ملموسة ووقابلة للتطويیر. ووقد رركزتت االمناقشاتت حولل ووضع جدوولل أأعمالل
 مم٬، من بيین أأمورر أأخرىى على ضرووررةة معالجة عدمم االمساووااةة.2015جديید في مرحلة ما بعد 

رروواابط مفيیدةة:
 فيیما يیخص متطوعي ااألمم االمتحدةة ووشركائهھا٬، اانقر هھھھنا 2015لإللمامم بتحديیثاتت ما بعد عامم 

أأحدااثث في االذااكرةة: االسيیدةة جودديیث هھھھايي
 ننعي ووبحزنن عميیق٬، ووفاةة االسيیدةة جودديیث هھھھايي٬، مؤسسة مركز تطوعع كانتربريي في كراايیستشيیرشش٬، نيیوززيیلنداا. حيیث

عملت لعدةة سنوااتت كمثثلة ووططنيیة للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة.
 في كراايیستشيیرشش:2015 فبراايیر/شباظظ 14فيیما يیلي قرااءةة لجزء نعيیهھا في ااصداارر 

 كانت تمتلك قلب ططيیب ووتهھتم بمن حولهھا ووكانت متطوعة ددؤؤووبة ال تمل ووكانت أأيیضا متوااضعة لحد االخجل.
ررفضت االتعليیم أأعالي وولكنهھا كانت ترووجهھ للنساء ليیحققواا ااالكتفاء االمادديي.

 ووعلى حد قولل اابنهھا جيیمس على بأنن وواالدتهھ كانت تقدرر مشارركة االمرأأةة في ااألددوواارر االقيیادديیة وومدىى أأهھھھميیة االتطوعع
 وواالحاجة لحمايیة ووددعم االعواائل االضعيیفة فكانت ملتزمة جداا حيیث كانت تعمل لساعاتت متأخرةة ووبال ملل للقضايیا

االتي تدعمهھا ووكانت ملهھمة برؤؤيیتهھا وواالتزمهھا ووشغفهھا.
 بتمثيیلهھا نيیوززلنداا في االساحة االعالميیة٬، فإنهھا كانت ترووجج ددوونن خوفف حقوقق االمرأأةة. ووكانت باررززةة أأيیضا في االحركة

االنسائيیة لالقترااعع٬، وومخيیماتت صحة ااألططفالل وومخيیماتت ااررشادد االفتيیاتت.
 عامم87توفت االسيیدةة هھھھايي عن عمر يیناهھھھز 

 كانن لي شرفف ززيیاررةة االسيیدةة هھھھايي ووززمالئهھا أأثناء فترةة وواليیتي ررئيیسا للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة٬، مباشرةة بعد
  االتي شغلت فيیهھا منصب "االسيیدةة ااألوولى"  لكراايیستشيیرشش في حيین ززووجهھا٬، االسيیر14ااالنتهھاء من االسنوااتت االل 

 هھھھاميیش هھھھايي٬، شغل منصب ررئيیس االبلديیة. ووكانت متطوعة ملتزمة٬، ووكانن مؤمنة بأهھھھميیة منظماتت االقيیاددااتت االمحليیة
وواالوططنيیة للعمل االتطوعي٬، حيیث اانهھا ساعدتت في خلق كليیهھما ووكانت صديیقة ال تقدرر نثمن للمنظمة. 

كيین االيین ---

E-IAVE  – آذار شباط مارس /فبراير /-  2015
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