
 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) على ترجمة االنشرةة اااللكتروونيیة

أأددناهه.

في هھھھذاا ااإلصداارر
)IAVEأأخبارر من االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة (

محبة ااإللهھ وو ااألقرباء!
 منظمة االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة تعقد ااجتماعًا في االعاصمة ووااشنطن للمنسق االتنفيیذيي لبرنامج متطوعي!

ااألمم االمتحدةة
إإعالنن االمؤتمر ااإلقليیمي في االدوولل االعربيیة!
االتحضيیر لليیومم االعالمي لخدمة االشبابب مع لقاءااتت منظمة االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة عبر ااإلنترنت!

أأخبارر من أأعضاء االمنظمة االدووليیة للعمل االتطوعي
 في مورريیشيیوسس2015حملة أأعمالل/!
مشرووعع بيیتكم بيیتنا!
متطوعو االواليیاتت االمتحدةة يیحارربونن ااالتجارر بالبشر !
هھھھل مستقبل االتطوعع في خطر!
ااالعتراافف بالتطوعع كأددااةة للتنميیة !
جهھودد ثابتة لباناسونيیك االيیابانيیة صديیقة االبيیئة الستداامة ااألررضض!
االتطوعع في سويیسراا!

أأخبارر من االمجتمع االعالمي للتطوعع:
 عامم االتنميیة ااألووررووبيیة2015!
االتجاررةة االمجتمعيیة بالمملكة االمتحدةة تقدمم مباددررااتت تطوعيیة جديیدةة للشركاتت!
كيیف تحتفل باليیومم االعالمي للعداالة ااالجتماعيیة؟!

محبة ااإللهھ وو ااألقرباء
 االرئيیسة االدووليیة للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیةكايیلي باتز

\
  ددوولة٬، بيینما يینتمي80تعد االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة منظمة متنوعة ااألعرااقق٬، فأعضائهھا يینتسبونن إإلى أأكثر من 

  ددوولة مختلفة وو يیتوااجدوونن فيیهھا٬، كما يیتحدثونن فيیما بيینهھم باستعمالل نصف16أأعضاء ااإلددااررةة وو االسكرتارريیة في االمنظمة إإلى 
 هھھھذاا االعددد من االلغاتت على ااألقل. وو يیساعد هھھھذاا االتنوعع على نشر االتفاهھھھم فيیما بيیننا جميیعًا حتى يیتسنى لكل فردد منا أأنن يیخدمم

ررؤؤيیة االمنظمة في تشجيیع االتطوعع وو ددعمهھ ووااالحتفاء بهھ بكل االطرقق االعديیدةة وو االموجوددةة في جميیع أأنحاء االعالم.
  من خاللل أأعمالل االمنظمة االدووليیة للجهھودد2015إإنن االتنوعع في االنشاطط االتطوعي وومنهھجيیاتهھ سيیكونن أأكثر ووضوحًا خاللل االعامم 

 االتطوعيیة ووتحديیدًاا عبر االمؤتمرااتت ااإلقليیميیة االمخطط إإقامتهھا في كل من أأفريیقيیا ووددوولل آآسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ ووددوولل عربيیة.
 كلنا متلهھفونن للفرصص االتي سيیقدمهھا كل مؤتمرٍ على حدةة حيیث يیتمكن أأعضاء االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة ووأأصدقائهھا
 من لقاء بعضهھم االبعض٬، فيیتباددلونن االمعرفة وو ااألفكارر٬، وو يیتشارركونن معًا شغفهھم بالتطوعع وو االتزاامهھم بهھ٬، فنحن بحاجة للعمل

معًا على ززيیاددةة معرفتنا االمشتركة بالتطوعع ووكذلك ززيیاددةة االدعم االذيي يیحتاجهھ االتطوعع حتى يینتشر في أأنحاء االمعموررةة.
 إإنن أأحد جواانب االتنوعع بيین أأعضائنا وواالتي تعد أأقل ووضوحًا من غيیرهھھھا - وو في نفس االوقت محفز نفسي مهھم للعديید من

 ااألفراادد- هھھھو االديین٬، فبوجودد مثل هھھھذاا االتنوعع بيین أأعضاء االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة٬، نعلم أأنهھم يیؤمنونن بديیاناتت مختلفة
 وويیشهھدوونن مماررساتت إإيیمانيیة متعدددةة٬، كما أأنن االعديید من هھھھذهه االديیاناتت تنطويي على أأنظمة عقديیة قديیمة ووعاددااتت متأصلة.

ووررغم أأنهھا تختلف في أأسمائهھا٬، فإنهھا جميیعًا تقدسس مباددئًا مشتركة في فعل االخيیر ووخدمة ااآلخريین.
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  عن أأسبوعع االوئامم االعالمي بيین ااألدديیانن ليیكونن حدثًا تطوعيیًا تتولى االشعوبب إإقامتهھ في2010لقد أأعلنت ااألمم االمتحدةة في االعامم 
 شهھر شباطط/ فبراايیر من كل عامم. وو يیهھدفف هھھھذاا ااألسبوعع إإلى نشر االتآلف بيین جميیع االبشر ددوونن ااعتبارر لما يیؤمنونن بهھ. ووقالل
 ااألميین االعامم لألمم االمتحدةة بانن كي مونن عن هھھھذهه االمباددررةة أأنهھا: "تقومم على االمبدأأ االشامل وو االضروورريي ررووحيیًا: محبة ااإللهھ وو

ااألقرباء أأوو محبة ااإللهھ ووااألقرباء."

 فبغض االنظر عن ما يیتبعهھ أأعضاء االمنظمة من ااعتقاددااتت وو دديیاناتت٬، ال يینبغي ألحد منهھم ااالختالفف مع مبدأأ محبة ااإللهھ
 ووااألقرباء. وو يیقدمم لنا أأسبوعع االوئامم االعالمي بيین ااألدديیانن فرصة لرفع ووعيینا االذااتي بالرسائل ااإليیجابيیة االتي تنشرهھھھا االديیاناتت
 االمختلفة في أأنحاء االعالم٬، وو كيیف لهھذهه االرسائل أأنن تدعم ااألهھھھداافف االخاصة بالمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة ووتساهھھھم على

تحقيیقهھا.

  بمناسبة يیومم االوئامم االعالمي بيین ااألدديیانن: "لنتذكر2014وو ذذكر ااألميین االعامم لألمم االمتحدةة في ررسالتهھ االتي أألقاهھھھا في االعامم 
دداائمًا أأنن ما يیقسمنا ضعيیف حيین نقاررنهھ بما يیوحدنا".

:االروواابط
http://www.un.org/en/events/interfaithharmonyweek/sg_message.shtml

http://worldinterfaithharmonyweek.com/about-us/our-aims-objectives/

االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة تعقد ااجتماعًا في االعاصمة 
ووااشنطن للمنسق االتنفيیذيي لبرنامج متطوعي ااألمم االمتحدةة 

 ررحبت االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة بسروورر في االثاني وو االعشريین من شهھر يینايیر/ كانونن
 االثاني بالسيید رريیتشارردد دديیكتوسس االمنسق االتنفيیذيي لبرنامج متطوعي ااألمم االمتحدةة وواالسيید جورردديي
 لوباررتت مديیر مكتب نيیويیورركك االتابع للبرنامج ووذذلك في االعاصمة ووااشنطن. وو نظمت كاثي دديیني,

 االمديیرةة االتنفيیذيیة في االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة ااجتماعًا لقاددةة منظماتت غيیر حكوميیة
ااستضافتهھ مؤسسة باررتنرزز أأووفف ذذيي أأميیريیكانز في مكاتبهھا.

 وو ناقش رريیتشارردد االتغيیر االقاددمم من االتركيیز على ااألهھھھداافف االتنمويیة لأللفيیة وو االتي "أأجبرتت االناسس
 على االتفكيیر في نفس االقضيیة" إإلى االتركيیز على ااألهھھھداافف االتنمويیة االمستداامة وواالتي سيیعلن عنهھا

  هھھھدفًا مع إإططاررعمل يیحتويي17الحقًا هھھھذاا االعامم . ووتحمل مسوددةة ااألهھھھداافف االتنمويیة االمستداامة حاليیًا 
.   مؤشرعلى االتقدمم  140  على 

 كما أأكد على االحاجة إإلى تشجيیع تنفيیذ ااألعمالل االتطوعيیة باعتبارر االتطوعع أأحد "االمنهھجيیاتت االمبتكرةة". لكنهھ حذرر في االوقت
 ذذااتهھ من عدمم ووجودد االبيیاناتت االكافيیة االتي توضح االقيیمة االمقاررنة ووتأثيیر االمتطوعيین٬، بل غالبًا ما يیكونن االنقاشش قائمًا على أأددلة

 وو برااهھھھيین من قصص فردديیة. وو تساءلل رريیتشارردد: "كيیف لنا أأنن ننظم االعمل االتطوعي بطريیقة تعكس أأقصى تأثيیر ممكن؟"
 معربًا عن أأملهھ في أأنن تكونن هھھھناكك أأجندةة بحث عالميیة في االتطوعع تقومم على االربط بيین ااألبحاثث االتي تجريي حاليیًا بالفعل

لكنهھا رربما تكونن غيیر ظظاهھھھرةة أأبدًاا على االمستوىى االعالمي.

 وو يیرىى االسيید رريیتشارردد ااألهھھھداافف االتنمويیة االمستداامة باعتباررهھھھا ووسيیلة تساعدنا على إإعاددةة تنظيیم منهھجيیتنا االمشتركة نحو
 ااالستداامة وو االتنميیة؛  ووباعتباررهھھھا كذلك ووسيیلة لتصويیب مسارر االعمل االتطوعي في االمجتمع٬، لكن هھھھذاا ااألمر سيیتطلب جهھوددًاا

تعيید االتروويیج للتطوعع بحيیث تربطهھ وو بوضوحح باألهھھھداافف االتنمويیة االمستداامة.

 هھھھذاا وويیعمل برنامج متطوعي ااألمم االمتحدةة حاليیًا مع ددوولل أأعضاء لوضع خطة عمل عشريیة لتنظيیم االعمل االتطوعي.
ووستكونن إإحدىى االعناصر ااألساسيیة في االعمل بناء االمزيید من "االمنصاتت االوططنيیة للتطوعع".

 وو يیعتبر هھھھذاا االلقاء ااستمرااررًاا للشرااكة االحاليیة بيین االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة ووبرنامج متطوعي ااألمم االمتحدةة االذيي
 يیركز حاليیًا على االتأكد من تنظيیم االعمل االتطوعي بحيیث يیشكل قوةة إإسترااتيیجيیة في محاوولة االوصولل إإلى ااألهھھھداافف االتنمويیة

االمستداامة.
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ااإلعالنن عن االمؤتمر ااإلقليیمي للدوولل االعربيیة 
IAVEيیسر االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة أأنن تعلن أأنن مؤتمر 

 14-12 االعربي ااإلقليیمي االثالث سيیعقد في االبحريین, بتارريیخ 
.2015من شهھر تشريین االثاني/ نوفمبر لعامم 

  من شهھر كانونن ااألوولل/ دديیسمبر في االبحريین عددد من ااالجتماعاتت ااستعدااددًاا للمؤتمر٬، وو ااستضافهھا14 – 12عقدتت في االـ
  شبابب وواالممثل االوططني للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة في االبحريین. ووتضمن4االسيید محمد ااألنصارريي من مجموعة 

 االحضورر كل  من كاثي دديینيیز االمديیرةة االتنفيیذيیة في االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة٬، ووباتريیسيیا نبتي االممثل ااإلقليیميیة للدوولل
 االعربيیة٬، ووبركة شهھبل االممثل االوططني في عُمانن٬، ووهھھھمامم االجريید االممثل االوططني في االمملكة االعربيیة االسعودديیة٬، ووسالم االديیني

 4االعضو االسعودديي االناشط في االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة باإلضافة إإلى متطوعيین ووأأفراادد من ططاقم عمل مجموعة 
  شبابب ززاارر ووفد االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة االموقع االمحتمل4شبابب. ووباإلضافة إإلى ااجتماعاتهھم االتي عقدتت في مقر 

 إإقامة االمؤتمر فيیهھ وو ااضطلعواا على تجهھيیزااتهھ. كما ززررنا االمقر االرئيیسي لجمعيیة االكلمة االطيیبة ووقابلنا االسيید أأحمد بوهھھھزااعع
 ررئيیس االجمعيیة. ووززررنا كذلك االمؤسسة االخيیريیة االملكيیة حيیث قابلنا أأميینهھا االعامم مصطفى االسيید من جامعة االمملكة. باإلضافة
 إإلى فجر مفيیز من جمعيیة أأيیادديي ااإلغاثيیة (ررااجع االمقاالتت االمنفصلة حولل مشرووعع بيیتكم بيیتنا). وو تجولنا أأيیضًا في االعديید من
 االمناززلل االتارريیخيیة االتي حُولت إإلى متاحف. وو ستتوفر االمزيید من االمعلوماتت حولل االمؤتمر حالما يیتم إإططالقق صفحتهھ على

ااإلنترنت.

ااحفظواا االتارريیخ: 
 2015االيیومم االعالمي لخدمة االشبابب 

  من شهھر نيیسانن/ أأبريیل ! وو تشارركك االمنظمة19-17ااحفظواا االتارريیخ٬، فاليیومم االعالمي لخدمة االشبابب هھھھذاا االعامم سيیؤررخخ في 
 . وو كانت كثيیر من االدوولل1988االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة في هھھھذهه االفعاليیة منذ أأنن بدأأ بهھا مركز يیوثث سيیرفس أأميیركا في االعامم 

 االتي ددعمت تخصيیص هھھھذاا االيیومم للخدمة - وو ال تزاالل أأيیضًا- عضوةة في االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة. وو إإنهھ لمن االراائع
 أأنن نشاهھھھد نمو االيیومم االعالمي لخدمة االشبابب ليیصبح أأحد أأكبر االفعاليیاتت االخدميیة في االعالم٬، وو كذلك يیومم االخدمة االوحيید االذيي

يیُكرسس لصالح عمل االشبابب االتطوعي.

  ددوولة باليیومم االعالمي لخدمة االشبابب سنويیًا. وو يیخدمم هھھھذاا االيیومم االمتطوعيین االشبابب االذيین يیعملونن135وو تحتفل حاليیًا أأكثر من 
 يیوميیًا لتطويیر مجتمعاتهھم من خاللل تنظيیمهھم وو تدرريیبهھم. وو يیُشجَع شبابب االعالم في هھھھذاا االيیومم على االمشارركة في مشرووعاتت

خدميیة الستهھداافف أأهھھھم االقضايیا االحرجة في االعالم وو لتركك تأثيیر باررزز على مجتمعاتهھم.

  شباطط/ فبراايیر في تمامم االساعة26اانضم إإليینا في لقاء عبر ااالنترنت حولل االيیومم االعالمي لخدمة االشبابب في يیومم االخميیس 
  وواالذيي يیشارركنا في ااستضافتهھ مركز يیوثث سيیرفس أأميیركا. تعلم االمزيید وو صباحًا بتوقيیت شرقق االواليیاتت االمتحدةة7:00

 ااكتسب معلوماتت أأكثر عن كيیفيیة االمشارركة في االمشارريیع االتطوعيیة لهھذاا االيیومم وواالتي تنفذ في أأنحاء متفرقة من االعالم. كما
 سيیتوااجد ممثلو مركز يیوثث سيیرفس أأميیركا٬، وواالمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة٬، ووكذلك منظمة يیوثث كولومبيیانن ليیدررزز في
 نهھايیة االلقاء لجلسة يیُجابب فيیهھا على ااألسئلة االمطرووحة. وو يیفتح هھھھذاا االلقاء االمجاني عبر ااالنترنت لكل أأعضاء االمنظمة االدووليیة

للجهھودد االتطوعيیة٬، لذاا كن على توااصل لتعرفف ططريیقة االتسجيیل.

أأخبارر من أأعضاء منظمة االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة
   في مورريیشيیوسس2015حملة أأعمالل/

أأميین حركة هھھھالي في مورريیشيیوسس ماهھھھندررااناثث بوسغوبولل 
وواالممثل االوططني للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة في مورريیشيیوسس

 .2015 في االخامس عشر من شهھر كانونن االثاني/ يینايیر عامم 2015أأططلقت االعديید من االمنظماتت حولل االعالم حملة أأعمالل/
  في مورريیشيیوسس. ووتعد هھھھذهه االحملة مباددررةة2015ووفي مورريیشيیوسس تحديیدًاا أأططلقت حركة هھھھالي بالتعاوونن مع شركائهھا أأعمالل/

 تتوالهھھھا حركة هھھھالي وومؤسسة بي إإنن أأيي مورريیشيیوسس سعيیًا نحو تقديیم أأعمالل دداائمة ووااتفاقيیاتت ططموحة تعالج ااألسبابب االرئيیسيیة
.2015لقضايیا عدمم االمساووااةة وواالظلم وواالفقر ووتغيیرااتت االمناخخ ووذذلك في االعامم 
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  في مورريیشيیوسس في فندقق لو البورردديینيیز في مديینة بوررتت لويیس. وو تحدثث إإلى االجمهھورر خاللل2015ووأأقيیمت حملة أأعمالل/
  في مورريیشيیوسس2015إإططالقق االحملة ااثنانن من ووززررااء االدوولة٬، كما عرضض مقطع فيیديیو أأعدتهھ حركة هھھھالي حولل أأعمالل/

 باإلضافة إإلى عرضض ررسمي يیدوورر حولل موااضيیع لرفع االوعي. وو قد حضر فعاليیة إإططالقق االحملة ما يیقارربب االثمانيین مشارركًا
 شابًا تحت سن االخامسة عشر. كما عبرتت فتاةة صغيیرةة عن االتزاامهھا أأثناء ااإلططالقق االرسمي للحملة.15منهھم 

 وو نوقش في مدااووالتت ووررشة االعمل االتي أأُقيیمت بعد إإططالقق االحملة موااضيیعًا مختلفةً حولل ااألهھھھداافف االتنمويیة االمستداامة
 في مورريیشيیوسس ووما بعد ذذلك من االحمالتت أأيیضًا.2015وواالشبكاتت ااالجتماعيیة بهھدفف االعمل معًا على أأعمالل/

" بيیتك بيیتنا ": مشرووعع لترميیم االمناززلل وو ددعم ااألسر في االبحريین 
مؤسسة وومديیرةة جمعيیة االخدماتت االتطوعيیة دد. باتريیشيیا نبتي 

وواالممثلة ااإلقليیميیة للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة في االدوولل االعربيیة

 يیضم مشرووعع "بيیتكم بيیتنا" االذيي تنفذهه جمعيیة أأيیادديي ااإلغاثيیة ذذااتت
 االقيیاددةة االشبابيیة أأعماالً تطوعيیة باإلضافة إإلى ووجودد ررووحح االتنافس
 وواالدعم ااالحتراافي إلعاددةة تجديید االمناززلل وومساعدةة ااألسر االمحتاجة

في االبحريین. 

 وو تحت شعارر "أأررووااحح عاليیة, مناززلل ررااقيیة" تتنافس أأرربعة فرقق
تطوعيیة على إإعاددةة إإصالحح منزلل ووااحد خاللل خمسة أأسابيیع.

 وو تؤكد جمعيیة أأيیادديي على االحاجة إإلى إإيیصالل االمساعدااتت بطريیقة
 تفاعليیة ال تقتصر على إإعاددةة تجديید وو ترميیم وو إإصالحح االمكوناتت
 االمادديیة في االمنزلل فحسب٬، بل تشمل أأيیضًا حطامم االمنزلل االناتج عن
 عمليیة االتغيیيیر٬، ووااستهھداافف مشاكل ااألسرةة كذلك وومساعدتهھم على
 ااكتشافف موااهھھھبهھم ووجواانب حيیاتهھم االتي يیستطيیعونن ااالعتمادد عليیهھا
 لرفع مستوىى معيیشتهھم ووحيیاتهھم. كما قد يیتضمن ااألمر مساعدةة أأفراادد
 ااألسرةة في االعثورر على ووظظائف وو منح جامعيیة وو مساعدةة االطالبب
 بتحفيیزهھھھم ٬، ووكذلك االمساعدةة االدقيیقة لألفراادد ذذوويي ااالحتيیاجاتت

االخاصة.

وو يیتم ااختيیارر هھھھذهه االمناززلل ووفقًا لثالثة معايیيیر ررئيیسيیة:
يیجب أأنن تمتلك االعائلة االمسكن االذيي تعيیش فيیهھ.!
يیجب أأال يیتطابق االمنزلل مع بنودد مشرووعع ووززااررةة ااإلسكانن لتجديید االمناززلل.!
يیجب أأنن يیقع االمنزلل في حي آآمن بحيیث تستطيیع االفرقق ززيیاررتهھ بحريیة وو أأمانن يیوميیًا.!

  ساعة من بداايیة االدووررةة االوااحدةة. وو يیقومم االمتطوعونن االمحتملونن (أأكبر من48-24وو يیُفتح االتسجيیل للتطوعع في االمشرووعع قبل 
  سنة) بملء ااستماررةة االطلب عبر ااإلنترنت ثم تتم مقابلتهھم ووااالختيیارر فيیما بيینهھم بحسب مستوىى االتزاامهھم وو مروونتهھم وو21

 12-10أأخالقيیاتهھم في االعمل مع فريیق. وو يیتم بعد ذذلك تقسيیم االمتطوعيین االذيین تم ااختيیاررهھھھم إإلى فرقق تحتويي كل منهھا على 
شخص.

 وو تجتمع االفرقق في لقاء أأوولي يیشتمل على عرضض مفصل لقواانيین االمسابقة وومتطلباتهھا٬، ووكذلك مسؤووليیاتت االفريیق وواالوقت
  ددووالرر أأمريیكي) كرأأسس االمالل لبدء االعمل.1326 دديینارر بحريیني (بما يیساوويي 500االمتاحح لهھم. كما يیُعطى كل فريیق ما مقدااررهه 

 وويیحق لكل فريیق جمع االمزيید من ااألمواالل أأوو االتبرعاتت االعيینيیة إإال أأنهھ تجب إإعاددةة جميیع االتبرعاتت غيیر االمستخدمة إإلى
االجمعيیة حتى يیتاحح ااستخداامهھا في االدووررةة االقاددمة.

 وو بعد قضاء أأسبوعع في االتوجيیهھ وو االتخطيیط يیُعطى االفريیق أأرربعة أأسابيیع للعمل على االمنزلل٬، ووخاللل هھھھذهه االمدةة يیقدمم فريیق
  مفاجئاتت للمتطوعيین كأنن يیحوزز أأوولل فريیق يیصل إإلى االموقع سس على مبلغ مالي بمقداارر معيین أأوو4-3مشرووعع بيیتكم بيیتنا 

 على مطبخ جديید أأوو غرفة نومم مجانيیة. وو في ااألسبوعع االساددسس تزوورر لجنة االتحكيیم االمناززلل االمستهھدفة وويیقامم االحفل االختامي
بعرضض مقطع فيیديیو قصيیر ووبتقديیم االفرقق لعرووضهھا٬، كما يیُعلن عن ااسم االفرقق االراابحة في كل حقل.
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وو تُقيیّم االفرقق في عملهھا على االتالي:
االتميیز في أأددااء االعمل.!
ااإلبدااعع في االعمل وو في االنتائج.!
االعمل بمهھنيیة.!
االتميیز ااإلعالمي.!
االتنظيیم وواالعمل االجماعي.!
ااإلددااررةة االماليیة.!
االتصميیم االدااخلي.!

 ٬24، ررتبت جمعيیة أأيیادديي ااإلغاثيیة خمس ددووررااتت تنافسيیة كانت نتائجهھا إإعاددةة ترميیم 2013وو منذ بداايیة هھھھذاا االمشرووعع في االعامم 
  لمزيید منClick here متطوعًا بحريینيیًا في جميیع مرااحل االمشرووعع. ااضغط هھھھنا 500منزالً باإلضافة إإلى إإشرااكك أأكثر من 

االمعلوماتت حولل االمشرووعع وولالضطالعع على االكتيیب االكامل االخاصص بهھ.

متطوعو االواليیاتت االمتحدةة يیحارربونن ااالتجارر بالبشر  
االممثلة االوططنيیة للمنظمة االدووليیة للجهھودد سوززاانن دداانيیش 

االتطوعيیة في االواليیاتت االمتحدةة

 يیُعتبر شهھر كانونن االثاني/ يینايیر في االواليیاتت االمتحدةة شهھر االتوعيیة باالتجارر بالبشر٬، ووهھھھي مشكلة عالميیة  معقدةة تظهھر في
 مجتمعاتنا عند فشل أأنظمة عديیدةة.  وولهھذاا فإنن إإيیجادد االحل لهھا يیتطلب بالضرووررةة ااشترااكك االوكاالتت االحكوميیة وواالشرططة

وواالهھيیئاتت االتشريیعيیة وواالمنظماتت غيیر االربحيیة ووكذلك االجماعاتت االدااعمة.

 لكن قد يیدوورر االجانب االرئيیسي في االموضوعع أأيیضًا حولل االتزاامم أأفراادد مهھتميین بحل االقضيیة حيیث يیكونن للمتطوعيین ددوورر في
االصوررةة سوااءاًا باعتباررهھھھم أأفراادداًا أأوو أأعضاءًاا في جماعاتت ما.

 )CalSPACوو كمثالل على ذذلك لنلق نظرةة على ما تقومم بهھ ااالتحاددااتت االصغرىى للجنة االشؤوونن االعامة في وواليیة كاليیفوررنيیا (
 وو هھھھي االتي تناصر االسيیاساتت االساعيیة إإلى تحسيین حيیاةة االنساء في وواليیة كاليیفوررنيیا. ووبسبب ددوورريي االذيي أأؤؤدديیهھ في االلجنة فإني
 على علم جيید بهھا٬، لكنني أأذذكرهھھھا كمثالل فقط. (ااالتحاددااتت االصغرىى هھھھي عباررةة عن عدةة منظماتت تضم االمتطوعاتت من االنساء

 ددوولل منهھا ثماني عشرةة ااتحادداًا في كاليیفوررنيیا).4 ااتحاددًاا في 292االذيین يیستهھدفونن االقضايیا االمجتمعيیة. ووهھھھناكك 

 وو قد أأنجزتت االنساء في هھھھذهه االمجموعة أأعماالً عظيیمة خاللل سنوااتت قصيیرةة بيینما تعتبر كل ووااحدةة منهھن متطوعة. ووررعت
  مذكرةة ترتبط13- ما عدددهه 2010) - االتي تساهھھھم في مكافحة ااالتجارر بالبشر في كاليیفوررنيیا منذ عامم CalSPACمجموعة (

 بالقضيیة في االمجلس االتشريیعي للواليیة أأوو ددعمتهھا٬، ووتم تفعيیل سبعٍ منهھا. كما نتج عن ذذلك إإضافة موضوعع ااالتجارر بالبشر
 إإلى االمناهھھھج االدررااسيیة االخاصة بالمرحلتيین ااالبتداائيیة وواالثانويیة باإلضافة إإلى موضوعع حمايیة االضحايیا وواالعقوبة االجنائيیة

 االمضاعفة. وو كانن االتركيیز ااألساسي يینصب على إإحصائيیاتت االقبض على مهھربي االضحايیا االصغارر٬، ووكذلك بناء إإططارر عمل
ووااسع في االواليیة للمضي قدمًا نحو االتعامل مع ااألططفالل االذيین تم ااستغاللهھم تجارريیًا ووجنسيیًا باعتباررهھھھم ضحايیا ال مذنبيین.
 وو أأنا ال أأعلم إإنن كانت االدوولل ااألخرىى تخصص شهھرًاا للتوعيیة باالتجارر بالبشر٬، لكنني أأحيیي االمتطوعيین وواالمنظماتت غيیر

االربحيیة ممن يیسعونن لرفع االوعي وويینجزوونن أأعماالً لهھذهه االمصلحة في كل مكانن.

هھھھل مستقبل االتطوعع في خطر؟ 
االرئيیسة وواالمديیرةة االتنفيیذيیة للمتطوعيینباووال سبيیفاكك سالددووسكي 

 بكنداا وواالممثلة االوططنيیة للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة في كنداا

 االتي أأظظهھرتتلدراسة حول العطاء والتطوع واملساهمة  2013املسح االجتماعي العام لسنة نشرتت مؤخراًا إإحصائيیاتت 
 . ووأأشاررتت نتائج االدررااسة ااألشمل حولل2010أأنن معدلل االتطوعع في كنداا قد تناقص بمعدلل نصف مليیونن متطوعع منذ عامم 

 ٬، وومع ذذلك فقد بيین2013 بليیونن ساعة في 2االعطاء وواالتطوعع أأنن االكنديیيین ماززاالواا معطائيین من خاللل االتطوعع لما يیقارربب 
 . ما االذيي يیعنيیهھ ذذلك2010 مليیونن متطوعع في 13.3 مقاررنة بالرقم 2013 مليیونن كندييّ قد تطوعواا في 12.7االمسح أأنن 

لمستقبل االتطوعع في كنداا؟ 
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 ووبحسب ما ذذكرتهھ باووال سبيیفاكك االرئيیسة وواالمديیرةة االتنفيیديیة للمتطوعيین في كنداا: " ررغم أأنن ااألررقامم في تناززلل لكنهھا تقدمم
توضيیحاتت للمنظماتت وواالمجتمعاتت ٬، فهھذهه االمعلوماتت أأيیضًا تخبرنا أأنن منظورر االتطوعع قد تغيیر".   

  ساعة110% منهھم يیتطوعونن بمتوسط 66 عامًا) هھھھم ااألكثر مشارركة في االتطوعع بنسبة 19 إإلى 15  إإنن االشبابب ( من سن 
 %) نتيیجة لفرضض االخدمة ااالجتماعيیة عليیهھم. ووتعتقد منظمة االمتطوعيین20سنويیًا٬، بيینما تبلغ نسبة تطوعع بعض االشبابب (

 بكنداا أأنن االشبابب يیرغبونن في صنع االتغيیيیر ووهھھھو أأمر رراائع لمستقبل االتطوعع. وونحن نحثهھم بشدةة ليیصبحواا موااططنيین فعاليین
عالميیًا ووأأنن يیكثروواا من االتطوعع الكتسابب االخبرةة ووبناء االمهھاررااتت.

  عامم ووأأكثر) مستمريین في االمشارركة55  ووفي االوقت االذيي يیترااجع فيیهھ معدلل االتطوعع مع االتقدمم في االسن فإنن االكبارر (من سن 
 %) من االمجموعع االكلي للساعاتت االتطوعيیة. ووتعتقد منظمة االمتطوعيین بكنداا أأنن تلك ااألررقامم مبشرةة بالخيیر ررغم أأنهھا39في (

 تثيیر هھھھذاا االتساؤؤلل: هھھھل سيیتطوعع االجيیل االقاددمم بنفس االطريیقة مع تزاايید متطلباتت عصرهھھھم؟ توجد فرصة لمساهھھھمة االناسس في
االتطوعع خاللل مرااحل حيیاتهھم ألجل ضمانن مجتمعاتت قويیة وومتماسكة في االمستقبل.

 %. ووهھھھذاا ليیس6 عامًا بنسبة 44 وو35  وومن االمالحظ ووجودد تناقص في معدلل تطوعع االكنديیيین االذيین تترااووحح أأعماررهھھھم ما بيین 
 مثيیراًا للدهھھھشة باعتبارر أأنن هھھھذهه االمجموعة االعمريیة لديیهھا متطلباتت متعدددةة تشغل أأووقاتهھم٬، فالكثيیر منهھم يیحاوولونن االموااززنة بيین
 أأعمالهھم ووبناء أأسرهھھھم باإلضافة لألعداادد االمتزاايیدةة ألوولئك االذيین يیرعونن آآباءهھھھم االمسنيین ووغيیرهھھھم من أأفراادد عائالتهھم االممتدةة.
 ووبالرغم من ذذلك فقد تزاايیدتت في االعقد االماضي ااسترااتيیجيیة ووااعدةة يیطلق عليیهھا ددعم أأرربابب االعمل للتطوعع مما يیتيیح فرصة
 االتطوعع للموظظفيین من مكانن االعمل ووأأثناء ساعاتت عملهھم. ووبغيیة تعزيیز االمشارركة االتطوعيیة فإنن منظمة االمتطوعيین بكنداا

تشجع االمدررااء على ددمج ددعم أأرربابب االعمل للتطوعع باسترااتيیجيیاتت االمسؤووليیة االمجتمعيیة لشركاتهھم.    
 ووتدرركك منظمة االمتطوعيین بكنداا أأنن االمساهھھھمة االمجتمعيیة متنوعة وومتعدددةة ووال تندررجج ددوومًا تحت االتعريیف االتقليیديي للتطوعع.

أأخيیرًاا يیتطوعع االكنديیونن في مجتمعاتهھم بطراائق متعدددةة قد ال تكونن مشمولة في هھھھذاا االمسح.

  ااالعتراافف بالتطوعع كأددااةة للتنميیة 
 االممثل االوططنيخواانن كاررلوسس كوررددووبا

للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة في بنما

  مما ساهھھھم في تشكيیل2010سعت االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة على تعزيیز االسيیاساتت االعامة للتطوعع في بنما منذ عامم 
 لجنة مكونة من عدةة قطاعاتت تهھدفف إإلى االمشارركة االسنويیة في االيیومم االعالمي للتطوعع ووتشجيیع االتطوعع عبر ووسائل االتوااصل

ااالجتماعي ووااإلعالمم٬، ووتطويیر قانونن االتطوعع االوططني في بنما ووااقترااحهھ.

   ووبفضل ددعم االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة في بنما باإلضافة إإلى ددعم ااألعمالل االتجارريیة االخاصة وواالحكومة االوططنيیة
 وومنظماتت االمجتمع االمدني وواالجامعاتت فقد أأصبحت االلجنة قويیة في االسنوااتت ااألخيیرةة. وومن أأهھھھم ااإلنجاززااتت االتي تحققت في

 حولل االتطوعع في بنما. 2014 لعامم 006هھھھذهه االشرااكة االتجريیبيیة االتصديیق على االقانونن ررقم 

 ووكانت هھھھذهه االخطوةة إإحدىى مباددررااتت االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة في بنما حيیث أأنشئ االقانونن بناءً على ددررااسة شاملة
 لتشريیعاتت مشابهھة في أأمريیكا االالتيینيیة ووإإسبانيیا ووددعمتهھ شركة موررغانن آآند موررغانن االتي كتبت االمسوددةة ااألوولى. ووتم ااقترااحح

 . وومن ثم تمت مرااجعة االمسوددةة ووتعديیلهھا؛ ووأأخيیرًاا2011االمسوددةة االعامة ااألوولى لقانونن االتطوعع للمجتمع االبنميّ في نهھايیة 
  عمليیاتت اانتخابيیة لعامة االشعب إإضافة إإلى االمساهھھھمة ااألساسيیة لكل االقطاعاتت االمجتمعيیة بما فيیهھا أأعضاء5صدقهھا أأكثر من 

االقطاعيین االعامم وواالخاصص.  

 ووقدمت االلجنة االتطوعيیة االتي ترأأسهھا االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة بدعم من مكتب مساهھھھمة االموااططنيین في االجمعيیة
 مسوددةة االموااططنيین االمقترحة للقانونن االوططني للتطوعع إإلى االجمعيیة االوططنيیة االتي يیديیرهھھھا عضو االكونجرسس االمحترمم لويیس
 إإددووااررددوو كويیرووزز. ووددعم جميیع أأعضاء االتصويیت مشرووعع االقانونن االمقترحح ددعمًا كامالً. ووووقع ررئيیس االجمهھورريیة خواانن
 كاررلوسس فارريیال على تشريیع قانونن االتطوعع االوططني باعتباررهه االخطوةة ااألخيیرةة في االعمليیة. ووفي االخامس من شهھر كانونن

  االذيي يیواافق االيیومم االعالمي للتطوعع تم سن االقانونن االجديید للمجتمع االبنميّ في حفل حضرهه كبارر2014ااألوولل/ دديیسمبر 
 مسؤوولي االحكومة االوططنيیة وورروواادد ااألعمالل االمعرووفيین وواالمتطوعونن وومدررااء االمنظماتت غيیر االحكوميیة ووااإلعالمم ووسلطاتت
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 االجامعة وواالمنظماتت االعالميیة. ووبهھذهه االطريیقة االتشارركيیة وواالتواافقيیة فإنن بنما ااآلنن جزء من قائمة االدوولل االمتزاايیدةة االتي سنت
قانونًا للتطوعع سعيیًا منهھا لتشجيیع االتطوعع ووتعزيیزهه ووااالعتراافف بهھ كأددااةة للتنميیة ووتحقيیق االعداالة ااالجتماعيیة.

جهھودد ثابتة لباناسونيیك االيیابانيیة صديیقة االبيیئة الستداامة ااألررضض 
ررئيیس االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة باليیابانن أأكيیكو سيیتو 

وواالممثل االوططني للمنظمة في االيیابانن

 بدأأتت شركة باناسونيیك (شركة ماتسوشيیتا للصناعاتت
 ااإلكتروونيیة سابقًا) أأنشطتهھا االتطوعيیة االتي تركزعلى االبيیئة
 منذ عشريین عامًا. ووأأططلق عليیهھا " باناسونيیك االصديیقة

  بحيیث تركز على2010االبيیئة الستداامة ااألررضض" عامم 
 ثالثة مجاالتت أأساسيیة هھھھي: تحسيین االغاباتت وواالحفاظظ على

 االتنوعع االبيیولوجي وواالحفاظظ على مواارردد االميیاهه االنظيیفة.
 ووبصفتهھم موااططنيین عالميیيین يیشارركك أأعضاء مجموعة
 باناسونيیك حولل االعالم في أأنشطة االحفاظظ على االبيیئة

 االتطوعيیة عن ططريیق ااالنضمامم لحمالتت مع موظظفيیهھم ووأأعضاء االنقاباتت وواالمتقاعديین بما فيیهھم أأفراادد عائلتهھم وواالسكانن
 االمحليیيین تحت مظلة مفهھومم " ااستداامة االبيیئة" االذيي يیربط االناسس وواالمجتمعاتت ووااألنشطة على أأساسس عالمي؛  وومن ثم تمررر

تلك االجهھودد للجيیل االقاددمم حيیث أأنن ذذلك االمفهھومم يیهھدفف لتحصيیل االفائدةة االعظمى للعالم.

  نهھر100فعلى سبيیل االمثالل أأططلقت االيیابانن االصديیقة للبيیئة أأنشطة في كل أأنحاء االبالدد للكشف عن نوعيیة االميیاهه في حواالي 
 ووبحيیرةة ووبركة في االيیابانن. ووااستخدمت االنتائج لتحديید االمناططق االمالئمة لجهھودد االحفاظظ على االميیاهه االنظيیفة. ووتبيین أأنن مجموعع

. 2013 متطوعع في االيیابانن خاللل االسنة االماليیة لعامم 4800 مشرووعًا شارركك فيیهھا 50االمشارريیع االبيیئيیة االتي أأططلقت يیعاددلل 
 يیستغرقق إإعاددةة إإحيیاء االطبيیعة ووقتًا ططويیالً لكنهھ أأمر هھھھامم للغايیة لمنح ااألجيیالل االقاددمة أأررضًا جميیلة. ووقد ساهھھھم االمتطوعونن في
 تحقيیق نتائج جيیدةة فيیما يیخص تكاثر فصائل ناددررةة من االفرااشاتت وواالضفاددعع وواالحيیوااناتت ووذذلك باستخداامهھم أأنشطة تحسيین

 االبيیئة. وويیعد تعليیم االبيیئة لألططفالل أأددااةة ضروورريیة الستمراارر تعايیش االمجتمع مع االطبيیعة. ووتهھدفف باناسونيیك للتغلب على االمزيید
من االتحديیاتت االبيیئيیة للسنوااتت االقليیلة االقاددمة.    

 
االتطوعع في سويیسراا

االممثلة االوططنيیة للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة في سويیسراافايیوال كريیبس 

 يیعد االعمل االتطوعي عنصرًاا هھھھامًا في سويیسراا٬، فهھو يیتيیح االفرصص لألشخاصص وويیسد حاجاتت ااألفراادد وواالمنظماتت في مجاالتت
 كجزء من من نتائج االسنة ملف التزام املتطوع أأووملف املتطوع االخدمة االمجتمعيیة وواالريیاضة وواالبيیئة ووغيیرهھھھا. ووقد أأنشئ 

 . يیسمح هھھھذاا االملف بمتابعة ااألعمالل االتطوعيیة لألفرااددااضغط هھھھنا. للمزيید من االمعلوماتت 2001االعالميیة للمتطوعيین 
ووتصديیقهھا٬، كما يیشتمل على مجموعة من االمعايیيیر حولل ماهھھھيیة االتطوعع. 

  لغاتت محليیة في سويیسراا) موططنًا لعددد من مرااكز االبث االمختلفة للمتطوعيین4ووتشكل االمناططق االلغويیة االمختلفة (حيیث توجد 
 بأسهم أأوو ما يیسمى www.benevol-jobs.chاالمحليیيین االمدعومة بموقع إإلكترووني مفيید لتقديیم نظرةة عامة عالميیة ووهھھھو 

  االذيي يیحويي قائمة بمختلف االفرصص االمتاحة في أأررجاء االبالدد. عالووةة على ذذلك فالدليیل ااإلررشادديي لطريیقة االتعامل معالتطوع
 االذيي يیعد مركزًاا إإقليیميیًا للمتطوعيین بمنطقة فودد/ لوززاانن.متطوعو فودداالمتطوعيین متاححٌ أأيیضًا حيیث نشرهه مركز 

  مع تحديیث االمقاططعاتت.2008يیوفر مكتب ااإلحصائيیاتت االوططنيیة ااإلحصائيیاتت ااألخيیرةة حولل االتطوعع في سويیسراا من عامم 
 % من15% من االنساء وو26% من االسكانن يیشارركونن في ااألعمالل االتطوعيیة (21ووبحسب تلك ااإلحصائيیاتت فإنن حواالي 

االرجالل).
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 عامم االتنميیة ااألووررووبيیة 2015
مديیرةة تطويیر االمنطقةرروومانا ددررااقوميیر 

 مستقبلنا كراامتنا..عالمنا..
  ليیكونن عامم االتنميیة ااألووررووبيیة مع ااالقتراابب االوشيیك للموعد االمحددد لتحقيیق ااألهھھھداافف2015حددد ااالتحادد ااألووررووبي عامم 

 ااإلنمائيیة لأللفيیة مما حداا بهھ لوضع ااألعمالل االخاررجيیة لالتحادد ااألووررووبي في أأوولويیاتت جدوولل ااألعمالل االعامم. ووتسعى االجهھودد
 االوااسعة االتي يیبذلهھا ااالتحادد ااألووررووبي لتوضح للموااططنيین ااألووررووبيیيین أأنن تنميیة ااالتحادد ااألووررووبي يیساعدهھھھم في إإنجازز
 أأعمالهھم٬، وولتبرهھھھن لهھم أأنن ذذلك سيیصنع تغيیيیراًا ملموسًا وومستمرًاا. ووللمزيید من االمعلوماتت عن االحملة ووااألحدااثث االقاددمة

_عامم_ االتنميیة_ااألووررووبيیة. 2015  االمخصص ألجل #االموقعاالرجاء ززيیاررةة 

 فلتعلم االمنظماتت االتطويیريیة في كل أأنحاء أأووررووبا بأنن هھھھذهه االفرصة ال تعوضض لتبيین االتزاامم أأووررووبا بالقضاء على االفقر حولل
 االعالم وولتلهھم االمزيید من ااألووررووبيیيین ليیشارركواا في هھھھذهه االتنميیة. وولذلك أأطُطلقت مباددررةة رراائدةة ااسمهھا متطوعو ااالتحادد ااألووررووبي

لإلغاثة مطلع هھھھذاا االعامم.
 ستتاحح االفرصة للمتطوعيین ااإلنسانيیيین كافة سوااءً أأكانواا مستجديین أأوو خبرااء في االمجالل ليیشارركواا في مباددررةة متطوعي
 ااالتحادد ااألووررووبي لإلغاثة ليیظهھروواا االتضامن ااألووررووبي مع االمحتاجيین من كل أأنحاء االعالم. ووستوفر االمباددررةة االتدرريیب

 للمتطوعيین بالتركيیز على تطويیر االموهھھھبة ااإلنسانيیة ووبناء االقدررااتت االبشريیة ليیصبحواا مؤهھھھليین للعمل مع االمنظماتت ااإلنسانيیة
لتطويیر االبلداانن االمتضرررةة من االكوااررثث. 

  متطوعينشرةة أأوو ااططلع على متطوعي ااالتحادد ااألووررووبي لإلغاثةللمزيید من االمعلوماتت حولل االمباددررةة قم بزيیاررةة صفحة 
ااالتحادد ااألووررووبي لإلغاثة.  

االتجاررةة االمجتمعيیة بالمملكة االمتحدةة تقدمم مباددررااتت تطوعيیة جديیدةة للشركاتت 
مديیرةة ااالستشاررااتت في االمجلس االدوولي للبراامج االتطوعيیة للشركاتت  ساررةة هھھھايیس

االتابع للمنظمة االدووليیة  للجهھودد االتطوعيیة

  على االمهھاررااتت االمكتسبة من خاللل االتعليیم وواالتطوعع عبربرنامج ددررجة ررجالل ااألعمالل لشركاتت االتجاررةة االمجتمعيیةيیشتمل 
 االشركاتت حيیث يیقدمم برنامج ددررجة ررجالل ااألعمالل إإططاررًاا منهھجيیًا للشركاتت االتجارريیة لدعم االشبابب االذيین يیعانونن من االحرمانن

 ااالجتماعي ووذذلك بعقد شرااكاتت ططويیلة االمدىى مع االمدااررسس. ووهھھھذاا االبرنامج يیقدمم حالً لتلك االمدااررسس الستغاللل االخبرااتت
  شرااكة على أأساسس برنامج ددررجة290وواالمهھاررااتت االتي يیمكن لعالم االشركاتت االتجارريیة تقديیمهھا لهھم. يیوجد حاليیًا أأكثر من 

  لتؤثر2015 شرااكة بحلولل 500ررجالل ااألعمالل في جميیع أأنحاء االمملكة االمتحدةة االتي تسعى لزيیاددةة هھھھذاا االعددد ليیصل إإلى 
  شابب. وويیحددد مدررااء االمدااررسس باتباعع عمليیة تقيیيیم االحاجاتت االمفصلة ااألوولويیاتت لشركائهھم75000إإيیجابًا على حيیاةة أأكثر من 

 االتجارريیيین بناءً على أأرربع نقاطط ررئيیسة: االقيیاددةة وواالتحكم وواالمنهھج وواالمشرووعع وواالتوظظيیف إإضافة إإلى قضايیا أأشمل. ووتعقد كل
مدررسة شرااكة مع إإحدىى االشركاتت االتجارريیة لتدعمهھا لمدةة ال تقل عن ثالثث سنوااتت.  

 . ووتشتمل االمباددررةة أأيیضًا على إإعاررااتت تجارريیة ططويیلة االمدىى٬،برنامج االوسيیط االتجاررييووتقدمم االشركاتت االتجارريیة االمجتمعيیة 
 كما أأنهھا تخلق عالقاتت أأعمق ووأأكثر فاعليیة مع االشركاتت االتجارريیة وواالمجتمع. ووتسهھم االمعرفة وواالمهھاررااتت وواالعالقاتت االتي
 يیقدمهھا االوسطاء االتجارريیيین للشركاتت االمعيیرةة في إإحدااثث تغيیيیر في ثقافة تفاعل االشركاتت االتجارريیة مع االمجتمع. ووإإلى يیومنا

  "ووسيیطًا تجارريیًا" أأيي االموظظفونن االمتطوعونن من ذذوويي االمهھاررااتت وواالموااهھھھب ممن تدرربواا على االتجاررةة118هھھھذاا فقد عمل 
.  منطقة من مجتمعاتت إإنجلتراا ااألشد حاجة74االمجتمعيیة في 

  االذيي يیحتفل بالقوةة االعظيیمة االناتجة عن تطوعع االموظظفيین. ووتشجعيیومم ااألخذ وواالعطاءووتستضيیف شركاتت االتجاررةة االمجتمعيیة 
 شركاتت االتجاررةة االمجتمعيیة باستقطابهھا عدددًاا غيیر مسبوقق من االمتطوعيین من كل أأنحاء االعالم االموااهھھھب وواالمهھاررااتت وواالطاقاتت
 االموجوددةة في االشركاتت االتجارريیة وواالدوورر االذيي يیمكن أأنن تلعبهھ للمساعدةة في ااززددهھھھارر االمجتمعاتت. ووسيیواافق تارريیخ يیومم ااألخذ

.   2015       أأيیارر/ مايیو15وواالعطاء االمقبل 
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http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/euaidvolunteers_en.pdf
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https://europa.eu/eyd2015/en


 ووهھھھذهه ليیست إإال بعض االطراائق االتي يیمكن لشركاتت االتجاررةة االمجتمعيیة من خاللهھا صنع االتغيیيیر عبر تطوعع االموظظفيین في
 االمملكة االمتحدةة ووجميیع أأنحاء االعالم. وونحن نشجع أأعضاء االبرنامج االدوولي للبراامج االتطوعيیة للشركاتت (وواالشركاتت

 ااألخرىى) ممن لديیهھم صفقاتت تجارريیة في االمملكة االمتحدةة على ااالططالعع على مستجدااتت االشركاتت االتجارريیة االمجتمعيیة !
شارركواا لصنع االتغيیيیر.

االعشروونن من شباطط/ فبراايیر: 
االيیومم االعالمي للعداالة ااالجتماعيیة 

ما االذيي تفعلهھ لالحتفاء باليیومم االعالمي للعداالة ااالجتماعيیة؟ 
كيیف تساهھھھم في تحسيین االعداالة ااالجتماعيیة في مجتمعك؟

  !info@iave.orgشارركنا قصصك عبر 

 يیواافق يیومم االعشريین من شباطط/ فبراايیر االيیومم االعالمي للعداالة ااالجتماعيیة ؛ فالعداالة ااالجتماعيیة مبدأأ مهھم ووأأساسي للتعايیش
 بسالمم ووررخاء في أأووططاننا. ووترتكز االعداالة ااالجتماعيیة على عددد كبيیر من االطراائق سوااء أأكانت تشجيیع االمساووااةة بيین االجنسيین
 أأوو حمايیة حقوقق االمهھاجريین أأوو االدعوةة للتسامح بيین ااألدديیانن. ووتهھدفف االعداالة ااالجتماعيیة إلززاالة االعقباتت ووعدمم االمساووااةة االتي

يیوااجهھهھا االناسس بسبب أأعماررهھھھم أأوو أأعرااقهھم أأوو جنسهھم أأوو دديینهھم أأوو ثقافتهھم أأوو إإعاقتهھم.
  أأنن يیومم االعشريین من شباطط/ فبراايیر هھھھو االيیومم االعالمي للعداالة ااالجتماعيیة.2007ووأأعلنت االجمعيیة االعموميیة لألمم االمتحدةة في 

 االقمة االعالميیة للتنميیةلذلك فالدوولل ااألعضاء عليیهھا أأنن تخصص هھھھذاا االيیومم لتشجيیع ااألنشطة االمحليیة االدااعمة ألهھھھداافف 
  كالقضاء على االفقر ووسن قواانيین مناسبة للعمل وواالتوظظيیف االكامل وواالمساووااةة بيین االجنسيین ووحصولل االجميیع علىااالجتماعيیة

االرفاهھھھيیة ااالجتماعيیة وواالعداالة. 

E-IAVE  2015 ركانونن االثاني/ يینايیر- شباطط/ فبراايی

http://www.un.org/esa/socdev/wssd/text-version/index.html
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