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

اااللكتروونيیة  أأددناهه.
اارر/ماررسس – نيیسانن/أأبريیل

في هھھھذاا االعددد:
)IAVEأأخبارر من االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة (

االشبابب وو مستقبلنا االمشتركك!
 مع ااألصدقاء وو االعائلة100ااحتفالل مارريي بيیومم ميیالددهھھھا االـ!
ملخص: ندووةة االكتروونيیة عن االيیومم االعالمي لخدمة االشبابب موجهھة ألعضائنا االالتيینيیيین!

)IAVEأأخبارر من أأعضاء منظمة (
 برنامج متطوعي ااألمم االمتحدةةكونج االشريیكة فيإإططالقق برنامج االتطوعع في جامعاتت هھھھونج !
 االمتطوعيینتزيید عبءاالتغيیرااتت االطاررئة على االرعايیة االصحيیة في هھھھولنداا !
االتطوعع وو االمنتدىى ااالجتماعي االعالمي في تونس!
االتطوعع في تشادد!
االتطوعع االمهھارريي في االبرتغالل!

أأخبارر من مجتمع االتطوعع االعالمي
2015ااختيیارر لشبونة عاصمة االتطوعع ااألووررووبي لعامم !
أأسبوعع تطوعع االموظظفيین: يیمكنكم إإحدااثث تغيیيیر عالمي!
أأخبارر ماتيیاسس شميیل٬، االعضو االسابق بمجلس إإددااررةة االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة!

االشبابب وو مستقبلنا االمشتركك
)IAVEكايیلي باتز٬، االرئيیسة االدووليیة لمنظمة (

  بليون شاب بشكل غير مسبوق في حياتنا اليوم، و ألنهم صانعوا1.8"فئة الشباب مهمة. و ذلك لوجود 
 مستقبلنا في العالم اجمع، و هم قادته كذلك. الشباب مهمون ألنهم متمسكون بحقوق اإلنسان التي يجب

.1الوفاء بها. و لكن بوجودنا في عالم يولي األهمية للراشدين،يكون دور الشباب عادة مغفالً "
وو يیتعلق هھھھذاا ااألمر أأيیضًا بقضيیة كيیفيیة تمكيین جهھودد االشبابب االتطوعيیة وو ااالعتراافف بهھا٬، ما أأددىى إإلى إإعطاء منظمة (

IAVE."ااألوولويیة في االتركيیز "للشبابب (
 - وو مؤيیديیهھا االمناصريین لحق االفتيیاتت في االتعليیم من2014وو تعد مالال يیوسف ززاايي - االفائزةة بجائزةة نوبل للسالمم عامم 

 ااألمثلة االراائعة على قوةة االصوتت االشبابي وو قوةة االنشاطط االتطوعي في إإحدااثث االتغيیيیر. إإال أأنهھ وو في كثيیر من االدوولل وو كثيیر
 من االمنظماتت تفشل مساهھھھماتت االشبابب االتطوعيیة وو ما تحققهھ للمجتمعاتت وو االدوولل في كسب ااالعتبارر االذيي تستحقهھ٬، وو هھھھو

أأمر يیجب تغيیيیرهه.
 1988) مع شركائهھا باليیومم االعالمي لخدمة االشبابب٬، وو االذيي أأُسس في االعامم IAVEوو في هھھھذاا االشهھر٬، تحتفل منظمة (

 لالحتفالل بماليیيین االشبابب وو تنظيیمهھم ليیطورروواا مجتمعاتهھم من خاللل خدمتهھا. وو يیُحتفل باليیومم االعالمي لخدمة االشبابب حاليیًا
) للمشارركة في ااالحتفالل.IAVE ددوولة سنويیًا٬، وو أأنا أأشجع جميیع أأعضاء منظمة (135في أأكثر من 

كما أأحث أأعضاء منظمتنا على ااتخاذذ االخطوااتت االممكنة االتي تيیسر مشارركة االشبابب وو االتعرفف على مساهھھھماتهھم:
 يینبغي على ااألعضاء االشبابب مشارركة خبرااتهھم مع ااآلخريین وو توضيیح االمنافع االعائدةة عليیهھم أأوو على!

مجتمعاتهھم.
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 يینبغي على االمنظماتت االتطوعيیة االتأكد من توفر االفرصص االفعليیة للشبابب ليیقوددوواا االمباددررااتت االمؤثرةة االتي تقويي!
قدررتهھم وو قدررةة مجتمعاتهھم.

 يینبغي على االشركاتت توفيیر فرصص للموظظفيین االشبابب ليیكونواا مساهھھھميین نشطيین في مجتمعاتهھم كمتطوعيین٬، وو!
 ذذلك عبر براامج االتطوعع للموظظفيین. كما يینبغي للشركاتت بالضرووررةة ااكتشافف قيیمة مهھاررااتت االشابب وو خبرتهھ

االتي ااكتسبهھا من خاللل االتطوعع عند االبحث عن موظظفيین.
 وو يیجب على االحكوماتت صيیاغة إإططارر تشريیعي وو إإططارر للسيیاسة بحيیث تُمَكّن جهھودد االشبابب االمتطوعيین وو تُقاسس!

وو تُقدرر.
  التي حضرت26 الشباب من املشاركة على نطاق أوسع، ألن شباب الدول الـاملزيد إذا مكنّاكلنا سنكتسب 

  أكدوا بأنفسهم أن التطوع أداة قوية تبني القيادة بني الشباب و تساعد على2014مؤتمر الشباب العاملي 
. 2تأسيس جهات خيرية قادرة على التغيير في الحاضر و تعمل على الوصول إلى مستقبل أفضل

 مع ااألصدقاء وو االعائلة100مارريي تحتفل بيیومم ميیالددهھھھا االـ
 )- بعيید ميیالددهھھھا االمئة مع ااألصدقاء وو االعائلة في مديینة ساننIAVEااحتفلت مارريي رريیبلي - االرئيیس االمؤسس لمنظمة (

 فراانسيیسكو في كالفوررنيیا٬، وو ذذلك في االحادديي وو االعشريین من شهھر آآذذاارر/ماررسس. وو قد حظيیت االمديیرةة االتنفيیذيیة كاثي دديینيیس
 بفرصة حضورر ااالحتفالل وو تقديیم هھھھديیة للسيیدةة مارريي باسم
 االمنظمة وو أأعضائهھا من حولل االعالم. وو كنا قد جمعنا خاللل
 ااألشهھر االماضيیة ررسائل وو صورر االتهھنئة بيیومم االميیالدد من

 لنحيیي ااالحتفاللأأعضاء منظمتنا االمنتشريین في أأنحاء االعالم 
 ٬، فشكرًاا للجهھودد االتي بذلهھا أأكثر منباليیومم االمئة لميیالدد مارريي

 خمسيین عضو٬، حيیث ااستطعنا أأنن نقدمم باسم االمنظمة هھھھديیةً
مليیئةً بالذكريیاتت وو ااالمتنانن لمارريي .

 وو فيیما يیلي ررسالة بعثتهھا مارريي تعليیقًا على االكتابب االذيي
أأعدددناهه:

[الكتاب رائع و جميل. لن أقوى على قراءة كل "   هذه]
  التي بعثها الناس من حول العالم. ياالكلمات الساحرة

!له من كنز إنها أروع هدية أتلقاها في يوم ميالدي ! 
 " !الكتاب وليد جهد دافعه الحب. أنا ممتنة جدًا

 .click hereشكرًاا لكل من ساهھھھم في إإخرااجج هھھھذاا االكتابب. وو لمشاهھھھدةة االنسخة االرقميیة للطبعة االنهھائيیة يیمكنك االضغط هھھھنا 

ملخص: ندووةة االكتروونيیة عن االيیومم االعالمي لخدمة االشبابب موجهھة ألعضائنا االالتيینيیيین
)IAVEرراائدةة مانع٬، مديیرةة مشرووعع االمتطوعيین االشبابب عالميیًا في منظمة (

 بعد أأنن أأُقيیمت في يیومم ااألرربعاء االخامس وو االعشريین من شهھر ماررسس/آآذذاارر االندووةة اااللكتروونيیة باللغة ااالنجليیزيیة٬، كرست
 ) وو مركز يیوثث سيیرفس أأميیركا وو مؤسسة باررتنرزز أأووفف ذذيي أأميیركانز االجهھودد لإلعداادد لندووةة االكتروونيیةIAVEمنظمة (

 نيیسانن/أأبريیل.19-17أأخرىى باللغة ااالسبانيیة عن االيیومم االعالمي لخدمة االشبابب وو االذيي سيیقامم في االفترةة من 
 وو كما يیقدمم مركز يیوثث سيیرفس أأمريیكا حملة مميیزةة تتناسب مع هھھھذهه االمناسبة٬، فإنن االيیومم االعالمي لخدمة االشبابب يیعد
 أأضخم حدثث في االعالم يیُعنى بالخدمة٬، حيیث يیلقي االضوء على ااألططفالل وو االشبابب وو يیحتفي بهھم ليیتمكنواا من إإيیصالل

 ) تعتبر شريیكًا عالميیًاIAVEصوتهھم وو أأددااء أأنشطتهھم وو ووضع بصمتهھم على قضايیا ررئيیسيیة. هھھھذاا وو يیُذكر أأنن منظمة (
 ررئيیسيیًا في االيیومم االعالمي لخدمة االشبابب بتمكيینهھا أأعضائهھا من االمشارركة وو نشر االرسالة االمنشوددةة من هھھھذاا االيیومم في أأنحاء

  .  أأما ندووتناYouTube Channel hereاالعالم. يیمكنك ااالضطالعع على االندووةة في قناتنا على االيیوتيیوبب من هھھھنا 

-IAVE)http://iave.org/content/youth, منظمة (2014 الشباب في املؤتمر العاملي للمتطوعني الشباب خطاب2
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 اااللكتروونيیة االقاددمة٬، فستدوورر حولل ددوورر االمتطوعيین االشبابب في معالجة االكوااررثث. اابق على ااضطالعع مع حساباتنا في
فيیس بوكك وو تويیتر للمزيید من االتفاصيیل حولل كيیفيیة االتسجيیل وو االمشارركة.

)IAVEأأخبارر من أأعضاء منظمة (
إإططالقق برنامج االتطوعع في جامعاتت هھھھونج كونج االشريیكة في برنامج متطوعي ااألمم االمتحدةة

 ) فيIAVEكتبهھ: فلورراا تشنج٬، االرئيیس االتنفيیذيي في ووكالة االخدماتت االتطوعيیة وو االممثل ااإلقليیمي لمنظمة (
هھھھونج كونج.

 ) - وو هھھھي االتي تبذللAVS (االتطوعيیةتطلق ووكالة االخدماتت 
 قصاررىى جهھدهھھھا لتلعب ددووررًاا ررئيیسيیًا في االتروويیج للتطوعع

 االشريیكةاالمستداامم-  برنامج االتطوعع في جامعاتت هھھھونج كونج 
  برنامج متطوعي ااألمم االمتحدةة وو ذذلك بتمويیل منفي

 االحكومة يیمتد لسنتيین٬، توفر خاللهھ فرصص جديیدةة للشبابب
تمكنهھم االمشارركة في ااألعمالل االتطوعيیة في أأنحاء االعالم.
 وو سيیتم ااختيیارر عشرةة من ططالبب االجامعاتت سنويیًا ليیساهھھھمواا
 في عمليیة االسالمم االعالمي وو االنمو ااإلنساني االمستداامم عبر
 تنفيیذهھھھم لمهھامم تطوعيیة تستمر لمدةة ستة أأشهھر٬، وو كذلك

 ليیطلعواا على ووجهھة االنظر االعالميیة حيیالل مفهھومم االتطوعع وو
 يیكتشفواا إإمكانيیاتهھم كاملة. وو من االمتوقع أأنن تغاددرر أأوولل ددفعة

من االطالبب االمتطوعيین في شهھر تموزز/يیوليیو هھھھذهه االسنة.
 ) بالتعاوونن مع جامعاتت هھھھونج كونج لترووجج لطالبب االجامعاتت وو تستقطبهھم للمشارركة في تقديیمAVSوو تعمل ووكالة (

االخدماتت االتطوعيیة لصالح ووكاالتت ااألمم االمتحدةة أأوو االوحدااتت االميیداانيیة في شمالل شرقق آآسيیا. وو ستتعاوونن كالً من ووكالة (
AVS) وو جمعيیة متطوعي هھھھونج كونج وو مؤسسة االسالمم وو االتنميیة في ااختيیارر نخبة من االمتطوعيین. كما ستقدمم ووكالة (
AVSتدرريیبًا مسبقًا للمتطوعيین االذيین سيیتم ااختيیاررهھھھم لتزوويیدهھھھم بالمعلوماتت االالززمة٬، باإلضافة إإلى االمعرفة وو االمهھاررااتت ( 

االتي تسهھل عليیهھم أأددااء ددووررهھھھم وو تنفيیذ االمهھامم االتي توكلهھا لهھم ااألمم االمتحدةة. 
 وو يیعد هھھھذاا االبرنامج مباددررةة خاصة تعززز مفهھومم تطوعع االشبابب في هھھھونج كونج االذيي ذذكرهه االسيید سي وواايي ليیونج٬، االرئيیس

 االتنفيیذيي لمنطقة هھھھونج كونج االتابعة لمناططق جمهھورريیة االصيین االشعبيیة ااإلدداارريیة االخاصة في خطابهھ االمتعلق بسيیاسة
).AVS websiteاالبرنامج. تتوفر تفاصيیل االبرنامج على موقع ووكالة (

 االمتطوعيینتزيید عبءاالتغيیرااتت االطاررئة على االرعايیة االصحيیة في هھھھولنداا 
) في هھھھولندااIAVEكتبهھ: جويین فانن ررووكل٬، االممثل ااإلقليیمي لمنظمة (

 يیتغيیر مستوىى االرعايیة االصحيیة في هھھھولنداا بشكل كبيیر٬، حيیث تتحولل ررعايیة االمسنيین وو ذذوويي ااالحتيیاجاتت االخاصة في
 منشئاتت خاصة٬، إإلى ررعايیة منزليیة وو ااعتمادد ذذااتي في االحيیاةة بقدرر ااإلمكانن. وو من ااألمورر االتي تُولى أأهھھھميیة عند تطبيیق

 هھھھذاا االنموذذجج: تقديیم االرعايیة ااألكثر مالئمة لوضع االشخص٬، وو
 كذلك معالجة ااالررتفاعع االمستمر في تكاليیف االرعايیة االصحيیة. وو
 تضع هھھھذهه االتغيیرااتت االمزيید من االوااجباتت وو اااللتزااماتت على عاتق
 ااألفراادد وو مقدمي االرعايیة وو االمتطوعيین. وو ووفقًا لهھذاا االنموذذجج

 االجديید٬، فإنن االتمريیض االمنزلي وو خدماتت االرعايیة االشخصيیة ستُنظم
 عبر االتأميین االصحي. وو تعد االمجالس االبلديیة ااآلنن مسؤوولة بنفسهھا
 عن تنظيیم االجزء ااألكبر من خدماتت االرعايیة االصحيیة وو تمويیلهھا٬،

 مثل حاجة االسكانن االمتزاايیدةة إإلى خدماتت االرعايیة االيیوميیة أأوو
 االمعاوونة في أأعمالل االمنزلل٬، وو االبحث عن من يیعاوونهھم في ذذلك بدءًاا
 من أأسرهھھھم وو أأصدقائهھم أأوو االمتطوعيین. وو تقع االمسؤووليیة على هھھھذهه

االفئاتت للقيیامم بتلك ااألددوواارر.

http://www.avs.org.hk/unv/eng/


 (نحن We Helpوو على االمستوىى ااإلقليیمي٬، بدأأتت عددد من االمنصاتت ااالجتماعيیة االرقميیة (مترجمة إإلى ااالنجليیزيیة: 
 تقديیم خدماتت) 3(جيیرااني) My Neighborhood ٬، (نهھتم ببعضنا االبعض) ٬Care for Each Other، نساعد)

 لألفراادد٬، تسهھل لهھم االحصولل على االمساعدةة من االجيیراانن وو االمتطوعيین. وو تختلف هھھھذهه االمنصاتت من حيیث االمجالل وو
 االحجم وو ااالحتيیاجاتت ااالجتماعيیة االتي تقدمهھا. أأما تمويیل االشبكاتت االكبيیرةة فيیأتي من االبنوكك وو شركاتت االتأميین االصحي وو

االمجالس االبلديیة وو مقدمي االرعايیة االصحيیة وو ااإلسكانن ااالجتماعي وو مسئولي االمعاشاتت االتقاعديیة.
 وو تحصل عاددةة شبكة ووااحدةة أأوو أأكثر على مواافقة االمجلس االبلديي االرسميیة كما تدعمهھا االمرااكز االتطوعيیة وو االمنظماتت
 ااالجتماعيیة وو خدماتت االرعايیة االصحيیة. وو يیعد االتنبؤ بنجاحح هھھھذهه االمنصاتت مبكرًاا٬، لكنهھ من االوااضح أأنهھا في حاجة إإلى
 ددعم إإقليیمي ووااسع وو تروويیج مستمر لتنجح. أأما بالنسبة للموااططنيین االهھولنديیيین٬، فيیرفضونن ططلب االمساعدةة من ااآلخريین وو

ذذلك ألسبابب عدةة٬، كما أأنهھم لن يیفعلواا ذذلك إإال بعد إإيیعاززهھھھم بذلك.

االتطوعع وواالمنتدىى ااالجتماعي االعالمي في تونس
بقلم باتريیشيیا نابتي٬، االممثلة ااإلقليیميیة للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة في االدوولل االعربيیة

   في2015أأقيیم في تونس وو للمرةة االثانيیة على االتواالي االمنتدىى ااالجتماعي االعالمي 
  من شهھر آآذذاارر/ماررسس بعد عاميین فقط من ااستضافة االدوولة للمنتدىى28- 24االفترةة من 

 70000 حواالي "عالم آخر ممكننفسهھ. ووحضر هھھھذاا االمنتدىى االذيي أأُقيیم تحت شعارر " 
  ددوولة لمناقشة نطاقق ووااسع من االقضايیا120 منظمة تمثل 4000ووفد من أأكثر من 

 وواالمسائل بما فيیهھا االعداالة ااالجتماعيیة وواالعداالة االمناخيیة وواالهھجرةة وواالحريیة ااإلعالميیة
ووحقوقق االمرأأةة وواالالجئيین وواالطاقة. 

 شارركتُ في االمنتدىى ااالجتماعي االعالمي أأساسًا لمساعدةة االمنظمة االدووليیة للجهھودد
 االتطوعيیة لزيیاددةة توااصلهھا مع ددوولل االمغربب االعربي٬، أأيي مورريیتانيیا وواالمغربب وواالجزاائر
 ووتونس. ووساعدتني كاثي دديینيیس على االتوااصل مع كارريین قرااتونن االعضوةة في االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة بكنداا
 حيیث أأنهھا تعد ددررااسة للمنظمة حولل االبراامج االتطوعيیة لموظظفي االحكومة؛ وواانضممنا للزمالء االمغربيیيین وواالتونسيیيین

لتنظيیم جلسة عن االتطوعع.
 مستعيینة بمجموعة من االعرووضض في االمؤتمريین ااإلقليیميیيین للمنظمةحالة التطوع في العالم العربي أأعدددتتُ عرضي 

 االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة في االدوولل االعربيیة وومن مقاالتت محليیة بالمنظمة وومن خبرتي االشخصيیة في مجالل االتطوعع.
 بدأأتت عرضي بمناقشة أأشكالل االتطوعع االتقليیديیة في االثقافة االعربيیة٬، ثم ناقشت توسع منظماتت االخدمة ااالجتماعيیة ووززيیاددةة

 االمختصيین ووززيیاددةة االبنيیة االتحتيیة للتطوعع في االمنطقة٬، عالووةة على ووجودد االسيیاساتت االحكوميیة االتي تدعم أأوو تعيیق االتطوعع.
 ووااستعرضت صوررًاا من ااإلنترنت عن ززيیاددةة ظظهھورر االمصاددرر االعربيیة على االشبكة االعنكبوتيیة االتي تتناوولل موضوعع
 االتطوعع عبر ااإلنترنت. ووتشمل تلك االمصاددرر االمدووناتت ووتويیتر ووصفحاتت االفيیسبوكك ووااألغاني ووفيیديیوهھھھاتت االيیوتيیوبب

ووملفاتت ساليید شيیر وواالبوااباتت االتي تقدمم االتدرريیب وواالمعلوماتت وومطابقة االمتطوعيین مع االفرصص االتطوعيیة.
 ووأأثيیر نقاشش شيیّق في ووررشتنا االتدرريیبيیة حولل عالم "االتطوعع". ووعمومًا رربط االمشارركيین من االدوولل االفرنكفونيیة بيین االكلمة

 االمشابهھة لقوااتت االسالمم وومتطوعي ااألمم االمتحدةة االتي تمنح االعضويیة "للمتطوعيین" ممن يیعملونن"فولنتير االفرنسيیة "
 غالبًا بدوواامم كامل مقابل مبلغ مالي لتغطيیة نفقاتت االمعيیشة. أأما أأنا ووكارريین فركزنا عرووضنا حولل ما يیطلق عليیهھ

 ووهھھھم في االغالب االمتطوعونن بدوواامم جزئي ووبدوونن مقابل مالي حيیث يیمكن تعويیضهھم بمبالغ ززهھھھيیدةة"بينفول االفرنسيیونن "
لتغطيیة نفقاتت االموااصالتت وواالوجباتت وواالمالبس االموحدةة فقط. 

االتطوعع في تشادد
بقلم أأمل خيیر جبريیل سليیمانن٬، عضوةة في االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة بجمهھورريیة تشادد

تعد تشادد إإحدىى االدوولل ااألفريیقيیة االتي تقدرر االتطوعع ووتماررسهھ ووتركز حاليیًا على تطوعع االشبابب.
 وويیوجد في بالددنا االعديید من االمنظماتت غيیر االربحيیة االتي يیقدمم فيیهھا االشبابب بشكل أأساسي خدماتهھم االتطوعيیة. كما يیوجد
 االعديید من ااألفراادد االمتطوعيین غيیر االمنتميین للمنظماتت ممن يیبذلونن جهھدهھھھم لتركك أأثر في مجتمعاتهھم. ووررغم أأنن أأوولئك
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 االشبابب تنقصهھم االخبرةة ووااإلددررااكك االكامل ألددووااررهھھھم في االمجالل االتطوعي٬، إإال أأنهھم يیؤثروونن في االمجتمع االتطوعي
بأفكاررهھھھم وواابتكاررااتهھم االفريیدةة من نوعهھا.   

 تشادد هھھھي ووجهھة معظم االالجئيین من أأفريیقيیا االوسطى٬، ووقد أأددرركك شبابنا االحاجة االماسة للمتطوعيین بعد سنوااتت من تقديیم يید
 االعونن ألوولئك االمحتاجيین٬، فأوولئك االشبابب ال يیسعونن للحصولل على ررااتب شهھريي فحسب بل أأددرركواا معنى االتضحيیة

بأووقاتهھم ووجهھوددهھھھم ووحتى موااررددهھھھم لغايیة ساميیة وو"لعمل" مهھم أأال ووهھھھو االتطوعع.
 ووااليیومم أأصبح ااالنضمامم أليي منظمة غيیر رربحيیة تحديیًا يیرغب فيیهھ أأيي شابب تشادديي حيیث أأنن معظم االشبابب وواالعديید من
 االبالغيین قد اانضمواا للمجتمع االتطوعي. ووررغم صعوبة بناء االقدررااتت٬، ال يیزاالل االمتطوعونن في تشادد مستمريین في تقديیم

االدعم لبعضهھم االبعض. 
 كما أأنن االمتطوعونن في تشادد ال يیزاالونن يینظمونن االتدرريیباتت االالززمة لمتطوعيینا االشبابب باستغاللل االمواارردد االمتوفرةة

وواالمعلوماتت االمتاحة لنا في هھھھذاا االنطاقق لتسهھيیل االتطوعع في تشادد ووتطويیرهه.

االتطوعع االمهھارريي في االبرتغالل
 بقلم ساررةة هھھھايیس٬، مديیرةة ااالستشاررااتت في االمجلس االدوولي للبراامج

االتطوعيیة للشركاتت االتابع للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة
 ) - ووهھھھي شركة كبرىى متخصصة في إإنتاجج االكهھرباء ووتوززيیعهھا - إإحدىى أأعضاء االمجلسEDPتعد شركة إإيي دديي بي (

  ددوولة٬، فهھي من االشركاتت ذذاائعة13االدوولي للبراامج االتطوعيیة٬، ووررغم أأنن مقرهھھھا االرئيیسي في االبرتغالل لكن لهھا فرووعًا في 
االصيیت في االبرتغالل وواالمشهھوررةة باهھھھتمامهھا باألفكارر االمجتمعيیة.

 إإنن االعديید منا - نحن االعامليین في مجالل االتطوعع عبر
 االشركاتت- مدرركيین ألهھھھميیة موضوعع االتطوعع االمهھارريي لدررجة

 أأنن االشركاتت تجعلهھ من أأوولويیاتت االبراامج االتطوعيیة
 للموظظفيین٬، ووررغم أأنن معظم االشركاتت تعمل على تقديیم فرصص
 تطوعيیة متساوويیة فيیما يیخص االبراامج االتطوعيیة للموظظفيین٬،
 يیعد ااستخداامم مهھاررااتت موظظفي االشركاتت في إإددااررةة االمشارريیع

 وواالتخطيیط ااالسترااتيیجي وواالتكنولوجيیا ووااالتصاالتت ووغيیرهھھھا ططريیقة جيیدةة جدًاا لمساعدةة االمنظماتت غيیر االحكوميیة بوسائل
 تناسب تلك االمنظماتت. ووقد قدمت االعديید من االشركاتت كالشركاتت االقانونيیة ووشركاتت االمحاسبة هھھھذاا االنوعع من االتطوعع
 لسنوااتت عدةة تحت مسمى ااألعمالل االخيیريیة. ووفي االوقت االحالي تنخرطط االشركاتت باختالفف تخصصاتهھا في االتطوعع

االمهھارريي.   
 وومن االوااضح أأنن االعديید من موظظفي شركة إإيي دديي بي لديیهھم قاعدةة معرفيیة محدددةة جدًاا في مجالل االكهھرباء ووعدددًاا من
 االمهھاررااتت االمتعلقة بهھذاا االمجالل؛ وولذلك أأنشأتت شركة إإيي دديي بي برنامجًا في االبرتغالل أأططلقت عليیهھ ااسم " كهھربائيیيین

للمنظماتت غيیر االحكوميیة" لتوفيیر االكهھربائيیيین االمهھرةة في شتى أأررجاء االبالدد لمساعدةة االمنظماتت غيیر االحكوميیة.
 ال تتوفر لدىى االكثيیر من االمنظماتت غيیر االحكوميیة خصوصًا االمنظماتت االصغرىى أأوو تلك االتي تتعامل مع كبارر االسن أأوو
 ااألططفالل االمواارردد االالززمة للتعامل مع االمشكالتت االكهھربائيیة االخطيیرةة حيین حدووثهھا. لذاا فإنن شركة إإيي دديي بي توفر هھھھذهه
 االفرصة للمنظماتت غيیر االحكوميیة في كل أأررجاء االبرتغالل٬، حيیث أأصبح لدىى االشركاتت غيیر االحكوميیة شخص يیمكنهھا
 االتوااصل معهھ ووقت االحاجة. ترسل إإيي دديي بي متطوعيیهھا مشكليین فرقًا بحيیث تديیر االمواارردد االبشريیة ووشركة إإيي دديي بي

 االبرنامج معًا بدعم من ااإلددااررةة االعليیا.
 ووهھھھذاا االبرنامج ال يیفيید االمتطوعيین االمشتركيین فيیهھ فحسب ووإإنما يیتماشى مع أأهھھھداافف شركة إإيي دديي بي االتي تعتمد على ددعم

 وويیعيیش موظظفو شركة إإيي دديي بي وويیعملونن في االقرىى وواالمدنن االتي تنجز فيیهھا االمنظماتت غيیر االمجتمع وواالسمعة االجيیدةة.
 االحكوميیة عملهھا بشكل جيید مما يیجعل هھھھذاا االبرنامج مكسبًا للشركة وواالموظظفيین االمتطوعيین وواالمجتمعاتت نفسهھا. ااستمر

  مع ااستمراارر االحديیث عن عرضض إإحدىى أأهھھھم االشركاتت االبرتغاليیة ذذاائعة االصيیت لهھذاا2013نمو االبرنامج منذ بداايیتهھ في 
االتطوعع االمهھارريي.  



أأخبارر من االمجتمع االعالمي للتطوعع
2015ااختيیارر لشبونة عاصمة االتطوعع ااألووررووبي لعامم 

مديیرةة تطويیر االشبكاتترراامونا ددررااقوميیر٬، بقلم 
 االتي تُقامم بتنظيیم من االمركز ااألووررووبي للتطوعع ووتحت إإشراافهھ إإلى تعزيیزعاصمة االتطوعع ااألووررووبي تهھدفف مسابقة 

 على االمستوىى االمحلي عبر ااالعتراافف بالبلديیاتت االتي تدعم ووتقويي االشرااكاتت مع مرااكز االتطوعع وواالمتطوعيین بما االتطوعع
 . سيیاسة جدوولل أأعمالل االتطوعع بأووررووبافيیهھا االمنظماتت االمجتمعيیة٬، عالووةة على تنفيیذ توصيیاتت  

 ؛ فطواالل االعامم االماضي أأنجزتت مديینة2015ووقد ااختاررتت لجنة تحكيیم ددووليیة لشبونة عاصمة للتطوعع ااألووررووبي لعامم 
 لشبونة سلسلة من ااألنشطة االتي تهھدفف لرفع االجوددةة ووززيیاددةة فرصة ااالعتراافف بالتطوعع ووتعزيیز إإططارر االعمل االمؤسسي

للتطوعع. ووتشمل هھھھذهه ااألنشطة ما يیلي: 
ددليیل إإددااررةة االتطوعع أأيي مجموعة من ااألددووااتت للمماررسة االصحيیحة.!

برنامج تعليیمي للمدااررسس ااالبتداائيیة!

سوقق تطوعي!

جائزةة االبلديیة للتطوعع!

ندووةة حولل معايیيیر قيیاسس االكفاءةة االشخصيیة االمكتسبة من خاللل االتطوعع!

ددررااسة حولل االتأثيیر ااالجتماعي ووااالقتصادديي للتطوعع!

  تفضلواا بزيیاررةة االموقع2015للمزيید من االمعلوماتت حولل االمباددررااتت وولمعرفة آآخر أأخبارر ااألنشطة االتي ستقامم في 
ااضغط هھھھنا. 2015االمخصص للشبونة عاصمة االتطوعع ااألووررووبي لعامم 

أأسبوعع تطوعع االموظظفيین: يیمكنكم إإحدااثث تغيیيیر عالمي
بقلم كارريینا كروونيین٬، مديیرةة تطويیر ااألعمالل بمؤسسة االمساعدااتت االخيیريیة في جنوبب أأفريیقيیا

حملة تتفردد بهھا جنوبب أأفريیقيیا بدأأتهھا مؤسسة االمساعدااتت االخيیريیة بجنوبب أأفريیقيیا عباررةة عنأأسبوعع تطوعع االموظظفيین 
)CAFSA سنوااتت٬، ووهھھھذهه االحملة قائمة على ااإليیمانن بأنن االمديیر سوااءًاا كانن في االقطاعع10) قبل حواالي أأكثر من  

 االخاصص أأوو االحكومي أأوو االخدمة االمدنيیة يیستطيیع أأنن يیلعب ددوورر االمحفز في مساندةة االموظظفيین ليیساهھھھمواا في بناء ددوولة
جنوبب أأفريیقيیا لتكونن أأكثر عداالة وومساووااةة. 

 تشجع مؤسسة االمساعدااتت االخيیريیة بجنوبب أأفريیقيیا االتي تدعم االعطاء االفعالل في االبالدد االمدررااء على تطويیر االبراامج
االتطوعيیة للموظظفيین االتي تتماشى مع جوهھھھر عمل االمنظمة أأوو ررؤؤيیتهھا وواالتي تتيیح االمشارركة االمستمرةة للمتطوعع.

 وو في االوقت االذيي أأطُطلقت فيیهھ االحملة٬، كانن تطوعع االموظظفيین ظظاهھھھرةة ناشئة في بداايیاتهھا بجنوبب أأفريیقيیا؛ أأما االيیومم فقد تزاايید
 شيیوعع تطوعع االموظظفيین خصوصًا في االشركاتت٬، وومع ذذلك فما ززاالل هھھھناكك مجالل لتحسيین تأثيیر تطوعع االموظظفيین ووززيیاددةة

مشارركاتت موظظفي جميیع االقطاعاتت.  
 وويیتزاايید بحث منظماتت االخدمة االمدنيیة أأكثر من االسابق عن مواارردد لدعم ااستداامتهھا مع تناقص تمويیل االمواارردد االدووليیة٬،

 فتطوعع االموظظفيین ال يیكفي ووحدهه لسد هھھھوةة االمواارردد في قطاعع االخدمة االمدنيیة لذلك تتزاايید االحاجة للموظظفيین ذذوويي االمهھاررااتت
 ووممن لديیهھم مهھاررةة االتوااصل ااالجتماعي وواالقدررةة على االوصولل للمواارردد ااألخرىى االتي من شأنهھا مساعدةة منظماتت االخدمة

االمدنيیة.  

http://www.cm-lisboa.pt/voluntariado2015
http://www.eyv2011.eu/images/stories/pdf/EYV2011Alliance_PAVE_copyfriendly.pdf


 حيیث ااستلهھم هھھھذاا االعنواانن من مقالليیمكنكم إإحدااثث تغيیيیر عالمي" كانن موضوعع أأسبوعع تطوعع االموظظفيین بعنواانن " 
 االدررااسة ااألووليیة حولل عطاء ااألفراادد ووتطوعهھم في قوتنق بجنوبب أأفريیقيیا االتي ستنشرهھھھا قريیبًا مؤسسة االمساعدااتت االخيیريیة

 بأنن االعامل االمحفز ااألساسي لتطوعع ااألفراادد "االعادديیيین" بقوتنق هھھھو إإيیمانهھم بمقولة ووتظهھر هھھھذهه االدررااسة. في جنوبب أأفريیقيیا
"أأستطيیع أأنن أأحدثث تغيیيیرًاا ".

 تساند مؤسسة االمساعدااتت االخيیريیة بجنوبب أأفريیقيیا عدددًاا من االمشارركاتت االتطوعيیة للشركاتت االمبنيیة على االمشارركاتت
 االسابقة لعمالء االشركة. وورركزتت أأنشطة هھھھذاا االعامم على ااإلررشادد االوظظيیفي للشبابب في ددوورربانن ووكيیب تاوونن ووجوهھھھانسبرغغ.
 ووشارركك االمتطوعونن معلوماتهھم حولل ووظظائفهھم ووتحدثواا مع االشبابب عن عرووضض االجامعاتت ووعملواا على تطويیر االسيیر

 االذااتيیة ووأأجروواا مقابالتت شخصيیة تجريیبيیة.  
 قائالً: " إإنن ررؤؤيیة ددموعع االفرحح على ووجوهه هھھھؤالء االشبابب االقاددةة االناجحيین وواالمتحمسيین بالتأكيید جعلنا ووعلق أأحد االمرشديین

 نشعر بزيیاددةة قيیمتنا كمرشديین". ووقالل متطوعع في إإحدىى االشركاتت: "لقد أأحدثنا تأثيیرًاا االيیومم لم يیقتصر على االمتعلميین
فحسب بل أأشعر أأنن أأثرهه اانعكس شخصيیًا عليینا".

 ووررغم أأنن االناتج لهھذاا االعامم كانن أأقل من االمعتادد ألسبابب عدةة٬، تسعى مؤسسة االمساعدااتت االخيیريیة بجنوبب أأفريیقيیا التباعع
 منهھج محدثّث االعامم االمقبل وولن تستهھدفف االشركاتت فحسب بل أأيیضًا مدررااء االقطاعاتت ااألخرىى كالتعليیم االعالي وواالقطاعع

االعامم وواالخدمة االمدنيیة. 

أأخبارر ماتيیاسس شميیل
االعضو االسابق بمجلس إإددااررةة االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة 

 ووررددتنا أأنباء أأنن ماتيیاسس شميیل االعضو االسابق بمجلس إإددااررةة االمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة قد عيین مديیرًاا للعالقاتت
 االلبنانيیة في ووكالة ااألمم االمتحدةة إلغاثة ووتشغيیل االالجئيین االفلسطيینيیيین في االشرقق ااألددنى (ااألوونروواا) وو االتي سجل فيیهھا

  الجئًا فلسطيینيیًا بلبنانن٬، وويیقطن االكثيیر منهھم في مخيیماتت االالجئيین ااالثني عشر االموجوددةة في أأررجاء450,000حواالي 
 االبالدد. ووكانن ماتيیاسس قد شغل منصب نائب ااألميین االعامم لالتحادد االدوولي لجمعيیاتت االصليیب ااألحمر وواالهھاللل ااألحمر في
 االسنوااتت االست االماضيیة؛ ووهھھھو صديیق مقربب للمنظمة االدووليیة للجهھودد االتطوعيیة ووددااعم لهھا فنتمنى لهھ االتوفيیق في منصبهھ

االجديید االمليء بالتحديیاتت.    


