
2014كانونن االثاني/يینايیر 

في هھھھذاا االعددد

ررسالة من االرئيیس االعالمي

IAVEأأخبارر من 
ااإلشعارر ااألوولل: تطبيیق جواائز االشركاتت االعالميیة يیجهھز لإلططالقق في ماررسس.•
  ااالقليیمي في آآسيیا وواالمحيیط االهھاددييء.IAVE 2015إإعالنن فيیتنامم كموقع لمؤتمر •

IAVEأأخبارر من أأعضاء 
" أأطُطلِقت في فيیتنامم.2014"سنة االمتطوعيین االشبابب •
نحو خلق بيیئة قانونيیة للتطوعع في منغوليیا.•
.2014 ماررسس٬، 9يیومم االخيیرااتت في •
 منسق برنامج متطوعي ااألمم االمتحدةة االتنفيیذيي يینضم الحتفاالتت االيیومم االعالمي للمتطوعيین في هھھھونغ•

كونغ.
)GivingTuesdayأأمريیكا االالتيینيیة تنضم #ثالثاء االعطاء (# •

االكلمة ااألخيیرةة : ووددااعا مع االشكر وو مرحبا مع االحماسس !
 

--------------------
ررسالة من االرئيیس االعالمي

 ٬، قمنا بـ:2013في عامم 

عقد مؤتمرااتت إإقليیميیة للمتطوعيین بنجاحح كبيیر في ااإلكوااددوورر ووعمانن وو ماكاوو•
إإططالقق االشبكة االعالميیة لمرااكز االتطوعع االوططنيیة•
 شركة48ززيیاددةة االعضويیة في مجلس متطوعي االشركاتت االعالميیة لديینا إإلى •
أأطُطلِقت مباددررةة االمتطوعيین من االشركاتت ااإلقليیميیة لديینا في أأمريیكا االالتيینيیة•
 نشر االتقارريیر االخاصة عن االشرااكاتت االمتطوعيین من االشركاتت وواالمنظماتت غيیر االحكوميیة ذذااتت•

االصلة بالكوااررثث وو علن االشبابب وو االعمل االتطوعي وواالعمل
 ااستمراارر عملنا من االدعوةة للعمل االتطوعي بالتعاوونن مع متطوعي ااألمم االمتحدةة وو غيیرهھھھا من•

االشركاء االرئيیسيیيین
 اانتخابب االنواابب ااإلقليیميیيین االجددد لمجلس إإددااررةة االشركة من أأفريیقيیا ووآآسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ ووأأمريیكا•

االالتيینيیة وو أأمريیكا االشماليیة وو أأعيید اانتخابب االممثل ااإلقليیمي لديینا من أأووررووبا

 أأكبر ااإلنجاززااتت :2014ووسوفف يیشمل 
-17 للمنظمة االعالميیة للجهھودد االتطوعيیة في جولد كوست ٬، أأسترااليیا سبتمبر 22االمؤتمر االعالمي •

20
17-15االمؤتمر االعالمي للشبابب االمتطوعيین٬، ووأأيیضا في جولد كوست ٬، أأسترااليیا سبتمبر •



تقديیم جواائز االعمل االتطوعي االشركاتت االعالميیة االثاني•
 IAVEإإططالقق االموقع االجديید للمنظمة االعالميیة للجهھودد االتطوعيیة •
لديینا أأوولل ندووااتت عبر ااالنترنت لجميیع ااألعضاء •
توسيیع عملنا على االشبابب وواالعمل االتطوعي٬،  ووعلى االشركاتت وواالتطوعع ذذاا االصلة بالكوااررثث •
وو٬، االكثيیر االكثيیر•

 ووهھھھذاا هھھھو أأيیضاً االعامم االذيي سوفف يینتخب االرئيیس االعالمي االجديید٬، وو فترةة وواليیتي ستنتهھي في سبتمبر في
مؤتمر االتطوعع االعالمي.

 وو نشرااتت خاصة.E- IAVEاالتفاصيیل حولل كل هھھھذهه سوفف تكونن قاددمة لكم على حد سوااء من خاللل 

 وولمجتمع االمتطوعيین عالميیاً! شكراا لكونكم جزء منهھ.IAVEإإنهھا ستكونن سنة عظيیمة - لـ 

االدكتورر كانغ هھھھيیونن لي
االرئيیس االعالمي

أأخبارر االمنظمة االعالميیة للجهھودد االتطوعيیة

ااإلشعارر ااألوولل: تطبيیق جواائز االشركاتت االعالميیة يیجهھز لإلططالقق في ماررسس

  االعالميIAVE االحدثث االذيي توّجج مؤتمر IAVEكانن االعرضض ااالفتتاحي لجواائز تطوعع االشركاتت االعالميیة 
 . كانت تليیفونيیكا وومؤسسة شاررعع االواليیة كانواا2012للمتطوعيین في لندنن في دديیسمبر كانونن ااالوولل 

  االفائز في جائزةة االمماررسةGSKفائزيین بالتعاددلل بجائزةة االبرنامج االتطوعي االعالمي عموما٬، وو كانن 
 بهھم.PULSEاالملهھمة لتمكيین برنامج 

 ااآلنن٬، وونحن تستعد لعمليیة من شأنهھا أأنن تؤدديي إإلى عرضض مماثل في االمؤتمر االعالمي للمتطوعيین هھھھذاا االعامم
 في شهھر سبتمبر في جولد كوست ٬، أأسترااليیا. يیسرنا أأنن نعمل مرةة أأخرىى مع ااألثر االحقيیقي على عمليیة

دديیناميیكيیة االتطبيیق وو االتحكيیم.
 يیتم االعمل على االموقع وواالتطبيیق ليیكونا متاحيین منتصف ماررسس. اابحث عن مزيید من االمعلوماتت في

 ٬، نشرااتت خاصة٬، ووووسائل ااالتصالل ااألخرىى.e-IAVEاالمستقبل في 

 هھھھناكك االكثيیر من االعمل االمدهھھھش يیجريي في االعالم من االعمل االتطوعي للشركاتت - وونحن نتطلع إإلى ررؤؤيیة
 بعض االبراامج وواالمباددررااتت االنشيیطة وواالمبتكرةة وو االمؤثرةة االقاددمة إإلى االصدااررةة في عمليیة االتطبيیق. وو نحن

نتطلع إإلى ااالعتراافف ببعض من أأبرزز االمتطوعيین في االمؤتمر االعالمي للراابطة هھھھذاا االعامم.

 نحن نشجع االجميیع على ااالنضمامم على ااإلثاررةة٬، وو نشر االكلمة - ووااالنضمامم إإليینا في أأسترااليیا لتكريیم
االشركاتت االعالميیة االفائزةة.

IAVEساررةة هھھھايیز ٬، مديیر مستشارر مجلس متطوعي االشركاتت االعالميیة في 

  ااالقليیمي في آآسيیا وواالمحيیط االهھاددييءIAVE 2015إإعالنن فيیتنامم كموقع لمؤتمر 

  للمنظمة االعالميیة للجهھودد االتطوعيیة في آآسيیا وواالمحيیط االهھاددييء٬، ااستمر تقليید14في ختامم االمؤتمر ااإلقليیمي 
 ...2015إإقليیمي لإلعالنن عن موقع االمؤتمر ااإلقليیمي االقاددمم في عامم 



فيیتنامم !

  في ماكاوو وو االسيیدةةVVIRCوو االمنظمة االمضيیفة ستكونن مركز مصدرر معلوماتت االتطوعع. قبولل توكيیل 
ددوو ثي كيیم هھھھواا٬، االممثل االوططني للراابطة لفيیتنامم.

أأخبارر من أأعضاء االمنظمة االعالميیة للجهھودد االتطوعيیة

" ااطُطلِقَت في فيیتنامم2014"سنة االشبابب االمتطوعيین 

 [مع االتهھاني وو االتقديیر االعميیق لممثلي االراابطة االوططني في فيیتنامم ٬، وواالسيیدةة ددوو ثي كيیم هھھھواا لمركز مصدرر
معلوماتت االتطوعع في فيیتنامم االتطوعع ٬، لهھذهه االماددةة االصحفيیة.]

  في مديینة دديیانن بيیانن فو ٬، أأططلقت االلجنة االمركزيیة التحادد االشبابب االشيیوعي2014 يینايیر 19في صباحح يیومم 
.2014هھھھوشي منهھ ررسميیًا عامم للمتطوعيین االشبابب عامم 

 ووحضر حفل إإططالقق ممثلو ااالتحادد االشبابي هھھھوشي منهھ  ٬، لجنة االمروورر ااآلمن االوططني ٬، االلجنة االشعبيیة
 دديیانن بيیانن وواالمحافظاتت االشماليیة االغربيیة٬، ااتحادد االشبابب من مديینة هھھھانويي ٬، وواالوززااررااتت ووااإلددااررااتت على

االمستويیاتت االحكوميیة .

  لتعزيیز االدوورر االفاعل للمتطوعيین االشبابب في االتنميیة2014تهھدفف سنة االمتطوعيین االشبابب عامم 
 ااالجتماعيیة ووااالقتصادديیة وواالحد من االفقر ٬، وواالضمانن ااالجتماعي ٬، وو بناء االمناططق االريیفيیة االجديیدةة وو

 االحضاررةة االمدنيیة . في نفس االوقت ٬، وو تستهھدفف االحملة إإلى تحسيین نوعيیة ااتحادد االشبابب االشيیوعي هھھھوشي
 منهھ ٬، ووتمتد للتضامن بيین االشبابب االفيیتناميیة ووتهھيیئة االظرووفف للشبابب لتحسيین االصفاتت وواالمهھاررااتت

ااألخالقيیة.

 مخاططبًا حفل االتدشيین قالل االسيید نجويین ددااكك فيینهھ- االسكرتيیر ااألوولل للجنة االمركزيیة التحادد االشبابب
  عاما منذ أأنن بدأأ ااتحادد االشبابب االشيیوعي هھھھوشي منهھ حركة االعمل15االشيیوعي هھھھوشي منهھ٬، "على مدىى 

 االتطوعي في جميیع أأنحاء االبالدد٬، وواالحركة نمت بقوةة وو جذبت مشارركة عشرااتت االماليیيین من االشبابب٬،
 2014ووتوليید تغيیيیرااتت كبيیرةة في االتنميیة ااالجتماعيیة ووااالقتصادديیة . ووبالتالي٬، فإنن سنة االمتطوعيین االشبابب 

  عامًا من حركة االعمل االتطوعي ووكذلك ااالعتراافف بتفاني االشبابب في االبناء وو االدفاعع عن15بمثابة ااحتفالل 
االبالدد. هھھھذاا ليیس شرفًا فقط وولكن أأيیضًا مسؤووليیة كبيیرةة من االشبابب االفيیتناميیة".

 أأعربت االسيیدةة هھھھا ثي هھھھايي يین ٬، عضو ااتحادد االشبابب من محطة دديیانن بيیانن رراادديیو٬، االذيي يیمثل االشبابب
 االمتطوعيین االفيیتناميیة خاللل حديیثهھا في حفل ااالفتتاحح عن تصميیمهھا على االمساهھھھمة االحكيیمة وو االحماسس

 بنجاحح.2014لتحقيیق أأهھھھداافف االسنة االدووليیة للشبابب االمتطوعيین 

 مباشرةة بعد حفل ااالفتتاحح٬، تواافد االشبابب في دديیانن بيیانن إإلى تسعة موااقع في جميیع أأنحاء االمحافظة
  عضو من ااتحادد500لالنضمامم لألنشطة االتطوعيیة٬، بما في ذذلك ددووررااتت االقيیاددةة ااآلمنة بالدررااجة االنارريیة لل 

 االشبابب٬، حملة للتبرعع بالدمم٬، حفل االمنح االدررااسيیة٬، ووتوززيیع ااألددوويیة مجانًا٬، ااإلعفاء من ررسومم فحوصاتت
ططبيیة للسكانن االمحليیيین ووحفل اافتتاحح االبيیوتت االثقافيیة.

 15" بما في ذذلك ااجتذاابب مشارركة 2014ووقد تم إإنشاء أأرربعة عشر هھھھدفا لـ "عامم لمتطوعيین االشبابب عامم 
  مشارريیع االبناء على38,000مليیونن أأعضاء ااتحادد االشبابب في أأنشطة االعمل االتطوعي؛ االتعهھد أأكثر من 

  مدررسة لألططفالل50،٬ مركزاا للرعايیة االنهھارريیة وو 15منزلل االخيیر٬، وو1000االصعيید االوططني ٬، ووبناء 
  ووحدةة من االدمم؛700.000 نسمة؛ االتبرعع 1,000,000ووتوفيیر ااألددوويیة ووإإجرااء االفحوصاتت االطبيیة لل 



  من االشبابب؛ ووددعم240000 االشبابب؛ توصيیة االعمل لـ 1,600,000تقديیم ااالستشاررااتت االمهھنيیة لل 
 االجامعة مدخل اامتحانن االمتسابقيین ووأأسرهھھھم.500,000

نحو خلق بيیئة قانونيیة للعمل االتطوعي في منغوليیا

[شكرًاا الندرراالل جوبوددوورريي ٬، االممثل االوططني للراابطة من منغوليیا ٬، لهھذاا االمقالل]

 شبكة االمنظماتت االتطوعيیة االمنغوليیة ٬، بالتعاوونن مع متطوعي ااألمم االمتحدةة وواالمنظماتت االدووليیة ااألخرىى٬،
 نظمت ااجتماعع تشاوورريي حولل عمليیة إإنشاء بنيیة االتطوعع االوططنيیة في منغوليیا ٬، بعنواانن "تقاسم االخبرةة

 .2013 أأكتوبر 21االدووليیة ". ووجرىى االلقاء في قاعة موااططن في مكتب ررئيیس منغوليیا في 

 من بيین االحضورر ممثلونن من االمنظماتت غيیر االحكوميیة ٬، وواالحكومة ٬، وومكتب ررئيیس منغوليیا وواالمنظماتت
 االدووليیة االعاملة في منغوليیا. خاللل ااالجتماعع٬، ناقش االمشارركونن مسوددةة ووررقة االمفاهھھھيیم على برنامج االتطوعع

 االوططني٬، وو تحليیل االقواانيین على االعمل االتطوعي من مختلف االدوولل ااألجنبيیة ووااقترااحح إإنشاء ووكالة
االتطوعع / مجلس ووططني .

 وو كنتيیجة ملموسة من هھھھذاا ااالجتماعع تم إإنشاء االفريیق االعامل في إإططارر مكتب االرئيیس لوضع االلمساتت
ااألخيیرةة على االوثائق االقانونيیة للعمل االتطوعي . سيیتم بعد ذذلك تقديیم هھھھذهه االوثائق إإلى ررئيیس منغوليیا.

 برنامج متطوعي ااألمم االمتحدةة االمنسق االتنفيیذيي تنضم إإلى ااحتفاالتت االيیومم االعالمي
للمتطوعيین في هھھھونج كونج

 [شكراا إإلى فلورراا تشونغ٬، االمديیر االتنفيیذيي لمؤسسة للخدماتت االتطوعيیة وو االممثل االوططني للراابطة لهھونج
كونج ٬، لایر ٬، لهھذاا االمقالل]

 ) االسيید رريیتشارردد دديیكتس ززاارر هھھھونغ كونغ فيUNVاالمنسق االتنفيیذيي لبرنامج متطوعي ااألمم االمتحدةة (
 ) ووأأططلق ررسميیاً حفل ااالعتراافف االذيي نظم من قبل ووكالة للخدماتتIVDااليیومم االدوولي للمتطوعيین (

 ) جنبا إإلى جنب مع االسيید رريیموند يیونغ٬، ااألميین االداائم للشؤوونن االدااخليیة من منطقة هھھھونغAVSاالتطوعيیة (
 . تم تكريیم االمتطوعيین  أأصحابب االخدمة االمتميیزةة وواالطويیلة2013 دديیسمبر 1كونغ ااإلدداارريیة االخاصة يیومم 

 ووااثنيین من االموااططنيین االشجعانن هھھھونغ كونغ االذيین خاططروواا بحيیاتهھم لل إإنقاذذ ااآلخريین في االبحر ووتلقواا
"جائزةة االتطوعع االبطوليیة ".

  وواالتي تم توقيیعهھا مع االتركيیز علىAVSووتم تحديیث مذكرةة االتفاهھھھم بيین برنامج متطوعي ااألمم االمتحدةة وو 
 االعمل االتطوعي للشبابب . ووذذكر االسيید دديیكتس أأنن برنامج ااألمم االمتحدةة للشبابب " يیأخذ ااحتيیاجاتت

 ووتطلعاتت االشبابب االمتطوعيین ليیكونن االتركيیز االرئيیسي لجهھوددهه " ووأأنهھ " يیتم تضميین أأصوااتت االشبابب في
االحوااررااتت االعالميیة حولل االتنميیة".

  أأيیضًاIAVEاانضمت مللي يینديي أأووززبوررنن٬، االرئيیس االتنفيیذيي اليیرلنداا االشماليیة وو عضوةة مجلس إإددااررةة 
AVSلالحتفالل االخاصص باليیومم االعالمي للمتطوعي. ووأأددااررتت ووررشة عمل حولل إإددااررةة االتطوعع مشارركة مع  

  االذيي اافتتح ررسميیا بحضورر االسيیدةةAVSاالقاددةة االمتطوعيین وومدررااء في مركز تدرريیب االمتطوعيین وواالتنميیة 
أأووززبوررنن.



  إإعالنن في االصحف مرعي ٬، وومالحق٬، ووفيیديیوهھھھاتت٬، وو موااقع على شبكة ااإلنترنت لتعزيیز30أأكثر من 
 االيیومم االعالمي للمتطوعيین ووتكريیم االمتطوعيین وو نشر ررووحح االعمل االتطوعي . مزيید من االمعلوماتت عن

/ .http://www.avs.org.hk/ivd/engااالحتفاالتت االكثيیرةة في هھھھونغ كونغ يیتوفر في 

#GIVINGTUESDAY أأمريیكا االالتيینيیة تنضم إإلى
 

 [شكراا لدااسيیل أأسيیفيیدوو ٬، االممثل ااإلقليیمي االصاددررةة من أأمريیكا االالتيینيیة إإلى مجلس ااإلددااررةة للراابطة ٬، لهھذاا
االمقالل. ]

 
 #givingtuesdayكانت غيیيیرمو كارروو٬، االمؤسس االمشارركك لل دديینا كافة وو برووموتورر من #ثالثاء االعطاء

 في أأمريیكا االالتيینيیة ووااحدةة من االمتحدثيین في االمؤتمر ااإلقليیمي للراابطة في أأكتوبر االماضي في غواايیاكيیل ٬،
 كيیتو . ووكانت هھھھذهه فرصة مثاليیة للتوااصل ٬، ووكذلك االحصولل على االتوعيیة وواالمشارركة في #ثالثاء االعطاء

givingtuesday.في أأمريیكا االالتيینيیة #
 

  بلداا من منطقة ااالحتفالل٬، بما في ذذلك من مجتمع االمنظمة االعالميیة للجهھودد15وونتيیجة لذلك٬، اانضم 
  ٬، ووكذلك بيیروو ووفنزوويیال وو بنما ووبوليیفيیا ووIAVE Red2021االتطوعيیة٬، ووشبكة االشبابب االتي يیرووجج لهھا 

 غوااتيیماال؛ حيیث شجع االنواابب على ططولل االراابطة االوططنيیة االرئيیسيیة ااألخرىى أأصحابب االمصلحة من كل
بلد.

 
  وومؤسسة ااألمم االمتحدةة٬، بدأأتت هھھھذهه االحركة في االعامم االماضي ٬، بمشارركة92Yاالتي ترووجج لهھا مؤسسة 

  ٪ من االتبرعاتت في منصاتت سيیش كما50 االمنظماتت غيیر االحكوميیة وو االشركاتت ٬، ووززيیاددةة 2500
donors.org بالماليیيین من تويیت .50 وو لدتت 

 
 4000 ددوولل لـ 15 منظمة في 400 يیوماً فقط٬، كانن محتمالً جمع 40اانضمت أأمريیكا االالتيینيیة للحركة في 

  االحمالتت حيیث يیتم ذذلك مع سرعة االبرقق في االتوعيیة من2أأتباعع في نت وووورركك ساند ااالجتماعيیة 
  شخص٬، ووفي ووقت قيیاسي تم تطويیر االرسومم االبيیانيیة وو االوسائط االمتعدددةة في منصة لتعزيیز230000
ااالحتفالل.

 
 # كانت أأشوكا٬، أأفيین٬،givingtuesdayبيین االمؤيیديین ااإلقليیميیيین في أأمريیكا االالتيینيیة  لـ #ثالثاء االعطاء 

 تيیكو٬، لديینا كافة ٬،سايیبرفوليیونتريیوسس االمعلنيین بال حدوودد٬، ووغيیرهھھھا. هھھھذاا االعامم فى جميیع أأنحاء االعالم
ووسلبرااتيیس ااإلقليیميیة اانضم االيیومم إللهھامم االعطاء٬، ووحققت تغطيیة كبيیرةة في ووسائل ااإلعالمم .

  االعالمي ووااإلصداارر باللغة ااإلسبانيیةwww.givingtuesday.orgمزيید من االمعلوماتت حولل موقع 
www.undiaparadar.netألمريیكا االالتيینيیة 

االكلمة ااألخيیرةة: ووددااعًا - مع االشكر وو مرحبًا بحماسس !

 ٬، وونحن نستعد لقولل ووددااعًا ألعضاء مجلس إإددااررةة االشركة االذيین تنتهھي ااآلنن االشرووطط. جلبت2014بدأأ عامم 
 كل االتزاامم لهھ أأوو لهھا االشخصيیة ٬، ووااألسلوبب٬، وواالمساهھھھمة في قيیاددةة فريیق االراابطة . ندعو جميیع ااألعضاء

لنقولل شكرًاا لـ :
dacil.acevedo@gmail.comددااسيیل أأسيیفيیدوو ٬، االممثل ااإلقليیمي ألمريیكا االالتيینيیة - 

أأنديیراا ددااسجوبتا وواالدكتورر أأميیليیتا االذهھھھابب ٬، االممثل ااإلقليیمي آلسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ -
cherukuri.indira@gmail.com ؛ amelitarg@yahoo.com

vadtogo@hotmail.comأأوونورريیهھ سايیستو ٬، االممثل ااإلقليیمي ألفريیقيیا - 
dcstyers@yahoo.comدديیفيید  ستايیرسس٬، االممثل ااإلقليیمي ألمريیكا االشماليیة - 

ااالنضمامم إإلى االمجلس كأعضاء جددد هھھھي:

mailto:cherukuri.indira@gmail.com
http://www.undiaparadar.net/


rmackenzie77@hotmail.comررووثث ماكيینزيي٬، كنداا ٬، االممثل ااإلقليیمي ألمريیكا االشماليیة - 
imanzanilla2@gmail.comاايیراايیداا مانزاانيیال ٬، فنزوويیال ٬، االممثل ااإلقليیمي ألمريیكا االالتيینيیة - 

oharaniki@gmail.comااليیزاابيیث ااووكيیزيي ٬، نيیجيیريیا ٬، االممثل ااإلقليیمي ألفريیقيیا - 
yapark5@hanmail.netيیووونا بارركك٬، كورريیا ٬، االممثل ااإلقليیمي آلسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ - 

eugen.baldas@iave.orgيیوجيین  بالدااسس٬، ووأألمانيیا٬، ووأأعيید اانتخابهھ ممثالً إإقليیمي ألووررووبا - 
  -2012باتريیسيیا نبتي ٬، لبنانن ٬، أأعيید اانتخابهھا ممثلً إإقليیمي للدوولل االعربيیة في عامم 

pnabti@gmail.com and pnabti@learningtocare.com. 

شكرًاا للمترجمة:  فاططمة أأبوسريیر٬، عبدهللا االسعد٬، عمارر مرشد

mailto:pnabti@gmail.com
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