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2014شباطط/ فبراايیر 

في هھھھذاا االعددد:
IAVEااألخبارر من 

 ؟
 تبدأأ عمليیة اانتخابب االرئيیس االعالمي االقاددمم للمنظمة.•
  االعالمي.IAVEإإعالنن االمتحدثيین االرئيیسيیيین لمؤتمر •
مالحظاتت أأخرىى هھھھامة للمؤتمر.•
االراابطة على االطريیق: رراايیداا تذهھھھب إإلى دداافوسس.•
إإعالنن خاصص ألعضائنا االمتحدثيین باألسبانيیة وواالبرتغاليیة.•

IAVEأأخبارر من أأعضاء 
جيیف هھھھوفمانن٬، صديیق من االراابطة٬، يیتحمل ددوورر قيیادديي جديید.•

.Naku te rourou nau te rourou ka ora ai te tangata االكلمة ااألخيیرةة:
 

--------------------

تبدأأ عمليیة اانتخابب االرئيیس االعالمي االقاددمم للمنظمة
  ماررسس٬، سوفف يیتلقى ااألعضاء االدعوةة االرسميیة لتقديیم االترشيیحاتت ووااستماررااتت االترشيیحاتت٬، ووهھھھي االخطوةة ااألوولى في عمليیة1في 

اانتخابب االرئيیس االعالمي االمقبل للراابطة.

 ٬،IAVEاالدكتورر كانغ هھھھيیونن لي يیكمل خدمتهھ كرئيیس االعالم في سبتمبر في مؤتمر االتطوعع االعالمي. بالقواانيین االمعمولل بهھا في 
 لل فترةة وواليیة ثانيیة كالرئيیس االعالمي٬، ليیس مؤهھھھالً ليیرشح نفسهھ إلعاددةة اانتخابهھ.2012االدكتورر لي٬، االذيي أأعيید اانتخابهھ في عامم 

  وو ستكونن خاضعة للقواانيین٬، سيیتم فحص2012 ماررسس ااذذاارر. كما هھھھو االحالل في اانتخاباتت عامم 31ووسيیتم ااستقبالل االترشيیحاتت حتى 
 جميیع االمرشحيین من قبل لجنة االترشيیح االذيي سترفع توصيیاتهھا إإلى مجلس ااإلددااررةة. يیجب االحصولل على مواافقة على االمرشحيین بنسبة

 من أأعضاء مجلس ااإلددااررةة لتوضع على ووررقة ااالقترااعع.3 /2

  مايیو. ووسوفف يیتم ااإلعالنن عن االرئيیس االعالمي االجديید31 مايیو مع مهھلة عوددةة 1سيیتم توززيیع بطاقاتت االتصويیت وو ااالقترااعع يیومم 
 يیونيیو حزيیراانن.15بحلولل 

.www.iave.org/2014electionإإذذاا كنت لم تحصل على ددعوةة لتقديیم االترشيیحاتت٬، يیرجى االدخولل إإلى 
 

  االعالميIAVEإإعالنن االمتحدثيین االرئيیسيیيین لمؤتمر 
  في جولد كوست2014،٬ سبتمبر IAVE 23 (17-20مؤتمر االتطوعع باسترااليیا٬، االمنظمة االمضيیفة للمؤتمر االعالمي للمتطوعيین 

 أأسترااليیا) أأعلنت أأوولل ااثنيین من االمتحدثيین االعاميین االرئيیسيیيین للمؤتمر: رريیتشارردد دديیكتس٬، االمنسق االتنفيیذيي لمتطوعي ااألمم االمتحدةة وو
.AC.CMGمايیكل االكراامم كيیربي 



 . سابقًا٬، خدمم2013عمل االسيید دديیكتس حتى ووصل إإلى أأعلى منصب االقيیاددةة لبرنامج متطوعي ااألمم االمتحدةة في يینايیر كانونن االثاني 
 ااألمم االمتحدةة في ااألددوواارر االرئيیسيیة في مالوويي ووجنوبب االيیمن٬، وواالسودداانن٬، ووليیسوتو٬، وو بنغالدديیش٬، ووباكستانن٬، وو نيیويیورركك٬، ووفيیجي. في
 كل من هھھھذهه ااألددوواارر كانن لديیهھ خبرةة ووااسعة في ددررااسة قيیمة االعمل االتطوعي في مجالل بناء االقدررااتت. في خطابهھ٬، قالل إإنهھ سوفف يیركز
 على االعمل االتطوعي في سيیاقق إإططارر تطورر جديید لألمم االمتحدةة االتي من شأنهھا أأنن تظهھر ووكأنهھا جزء من جدوولل أأعمالل آآخر عامم

2015.

 وو جستس كيیربي ااالستراالي متقاعد من منصب قاضي االمحكمة االعليیا ووررئيیس مجلس ااألمم االمتحدةة لتقصي االحقائق للتحقيیق في
 اانتهھاكاتت حقوقق ااإلنسانن في كورريیا االشماليیة٬، االتقريیر االذيي صدرر في ووقت سابق من هھھھذاا االشهھر. فهھو ررااعي معهھد كيیربي في جامعة

 نيیو ساووثث وويیلز٬، االمركز االمتطورر للبحوثث االعلميیة ووااالجتماعيیة في فيیرووسس نقص االمناعة االبشريیة وواالتهھابب االكبد االفيیرووسي
 ووااألمرااضض االتي تنتقل باالتصالل االجنسي. جستس كيیربي غالبًا ما تحدثث علنًا في ددعم حقوقق مثليیي االجنس. في االمؤتمر٬، قالل إإنهھ

سيیتكلم كيیف أأنن االقواانيین وواالسيیاساتت االحكوميیة تؤثر على االعمل االتطوعي في جميیع أأنحاء االعالم.

مالحظاتت أأخرىى هھھھامة للمؤتمر
 ططلباتت عرووضض مرسلة من جميیع أأنحاء االعالم.200وورردد إإلى منظمي االمؤتمر ما مجموعهھ •
 سيیكونن برنامج االمؤتمر كامال في ماررسس/ااذذاارر. سيیكونن لديینا نشرةة إإلكتروونيیة خاصة ألعضاء االراابطة عندما يیتم نشر ذذلك•

.  www.iave2014.org   في
االتسجيیل االمبكر بيیردد مفتوحح ااآلنن.•
 إإذذاا كنت ترغب في أأنن تكونن على قائمة االتوززيیع للحصولل على تحديیثاتت مباشرةة من فريیق االمؤتمر٬، يیرجى ززيیاررةة موقع•

”  ووقم بتعبئة ااالستماررةة.Subscribe - في أأعلى االقائمة ااضغط على “www.iave2014.comاالمؤتمر - 

االراابطة على االطريیق: رراايیداا تذهھھھب إإلى دداافوسس
 , شارركت في ااالجتماعع االسنويي للمنتدىى ااالقتصادديي االعالميIAVEرراايیداا مناعع٬، مديیر االمشرووعع لـ للمتطوعيین االشبابب عالميیًا في 

االذيي جرىى في دداافوسس٬، سويیسراا٬، في يینايیر/كانونن االثاني.

 ااختيیرتت كوااحدةة من االخمسيین "صائغي االعالميیة" لتمثيیل صوتت االشبابب. سمحت هھھھذهه االفرصة لهھا لمشارركة ررسالة االراابطة٬، ووخاصة
 ااسترااتيیجيیاتت مثل االمتطوعونن االشبابب االعالميیيین وو مجلس متطوعي االشركاتت االعالميیة لديینا٬، مع قاددةة من االقطاعع االعامم وواالشركاتت وو

منظماتت االمجتمع االمدني٬، موضحة أأهھھھميیة االعمل االتطوعي باعتباررهه نشاططًا ااجتماعيیًا ررئيیسيیًا لبناء أأكثر إإنصافًا وو االمجتمعاتت تسامحًا.

:One Young Worldيیمكنك قرااءةة االمزيید عن مشارركتهھا في هھھھذاا االحدثث في مدوونتهھا 

http://www.oneyoungworld.com/blog/thing-should-speak-our-generation-our-work
ووللمشاهھھھدةة: 

http://blogs.elespectador.com/juventud-solidaria/2014/01/16/de-camino-a-davos-una-joven-
barranquillera-en-la-reunion-anual-del-foro-economico-mundial  /  

إإعالنن خاصص ألعضائنا االمتحدثيین باألسبانيیة وواالبرتغاليیة
  آآذذاارر٬، أأنت مدعو لالنضمامم إإلى ندووةة ااالنترنت االحرةة االثانيیة االتي تلي مؤتمر االراابطة أأمريیكا االالتيینيیة ااإلقليیمي االتطوعع االذيي11في 

عقد في غواايیاكيیل٬، إإكوااددوورر في أأكتوبر من االعامم االماضي.

 االموضوعع هھھھو "ااالستعانة بمصاددرر خاررجيیة في االربحيیة ااالجتماعيیة للشركاتت؟" االمتكلم االرئيیسي سيیكونن جونن شيیريیبوغا يیكاززاا٬، ووهھھھو
مستشارر باررزز في االمسؤووليیة ااالجتماعيیة للشركاتت ووااالستداامة.

  يیرجى مشارركة هھھھذاا االملصق االخاصص مع االزمالء من أأمريیكا االالتيینيیة ووددعوتهھم.http://bit.ly/1pjtg1rلمزيید من االمعلوماتت: 
http://bit.ly/1c876pYللتسجيیل هھھھنا: 

http://www.oneyoungworld.com/blog/thing-should-speak-our-generation-our-work
http://blogs.elespectador.com/juventud-solidaria/2014/01/16/de-camino-a-davos-una-joven-barranquillera-en-la-reunion-anual-del-foro-economico-mundial/
http://blogs.elespectador.com/juventud-solidaria/2014/01/16/de-camino-a-davos-una-joven-barranquillera-en-la-reunion-anual-del-foro-economico-mundial/


--------------------

IAVEأأخبارر من أأعضاء 

جيیف هھھھوفمانن٬، صديیق االراابطة٬، يیتحمل ددوورر قيیادديي جديید

 االتقى االعديید من أأعضائنا جيیف هھھھوفمانن في ووااحد من االمؤتمرااتت االعالميیة للتطوعع. في حيین أأنهھ مسؤوولل تنفيیذيي في شركة وواالت
دديیزني٬، كانن لجيیف ددوورر أأساسي في إإنشاء مجلس متطوعي االشركاتت االعالميیة في االراابطة.

 ووقد تم مؤخرًاا تسميیة جيیف مديیرًاا لبرنامج جديید لمجلس االمؤتمر في مجلس ااالستثمارر ااالجتماعي االعالمي٬، ووفتح فرصة جديیدةة
 بالنسبة لهھ لموااصلة االقيیامم بدوورر قيیادديي في تعزيیز االمسؤووليیة ااالجتماعيیة للشركاتت٬، االعمل االخيیريي وو االتطوعي. ررجل أأعمالل ناجح٬،

.www.jeffhoffmanassociates.comووقالل أأنهھ سوفف يیستمر لرئاسة جيیف هھھھوفمانن ووشركاهه - 

--------------------

االكلمة ااألخيیرةة
 يیونيیو٬، هھھھو21-15موضوعع ااألسبوعع االوططني للمتطوعيین في نيیوززيیلنداا هھھھذاا االعامم٬، 

Naku te rourou nau te rourou ka ora ai te tangata.

مع مساهمتك و مساهمتي الشعب سيعيش.

ووأأخيیرًاا...
  هھھھو مكانن عظيیم لتقاسم ما أأنت وو مؤسستكE-IAVEإإذذاا كانن هھھھذاا االعددد يیبدوو خفيیف قليیال٬ً، فإنهھ يیمكن أأنن يیكونن ألننا لم نسمع منك. 

  كلمة. أأررسلوهھھھا إإلى محررركم400تقومم بهھ لتعزيیز ووتقويیة وو ااالحتفالل بالتطوعع. نحن نبحث عن مقاالتت باللغة ااإلنجليیزيیة تصل إإلى 
.  kenn@iave.org   االذيي يیسعى جاهھھھدًاا ألجلكم

شكرًاا للمترجمة:  فاططمة أأبوسريیر

mailto:kenn@iave.org
http://www.jeffhoffmanassociates.com/
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