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مجتمعة قضيیة
 

 يیبدووأأنهھ مرةة ووااحدةة كل سنة يیصبح عبء االعمل ثقيیل للغايیة بالنسبة للفريیق االصغيیر وولكن مخلص لديیك للحفاظظ على
 ذذلك االوقت بدأأ في أأكتوبر من هھھھذاا االعامم٬، حيیث كنا نوااجهھ ثالثة مؤتمرااتت إإقليیميیة ووااالجتماعع. E- IAVE تحديیثاتت

االسنويي االميیدااني لمجلس ااإلددااررةة في غضونن تسعة أأسابيیع فقط.
 

 وونتيیجة لذلك٬، تم االجمع بيین عددديي شهھر أأكتوبر وونوفمبر. لكنهھ عددد رراائع٬، مع تقريیر خاصص عن االمؤتمر ااإلقليیمي
 في أأمريیكا االالتيینيیة فضالً عن كافة االميیزااتت االمنتظمة االمعتاددةة. نحن نسعى أأنن يیصدرر عددد دديیسمبر خاللل أأسبوعع

  كانونن ااألوولل٬، في ووقت مبكر قبل عيید االميیالدد ووعطلة نهھايیة االعامم. ووسوفف تشمل نتائج اانتخاباتنا من أأعضاء16من 
 مجلس إإددااررةة جديید باإلضافة إإلى االتقارريیر االوااررددةة من كل من االدوولل االعربيیة ووآآسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ االمؤتمرااتت

 لمجلس ااإلددااررةة. ااإلقليیميیة ووااجتماعع تشريین االثاني
 

شكراا لتفهھمكم.
 
 
 



االكاررثة في االفلبيین
 

.ررسالة من االرئيیس االعالمي..
 

  نوفمبر٬، بعث االدكتورر لي االرسالة االتاليیة للدكتورر أأميیليیتا جو٬، االممثل ااإلقليیمي آلسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ12في يیومم 
٬، االممثل االوططني من االفلبيین. Marissu Buganteمن االفلبيین٬، وو

٬، Bugante عزيیزيي االدكتورر جوووسوززيي

 كانن مؤلمًا للقلب أأنن نسمع أأنن ااالعصارر "هھھھيیانن" تسبب في االعديید من االضحايیا ووااألضراارر في االممتلكاتت في
 ووبالنسبة صابيیناالفلبيین. في هھھھذهه االكاررثة االمرووعة وواالمأساوويیة٬، ووأأتقدمم بالعزااء للشعب االفلبيیني ووأأددعوخصيیصًا للم

 .ألوولئك االذيین نجواا من االمعاناةة إإلى أأنن يیطمئنواا إإلى ررحمة هللا

 أأنا ال أأعرفف سوااء كم عددد أأعضاء االراابطة أأووأأعضاء االراابطة االفلبيینيیيین ووأأقارربهھم االذيین تضررروواا بشكل مباشر من
االفلبيین ما يیمكن االقيیامم بهھ لهھؤالء ااألعضاء االذيین في حاجة للمساعدةة. IAVE هھھھذهه االكاررثة. آآمل أأنن تفعل

 في غضونن ذذلك٬، أأناشد بشدةة ألوولئك االذيین يیمكن أأنن يیساعدوواا االناسس بيین أأعضاء االراابطة٬، بما في ذذلك
 ٬،للقيیامم بذلك ررجاء بأسرعع ما يیستطيیعونن ألنن االوقت مهھم للغايیة بالنسبة لألسابيیع ااألوولى في إإنقاذذ GCVC أأعضاء

االناسس االمنكوبة وواالحد من االمزيید من االضررر.
أأؤؤمن بالعمل االتطوعي وواالذيي قد يیجلب االتعافي مبكرًاا.

 
وواالردد...

 
:لل  بيیوغانت االسيیدةةفي ذذلك االيیومم نفسهھ٬، ااستقبل االدكتورر لي هھھھذاا االردد من 

 
 االفلبيینيیيین٬، أأشكركم على كلماتكم لموااساتنا. في االوااقع٬، مأساةة كبيیرةة حلت بأمتنا وواالعديید IAVE نيیابة عن أأعضاء

من االمتطوعيین اا يیعملونن بجد في االوقت االرااهھھھن على تقديیم االمعونة للمتضررريین.
 

 مرةة أأخرىى٬، االفلبيین في مركز االصدااررةة في االنشاطط في االعمل االتطوعي ! موااضيیع مؤتمرنا في ماكاوويیجريي
 تطبيیقهھا ااآلنن. إإنهھا مهھمة شاقة للغايیة لتقديیم ااإلغاثة للضحايیا ووفي ووقت الحق للمساعدةة في أأعمالل إإعاددةة االتأهھھھيیل.

 وواالفلبيین هھھھوتشجيیع االمنظماتت للمشارركة االتطوعيیة لدعم االجهھودد االتطوعيیة IAVE االتحديي االذيي يیوااجهھنا في
االخاصة بهھم.

 
 نحن ممتنونن جدًاا للمجتمع االدوولي االذيین أأررسلواا مساعدةة في نوااحح كثيیرةة. من أأعماقق قلوبنا٬، شكرًاا لكم ! شكرًاا

فليیباررككم هللا. .ووأأفكارركم االرقيیقةجزيیال٬ً، لصلوااتكم 
 

IAVE وواالكوااررثث
 

 تم تذكيیر أأعضاء مجلس ااإلددااررةة ووفريیق ااألمانة االعامة للوااقع االعالمي من االكوااررثث االطبيیعيیة وواالتي من صنع
 ااإلنسانن خاللل ااأليیامم ااألوولى لنا في مسقط٬، عمانن الجتماعع االمجلس وواالمؤتمر ااإلقليیمي لألمم االعربيیة. االعوااصف

 االرعديیة االشديیدةة على نحوغيیر عادديي مع ااألمطارر االغزيیرةة وواالبردد - ااألوولل من نوعهھ في عاميین ااألمطارر في سلطنة
 عمانن - تسببت ثالثث ووفيیاتت على ااألقل ووتضرررتت االمناززلل وواالشركاتت على حد سوااء. خاللل إإحدىى االمناقشاتت في

  هھھھناكك ااستجابة عفويیة من2007االمؤتمر٬، تذكر ززمالئنا من االمملكة االعربيیة االسعودديیة كيیف أأددتت االفيیضاناتت 
االمتطوعيین في جميیع أأنحاء االبالدد.

 
 منشوررااتت االراابطة٬، االريیاددةة في موااجهھة االكوااررثث : االشركاتت وواالمنظماتت غيیر االحكوميیة يیتطوعونن معًا٬، تقريیر
 االحواارر االعالمي لديینا بشأنن االشركاتت وواالمنظماتت غيیر االحكوميیة ذذااتت االصلة لموااجهھة االكوااررثث٬، هھھھي ااآلنن متاحة

 . http://iave.org/content/disaster_dialogue_report بدوونن أأيي تكلفة على ااإلنترنت على
.2014في هھھھذاا االمجالل مستمرةة ووسيیتم ااإلعالنن عن مباددررااتت جديیدةة في يینايیر كانونن االثاني عامم  IAVE أأعمالل



----------
 

االالتيینيیة أأمريیكا في للتطوعع ااإلقليیمي IAVE مؤتمر
خاصص تقريیر

 
IAVE 6 االالتيینيیة أأمريیكا ااإلقليیمي االمؤتمر

 أأكتوبر16-14غواايیاكيیل٬، إإكوااددوورر٬، 
 

 " كنت سعيیدةة جدًاا وومسرووررةة ألكونن مع االزمالء االمسافريین٬، ووحظيیت بلحظاتت تعلم مثريیة جداًا ددااخل االمؤتمر
 ووخاررجهھ. أأددرركك أأنن االقوةة االحقيیقيیة في االتجارربب االمشتركة هھھھوجعلنا نفكر مليیًا ووإللهھامنا أأيیضًا٬، بدال من جعلنا نعيید

إإنتاجج ما نرااهه. مع ذذلك٬، أأعتقد أأنن االمؤتمر أأددىى مهھمتهھ إللهھامنا جميیعًا أأنن نفكر بشكل مختلف عن ووااقعنا ".
فالفيیوسيیكساسس٬، منسق االمشرووعع٬، معهھد كورريیا كاماررغو٬، االبرااززيیل

 
تحيیا ااإلكوااددوورر !

 
[ كتب هھھھذاا االمقالل من قبل كاثي دديینيیس٬، االمديیر االتنفيیذيي في االراابطة. ]

 ٬، االمنظمة االمضيیفة. ووكانن هھھھذاا االمؤتمر ACORVOL االمؤتمر ااإلقليیمي في أأمريیكا االالتيینيیة بالشرااكة مع أأقيیم 
 هھھھي منظمة ACORVOLفي مثل هھھھذاا االحدثث االكبيیر. ACORVOL ااإلقليیمي االمرةة ااألوولى االتي تشارركك فيیهھا 

 تطوعيیة مدفوعة مع عددد قليیل جداًا من االموظظفيین االذيین تدفع ررووااتبهھم. ووسافر االمتطوعونن من جميیع أأنحاء
 ااإلكوااددوورر لتشجيیع االمتطوعيین وواالمنظماتت غيیر االحكوميیة لحضورر االمؤتمر. تعلم االعديید من االمتطوعيین االكثيیر عن

االعمل االتطوعي للشركاتت ووكيیفيیة االعمل بالتعاوونن مع ررجالل ااألعمالل متجاووززيین ططلب االمواارردد االماليیة فقط.

IAVE ممتنة كثيیرًاا لـ ACORVOL  -.ووبشكل خاصص لـ رريینا غاررسيیس٬، مديیرةة االمؤتمر

 اافتتح االمؤتمر ررئيیس االبلديیة٬، خايیمي نيیبوتت٬،  شخص في االمؤتمريین ااإلقليیمي وواالشبابب. 350شارركك أأكثر من 
ووااصفًا غواايیاكيیل كمديینة االمتطوعيین االممتاززيین.

 ااسترعى موضوعع االمؤتمر٬، " االعمل االتطوعي كتعبيیر عن االمشارركة ااالجتماعيیة " االمتحدثيین االذيین يیمثلونن
  بلدًاا من جميیع أأنحاء أأمريیكا االالتيینيیة ووخاررجهھا.14االمنظماتت غيیر االحكوميیة ووقطاعع ااألعمالل وواالحكومة من 

 شملت االعديید.  ٬EMC، وو HSBC لديینا في االبرنامج شملت فوندااسيیونن تليیفونيیكا٬، بنك GCVC مساهھھھمة أأعضاء
 من ووررشش االعمل وواالعرووضض حولل االتعاوونن بيین االمنظماتت غيیر االحكوميیة وواالشركاتت. ووقامت االعديید من االشركاتت

 ااألخرىى من جميیع أأنحاء أأمريیكا االالتيینيیة بتقديیم عرووضض أأيیضًا٬، بما في ذذلك االتلفزيیونن االمباشر٬،
سانتاندرر٬،كاررماررجوكورريیو٬، هھھھولسيیم٬، ووموررغانن ووموررغانن.

 
  لتطوعع االشبابب٬، للحديیث عن2011كما جاءتت جامعة دديیل نوررتي٬، أأحد شركاء االراابطة في مؤتمر االقمة االعالمي 

 االطالبب االذيین يیتطوعونن من خاللل برنامجهھم للتطوعع االجامعي بهھم. ووناقش االمتحدثونن االحكوميیونن سيیاسة ووقواانيین
لدعم االعمل االتطوعي في ااالكوااددوورر.

 االوططنيیيین من غوااتيیماال ووبيیرووووفنزوويیال ووكولومبيیا ووااألررجنتيین ووبوليیفيیا ووااإلكوااددووررIAVE ووقد شارركك ممثلي
 أأسيیفيیدوو(بنما )٬، سيیلفيیا الندررزز (بوليیفيیا ) وودداانيیالل بورريیتيیكا Dacil وواالبرااززيیل وواالمكسيیك. بفضل أأعضاء االمجلس

  +15(كولومبيیا ). ووشكر خاصص لغالدديیس دديي فراانكواالتي كانت االممثل االوططني للراابطة في ااإلكوااددوورر لل 
االسنوااتت االماضيیة.

  



تأمالتت في أأهھھھميیة االمؤتمر
 

 بنما٬، االممثل ااإلقليیمي للراابطة ألمريیكا االالتيینيیة ووعضومجلس إإددااررتهھا إإعداادد هھھھذااأأسيیفيیدوو ددااسيیل بوااسطة[ تم 
. ]االتفكيیر

 ٬، عقد مؤتمر2008في عامم .  IAVE في االعقد االماضي٬، كانت منطقة أأمريیكا االالتيینيیة نشطة جدًاا في مجتمع
  في بنما سيیتي (بنما ) تحت شعارر " االعمل االتطوعي للتنميیة االبشريیة : تضامن أأكثر٬، فقر أأقل"20االتطوعع االعالمي 

 مع موضوعع " االعمل IAVE 5 ٬، ااستضافت بوغوتا٬، كولومبيیا االمؤتمر ااإلقليیمي ألمريیكا االالتيینيیة2010في عامم 
االتطوعي : جوهھھھر االمسؤووليیة ااالجتماعيیة " 

 ٬، ووذذلك في شرااكة6هھھھذاا االعامم٬، غواايیاكيیل٬، إإكوااددوورر٬، كانت مكانن اانعقادد مؤتمر أأمريیكا االالتيینيیة 
تحت شعارر " االعمل االتطوعي كتعبيیر عن االمشارركة ااالجتماعيیة ". ACORVOL مع

 تتماشى موضوعاتت هھھھذهه االمؤتمرااتت تمامًا مع ووااقع االمنطقة٬، حيیث أأنهھا غنيیة جداًا في االمواارردد االبشريیة وواالطبيیعيیة٬،
 وولكن كونهھا االمنطقة ااألعلى في مستوىى عدمم االتكافؤ من االعالم حيیث االفجوةة بيین ااألغنى ووااألشد فقرًاا هھھھي ااألسوأأ

على االصعيید االعالمي.

 االعمل االتطوعي ددووررًاا ررئيیسيیًا في االمنطقة لدعم ااسترااتيیجيیاتت لمحارربة االفقر ووتعزيیز االتنميیة  لعب  في هھھھذاا االسيیاقق٬،
 . يیتركك االعمل االتطوعي في أأمريیكا االالتيینيیة االنهھج االخيیريي بالتدرريیج إإلى ووااحدةةاالمستداامة٬، مع ززيیاددةة ددمج موااططنيیهھا

 من االتحوالتت ااالجتماعي مع ززمالء االمسؤووليیة من جميیع ااألططراافف االمعنيیة بالتنميیة : االمنظماتت غيیر االحكوميیة٬،
 وواالحكوماتت٬، وواالشركاتت٬، وواالجامعاتت٬، وواالمنظماتت االدووليیة ووخصوصًا جداًا االمتطوعيین. في منطقة متنوعة جدًاا٬،

 وواالغوصص في كانت حركة االتطوعع تتحركك لتعزيیز االشرااكاتت ااالسترااتيیجيیة وواالتآززرر٬، بيین ااألجيیالل ووااألجناسس
االتنوعع االثقافي.االمنظورر 

 300 أأكتوبر٬، كانت غواايیاكيیل عاصمة أأمريیكا االالتيینيیة للتضامن٬، االتأمم قاددةة جميیع االقطاعاتت٬، من بيین 16-14من 
 كانن هھھھناكك برنامج خاصص للشبابب االذيین في نهھايیة االمؤتمر مشارركك شارركواا االدررووسس االمستفاددةة وواالمماررساتت االملهھمة.

تشارركواا مع جميیع االجمهھورر ااألوولويیاتت ووااالحتيیاجاتت وواالتوصيیاتت.
 

 تم عقد حلقتا حوااررااتت إإقليیميیة٬، متابعة للحوااررااتت االعالميیة االتي بدأأتت في االمؤتمر االعالمي للراابطة في دديیسمبر
 إإحدااهھھھا رركزتت على االشرااكة بيین االشركاتت وواالمنظماتت غيیر االحكوميیة االمتطوعيین في االماضي في لندنن٬،

 . كانن االمؤتمر فيااألخرىى على االشبابب وواالعمل االتطوعي وواالتوظظيیف بدعم من مؤسسة تليیفونيیكا رركزتتوو ,االكوااررثث
 االشركاتت االراائدةة  ووااحد بشأنن االتغيیيیر ااالجتماعي وواالتحولل ووأأما االثاني كانن مسارر االشركاتت حيیث شارركت مسارريین٬،

 . أأيیضا٬، عقد مجلس متطوعي االشركاتت االعالميیة- االعالميیة ووااإلقليیميیة وواالوططنيیة - مماررساتهھم االملهھمة
ااجتماعهھ االسنويي االميیدااني االشخصي. IAVE في

 
 تقديیرًاا خاصًا لمارريیا تيیريیزاا  بمناسبة هھھھذاا االتجمع ااإلقليیمي٬، كانن من ددووااعي سروورريي أأنن أأقدمم في حفل ااالفتتاحح

 االمتعاقبة فياالحالي في ااالكوااددوورر )لمساهھھھماتهھا  NR ( ووغالدديیس دديي فراانكو (مديیر أأمريیكا االالتيینيیة سابقًا) غنيیكو
.االعمل االتطوعي في أأمريیكا االالتيینيیة ووااالكوااددوورر

 االفخريیة االرئاسة مع قائدتهھ سأكونن وواالذيي للتطوعع االالتيینيیة أأمريیكا مركز إإططالقق عنفي االحفل االختامي٬، أأعلنت 
 ٬، رراائدً للمسؤووليیة ااالجتماعيیة للشركاتت في االمنطقة وووواالد ااإلددااررةة ااالجتماعيیة٬،  كلكسبرغغ برناررددوو للدكتورر

 . ووسوفف يیكونن موجودداًا في مديینة االمعرفة وواالمنتسبةوومجموعة مرموقة جدًاا من االرجالل وواالنساء في مجلس ااإلددااررةة
  دديیسمبر في بنما االتي5. ووسيیتم إإططالقق االمركز ااإلقليیمي للعمل االتطوعي ررسميیا في ااحتفاالتت يیومم IAVEإإلى 

.2014ستجرىى في مديینة االمعرفة ووسيیبدأأ االتشغيیل بشكل ررسمي خاللل عامم 

   في أأمريیكا االالتيینيیة نجاحًا  مما ال شك فيیهھ أأنهھ سيیكونن " قبل ووبعد تلكIAVEووقد كانن االمؤتمر االساددسس لـ 
االلحظة" لحركة االعمل االتطوعي في كل من ااإلكوااددوورر ووفي االمنطقة كذلك.

 



مؤتمر االمتطوعيین االشبابب
 

  االذيي لديیهھ مسؤووليیة تنفيیذIAVE ٬، كولومبيیا٬، من فريیق ااألمانة االعامة لـمناعع رراائيیداا من[ هھھھذاا االمقالل جاء 
ااسترااتيیجيیتنا للعمل االتطوعي للشبابب. ]

  متطوعًا من االشبابب150بالتوااززيي مع مؤتمرنا ااإلقليیمي للتطوعع في أأمريیكا االالتيینيیة في غواايیاكيیل تجمع أأكثر من 
لالحتفالل بالحدثث ااألوولل من نوعهھ لتطوعع االشبابب وواالذيي جرىى في غواايیاكيیل.

 شبابب من منظماتت مثل االصليیب ااألحمر٬، االكشافة ووررجالل ااالططفاء من غواايیاكيیل٬، ااجتمعواا لمناقشة االمماررساتت
 االناجحة في االعمل االتطوعي٬، ووكذلك للمشارركة في سلسلة من ووررشش االعمل االتي يیقوددهھھھا االشبابب االمتطوعيین من

كولومبيیا ووتشيیلي ووااالكوااددوورر.

 كجزء من مؤتمر االشبابب٬، قامت  تليیفونيیكا برعايیة االجزء االثاني من االحواارر حولل االعمل االتطوعي للشبابب
وواالتوظظيیف٬، ووهھھھواالنشاطط االذيي بدأأناهه في مؤتمرنا االعالمي في لندنن في دديیسمبر االماضي.

 في هھھھذهه االمناسبة٬، جمع حواارر االشبابب االمتطوعيین وواالمنظماتت غيیر االحكوميیة ووممثلي االشركاتت٬، فضالً عن نواابب
 االحكومة االمحليیة٬، وواالتي شارركت بنشاطط في محاددثة حولل االعمل االتطوعي كأددااةة لمحارربة أأززمة االبطالة االعالميیة٬، مع

االتركيیز على حالة أأمريیكا االالتيینيیة.
 

لحظة غيیر متوقعة

كانت مفاجأةة.

للجميیع.

 ووااألمانة االذيین كانواا يیجلسونن في غرفة االجلساتت االعامة.IAVEحتى بالنسبة لل أأعضاء مجلس إإددااررةة 

قبل االدقائق االثالثث ااألخيیرةة للختامم االرسمي للمؤتمر غواايیاكيیل٬، ظظهھرتت على االشاشة االكبيیرةة صورر من مجلة.
 االصورر توضح شعب أأمريیكا االالتيینيیة ووكنوزز االفنونن االغنيیة وواالحرفف من االعديید من بلداانن االمنطقة. وولكن أأيیضًا٬،

 ووبشكل غيیر متوقع٬، ظظهھرتت نصوصص مصممة بشكل رراائع من جميیع االعرووضض وواالمؤتمرااتت٬، ووااأللوااحح ووااجتماعاتت
االمواائد االمستديیرةة االتي حدثت للتو, حتى قبل عدةة ددقائق فقط.

 ألوولل مرةة٬، وورربما على ااإلططالقق٬، في عالم االمؤتمرااتت٬، تم تسليیم االكتابب ااإللكترووني مع مضمونن ما تمت مشارركتهھ
خاللل ااأليیامم االثالثة االسابقة في نهھايیة االحدثث مباشرةة.

 كانن هھھھذاا االتكريیم لجميیع االمتحدثيین ووخدمة كبيیرةة للمشارركيین٬، حيیث ااستطاعواا تصفحهھ في االمطارر٬، في ططريیقهھم إإلى
االوططن.

 كانن جهھد مشتركك من أأعضاء فريیق ااألمانة االعامة للراابطة مونيیكا جاليیانو٬، االتي عملت كمحررر وومنظم للنصوصص
 في كانن وواالذيي ااإللكترووني االكتابب هھھھذاا ناشر ماجج٬، مايي شركة من ٬، ززوومالديي وواايیفانن ٬،االكتّابباالتي ووررددتت من قبل 

  إإلى صفحة. كانن لديیهھم ددعم مارركوسس باوولوددووسس رريیس٬، االمتطوعع االبرااززيیلي االذيي ترجم االخطب االبرتغاليیة280
.االلغة ااإلسبانيیة

  ددوولة من االمنطقة خاللل االمؤتمر. وويینقسم االكتابب ااإللكترووني13 متحدثًا من 47يیجمع االمعاررفف وواالمماررساتت من 
  ) االعمل3 ) ااالتصاالتت وواالشبكاتت وواالتكنولوجيیا٬، (2 ) االعمل االتطوعي االيیومم٬، (1 أأقسامم ررئيیسيیة : ( 4إإلى 

 ) تجارربب ملهھمة : ااإلجرااءااتت االتي قلبت االتيیارر. االكتابب متوفر باللغة ااإلسبانيیة في4االتطوعي في االشركاتت٬، (
http://issuu.com/editoramymag/docs/reflexiones_del_voluntariado .

 
/http://voluntariadoecuador2013.com/442-2 صورر االمؤتمرااتت متاحة في



 
 

IAVEأأخبارر 
 

االمؤتمر االعالمي للتطوعع IAVE 2014نتطلع إإلى 
 

  عضوااللجنة االتوجيیهھيیة٬، مؤتمر االتطوععIAVE بيیتس٬، نائبة ررئيیس كالي [ يیأتي هھھھذاا االتحديیث إإليینا من
]/  IAVE 23 االعالمي

 ااستطعت حضورر مؤتمر االعمل االتطوعي في ااسترااليیا االوططنيیة في مديینة أأدديیاليید جنوبب أأسترااليیا في أأوواائل سبتمبر
 ووجرىى االتذكيیر مرةة أأخرىى بتنوعع االعمل االتطوعي وواالوسائل االعديیدةة االتي يینخرطط فيیهھا ااالسترااليیيین في مجتمعاتهھم

  وواالذييIAVE لـ 23وومع االعالم من حولنا.االمؤتمر االوططني االعامم االمقبل سيیفسح االطريیق لمؤتمر االتطوعع االعالمي 
سيیعقد في جولد كوست.

 االقاددمم يیعد بأنن يیكونن معرضًا للعمل IAVE في ضيیافة االعمل االتطوعي باسترااليیا٬، مؤتمر االتطوعع االعالمي
   في ااسترااليیا٬،IAVEاالتطوعي في كل من ااسترااليیا ووجميیع أأنحاء االعالم ووأأنا جنبًا إإلى جنب مع أأعضاء ووأأصدقاء 

.2014 للشبابب وواالمؤتمر االعالمي في سبتمبر IAVEسوفف نكونن متحمسيین للترحيیب بكم في كل من مؤتمر 

 ٬، تعملIAVEااللجنة االتوجيیهھيیة للمؤتمر٬، برئاسة ماررغريیت بيیل وواالتي  معرووفة للكثيیر منكم  وواالرئيیس االسابق لـ 
جاهھھھدةة لتأميین برنامج ممتازز من االمتكلميین٬، فضالً عن تمويیل لدعم عددد من االمنح للمندووبيین االدووليیيین.

   لتقديیم ملخصاتهھم ووتشجيیعIAVEااإلعالنن االثاني ( ووااألخيیر) لتقديیم االملخصاتت مفتوحح ااآلنن ووأأنا أأشجع أأعضاء 
 معاررفهھم للمشارركة أأيیضًا. خمسة موضوعاتت ررئيیسيیة تقدمم شيیئًا لجميیع االمهھتميین٬، ووسوفف توفر إإططارراًا هھھھامًا حيیث

نعتبر االعمل االتطوعي في هھھھذهه ااأليیامم حتميیًا.

  في كيیفيیة ااستخداامم االتكنولوجيیا تباددلل االمعلوماتت2014نتوقع ررؤؤيیة اابتكاررااتت في مؤتمر االتطوعع االعالمي في عامم 
ووااألفكارر ووترجمة االمعلوماتت في االمؤتمر أأسهھل ووأأسرعع ووأأفضل للمندووبيین االدووليیيین.

 منصة للمجتمع االمدني لالنخرااطط-  C20 سترسل مباشرةة لـ IAVE 23 ااألهھھھم من ذذلك٬، فإنن نتائج االمؤتمر االعالمي
 ٬، لوضع االعمل2014في بريیسبانن٬، أأسترااليیا في نوفمبر تشريین االثاني عامم  G20 مع قاددةة االعالم االذيین سيیجتمعونن

االتطوعي بقوةة على االساحة االعالميیة مع االقاددةة االسيیاسيیيین.

 وواالتسجيیل مفتوحح/ http://iave2014.org/speakers  -2013 دديیسمبر 16االموعد االنهھائي لتقديیم االملخصاتت هھھھو
لمعرفة االمزيید. www.iave2014.org ! االرجاء ززيیاررةة

.2014أأررااكم في جولد كوست في سبتمبر عامم 
 

 االجدددGCVC بأعضاء نرحب
 

االذيین اانضمواا لشبكتنا االمزددهھھھرةة. GCVC أأنن ترحب بثالثة من أأحدثث أأعضاء IAVEيیسر
 

  هھھھي شركة متنوعة عالميیة تقومم بتصنيیع ووتسويیق االمنتجاتت االتي تنقذ ووتحافظ على حيیاةة االناسسباكستر اانترناشونالل
 االمصابيین بمرضض االناعورر٬، ووااضطرااباتت االمناعة٬، ووااألمرااضض االمعديیة٬، ووأأمرااضض االكلى٬، وواالصدماتت االنفسيیة٬،

  تأسست باكستر في منطقة شيیكاغووولكن لهھا ووجودد كبيیر في أأووررووباووغيیرهھھھا من االحاالتت االطبيیة االمزمنة وواالحاددةة.
  موظظف. يیتضح االتزاامم50،٬000وواالشرقق ااألووسط ووأأفريیقيیا ووآآسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ ووأأمريیكا االالتيینيیة. لديیهھم أأكثر من 

باكستر في االمجتمع من خاللل مجموعة متنوعة من االمنح وواالمساهھھھماتت ووبراامج تطوعع االموظظفيین.
 



 ٬، إإحدىى االشركاتت االراائدةة في إإعاددةة االتأميین االعالميیة وومقرهھھھا في ززيیورريیخ٬، مع موااقع في عدةة مناططق.سويیس رريي
 خمسيین سنة هھھھذاا االعامم٬، سويیس رريي تحتفل من خاللل مباددررااتت االمجتمع االمحلي ووأأنشطة خاصة لجمع االتبرعاتت.

وولديیهھم االتزاامم خاصص لتغيیيیر االمناخخ٬، وويیعالجونن االمشاكل ااالجتماعيیة وومشاكل االناسس في جميیع أأنحاء االعالم.
 

  بلدًاا. يیتم االتعرفف على االصوررةة35 مليیونن عميیل في أأكثر من 7 موظظف وو275،٬000لديیهھا أأكثر من وويیلز فاررجو
 االشهھيیرةة وويیلز فاررغواالحنطورر كجزء من االقصة ااألمريیكيیة نفسهھا. ووتشمل مجاالتت تركيیز وويیلز فاررغولالستثمارر في

االمجتمع٬، ووحمايیة االبيیئة٬، ووتعزيیز االمجتمعاتت وواالتعليیم االمالي.
 

 نحن سعدااء أأنن تكونن هھھھذهه االشركاتت االراائعة في مجلسنا٬، وونتطلع إإلى تشارركك االمزيید من االمعلوماتت حولل االجهھودد
االتطوعيیة االخاصة بهھم.

 
[ كتب هھھھذاا االمقالل من قبل ساررةة هھھھايیز٬، مديیر مستشارر مجلس متطوعي االشركاتت االعالميیة في االراابطة. ]

ترجم من قبل فاططمة أأحمد


