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 مقدمة :

 النرر �  اخر�ن من حوله في�ون ��ذا منال�ّل 
 رر�طهه اخ�اّو  لوووو  س�  اخ��،  فننا من ررا  �  سعااو فسهه فط  ونن 

 ساا �هاا ق  ا�سهن  ع�  نوو  اخر�ن من قبوه  نع�  ع�  
ّ
ّّ االهااو  سّ ِس

ّ رح  لنسهه فط   نمنا من 
ّ

ّّ اخ��، سّ ِ ّ رح  
 
نفافيا

م نعنل لهِطيق الك.   ووّ اخ��، لآلخر�ن نتط رم الاون نتِطيق املنسا  لهح

ّ روو  ن��  ع�  ا�هان من نقهه  ً  منين  لآلخر�ن ونن ن  مطاال  ن ّ روو  �  اذ  اخايا  نونل من نن ب�ّ ا�هان نييا ن

 من ماله لهو خ�ٌ، من ال فيا نما ف��ا  فِيا  اذا 
 
 من نقهه لآلخر�ن  نن نن ب���م وزًا

 
نماله  لهذا فنن ب�ّ ا�هان وزًا

ّ ر �كها ذ  �ه�  خوف فسهه ن
ّ
  .ا�هان نف ل ا���، من حيا  ا�هان افا�ي ال

 ناذا منا ح ع عويهس اعال   من خال  مب ن الانل الهوو�ّ  فهو مب ن سعالمي نعا�ي  تطو  عويه املتهناا  اعالمي  نعويه 

 ننعرم نورا} (املزمل: 
 
{نما تط موا ألفسه�م من خ�، تت ن  عن  هللا او خ�،ا ب�ى قا  هللا ساا�  : ٍ )  فالهووع عنل فاضل 20تح

 رط مه املهوم 
 
نعباو  رؤور عو��ا املهوم  ن�نا  ��ا �ضا هللا  فط  ع ع هللا الانل الهوو�  الذ  رط مه املهوم ألخيه املهوم عنال

لر�ه ساا� . 

سن الانل الهوو�  او عنل حر رطو  اه السرو ا�امل ��بهه نمن توطاً فسهه  نمن ��، سكرا   كنا نّفه منا�ع  اوهناعي   

نعووك س�ها�ي رنا�عه السرو ا نن ن  مرونو ماو  فط  لهااوته الرنحي  نسحهاعه اواوبه املتهن� . 

م 
ّ
نر ههِّط��ا من خال  عنٍل مح

ح
لذا عاينا نعنونا ع�  تنعيّ فر�طنا �عاميل ناو فر�ق توو�  رته  مسهو    تط رم اخ� م  مل

تهنع ن  نم�،مج من خال  �ؤ�  سوالحّي  خ�،ّر  تطو  ابذ  الواقا  ف��ا من نول عّ  الاوز ل ى البا  نتِطيق الهنني  لونح

توو�ر السرو  نالبيئ   عن رر�ق الهوّوع �  الهاويم  ن الهوّوع �  عنل املشا�يع  ن تنسيذ املشا�يع ال�� وّ�   نس�  ��، الك من 

امو� املهاّ و  ناملخهوس . 

فر�ق �و�   توو�  �ا   رؤمن انن ااناً ام �ن  املا  ناعت�نا� السا�  ااخايا  نيانل �شنولي  مه�امو  نمن�جي  عوني . فِن 

ّ ناوّ ننفاً نحّ نافهناً  ( فؤمن )    .انن الاواً لو�و�  ننرسالها ما او س

مع تحيات                                                                                                                                                                                                               

رئيسة الفر�ق                                                                                                                                                                                                            

د.هند عبدالرحمن الر�اح 
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ملس  ادارة   

رن�ل فر�ق �عاميل فر�ط�ن قياور�ن نعاع�ن نل�ل م��نا مهامه اخ�او  اه نانا �الها�   

 

           

 د.هند عبدالرحمن احمد الر�احرئيسة الفر�ق  

  أعضاء ملس  ادارة أعضاء فر�ق املستشار�ن     

 أسماء محمد العو��ي نرج  حس�ن رضا الشطي

 عاليه حس�ن ع�� املشري  حنان منصور يوسف املضاحكة

 نور�ة ناصر فيصل عاشور يوسف نوري يوسف الوتار 

 فاطمه درويش عبدهللا العراديمن��ة الفض�� 

 صبحه عبدالرازق الهندال 

 جميسه عبدالفتاح الع�� 

�سرى حامد محمد الرو�ح  

 

 

 

 بم�حق التقر�راجتماعات الفر�ق مرفق وو� 

 

 

 

 

الهد  العام من اجتماع ماان اجتماع تار�  اجتماع 

حضانة بي  اطفال - ا�جابر�ة  2016 د�سم�� 21ار�عاء 

اجتماعات  تخطيطية لتوثيق 

أالقييات العمل وترتي  ادوار 

القيادية لسفر�ق واعتماد الطة 

ومشاريع الفر�ق املدرجة ��ذا التقر�ر 

ح�ى تار�خه  

 ارج واعم 2017 يناير 4ار�عاء  

حضانة مركز بر�ك  فور كيدز  2017 يناير 18ار�عاء 

حضانة مركز بر�ك  فور كيدز  2017 ف��اير 7الثقثاء 

حضانة مركز بر�ك  فور كيدز  2017 ف��اير 27ار�عاء  

حضانة مركز بر�ك  فور كيدز  2017 مارس 6اثن�ن  

فندق �حاري     2017 ابر�ل 10اثن�ن 

اجتماع فر�ق املستشار�ن  2017 مايو 22اثن�ن 
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 الفر�ق أهدا 

. نخ ما��ا نفرنعها �شارا��ا ا�اف  املب�ر  الوسول  نوعم لووسل املط م  نال�،امج اخ� ما  ووو  مههوى  �فع ع�  .الانل1

 متا  �  ناملههن�ن لواامو�ن الاوني  نال�،امج ناملؤتنرا  الهوعو�  ناملِاضرا  نالن نا  اله ��بي  ال�،امج تنريم �  .املهاان 2

. ناعر  الوسل �عار  متا  �  املهني  كساً��م ن�فع نونا�ام لهاز�ز يرا ِهم انخهوف الوسول 

 نن اخا�ومي الطواع�ن �   املب�ر ناله خل الوسول  متا  �  الانل �  تر�ّ ال   ل�جه  نااِاث ناحصا يا  ال �اعا  .تط رم3

. اخ�اص

 لهاز�ز لألعر ال�،ف��ي  املاه�را  نقام   ن املب�ر ناله خل الوسول  مرحو  �  اعهناً ا�يسي  لألعر  اوهناعي  خ ما  .تط رم4

. املب�ر ناله خل الوسول  مرحو  ناني 

 متا  �  نالااملي  نالار�ي  املِوي  املؤعها  �اف  مع نالهنهيق نالهاانن  الاالق   اا  املتهنع مؤعها  مع مهين  عالقا  اناً. 5

. السر�ق نا اف لهِطيق اخ��،ا  تباو  خال  من املب�ر  الوسول  �عار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    تاريخه حتى المرسومة األهداف لتحقيق انجازه تم ما
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سن نام نعّ نمطوما  الهوو�ر تب�ى عن رر�ق توو�ر املوا�و البشر�   نالك لهِطيق الهنني  املهه ام  �  قواع ال�،اي  

نالهاويم  نساه�، الطياو  الطاو�  ع�  املواكب  من نام عوامل فتا  مه�،  الهط   ال �  الاامل اام �  قياو  الهغي�،  نسع او 

الطياوا  ال�،او�  نتنايوهم �  ون� ح افا  ارسا  �اه�، الرك�ة  اعاعي  لذلك  ملا لوطياوا  من ون� اا�ز �  سفتا  عنويا  

 اله ��ّ نالهوو�ر نال   تنا�ّ ع�  الواقع �  ون� ح افا  ارسا  ن�ل الك لهِطيق الر�او  .

 ا�جهة املنظمة

  فر�ق رساميل الفر�ق الكو��ي لدعو ورعاية وحماية الطفولة وإدارة التنمية اسر�ة بوزارة اويا 

�عاميل او فر�ق توو�  م�ون من فخب  من اعتشا���ن ناملهخصص�ن نن�ااب ون� اخا افا  املههن�ن �  الوسول  نالسر�ق 

 اوزا�  الشؤنن اوهناعي  نالانل ن�ِنل �قم موف 
 
افب�ط  ف�ر  املؤتنر لهِطيق ا ف نعا�ي  من  ن447مججل �عنيا

 املهاان  تنريم ال�،امج اله ��بي  نالن نا  نا اف فر�ق �عاميل السر�ق ال�و�   ل عم ن�عار  نحنار  الوسول  ناو

ناملِاضرا  الهوعو�  ناملؤتنرا  نال�،امج الاوني  لواامو�ن ناملههن�ن �  متا  الوسول  انخهوف يرا ِهم لهاز�ز نونا�ام ن�فع 

  .كساً��م املهني  �  متا  �عار  الوسل ناعر 

نواً  نا اف املؤتنر مهوافط  مع نام ننلو�ا  سوا�  الهنني  اعر�  ن�  �عار   اعر  نالوسل �ش�ل خاص ناملتهنع �ش�ل 

عا  نتوميق الاالقا  ا�ن اخجها  الرعني  نمؤعها  املتهنع امل �ي لهباو  اخ��،ا  نتوو�ر نساز�ز ايئا  الهاوم اهوو�ر 

.الاامو�ن ناملِيو�ن االوسل منذ النشن  ان�  "اخا افا "  
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 أهدا  املؤتمر 

 ب�ـ ف اـذا املؤتنر نالو�ش اله ��بي  املصاحب  له سلـى:-

 ون� الطياوا  ال�،او�  �  اناً نتوو�ر ون� ح افا  ارسا . توضيح .1

ساز�ز نتنايل ايئا  الهاوم �  ون� ح افا  ارسا .  .2

 توييف ايئا  الهاوم �  تنني  الهاوم الذاسي ناا اع. .3

 تسايل نتباو  اخ��،ا  الاوني  املههن  اط ارا الوسول  ن�ؤ���ا املههطبوي .  .4

 توميق الصال  نتباو  اخ��،ا  فينا ا�ن ون� اخا افا  ناملؤعها  ال   سا�ى االوسل .  .5

 نا�اً �ن  املنافه  الشر�س  ا�ن ون� اخا افا  اخ�او  �� ف توو�ر نا اف نفوهس  اخجوافّ ال�،او�  ناوا��  . .6

 الو�  اناني  ماار�، ووو  ون� اخا افا  . .7

 

 الدعوة لسمؤتمر والفئات املس��دفة

 املهئولون عن ون� ح افا  ارسا . •

 .لصا��  الطرا� �  نزا�ا  ال�،اي  نالهاويم ملرحو  الوسول  املب�ر  •

 .لوباح��ن �  متا  الوسول  املب�ر  •

 .لونن�و�ن عن املنرنا  ال نلي  •

 .لونخهص�ن �  متا  الوسول  املب�ر  •

 .لونهت�نر�ن من الطواع اخ�اص �  متا  الوسول  املب�ر  •

 .مل ررا  نمشرفا  نماونا  نمر�يا  مؤعها  الوسول  املب�ر  •

ننلياً امو� املههن�ن ا ن اخا افا  .  •

 .املههن�ن �  مرحو  الوسول  املب�ر  •

لونن�و�ن عن الطنوا  الس ا ي  ال   تط   ارامج ألرسا  اذ  املرحو  نمن��  الشر�ا  ال�،متيا  الهاويني  لهذ   •

 .املرحو 

 .لو�هاب ناملؤلس�ن ملصاو� ساوم لألرسا  �  اذ  املرحو  •

 محاور املؤتمر وال��نامج التدر��ي املصاح  

  القيادة ال��بو�ة ودورها �� تأهيل البيئة املحفزة .املحور اول :- 

  مواصفات ومعاي�� بيئات التعسو املحفزة ع�� ابداع والتعسو الذا�ي.املحور الثا�ي:-

معاي�� جودة وتم�� دور ا�حضانات .املحور الثالث:-   
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 ان  �اه�، افوالق  حطيطي  لبث ن�  و ر  نرر�ط  تس��، مغارر  لهِطيق فطو  فوعي  �  ونل  ال�و�  ن توميق املؤتنرنلال اذا 

"حضانات متعاونة �� الاالقا  نتباو  اخ��،ا  ا�ن ون� اخا افا  نتوو�ر نتنني  الاامو�ن ف��ا نلذلك واً ياا� املؤتنر

.ملاالت متنافسة "  

 ماان ا�عقاد املؤتمر وال��نامج التدر��ي

 مطر سوا�  الهنني  اعر�  نزا�  انقاف نالشؤنن اعالمي   االرميثي 

 ا�حفل ا�ختامي

 عناو  تم عنل اخاسل اخ�هامي ملؤتنر نع نتِ  �عار  نكيل نزا�  انقاف نالشؤنن اعالمي   الهي  الساضل  / فر�  

 نمؤيرا  احصا يا  ناعهاراض 2017-5-24�عاميل ان  �  مهر  سوا�  الهنني  اعر�  �  الرميثي  رو  ا��ااً املوافق 

 النتا  لونؤتنر نالو�ش اله ��بي  املصاحب  لونؤتنر.

 مؤشرات نلاح مؤتمر رساميل اول لدور ا�حضانات

 مشا�ك 200 رصل ع و املشا��ون ناملههسي نن س�  ننن�ان ا ف ن�ار  فر�ق �عاميل عن  اع او نالهِ �، لونؤتنر او 

 رو  ااملؤتنر لهسوق توك الهوقاا  نالغارا  ف�اف  نن   ح اف  نواً  فها ج املؤتنر نمن 20نمههسي  نساانن ناي�،اك 

  ح اف  .44 مههسي  نمشا�ك  نك�، من 931نك�، من  ناملههسي رن  ناملشا�ك�ن ال��ا ي  ,سحصا ي  اخا و� 
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 املهِـ   خاطـوق ا�هان توـو�ا كبيـرا ااتتـا  ضنـان اح�،ا  الااملـي خاطوق ا�هان ناخار�ـا  اعاعي  اممسشـه  منرومـ  

 نترونــ  الطواعــ  الاامليــ  سلــى س�يــاوا  
 
ل�جنيـع نعنوـ  هليـا  امم املهِـ   خاطـوق ا�هان  فـي �وـ  حطـوق ا�هان عامليـا

نت اايــر عنويــ  لهِطيــق تنميــرا  الا الــ  اوهناعي  عوــى ونيــع افراو انـا ف��ـم ارسا  حيـث �هـهسي  ارسا  مـن متنوعـ  

كبيـر  مـن و�ـوك ناتساقيـا  حطوق ا�هان نتوفــر توــك الص�ــوك ناتساقيا  �افــ  نيــ�ا  اخانارــ  الهــي تتيِهــا حطــوق 

ا�هان لو�بــا�  كنــا نن انــاك اتساقيـا  نو�ـوك نخـرى تخـأل ارسا  نتوفـر الص�ـوك الطافوفيـ  ال نليـ  اخرى حنارـ  

ّ  ماينـ   م�ـل اعـهخ ا   ت�نيويـ   �ا هـا رهاوـق اط ارـا مِـ و   م�ـل ق ارـا اح اث نالهبنـي ناعهغال  نن تهاوـق اِا

 ارسا  �  النـزاعا  امله�ا  ن��،اا من نفواع اخانار  ض  اف��ا�ا  ال   رهارض لها ارسا .

نتن�ـل اتساقيـ  حطـوق الوسـل نام اتساقي  ونلي  الصـك الطافوفـي ال نلـي ان  الـذ  روـز  الـ ن  ارراف مـن فاحيـ  قافوفيـ  

ا مــج الهوهــو  ال�اموــ  خاطــوق ا�هان  ن  اخاطــوق امل فيــ  نالهياعــي   سضافــ  سلــى اخاطــوق ال�طافيــ  ناوهناعي  

  فطـ  تـم الهص رـق عو��ـا حهـى ان مــن قبــل 
 
 ونلــ  نك�ــر مــن 196ناقهصاور  نقـ  حططـ  اتساقي  الطبـو  الااملـي تطر�بـا

 الــ ن  الهــي اف نــ  سلــى منرومــ  امم املهِــ   نن الــ ن  الهــي اع�،فــ  ااتساقيا  ونيف

امل�وفـ  مـن متنوعـ  مـن اخ��،اً  املهـهطو�ن رطومـون اروـ  الها�ا  لألمم املهِ    نتراقـّ تنسيـذ اتساقي  خجنـ  حطـوق الوسـل 

تنسيـذ اتساقيـ  حطـوق الوسـل مـن وافـّ الـ ن  ارراف نتوهـز  ونيـع الـ ن  ارراف اهط رـم تطا��ـر منهرنـ  سلـى ال�جنـ  عـن 

 كيسيـ  سعنـا  اخاطـوق .
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  ا�جهة املنظمة معهد جنيف �حقوق ا�سان

  مطراــا ونيــف حاوو  ع�  الصس  اعتشا��  ل ى 2004املاهــ  منرنــ  �يــر ح�وميــ  ��، ��ِي    تنعهــ  فــي تنــوز / روليــو 

املتوّ اقهصاو  ناوهنا�  لألمم املهِ   املاهـ  مؤعهـ  مهـهطو  عـن ونيـع اخا�ومـا  ناحزاب الهياعي  ناملنرنا  

ناخجناعـا  ال رنيـ  نن السوهــسي  ن مانــي اال �اعــ  ا�اورني  نالبِ�يــ  املهاوطــ  ارفــع الوعــي نالسهــم فــي متـا  حطـوق 

ا�هان.�انل املاهـ  انهـا  مهاـ و  م��ـا البِـث نالهِويل  نونـع املاوومـا   نالهاويـم  نو نلـ  املها   ف العـن عـ و كبيـر مـن 

ال�،امـج الورنيـ  نال نليـ .   نا فها اـو اعها  فـي منـع اف��ـا�ا  حطـوق ا�هان اصس  عام  نالوسل اصس  خاو  ن رنرــم 

املاهــ  عرنضــا نحوطــا  و�اعــي  نمِاضــرا   ن�طــ   خ مــا  فــي متا  ساويم حطوق ا�هان فـي ونيـع ون  منوطـ  الشـرق 

 انع  نيـنا  نفر�طيـا مـن نوـل �شـر مطافـ  حطـوق ا�هان عوـى مخهوـف املهـهو�ا  .

م بالوطن العر�ي  فقط:-2016مثـال ع�� الــدورات التــي نظمهــا املعهد الــقل العــام    

- ت ��ّ السر�ــق الورنــي خانارــ  حطــوق اا�اص ان  اعاق  ااملنو�ـ  ا�وفي  1  

-ت ��ّ مويسـي املتوـّ الورنـي خاطـوق ا�هان نمن�وـي املتهنـع امل فـي ااملنو�ـ  املغر�يـ  2  

- ت ��ّ الط ـا  ننكالً النيااـ  ا نلـ  ال�و�ـ 3  

-  ت ��ّ نع ـاً السر�ـق اخا�ومـي امل�وـف اإعـ او الهطا��ـر الورنيـ  انو��هافيـا.4  

 أهدا  املؤتمر 

 ب�ـ ف اـذا املؤتنر نال�،فامـج اله ��بـي املصاحّ له فـي سرـا�  الاـا  سلـى:-

-  توفيـر اونا  لوننرنـا  �يـر اخا�وميـ  ناملؤعهـا  الورنيـ  خاطـوق ا�هان ناملهووع�ن �  خ م  املتهنـع امل فـي 1

 ملهـاع ��نا عوـى مراقبـ  نقيـا  الهطـ   املِـرز فـي متـا  حطـوق الوسـل فـي او ا��ـم عوـى فِـو منهرم.

ّ  امل�اطـ  ��ـا نهليـ  تط رم الش�ان  السرور .2 - سم او املشـا�ك�ن اناـا�ف حـو  اتساقيـ  حطـوق الوسـل نال�،نتو�و  

- تزن�ــ  الاامو�ن ناملههن�ن  اِطــوق ا�هان فــي املنرنــا  اخا�ومي  ن املتهنــع امل فـي ناملؤعهـا  الورنيـ  خاطـوق ا�هان 3

 االهوبيـق الانوـي فـي كيسيـ  الهاامـل مع هلي  عنل خجن  امم املهِ   املاني  اِطوق الوسل.

- ساز�ــز الهاــانن ايــن املهووع�ن الاامويــن فــي منرنــا  املتهنــع امل فــي ناملؤعهـا  اخا�ومي  ن الورنيـ  خاطـوق ا�هان فـي 4

منوطـ  الشـرق انع  نيـنا  نفر�طيـا اا  اا اف املشـ�،ك  فـي متـا  حطـوق الوسـل منـا رتيـح ارالع عوـى نف ـل املنا�عـا  

 نتباو  اخ��،ا  ناملها�ا .

 الدعوة لسمؤتمر والفئات املس��دفة

نمنــا عــبق نسرنافــا مــن ماهــ  ونيــف خاطــوق ا�هان االــ ن� ال�ب�، لو��صيا  الاام  ناخا�ومي  نالغ�، ح�ومي  الهووعي  

 ااملتهناا  الار�ي  نينا  نفر�طيا ناملههن�ن اال فاع عــن حطـوق ا�هان ن فـي حنارـ  نساز�ـز حطـوق ارسا  نلذا حرو  
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اخجه  املنرن  سن ر�ون املشا�ك�ن  من ال��صيا  املؤمر  ناا  اعهاما  الواحا  انتهناها �  متا  ااهنا  ااإل�هان 

 لهم �شاط ناحح انتهناهم عواً االانل اتها  ح�ومي  ان منرنا  متهنع م �ي وان يكون عام  نالوسل اصس  خاو .

نوها  تووعي  اا  وو  اتنني  نحطوق الوسل .مع ضرن�  الهسرغ ال�امل ل�جافّ الان�  ااملؤتنر(اخجافّ اله ��� ) ن ال�ةا  

.ااخا و� ناملشا�ك  الساعو  روا  نرا  ال�،فامج اله ���   

 محاور املؤتمر وال��نامج التدر��ي املصاح  

  املعار  واملهارات النظر�ةالقسو اول :- 

  السقاءات العمسية مع ال��اء متخصص�ن  �� حقوق الطفل العامليةالقسو الثا�ي:-

   املشار�ات العسمية " ال��نامج التدر��ي"القسو الثالث:- 

 �  سم او 
 
لطـ  تـم سعـ او ال�،فامـج اله ���  املصاحّ لونؤتنر �شـ�ل اح�،ا�  تساعوـي رتنـع مـا ايـن الهاويـم النرـر  مهن�ال

ّ  امل�اطـ  ��ـا نهليـ  تط رـم الشـ�ان  السرورـ  ااإلضاف  سلــــى  املشـا�ك�ن اناا�ف عونيـ  حـو  اتساقيـ  حطـوق الوسـل نال�،نتو�و

الر�ـ  مـا ايـن اتساقيـ  حطـوق الوسـل ناتساقيـا  منرنـ  الانـل ال نليـ  ناتساقيـ  ونيـف لالوئ�ن ن�يـن الهوبيـق الانوـي  نمـا  

 خجنـ  حطـوق الوسـل نتم اوا�اج ووها  مناقش  تطا��ر ون  عر�ي  حو  حطوق ارسا  (لبنان - قور)

 ماان ا�عقاد املؤتمر وال��نامج التدر��ي

 (مرفق توميق االصو� ) مطر ماه  ونيف خاطوق ا�هان –  نمطر امم املهِ    اتنيف .

فر�ق رساميل الفر�ق الكو��ي لدعو ورعاية وتو مشاركة فر�قنا من دولة الكو�  و�حضور الدكتورة / هند الر�اح رئي  

 لتمثل جهة تطوعية بدعو ورعاية اطفال ولنقل ا�خ��ة  لسفر�ق واملستلدات العاملية �� ملال الطفولة . وحماية الطفولة
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    2017 اار�ل 23تا��  سش�يل ال�جن  اح  

 2017 مارو 23تا��  اوهناع ال�جن  ان  : ال�الماً 

 -: رؤ�ة ال�جنة

سه�  ال�جن  س�  تِطيق نسع او ااِاث ن الرعا ل الاوني   ح ى رواكّ فر�ق �عاميل  املاار�، الااملي  خجوو  البِوث �  ال�،اي  

 .  �ش�ل عا  نمتا  الوسول  �ش�ل خاص

 :الهد  العام

 .  املهاان  �  نضع اخ�و  نال�،امج الالزم  إلوراً ال �اعا  البِ�ي  ناملجاي  حو  مرحو  الوسول 

 :مرجعية ال�جنة

 . تتبع ال�جن  �  نعنالها نمهامها س�  فر�ق �عاميل

 :املسؤولية واملهام

 :نضع خو  عنل �شنن

�و  نو�اع  املشا�ل ناحهياوا  اعاعي  لووسول  ناق�،ا  اخاوو  املناعب  لها انا �  الك �فع الهوويا  �شن��ا س�  .1

متوّ سوا�  السر�ق  . ن اق�،ا  و�اعا  و ر   سههم �  سهوي  ال وً ع�  ووافّ تر�و�  انتا  الوسول  مع نضع انلو�ا  

 .إلوراً ال �اعا 

 .و�اع  الهطا��ر ال   تص � من السر�ق �  سرا� مرحو  الوسول  نتط رم اق�،احا  نسع او الرونو سن نو  .2
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تط رم ال �اعا  ناحصا يا  نااِاث ل�جه  ال   تر�ّ �  الانل �  متا  الوسول  ناله خل املب�ر  �  الطواع�ن اخا�ومي .3

نن اخ�اص �  حا  احهياج السر�ق لذلك  نمراوا  الهطا��ر الصاو�  عن اخجها  الرعني  ��ذا الشنن نتط رم اق�،احا  الالزم  

 .لهوو�راا

تط رم مط�،حا  نتوويا  لوسر�ق حو  مِان� ال �اعا  نالرعا ل الاوني  املورنح  ملؤتنرا  نن�ش الانل اله ��بي  .4

 .اخ�او  االسر�ق

 .ارالع ع�  تتا�ب ال ن  اخرى �  سرا� ال �اعا  نتط رم الهوويا  الالزم  لالعهساو  م��ا.5

 :اجتماعات

 . رهم تِ ر  مواعي  نم�ان اوهناعا  االهنهيق ا�ن نع اً ال�جن  .1

 . ترفع ال�جن   تطا��راا س�  متوّ سوا�  السر�ق �ش�ل مههنر .2

ّ ِ  السر�ق اعاعي  .3   .ونيع نعنا  نافتاز اع اً تووعي  ننفق 

  أعضاء ال�جنة اساسية

ّ  الهووع نام الها�  •  االسر�ق ناف نامهم حهّ ��ب��م انتا
 
 : ونيع اع اً اال�جن  مججو�ن �عنيا

ال كهو�  ان  عب الرحنن الر�ا   •

اعهاا  حنان منصو�امل اح�   •

اعهاا  عالي  حه�ن املشر   •

ال كهو�  ااعن  فه  الشار�   •

ال كهو�  �ومر مِن  نحن  حبيّ  •

ال كهو�  نحال  مِن  فال  ال�ج�   •

  ال كهو�  عا�شه ورِان الاازمي •

ال كهو�  مزفه عا  خال  الاازمي  •

  ال كهو�  عن�،  راقو  الهي  مروان •

 ال كهو�  ا ى يساقه متو  الانة   •

 

انلاز ال�جنة  

قام  ال�جن  اوضع خو  عنل مل   عا  �امل لهِطيق نا افها املروو  م��ا  
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املشاركة بأ�شطة بادر - املنتدى الثا�ي لتنظيو و تطو�ر العمل التطو�� بدول ملس  التعاون 

 نحو الطة تنفيذية مش��كة 

 

تار�  النشاط 

  2017 مارو 15 -14

اخجه  املنرن  لونشاط  

نزا�  الشؤنن اوهناعي  نالانل – مركز تنني  املتهنع ااو� . 

فوع النشاط / ال�،فامج 

منه ى حوا�  نتباو  خ�،ا  . 

  اخا و� ناملشا�ك  من فر�ق �عاميل

تن  املشا�ك  ااملنه ى من قبل ع و  السر�ق عالي  حه�ن املشر  . 

نوع املشاركة من يبل فر�ق رساميل  

ح و� نمشا�ك  نتم سفاو  ونيع نع اً السر�ق حو  ما تم ررح  من مِان� ااملنه ى . (مرفق توميق االصو� ) 
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املشاركة بمحاضرة حقوق املرأة واملسؤولية اجتماعية 

تار�  النشاط 

  2017 مارو 16

اخجه  املنرن  لونشاط  

نزا�  الشؤنن اوهناعي  نالانل – سوا�  املرن  نالوسول  . 

فوع النشاط / ال�،فامج 

مِاضر  ت�طيسي . 

  اخا و� ناملشا�ك  من فر�ق �عاميل

تن  املشا�ك  ااملنه ى من قبل ع و  السر�ق وبِه عب الرزاق الهن ا  

نوع املشاركة من يبل فر�ق رساميل  

ح و� نمشا�ك  نتم سفاو  ونيع نع اً السر�ق حو  ما تم ررح  من مِان� ااملِاضر   .(مرفق توميق االصو� ) 

 

 

 

 وا وىل التوفيق

 


	ما تم انجازه لتحقيق الأهداف المرسومة حتى تاريخه

