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 يــــمذيـــــخ8 

ٙلف اٌٝ رّى١ٓ كٚه اٌّوأح فٟ ٕٕبػخ اٌَالَ ٚاٌٚغٜ ٍِزمٝ ٍٛه٠بد ٠ٖٕؼٓ اٌَالَ ِٕظّخ ِل١ٔخ ر

 ّو٠ه ١٘فًٛ ِٓ ثلػٛح. ػٍٝ اٌوأٞ اٌؼبَ اٌؼبٌّٟ ٚاٌَٛهٞ ٌّٚبْ رجٕٟ اٌَالَ ِٓ لجً ّٕٕبع اٌمواه

 ١ٛبفأ ِقزٍف ِٓ ٍٛه٠خ اِوأح ؼ١ٓأهث ِٓ أوضو ثؾٚٛه ػمل ٔٛػٙب ِٓ األٌٚٝ ٟ٘ ِجبكهح فٟ اٌىواِخ

 ."اٌَالَ ٠ٖٕؼٓ ٍٛه٠بد" ػٕٛاْ رؾذ اٌمب٘وح فٟ ِإرّوا   اٌَٛهٞ اٌّغزّغ

 أهـذاف انًهزم8ً

 ّٙبْ رّى١ٓ اٌّوأح اٌَٛه٠خ ِٓ اٌم١بَ ثلٚه فؼبي فٟ رؾم١ك اٌَالَ ٚثٕبء اٌل٠ّموا١ٛخ. 
  ٟاٌؾ١بح اٌؼبِخ ٚا١ٌَب١ٍخ.اٌّْبهوخ ف 
 َاٌؼًّ ػٍٝ ئؽالي هؤ٠خ ِٛؽلح ٌٍَال. 
 ٝثٕبء اٌزٚبِٓ ث١ٓ إٌبّطبد ٚإٌْطبء اٌن٠ٓ رؼٙلٚا ثبٌؼًّ ِؼب  ِٓ فالي اٌٍّزم. 

 اسزرارُجُبد انؼًــم8

 .اٌزْج١ه ِغ إٌّظّبد ٚاٌّغّٛػبد اٌزٟ رقلَ ٘لف اٌَالَ كافً اٌجالك ٚفبهعٙب .1

 اٌّغزّغ اٌَٛهٞ ػٍٝ ٕؼ١ل األفواك ٚاٌّغّٛػبد.ثٕبء لٕٛاد رٛإً ِغ فئبد  .2

 .ثٕبء اٌملهاد ٚرأ١ً٘ اٌىٛاكه اٌالىِخ ٌٍٕٙٛٗ ثٙنٖ اٌؾٍّخ .3

 رّى١ٓ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ِٓ اٌم١بَ ثلٚه فبػً فٟ ثٕبء اٌَالَ. .4

 اٌزوو١ي ػٍٝ اإلؽز١بعبد اٌفٛه٠خ ٚاٌٍّؾخ ٌألّقبٓ اٌّزٚوه٠ٓ ثبٌٕياع . .5
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 4102فٍ ػبو سىرَبد َصُؼٍ انسالو نًهزمً االجزًبػُخ ُشبطبد ان

 4101-04-10 .. ُحهى أو والغيؼرض أَذ

 ؽٍُ أَ ٚالغ...

ثبٌزؼبْٚ ِغ ِٕزلٜ اٌجٕبء اٌضمبفٟ ألبَ ٍِزمٝ ٍٛه٠بد ٠ٖٕؼٓ اٌَالَ 

, رؾذ ِفَٙٛ أَ ٚالغ ٍُؽ   ٚٛئٟ ثؼٕٛاْ "أٔذ"اٌز٠ٖٛو ٌٍ ب  ِؼوٙ

اٌٚٛء ٠ٚٙلف اٌّؼوٗ اٌٝ ئٌمبء , 2013اٌّوأح اٌَٛه٠خ ٌؼبَ 

ٚئثواى رْغ١غ اٌّٖٛه٠ٓ اٌْجبة ػٍٝ اإلثلاع ٚػٍٝ ٚالؼٙب 

رُ افززبػ ٚرط٠ٛو اٌضمبفخ اٌجٖو٠خ ٌلٜ اٌّغزّغ. اٌّٙبهاد 

 وبْٔٛ األٚي ٌّٚلح أٍجٛع وبًِ. 31اٌّؼوٗ ثزبه٠ـ 

 ّبهن فٟ اٌّؼوٗ ػلك ِٓ اٌّٖٛه٠ٓ اٌْجبة اٌّؾزوف١ٓ ٚاٌٙٛاح  

ٔذ ٌٍز٠ٖٛو اٌٚٛئٟ عبء ث١ٖغخ رفبػ١ٍخ ؽ١ش ّبهن أِؼوٗ 

اٌؾٚٛه ثبٌز٠ٖٛذ ػٍٝ اٌٖٛه ثبإلٙبفخ ٌٛعٛك ٌغٕخ ٌزم١ُ أفًٚ 

%  60% ِٓ ١ٖٔت اٌزؾى١ُ , ٌٍٚغّٙٛه 40وبْ  ٌٍغٕخ ٚاٌٖٛه, 

 ٚ ؽًٖ ٕبؽت أفًٚ ٕٛهح ػٍٝ عبئيح.

% ِٓ 60ٚثؼل فوى إٔٛاد اٌغّٙٛه ػٍٝ اٌٖٛه ٚاٌزٟ وبْ ٌٙب 

ٚعّؼٙب ِغ لواه ٌغٕخ اٌزؾى١ُ ٚاٌزٟ وبْ ٌٙب  ِغًّ اٌزؾى١ُ,

%, رُ إٌٛٛي ئٌٝ اٌٖٛهح اٌفبئيح ثبٌّؼوٗ, ٟٚ٘ اٌٖٛهح 40

فٟ رور١ت اٌٍٛؽبد فٟ اٌّؼوٗ ٚاٌزٟ  22اٌزٟ ؽٍّذ اٌولُ 

 2013ّبهوذ ثٙب ا٢َٔخ كػبء ٔج١ً ْٔبه ثبػزجبه٘ب اٌٍٛؽخ األلوة ٌّفَٙٛ اٌّوأح اٌَٛه٠خ 

 : اٌٖٛهح اٌفبئيح فٟ اٌّؼوٗ
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 يٍ انهىحبد انًشبركخ فٍ انًؼرض8
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 يٍ صىر االفززبح8
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 41028-11- 6  انؼــــبنًـٍ انًـرأح َــىو

 : صمبف١ز١ٓ فؼب١ٌز١ٓ اٌَالَ ٠ٖٕؼٓ ٍٛه٠بد ٍِزمٝ ألبَ اٌؼبٌّٟ اٌّوأح ٠َٛ ثّٕبٍجخ

رُ ػوٗ ف١ٍُ ؽغو اٌٖجو, اٌنٞ ٠ؾىٟ لٖخ أِوأح رؼ١ِ 

٠زٕبٚي ػاللخ ِغ ىٚعٙب اٌنٞ ٠ؼٕٟ ِٓ ًٍّ وبًِ, ٚاٌف١ٍُ 

٘نٖ اٌّوأح اٌّوأح ثيٚعٙب ِْٚبهوزٙب اٌٛعلا١ٔخ ٚثٛػ 

هٚؽٙب ٌيٚعٙب اٌنٞ الرؼوف اما وبْ ٠َّؼٙب أٚ ال. اٌف١ٍُ 

  هؽ١ّٟ ػز١كِٓ افواط اٌّقوط األفغبٟٔ 

 ئٌٝ رَؼٝ  اٌضب١ٔخ فىبٔذ ثؼٕٛاْ ٛبل١خ ٚفجو٠خأِب اٌفؼب١ٌخ 

 رؾ٠ًٛ فٟ اٌفؼبٌخ َِبّ٘زٙب فالي ِٓ اٌّوأح كٚه رفؼ١ً

 ٘نٖ رٛى٠غ ١ٌزُ ثبالٛفبي، فبٕخ لجؼخ ئٌٝ اٌٖٛف ٌفبفخ

 ِلاهًفٟ  اٌّزٛاعل٠ٓ األٛفبي ػٍٝ ثؼل ف١ّب اٌمجؼبد

 .اإل٠ٛاء

 

 4102-1-41 األو ػُـــذ

 

ؽ١ش  ْٔبٛبد ػلح رّّٕٚذ األَ، ػ١ل اؽزفب١ٌخ

 اٌْولٟ ٚاٌغٕبء ٌٍؼيف ١ٍِٛم١خ فولخ اٍزمجبي رُ

 ٚلل, غ١زبه, ٔبٞ, لبْٔٛ, ٚغٕبء ػٛك رّٕٚذ

 ؽب٠ه ّنا ا١ٌّّيح األٚثوا ِغ١ٕخ لبِذ

 أكائٙب فالي ِٓ اٌؾفً ٘نا فٟ ثبٌّْبهوخ

 ِٕٙب األَ ثؼ١ل اٌقبٕخ األغ١ٕبد ِٓ ٌّغّٛػخ

 أغ١ٕبد ِغّٛػخ اٌٝ ثبالٙبفخ اٌؾجب٠ت ٍذ

 ؽّٕب ئ٠بك اٌّغٕٟ لبَ ٚلل. وٍضَٛ أَ ١ٌٍَلح أفوٜ

 ثبإلٙبفخ ا١ٌْٙل أَ ثؼٕٛاْ فبٕخ أغ١ٕخ ثزأك٠خ

 وٍضَٛ ألَ ِؼوٚفخ ١ٍِٛم١خ ػيف ِمطٛػبد ئٌٝ

 .ف١وٚى ٚا١ٌَلح

 رُ  اٌّْٛع ئّؼبي ِٓ اإلٔزٙبء ثؼل ,اٌْٙلاء أِٙبد أعً ِٓ اٌّْٛع ثاّؼبي اٌؾٚٛه لبَ  ا١ٌْٙل ألَ رىو٠ّب  ٚاؽزواِب  

 ٘نا فٟ  ٌٛاٌلره رمٛي أْ رو٠ل ِبما" ثؼٕٛاْ وبْ ٚاٌٍنٞ ٌٍؾفً اٌَبثك ا١ٌَٛ فٟ ر٠ٖٛوٖ رُ اٌنٞ اٌم١ٖو اٌف١ٍُ ػوٗ

 .إٌّبٍجخ ثٙنٖ األِٙبد ٌغ١ّغ ٚاؽزواَ رمل٠و ووٍبٌخ اٌف١ٍُ ٘نا ٚعبء" ا١ٌَٛ
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 4102-4-4 سحــــــيزًُ   رأحإي بـــــأَ

 أٔب" ثؼٕٛاْ ِجبكهح اٌَالَ ٠ٖٕؼٓ ٍٛه٠بد ٍِزمٝ أٍٛك

 اٌزله٠ج١خ اٌٛهّبد ِٓ ٍٍٍَخ ٟ٘ ٚاٌزٟ"  ِز١١ّّيح ئِوأح

 ٚػٛاٍِٗ إٌغبػ ثّفبر١ؼ إٌَبء رؼو٠ف ئٌٝ رٙلف  اٌزٟ

 رؾف١ي ػٍٝ اٌؼًّ ٚ ّق١ٖبرٙٓ فٟ اٌز١ّّي ِٛاٛٓ ٚ

ٚػ ٚرؼي٠ي ٌل٠ّٙٓ اٌم١بكح ٚ اإلثلاع هٚػ  اٌّجبكهح ه 

 .ثبٌٕفٌ ٚاٌضمخ

 اٌَجغ اٌؼبكاد" ثؼٕٛاْ ثلأد اٌّجبكهح ٚهّبد أٌٚٝ

 إٌَبء ِٓ ِغّٛػخ ثؾٚٛه" رأص١وا   األوضو ٌألّقبٓ

 ِ لهٍبد -ِٛظفّبد -ِٕبىي هثبد" ِقزٍفخ فٍف١بد ِٓ

 .2014-6-2 ربه٠ـ فٟ" 

 اٌزٛإً ِجبكب,  اٌْق١ٖخ اإلكاهح ِجبكب, اٌْق١ٖخ اٌم١بكح ِجبكب, اٌْق١ٖخ اٌوؤ٠خ ِجبكب:  ؽٛي اٌٛهّخ رّؾٛهد

أِب اٌٛهّبد اٌالؽمخ فىبٔذ ػٓ لٛاػل اٌؼْك األهثؼْٛ . اٌّزٛاىْ اٌنارٟ اٌزغل٠ل ِجبكب,  اٌقالّق اٌزؼبْٚ ِجبكب, اٌزؼبٛفٟ

 .ٌالٍزفبكح ِٕٙب ثزطج١مبد ؽ١بر١خ ٌٍَٕبء ٍٛاء وبْ فٟ اٌؼًّ اَ فٟ ؽ١برٙٓ اٌْق١ٖخ
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 4102-2-40 كىرال انسالو 

 

هغُ اٌؾوة ..ثلٔب ٔغٕٟ,  رؾذ ّؼبه وٛهاي اٌَالَ""أٍٛك ٍِزمٝ ٍٛه٠بد ٠ٖٕؼٓ اٌَالَ ِْوٚع 

ِٓ ِقزٍف األػّبه ٚاٌقٍف١بد االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ثٙلف ا٠غبك َِبؽخ ثّْبهوخ ِغّٛػخ ِٓ إٌَبء 

ف اٌؾوة ٚرغٕٟ هغُ وً ظوٌٍَٕٚبء ٌٍزؼج١و اٌّوأح ػٓ مارٙب ٚاٌزفبػً ٚ ٌزوفغ ٕٛرٙب فٟ اٌغٕبء 

ثؾ١ش رىْٛ اٌجوٚفبد  .اٌّغ١ٕخ ّنا ؽب٠ه ثزله٠ت إٌَبء ػٍٝ اٌغٕبء ثْىً كٚهٞ ٚرمَٛٚاٌٛٛٓ. ٌٍَالَ 

 وً اٍجٛع فٟ ٠َٛ االص١ٕٓ 

 يٍ ثروفبد كىرال انسالو8
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 4102-6-44 انًـرأح ػُـىٌ فـٍ" يؼرض"

 

 ٠ٖٕؼٓ ٍٛه٠بد ٍِزمٝ ٠م١ّٗ ِؼوٗ صبٟٔ ٘ٛ"  اٌّوأح ػ١ْٛ فٟ"  ِؼوٗ

ر١ّّي ِؼوٗ فٟ ػ١ْٛ ٌّواح , ثبٌزؼبْٚ ِغ ِٕزلٜ اٌجٕبء اٌضمبفٟ اٌَالَ

 ٔظو٘ب ٚعٙخ ِٓ إٌَبء ػٓ أٚ ٔفَٙب ػٓ اٌّوأح رؼج١و و١ف١خؽٛي  ثّّٚٛٔٗ 

 أٍب١ٌتفٟ  افزالف ِغ اإلٔبس ِٓ اٌّْبهوبد فٟ اٌّؼوٗ وبٔٛا ع١ّغ, 

 اٌز٠ٖٛو أػّبي وّب رّّٕٚذ االػّبي أ٠ٚب   اٌوٍُ .اٌزؼج١و ِٚلاهً 

 ٚاٌطجبػخ اٌؾفو ألػّبي وبٔذ وّب, اٌي٠زٟ اٌز٠ٖٛو أػّبي ٚ اٌٚٛئٟ

 .إٌؾذ أػّبي ثبالٙبفخ اٌٝ  اٌّؼوٗ فٟ األوجو ا١ٌٖٕت اٌّؼل١ٔخ

 ١ِٕىبْ ػٍٝ ػٍّٙب فالي ِٓ ِقزٍف ر١ّي ِْٙٛه ٌغ١ٓ اٌّّّٖخ ٌؼًّ ٚوبْ

 ٚكافٍذ فَزبْ ٌٖٕبػخ اٌزبٌفخ ا١ٌَل٠بد ثمب٠ب اٍزقلِذ ف١ٗ اٌنٞ"  ِٛالط" 

 ِغ اٌّوأح ػاللخ ػٌٍٓزؼج١و  ث١ىبٍٛ ٚ و١ٍّذ ٌغٍٛزبف أػّبي ِٓ أعياء ِؼٗ

 .اٌّوآح
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 انسىرَخ انًرأح نًسبَذح اإلجزًبػٍ انمبَىٍَ انًركـس

 ثٙلف اٌّؾب١ِٓ ٚ اٌؾمٛل١١ٓ ِٓ ػلك ٠ُٚ ا٠ٌَٛلاء ِؾبفظخ فٟ لبٟٔٛٔ ِووي ثأْبء  اٌَالَ ٠ٖٕؼٓ ٍٛه٠بد ٍِزمٝ لبَ

 آفو ِىبْ أٞ فٟ أٚ اٌؼًّ أٚ إٌّيي فٟ ٍٛاء ٌٗ رزؼوٗ اٌنٞ اٌظٍُ ٚ االٙطٙبك ٚ اٌؼٕف أّىبي وبفخ ِٓ اٌّوأح ؽّب٠خ

 كْٚ ِغبٔب   ٚمٌه اٌّقزٖخ، اٌّؾبوُ ٚ اٌّؼ١ٕخ اٌلٚائو أِبَ اٌْىبٜٚ ِزبثؼخ ٚ اٌمب١ٔٛٔخ االٍزْبهاد ثزمل٠ُ اٌّووي ٠مَٛ ؽ١ش

 . لب١ٔٛٔخ أرؼبة أٞ رمبٟٙ

 أ٘لاف اٌّووي: 

 ّٚٙبْ اٌمٚبء ئٌٝ  ِورىج١ٙب رمل٠ُ ،ٚ اٌّوأح ٌٗ رزؼوٗ اٌنٞ االٙطٙبك ٚ اٌظٍُ ٚ اٌؼٕف أّىبي وبفخ ِٕب٘ٚخ - 1

 .ٌُٙ ػبكٌخ ِؾبوّخ

 ٚ ٔلٚاد رٕظ١ُ فالي ِٓ اٌّوأح ٌٗ رزؼوٗ اٌنٞ اٌظٍُ ٚ االٙطٙبك ٚ اٌؼٕف لٚب٠ب ؽٛي اٌٛػٟ ْٔو فٟ اٌَّبّ٘خ – 2

 .اٌمٚب٠ب ٘نٖ ؽٛي رٛػ١خ ثواِظ رزّٚٓ ٌمبءاد

 :اٌقلِبد

 مٌه فٟ هغجٓ ئما ٌٍمٚبء أٚ اٌّؼ١ٕخ ٌٍلٚائو ّىٛا٘ٓ ئ٠ٖبي فٟ َِٚبػلرٙٓ ٌٍَٕبء  اٌمب١ٔٛٔخ االٍزْبهاد رمل٠ُ – 1

 .ِغب١ٔب   ثٖٛهح

 ٚ اٌّغزّغ فٟ اٌؼبكاد ٚ اٌزمب١ٌل رواػٟ ٍو٠خ ثٖٛهح( ٚاٌزٙل٠ل االثزياى)  ِضً إٌَبء ٌٙب رزؼوٗ اٌزٟ اٌمٚب٠ب ِؼبٌغخ  -2

 ٌٍّْىالد اٌلل١مخ اٌّؼبٌغخ ػٍٝ رمَٛ

 

 4102-01-0"  انحُبح إنً...  انًىد يٍ" انسـالو جـذراٌ

 ػجو اٌؾ١بح ئٌٝ...  اٌّٛد ِٓ ػٕٛاْ رؾذ" اٌَالَ علهاْ" ِْوٚع ِٓ األٌٚٝ اٌّوؽٍخ اٌَالَ ٠ٖٕؼٓ ٍٛه٠بد ٍِزمٝ ٔفن

 اٌّْوٚع ٌزٕف١ن أٌٚٝ ِل٠ٕخ إٌجه ِل٠ٕخ افز١به ٚرُ اٌوإ٘خ، األؽلاس ِٓ ِجبّوح ٌزأص١واد رؼوٙذ ِلْ فٟ علهاْ ر٠ٍٛٓ

 ِٓ ٚثّْبهوخ....  ِزطٛػ١ٓ – ٛالة – ِٕٙل١ٍٓ – هٍب١ِٓ ، إٌجه ِل٠ٕخ ئٌٝ 2014-10 -1 ثزبه٠ـ اأرٛ ّٚبثخ ّبة 30

 اٌْزٛٞ ٌٍقٍٛك رَزؼل ثلأد ثبهكح ه٠ف١خ ِل٠ٕخ فٟ ٍالَ علاه ػًّ ٚرُ ، إٌجه ِل٠ٕخ أثٕبء ِٓ ػلكُ٘  ػٓ ال٠مً ٚثّب ِضٍُٙ

 .ثٙب اٌقبٓ
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 اٌّّو ٠ؼزجو الٔٗ اٌّل٠ٕخ فٟ أ١ّ٘خ مٚ ٠ؼزجو اٌنٞ اٌغلاه ٚ٘ٛ.. إٌجه ِل٠ٕخ فٟ اٌّمجوح علهاْ ػٍٝ هٍّذ ٌٛؽبد 9 ٔفند

 ٍٛهَ ػ١ٍٗ هٍُ ٚرُ إٌجه، ِل٠ٕخ فٟ األؽلاس فزوح فالي ٚػٕف١خ ١ٍب١ٍخ ألغواٗ اٍزقلَ أٔٗ وّب اٌّياهع ئٌٝ ٌٍطو٠ك

 .ػ١ٍٗ ٚاٌوٍُ ر٠ٍٕٛٗ ػجو ٌٍغلاه اٌؾ١بح ثاػبكح اٌٍّزمٝ لبَ ٌنا... ٚرؾو٠ٚبد

 ٚاٌغٕٝ اٌزٕٛع ػٍٝ رلي ٕ٘ل١ٍخ ٌٛؽخ ، اٌَالَ ؽّبِخ ، اٌَالَ ٕبٔؼخ اٌَٛه٠خ ٌٍّوأح هِي ػٓ ػجبهح وبٔذ اٌوٍِٛبد

 ٛج١ؼٟ ،ِٕظو ٚرواصٙب اٌّل٠ٕخ هِٛى ػٓ رؼجو ٌٛؽخ ئٌٝ ثبإلٙبفخ ، إٌجه ِل٠ٕخ فٟ اٌّٛعٛك اٌزؼب٠ِ رّضً ٌٛؽخ ، اٌَٛهٞ

 اٌّْوٚع اٍُ ِغ اٌٍّزمٝ ٌٛغٛ ألٛفبٌٙب،ٚأف١وا اؽزٚبٔٙب ٚٛو٠مخ اٌؾوة فٟ اٌّوأح ، ثّىٛٔبرٗ غٕٟ

 ؽوف١خ أْ ئال ، ٌإلٔغبى ل١بٍٟ هلُ ِب٠ؼزجو ٚ٘ٛ ِزوا ، 82 ؽٛاٌٟ ٌٛٛٗ ٠جٍغ اٌنٞ اٌغلاه ػٍٝ وبًِ، ٠َٛ ٌّلح اٌؼًّ اٍزّو

 .اٌؼًّ ثٙنا اٌم١بَ ػٍٝ ٍبػلد ِٓ ٟ٘ اٌغ١ل ٚاٌزٕظ١ُ ثبٌوٍُ لبَ ِٓ

 رملَ اٌزٟ ْٔبٛبد وً فٟ اٌّْبهوخ ػٍٝ ٚلبكهْٚ عب٘يْٚ ثأُٔٙ ِٚبفؼٍٖٛ ٌٖٛبِبل فالي ِٚٓ أولٚا اٌّل٠ٕخ ِٓ اٌّْبهو١ٓ

 . ئ٠غبثٟ أصو ػ١ٍٙب ٚر١ٚف ٌّل٠ٕزُٙ اٌَالَ

  اٌّْوٚع ػٓ اٌؼبَ اٌَّإٚي ِبٌه أ١ِوح ٚاألَٔخ اٌَالَ ٠ٖٕؼٓ ٍٛه٠بد ٌٍّزمٝ اٌؼبَ إٌَّكوّب لبِذ اٌلوزٛهح ِٕٝ غبُٔ 

 أٚي فٟٚ اٌّْوٚع أزٙبء ثؼل(  إٌجه ِل٠ٕخ ِغٌٍ هئ١ٌ – إٌجه ِل٠ٕخ ِفزٟ)  إٌجه ِل٠ٕخ فٟ اإلعزّبػ١خ اٌفؼب١ٌبد ثي٠بهح

 .اٌٍّزمٝ أ٘لاف ّٚوػ اٌؼًّ ٌز١ًَٙ اإلِزٕبْ ػٓ ٌٚزؼج١و ٌُٙ اٌْىو وً ٌزملَ األٙؾٝ ػ١ل أ٠بَ
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 رادَى سىرَبد أف أو

 أٍٛك ٍِزمٝ ٍٛه٠بد ٠ٖٕؼٓ اٌَالَ هاك٠ٛ هاك٠ٛ ٍٛه٠بد أف أَ ثبٌجش اٌزغو٠جٟ

 ثواِظ ػجو ٚاٌؼوث١خ، اٌَٛه٠خ اٌّواح لٚب٠ب ٠ٕبلِ ؽوّ  رفبػٍٟ ِٕجو ١ٌىْٛ

 رٛإً ٍٚبئً اٍزقلاَ ٚػجو اٌغ١ّغ ئٌٝ ٠ًٖ ٚث١َٜ ١ّك ثأٍٍٛة ِزقٖٖخ

 ِٓ ػلك ػٍٝ ئَ ئف ٍٛه٠بد هاك٠ٛ ٠ؼزّل وّب أٍٚغ الٔزْبه ٚرم١ٍلٞ اعزّبػٟ

 لٚب٠ب ِٚؼبٌغخ ثٕمً ٠مِْٛٛ ٚاٌن٠ٓ ٍٛه٠ب كافً اٌّٛعٛك٠ٓ اٌّؾزوف١ٓ اٌّوا١ٍٍٓ

 .ػب١ٌخ ث١ّٕٙخ اٌّوأح
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 :اٌوؤ٠خ

ّٟ  ثْىً ٠ٕبلِ ك١ٕ٠خ، أٚ ١ٍب١ٍخ ثأعٕلاد ِورجٜ غ١و َِزمال   ِْوٚػب   ١ٍىْٛ أٔٗ ئَ ئف ٍٛه٠بد هاك٠ٛ ٠وٜ  لٚب٠ب أٍبٍ

 اٍزؼواٗ ػٍٝ ٠ٚؾوٓ ا١ٌّٕٙخ، األفالل١خ ثبٌّؼب١٠و ٠ٍٚزيَ ػب١ٌخ ث١ّٕٙخ اٌّواح ثؼ١ْٛ اٌَٛه٠خ ٚاٌمٚب٠ب اٌَٛه٠خ اٌّوأح

 ٕٚؾ١فخ رٍفي١ٔٛ٠خ، ومٕبح أفوٜ، ئػال١ِخ أٔٛاػب   ٠ُٚ أٍٚغ ٌّْوٚع ٔٛاح ١ٌىْٛ ٠طّؼ وّب اٌّقزٍفخ، إٌظو ٚعٙبد

 .ِطجٛػخ

 :اٌّّٙخ

 ِفب١ُ٘ رىو٠ٌ ػٍٝ ٠ْٚغغ ٍٛه٠ب، فٟ ٚاٌّل١ٔخ اٌل٠ّموا١ٛخ اٌم١ُ ٠لػُ ٕٛرب   ٠ىْٛ أْ ئٌٝ ئَ ئف ٍٛه٠بد هاك٠ٛ ٠طّؼ

 .ع١ّؼب   اٌَٛه١٠ٓ ثأٌٛاْ ٍِٛٔخ ٍٛه٠ب وْٛ ػٍٝ ٠ٚإول ٚاٌل٠ّموا١ٛخ، اٌَالَ ثٕبء فٟ اٌّواح كٚه ٠ٚجوى ٚاٌؼلاٌخ، اٌّٛإٛخ

 فٟ ٚاإلَٔب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ ا١ٌَب١ٍخ اٌمٚب٠ب ػٍٝ اٌٚٛء ر١ٍَٜ فالي ِٓ ١ِٕٙخ ٕؾف١خ صمبفخ فٍك ئٌٝ االماػخ، رطّؼ وّب

 .ا٠ٌَٕٛخ ٚاٌمٚب٠ب ٍٛه٠ب،

 ًهزمً سىرَبد َصُؼٍ انسالو فٍ انًحبفظبد األخرينوانًجبدراد االجزًبػُخ ُشبطبد ان

  وػُذَخ وسالو فرح يجبدرح

 .ؽٍت ِل٠ٕخ فٟ أٛفبي ِغ ٚػ١ل٠خ ٍٚالَ فوػ ِجبكهح اٌَـالَ ٠ٖٕؼٓ ٍـٛه٠بد ٍِزمـٝ ألبَ

 اثزلأد ٚثؼل٘ب األٛفبي ػٛعٖٛ أّىبي ثوٍُ اٌّزطٛػ١ٓ ِٓ ػلك ثٗ لبَ ٚاٌنٞ ػبٌٛعٖٛ اٌوٍُ ْٔبٛ  ِغ ا١ٌَٛ ثلء

 ػاللخ ٚروثطّٙب اٌؾٟ ٔفٌ فٟ رمطٕبْ وبٔزب أٍور١ٓ لٖخ) و١ِٛل٠ٗ ثطو٠مخ ثؾٍت اٌوا٘ٓ اٌٛٙغ رزٕبٚي ٚاٌزٟ اٌَّوؽ١ٗ

 هٚاثٜ فأٔمطؼذ اٌّؼٛٔبد ثَجت ٚرقبّٕب اٌّلاهً ئؽلٜ ئٌٝ ٔيؽٛا األٚٙبع ٚٔز١غخ ٚاألٛفبي األً٘ ث١ٓ ل٠ٛخ عٛاه

 ٚرٖبٌؾذ اٌَبثمخ اٌنوو٠بد اٍزؾٚبه رُ مار١خ ِواعؼخ ٌؾظخ ٚفٟ ٚاألٚالك األً٘ ث١ٓ ٍبثمب   لبئّخ وبٔذ اٌزٟ اٌّؾجخ

 ِغ رزٕبٍت كل١مخ 30 ِلرٙب(  ثٙب ّٔو اٌزٟ اٌظوٚف ٌزغبٚى ٍالَ ئٌٝ ٚٔأٌٍ عبٔجب   اٌقالف ٌٕلع ِفبك٘ب هٍبٌٗ فٟ اٌؼبئٍزبْ

  األ٘بٌٟ ٚوبفخ األٛفبي ؽٚو٘ب ؽ١ش اٌَّزٙلفٗ اٌفئٗ

 وبفخ ٚرغ١ٙي اٌّلهٍخ ِمبػل ثٛاٍطخ األٌؼبة ٌّٕطمخ ِفزٛػ ٕٕلٚق رْى١ً رُ أْ ثؼل ٌألٛفبي األٌؼبة فؼب١ٌخ أطٍمذ صُ

 .DJ اي ثٛاٍطخ اٌالىِٗ اٌٖٛر١ٗ اٌزأص١واد

 ٌمٖٔ ٚاالٍزّبع ثبٌْٕبٛ أهائُٙ ٚأفن األ٘بٌٟ ٚثؼ٘ األٛفبي ِغ اٌّمبثالد ِٓ اٌؼل٠ل ئعواء رُ األٌؼبة فالي ٚفٟ

 ٚو١ٍٛ رّو و١ٍٛ ٖٔف) ٠ؾزٛٞ ٌألً٘ ٕغ١و ِؼٛٔٗ ٚو١ٌ ٌألٛفبي اٌؼ١ل أو١بً رٛى٠غ رُ اٌؾفً ٔٙب٠خ ٚفٟ ثؼُٚٙ ٔيٚػ

 (هى
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  6-10-2014سالو ولِّصخ ل ّصخ   يجبدرح

خ   ثّجبكهح 2014-10-6 ثزبه٠ـ اٌؼ١ل أ٠بَ صبٌش لبَ ، ؽٍت ِل٠ٕخ فٟ اٌَـالَ ٠ٖٕؼٓ ٍـٛه٠بد ٍِزمـٝ فو٠ك ّٖ خ لَ ّٖ  ٍالَ ٚلِ

 ا٢فو ٌٍمَُ اٌّى١بط ثؼ١ٍّخ ٚاٌم١بَ ا١ٌَلاد ِٓ ػلك ّؼو ٕٚجغ لٔ رُ ؽ١ش ٕجبؽب   اٌزبٍؼٗ اٌَبػخ فٟ اٌّجبكهح لأدث

 .ٌمٖٖٙٓ ٚاالٍزّبع ِؼٙٓ ِمبثالد إلعواء ثبإلٙبفٗ

 األًِ ىهع ٚئػبكح اٌقبهعٟ ثّظٙو٘ٓ اإل٘زّبَ ئاػبكح فالي ِٓ إٌبىؽبد إٌَبء ئٌٝ اٌؾ١بح ئػبكح ٘ٛ اٌّجبكهح ِٓ اٌٙلف

 ٚفَبهرُٙ ِؼبٔبرُٙ ػٓ ف١ٙب رؾلصٓ إٌَبء ٘إالء ِٓ لٖٔ ئٌٝ اإلٍزّبع ٚاٌّى١بط اٌمٖبد ئعواء أصٕبء ٚرُ ، لٍٛثُٙ فٟ

 .اٌَالَ ثٕبء فٟ اٌّوأح كٚه رفؼ١ً ١ٌزُ ِٚمزوؽبد عل٠لح ثؾ١بح أ١ِٕبرُٙ ئٌٝ ثبإلٙبفخ اٌلائوح اٌؾوة فٟ
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 4102-00-45ثبزار شغم إَذَب 

أٍٛمٗ ٍِزمٝ ٍٛه٠بد ٠ٖٕؼٓ اٌَالَ, ّٙٓ ِْوٚع كػُ اٌّوأح اٌّؼ١ٍخ اٌنٞ 

رُ اٍزٚبفخ ِغّٛػخ ِٓ إٌَبء ِٓ ِواوي اال٠ٛاء ١ٍٚلاد ِغزّغ ٚهثبد 

ّٙٓ ثبىاه) ّغً ئ٠لٔب( فٟ ٠َٛ اٌق١ٌّ ِٕيي ٌؼوٗ ِٕزٛعبرٙٓ ا١ٌل٠ٚخ 

 االوََٛاهاد, ٚاٌىو١ّٚٗ اٌٖٛف) األػّبيٚلل رّٕٚذ ٘نٖ  27-11-2014

 ٚهل١خ ف١ٕخ ٚأػّبي اٌّْغ اٌٝ ٙبفٗثبال, ٚاٌْٛوٛال اٌؾ٠ٍٛبد, ا١ٌل٠ٚخ

. ؽٚو اٌجبىاه ١ٍلاد ٚهعبي ِٙزّْٛ ثبٌؼًّ ا١ٌلٚٞ ثبالٙبفخ اٌٝ (ٚىعبع١خ

ئْ كػُ إٌَبء ِٓ فالي ّواء ِٕزٛعبرٙٓ ا١ٌل٠ٚخ ال ٠ف١ل٘ٓ اٌٖؾبفخ اٌّؾ١ٍخ. 

ئلزٖبك٠ب  ٚؽَت ٌٚىٓ أ٠ٚب  ٔف١َب  ؽ١ش رْؼو إٌَبء ثم١ّخ ػٍّٓ ٠ٚورفغ 

 ارٙٓ.ّؼٛه اٌزمل٠و ٌن
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 4102-04-4 شرَفٍ أحًذ ػبدل انسىرٌ وانشبػر وانروائٍ نهكبرت شؼرَخ أيسُخ

 اٌْبػو أؽ١ب٘ب أكث١خ أ١َِخ األٚي وبْٔٛ ِٓ اٌضبٟٔ اٌضالصبء ٠َٛ اٌضمبفٟ اٌجٕبء ِٕزلٜ ٚ اٌَالَ ٠ٖٕؼٓ ٍٛه٠بد ٍِزمٝ ألبَ

 ثاٌمبء فالٌٙب اٌْبػو لبَ. ػٖوا   اٌواثؼخ اٌَبػخ رّبَ فٟ ٚمٌه,  ٍالِخ ٔن٠و اٌغ١زبه ػبىف ثّْبهوخ ّو٠فٟ أؽّل ػبكي

 رزٕفٌ أْ اٌيٚعخ اٌّوأح رٍجش فٍُ, اٌغيي ئٌٝ أ١ًِ وبْ ِؼظّٙب ٌىٓ, اٌّٚب١ِٓ ٚ اٌّٛا١ٙغ اٌّزٕٛػخ اٌمٖبئل ِٓ اٌؼل٠ل

 ث١ٓ ِٓ أفوٜ أٔضٝ ظٙود ؽزٝ اٌقطٛٛ فالي ِٓ رؾٕٛ ٚاٌلرٗ رىل ٌُ ٚ,  ػ١ْمزٗ رقوط ؽزٝ اٌْبػو أٚهاق فالي ِٓ

 ػٍٝ اٌّوافك اٌغ١زبه ػيف ٍبػل ٚلل, وزبثبرٗ ِؼظُ فٟ اٌَبئلح اٌؾبٌخ اٌْبػو٠خ ٚاٌؾبٌخ اٌِٛبَٟٔ اٌؼجك فىبٔذ, أٚهالٗ

 أمْ ِٓ وج١وح ؽٖٛ إٌٛربد ٌٙنٖ فىبْ اٌىٍّبد هافمذ اٌزٟ اٌؼنثخ األٔغبَ ِٓ ٍبؽو عٛ ٚفٍك اٌَّؼٟ اإل٠ٙبَ رٛو١ل

 .ٚاٌْبػو اٌَّزّؼ١ٓ ث١ٓ ِفزٛػ ٔمبُ األ١َِخ ٘نٖ رٍٝ. أ٠ٚب   ٚلٍجٗ اٌَّزّغ
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 بدـوانزذرَجـ ـمـانؼً بدــــــورش

  4102-0-41و   انسـال صُــبػخ فٍ انًـرأح دور

 اٌّوأح كٚه ؽٛي ػًّ ٚهّخ 2014-1-20 ثزبه٠ـ اٌيثلأٟ صبئواد رغّغ ِغ ثبٌزؼبْٚ اٌَالَ ٠ٖٕؼٓ ٍٛه٠بد ٍِزمٝ ػمل

 اٌيثلأٟ ِل٠ٕخ فٟ اٌٍّزمٝ َِٕمخ َِزٛ أثٛ ِإِٕخ ا١ٌَلح اٌٛهّخ ثزمل٠ُ لبَ ، اٌَالَ ٕٕبػخ فٟ

 ٘نٖ ِٓ االٍزفبكح ثٙلف ٍَِؾخ ٔياػبد ّٙلد اٌزٟ اٌجٍلاْ فٟ اٌَالَ ئؽالي فٟ ٚرغبهثٙب اٌّوأح كٚه اٌٛهّخ رٕبٌٚذ

 اٌَٛه٠خ اٌؾبٌخ ػٍٝ رطج١مٙب ئِىب١ٔخ فٟ ٚإٌظو اٌزغبهة

 اٌَالَ ٚثٕبء اٌّغزّغ ثٕبء اٌٝ اٌطبلبد رٛع١ٗ فٟ اٌؾوة ِٓ ٚاالٍزفبكح ٔؼّخ ئٌٝ إٌمّخ رؾ٠ًٛ ّؼبه ٌٍٛهّخ وبْ

 

 4102-1-1ورشخ انؼذانخ االَزمبنُخ 

 

 

 اٌؼلاٌخ"  ثؼٕٛاْ ػًّ ٚهّخ اٌَٛهٞ اٌّلٟٔ اٌّغزّغ ٌجٕبء عنٚه ِٕظّخ ِغ ثبٌزؼبْٚ اٌَالَ ٠ٖٕؼٓ ٍٛه٠بد ٍِزمٝ ألبَ

  كِْك فٟ اٌٍّزمٝ ِمو فٟ"  االٔزمب١ٌخ

 ٚٛو٠مخ اٌؾم١مخ ٌغبْ ٚأ١ّ٘خ اٌؾم١مخ ِؼوفخ فٟ اٌؾك ، رطج١مٙب ٚا١ٌبد أ٘لافٙب االٔزمب١ٌخ اٌؼلاٌخ ِفب١ُ٘ اٌٛهّخ رٕبٌٚذ

 .ٍٛه٠ب فٟ االٔزمب١ٌخ ٌٍؼلاٌخ اٍزوار١غ١خ اٌٝ ٌٍٕٛٛي ٚغ١ٕخ ٚاٍؼخ ِٕبلْخ ئٌٝ ثؼل٘ب ١ٌٕزمً ، ٚافز١بهُ٘ ػٍُّٙ

 اٌؼٖف اٍٍٛة ِؼزّل٠ٓ ، االٔزمب١ٌخ اٌؼلاٌخ ِغبي فٟ ِقزٍفخ ثٍلاْ رغبهة رٕبٌٚذ اٌزٟ ٚاٌٛصبئك ثبألفالَ غٕٟ وبْ اٌزله٠ت

 . اٌّزلهث١ٓ ٌلٜ ٚاٌْغف اٌفٚٛي اصبهح ثغ١خ اٌزفى١و ػٍٝ اٌّؾوٙخ ٚاالٍئٍخ اٌنٕٟ٘

 اٌز١بهاد ثؼ٘ ػٓ ِّض١ٍٓ اٌٝ ثبإلٙبفخ ٍٛه٠ب فٟ ؽب١ٌب اٌّٛعٛكح اٌّل١ٔخ اٌّغّٛػبد ِّض١ٍٓ ِٓ ػلك ثبٌزله٠ت ّبهن

 .اٌَٛه٠خ اٌّؾبفظبد ِٚقزٍف كِْك ِٓ ا١ٌَب١ٍخ ٚاألؽياة
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 4102-11-47 وانسالو األيٍ انًرأح

 ثؼٕٛاْ ػًّ ٚهّخ اٌّلٟٔ اٌّغزّغ ٌجٕبء عنٚه ِٕظّخ ِغ ثبٌزؼبْٚ اٌَالَ ٠ٖٕؼٓ ٍٛه٠بد ٍِزمٝ لبَأ

 َٔبء اٍزمجبي رُ اٌؼًّ ٚهّخ ِغ ٛاىٞٚثبٌز 2014-03-29 اٌَجذ ٠َٛ فٟ"  ٚاٌَالَ األِٓ اٌّوأح"

 ِٕٚظّخ اٌَالَ ٠ٖٕؼٓ ٍٛه٠بد ٍِزمٝ ِْوٚع ّٙٓ مٌه ٚعبء, ٚث١ؼٙب اٌقبٕخ ِٕزٛعبرُٙ ٌؼوٗ

 ِؼب  " ٚعّؼ١خ" ؽٍت اعً ِٓ" عّؼ١خ ؽٚود اٌزٟ اٌّغّٛػبد ِٚٓ اٌّؼ١ٍخ اٌّوأح ٌلػُ عنٚه

 ".ٔورمٟ

 :اٌزب١ٌخ ّؾبٚهاٌ ػٓ اٌزؾلسرُ 

 .اٌَالَ ِٚفبٚٙبد ارفبل١بد فٟ إٌَبء ِْبهوخ ػٓ ٚئؽٖبئ١بد َٔت          -

  .ا١ٌَلاد ٌجؼ٘ اٌؼب١ٌّخ إٌغبػ لٖٔ ثؼ٘          -

 .ٚاألِٓ ٚاٌَالَ اٌّوأح ثْأْ األِٓ ِغٌٍ لواهاد ػٓ ٌّؾخ          -

  .1325 اٌمواه ِفب١ُ٘          -
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   0143 نهمرار انىطُُخ انخطخ يمزرح نًُبلشخ ػًم ورشخ

47-11-4102 

 ٘نٖ ػٍٝ ٚثٕبء 2014-03-29 ٠َٛ فٟ"  ٚاٌَالَ االِٓ اٌّوأح" ثؼٕٛاْ َبثمخاٌ ؼًّاٌ ٌٛهّخ الؽمٗ ٘نٖ اٌؼًّ ٚهّخ عبءد

 أصٕبء ؽًٖ اٌنٞ اٌنٕٟ٘ اٌؼٖف ػ١ٍّخ ػٓ إٌبرغخ اٌّمزوؽخ ا١ٌٕٛٛخ اٌقطخ ١ٕٚبغخ ٌّزبثؼخ ٌغٕخ رْى١ً رُ اٌٛهّخ

 .اٌٛهّخ

 ْٚٔبٛبد رأٍَذ ٚو١ف اٌَالَ ٠ٖٕؼٓ ٍٛه٠بد ٍِزمٝ ِٕظّخ ٚػٓ ٔفَٙب ػٓ غبُٔ ِٕٝ اٌلوزٛهح ثزؼو٠ف اٌٛهّخ اثزلأد

, اٌل١ٌٚخ االرفبلبد فٟ ٚكٚه٘ب اٌّوأح لٚب٠ب ػٍٝ رؼًّ اٌَالَ ٠ٖٕؼٓ ٍٛه٠بد ٍِزمٝ ِٕظّخ أْ غبُٔ ِٕٝ. ك ٚث١ٕذ, اٌٍّزمٝ

 .االٔزمب١ٌخ ٚاٌؼلاٌخ -اٌم١بكح وّٙبهاد رمل٠ّٙب رُ اٌزٟ اٌؼًّ ٚهُ ِٓ ثؼ٘ ٚػلّكد

 ٚاٌّٛافمخ ٚوزبثزٙب اٌقطخ ٘نٖ ِٓ االٔزٙبء ثؼل أْ ام االعزّبػبد ٘نا ٚأ١ّ٘خ اٌٛهُ ٘نٖ ػًّ آ١ٌٗ غبُٔ ِٕٝ.ك ٚٙؾذ ٚلل

 .رٕف١ن٘ب ػٍٝ ٌٍؼًّ ٌٍلٌٚخ رمل٠ّٙب صُ ِٚٓ ا١ٌّضبق َٔبء ثؾٚٛه ئٛاللٙب ١ٍزُ, ػ١ٍٙب

 اٌّمزوػ ٘نا رفب١ًٕ ثؼوٗ ٚلبِذ ،"ئهّبكٞ ِجلئٟ ِمزوػ" ػٕٛاْ رؾذ اٌّجلئ١خ اٌقطخ ِبٌه أ١ِوح ا٢َٔخ للِذ

 أهثغ فالي ِٓ األهٗ ػٍٝ اٌفؼٍٟ اٌزطج١ك ؽ١ي ئٌٝ اٌقطخ ٘نٖ رٕمً اٌزٟ اٌؼ١ٍّخ االٍزوار١غ١بد ّٚوػ وبٍِخ، ِٚىٛٔبرٗ

 .اٌزؼي٠ي – اٌّْبهوخ – إٌّغ – اٌؾّب٠خ:  أٍب١ٍخ ِؾبٚه
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 2014-6-23   انًـرأح ضذ انزًُُس أشكبل جًُغ ػهً انمضبء ارفبلُخ نًُبلشخ ، حىارَخ جهسخ

 إٌبّط١ٓ ِٓ ػلك ث١ٓ اٌٍّزمٝ ِىزت فٟ ؽٛاه٠خ عٍَخ ، 2014-6-23 األؽل ٠َٛ اٌَالَ ٠ٖٕؼٓ ٍٛه٠بد ٍِزمٝ ألبَ

 .اٌّوأح ثمٚب٠ب اٌّٙز١ّٓ ٚاٌؾمٛل١ٓ

 اٌَالَ ٠ٖٕؼٓ ٍٛه٠بد ٍِزمٝ ٠لػٛوُ(  ٚاٌضبٌش اٌضبٟٔ) اٌلٚهٞ ٌٍزمو٠و اٌؾىِٛخ ِٕبلْخ ِٛػل الزواة ِغ رّذ اٌغٍَخ

 .٦٠٠٢ ػبَ فٟ اٌز١ّي إلٌغبء اٌّزؾلح األُِ ٌغٕخ للِزٙب اٌزٟ اٌز١ٕٛبد ِٕبلْخ ٚ ٌٍٕظو

 ػٍٝ اٌٚٛء ئٙبءح ثٙلف ، ثؼل اٌزٕف١ن ِٛٙغ رٛٙغ ٌُ ٚاٌزٟ رٕف١ن٘ب رُ اٌزٟ األِٛه ٌج١بْ اٌز١ٕٛبد ٘نٖ ِٕبلْخ رُ ؽ١ش

 .اٌز١ٕٛبد ٘نٖ ٌزٕف١ن ػًّ أ١ٌبد ٚألزواػ اٌزم١ٖو عٛأت
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 4102-14-42 األونً انىرشـخ - انُـساع وحم انزفـبوض فـٍ إنً يذخم

التفاوض وحل النزاع" لتدرٌب مجموعتً عمل أقام ملتقى سورٌات ٌصنعن السالم ورشة تدرٌبٌة بعنوان " مدخل إلى فـن 

  .4102/آب/42مدنً ناشطتٌن فً محافظتً حلب والسوٌداء. ُعقدت الورشة فً دمشق بتارٌخ 

ٌّفب١ُ٘ إٌياع ٚث١ئزٗ ْٚٔٛئٗ، ثبإلٙبفخ ٌؼوٗ ِواؽً رطٛه إٌياع ٚٛوق رؾ١ٍٍٗ وّملِخ ٌؾٍٗ، ٚروافك مٌه  رُ ػوٗ

ٌزٟ رُ ف١ٙب رطج١ك اٌّؼبهف اٌزٟ عوٜ ػوٙٙب ِضً رؾل٠ل أٛواف إٌياع، ِٚواؽً ِغ اٌؼل٠ل ِٓ األٌؼبة اٌزفبػ١ٍخ ا

 رطٛهٖ.

ثبإلٙبفخ ئٌٝ أُ٘ األٍب١ٌت ا١ٌٍَّخ ٌؾً إٌياع، وبٌؾٛاه ٚاٌزفبٚٗ ٚاٌٍٛبٛخ ٚاٌزؾى١ُ، ٚرُ ػوٗ اٌفوق ث١ٓ وً ِٕٙب، 

رُ رٛى٠غ أٚهاق ػٍٝ اٌّْبهو١ٓ رزّٚٓ ٚعوٜ اٌزٍٛغ فٟ ِؾٛه اٌزفبٚٗ ِٓ فالي ػوٗ ِجبكئٗ ٚلٛاػلٖ ٚأٔٛاػٗ، وّب 

لٛاػل اٌؾٛاه ٕٚفبد اٌّفبٚٗ إٌبعؼ، ثبإلٙبفخ ٌٍؼل٠ل ِٓ اٌٖٛه ٚاألِضٍخ اٌزٟ رزؼٍك ثّٛٙٛع اٌٛهّخ، ٚلبَ 

اٌّْبهوْٛ ثزٕف١ن اٌؼل٠ل ِٓ األٌؼبة اٌزٟ أؼىٌ ِٓ فالٌٙب فُّٙٙ ٌّب رُ ػوٙٗ ِٕٚبلْزٗ ّٙٓ اٌمَُ إٌظوٞ فٟ 

ػلح ؽبالد رّض١ً ٌٕياػبد ٚرطج١ك ٌّٙبهاد اٌزفبٚٗ ػ١ٍٙب ِٓ فالي أِضٍخ رُ رمل٠ّٙب ٌُٙ ِٓ لجً  اٌٛهّخ، فىبٔذ ٕ٘بن

 اٌّلهث١ٓ.

وّب عوٜ ػوٗ ألُ٘ أكٚاه ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ثّقزٍف ِغبالد ػٍّٙب فٟ اٌَّبّ٘خ فٟ ؽً إٌياػبد، ؽ١ش رُ 

 ب ٘نٖ إٌّظّبد فٟ اٌزقف١ف ِٓ ؽلح إٌياع فٟ ٍٛه٠ب.ٛوػ أِضٍخ ػل٠لح ِٓ رغبهة اٌّْبهو١ٓ ػٓ األكٚاه اٌزٟ رٍؼجٙ
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 4102 /00/15 انثبَُخ انىرشـخ - انُساع وحم انزفبوض فٍ إنً يذخم

ملد اٌٛهّخ فٟ  ألبَ ٍِزمٝ ٍٛه٠بد ٠ٖٕؼٓ اٌَالَ ٚهّخ رله٠ج١خ ثؼٕٛاْ " ِلفً ئٌٝ فـٓ اٌزفبٚٗ ٚؽً إٌياع"، ػ 

ُٙ اٌزله٠ت صالس ِغّٛػبد ِٓ اٌّْبهو١ٓ للِٛا ِٓ ؽّٔ ٚؽٍت ٚٛوًٛٛ،  .2014/أ٠ٍٛي/13 - 12 -11كِْك 

 ُٚ٘ ٔبّطٛ ػًّ ِلٟٔ ِٓ فالي فوق ػٍُّٙ اٌزٟ رؼٕٝ ثْٕبٛبد ٚلٚب٠ب ِؾ١ٍخ ِقزٍفخ.
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 انُضـبل انالػُفـٍ وكسـت انزأَُـذ

ملد ألبَ ٍِزمٝ ٍٛه٠بد ٠ٖٕؼٓ اٌَالَ ثبٌزؼبْٚ ِغ  ِؼبثو ٚهّخ رله٠ج١خ ثؼٕٛاْ " إٌٚبي اٌالػٕفٟ ٚوَت اٌزأ١٠ل"، ػ 

 .2014/ رْو٠ٓ األٚي / 21 -20اٌٛهّخ فٟ كِْك 

ثبإلٙبفخ  –ِؾبفظخ ؽّٔ  –ِؾبفظخ ٛوًٛٛ  –ِؾبفظخ ؽٍت  -اٌزله٠ت وبْ ٌّغّٛػخ ِزلهث١ٓ ِٓ ِؾبفظخ ا٠ٌَٛلاء 

ُٚ٘ ٔبّط١ٓ ػًّ ِلٟٔ ِٓ فالي فوق ػٍُّٙ اٌزٟ رؼٕٝ  ِْبهن، 20ئٌٝ ِؾبفظخ كِْك ، اٌؼلك اٌىٍٟ ٌٍّْبهو١ٓ 

 ثْٕبٛبد ٚلٚب٠ب ِؾ١ٍخ ِقزٍفخ.
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 4102 ـ 00 ـ 04 انسُذاو وارفبلُخ ، انًحهُخ انمىاٍَُ ظم فٍ انًرأح والغ

ّٓ  ٍٛه٠بد ٍِزمٝ" ِغ ثبٌزؼبْٚ"  اٌَٛه٠خ اٌّوأح ٌَّبٔلح اإلعزّبػٟ اٌمبٟٔٛٔ اٌّووي"  ألبَ  ٠َٛ َِبء " اٌَالَ ٠ٖٕؼ

 :2014 ـ 11 ـ 12 األهثؼبء

 ػٍٝ اٌٚٛء ر١ٍَٜ رُ .اٌّووي ِل٠و ، ػياَ أ٠ُٙ اٌّؾبِٟ أٌمب٘ب (  ا١ٌَلاٚ ٚارفبل١خ ، اٌّؾ١ٍخ اٌمٛا١ٔٓ ظً فٟ اٌّوأح ٚالغ)

 فٟ اٌوعً ِغ اٌَّبٚح ٌٙب رؾمك ٚ اٌّوأح رٕٖف اٌزٟ ٚ( CEDAW) اٌّوأح ٙل اٌز١١ّي أّىبي ع١ّغ ػٍٝ اٌمٚبء ارفبل١خ

 ثؼ٘ ػٍٝ اٌَٛه٠خ اٌؼوث١خ اٌغّٙٛه٠خ رؾفظبد إٌلٚح رٕبٌٚذ وّب االعزّبػ١خ ٚ االلزٖبك٠خ ٚ ا١ٌَب١ٍخ اٌؾ١بح ١ِبك٠ٓ ع١ّغ

 اٌزٟ إٌٖٛٓ ِٓ ٠قٍٛ ال اٌنٞ اٌَٛهٞ اٌلٍزٛه فٟ اٌّوأح اٌٝ ٚالغ رطولذكما . هٚؽٙب أفمل٘ب ِّب االرفبل١خ ٘نٖ ِٛاك

ل َّ  اٌّوأح ؽك فٟ اٌّغؾفخ إٌٖٛٓ ثؼ٘ ػٍٝ ئٙبءاد ذٚللِ . صب١ٔخ كهعخ ِٛاٛٓ ِٕٙب رغؼً ٚ ٙل٘ب اٌز١١ّي رغ

 الزٖبك٠ب   ٚ ١ٍب١ٍب   اٌّوأح رّى١ٓ ٚعٗ فٟ ػمجخ رمف اٌزٟ ٚ( اٌْق١ٖخ األؽٛاي - اٌؼمٛثبد - اٌغ١َٕخ)  لٛا١ٔٓ فٟ اٌَٛه٠خ

 . ؽمٛلٙب ألثَٜ ٕبهفب   أزٙبوب   رْىً ٚ اعزّبػ١ب   ٚ

 انسىَذاء -انثبنثخ انىرشخ - انُساع وحم انزفبوض فٍ إنً يذخم

ملد اٌٛهّخ فٟ  ألبَ ٍِزمٝ ٍٛه٠بد ٠ٖٕؼٓ اٌَالَ ٚهّخ رله٠ج١خ ثؼٕٛاْ " ِلفً ئٌٝ فـٓ اٌزفبٚٗ ٚؽً إٌياع"، ػ 

 .2014/رْو٠ٓ اٌضبٟٔ/ 15 -14ا٠ٌَٛلاء ثزبه٠ـ 

 – 12ػلك اٌّْبهو١ٓ ِٓ ا٠ٌَٛلاء ُٙ اٌزله٠ت ِغّٛػخ ِٓ اٌّزلهث١ٓ ِٓ ِؾبفظزٟ ا٠ٌَٛلاء ٚكهػب ؽ١ش وبْ

ِْزون ِٓ ْٔطبء اٌؼًّ اٌّلٟٔ فٟ ِل٠ٕخ ا٠ٌَٛلاء ٚٔبىؽ١ٓ ِٓ ِل٠ٕخ  ١ٌ16ىْٛ اٌّغّٛع اٌىٍٟ  4ٚاٌّْبهو١ٓ ِٓ كهػب 

 كهػب.

ألسالٌب السلمٌة لحل النزاع، حٌث تم شرح األسالٌب كلها بطرٌقة باالضافة الى  عرض لتعارٌف النزاع المختلفةتم 
أدوار منظمات المجتمع المدنً بمختلف , باالضافة الى شرح التفاوض كطرٌقة من طرق حل النزاع السلمٌة و  أكادٌمٌة

مجاالت عملها فً المساهمة فً حل النزاعات، حٌث تم طرح أمثلة عدٌدة من تجارب المشاركٌن عن األدوار التً تلعبها 
 .هذه المنظمات فً التخفٌف من حدة النزاع فً سورٌا
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 4102-00-46انسُذاو ارفبلُخ حىل ػًم ورشخ

 اٌّوأح رّى١ٓ فطخ ّٚٙٓ ، ا١ٌَب١ٍخ اٌؾ١بح فٟ اٌّوأح ِْبهوخ رفؼ١ً ػٍٝ اٌَالَ ٠ٖٕؼٓ ٍٛه٠بد ٍِزمٝ ػًّ ٔطبق فٟ

 اٌَٛه٠خ ثبٌّوأح ٌٍٕٙٛٗ اٌالىِخ اٌزٛػ١خ ْٚٔو ثؾمٛلٙب

 ٚمٌه ،" اٌّوأح ٙل اٌز١١ّي أّىبي ع١ّغ ػٍٝ اٌمٚبء" ا١ٌَلاٚ ارفبل١خ ؽٛي ػًّ ٚهّخ اٌَالَ ٠ٖٕؼٓ ٍٛه٠بد ٍِزمٝ ألبَ

 – ؽّٔ)  اٌَٛهٞ اٌّؾبفظبد ِقزٍف ِٓ ٚإٌبّط١ٓ ٚاٌؾمٛل١ٓ اٌمب١ٔٛٔٓ ِٓ 25 ٚثؾٚٛه ، 2014-11-28 كِْك فٟ

 (. اٌؾَىخ –ا٠ٌَٛلاء - كِْك ه٠ف – كِْك – ؽٍت – ٛوًٛٛ – اٌالمل١خ

 ثطو٠مخ رٕبٌٚٙب رُ اٌزٟ ٚاٌَّٙٛ اٌْٛاغً ِقزٍف رغّغ ٟٚ٘ ، ٌٍّوأح ّبٍِخ ؽمٛق ّوػخ ٟ٘ ١ٍلاٚ ئرفبل١خ أْ ٠نوو

 .اٌّزؾلح األُِ ِٕظِٛخ ِغًّ فٟ ِقٖٖخ

 اٌؼبَ فٟ ػ١ٍٙب اٌزٛل١غ ثبة ٚفزؼ. 1979 األٚي وبْٔٛ فٟ اٌّزؾلح ٌألُِ اٌؼبِخ اٌغّؼ١خ لجً ِٓ ١ٍلاٚ ارفبل١خ اػزّبك رُ

 ػٍٝ ٕبكلذ كٌٚخ185 وبٔذ 2008 أة ؽٍٛي ِٚغ.  ثٍل20 ػ١ٍٙب ٕبكق اْ ثؼل 1981 أ٠ٍٛي فٟ ٔبفنح ٌزٖجؼ ، 1980

 .ئ١ٌٙب االّٔٚبَ

 :ٟ٘ هئ١َ١خ ِجبكب صالصخ ػٍٝ اٌّوأح ؽمٛق رورىي ، ١ٍلاٚ ارفبل١خ ثّٛعت

 .اٌَّبٚاح ِجلأ •

 .اٌز١١ّي ػلَ ِجلأ •

 .اٌلٚي اٌزياَ ِجلأ •
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 انهمبءاد انزشبورَخ 

 4102-0-4انسالو  صُبػخ فٍ انًرأح دور

 ِٓ اِوأح  60أوضو ِٓ ٚلل رُ ثؾٚٛه  اٌَالَ ٕٕبػخ فٟ اٌّوأح كٚه ؽٛيوبْٔٛ اٌضبٟٔ رُ ػمل ٌمبء رْبٚهٞ  6فٟ ربه٠ـ 

 ف١ٙب اٌَالِْبهن ٠ٖٕؼٓ ٍٛه٠بد ٍِزمٝ ِغ ثبٌزؼبْٚ اٌَٛهٞ اٌّغزّغ أ١ٛبف وبفخ ٠ّضٍٓ اٌَّزمالد، اٌَٛه٠بد إٌبّطبد

ملد َِٚزمالد، ِزؼلكح ١ٍب١ٍخ فٍف١بد ِٚٓ اٌَٛه٠خ إٌّبٛك ِقزٍف ِٓ َٔبء  وبْٔٛ/6 االص١ٕٓ ٠َٛ كِْك فٟ اٌٛهّخ ػ 

 .2014/ اٌضبٟٔ

 استحقاقات ظل فً السورٌة المرأة أولوٌات ووضع السالم صناعة فً المرأة دور هدفت الورشة الى مناقشة

 .4 جنٌف مؤتمر

 المسلح النزاع إنهاء فً غاٌاته إلى الوصول فً ٌنجح لكً ٌحتاج 4 جنٌف مؤتمر أن الُمؤتِمرات على وقد أكدت

 والسورٌات السورٌٌن عموم من حقٌقٌٌن ممثلٌن مشاركة ٌضمن أن السورٌة، لألزمة سٌاسً حل إلى والوصول

 وأن المؤتمر، فً إطالقها المزمع التفاوضٌة بالعملٌة البالد داخل النساء تمثٌل على التشدٌد مع سورٌة، داخل

 حقٌقً. سٌاسً مسار خالل من فعال دور الممثلٌن لهؤالء ٌكون

 تورٌد تمنع تدابٌر التخاذ الجدي العمل ٌتطلب السالم على اتفاق هو 4 جنٌف مؤتمر أن إلى المؤتمر خلص كما

 مع لكنه الجوار، دول عبر سورٌا إلى اإلرهاب تورٌد عن والكف السورٌة، األراضً إلى والمسلحٌن األسلحة

 هٌئة تشكٌل أو جدٌد، دستور كتابة مسألة خاصة السوري، السٌاسً الكٌان بمقومات المساس له ٌجوز ال ذلك

 الحرة. بإرادتهم ٌنتخبونهم أشخاص عبر للسورٌٌن مطلق حق حصرا   فهذا بذلك، للقٌام

 والنازحٌن، المهجرٌن بإعادة خاصة برامجوضع  على العمل ضرورة على التأكٌد إلى المشاركات وخلصت

 لفك واضحة برامج وضع ٌجب كذلك الفاعلة، المواطنة فً حقهم وأهمها اإلنسانٌة، حقوقهم حماٌة وضمان

 وطنً وبرنامج اإلعمار، وإعادة الدٌمقراطٌة العملٌة فً المرأة لدمج وأخرى المحاصرة، األماكن عن الحصار

 المجتمع. فً المسلحٌن دمج وإعادة األطراف، جمٌع أٌدي من الشرعً غٌر السالح لجمع

 ومنها:  4وقد نجح اللقاء بعمل مٌثاق بتحدٌد أهداف وأولوٌات فً مؤتمر جنٌف 

 وقف فوري للعنف. .0

 تأمٌن مشاركة النساء فً عملٌة إعادة بناء المجتمع السوري والمصالحة بٌن أفراده. .4

 مختلف المؤسسات.التأكٌد على حد أدنى لتمثٌل النساء فً  .3

 التعوٌض على النساء المتضررات. .2

 تأمٌن برامج لتمكٌن المرأة السٌما على الصعٌد الثقافً والتعلٌمً واالقتصادي." .5

 وقد تم على أثر هذا االجتماع تشكٌل حركة نساء المٌثاق ٌضم كل النساء الموقعٌٌن على هذا المٌثاق
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  4102-4-6  انسالو صُبػخ فٍ انًرأح دور 6

 8وبْٔٛ اٌضبٟٔ "كٚه اٌّوأح فٟ ٕٕبػخ اٌَالَ" رُ ػمل ٚهّخ أفوٜ فٟ ربهؿ  6الؽمب  ٌٛهّخ اٌؼًّ اٌزٟ أل١ّذ فٟ ربهؿ 

ً ػوٗ ٗفالٌّجبٛ  عوٜ  ّٖ  ٚالغ ػٍٝ ٍٛه٠ب فٟ ٚاٌٖواع األؽلاس ٚرأص١واد ع١ٕف ئٌٝ اٌٛفل ى٠بهح ٌّغو٠بد ِف

 ثبٌَٕبء، اٌقبٕخ األِٓ ِغٌٍ ٚلواهاد  ،1325 األِّٟ اٌمواه رٛٙؼ رمل١ّ٠خ ػوٚٗ فالٌٗ ل لَ وّب اٌَٛه٠خ، اٌّوأح

 .اٌَٛه٠خ ٌٍّوأح االلزٖبكٞ ٚاٌٛالغ

 ٌٚمبءاد ِإرّواد ػلح ٚأعوٜ ع١ٕفاٌٝ  م٘تاٌنٞ  ، ٚا١ٌّضبق ٌٍٍّزمٝ ِّضً ٚفل رْى١ً ػٓ  ّوؽذ اٌلوزٛهح ِٕٝ غبُٔ

 ِٛافمخ ٠ٕزظو أٔٗ لبي اٌنٞ إٌبىؽ١ٓ، لٚب٠ب ػٓ اٌّزؾلح األُِ َِإٚي  ِغ اٌٛفل ٌمبء ٚأّ٘ٙب ،2ع١ٕف ِإرّو ػمل لجً

. ٍٛه٠ب كافً ِٖٚلال١زٙب إٌّظّبد ػًّ ِلٜ ٠ؼٍُ ال أٔٗ أٍفٗ ػٓ ٚػجّو ٍٛه٠ب، كافً ثبٌؼًّ ٌُٙ ٌٍَّبػ اٌَٛه٠خ اٌٍَطخ

 ". إٌبىؽخ ٌٍّوأح ٌغٕخ ٚعٛك أ١ّ٘خ ػٍٝ اٌٛفل أول ٕٚ٘ب

ٚأٙبف  ،" ر١١ََٙب ١ٌٌٚ االٔزٙبوبد رٛص١ك ٙوٚهح ػٍٝ أول ٚ اإلَٔبْ، ٌؾمٛق اٌّزؾلح األُِ ِغّٛػخ ٚلل اٌٛفل أ٠ٚب  

 فبٌّغزّغ وبٔذ، عٙخ أٞ ِٓ اٌّوأح ؽمٛق ٚأزٙبوبد إٌَبء، ٚوواِخ عضش ػٍٝ ثبٌجٍل رغ١١و أٞ ٔو٠ل ال ٔؾٓاٌٛفل إٔٔب 

 ٛبٌت وّب". اٌالمل١خ ه٠ف ِغبىه ٍٜٛ اٌّؼبهٙخ أزٙبوبد ِٓ ٠ٛصك ٌُ ٌىٕٗ اٌّؼزمالد كافً إٌظبَ أزٙبوبد ٚصّك اٌلٌٟٚ

 .ثٙب لبِذ اٌزٟ اٌغٙخ ػٓ إٌظو ثغ٘ االٔزٙبوبد ع١ّغ ثزٛص١ك اٌٛفل

 ِغ  ا٠ٚب   اٌٛفل ٌزمٝٚا اإله٘بثٟ ٌٍفىو ِزج١ٕٓ اٌمواه ٕٕغ ِٛالغ فٟ أّقبٓ ٚعٛك اٌقطٛهح ِٓ أٔٗ  اٌٍّزمٝ ِل٠وح ٚلبٌذ

ٌغٕخ ١ٍلاٚ اٌزٟ أّبهد ٌزمل٠ُ اٌؾىِٛخ ٚ اٌّزؾلح األُِ فٟ اإلٍىٕلٔبف١خ اٌلٚي ِجؼٛصٟٚ اٌّزؾلح األُِ فٟ أٌّب١ٔب ٍف١و

 ِٚمبثالدٚػلح ٌمبءاد  اٌَٛه٠خ رمو٠وا  ١ٍٕبلِ فٟ ؽي٠واْ اٌمبكَ، ٍٚٛجذ اٌٍغٕخ ِٓ اٌٛفل أْ ٠ملَ رؼ١ٍمب  ػٍٝ ٘نا اٌزمو٠و

 .ِٛٔزوٚ فٟ

 : ١ِلا١ٔب   فو٠مب   ِّٕٙب وً رُٚ ٌغٕز١ٓ ثزْى١ً اٌزْبٚهٞ اٌٍمبء افززُ

 .ّٙو وً ِوح رغزّغ ٚاألِٓ اٌَالَ ٕٕبػخ فٟ اٌّوأح كٚه ثزفؼ١ً ِقزٖخ ٌغٕخ -1
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 .ٌٍّوأح االلزٖبكٞ ثبٌزّى١ٓ ِقزٖخ ٌغٕخ -2

 .اٌفزوح ٘نٖ فالي رؾم١مٗ رُ ِٚب اٌزطٛهاد ٌّٕبلْخ ّٙو ثؼل اعزّبع ػمل ػٍٝ االرفبق رُ وّب
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 انؼًم االغبث8ٍ

من خالل كنزات صوف نسجتها نساء معٌالت فً حلب  4حملة حنٌة وشتوٌة فً ملتقى سورٌات ٌصنعن السالم  شارك

الكنزات على األسر المحتاجة  توزعي ٌنظمه الملتقى فً المدٌنتٌن، ووالسوٌداء ضمن برنامج تشغٌل النساء المعٌالت الذ

 فً مدٌنة دمشق ورٌفها.
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 وػـبنًُخ إلـهًُُخ يشبركبد

 اجزًبع يىَزرو سىَسرا8

وبْٔٛ اٌضبٟٔ كػٛح اٌلوزٛهح ِٕٝ غبُٔ, ٚا١ٌَلح ِٕبي ظفٛه, ٚهاِب  22الكهاط اٌّوأح اٌَٛه٠خ فٟ ػ١ٍّخ اٌجٕبء, رُ فٟ ربه٠ـ 

 عوِمبٟٔ ٚأ١ِوح ِبٌه ٌؾٚٛه ٘نا االعزّبع 

 ِووي٠ٓ اٌلافً فٟ األٚٙبع ٕٛهح األٚهٚث١١ٓ ٌٍَفواء ١ّضبق ٍِزمٝ ٍٛه٠بد ٠ٖٕؼٓ اٌَالَ َٚٔبء اٌ ُٙ اٌنٞ اٌٛفل ٔمً

 ال أْ ٙوٚهح اٌٛفل ؽم١م١خ،ٚأول ثٖٛهح عٙخ أٞ ئٌٝ ٕٛرٙب ٠ًٖ ال ٚاٌزٟ اٌلافً فٟ اٌَٛه٠خ اٌّوأح ٕٛد ا٠ٖبي ػٍٝ

 وواِزُٙ ػٍٝ ٚاٌؾفبظ ث١ٛرُٙ ئٌٝ ػٛكرُٙ ثٚوٚهح اٌّزّضٍخ ِْىٍزُٙ ؽً ثً ٌالعئ١ٓ اإلَٔب١ٔخ اٌَّبػلاد ػٍٝ اٌزوو١ي ٠زُ

 . ٌُٙ اٌؼًّ فوٓ ٚرأ١ِٓ

 رإصو ٟٚ٘ ٍبلطخ كػٛح ٟ٘ إٌظبَ إلٍمبٛ ١ٍٍٚخ اٌؼمٛثبد اػزجبه أْ ِؼزجوا   االلزٖبك٠خ اٌؼمٛثبد هف٘ ػٍٝ ٛفلاٌ ث١ٓ

 ِغزّغ ثٕبء ثٙلف اٌلافً ِٓ ٠ىْٛ أْ ٠غت ١ٍبٍٟ ػًّ أٞ أْ ػٍٝ اٌزْل٠ل ،ٚرُ ٚاٌّل١١ٔٓ ٚاألٛفبي إٌَبء ػٍٝ فمٜ

 ! اٌّلٟٔ اٌّغزّغ ِفَٙٛ رَٕف ٌغٙبد األِٛاي كفغ ٚػلَ ٚاٌّٛإٛخ اٌمبْٔٛ كٌٚخ ٚثٕبء ك٠ّموا١ٛخ لٛا١ٔٓ رٕظّٗ ِلٟٔ

 .االَٔبْ ؽمٛق ٌّفب١ُ٘ اٌزو٠ٚظ األٚهٚثٟ االرؾبك ِٓ اٌَٛه٠بد إٌَبء ٍٚٛجذ

 

 

 ِٚٛالغ ٚاٌٖؾف ٚاٌواك٠ٛ اٌزٍفي٠ْٛ ٚأعٙيح ،ِٕٚظّبد اٌل١ٌٚخ اإلػالَ ٍٚبئً ِٓ ػلك ِغ ٌمبءاد ػلح اٌٛفل ٚلل ػمل

 .االٔزؤذ

http://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=43&id=38451
http://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=43&id=38451
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 زَبرح هىنُذا8

ٚرُ ػمل ٘نٖ اٌٛهّخ فٟ ال٘بٞ  1325رُ ػمل ٚهّخ ػًّ ٌٍْوق االٍٜٚ ّّٚبي أفو٠م١ب ٌزطج١ك اٌمواه   hivosثلػُ ِٓ 

  ِىزت أٚوَفبَ فٟ 

 36 انًرأح وضغ ثهجُخ انخبصخ انؼًىيُخ انجًؼُخ جهسبد

 اٌّٖوٞ ٘لٜ ا١ٌَلح – اٌؼٛكاد غ١لاء ا١ٌَلح – غبُٔ ِٕٝ اٌلوزٛهح ثـ ِّضال   اٌَالَ ٠ٖٕؼٓ ٍٛه٠بد ٍِمزٝ ِٓ ٚفل ّبهن

 . 58 اٌّوأح ٚٙغ ثٍغٕخ اٌقبٕخ اٌؼ١ِّٛخ اٌغّؼ١خ عٍَبد فٟ ِبٌه أ١ِوح األَٔخ –

 ٚاٌّواؽً ٚاٌَالَ اٌؾوة اٚٙبع فٟ ٚلٚب٠ب٘ب ٚؽمٛلٙب اٌّوأح رقٔ ِقزٍفخ عٍَبد اٌٛفل ِٓ اٌّْبهوبد ؽٚود

 ِْبهوخ ػلَ أٍجبة ػٓ ّوؽب   اٌٍّزمٝ للَ ؽ١ش اٌغٍَبد ٘نٖ فٟ ٚاٌَّبّ٘بد اٌّلافالد ِٓ اٌؼل٠ل ٌٍٛفل ٚوبْ ، االٔزمب١ٌخ

 .ك١ٌٚب   غ١بثٙب ػٓ ،ٚأ٠ٚب   ع١ٕف ِفبٚٙبد فٟ اٌلافً فٟ اٌَٛه٠خ اٌّوأح

 ، ٍٛه٠ب فٟ اٌّوأح ٌٛٙغ رطولذ اٌزٟ اٌغٍَبد ثؼ٘ فالي ٍٛه٠ب كافً اٌٍّزمٝ أػّبي ػٍٝ اٌٚٛء ثز١ٍَٜ اٌٛفل لبَ ٚلل

 . اٌلافً فٟ اٌّوأح ٌٖٛد اٌلٌٟٚ اٌز١ِّٙ ِٛاعٗ ٍٚجً 1325 اٌمواه ِفب١ُ٘ ٌزؼي٠ي ثٗ ِب٠مَٛ أ٠ٚب   ٚٚٙؼ

 ٍٛه٠ب كافً إٌَٛٞ اٌؾوان ٌلػُ ٚاٌّزيا٠لح اٌّبٍخ اٌؾبعخ ئٌٝ ِلافالرٙٓ فالي ِٓ اٌٍّزمٝ ِٓ اٌّْبهوبد اٚٙؾذ وّب

 . ػبِخ اٌّلٟٔ اٌّغزّغ ِٕظّبد ٚرّى١ٓ
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  4102-1-0 انطىارئ وحبالد انًسحهخ انصراػبد فٍ انًرأح يؤرًر

اإلجتماع اإلقلٌمً العربً " المرأة فً الصراعات المسحلة وحاالت الطوارئ" ، فً شارك ملتقى سورٌات ٌصنعن السالم 

 .2/4102/ 3 – 0األردن فً الفترة مابٌن  –والذي عقد فً عمان 

 

 

 4102-4-6 انجُسـٍ فٍ انُساػبد وانحروة نهؼُـف انزصـذٌ سجـم

 ٚاٌٖواػبد اٌؾوٚة أصٕبء اٌغَٕٟ ٌٍؼٕف اٌزٖلٞ ٍجً ؽٛي ػبٌّٟ ِإرّو أٚي فٟ اٌَالَ ٠ٖٕؼٓ ٍٛه٠بد ٍِزمٝ ّبهن

 ثؾٚٛه هئ١ٌ ٚىهاء ثو٠طب١ٔب ١ٍ٠ٚبَ ١٘ظ ِٚجؼٛصخ األُِ اٌّزؾلح أٔغ١ٍ١ٕب عٌٟٛ. ٌٕلْ فٟ
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 4102-14-42 واأليـٍ انسـالو - انجُذرٌ انًُظىر

 اٌل١ٌٚخ اٌؾى١ِٛخ غ١و إٌّظّبد ِإرّو ٠ٕظّٗ اٌنٞ اٌَّزل٠وح اٌطبٌٚخ ثبعزّبع اٌَالَ ٠ٖٕؼٓ ٍٛه٠بد ٍِزمٝ ّبهن

 ربه٠ـ فٟ ٚمٌه اٌَالَ ٚثٕبء إٌياػبد ؽً فٟ اٌغٕلهٞ إٌّظٛه مٌه فٟ ثّب" ٚاألِٓ اٌَالَ -اٌغٕلهٞ إٌّظٛه" ثؼٕٛاْ

24-06-2014 

 

 4102-7-6 واأليٍ انؼبنًٍ انسالو ػهً نهؼًم َذػىٌ انؼرة انُسـبء يٍ لُبدَبد

 ثْأْ هئ١َ١خ ر١ٕٛبد إلٕلاه ِإرّوا   2014 أ٠ٍٛي 8 ٠ٛ١ٔٛهن فٟ ا١ٌَبٍبد ٚٚاٙؼٟ اٌؼوث١خ إٌَبئ١خ اٌم١بكاد ػملد

 اٌّوأح ِْبهوخ ّٙبْ  ٌلػُ اٌلٌٟٚ اٌّغزّغ ٌلػٛح ،69 اي اٌؼ١ِّٛخ اٌغّؼ١خ اعزّبع ِٓ أ٠بَ لجً ٚاألِٓ ٚاٌَالَ، اٌّوأح

 .اٌٖواع ثؼل ِٚب اٌٖواع ؽبالد فٟ ٚاألِٓ اٌّوأح ٚؽّب٠خ ٚاٌزؾٛي، اٌَالَ ػ١ٍّبد فٟ اٌَّز٠ٛبد ع١ّغ ػٍٝ
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 انجُبَبد انصبدرح يٍ يهزمً سىرَبد َصُؼٍ انسالو8

 ثُبٌ ثخصىص اجزًبع األيى انًزحذح نهُسبء فٍ جُُف -

 وج١و ِغ  االعزّبع ٘نا ِٓ ِٛلفٗ ٠ج١ٓ ث١بْ إله ٚ ع١ٕف فٟ ٌٍَٕبء اٌّزؾلح االُِ اعزّبع فٟ ٍٛه٠بد ٍِزمٝ ٠ْبهن ٌُ

 اٌّْبهوبد ٌىً اؽزوإِب ٚ رمل٠ؤب

 ثُبٌ فٍ َىو انسالو انؼبنًٍ -

جئٍُ وانؼًبل انسىرٍَُ فٍ االَزهبكبد وانًًبرسبد انزٍ َزؼرض نهب انالثُبٌ إداَخ  -

 نجُبٌ

 ثُبٌ دػى انًراح انًؼُهخ  -

 ثُبٌ ثًُبسجخ يؤرًر انسىرَبد سُذاد انسالو  -

 انسىرَخرأح نهً انًزحذح األيى يؤرًر ثُبٌ حىل -

 رئُس رُبر ثُبء انذونخ انسىرَخؤٌ حسٍُ ثُبٌ رضبيٍ حىل اػزمبل ن -

 

 ـخانذورَ رادُشـــانو  ًُشىرادـان

 َشرح َسبء وأطفبل8 

 .فٟ اٌٖؾف اٌؼب١ٌّخ ػٓ اٌّواح اٌَٛه٠خ ٚاالٛفبي اٌَٛه١٠ْٓٔوح ٖٔف ّٙو٠خ رُٚ أُ٘ ِب وزت 
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 يُثبق انًرأح انسىرَخ8 

 السوري المجتمع فسٌفساء وانعكاس القطر محافظات كافة من سورٌات صوت دمشق، فً المجتمعات السورٌات نحن

 رؤٌتنا للعالم لنصوغ اجتمعنا السوري، المجتمع وحٌاة استدامة ودلٌل سورٌة بها مرت التً واآلالم المعاناة ورواة

 .4 جنٌف استحقاق ضوء فً جدٌا ٌأخذها أن الدولً المجتمع على أن نرى التً وغاٌاتنا كسورٌات

 :التالٌة الرئٌسة بالنقاط رؤٌتنا وتتلخص

 .السورٌة األراضً إلى والمسلحٌن األسلحة تصدٌر تمنع وتدابٌر اجراءات واتخاذ العنف دوامة وقف ضرورة -

 .للمتضررٌن الحقٌقٌة االغاثة وصول وتسهٌل المناطق عن الحصار فك ضرورة -

 .طائفً أو مذهبً أو عرقً أساس على سٌاسٌة تسوٌة أٌة ورفض البالد وحدة على نؤكد -

 .السوري الشعب مسؤولٌة هذه ألن الدستور أو القادم الدولة بشكل تتعلق قضاٌا فً دولً تدخل أي نرفض -

 .االنسانٌة بالقضاٌا المتاجرة عن الكف ضرورة -

 عملٌة تسرٌع فً للمساهمة األساسٌة والخدمات البضائع تدفق وتسهٌل سورٌة عن االقتصادٌة العقوبات رفع -

 .االقتصادي التعافً

 مشاركة ضمان من غاٌاته إلى ووصوله لنجاحه والبد السورٌة المسألة ٌخص دولً مؤتمر جنٌف مؤتمر إن -

 العمل وحرٌة السٌاسٌة للحرٌات المجال فسح خالل من وحقٌقً فعال بدور سورٌة داخل والسورٌات السورٌٌن عموم

 .واإلعالم المدنً للمجتمع
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 .االنسان حقوق أساس على المواطنة دولة الغد سورٌة تكون ألن التطلع -

 .السوري للنسٌج ممثالت بصفتهن التفاوضٌة العملٌة فً السوري الداخل نساء إشراك ضرورة على التأكٌد -

 وإعادة السالح نزع عملٌات فً الفاعلة ومشاركتها الدٌمقراطٌة العملٌة فً المرأة إدماج على العمل ضرورة -

 .االنتقالٌة والعدالة اإلعمار

 .ضغط كوسائل استغاللهن وعدم والسجٌنات المخطوفات بمصٌر البت ضرورة -

 .سورٌة ألطفال تعلٌمٌة وبرامج اقتصادٌا المتضررات لتمكٌن اقتصادٌة ببرامج الدولً التعاون ضرورة -

 فً والمشتركة المعنٌة الدولٌة الجهات به ونخص أجمع للعالم سورٌة أرض من نداءنا نطلق المجتمعات، النساء نحن

 .أعاله للنقاط تبنٌنا ونعلن سورٌة فً واألمن للسالم عاما 4102 عام ٌكون أن السورٌة األزمة

 

 ورمـبرَـر دراسـبد

 انُسبء فٍ لهت انسُبسخ انسىرَخ

 ئٛبه ّٙٓ ، اٌَالَ ػ١ٍّخ فٟ إٌَبء ٌز١ّٚٓ األٌٚٝ اإلٍزوار١غ١خ رْوػ ، اٌَالَ ٠ٖٕؼٓ ٍٛه٠بد ٍِزمٝ أػل٘ب كهاٍخ

 ٍٛه٠ب فٟ 1325 اٌمواه ٚأٌٍ ِفب١ُ٘ رفؼ١ً ِْوٚع

 نهجُذر حسبسخ سىرَب فٍ انسالو ػًهُخ نجُبء َمبط سجغ يٍ انطرَك خبرطخ

 أْ ٠ّىٓ ٍجغ ٔمبٛ ِٓ فطخ ٠طٍك اٌَالَ ٠ٖٕؼٓ ٍٛه٠بد ٍِزمٝ اٌَالَ، ٚثٕبء إٌياػبد ؽً فٟ اٌل١ٌٚخ اٌقجوح ئٌٝ اٍزٕبكا  

 .ٌٍغٕله ؽَبٍخ اٌَالَ ثٕبء ٌؼ١ٍّخ ع١لح ٛو٠ك فبهٛخ رىْٛ

 سىرَب فٍ 0143 انمرار رفؼُم يؼُمبد

 رفؼ١ً ِْوٚع ئٛبه ،ّٙٓ 1325 األِٓ ِغٌٍ لواه رفؼ١ً ِؼ١مبد أُ٘ ،رج١ٓ اٌَالَ ٠ٖٕؼٓ ٍٛه٠بد ٍِزمٝ أػل٘ب كهاٍخ

 ٍٛه٠ب فٟ اٌمواه ٘نا ٚأٌٍ ِفب١ُ٘

 وجىِ َبػًخ فٍ حرة لبسُخ

 ٚكػُ اٌَالػ ؽًّ فالي ِٓ اٌَٛه٠خ األىِخ فٟ اٌّوأح ِْبهوخ ،رٛٙؼ اٌَالَ ٠ٖٕؼٓ ٍٛه٠بد ٍِزمٝ أػل٘ب كهاٍخ

 اٌزٍَؼ

 

 


