أَشطت وبرايج جًعيت فرح انعطبء
يٍ أجم نبُبٌ انىحذة وانتضبيٍ
رٕظُ خّؼ١خ فشذ اٌؼيبء ف ٟوً ػبَ ثشاِح ِخّ١بد ٚاٌذػُ اٌّذسع ٟفِ ٟشاوض٘ب اٌىبئٕخ ف ٟوف١فبْ
ٚىشاثٍظ* ،وّب رٕظُ أٔؾيخ إخزّبػ١خ ٌٍّدزّؼبد األوثش فمشاً.
وزٌه رؾشن اٌدّؼ١خ ِزيٛػٙ١ب فٚ ٟسػ رنبِٕ١خ ٔبردخ ػٓ زبالد م١ك أ ٚزبالد ىبسئخ ٟ٘ٚ .ردّغ
اٌّدزّغ اٌٍجٕبٔ ٟزٛي ؽجبثٗ وٍّب أفجسذ مشٚسح اٌٛزذح ٚاٌزنبِٓ ِغؤٌخ ز٠ٛ١خ.
يخيًبث جًعيت فرح انعطبء نألطفبل يٍ كم نبُبٌ
ردّغ اٌّخّ١بد ف ٟوً ػبَ ِئبد األىفبي اٌز ٓ٠رزشاٚذ أػّبسُ٘ ث 7 ٓ١عٕٛاد  31ٚعٕخ ثّب ٠غّر ٌُٙ
ثـ:
 رؾبسن أٚلبد غٕ١خ
 ػ١ؼ اخزالفبر ُٙوّقذس غٕٝ
 أْ ٠قجسٛا سعً عالَ ِٓ مّٓ ػبئالرُٙ

ورش انتضبيٍ في جًعيت فرح انعطبء
 .3ورش إعبدة تأهيم األز١بء اٌفم١شح أ ٚإٌّىٛثخ ز١ث:
o
o
o
o

ٔؼ١ذ إػّبس اٌّىبْ أ ٚرؤٍ٘ٗ١
ٔسغٓ ظشٚف اٌؼ١ؼ
ٔم ُ١سٚاثو ِغ اٌغىبْ ٚفِ ٟب ثُٕٙ١
ٔسًّ فشذ اٌؼ١ؼ

ِثبي :ؽبسع ثؼش اٌذسا٠ٚؼ ف ٟىشاثٍظ

 .2ورش إعبدة تأهيم اٌّذاسط اٌشعّ١خ اٌّزذاػ١خ أ ٚاٌز ٟال رزٛفش فٙ١ب ؽشٚه اٌغالِخ
ز١ث:
ٔ oؼ١ذ رؤ٘ ً١اٌمبػبد
ٛٔ oفش ث١ئخ وشّ٠خ ٚفس١خ ِّٚزؼخ ٌألىفبي
ِثبيِ :ذاسط رٍج١جٌ( ٟجٕبْ اٌؾّبٌ)ٟ
 .1ورش إعبدة تأهيم اٌغد ْٛز١ث:
ٔ oدذد اٌغشف ٚاأللغبَ اٌّؾزشوخ
ٔ oؼي ٟاٌغد ْٛىبثؼًب أوثش إٔغبٔ١بً
ٔ oؼ١ذ رؤ٘ ً١األثٕ١خ اٌّزذاػ١خ ٚغ١ش اٌقس١خ
ٛٔ oفش ث١ئخ وشّ٠خ ٚفس١خ ٌٍّغبخٓ١

ِثبي :عد ْٛخج 37ٚ ً١عدٕبً آخش ف ٟوً أسخبء ٌجٕبْ

 .4ورش إعبدة اإلعًبر ٌّس ٛأمشاس اٌسشة اٌز ِٓ ٟخالٌٙب
ٔ oؼجش ػٓ رنبِٕٕب ِغ اٌغىبْ
ٔ oؼ١ذ إٔؼبػ األًِ

أِثٍخ :لش٠زبْ ِ 1ٚذاسط ف ٟاٌدٕٛة (لٛصذ ،اٌؼجبع١خ١ِ ،ظ اٌدجًٚ ،زٛال) ف ٟاٌؼبَ 2007

 .5ورش اعبدة تأهيم األبُيت انسكُيت بعذ االعتذاءاث
ٌّ oس ٛآثبس اٌؼٕف اٌز ٟرٕزح خٛفًب ٚزمذا

أِثٍخ :اٌدؼ١زبِ ،ٞٚشوض  ABCاٌزدبس ،ٞثشج أث ٟز١ذس (ث١شٚد  ،)2030ؽبسع اثشا٘ ُ١إٌّزس
(ث١شٚد )2032

يراكس فرح انعطبء نتقذيى انذعى انًذرسي نهشببة
 رؾىً ٍِزمٌٍ ٝؾجبة فِ ٟىبْ ٚدّّٞ
 رمذَ دػًّب ِذسع١بً ٌزالِ١ز اٌّذاسط اٌشعّ١خ
أِثٍخِ :شاوض وف١فبْ ٚىشاثٍظ.

األَشطت اإلجتًبعيت األخري انتي تقىو بهب جًعيت فرح انعطبء
 .3ؽدشح ػ١ذ اٌّ١الد
ال ِٓ وً ٌجٕبْ ٌإلززفبي ثؤػ١بد ٔٙب٠خ اٌغٕخ
 oردّغ أىفب ً
 oرغّر ثزٛص٠غ اٌٙذا٠ب ػٍ 3000 ٝىفً ( 7إٌ 32 ٝػبِبً)
 oرؤِّٓ خًٛا ِٓ اٌؼ١ذ ٚاٌّؾبسوخ
 .2وٕضح اٌغدٕبء
 oزٍّخ خّغ اٌىٕضاد ف ٟاٌّذاسط ٚاٌدبِؼبدٚ ،اٌشػب٠بٚ ،إٌٛاد... ،ٞ
ٌ oزمذ ُ٠ؽٙبداد رنبِٓ ٚإٔغبٔ١خ

انتحركبث انًىاطُيت نجًعيت فرح انعطبء في أوقبث حبسًت ببنُسبت إنً انبالد
 .3رظب٘شاد ؽجبث١خ ٌقٚ ْٛزذح ٌجٕبْ
 .2إىالق ٔذاءاد ٌٍّدزّغ اٌٍجٕبٔ ٟػجش وً ٚعبئً اإلػالَ اٌّزبزخ
 .1رٕظ ُ١فٍٛاد ِؾزشوخ ردّغ ِّثٍ ٟاٌيٛائف اٌـ31
ِٛ .4ائذ ٚعالعً ثؾش٠خ ٌٍّقبٌسخ

أِثٍخ :زٍّخ ِٓ أخً اٌغالَ ف ٟاٌؼبَ  31 :2007رظب٘شح ثّؾبسوخ ردّؼبد "ٚزذرٕب خالفٕب" ف ٟاٌؼبَ
" ،2007عالعً ثؾش٠خ"" ،ثىفّ" ،"ٟخٍـ" ف ٟاٌؼبَ  ،2001إفيبس اٌّقبٌسخ فِٕ ٟيمخ ثشج أثٟ
 ٟاٌجغيب ٚخٕذق اٌغّ١ك ف ٟث١شٚد فٟ
ز١ذس ف ٟث١شٚد ف ٟاٌؼبَ  ،2030عٍغٍخ ثؾش٠خ ٌٍّقبٌسخ ث ٓ١ز ّ
اٌؼبَ 2031

انتحركبث انطبرئت نجًعيت فرح انعطبء إزاء ظروف إستثُبئيت
ال رؼذّ خّؼ١خ فشذ اٌؼيبء ٔفغٙب ِٕظّخ غ١ش زى١ِٛخ ٌٍزذخً ف ٟزبالد اٌيٛاسئ وّب ٘ ٟزبي اٌقٍ١ت
األزّش ٚاٌٙالي األزّش ٚخّؼ١خ أىجبء ثال زذٚد ،غ١ش أٔٙب لبدسح ػٍ ٝزؾذ ِزيٛػٙ١ب العزىّبي اٌدٛٙد
اٌّجزٌٚخ ِٓ خبٔت رٍه إٌّظّبد ٚرٌه ِٓ خالي:
 رٛص٠غ اٌٛخجبدٚ ،ىشٚد اٌّغبػذاد اٌغزائ١خ ٚاألغي١خ
 اٌجسث ػٓ زٍٛي ٌزؤِ ٓ١إلبِخ اٌالخئٓ١

ِثبي ِٓ اٌؼبَ ِ 400 :2006زيٛع ؽبة ردٕذٚا 52 ،أٌف ٚخجخ عبخٕخ ٚصّػذ ػٍ ٝاٌالخئ ٓ١فٟ
اٌدٕٛة اٌّزدّؼ ٓ١فِ ٟشاوض اعزمجبي 27 ،أٌف ىشد ِٓ اٌّغبػذاد اٌغزائ١خ ٚصػٛا ػٍ ٝاٌؼبئالد
اٌّؼضٌٚخ.

أَشطت جًعيت فرح انعطبء انهبُبَيت في خذيت انالجئيٍ انسىرييٍ
 دػُ اٌؼبئالد اٌغٛس٠خ
ِغ أٔٙب ٌ١غذ ِٕظّخ غ١ش زى١ِٛخ ٌزمذ ُ٠اٌّؼٔٛخ ف ٟاٌسبالد اٌيبسئخ ،رسشؿ خّؼ١خ فشذ اٌؼيبء ػٍ ٝاٌؼٕب٠خ ثظشٚف
ِؼ١ؾخ اٌالخئ ٓ١اٌغٛس ٓ١٠اٌّزٛاخذ ٓ٠ػٍِ ٝمشثخ ِٓ ِشاوض٘ب ِٓ ،خالي اٌم١بَ ثض٠بساد ِٕزظّخ ٌٍؼبئالد ِٚذّ٘ب ثبٌؼضاء
ٚاٌسشاسح اإلٔغبٔ١خ اٌز ٟرسزبخٙب.

 اٌذػُ اٌّذسع ٟألٚالد االخئ ٓ١اٌغٛسٓ١٠
رٕظُ خّؼ١خ اٌفشذ دٚساد ٌٍذػُ اٌّذسع ٟألٚالد اٌالخئ ٓ١اٌغٛس ٓ١٠اٌّغدٍ ٓ١ف ٟاٌّذاسط فِٕ ٟيمخ وف١فبْ.

***

أٔؾيخ خّؼ١خ فشذ اٌؼيبء ٌزسم١ك اٌّقبٌسخ ث ٓ١األد٠بْ
ٚاٌيٛائف ف ٟاٌؼشاق
دوراث إعذاد كىادر فرح انعطبء -انعراق
رغّر ٌٍىٛادس ِٓ اٌؾجبة ف ٟفشذ اٌؼيبء -اٌؼشاق ثـ:
 اٌزؾجغ ِٓ ل ُ١فشذ اٌؼيبء ٚسٚز١زٙب
 إوزغبة اٌىفبءاد اٌالصِخ ٌإلؽشاف ػٍ ٝاٌّخّ١بد ٚغ١ش٘ب ِٓ األٔؾيخ إٌّظّخ ٌٍؾجبة اٌؼشال.ٟ
يسبعذة انالجئيٍ في انعراق
 رذػُ فشذ اٌؼيبء األلٍ١بد إٌبصز ٓ١ف ٟاٌؼشاق ِٓ خالي ِٕس ُٙإِىبٔ١خ اٌٛفٛي إٌ ٝاٌّ١بٖٚ ،أغشاك
اٌيٚ ٟٙاٌزذفئخ ف ٟفقً اٌؾزبء.
 رؼ١ذ رؤ٘ ً١ثؼل اٌّجبٔ ٟاٌزّ٠ ٟىٓ اعزخذاِٙب ِآٜٚ
 ريّئٓ األٚالد ثبز١بء ٔؾبىبد ِالئّخ ٌ.ُٙ
يخيًبث األطفبل انعراقييٍ في انعراق ونبُبٌ يٍ تُظيى فرح انعطبء
رّىّٓ اٌؾجبة اٌؼشال ِٓ ٓ١١خّ١غ األد٠بْ ٚاٌيٛائف ٚإٌّبىك ف ٟاٌؼشاق ِٓ اإلعزّزبع ثفزشح ِٓ اٌفشذ
ٚاٌزّ ٗ٠ٛػٓ أٔفغ ُٙثّٕ١ب ٠جٕ ْٛػاللبد فذالخ فِ ٟب ث.ُٕٙ١
ردش ٞثّؤاصسح ِزيٛػ ٓ١ػشالٌٚ ٓ١١جٕبٕٔ٠ ٓ١١زّ ْٛإٌ ٝفشذ اٌؼيبء.
صهىاث يشتركت تجًع يًثهيٍ عٍ كم انطىائف
رمبَ فٍٛاد ِؾزشوخ ػٍ ٝأعبط اززشاَ وً اٌيٛائف رٙذف إٌ ٝإظٙبس أٔٗ ّ٠ىٓ ٌٍّؼزمذاد اٌذ١ٕ٠خ أْ
رى ْٛػبًِ رمبسة ٚرّبعه ٌٍّدزّغ.

***

