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  أوال : انمقدمح

 

ذوكنني  و للحد هني موالنا افالنا      الوٌاسثح هي الىسائل الرعاوًي  عرثر الٌظامي -

هي أداء واخثها ًحى الطلل وذىفنر حناج كريوا لنا فذنح ح نا فني الرعلننن       افسر

العننالن امرواهننا   أولنن قنند لننحل   ، هدننا  العوننل الوٌننرح   إلنن وهنني  ننن ذىخنهننا   

االخروامننح النح    أقر هؤذور ال وح العالوي للرٌوننح   1995لي مام فتالرعاوًناخ 

م ند فني كىتٌهنناخي تةموننح الرعاوًنناخ ناخ الننٌهح النح  يركنس ملنن  الث نر فنني        

رطىير إهكاًناخ الرعاوًنناخ وإسنهاهاذها ملن  ًحنى ذنام هني أخنل        تالرٌونح وذعهد 

ال ضنناء ملنن  الل ننر هننف ذىلننند فننرو موننل كاهلننح وهٌردننح وذعسيننس الركاهننل           

   االخروامي،

ملنن  أى هنني أمنندافها ال نننام تالد اسنناخ رتنننح هٌظوننح العوننل العًنند دسننرى   كمااا

هٌظوح العونل العرتننح    أولدمحا الوٌطلق  يوه ، هدا  الرعاوًناخ والثحىز في

هٌنح منام     خالرعاوًننا  فني هدنا   دو يح هٌرظوح   اختع د ًدو  ً ةذهامٌايرها هٌح 

منام  مل  ً ةج الحركح الرعاوًنح العوالننح  مام  150توٌاسثح هرو   و،  1976

 أصنند خكوننا ،لرعاوًننناخ والرٌونننح  حننى  ا مذ ريننر الونندير العننا  خنناء   1995

ذىصننناخ ،  8اذلاقنننح موننل مرتنننح و  19 اهٌظوننح العوننل العرتنننح حرنن  ذا ي نن  

اذلاقننح ذاصنح لعونل     وأفنردخ ،  وافسنرج ذرعلق تالطلنل   أحكاهاخونعها ذرضوي 

 اإلحدازت اى مول  1996لعام  18مي االذلاقنح  قن  افالا 

الرني ذنحكر تةًنا     193أقر هؤذور العول الدولي الرىصنح  قن  2002 وف  مام -

يٌثغي ذعسيس الرعاوًناخ تامرثا ما أحند أموندج الرٌوننح االقريناديح واالخروامننح      

والىاٌنح والدولننح كونا نكنرخ ت نكل ذناو تنةدوا  الرعاوًنناخ فني االسنرداتح          



   

الرعلننن   فنرو فنر لرلثنح احرناخاخ أمضائها واحرناخاخ الودروف توا في نل  ذى

 فتٌاء أمضائها  . الوالئن

ارتأخ مىظمح انعمم انعزتياح أهمياح عقاد وادوج قىمياح نثحاة كيفياح         ونذنك - 

  .األطفالدعم انتعاووياخ نهحد مه عمانح 

 

 : أهداف انىدوج ثاويا

 

د اسننح الرننداتنر الىاخننة اذ انمننا لرلعنننل دو  الرعاوًننناخ فنني هىاخهننح    -
 في حلها. حافالا  والوساموموالح 

ذعسيننس دو  ال طننات الرعنناوًي كةحنند الروافنند االقرينناديح واالخروامنننح     -
 الهاهح.

 خذطنننىير الر نننريعادو  هٌظونننح العونننل العرتننننح فننني  الىقنننىل ملننن   -
العرتنح الري ذسامن فني الحند هني موالنح      ذلاقناخاالللرىائن هف  الرعاوًنح
 افالا 

ق اهاى  ق ت ال لدلاطاد ق    الدور االقتصادي  واالتتااد ل لعتودواتادي تال    تا      -

 الريفتة .

في الحد هي مول الرعرل مل  الردا ب الٌاخحح لإلذحاداخ الرعاوًنح   -
 افالا 

 .: محاور انىدوج ثانثا 

 

 . االقرياديحالورغنراخ  ظل الدو  الرٌوى  للرعاوًناخ في -

 افالا الريد  لظامرج موالح دو  الرعاوًنح في  -

، أمندافها ، الينعىتاخ الرني    أًىامهنا   ،واقف الحركح الرعاوًنح العرتننح   -
 . وآفاق ذطىيرما ذىاخهها

 دو  اإلمالم في ذعسيس دو  الرعاوًناخ وً ر اللكر الرعاوًي -

دو  هٌظوننح العوننل العرتنننح فنني دمننن وذعسيننس دو  الحركننح الرعاوًنننح      -
 .والحد هي موالح االالا  العرتنح



   

، والحند هني    مننح فني ذعسينس دو  الٌظنام الرعناوًي     ا ر الحواينح االخروا  -
 .مول االالا 

            .و دمن االقرياد الىاٌي الودروف في ذٌونحذدا ب قطريح  ائدج  -

 

 أسهىب انتىفيذ :راتعا

وموننل  إمننداد أو اق موننل هنني قثننل ذثننراء هر ييننني تالرعاوًننناخ   -
 الٌدوج.في وهٌاق رها  ومرضها االالا 

 لردا ب الدو  العرتنح في هدا  الرعاوًناخ  طريحمول ق أو اقذ دين  -

 

 انجهاخ انمشاركح :  خامسا

 

 العرتنح.وزا اخ العول في الدو   -

 العرتنح.في الدو   افموا  أصحابخ  هٌظوا -

 العرتنح.هٌظواخ العوا  في الدو   -

 خاهعح الدو  العرتنح. -

 رب.عالدولي لٌ اتاخ العوا  ال داإلذحا -

  .رتياالذحاد الرعاوًي الع  -

 .الرعاوًنح في الدو  العرتنح خاالذحادا -

 

 : انجهح انمعىيح تانتىفيذ سادسا

 

االذحنناد الرعنناوًي ( تالرعنناوى إدا ج الحوايننح االخروامنننح ) هكرننة العوننل العرتنني  -
 العرتي

 انىدوج  دعق مكان:  ساتعا

 

 ال امرج /سلنر الدقي فٌدق في ذع د الٌدوج  -



   

 دوال  85الغرفح الولردج   -

 دوال  110الوسدوخح  الغرفح -

 

 : تكانيف انمشاركح  ثامىا

 

 .ذحاكر السلر مل  ًل ح الدهاخ الري يوثلها العضى الو ا كو اإلقاهح   -

واالًر نا  هني والن  الوطنا  ذؤهٌهنا الدهناخ        هراسن االسر ثا  والنىدات  -
 .الوٌظوح للٌدوج

 اندخىل تأشيزاخ:  تاسعا

 

الحيى  مل  هير العرتنح خوهى يح يوكي للسادج الو ا كني هي ذا ج 
( هني ذنال     ) في حا  اشنررا  نلن     الويريح لأل اضيذةشنرج الدذى  

، ومىظمااح انعماام انعزتيااح فنني تلننداًهن هيننر العرتنننح  حخوهى ينن سننلا اخ
 هذا انمجال في مساعدج استعداد نتقديم ايح عهى

 

 : انمزاسالخ عاشزا

 نح ومالقاخ العول ادا ج الحوايح االخروام -**هٌظوح العول العرتنح  

 ( ال امرج / خوهى يح هير العرتنح .  814العٌىاى : و . ب ) -

 ( 00202)  33362719 -21-31 : ماذف -

 ( 00202)  37484902فاكس:   -

 alo@alolabor.org تريد الكرروًي : -
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