يجبدسح أسطش ٔ حمٕق اإلَسبٌ


رٕطٛبد رمشٚش االسزؼشاع انذٔس٘ انشبيم ػبو  2013انزٔ ٙافمذ ػهٓٛب انحكٕيّ
األسدَٛخ ٔانز ٙرشكض ػهٗ يٕاطهخ انجٕٓد نضًبٌ صٚبدح انٕطٕل إنٗ رؼهٛى جٛذ
نهجًٛغ ٔارخبر رذاثٛش فؼبنّ رشكض ػهٗ انحك ف ٙانزؼهٛى ٔيٕاطهخ انجٕٓد نزؼضٚض
ٔحًبٚخ ْزا انحك



انًبدِ  26يٍ األػالٌ انؼبنً ٙنحمٕق اإلَسبٌ ٔانز ٙرُض ػهٗ حك كم شخض فٙ
انزؼهٛى



ارفبلٛخ حمٕق انطفم ٔرحذٚذاً انًبدح  28انز ٙرؤكذ ػهٗ حك انطفم ف ٙانزؼهٛى.



انًبدح  6ضًٍ انجُذ انثبَ ٙيٍ انذسزٕس األسدَ " ٙركفم انذٔنخ انؼًم ٔانزؼهٛى ضًٍ
حذٔد إيكبَٛبرٓب ٔركفم انطًأَُٛخ ٔركبفؤ انفشص نجًٛغ األسدَ"ٍٛٛ

انفئبد انًسزٓذفخ
انفشٚك األسبس :ٙرشًم انًجبدسح 12ػضٕ يٍ شجبة ٔشبثبد ششق
ػًبٌ لبيٕا ثئطالق انًجبدسح ضًٍ يششٔع يشبسكخ.
رؼًم انًجبدسح يغ  29يزطٕع ٔيزطٕػخ ػهٗ األلم رى رمٕٚخ لذسارٓى
ػهٗ يٓبساد رؼهٛى انمشاءح ٔانكزبثخ نألطفبل
ٚزٕلغ انٕطٕل إنٗ  200طفم يٍ ػًش  8-7سُٕاد يٍ يُبطك ججم
انُظٛف ٔجٛم انُظش ٔانٓبشً ٙانشًبنٔ ٙاألششفٛخ
يششٔع يشبسكخ :رؼضٚض انشجكبد االلهًٛٛخ نهشجبة يٍ أجم انُٕٓع ثحمٕق االَسبٌ
ٔانًشبسكخ انذًٚمشاطٛخ ف ٙانششق األٔسظ ٔشًبل افشٚمٛب"

انخطٕاد انالحمخ
 رمٕٚخ لذساد انشجبة انًزطٕػ ٍٛيٍ خالل يؤسسبرٓى ػهٗ يٓبساد رؼهٛى انمشاءح
ٔانكزبثخ نذٖ األطفبل
 إرخبر إجشاءاد رؼبَٔٛخ نزؼضٚض دٔس انشجبة ثبنزغٛٛش ٔانزٕاطم يغ طُبع انمشاس ٔيؤسسبد
انًجزًغ انًذَٙ
 رُفٛز جهسبد نزمٕٚخ يٓبساد رؼهٛى انمشاءح ٔانكزبثخ نذٖ األطفبل يٍ لجم انًزطٕػ ٍٛفٙ
انًؤسسبد
سٔادٔ ،يؤسسخ َٓش األسدٌٔ ،يشكض
انششٚكخ ْٔ:ٙانًؤسسخ انؼشثٛخ نهزًُٛخ انًسزذايخّ -
ٔالغ نزًُٛخ ٔرذسٚت انًجزًؼبد انًحهٛخ ٔجًؼٛخ األسش انزًُٕٚخ

ٓٚذف يششٔع "يشبسكخ" إنٗ رؼضٚض لذساد انشجبة ٔيؤسسبد انًجزًغ
انًذَ ٙألسزخذاو يؼبٛٚش ٔآنٛبد حمٕق اإلَسبٌ نُشش يجبدا انًسبٔاح ٔانزُٕع
ٔػذو انزًٛٛض ٔانٕطٕل إنٗ انؼذانخ انخبطخ ثبنشجبة.
ٚؼزًذ يششٔع "يشبسكخ" ػهٗ انذٔس انح ٕ٘ٛانز٘ ٚهؼجّ انشجبة ف ٙانششق
األٔسظ ٔشًبل أفشٚمٛب ٔٚسبػذ ف ٙديج انشجبة ف ٙانًشبسكخ ثشكم أكثش
فؼبنٛخ َٔشبطب نهُٕٓع ثحمٕق اإلَسبٌ ٔانذًٚمشاطٛخ ٔانحشٚبد فٙ
يجزًؼبرٓى.

طًى يششٔع "يشبسكخ" انز٘ ًٕٚل يٍ لجم االرحبد األٔسٔثٙ
ٔيؤسسخ فٕسد ٔانظُذٔق انكُذ٘ نذػى انًجبدساد انًحهٛخ نًسبػذح
انشجبة ف ٙانذٔل انًسزٓذفخ ف ٙكم يٍ يظش ٔاألسدٌ ٔانًغشة ٔرَٕس
ٔان ًٍٛػهٗ انًشبسكخ ثشكم أكثش فؼبنٛخ ف ٙانُٕٓع ثبنذًٚمشاطٛخ
ٔانًسبٔاح ٔانحمٕق ٔانحشٚبد األسبسٛخ .

انشجكخ انؼشثٛخ نهزشثٛخ انًذَٛخ – أَٓش
"انششٚك انًحهٔ ٙاإلله"ًٙٛ

شجكخ ػرثُخ غُر حكىيُخ يستمهخ ،تؼًم ػهً تىحُذ انجهىد
وانتُسُك ثٍُ انًؤسسبد انؼبيهخ فٍ يجبل انترثُخ ػهً حمىق
اإلَسبٌ وانًىاطُخ ػهً اختالف أَىاػهب وتؼزَز دورهب فٍ
يجبل انترثُخ ػهً حمىق اإلَسبٌ وانًىاطُخ

مبادرة أسطر
"يسؤٔنٛزُب كشجبة ٔحمٓى كأطفبل"
يجبدسح شجبثٛخ ف ٙيُبطك ششق ػًبٌ – حًبٚخ انحك ف ٙانزؼهٛى
نألطفبل
اَجثمذ يجبدسح أسطش كجضء يٍ يششٔع "يشبسكخ"

نهًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد ٔانزٕاطم يغ أػضبء انًجبدسح -:
 ػجذ هللا أثٕ يحفٕظ – ججم انُظٛف 0790970403 :
 يحًذ ػالء جشاد – انٓبشً ٙانشًبن0799141388 : ٙ
 يكزت أَٓش +962 -6 -5560497 :
 يٕلغ شجكخ أَٓشwww.anhre.org :


يٕلغ يششٔع يشبسكخ www.mosharka.net :

أهداف املبادرة :




تًكٍُ انشجبة يٍ خالل تؼزَز يسئىنُتهى انًجتًؼُخ فٍ انًسبهًخ فٍ
انتغُُر اإلَجبثٍ يٍ خالل انًشبركخ انفؼبنخ فٍ أَشطخ تمىَخ يهبراد
انمراءح وانكتبثخ نذي األطفبل فٍ يُبطك شرق ػًبٌ ثبنتؼبوٌ يغ
انًؤسسبد انشرَكخ.
تىحُذ انجهىد يٍ خالل انتىاصم يغ صُبع انمرار ويؤسسبد انًجتًغ
انًذٍَ نهًسبهًه فٍ تمىَخ يهبراد انمراءح وانكتبثخ نذي األطفبل

