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.بوجذة االمل االجتماػيت الخذماث بمركز 2016 فبراير 14 االحذ يوم التاسيسي الؼام الجمغ انؼقاد انتظار في  

 

 خذيخ إنٗ دُٚٙ ، رسؼٗ أٔ َمبثٙ أٔ ْذف سٛبسٙ أ٘جًؼٛخ ٔؽُٛخ اجزًبػٛخ نٛس نٓب : موضوع الجمؼيت: انجبة األٔل 

. األيىٔانًسبًْخ فٙ انشفغ يٍ شأَّ ٔشبٌ ثهذِ  ثٍٛ ر٘ ٚمٕد سٛبسرّ انشخظٛخ الانًظهذخ انؼبيخ نهشخض انًؼبق 

 خظٛظب دست دسجخ انًٓٛأح انًغبسثخ انًؼبلٍٛ انذبطهٍٛ ػهٗ سخظخ انسٛبلخ  نمٛبدح انؼشثبد ثبألشخبصرؼزُٙ - 

 انخبطخ ؽجمب نًذَٔخ لبٌَٕ ٔاألجٓضح ٔانزٓٛٛئبد انزمٛٛذ انًمجهٍٛ ػهٗ اجزٛبص سخظخ انسٛبلخ ثشيٕص األشخبص أٔ  إػبلزٓى

                                . نٓزِ انفئخ نزذمٛك اسزمالنٛخ انزُمم ٔانجٕالٌ ثجالدَبانالصورؼًم انجًؼٛخ ػهٗ رمذٚى انذػى انًؼُٕ٘ ٔانهٕجٛسزٛكٙ انسٛش ٔ

  أهذاف الجمؼيت : 3انًبدح .

 جسذٚخ انذبطهٍٛ ػهٗ إػبلخ فٙ ٔػؼٛخ األشخبص انذفبع ػٍ دمٕق ٔيظبنخ  إنٗ رأسٛسٓبرٓذف انجًؼٛخ يٍ  -1

 انًمجهٍٛ ػهٗ انذظٕل ػهٗ سخظخ انسٛبلخ األشخبص أٔسخظخ انسٛبلخ طُف رٔ٘ االدزٛبجبد انخبطخ 

 .انخبطخ ثٓى

          

 األٔسٔثٛخ ثجالدَب ػهٗ غشاس يب ْٕ جبس٘ ثّ انؼًم ثبنذٔل إػبلخفٙ ٔػؼٛخ انسبئمٍٛ  األشخبصادزشاو دمٕق  -2

  ػشٚجٛخ خبطخ ثؼشثبرٓىإػفبءادٔثؼغ انذٔل انؼشثٛخ انزٙ ٚسزفٛذ يٕاؽُٛٓب انسبئمٍٛ انًؼبلٍٛ يٍ 

 

 انًؼبلٍٛ انسبئمٍٛ  يٍ يؤسسبد األشخبصػاللبد انزؼبٌٔ ثٍٛ انجًؼٛخ ٔكبفخ انًزذخهٍٛ فٙ يجبل رًُٛخ لذساد سثؾ   -3

 . يذهٛخ ٔ جٕٓٚخ ٔٔؽُٛخ ٔدٔنٛخٔغٛش دكٕيٛخػًٕيٛخ ٔجًؼٛبد ٔيُظًبد دكٕيٛخ 

 

 انجبس٘ ثٓب انؼًم فٙ كم يب انمٕاٍَٛ إؽبسلذ ششاكبد يغ جًؼٛبد ٔلطبػبد سسًٛخ داخم ٔخبسج انًغشة فٙ ع -4

  رذنٛم انظؼبة ػهٗ انسبئمٍٛ انًؼبلٍٛ فٙ رذمٛك انزاد ٔانطًٕح ٔرجبٔص انؼشالٛمإنٗٚٓذف 

 

 فٙ انزُمم إججبسٚخح٘ ػشٔسأنٕٚخ  انًؼبلٍٛ ثبنًغشة ثًثبثخ نألشخبص خظٛظب انًٓٛأحػزجبس لٛبدح انؼشثبد ا -5

 .ٔانزذشن رًُذٓى االسزمالنٛخ ٔانكشايخ ٔاَذيبجٓى انفؼهٙ فٙ انذٛبح انؼبيخ 

 

 . ٕٚو ٔؽُٙ نهسبئك انًؼبق ٚمغ رؼُّٛٛ ثمشاس يشزشن يغ انجٓبد انًسؤٔنخادذاس -6

 

 انًؼبلٍٛ انسبئمٍٛ أانًمجهٍٛ ػهٗ اجزٛبص سخظخ انسٛبلخ ٔيذبٔنخ دم يشبكهٓى ٔ  األشخبص يؼبَبد إنٗالسزًبع ا -7

 انمبََٕٛخ األيٕس ٔانزًٓٛش ػُٓى فٙ كم ٔاإللظبءإٚظبل طٕرٓى إنٗ انجٓبد انًسؤٔنخ فٙ انجالد يٍ أجم سفغ انذٛف 

 انزٙ رخظٓى دزٗ ٚذس انشخض انًؼبق انسبئك نؼشثزّ  ثأَّ جضء ال ٚزجضأ يٍ ْزا انًجزًغ ٔ نّ َفس ٔاإلداسٚخ

 .انذمٕق انزٙ نألشخبص انًؼبلٍٛ ثبنذٔل انُبيٛخ ٔانًزمذيخ 

 

انسبئمٍٛ انًؼبلٍٛ ائذح  رؼبَٔٛبد ٔيمبٔالد طغشٖ ٔيزٕسطخ فٙ يجبل انزًُٛخ انجششٚخ نفيسبًْخ انجًؼٛخ  فٙ إَشبء -8

كم نالشخبص انًؼبلٍٛ رٓٛئ انؼشثبد انًخظظخ اَشبء يشاكض لل فٙ يجبل رؼهٛى سٛبلخ انًؼبلٍٛ ٔفٙ يجبل ارشزغنال

 إػبلزّ ثزُسٛك يغ ششكبء يغبسثخ أ اجبَت  دست دسجخ 

 



يبرٛكٛخ راد رٕ خٕٛل يجٓضح ثبنؼهجخ اال7ٔ-6-5  رادؽبنجخ انجٓبد انًسؤٔنخ ثبنًغشة ثزٕفٛش انؼشثبد االلزظبدٚخو -9

 انزكهفخ انًُخفؼخ ٔثزسٓٛالد فٙ انمشٔع

 

 كبفٛخ نٕلٕف سٛبساد انًؼبلٍٛ فٙ جًٛغ يٕالف انسٛبساد انًًهكخ أيبكٍؽبنجخ انجٓبد انًسؤٔنخ ثزخظٛض و -10

 ٔثبنًجبٌ

 

 انمهٛهخ األيبكٍ انزٍٚ ٚزؼًذٌٔ انٕلٕف فٙ األشخبصؽبنجخ انجٓبد انًسؤٔنخ ثزُفٛز انمبٌَٕ انضجش٘  فٙ دك و -11

 .انًخظظخ نسٛبساد انًؼبلٍٛ 

 

انسبئك انًؼبق ػذ انزٕٓس فٙ "  انجًؼٛخ رذذ شؼبس يُخشؽَٙظٛى أَشطخ يزُٕػخ ػهٗ انظؼٛذ انٕؽُٙ نفبئذح د -12

 "انسٛبلخ

 

نًشبسكخ فٙ انًهزمٛبد انشٚبػٛخ ٔانسٛبدٛخ انٕؽُٛخ ٔانذٔنٛخ انخبطخ ثبنسٛبساد ٔانزؼشٚف ثمؼبٚب انسبئمٍٛ ا -13

 انًؼبلٍٛ ثبنًغشة فٙ انًذبفم انٕؽُٛخ ٔانذٔنٛخ

 

  انجًؼٛخأْذاف انكزشَٔٙ نزؼًٛى انًسبًْخ فٙ رذمٛك إػاليٙيٕلغ ربسٛس يجهخ سُٕٚخ ٔ طذاسا -14

 

 انًخظظخ نٕلٕف سٛبساد األيبكٍ ثطبلخ انسبئك انًؼبق نالسزؼبَخ ثٓب فٙ يُخش ؽٛٓبنجًؼٛخ طالدٛخ يُخ ل -15

 انًؼبلٍٛ

 

16-                                      

 الؼضويت واالشتراك: انجبة انثبنش 

ٚؼزجش ػؼٕا داخم انجًؼٛخ كم يٍ أدٖ انٕاجت انسُٕ٘ دذد فٙ يجهغ يبئخ دسْى ٔاسزٕفٗ ششٔؽ االَخشاؽ  : 8انًبدح 

                             ْٔٙ سخظخ انسٛبلخ ثشيٕص رمٛٛذ أٔ شخض يؼبق يمجم ػهٗ اجزٛبص سخظخ انسٛبلخ طُف رٔ٘ انؼبْبد انجسذٚخ

 

 

انًشجٕ يٍ انمشاء انكشاو رؼًٛى انخجش ٔيٕافبرُب ثبلزشادبركى  ٔثكم يب رشَّٔ يُبسجب   

ٔيفٛذا ٔجت اػبفزّ نًب فّٛ يظهذخ انجًؼٛخ ٔاْذافٓب  ٔنكى جضٚم انشكش 

.......... ٔااليزُبٌ

 ٔجذح /                                                 يغ رذٛبد اثٕ َٕح انجٕدٚش٘ 

                                         

 


