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 هدوة جىصُاث  

 "هدى طُاطاث فاعلت لخعلُم الىباز و الخىمُت املظخدامت" 

 

هدوة مىطعت بالخعاون مع حمعُت املسأة واملجخمع جدذ عىىان  9102علد الاجداد العام ليظاء مصس خالٌ ًىاًس 

فاعلت لخعلُم الىباز و الخىمُت املظخدامت" وشازن فيها وجددر عدد هبير مً الخبراء فى مجاالث هدى طُاطاث " 

وكد خسحذ الىدوة بعدة جىصُاث  الخعلُم وحعلُم الىباز وهرلً عظىاث واعظاء مً مجلع لىىاب املصسي .

عاث، الظُاطاث.  على مظخىي الدشَس
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ــــدشـــــالأوال:  ــٍســ ـــعـ   اثــ

 

  وجفعُل مظؤولُتها املجخمعُت مً خالٌ وطع ًدُذ دوز فاعل كاهىن جىظُم الجامعاث بما ًخم إطافت الي

افُت الطخمت بمجاٌ  مدى الامُت لخدلُم  إحساءاث للخمُيز الاًجابي ملعالجت الفجىاث الىىعُت والجغس

 املظاواة والاهصاف.

  حعدًل كاهىن الهُئت العامت

لخعلُم الىباز بما ٌشمل 

اخخصاصاث الهُئت والسكابت 

برملاهُت ووطع آلُت للمخابعت ال

وجلظُم املجخمعُت  والسكابت 

 للخعدًل اللاهىوى 
ً
مهامها طبلا

 امللترح وزبط ذلً بخطط الخىمُت املظخدامت.

 للخصدي لهره املشيلت بما ٌشمل  حظهُل عمل الجمعُاث ألاهلُت للعمل مع وافت مؤطظاث الدولت

  حعدًالث كاهىن الجمعُاث.

  ،ادة إلاهفاق الحىىمي علي ميزاهُت املعلم مً خالٌ لجىت الخطت واملىاشهت بالبرملان : طسوزة أن ًخم ٍش

 .و الحد مً الدظسب  الخعلُمحىدة % مً إحمالي الىاجج لإلجفاق علي 91ومسهبط برلً جخصُص 

  مً املىاشهت العامت علي الخعلُم علي ان حعلً  91الىاجج املحلي علي الاكل أو % مً احمالي 6جخصُص %

مفسداتها بشفافُت علي السأي العام علي ان ًخصص  منها وظبت مىاطبت لصالح مدى الامُت وحعلُم 

 الىباز والخىمُت املظخدامت.

 



 

3 
 

 

 

 اثـــــاطــــــُــــالظزاهُا: 

 

  مدى ألامُت.لمظاهمت في الخدمت العامت لاجخاذ كساز بخفعُل إعادة إلصامُت 

 .اجخاذ كساز أو وطع طُاطت  احسائُت بمعادلت شهادة مدى ألامُت إلطخىماٌ الخعلُم الىظامي 

  و الخدهىز الصحي وافت بسامج الحماًت و السعاًت إلاحخماعُت بالفئاث املهمشت التي حعاوي مً ألامُت زبط

 . و البُئي و العمل غير الالئم .

 مسهصي  إعادة بىاء هُئت الجىدة وإلاعخماد ألاوادًمي بدُث جصبذ مىاطبت لىظام حعلُم.  

  ت هظام بىاء اللدزاث في حمع البُاهاث الىىعُت والىمُت والخدلُل املجدي الفعاٌ مً أحل بُاهاث جلٍى

 
ً
 كابلت للملازهت دولُا

  ًت لرل و  العمل هدى إكامت مسصد علمي جابع ملؤطظت أوادًمُت إلصداز إلاخصاءاث و البُاهاث الظسوٍز

 . إجاختها للمعىين 

 ت و  و داعمت للشساهت  وطع اطتراجُجُت كطاعُت كىمُت واضحت بين وافت املؤطظاث الحىىمُت الخىمٍى

فت املؤطظاث الثلافُت و الفىُت و هرلً املشازهت الفعالت ليااملىظماث غير الحىىمُت و اللطاع 

خطلب ذلً  ت للمجخمع املصسي "و  8..9لدعم  املؤطظاثإلاعالمُت و الدًيُت  ٍو % مً اللىي البشٍس

 ". 9106التي حعاوي مً ألامُت وفم الجهاش املسهصي للخعبئت العامت والاخصاء في حعداد 

  بين بسامج مدى الامُت   زُلت الازجباططُاطاث للخىمُت املظخدامت و  جسحمت هرة ألاطتراجُجُاث الي

  وحعلُم الىباز وبين بسامج ميافدت والحد مً الفلس ودعم الصحت وفسص العمل واملشازهت الاحخماعُت

  ًدعم جىطُع هطاق املىازد واملصادز  لصالح الخعلُم العام ومدى الامُت و حعلُم الىباز  صىدوق  إوشاء

لُت بت الخصاعدًت.زطىم و دمغاث و مً فسض  له  الخمٍى  طٍس
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  ت ومجاالث م جصمُم لجرب الدازطين مً  خىىعتبسامج مىاٍش

املىاد اللسائُت لهم بعد  حظير خُث وطع بسامج جلبي اخخُاحاث الدازطين واملخدسزًٍ مً ألامُت 

 الحصٌى على شهادة مدمى الامُت.

  في الخخطُط  ألاهلُت مع الجمعُاث و املؤطظاث بالشساهت الفاعلت  0220لظىت  8أن ًخظمً اللاهىن

  و الخلُُم والخىفُر واملخابعت 

  .دزاطت وجلُُم مبادزاث وهماذج املجخمع املدوي وحعمُمها مً خالٌ طُاطاث مدددة 

 .)مت  مً خالٌ املبادزة السئاطُت )خُاة هٍس
ً
 وهىعُا

ً
افُا  الخيظُم والخيامل حغس

  هرلً دبلىمت إلعداد معلم الىباز املظخمس  في إوشاء كظم أو  فئن الظعي الي ولُاث التربُت  الخىحه الي 

اض ألاطفاٌ.   إوشاء ولُاث مخخصصت لهره الىىعُت مىاملخعلمين أطىة بيلُاث ٍز

  ت الخعٍسف العمل علي اليشس و للظاًا مدى ألامُت و حعلُم الىباز و مثاٌ باملبادزاث الجدًدة و إلابخياٍز

ادي  للمخدسزاث مً ألامُت و التي أطظتها حمعُت املسأة و  مبادزة الخمىين إلاحخماعي و إلاكخصادي ٍز

س   لدعم و جطٍى
ً
املجخمع و شسواء مً الجمعُاث و املؤطظاث ألاهلُت و اللطاع الخاص و ذلً إطتهدافا

 بسامج حعلُم الىباز و الخعلم مدي الحُاة.

 املجخمع املدوي  جدعُم املشازهت الفاعلت  مً  خالٌ وطع طُاطت إلطفاء الطابع املؤطس ي علي مشازهت

مً أصحاب املصلحت مً دازطين و كادة إحخماعين هى  املىظماث غير الحىىمُت و مىظماث املسأة و 

املؤطظاث الاوادًمُت و الخىمُت للمشازهت في  املظاءلت والشفافُت لخدلُم هدف حعلُم حُد ومىصف و 

 شامل ودامج للخعلم مدي الحُاة للجمُع 
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 مً احل جىفُر الخىصُاث ساءاث ـــــــإلاحزالثا : 

 

  إلاجداد  اعظائها مً:دائمه  لجىت مخابعت

حمعُت املسأة واملجخمع و  الىىعى ليظاء مصس

والهُئت العامت ملحى الامُت وحعلُم الىباز 

وأعظاء البرملان املشازهين مهمتها مخابعت 

عاث  الخىصُاث لها الي الظُاطاث و حشَس و جدٍى

ال ًخظمنها كاهىن هُئت مدى ألامُت و حعلُم 

 . الىباز 

  جىصُاث أعماٌ لجىت املخابعت في املؤجمس الظىىي للمخدسزاث مً ألامُت والري طُعلد في  إعالن

 .9102مازض 

 

 

 

 

 

 


