
رياني ةرشن

ريرغلا هللادبع ةسسؤم

 ىلإ مهدوقيو ةيلوؤسملا كالتماب ًاساسحإ مهحنمي بابشلا ةكراشمب جماربلا ريوطت ّنإ"
 ديدحت يف ةيغاص ًاناذآ انتاوصأ ىقلت امدنعو .فلتخم لكشب جماربلا هذه يف نواعتلاو طارخنالا
 مهفو انتاوذ فاشتكا نم نّكمتنل ةردقلا انيطعيو لمألا انحنمي اذهف ،انتاجايتحال ةمزاللا لولحلا
 نم ٍحورب تايدحتلل لولح داجيإو يباجيإ ريثأت قيقحتل يعسلا ىلع انعّجشي امك ،انتاعّلطت
."نواعتلا

ريزواب ةراس
بابشلل يراشتسالا سلجملا ةسيئر
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زجنُملارثأل

 يراشتسالا سلجملا ءاشنإ مت ،ميلعتلا لالخ نم بابشلا نيكمتب ريرغلا هللا دبع ةسسؤم مازتلا عم قفاوتلاب
 يف ًاماه ًارود بعلت ةينعم ًافارطأ مهتفصب بابشلا رظن تاهجو ءاقتلا ةطقن لّكشيل ريرغلا ةسسؤمل عباتلا بابشلل
 دوهج نومعدي ،ةيبرعلا ةقطنملاو تارامإلا يف بابشلا ةبخن نم ًاوضع14نم سلجملا فلأتيو .سلجملا
.ةيلبقتسملاو ةيلاحلا تاكراشملاو تاردابملا نع ًالضف ،جماربلا عضوو ةيركفلا ةدايقلا لاجم يف ةسسؤملا

 اهذيفنتو اهطيطختو جماربلل رُّوصت عضو متي ثيحب ةسسؤملا جمارب يف بابشلا ءارآ جمد ىلإ سلجملا ىعسي
 لاجملا حتف لالخ نم ةسسؤملل ةيجيتارتسالا زئاكرلا ءاسرإ يف سلجملا مهاسي امك .اهيف نيكراشملا نم هيجوتب
 ةيميلقإلاو ةينطولا تايوتسملا ىلع ةسسؤملا ليثمتو ةيثحبلا عيراشملا معدو ةينعملا فارطألا ةكراشم مامأ
.ةيلودلاو

:يهوناجلثالثنمسلجملافلأتي

ةزيكرلا هذه راطإ يف ةيلبقتسملاو ةيلاحلا جماربلا معد :ديجلا ميلعتلا ةنجل1.

 يف امب ،تاراهملا زيزعتل ريرغلا هللا دبع ةسسؤم دوهج معد :يفيظولا دادعتسالاو تاراهملا ةيمنت ةنجل2.
ةديدج جمارب ريوطتو "ومن" ةردابم كلذ

تايلاعفلاو ثاحبألا كلذ يف امب ةيركفلا ةدايقلاو ةكارشلا دوهج معد :لصاوتلاو ةكراشملا ةنجل3.

:اهنم ةددعتم قرطب ةسسؤملا يف ،هسيسأت ذنم ،سلجملا مهاس

üةيفرعملا تاجتنملا ةعجارمو ةزّكرم ةيعامج تاشقانم ءارجإ لالخ نم ثاحبألا معد
üلصاوتلا تايلاعفو تارظانملاو تارضاحملا يف ةكراشملا
üاهتاردابموةسسؤملا جماربب يعولا ىوتسم عفر
üجماربلا ريوطتل ةيرورضلا تاسرامملا لضفأ ىلع فّرعتلل ندرألا ىلإ ةيناديم ةرايزب مايقلا
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 بابشلا عم ةكارشلاب اهريوطت متي يتلا جماربلا ّنإ
عنصتل رثكأ صرفاهمامأ

.ربكأ ًاريثأت
(Youth.gov)

 ىلع فداه لكشب بابشلا ةكراشم مامأ لاجملا ةحاتإ ّنإ
 ميلعتلا ةسايس عضو يف لمكألا هجولا ىلع ءاكرشمهّنأ

.ميلعتلا ليكشت ةداعإ يف يرورض رمأ رارقلاةعانصو
(Transforming Education Summit)

https://alghurairfoundation-my.sharepoint.com/personal/nmussa_alghurairfoundation_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnmussa%5Falghurairfoundation%5Forg%2FDocuments%2FAGF%2FAl%20Ghurair%20Foundation%20Youth%20Advisory%20Council%20Members%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fnmussa%5Falghurairfoundation%5Forg%2FDocuments%2FAGF&ga=1
https://youth.gov/youth-topics/involving-youth-positive-youth-development
https://knowledgehub.sdg4education2030.org/tracks



