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 لكمة زئيس اجلامؾة 

 لكمة حمافظ احملافغة
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 لكمة اإلذازت الؾليا جملموؽة رشاكث َائل سؾيد أنؾم ورشاك ه
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 يس اجلامؾة / أ.ذ. محمد ؼبدهللا الطويفلكمة زئ 

 

األد / ضاذق أمني أبو زأش حمافظ احملافغة  األس خار / أمحد َائل سؾيد أنؾم   أألد / الش يخ جابر ؼبددهللا 

فالدد، ا اإلةددوت نددواة زؤسددا  اجلامؾددة ا األد مدددئر مالاذدد، الشدد لون ومدؼيددة والؾمددل ا ومدددئر مالاذدد،  مًغمددة 

سداثذت البداحنون والؾلدام  اللداذمون مدم اجلامؾداث المىيدة ومدم جدامؾ  ؽدني طدس و أسد يوط اليوهس يف ابحملافغدة ااأل

 جبمُوزية مرص الؾربية املُمون بش لون الطفوةل ا احلضوز الالارمي السالم ؽلينك وزمحة هللا وبراكثٍ.

ل املدؤمتر ثدرشف جامؾة ثؾز حبضوزمك ويسؾدَا أن حرح، بنك يف َذا الطباخ املمون وحرحي، حاز يف مسد ه

الثالر للطفوةل اذلي يىؾلد يف زحاهبا واذلي ئالارش يف كضااي ؽديدت مدم أ  مراحدل حيدات اإلهسدان وح مدرحف الطفدوةل 

ال  ثدشلك فهيا خشطية اإلهسدان الدةوت احلليليدة للشدؾوة واألمدة وابلخفديدد فدإن املدؤمتر الؾلمدي الثالدر يدًداول كضدااي 

ة منل األحداج وأطفال الشوازع واملسد خولني وأوللدم اذلئدم يخؾر دون ملؾدامف سدي ة األطفال اذلئم يؾيشون عروفاً ضؾب

ذا يأيت بؾد  أن هرش املؤمتر الثاين للضااي املوَدوبني واملخفدوكني واملبددؽني مدم حيدر  أحيااًن مم كبل أكرة الىاش إلهيم َو

 بندشافُم وزؽائهم وحمنية خرباهتم.

ثلليداً س ىواًي ؽلمياً زائؾاً نؾزت بٍ وحترص اجلامؾة ؽد  انؾلداذٌ ابلخؾداون مدػ  للد ضاز َذا املؤمترا مؤمتر الطفوةل

رشاكهئا واةص ابذلهر َىا مجموؽة رشاكث املرحوم َائل سؾيد أنؾم ورشاكئٍ ذمثف مبؤسسة السؾيد للؾلوم والثلافدة ورشاك  

 ؼية والؾمل.آةرون ذمثف مبىغمة اليوهس يف ومًغمة اجملمتػ املدين ومالاذ، الش لون ومد

 احلضوز الالارمي:

إن انؾلاذ َذا املؤمتر الؾلمي يؾد أحد مغاَر الخفام اجلامؾة ابجملمتػ وآلية مم اآللياث الفداؽف إلكامدة انطالكداث 

بني البحر الؾلمي ومؤسسة اجملمتػ اخلديم واإلنخايج وركل للؾمدل مؾداً ؽد  ثىداول اللضدااي واملشدقث بطدرق ؽلميدة يف 

امؾة لوعائفُا املمتثف للبحر الؾلمي وخدمة اجملمتػ ويؤذي البحر الؾلمي ذوزٌ يف اإلسدُام يف يليدة الخمنيدة إطاز حرمجة اجل

املسدد خدامة إر مي نالاددم اطالكدداً للم طددا أو الددربامب أن ثىفددذ بىندداخ مددم ذون أن ئرافلُددا هشدداط حبدد  يدًدداول اللضددااي 

ذا ما حترص ؽ  ثأهيدٌ الليداذت الس ياسد ية ذمدثف واملشقث ال  ثؾيق الخمنية واةضاؼُا لدلزاسة والد  ش يص والخلومي َو

بفخامة الرئيس/ؽيل ؼبدهللا ضاحل بأنة مم مًاس بة وؼىد سايزثٍ للنامؾاث بأن يلوم الباحنون ابجلامؾاث بإمرا  البحوج 

ُم يف وزثلا  والبحر الؾلمدي وادلزاساث وثلدمي الروئ ملؾاجلة املشقث الخمنوية نام أن َذا املؤمتر يؾد وس يف طيبة جس 
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 مم خالل ثفاؽل وانخلا  الباحنني يف جمال الطفوةل مم ذاخل المم وخازجٍ.

ان َذا املؤمتر والالانري مم األوزاق ال  س خؾرض كد ميمست اللضااي املطروحة حتت شدؾاز املدؤمتر ومدا سدي  

يػ الباحنني يف ش لون الطفوةل اوايضاً سد خوفر مؾدا  ثداوهل مم زؤى وثفاؽل سدسُم يف ثوليد مؾرفة ؽلمية يس خفيد مهنا مج 

 يس خفيد مهنا مذخذي اللراز يف ش لون الطفوةل.

ان منل َذا املؤمتر َو مثرت جلُوذ خملطة بذلت مم كبل الؾديد مم األفراذ والشدالار والخلددئر مًدا ل الشدالار 

ر هناية َذا املؤمتر والشالار للخددماث والؾالكداث سوا  للجىة الخحضريية وأؼضا  اللجىة الؾلمية والسالاراتزية واجلُوذ سدمث

 الؾامة واللجىة اإلؽالمية واملالية.

والشالار والخلدئر وأؼغم ومذىان لألد ضاذق أمني أبو زأش حمافظ احملافغة ؽد  زؽايدة َدذا امللخلدع الؾلمدي 

 ومشازنخٍ.

سؾيد أنؾم ورشاك ٌ هلم مًا ل وأثوجٍ ابلشالار للجُاث ادلاية للمؤمتر وأةص ابلشالار مؤسسة املرحوم َائل 

الشالار والخلدئر ومًغمة اليوهس يف لدلمع امللدم للمؤمتر األول و الثالر والخفاؽل مؾىدا والشدالار موضدول ملالاذد، الشد لون 

ومدؼية والؾمل ابحملافغة وبهرز شالاري وحرحييب للباحنني مم اجلامؾاث المىية واجلامؾداث املرصدية وندذكل ل املُمتدني 

 ث ال  ثؾىن بش لون الطفل واس لل هللا الخوفيق والسداذ. واملؤسسا

 والسالم ؽلينك وزمحة هللا وبراكثٍ

 أ.ذ/محمد ؼبدهللا الطويف

 زئيس جامؾة ثؾز
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 لكمة حمافظ احملافغة/ ضاذق أمني أبو زاش

 احلارضون مجيؾاً / السالم ؽلينك وزمحة هللا وبراكثٍ

جامؾة ثؾز للمشازنة يف فؾالياث افذخاخ مؤمتر الطفدوةل الدوطين الثالدر ا ملدا اشؾر بسؾاذت ابلقة وأان أكف اليوم يف زحاة 

دو الطفدوةل والد   نثهل َذا املؤمتر مم إ افة حليلية للفؾالياث الىوؼية ال  ثلام يف احملافغة نغراً ألمهية مو دوؽٍ الؾدام َو

لش طديخٍ وندذكل ألمهيدة مو دوؽٍ اخلداص لُدذا ثؾخرب أ  مرحف يف حيات الفرذ وفهيا ثدشلك املالمح األوىل واألساسد ية 

 الؾام واملمتثل يف أطفال يف عروف ضؾبة .

إن ف اث األطفال املس هدفة ابألحباج وأوزاق الؾمل يف َدذا املدؤمتر وح األيخدام واألحدداج وأطفدال الشدوازع واألطفدال 

ثبذلُا ادلوةل يف جمال زؽاية الطفل واحلفاظ ؽد   املسا  مؾاملهم ح ف اث حليلية الوموذ بييًا زمغ ل اجلُوذ احلثينة ال 

حلوكٍ وليس أذل ؽ  ركل مم ثأسيس اجمللس األؽ  لألمومة والطفوةل ومؾهل يدبػ زئاسة الوسزا  مبدارشت إلؼطدا  كددز  

لطفدوةل ندام  دد واسػ  مم احلرية واملرونة يف الؾمل وثوفري ادلمع والمتالاني الالسمدني ملامزسدة أؼدامهل يف جمدال حاميدة وزؽايدة ا

 كانون حلوق الطفل المين شاَداً أةر ؽ  َذا وَدم ابلطفل وزؽايخٍ 

 اإلةوت احلضوز :

إن ؼوامل ؽديدت جسُم يف وموذ منل َذٌ الف اث مم األطفال وجشالايل الغروف الطؾبة الد  يؾيشدوهنا ومدم َىدا فإندٍ 

اطىني ومس لولني وامباثىا جتاٌ َؤمي  األطفال ونبذل أؽ  ما مم األمهية مباكن أن هسدشؾر مجيؾاً افراذاً ومؤسساث ا ومو 

ا مم الفرص ليحيوا حيات سؾيدت مًخنٍ مم مًطلدق  بوسؾىا حتسني عروف مؾيش هم وثوفري فرص الخؾلمي والخطبي، وفرَي

ول هللا ضد  احلفاظ ؽ  حلوكُم ال  ضاهنا هلم ذييًا احلىيف كبل أي اثفاكياث و ؾية أو موازيق مس خفدزة ولىدا يف زسد

 هللا ؽليٍ وسمل أسوت حس ىٍ حني كال :أنٍ واكفل اليدمي مذناوزئم يف اجلىة نخناوز اضبؾيٍ .

ا ألمهية وحساس ية املو وع ؽرب ثبيهيدا هل هكو دوع ملدؤمتر  ومم املُم يف َذا امللام اإلشازت إىل متزي جامؾة ثؾز يف اسدشؾاَز

 لرايذي الخىوئري املخوكػ مهنا يف إطاز اجملمتػ احمليل يف احملافغة .الطفوةل يف ذوزثٍ الثالثة انطالكاً مم ذوزَا ا

 احلضوز مجيؾاً :

و يس متر ؽاماً بؾد ؽام ليؤند أن ثؾز اكنت وس خغل مًازت للؾدمل واملؾرفدة واملسد لولية وندم نبدازك مسدريت  إن َذا املؤمتر َو

طفدوةل راث األمهيدة البالقدة واملدؤيفرت يف مسداز الخمنيدة يف َذا املؤمتر وومتىن أن يس متر يف ذوزاثٍ اللاذمة يف ثلمس كضدااي ال

دو يىداكة كضدية أطفدال يف  اجملمتػ نام فؾدل يف ذوزثدٍ السدابلة حدني انكدة كضدية املوَبدة والخفدوق ا يف َدذٌ ادلوزت َو

ل املُمتدني عروف ضؾبة وميشم انٍ ما سال َىاك الالانري مم اللضااي ال  حتخاح إىل الوكوف ؼىدَا مبس لولية ؽلمية مم كب

 والباحنني .

احلضوز مجيؾاً:إنىا نؾول نثرياً ؽ  خمرجاث َذا املؤمتر  مم ثوضياث وملرتحاث  ثلدم للسلطة احمللية  للؾمدل ؽد  حتسدني 

واكػ الطفوةل  يف احملافغة  مدم مًطلدق الرشدبنة احلليليدة بدني اجلامؾدة والسدلطة احملليدة وثأددسيساً ؽد  أمهيدة مندل َدذٌ 

 إ ا ت الطريق أمام  هجوذ اللامئني ؽ  الخىفيذ  لخالاون َذٌ اجلُوذ موهجة خلدمة األَداف املرضوذت لُا . الفؾالياث يف

أخريا : امسحوا يل أن أثوجٍ ابلشالار والخلدئر جلامؾة ثؾز و ملرنز الخأَيل والخطوئر الرتبدوي ولللدامئني ؽد  املدؤمتر ملدا بدذل 

ؤمتر وومتىن للجميػ ذوام الخلدم ا نام هشالار اجلُاث ادلاية ؽ  ما بذلخٍ مم مم هجد ملموش يف اإلؽداذ والخحضري لُذا امل

 ذمع حيلق الرشبنة الفؾلية بني مجيػ األطراف لخحليق هنضة وحمنية حليلة يف اجملمتػ .

 حمافظ احملافغة 

 أ. ضاذق أمني أبو زاش
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 افذخاخ مؤمتر الطفوةل الوطين الثالرلكمة اإلذازت الؾليا جملموؽة رشاكث َائل سؾيد أنؾم ورشاك ه يف حفل 

 زئيس اجمللس احمليل -حمافظ احملافغة –األد األس خار / ضاذق أمني أبو زاش 

 زئيس جامؾة ثؾز –األد األس خار ادلنخوز/ محمد ؼبدهللا الطويف 

 األةوت احلارضون مجيؾاً:

ثالر للطفوةل اذلي ي  ثىغمٍ للمرت الثالثدة ؽد  الخدوايل السالم ؽلينك وزمحة هللا..وأَاًل ومرحباً بنك مجيؾاً يف َذا املؤمتر ال 

 هواحد مم أ  الفؾالياث الرتبوية والؾلمية املُمة ال  حرثبا ازثباطاً مبارشاً وحيواًي ابجملمتػ وبىدا ٌ السدلمي ووَددم ابألميدال

 ومنوَا املخواسن واإلجيايب اذلي يىؾالاس بال شم ؽ  مس خلبل الوطم وثطوزٌ.

َدو البي دة األساسد ية للخمنيددة واملىطلدق األسداري للخقيدري واملدؤرش احلليلددي ملسداز املسد خلبل ومدم َدذا املىطلددق  فالطفدل

 ئالادس، َذا املؤمتر أمهيخٍ.

 اإلةوت واألةواث:

هل األةوت املشازهون يف لكامهتم وأوزاكُم ومداخالهتم يف الخأهيد ؽد  أمهيدة إنين لم أ يف َىا جديداً ؽ  ما كاهل أو س يلو

َذا املؤمتر والرضوزاث ومدؼية والرتبوية و املؾيش ية والخمنوية املخؾللة مبو وع َذٌ الرشحية ومدؼية املُمدة فدري أندين 

الوطىيدة الفداؽف بدني اكفدة أطدراف الؾمليدة الخمنويدة فلا أوذ الخأهيد َىا ؽ  ما يخن  يف َذا املؤمتر مدم مؾداين الرشدبنة 

املمتثف ابحلالاومة واملؤسساث الؾلمية واألاكذنية ومؤسساث اللطداع اخلداص ومدًغامث اجملمتدػ املددين َدو أمدر يلددم جتربدة 

 اجملمتػ.انحجة ورممة يف َذا اجملال ويؾالاس الشؾوز واملسؤولية ادلاؼية يف ثبين كضااي الطفوةل ووَدم بلضااي 

 اإلةوت واألةواث:

وكد اكن مم املىاس، جداً أن ثوفلت اللنان الخىغمية ميةذياز مو وع َذٌ ادلوزت ملىاكشة واكػ رشحية رممة مم األطفدال 

  اذلئم يؾيشون يف عروف ضؾبة هبدف حامئهم وإذماهجم يف اجملمتػ ووس خفاذت مدهنم يف يليدة البىدا  والخفددير بددمًي 

 خقالهلم وثومهيُم نو ونراف واجلرنة وإكالق سالايىة اجملمتػ.مم إسا ت اس  

فأطفالىا اليوم منلُم منل الالانري مم أطفال ذول الؾا  الثالر ويف اجملمتؾاث الىامية يؾيشون يف عل عروف ضؾبة ومؾلدت 

واملخاكمدل أو مدم انحيدة  مم نوايح مذؾدذت سوا  يف جمال الطفة وثللدي القدذا  الدالسم اذلي يسداؽد  ؽد  المندو السدلمي

احلطول ؽ  حلُم يف الخؾلمي وثوفري مذطلباهتم ال  كد متثل ضؾوابث حليلية وهبريت أمام الالانري مدم األطفدال وثؾمدل ؽد  

ثؾذز الخفاكُم يف الخؾلمي أو جرسهبم مًٍ يف مراحهل األساسد ية إىل جاند، مدا هشداَد مدم ذةدول الالاندري مدم األطفدال إىل 

و ما يسب، إشاكلياث حمنويدة ييلدة ويدؤيفر ؽد  مسد خلبل اجملمتدػ وثطدوزٌ اإلجيدايب  سوق الؾمل مبالاراً  لسب، أو ألةر َو

 واملخواسن .

ذٌ لكُا إشاكلياث وحتدايث زمبا ثأخذ يف المم ويف الالانري مم البدلان الىامية شلك الغاَرت الؾامة واملىدرشت يشدرتك يف  َو

ا َو أنة ةطوزت ح الغواَر السلبية للطفوةل ال  بدأث ثطفو ؽ  السدطح ثلامس مؾاانهتا الؾديد مم األطفال فري أن م

ىاك وجشلك ةطراً هبرياً ؽ  اجملمتػ واس خلرازٌ ؽ  مس خلبل األطفال وحيداهتم وسدلوهياهتم اكلدسدول  وثىدرش مالحمُا َىا َو

ىداك للبيدػ املخجدول إىل جاند، هت ىدا َو ريد، األطفدال الد  بددأث ثؾطدي وأطفال الشوازع اذلئم يىدرشون يف اجلوميث َو

 مؤرشاث ةطر جي، ؽليىا مجيؾاً ثدازنٍ.

 اإلةوت واألةواث:
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إنىا يف مجموؽة رشاكث َائل سؾيد أنؾم ورشاكٌ ندزك ميداً أمهيدة َدذٌ الفؾاليدة ونؾدع انؾاكسداهتا اإلجيابيدة ؽد  مسد خلبل 

و ما يددفؾىا سد ىواًي لال َددم ابملشدازنة يف ذمع وزؽايدة فؾالياثدٍ أنطالكداً يف الوطم ومسريت الخمنية الوطىية وثطوز اجملمتػ َو

 ركل مم زسالخىا ومدؼية والوطىية وإنااًن مًا بأمهية الرشبنة الخمنوية مػ خمخلف األطراف.

دا  لُذا فإنين أجدَا فرضة مًاس بة ألن أثلدم ابلشالار اجلزيدل جلامؾدة ثؾدز ومرندز الخأَيدل والخطدوئر الرتبدوي فهيدا ابؼخباَز

ة الس بق يف طرق َذٌ اللضية احليويدة وذؼدوت اكفدة األطدراف للمسدامهة مؾُدا يف إ اادا ندام اشدالار اكفدة اجلُداث ضاحب

ا وأمثم ؽالياً هجوذ اإلةوت يف اللنان الخحضريية والخىغمية  األةرى ادلاية والراؼية مم اللطاع احلالاويم واجملمتػ املدين وفرَي

ا لُذا املؤمتر يف ذوزثٍ الثالثة  ممتىياً هل الخوفيق والىناخ الالابري. وفرَي

 والسالم ؽلينك وزمحة هللا وبراكثٍ

 محد َائل سؾيد أنؾم / انئ، زئيس جملس إذازت مجموؽة َائل سؾيد أنؾمأأ.
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هللا واذلد هلل اللائل " فأما اليدمي فال ثلُر وأما السائل فال حهنروالطالت والسالم ؽ  أرشف خلق هللا محمد بم بسم 

  اللائل " ليس مًا مم ئرص  ضقريان ويوكرهبريان" واللائل نفع ابملر  امثاً أن يضػ مم يؾول   اما بؾد:ؼبدهللا

الوادل الش يخ ضاذق أمني ابو زاش حمافظ احملافغة زاؼي َذا املؤمترا أ.ذ/ محمد ؼبدهللا الطويف زئيس اجلامؾة وساثذت 

 الؾموم واملاكث، احلالاومية وةوت ووةواث السالم ؽلينك...الالارام الؾاملني ؽ  َذا املؤمترا اإلةوت مدزا  

إن وَدم ابلطفوةل اكن وماسال مم مصمي يل مًغمة اليوهس يف الخهييي ضىدوق ودم املخفدت والطفوةل وح الُدف 

يف يف المم َو وساري اذلي هيم الطفل ويسا  يف حتسني او اع وطفال يف مجيػ أنا  الؾا  وان ذمع مًغمة اليوهس  

هنب مواسن خلطوط الخمنية ال  جسريفيٍ.إن انؾلاذ َذا املؤمتر حتت شؾاز" أطفال..سسسسسسس( وذجمُم نو ثؾغمي ضاذق 

ؼم حاجة ماسة إىل ذزاسة َذٌ الغاَرت وإجياذ احللول املىاس بة والفاؽف نذكل ابلرشبنة بني مجيػ اللطاؽاث احلالاومية 

المم إىل وثفاكياث ادلولية اخلاضة خبطوص الطفوةل شلك ذفؾة كويةوالزتام واحضاً نو  ووَلية واخلاضة إن إنغامم

والطفة واجملمتػ واحليات والخؾمل ووند  ونذكل حاميخٍ  واألرستحتسني البي ة احمليطة ابلطفل وحطوهل ؽ  حلوكٍ يف احليات 

 مم الدسول والدرشذ ووس خلالل .

واجملمتػ واجلُاث راث الؾالكة نو الؾمل  األرست ألذا يف عروف ضؾبة حي  الخفؾيل والخاكمل إن مؾاجلة عاَرت األطفال 

 الفروق املىاس بة لُذٌ الرشحية مم األطفال يف أةر نطيهبم مم السمل ومدؼي. إلجياذ

حيات طيبة ميوميئم  يوفلًا للوضول إىل واكػ يضمم أنإن حضوزان مجيؾاً لُذا املؤمتر َو مس لولية وزساةل هس لل هللا 

 األطفال.

 يف اخلخام أشالارمك ؽ  حضوزمك والشالار إىل جامؾة ثؾز

 وومتىن لنك الخوفيق والىناخ
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 م1007نومفرب 19-99نخاجئ الخليمي لفؾالياث مؤمتر الطفوةل الوطين الثالر املىؾلد يف الفرتت 

 رضئم لفؾالياثٍ واكنت الىخاجئ نام ييل:مت حتليل اس دزاث الخليمي للمؤمتر وامللدمة مم املشازنني واحلا

 مم حير املس خوى  : -9

 الخلدئر الفلرت م

 ميد جداً  مدى حتلق أَداف املؤمتر املخضمىة يف أذبياث املؤمتر. 9

 ميد جداً  مدى مالمئة البحوج وأوزاق الؾمل املشازنة ألَداف املؤمتر.. 1

 ميد جداً  مشازنة وثفاؽل املشازنني يف املؤمتر. 3

 ذمخاس مدى وس خفاذت مم املؤمتر. 4

 ذمخاس املدت الزمًية ال  اس خقركُا املؤمتر.. 5

 ذمخاس ماكن انؾلاذ املؤمتر. 6

 ميد جداً  برانمب الؾمل اليويم للمؤمتر. 7

 ذمخاس مدى مًاس بة مؾرض زسوم األطفال اذلي ضاح، املؤمتر ملو وع املؤمتر وأَدافٍ. 8

 ذمخاس ام. ثىغمي املؤمتر بشلك ؽ 9

 

 

 وجيابياث ال  زافلت املؤمتر: -1

 مو وع املؤمتر اكنت ميداً وأش متل ؽ  حماوز مًاس بة ومذىوؽة.   -

 األوزاق واألحباج ال  كدمت اكنت ميدت ومذىوؽة واس خوؼبت حماوز املؤمتر ومتزيث ابلطرخ الؾلمي املىاس، لُا.  -

املُمتني بش لون الطفوةل مم ذاخل المم وخازهجا وإفساخ اجملدال الواسدػ احلضوز الالابري مم كبل الطالة والطالباث و  -

للمىاكشة املس خفيضة أ فع ؽ  املؤمتر املزيد مدم احليويدة ويدت الفائددت احلدارضئم مدم طلبدة وابحندني ورممتدني 

 ابلطفوةل.

 مطاحبة املؾرض للرسوم. -

لباحنني و يافهم مروزاً حبسم إذازت اجللساث وإاتحة الفرضدة الخىغمي الؾايل للمؤمتر بلك إمرا اثٍ بد اً مم اس خلبال ا -

 للباحنني بإذازت َذٌ اجللساث وولزتام ابألوكاث احملدذت لسري الربانمب  واوها  جبلساثٍ اخلخامية.

 الؾرض اكن ميداً وش يلاً مم كبل املشازنني وخاضة مػ اس خخدام الؾرض الخالاًولويج. -

 اكن ممتزياً.ثلدمي األساثذت ألحباهثم  -

 ثوضياث املؤمتر اكنت إمرائية ملبوةل ونالام ثطبيلُا. -

 جتاوة وثؾاون اجلُاث امللدمة وادلاية للمؤمتر. -
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 السلبياث ال  زافلت املؤمتر:-3

  ؾف املشازنة الفاؽف مم كبل الؾاملني يف املربنز املخؾللة ابلطفوةل . -

 ؤمتر.إطفا  الخياز الالاُرابيئ يف بؾظ أوكاث امل -

 ؽدم مشازنة األطفال يف فؾالياث املؤمتر. -

 ؽدم ثوسيػ هسخ مم الالاذاة للفارضئم ونذا كف اليرشاث املوسؽة ؽلهيم. -

 ؽدم ثفريؿ الطلبة مم روي الؾالكة مبو وع املؤمتر ليدس ىن هلم حضوز ل الفؾالياث. -

 وموذ بؾظ اللطوز يف بؾظ األوزاق. -

 طاص يف َذا اجملال مم ادلاخل أو اخلازح.كف املشازنني مم روي وةذ  -

 ؽدم وموذ ماكن مًاس، لالسرتاحة بني اجللساث. -

 

 َل َىاك أهشطة مذطف ابلطفوةل ثلرتخ إ افها: 

 حفغة اللران والرمس واخلا واملوس يلع لألطفال. 

 ثوفري أماهم حرفهيية لألطفال. 

 وَدم بشلك أنرب ابلطفوةل اآلمًة. 

 اضة ابلرؽاية ومدؼية.سايزاث املربنز اخل 

ىائية وأانش يد.   إكامة أؼامل مرسحية ـو

 مشازنة األطفال مم حمافغاث خمخلفة. 

 يل مؾرض للؾ، األطفال لالس خفاذت مم خملفاث البي ة. 

 افذخاخ ؼياذت أو مربنز لألطفال املسا  إلهيم. 

 ؼلد ذوزاث ثدزيبية للخؾامل مػ حاميث اإلسا ت وخاضة طلبة ؽمل الىفس. 

 وفري مالاذبة للطفل.ث 

 ؼرض نبذت ؼم مدازش األطفال يف حمافغة ثؾز. 

 وَدم بلسم زايض األطفال. 

 يل وزشة ثدزيبية للمشازنني يف املؤمتر حول اإلمرا اث الؾلمية ذلاية الطفوةل يف عروف ضؾبة. 

 و ػ برامب لخوؼية األطفال وأرس  يف وسائل األؽالم. 

 ذئم أو فذح مربنز مذ ططة هبم.إكامة مباين خاضة لألطفال املرش  

 


