
 

 

 تنظيم االجتماعات والفعاليات وورش العمل  4.1الوثيقة 

 (للتحديث www.sadec.ch/cluesأنظر  -مسودة)

حيدددث ( دت دل بليدد دلتحأيدددب لأدد ظليددد  أءعددات دلاألددوة دألظلدد )دألبجتب يدد  دلل دداتد  دلقددد يأدددأ دلأددرد أظ دلبعظبددد     ددد 
 ذظ خأدددرة( ٌميسدددرمدددا ن دددو    ) غالأدددا دختيدددائ ئ ددديي دلأريدددسيعأغددد  ظ  يدددس مسدددتولي  اسدددايل د  تبا دددا يتحبدددل دلأر 

  عان ، كبا يتم دلتسويس للأ اليد  كحددم مبتدم ظم.يدرد ا دد دلب دائك  دلبجتب يد  دلجيددة لد  لد أ دلبرحلد  ألدم مد  
 ظصان   دل ردئد دلجاا  دلب عي   كال   إشردك

 ترتيبات العمل

 حيددث يددتم دلتجايددب للحدددم قأددل شددار مدد  اددائي   د  تبدداا دألظ  دلجيدددة وددرظئة لعجددا  د سددت ددد ظداددئة ن تأددر
ظ  يدتم احديدد دلتدائي  حتد  ات  دد  ،دلحد ظسد   لحددمظدلتدرظي  ل دل ا دا دلد اظي ظحجدب  إئسا     طريسدلأدت 
أظ  ددال رم معدد ( ) يعأغدد  دختيددائ موقددم ددخددل دلحدد ظبالتددال  اجعددا أنددا  دل أللدد د   ،قدددئاع  لدد  د لتددبد   دد مدد  

 محلي د لبوقم ل  لعدق أظ مدئس  أظ قا ا ظقد ن و  ل د د ،ظاولير معاخ محأب

 دألزما د ظحللتصوير بالحظا  ظددل ادظي م.ل  للٌبيسري توليا  أظكل   ض دلباا  ظدلبس أثناء الفعالية:

 دبدأ ا ييم دلحدم م  خال  آئدت دلب ائكي  دلباتلأي د  بعد انتهاء الفعالية:

 دوات األ

 ظئق  ،م دد  ،شددري   صددس ،دلتلددوي  أقددال  ، ددددظ  ،خددرد   ،يدد  قأددل أنددا  مدد  دلأ اليدد    لتددا دآلا دظد دألاددب  
A4،  ل  حا  ظ ود  رظض ا دنبي (د) ظ ااز  رض ،دلكبأيوارد ابة ظ 

 

 

 

 

 

 ُميسرال مؤهالت 

 ماائد  دل يادة  -

 خأرة ل  دلباا  دلت ائكي    -

 دل دئة  ل  اعسيس دل بل -

 دلحب  ظدل دئة  ل  دلت امل مم م.يري دل غا  -

 

  :الجهات المعنية تشمل 
 دألصدقات ظدلجيرد   -
 ئ ا  دأل با  دلبحليي   -

 _ دلبددئس ظدلبدئسي  
 دلجب يا  دلعسا ي  ظدل أابي    -
 موظأو دلصح  ظدألطأات -
 دلجبا ا  دل رقي  ظدل. الي   -
 دلبجتبم ظمعظبا  ،دلبحلي  دلح ومي  غير دلبعظبا  أ ضات -

 ددلبحل 
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