
 ٧من  ١صفحة 
 

  

  

  

  م٢١٢٠نشاطات وفعاليات اجلمعية 

  . م مع المرفقات الخاصة بذلك ٢٠١٢إعداد الحساب الختامي والجرد السنوي للعام  – ١

  . م ٢٠١٢إعداد التقرير السنوي ألنشطة الجمعية للعام  – ٢

الهيئة م والمقرة من أعضاء الجمعية العمومية و٢٠١٣إعداد الخطة العامة لبرامج وأنشطة الجمعية للعام  – ٣
والرقابية بالجمعية والتي تتضمن العديد من المجاالت واألنشطة التوعوية والحقوقية التي من شأنها اإلدارية 
في أوساط المجتمع عبر سلسلة من البرامج في رفع مستوي الوعي البيئي والتنموي والحقوقي الفعال اإلسهام 

الهادفة وفقًا إلمكانيات  الجمعية المتاحة وتعاونها مع الجهات ذات العالقة ومنظمات المجتمع المدني والسلطة 
  .   المحلية وتوزيعها إلي الجهات المختصة 

  : في المهرجانات البيئية المنعقدة بالمحافظة والجمهورية وآالتالي  المشارآة – ٤

  .م ٢٠١٢ / ٢ / ٢٠الموافق       هـ١٤٣٣/ربيع أول  / ٢٨ بتاريخ    ة   اليوم الوطني للبيئ االثنين  يوم )  ١

  .م ٢٠١٢  / ٦ / ٥الموافق     هـ ١٤٣٣  / رجب   / ١٥  بتاريخ      ة اليوم العالمي للبيئ  الثالثاءيوم )  ٢

  م ١٠/٢٠١٢ / ١٤الموافق     هـ    ١٤٣٢ /ذو القعدة /٢٨ بتاريخ        يوم البيئة العربي    األحديوم )  ٣

وذلك من خالل المشارآات الفاعلة ألعضاء الجمعية ونشر المطويات والملصقات البيئية والسياحية والحقوقية 
علي بأهمية البيئة والحفاظ ) النشئ والشباب ( قاءات التوعوية الهادفة بين أوساط المجتمع وعقد الندوات والل

من أجل بيئتنا وحياتنا باإلضافة إلي توزيع البروشورات الخاصة بذلك الموارد المائية ورفع مستوي الوعي لديهم 
قيادة السلطة المحلية ، مدراء المديريات ، مكتب الشئون االجتماعية والعمل ، ( وبالتعاون مع الجهات ذات العالقة 
  ... ) . فرع الهيئة العامة لحماية البيئة ، 

اليوم العالمي  –م ٢٠١٢ديسمبر /  ١٠( المشارآة في الفعاليات الحقوقية المنعقدة بالمحافظة والجمهورية  – ٥
  .  العدالة االنتقالية – الحوار الوطني –االنتخابات  –الحكم الرشيد  –مكافحة الفساد   –) لحقوق اإلنسان 

والتنموية والتي تهتم بالمحافظة بشكل خاص والجمهورية بشكل باألخبار البيئية والسياحية والحقوقية االهتمام  – ٦
وتدوين وأرشفة األخبار بطريقة سهلة يمكن  وأخبار اإلنترنت عام من خالل متابعة الصحف المحلية والدولية

  ) .موضوعة ( العودة إليها وقت الطلب والحاجة محددًا مصدر الخبر وتاريخه وبياناته 

بيئية والكتب البيئية التنموية والمجالت ومعرفة آل جديد فيما يخص العمل البيئي وأرشفة االهتمام باألبحاث ال – ٧
  . باإلضافة إلي األبحاث عبر اإلنترنت وتدوينها لالستفادة منها الحقًا بما يخدم التنمية المحلية  –ذلك 

صنعاء ) مرآز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين باألمانة ( التواصل المستمر مع أصدقاء البيئة  – ٨
إلي إعطائهم آل ما يصدر  باإلضافة –وأخذ الملصقات والمطويات الصادرة من قبلهم وتوزيعها لدينا بالمحافظة 

انة العاصمة صنعاء آنوع من التشبيك ومجالت لتوزيعها لديهم بأممن جديد من قبل الجمعية من ملصقات 
  .واالستدامة وتبادل اآلراء والمعلومات 



 ٧من  ٢صفحة 
 

ما هو التواصل المستمر والدائم مع فرع الصندوق االجتماعي للتنمية بالمحافظة وموافاتهم أوًال بأول بكل  – ٩
  .لواحد نشاطات الجمعية وفعالياتها المختلفة آنوع من الشراآة الموحدة للعمل المؤسسي اجديد من 

وإشراآهم في فعاليات ونشاطات الجمعية  والمديريات التواصل المستمر مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة – ١٠
  آون السلطة المحلية شريك بالعمل المؤسسي الذي يعمل لتطوير وتعجيل عجلة التنمية نحو التقدم واألمام التوعوية 

وآذلك المكتب العربي  )RAED ( مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية  التواصل عبر االنترنت وااليميل – ١١
بجمهورية مصر العربية الشقيقة وآذلك مجلة بيئتنا الصادرة من الهيئة العامة للبيئة ) AOYE ( للشباب والبيئة 

مجالت البيئية بدولة بدولة الكويت ، باإلضافة إلي مجلة البيئة الصادرة من الجمعية الكويتية لحماية البيئة وبعض ال
  . مجلس التعاون الخليجي 

يوم الحزم /لمديرية المشارآة في الدورة التدريبية الخاصة بتمكين السلطة المحلية وتحفيز المبادرات الذاتية  – ١٢
مع  – االجتماعي م  بقاعة الصندوق االجتماعي للتنمية والجهة المنفذة الصندوق٢٠١يناير /  ٨األحد الموافق / 

  .) م ٢٠١٢يناير /  ٢٥ – ١٢( الحزم للفترة / النزول الميداني لمديرية 

المشارآة في حضور اللقاء التمهيدي لتأسيس منابر الحوار الديمقراطي لتفعيل دور الشباب والمجتمع  – ١٣
شارع  –ن فندق البستا/  حدة مقر  –في العاصمة صنعاء م ٢٠١٢/  ١/  ١٢الخميس الموافق / المدني وذلك يوم 

  . والمنفذة من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   -إيران 

الكوتا النسائية وذلك لمدة يومين للفترة ) الحصص ( المشارآة في ورشة العمل الخاصة بالمناصرة ونظام  – ١٤
/ ي تنظمها إب والت/ محافظة  –الرياضي / في قاعة الصالة المغلقة باإلستاد ) م ٢٠١٢يناير /  ١٥ – ١٤( من 

  ) .  ( UNDEFإتحاد نساء اليمن بالشراآة مع 

م من قبل مكتب الشئون االجتماعية والعمل يوم السبت ٢٠١٢تجديد تصريح مزاولة النشاط للجمعية لعام  -  ١٥
  .م ٢٠١٢يناير /  ١٤الموافق 

م إلي مدير عام مديرية المشنة مع نموذج ٢٠١٢فبراير /  ١١وتاريخ )  ١٦( إرسال الجمعية مذآرة برقم  – ١٦
  .م بحسب طلب لجنة الشئون االجتماعية بالمديرية سنويًا ٢٠١٢االستبيان الخاص بالجمعية للعام 

اصة بمنح المشارآين الرخصة إب الخ/ مشارآة أعضاء من الجمعية في الدورة التدريبية المنعقدة بمحافظة  – ١٥
إب ودعم صندوق تنمية المهارات بمحافظة / المنفذة من قبل المعهد العام لالتصاالت م  –الدولية لقيادة الحاسوب 

  م ٢٨/١/٢٠١٢وآانت بداية الدورة بتاريخ .م ٢٠١٢/ ١/  ٢٥وتاريخ )  ٨( بالمذآرة رقم  –تعز / 

حول االنتخابات ) وتشجيعهم علي التصويت (  المشارآة في الدورة التدريبية حول توعية الناخبين  – ١٦
أنتخب ( ضمن حملة  -  م ٢٠١٢فبراير  -) تدريب حول تثقيف الناخب وحملة أدلي بصوتك ( م ٢١/٢/٢٠١٢

/  ١٢ – ١١( فترة من يومين من السبت لل/ شمران لمدة / صنعاء بفندق / في العاصمة ) ألجل اليمن الحديث 
  ) . NDI ( المعهد الديمقراطي الوطني / والجهة المنفذة  –) م ٢٠١٢فبراير 

/ إب في جامعة الجزيرة يوم / بمحافظة  –م ٢٠١٢المشارآة في ورشة العمل الخاصة بالرقابة االنتخابية  – ١٧
  .الشبكة اليمنية للرقابة االنتخابية / والمنفذة  –م ٢٠١٢/ ٢/  ١٤الثالثاء الموافق 

الثالثاء الموافق / يوم ) م ٢٠١٢فبراير ( استالم المطبوعات والملصقات الخاصة بالدعاية االنتخابية لليمن  – ١٨
  ) .  ( ndiم الواصلة من صنعاء برنامج استجابة و٢٠١٢/ ٢/  ١٤



 ٧من  ٣صفحة 
 

 ٢/  ١٥الموافق  األربعاء/ المشارآة في الدورة التدريبية حول الرقابة علي االنتخابات في اليمن يوم  – ١٩
  .حلول / مؤسسة / والمنفذ -م في قاعة الصندوق االجتماعي للتنمية  ٢٠١٢/

جمعية البيئة والتنمية / من قبل ) أنتخب من أجل اليمن الحديث ) ... ( أدلي بصوتك ( تدشين حمل  – ٢٠
وتوزيع الملصقات والشعارات وتعليق الالفتات م ٢٠١٢/  ٢/  ١٦الموافق  –االجتماعية بالمحافظة يوم الخميس 

  .إب / القماشية في جميع أنحاء محافظة 

م في ٢٠١٢/  ٢/  ١٩األحد الموافق / إب يوم / اهيري الحاشد بمحافظة المشارآة في المهرجان الجم – ٢١
  .منصور هادي  عبد ربه/ الرياضي لمرشح التوافق الوطني  اإلستاد

 ٢١الموافق  الثالثاء/ المشارآة في االنتخابات الرئاسية األولي علي مستوي الجمهورية بالتوعية يوم  – ٢٢
  . منصور هادي ولليمن السعيد  عبد ربه/ م لمرشح التوافق الوطني ٢٠١٢ فبراير/

م في ٢٠١٢/  ٢/  ٢٢األربعاء الموافق / إب يوم / المشارآة في ورشة العمل الخاصة بالسياحة بمحافظة  –٢٣
  .مكتب السياحة بالمحافظة / المنفذ  –فندق إب جاردن  –إب / محافظة 

م بحضور ٢٩/٢/٢٠١٢األربعاء الموافق / إب يوم / لتشجير مدارس محافظة  المشارآة في جملة التدشين  –٢٤
  .األمين العام للمجالس المحلية 

ومعرض الصور الخاص ) أدلي بصوتك ( ورشة العمل الخاصة بعرض مخرجات حملة المشارآة في  – ٢٥
في المعهد ) م ٢٠١٢/  ٣/  ٧ – ٥( ولمدة ثالثة أيام  االثنين/ للفعاليات وتكريم المنظمات المشارآة وذلك يوم 

  .تاج سبأ / صنعاء ، وعرض الصور في فندق / الديمقراطي 

في نادي  –في العاصمة صنعاء ) م ٢٠١٢/ مارس /  ٨( المشارآة في حضور المؤتمر الوطني للمرأة  – ٢٦
،  ألريانيارمزية / اتحاد نساء اليمن أ محمد سالم باسندوه ، ورئيسة / ضباط الشرطة بحضور رئيس الوزراء أ 

  .أمة العليم السوسوه ، ومنظمات المجتمع المدني / أ / د األمين العام لألمم المتحدة عومسا

ضمن برنامج التمكين من أجل التنمية )   TOT( حول تدريب مدربين  –المشارآة في الدورة التدريبية  – ٢٧
بقيادة ) م ٢٠١٢/  ٣/  ١٩ – ١٠( للفترة من السبت )  ١٠( لمدة  –النزاعات  –مدربين في التنمية  –المحلية 

  .الصندوق االجتماعي للتنمية / والجهة المنفذة  –محمد العرافي / المدرب الدولي اليمني 

يمن إلعداد التقرير القطري عن حالة الموارد الوراثية للغابات  في ال/ المشارآة في الورشة الوطنية األولي  – ٢٨
موالجهة المنفذة ٢٠١٢/  ٣/  ٢٨الموافق  – األربعاء/ صنعاء  يوم  –االتحاد التعاوني الزراعي / المنعقد في مقر 

  ) .  F . A . O( الفاو   -  وزارة الزراعة بالشراآة مع منظمة األغذية/ 

لألطفال دون ) م ٢٠١٢/  ٤/  ٥ – ٣/  ٣١( د الحصبة وشلل األطفال المشارآة في حملة التحصين ض  – ٢٩
  .سن العاشرة من العمر 

 األحد/ إب يوم / في محافظة  والمقامةوالسياسية المشارآة في الدورة التدريبية الخاصة بالنظم االنتخابية   – ٣١
  .المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية / والجهة المنظمة  –) م ٢٠١٢/  ٤/  ٤ – ١( لمدة أربعة أيام للفترة 

األحد / ، وذلك يوم أحمد حسن الشوحطي / عناية أ  –اليمن  –اإلنساني  المنتدىالتقدم بطلب المشارآة في  – ٣٢
  .م ٢٠١٢/  ٤/  ١٥الموافق 



 ٧من  ٤صفحة 
 

السبت / عادل الشراعي يوم / للمخرج " عندما تتراآم البذور " حضور حفل عرض فلم وثائقي بعنوان  –٣٣
علي الزنم / إب األستاذ/ إب بحضور الوآيل المساعد لمحافظة / م بقاعة آلية التربية م ٢٠١٣/  ٤/  ٢١الموافق 

  .عبدالعزيز الشعيبي / إب األستاذ الدآتور / ورئيس جامعه 

 – ٢٤( م للفترة ٢٤/٤/٢٠١٢/رآة في حملة التحصين ضد مرض شلل األطفال يوم الثالثاء الموافق المشا – ٣٤
  . إب / بمحافظة ) م ٢٠١٢/  ٤/  ٣٠

األربعاء الموافق / الحزم وذلك يوم / المشارآة في ورشة العمل الخاصة بتدريب اللجان التنموية بمديرية  –٣٥
  .الصندوق االجتماعي للتنمية / بقاعة  –م ٢٥/٤/٢٠١٢

وذلك  مع قراها االسلوم/ عزلة  –الحزم / المشارآة في تدريب وتأهيل أعضاء اللجان التنموية بمديرية  – ٣٦
  ) .م ٢٠١٢- ٣/٥- ٢٨/٤( للفترة 

الثالثاء / إب بمناسبة اليوم العالمي للعمال يوم / المشارآة في االحتفاالت العامة بمحافظة  –٣٧
  .م ١/٥/٢٠١٢الموافق

/ تلقت الجمعية شهادة شكر وتقدير علي حسن تنظيم وتنفيذ الدورة التدريبية الحقوقية بالمحافظة من قبل   - ٣٨
  .مكتب الشئون االجتماعية والعمل وقيادة السلطة المحلية 

م ١٤/٥/٢٠١٢الموافق  نيناالث/ إب يوم / المشارآة في اللقاء التشاوري مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة   - ٣٩
في  حتفاالتاالوذلك حول  –أحمد عبداهللا الحجري / المحافظة ، وبحضور محافظ المحافظة القاضي / بقاعة 

  .وآذلك مناقشة عملية التدوير الوظيفي ) مايو  ٢٢( األعياد الوطنية 

م بمناسبة العيد الوطني ٣٠/٥/٢٠١٢الموافق  األربعاء/ إب يوم / الوطني بمحافظة  االحتفالالمشارآة في  – ٤٠
  .إب /المرآز الثقافي م/ مايو بقاعة  ٢٢

وذلك لألطفال دون سن ) م ٢٠١٢/  ٦/  ١٣ - ١١( المشارآة في حملة التحصين ضد شلل األطفال للفترة   - ٤١
  .إب / الخامسة من العمر بمحافظة 

م ١٤/٦/٢٠١٢الخميس الموافق / تمر الحوار الوطني يومالمشارآة في تقديم طلب الجمعية للمشارآة في مؤ – ٤٢
  .فاآس إلي صنعاء  واإلرسال

االثنين الموافق / حزم العدين يوم / التنموية بمديرية جبل حريم / جمعية  وإنشاءالمشارآة في تأسيس  – ٤٣
  .م ١٨/٦/٢٠١٢

الخميس / إب يوم / بمحافظة آمبريدج للعلوم واللغات / المشارآة والحضور في فعاليات تدشين معهد  – ٤٤
  م ٢١/٦/٢٠١٢الموافق 

المشارآة في الدورة التدريبية ضمن برنامج التمكين من أجل السلطة المحلية الخاصة بالنزول الميداني  – ٤٥
 –م ٢٣/٦/٢٠١٢السبت الموافق / السبرة لتشكيل مجالس تعاون القري وتحفيز المبادرات الذاتية يوم / لمديرية 

  . الصندوق االجتماعي للتنمية / بقاعة 

 –السبرة / وتحفيز المبادرات الذاتية بمديرية  القرىالمشارآة في النزول الميداني لتشكيل مجالس تعاون  – ٤٦
  .) م ٢٠١٢- ٩/٧ – ٢٦/٦( بالد الشعيبي العليا للفترة / عزلة 



 ٧من  ٥صفحة 
 

المشنة / دني وقيادة السلطة المحلية بمديرية المشارآة في اللقاء التشاوري الخاص بمنظمات المجتمع الم – ٤٧
  . وزارة اإلدارة المحلية / والجهة المنفذة  –بالمجلس المحلي المشنة  -م  ٢٠١٢/ ٧/  ٣الثالثاء الموافق / يوم 

مشروع التماسك االجتماعي والتنمية حول تنفيذ  –التواصل األولي مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  – ٤٨
  .م ١٠/٧/٢٠١٢الثالثاء الموافق / يوم  –إب / روع بمحافظة أنشطة المش

إب من قبل الجمعية وممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي / التواصل ولقاء قيادة السلطة المحلية بمحافظة  – ٤٩
 أحمد عبداهللا/ عبدالكريم ثابت مع محافظ المحافظة القاضي / مدير مشروع التماسك االجتماعي والتنمية د  –

  .إب / م وشرح طبيعة عمل المشروع بمحافظة ٢٢/٧/٢٠١٢األحد الموافق / الحجري يوم 

الموافق  االثنين/ إب يوم / المشارآة في اللقاء التعريفي لمشروع التماسك االجتماعي والتنمية بمحافظة  – ٥٠
  .إب جاردن بحضور ممثلي من المشروع ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة / م  في فندق ٢٣/٧/٢٠١٢

 –) م ٣٠/٧/٢٠١٢ - ٢٨( المشارآة في ورشة العمل الخاصة بكتابة التقرير الفنية لالستشاريين  للفترة  – ٥١
  .الصندوق االجتماعي للتنمية / والجهة المنفذة 

ة يومين دإب آمبريدج لم/ ي التدريب حول المهارات اإلدارية والتنظيمية للمشارآين بمعهد المشارآة ف – ٥٢
  . من قبل الجمعية طوعية ) م ٢٠١٢/  ٨/  ٩ – ٨( للفترة 

) م ١٤/٨/٢٠١٢-١١( المشارآة في ورشة العمل التخطيطية لمشروع التماسك االجتماعي والتنمية للفترة  – ٥٣
  اردن بحضور ممثلي من البرنامج والمشروع ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة إب ج/ والمقامة في فندق 

إب بمناسبة اليوم العالمي للشباب يوم / المشارآة في أمسية شبكة مثقفي األقران الشباب في المرآز الثقافي  – ٥٤
  .م ١٢/٨/٢٠١٢األحد الموافق / 

م وفق احتياجات وخطط الجمعية والدراسات  ٢٠١٣ام المالي إعداد الموازنة العامة التقديرية للجمعية للع – -  ٥٥
  .القائمة حول ذلك 

العمل علي نشر مجلة حقوقي علي موقع الجمعية وعلي الفيس بوك لجميع األعضاء للمشارآة في األفكار  - ٥٦
  . وتبادل الخبرات والمساهمة في إثراء موضوعات المجلة بمقاالت حقوقية وتنموية متنوعة ومختلفة 

بقاعة الصندوق  –م ١٣/٨/٢٠١٢الموافق  االثنين/ المشارآة في ورشة عمل حول التغييرات المناخية يوم  – ٥٧
  .إب / فرع الهيئة العامة لحماية البيئة / والمنفذة من قبل  –االجتماعي للتنمية 

الثالثاء الموافق / المشارآة في األمسية الرمضانية السنوية المقامة في منزل محافظ المحافظة يوم  – ٥٨
  . م والخاصة بمنظمات المجتمع المدني ١٤/٨/٢٠١٢

المشارآة في رسم فرحة العيد علي المجتمع المحلي من خالل توزيع حلو وجعالة العيد للمحتاجين أيام العيد  – ٥٩
وبدعم من الجمعية  -م  ٢٠١٢أغسطس /  ٣٠ - ٢٩قبل العيد بتاريخ  )  هـ   ١٤٣٣لفطر السعيد بمناسبة عيد ا( 

  .وفاعل خير 

م لمكتب الشئون االجتماعي والعمل ٢٨/٨/٢٠١٢الثالثاء الموافق / التواصل وعمل مذآرات رسمية يوم  -٦٠
  .عات حول قيام الجمعية باألعداد والتحضير لتنفيذ أنشطة تنموية خاصة بالنزا

م ٨/٩/٢٠١٢السبت الموافق / المشارآة في الحفل الختامي الخاص بالمرسم الحر لألطفال والذي أقيم يوم  -٦١
  .جمعية أصدقاء الطفولة / والجهة المنفذة  –علي قاعة المرآز الثقافي 



 ٧من  ٦صفحة 
 

مدير برنامج دعم المشارآة المجتمعية في  عبدالسالم العريفي/ االلتقاء مع ممثلي منظمة شرآاء اليمن د  – ٦٢
م  لالطالع علي مقر الجمعية ١٧/٩/٢٠١٢االثنين الموافق / إب يوم / المناصرة والحوار في زيارته لمحافظة 

  .وأخذ بيانات عنها آنوع من العمل المستقبلي بين الجمعية والبرنامج 

/ والواصلة من الجهاز المرآزي لإلحصاء يوم  المشارآة في تعبئة استمارة المسح الميداني للجمعيات – ٦٣
  .م ، وإرسالها للجهات المختصة ٢٠١٢/  ٩/  ١٨الثالثاء الموافق 

الرسمي الخاص والصادر من وزارة حقوق اإلنسان حول التواصل مع فروع  اإلعالنالمساهمة في نشر  – ٦٤
  .م ٢٣/٩/٢٠١٢د الموافق األح/ حقوق اإلنسان يوم  انتهاآاتالوزارة في المحافظات فيما يخص 

م في الحفل ٢٠١٢ سبتمبر/ ٢٦اليوبيل الذهبي لثورة  –المحافظة بالعيد الوطني  احتفاالتالمشارآة في  – ٦٥
  .م ٢٤/٩/٢٠١٢الموافق  االثنين/ إب يوم / الخطابي المقام في محافظة 

الخميس الموافق / يوم  وذلك –م ٢٠١٢المشارآة في األحتفائية الخاصة باليوم العالمي للسياحة  – ٦٦
) رئيس مجلس الوزراء ( سندوه محمد سالم با / اية دولة األستاذ برع –إب جاردن / م في فندق ٢٧/٩/٢٠١٢

  ) .السياحة والطاقة محرك التنمية المستدامة ( رئيس المجلس األعلى للسياحة ووزارة السياحة وتحت شعار 

قدرات منظمات المجتمع المدني في مجال التخطيط لدمج القضايا  المشارآة في الدورة التدريبية حول بناء – ٦٧
صندوق األمم المتحدة اإلنمائي لمدة ثالثة / جمعية رعاية األسرة بالتعاون مع / السكانية في أنشطة الجمعيات تنفيذ 

  .مستشفي األمومة والطفولة / في قاعة ) م ٢٠١٢/  ١٠/  ١١ – ٩( أيام 

عبدالسالم العريفي مدير برنامج دعم المشارآة / مرة أخري مع ممثلي منظمة شرآاء اليمن د  االلتقاء – ٦٧
 إلبالغم  ١٠/١٠/٢٠١٢األربعاء الموافق / إب يوم / المجتمعية في المناصرة والحوار في زيارته لمحافظة 

  .نساء اليمن  اتحادقاء بمقر الجمعية بالموافقة علي استهدافها بالتدريب القادم حول الحقوق والحريات وآان الل

المشارآة في الدورة التدريبية األولي حول مفهوم وتطبيقات الحد من النزاعات والتنمية الحساسة للنزاعات  – ٦٨
/ إب جاردن بقيادة المدرب الدولي المصري / في فندق ) م ٢٠١٢/  ١٠/  ٢٣ – ١٣( إب للفترة / بمحافظة 

  .محمد عبدالحفيظ قطب 

م مفادها ترشيح ميسر ١٧/١٠/٢٠١٢األربعاء الموافق / رسالة من منظمة شرآاء اليوم يوم وصول  – ٦٩
  .مجتمعي من الجمعية للحضور والمشارآة في الدورة التدريبية المنعقدة في صنعاء حول الحقوق والحريات 

الخميس الموافق / يوم  المشنة/ المشارآة في النزول الميداني لمتابعة وتحليل قضايا النزاعات في مديرية  – ٧٠
  .م مع أعضاء المجلس المحلي المشنة ١٨/١٠/٢٠١٢

مروان الشيباني / المشارآة في اجتماع مشروع التماسك االجتماعي والتنمية مع منسق المحافظة األستاذ  – ٧١
  .م حول تنفيذ األنشطة ٦/١١/٢٠١٢الثالثاء الموافق / يوم 

األحد الموافق / يوم  واألنظمة االنتخابية رية حول قانون االنتخاباتالمشارك في الجلسة التوعوية الحوا – ٧٢
  .مؤسسة التنوير للتنمية االجتماعية / والجهة المنظمة  –إب جاردن / م في فندق ١١/١١/٢٠١٢

المشارآة في حفل توزيع آسوة العيد ومصاريف الجيب لأليتام في دار الحبيشي لرعاية وتأهيل األيتام  – ٧٣
  .م ١٢/١١/٢٠١٢الموافق  االثنين/ مين العام للمجالس المحلية يوم بحضور األ

الخميس / والذي صادف يوم ) هـ ١٤٣٤محرم  ١( المشارآة في الذآري العطرة لرأس السنة الهجرية  – ٧٤
  .م ٢٠١٢/  ١١/  ١٥الموافق 



 ٧من  ٧صفحة 
 

/ صنعاء يوم  –المشارآة في تعبئة استمارة الشراآة مع المنتدى األول للسكان لمنظمات المجتمع المدني  – ٧٥
  . م ١٧/١١/٢٠١٢السبت الموافق 

/  ٢٥األحد الموافق / بقانون االنتخابات واألنظمة االنتخابية يوم المشارآة في حلقة النقاش الثانية الخاصة  – ٧٦
  .مؤسسة التنوير للتنمية االجتماعية / والجهة المنظمة  –إب جاردن / م في فندق ٢٠١٢/  ١١

مفي ورشة عمل حول اللقاءات التشاورية لمناقشة برنامج ٢٦/١١/٢٠١٢الموافق  االثنين/ يوم المشارآة  – ٧٧
والتي نظمتها  –إب / جتماعية والتدابير غير االحترازية لإلحداث وتشكيل لجان حماية الطفل بمحافظة المراقبة اال

/  ١ –نوفمبر /  ٢٦( منظمة اليونيسيف واالتحاد األوربي / وزارة الشئون االجتماعية والعمل بالتعاون مع / 
  .علي محمد الزنم / بحضور الوآيل المساعد أ ) م ٢٠١٢ديسمبر 

/ السبرة يوم / التوقيع علي عقود تنفيذ مشاريع التماسك االجتماعي والتنمية حول دورة النزاعات بمديرية  – ٧٨
  .م ٢٠١٢/  ١٢/  ١السبت الموافق 

ي المناصرة دور المنظمات المدنية ف" ورشة العمل التدريبية لمنظمات المجتمع المدني حول المشارآة في  – ٧٩
والمقامة في فندق ) م ٢٠١٢ديسمبر / ١٢ – ٩( صنعاء ) وعي مدني ودستوريمن أجل (تحت شعار " والحوار 

( برنامج تعزيز المشارآة المجتمعية في الحوار والمناصرة لمحافظات  –منظمة شرآاء اليمن / األندلس نظمتها / 
  علي شاهين / اني وبقيادة المدرب الدولي اللبن) البيضاء  –شبوه  –الحديدة  –إب  –أبين  –تعز  –عدن  – األمانة

/ م وآان موضوعه ١٠/١٢/٢٠١٢االثنين الموافق / تعز يوم / المشارآة في مجلس المدينة الثالث بمدينة  – ٨٠
  .العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية 

م  ١٠/١٢/٢٠١٢المشارآة في حملة التوعية الخاصة باليوم العالمي لحقوق اإلنسان يوم االثنين الموافق  -  ٨١
  .بالشراآة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني 

االثنين الموافق / يوم ) ألني حضاري .. سالحي بداري ( المشارآة في حلقة النقاش تحت عنوان  – ٨٢
  .منظمة شباب النهضة للتنمية / والجهة المنظمة  –إب جاردن / م في فندق ١٠/١٢/٢٠١٢

م تحت ٢٠١٢/  ١٢/  ١٢األربعاء الموافق / هدها العاصمة صنعاء يوم المشارآة في أآبر حملة نظافة تش – ٨٣
  .عبدالقادر علي هالل / م بقيادة أمين العاصمة أ ٢٠١٢) سأشارك ( شعار 

م ممثال ١٥/١٢/٢٠١٢السبت الموافق / حضور ممثلي من منظمة شرآاء اليمن إلي مقر الجمعية يوم  – ٨٤
حياة ببرنامج دعم التدريب والمناصرة والتشبيك والتنمية الديمقراطية / مسك الجنيد وأ / بمديرة البرنامج أ 

  . وأخذ بيانات عن الجمعية ) ذمار  –إب  –الحديدة  –تعز ( لمنظمات المجتمع المدني 

مروان الشيباني واستالم شيك دورة النزاعات يوم / اللقاء مع منسق مشروع التماسك االجتماعي والتنمية أ  – ٨٥
  .م ٢٠١٢/  ١٢/  ٢٠لموافق الخميس ا/ 

 - تعز / المشارآة في تقديم طلب االلتحاق في دورة تدريبية للشباب لدي المؤسسة التنموية للشباب بمحافظة  – ٨٦
  .  م٢٠١٢/  ١٢/  ٢٥الثالثاء الموافق / يوم 

/ إب يوم / مؤسسة سفراء البيئة في محافظة  - المشروع األول  –اللقاء التشاوري مع برنامج بيئيون  – ٨٧
البيئي م في مقر الهيئة العامة لحماية البيئة لمناقشة موضوع التدريب ٢٠١٢/  ١٢/  ٢٦األربعاء الموافق 

  ) .مشروع التدريب وبناء القدرات ( بالمحافظة 

  واهللا الموفق ،،،

  رئيس وأعضاء الجمعية 
           قابية الهيئة اإلدارية والر

 


