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 باليوم الثامن من آذارب لاحتفيتم لا 
ً
و تركز . العالمي للمرأة العاملة و ذلك في مناطق مختلفة من العالم من كل عام بيوم املرأة العالمي، أو كما يسمى أيضا

اسية و هذه الفعالية بشكل عام على إظهار إلاحترام و الحب و التقدير للنساء و بشكل خاص على إلانجازات التي حققنها النساء في املجاالت السي

 (. ضمان املساوة) سنة فإن يوم املرأة العالمي سيطلق نداًء للرجال و النساء من أجل  و في هذه ال. لاقتصادية و لاجتماعية و كذلك تمكين دور النساء

و ننظر كيف أن النساء قد تأثروا باألهداف التنموية الثامن من آذار من هذا العام هو الوقت للدعوة إلى التغيير و لاحتفال باألعمال الشجاعة و املساوة 

  71الطويلة ألامد و التي يبلغ عددها 
ً
        .و سيتم التركيز في هذه لاختفالية على الدور الرئيس ي للنساء و البنات في تحقيق هذه ألاهداف. هدفا

جموعة واسعة و بمناسبة هذه لاحتفالية، فإن منظمة أي أم بي أر إلانسانية، بالتعاون مع مديرية  السياسات لاجتماعية و الشؤون ألاسرية، بتنظيم م

 .ي محافظة شانلي أورفا و بمشاركة ألاخوة السوريين و املجتمع املضيفمن النشاطات ف

في نشاطاتها التي ستقام و تتشرف املنظمة بإستضافتكم . لتجاوز هذه التحدياتتدعو منظمة أي أم بي أر كل من املجتمع املضيف و النازحين السوريين 

   . 6172آذار  8ائي التابعان ملنظمة أي أم بي أر بتاريخ و املركز لاجتماعي النسفي مركز بيت الدعم لاجتماعي 
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الاجتماعي مركز بيت الدعم  املركز الاجتماعي النسائي 

13.00-15.00  

 املكان

 7غرفة الصف 

 رقص أطفال 11.30-11.00 حوار نسائي/ املكتبة الحية 

13.00-15.00 

 

 :املكان

الغرفة متعددة 

 لاستعماالت

 

 /نساء قويات و عالم السالم : مسرحية

أداء موسيقي من خالل لغة إلاشارة من قبل أطفال 

مع مديرية  السياسات )إعاقات سمعية  ذوي 

 (لاجتماعية و الشؤون ألاسرية

 

أداء موسيقي من تقدمة فرقة ألاوركسترا الشبابية 

 التابعة ملنظمة أي أم بي أر

النساء القويات: جلسة توعية 11.30-12.30  

 

13.00-15.00 

 

:املكان  

 غرفة الفنون 

 

 بيديك من : جلسة ألاعمال اليدوية
ً
اصنع منتجا

  أجل املساوة

 مسابقات 12.30-13.30

10.00-12.00 

زيارة إلى السجن و مركز إعادة 

مع مديرية  )التأهيل في أورفا 

السياسات لاجتماعية و الشؤون 

(ألاسرية  

 

13.30-15.00 
مراجعة عامة و مناقشة إنجازات املركز 

 النسائي في السنة املاضية

 معرض دورات تمكين النساء 15.00-16.00  
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