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 :7102التقرير الســنوي

 
 :7102أهم انجازات المنظمة خالل العام 

 
اريع والبممراما الدام ممة الممة تنميممة مممم تنذيممع العميممم مممم الم مم 7102لممم تممتملم المنظمممة خممالل العممام 

المجتمع نتيجة للنقص الحام  ي التمويل رغم الجدوم اللبيمر  التمي بمعلت  مي اسمتقلاع الممام المماخلي 
اال أنه وبحمم هللا قم واصلت المسـير  وتملنت مم تنذيع بعض الم اريع الحيوية التي لمام . والخارجي

المسمتدم ة وسمدلت الميدم سممبل  لمن ممـوم  مي حيما  الذ ماتلدما أرمر لبيمر  مي احمماغ التاييمر االيجمابي ا
 :االرتقاء باملاناتدم وتلويرها نعلر مندا

 
 

االغتصمماع قممميم خمممات العمموم القمانوني بواليممة القثمارض وتمريممل ثمحايا انتدالممات م مرو  ت -
لل را ح الثعيذة التي التتحمل تللذة التقاثي ور ع الواي القانوني بالحقوق  ة والدجروالنذق

تعرمر وصمول حيغ استدم ت  ريحة النساء وااللذمال وتوقمض البمراما  مي الربمع اتول نتيجمة 
ت البنليـممـة ولممام ال تمما نجمماع الم ممرو   ممي ا ممرائ الجدممات القثمما ية التمويممل نسممبة لالجممراء 

 .والعملية وال رلة للتصمي لجرا م اغتصاع االلذال وانتدائ حقوق النسـاء
العالمية خالل  تمر  تمميمم العقمم ممع االتحمام االوروبمي م مرو  نذعت بال رالة مع منظمة زوا  -

اتمم الاعا ي بوالية القثارض العي استدمض رالرة ألض مم صاار المزارايم وممهم بالتقانات 
وقممم تعلممم المزارامموم اسمماليع الزرااممة الحميرممة ومجابدممة  الزراايممة الحميرممة لزيممام  االنتاجيممة

 . وارم ب لل أمرلتقلبات المناخ وليذية امار  الم
تملنمت ممم ت ـمـييم ب ـمـر بقريمة وم السنوسمي بريذمي واليمة القثمارض ومازلنما ننتظمر التمويمل  -

الممالزم اللمممال هممعا الم ممرو  الحيمموي حتممة تممتملم تلممئ المجتمعممات مممم الحصممول الممة االممممام 
 .الما ي الثروري لالنسام والحيوام

مرا بوالية القثارض ويسدم هعا الن مال  مي تم تأهيل وصيانة الم تل المرلزي وب ـر قرية الح -
 .تو ير الماء النسام المنلقة ومام جدوم ملا حة التصحر وحمايــة البي ــة

ألملت المنظمة برناما بناء القمرات العي موله االتحام االوروبي ثمم م رو  اتمم الامعا ي  -
المتلمموايم  ممي  بال ممرالة مممع منظمممة زوا العالميممة حيممغ تممم تمممريع لمموامر المنظمممة وبعممض

مجاالت مختلذة مرمل اللامة االنجليزيمة ووثمع  مليمل المار  المموارم الب مرية والماليمة والرصمم 
والتقيمميم وتممم تنذيممع مورات ت ممايل أجدممز  وبممراما الحاسمموع ويعممم البرنمماما ثمممم رمممرات 

ا تملة ال رالة مع المنظمات العالمية وقم ملم منظمة زينع مم بناء قمراتدا الماخلية وامتاللد
الت ايل المتبعة  ي المنظمات العالمية واتاع  رص التعلم والتمرع الة مجاالت مختلذة تدمض 

 .الة االرتقاء بأماء المنظمةوتمليندا مم امار  م رواات لبير 
الة جا ز  المناخ واستلمت الجا ز  مم الجدات التي نظمت  7102حازت المنظمة خالل العام  -

 .لمانية مم بيم العميم مم المنظمات التي تم تر يحدا للجا ز الذعالية بممينة بوم ات
 ارلت المنظمة  ي العميم مم الذعاليات والمؤتمرات الماخلية والخارجية التي مايت لدما نمعلر  -

 :مندا
-  



-  
 
 
 
 
 
 

 : 7102أمناه صور لبعض اتن لة  ي العام 
 

 

 .اله م رو  اتمم الاعا ي بوالية القثــارض بال رالة مع منظمة زوا العالمية وبتمويل مم االتحام االوروبياا

 

 ر ع الواي القانوني

  
 والية القثارض/حذر ب ـــر للماء بقرية وم السنوسي 

 

 


