
    

 

 

 وسؤهت الحقوق الوطفمة لل مفمدى آسمه لاملدمط الههدئ  املفظم من قالتجم ه  باهر املؤوللن  المفافميين  مة ل افهيم امل الورقة

   قطر بدللةلاللجفة الوطفمة لحقوق إلانؤه  

 

  8302يفهير   82-03

 قطر الدلخة، 

 الهدفألل: 

 

الذوحت، والزي ًجمع هباس املعئىلين مً املإظعاث ألاعضاء باملىخذي بهذف جبادٌ الخبراث في  هباس املعإولين الخىفيزًيناظخضافت اجخماع 

ض وحماًت حلىق إلاوعان وئداسة املإظعاث الىظىيت  . وأفضل املماسظاث في ظياق حعٍض

 

 الخلافمةثهنمه: 

 

حلىق إلاوعان في املإظعاث الىظىيت  ومىظفياملعإولين  هباس جمعج همىصت ورلً 1002الخىفيزًين في شبىت هباس املعئىلين  أوشئذ

الخحذًاث  البعض ملعالجت م، ودعم بعضهوالدشبيًجبادٌ الخبراث باهخظام و املعإولين  هباسلجمع الشبىت معاحت  جىفشفي املىخذي.  ألاعضاء

 :2ئلىهباس املعإولين الخىفيزًين شبىت  ، تهذفباإلضافت ئلى رلً. في ئداسة املإظعاث الىظىيت لحلىق إلاوعانم التي جىاجهه

 ؛ضاء مً خالٌ أوشعت جىميت اللذساثعلى الاظخجابت لالحخياجاث إلاهمائيت للمإظعاث ألاع املىخذيأماهت و ئداسة معاعذة   •

 ؛للمىخذي الاظتراجيجيتالعمل مًعا لذعم جىفيز الخعت   •

 ؛املىخذي ةئداس بشأن هزه املعائل ئلى  وجلذًم املشىسةجحذًذ كضاًا حلىق إلاوعان إلاكليميت والذوليت الىاشئت  •

 أوشعت الشبىت وجىصياتها ؛ئداسة املىخذي ب اظالع  •

، هايومىظفئداسة املإظعاث  بين الشابغباعخباسهم الجعش  إلاوعان؛إلاداسة العليا في املإظعاث الىظىيت لحلىق ًمثل املعإولين الخىفيزًً 

 والىجاحاث،الخحذًاث  وجحذًذألاعضاء ىلاط اجصاٌ مإظعيت للخىاصل مع هئلى جاهب عملهم  الصعىبتٌعملىن في ظياكاث متزاًذة حيث 

ينعملهم أًضا وو   مىصت مهمت لذعم هزه املىاكفالخىفيزًً زلً، حعذ شبىت هباس املعئىلين . ولاملىخذيفي جىفيز اظتراجيجيت اظدشاٍس

ذة، ت أكىي،وبىاء مإظعاث وظىيت  الفٍش  .املىخذي وجبادٌ املعشفت ضمً عضٍى

 فججمةاملثهلثه: 

صجع. شبىتالالتي جخخاسها فشًصا للمىاكشت والخىجيه والخبادٌ املنهي حٌى املىضىعاث  1اللادمهباس املعإولين الخىفيزًين  اجخماع ًديح ٌُ 

ش محذثت عًعلى  بصفت خاصتاملشاسهين   .في املىاكشاث للمعاهمتأعمالهم فيما ًخعلم باملىاضيع  جلذًم جلاٍس

هظًشا لخعيين مجمىعت مً املعإولين الخىفيزًً في الفترة التي اعلبذ اجخماعىا ألاخير، ظييىن الاجخماع بمثابت فشصت سائعت للمعإولين 

الليام في املىخذي  عمهاًذفيذة مً املشاسهين أن ٌعاهمىا بأفياس ملبادساث هعلب م وبىاء عليه. الخىفيزًً الحاليين للخعشف على صمالئهم الجذد

 .أدواسهمب

                                                           
2
 1002على الىحى املبين في سؤٍت شبىت املعإولين الخىفيزًً التي وضعذ في عام  

1
ا ،1022في أغععغ  العابمجخماع الا  علذ   في ماليًز



    

 

 

 

 ًخلذم. كعش بذولتاللجىت الىظىيت لحلىق إلاوعان  كعش وحعخضيفه بذولت ،في الذوحت 8302يفهير  03-82مً في الفترة ٌعلذ الاجخماع 

ل الىخذي امل  .جىظيم هزا الحث الهامفي  حعاونهاعلى  شىش للجىت الىظىيتبجٍض

مً خالٌ  (مويوعهت بدد أقص ى )ثالثة التي يرغاو  في مفهقشتهه وايم املالاتجم ه  لاقتراح  لحضور جمل التسن ياملشاسه ًخعين على

في    https://training.asiapacificforum.net/#!/registration/2019_seo_network_meeting :الشابغ املخاحت علىالدسجيل  ملء اظخماسة

مذًش  -جيرهشمان  هيذ ئلى العفش يسخت ممعىحت ضىئًيا مً جىاص مصحىبت بوئعادة اسظالها  8302يفهير  7 املوافق ألاخدأكصاه ًىم  مىعذ

ب إلاكليمي  ذ إلالىترووي: علىباملىخذي الخذٍس  علما بأهه لً .سحالث العيران وإلاكامت ترجيبل mann@asiapacificforum.net-kateturner البًر

خأي اظخماساث ًخم اسظالها  ًخم الىظش في  .بعذ هزا الخاٍس

 

 املموقعة الفمهئجرابعه: 

 :يهذف الاجخماع ئلى الجخماع،ل ألاظاس ي هذفال ئلى جاهب

تالخىفيزًً ببىاء ودعم عالكاث أكىي مع هباس املعئىلين   •  املىخذي؛ املإظعاث ألاعضاء ومع ظىشجاٍس

ض جلاظم املعشفت املهىيتالخىفيزًً دعم الخعاون بين هباس املعئىلين   •  ؛وحعٍض

 الخعت على الىحى املىضح في والدشاسهيتالخعاوهيت  ودعم املعشفت الخىفيزًً مع املعئىلين للمىخذي الاظتراجيجيتاظخعشاض الخعت   •

 الاظتراجيجيت

 املشهربن  لمعهينر الاخممهر :خهمؤه

 / مينألا  على ظبيل املثاٌلمإظعاث الىظىيت ألاعضاء )املعإولين في إلاداسة العليا لالخىفيزًين أو  جخماع هى ألاوعب لىباس املعإولينالا  ٌعخبر

ًخعين على ، ًتسلفىالخشجمت في ظشوف محذدة كذ حعخلضم جىفير خذمت او. ( مً ول مإظعت وظىيت2ممثل واحذ )ًششح  (.خىفيزيالذًش امل

ظدخحمل  املإظعت الىظىيت املعىيت ئضافي علما بأن معإوٌحاجت لحضىس  ىاكشت ما ئرا وان هىانملاملىخذي مع  الخىاصل املإظعت الىظىيت

 . هفلاث مشاسهخه

 فريق الاتجم ه سهدسه: 

ً  العيذ جحذ اششاف، العيذة سوظلين هىهان، الخبيرة ألاكذم في املىخذي ًترأط الاجخماع ً )املذًش( و هيًر مان هيذ جيرهش العيذة فيتزباجٍش

ب  .املىخذي مًإلاكليمي(  )مذًش الخذٍس

 الجدلل الزمنيسهبعه: 

 والىسكت املفاهيميت الدسجيل  اظخماسة حعميم - 1022بذاًت دٌعمبر   •

 معىدة جذٌو ألاعماٌ والذعىاث حعميم، الدسجيل اهتهاء مىعذ - 1022ابخذاًء مً ًىاًش   •

 إلاكامتميان و العيران سحالث جأهيذ  - 1022ابخذاًء مً ًىاًش   •

 جذٌو ألاعماٌ اليسخت النهائيت مً - 1022مىخصف ًىاًش   •

 في الذوحت ، كعش اوعلاد الاجخماع - 1022ًىاًش   00 -12  •

ش الاجخماع حعميم  - 1022نهاًت فبراًش   •  الخعىاث الخاليت وجحذًذجلٍش

https://training.asiapacificforum.net/#!/registration/2019_seo_network_meeting
mailto:kateturner-mann@asiapacificforum.net


    

 

 

 

 

 

 

 

 الم ويلثهمفه: 

ل املىخذي ظيىفش  :هما ًلي للمشاسهين في الاجخماع الخمٍى

مً وئلى  الاهخلاالثأكشب معاس دولي )ًشجى مالحظت أن هزا ال ٌشمل  الذسجت العياحيت لحضىس الاجخماع مًجزاهش العفش رهاًبا وئًاًبا على   •

 املعاس(

 ، ظىاٌ مذة إلاكامت الشظميتاًدا على خياساث الشحلت املخىفشةاعخم ،)بما في رلً إلافعاس(دة إلاكامت في غشفت مفش   •

 الفىذقو املعاس  وئلى مً الاهخلاالث  •

 )ئرا لضم ألامش( اصذاس الخأشيراثسظىم   •

 

 .لجميع املشاسهين اللعشي اللجىت الىظىيت لحلىق إلاوعان الذعم  جىفش 

 

ل ًشجى العلم أهه لألظف ،  يبغيالعفش والخأمين العبي للحضىس في الاجخماع ، لً ًخضمً الخمٍى أن ًخم جشجيب رلً مً كبل املشاسهين  ٍو

 
ً
 .شخصيا


