
 
 

 

 

 

 

 إلسم : ديما عدي محمد العانيا

  لدولة : جمهورية العراقا

  املحافظة : األنبار 

 2003/2/20التولد : 

 الحالة الدراسية : طالبة في املرحلة الخامسة االعدادية .

املنصب : رئيسة برملان الطفل العراقي و عضو في البرملان العربي للطفل / عضو في 

  لجنة حقوق الطفل .

 القراءة و املساهمة في األنشطة الثقافية و التعليمية .الهوايات : 

 األنشطة :

الحساسية و العالقة  “ “ Allergy and the relationship between food allergy and asthmaلديَّ بحث بعنوان " •

  بين التحسس الغذائي و الربو "

للطفل في إمارة الشارقة / اإلمارات العربية املتحدة  شاركت في الجلسة االفتتاحية و الجلسة األولى للبرملان العربي•

  لتمثيل أطفال العراق .

  شاركت في مخيم كشفي في محافظة كربالء لترسيخ مبادئ التعايش السلمي بين األطفال .•

ة املشاركة في توفير االحتياجات الخاصة لألطفال في املدارس و املخيمات و معاهد األمل للصم و البكم في محافط•

 األنبار مع سفيرة الطفولة في العراق .

 إلقاء محاضرات توعوية و إرشادية و تعريفية لألطفال بحقوقهم .•

  املشاركة في فعاليات إحتفال يوم الطفل العاملي و يوم املعاق العاملي في محافظة األنبار .•

سان و هيئة رعاية الطفولة و نلحقوق اال ون مع املفوضية العلياإقامة إحتفالية بمناسبة يوم الطفل العاملي بالتعا•

 األطفال 
ً
تقديم فعالية تضمنت شرح عن حقوق الطفل و نقل املعاناة التي يعيشها األطفال في العراق و خصوصا

 النازحين .

إقامة وقفة إحتجاجية للمطالبة بحقوق األطفال في العراق بإشراف و توجيه من املفوضية العليا لحقوق اإلنسان •

.  

شاركة في إحتفالية يوم الطفل العراقي التي أقامتها هيئة رعاية الطفولة مع رئيسة لجنة املرأة و االسرة و الطفولة امل•

 النائبة هيفاء األمين .

األهداف املنظورة : العمل على تأمين العيش الكريم لكل طفل عربي و ضمان التعليم املجاني و توفير الضمان الصحي 

 ع قانون حماية الطفل العراقي .مع التأكيد على تشري

األهداف املستقبلية : النهوض بواقع املجتمع العربي من خالل إنشاء جيل متميز من األطفال يتحلى بروح املواطنة و 

 يحمل في ضميره خدمة الوطن و املجتمع و يسعى الى التطوير في مختلف األصعدة .

لي فرحان حميد بدرع محافظة األنبار و من املفوضية العليا حصلت على تكريم من السيد محافظ األنبار الدكتور ع

 مكتب محافظة األنبار بدرع املفوضية و من ملتقى دكتورة زينب الخفاجي بدرع اإلبداعلحقوق األنسان 


