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 2021 يملاعلا فلاحتلل يونسلا عامتجالا
 

  :يندملا ءاضفلاو ناسنإلا قوقح نع يعفادملا زيزعتو ةيامح
 يملاعلا فلاحتلاب ةصاخلا ةيملاعلا لمعلا ةطخ نأشب ةرواشم

 
 مووز ىلع تنرتنإلا ربع عامتجا

 
 ابوروأ طسو تيقوتب 18:00 - 16:30 | 2021 ويلوي/زومت 1 سيمخلا

 
ةيميهافم ةركذم  

 
 قايسلا
 مهلامعأ تقلعت ءاوسو .ملاعلا ف مالسلاو ةلادعلاو ةيرحلا قيقحتل مهتايحو مهنمأب موي لك ناسنإلا قوقح نع نوعفادملا رطاخي
 ىقبت مهدوهج نإف ،ميلعتلا ىلإ لوصولا لجأ نم ةرصانملا وأ داسفلا قيثوت وأ يفتخملا تافر نع ثحبلا وأ يئيبلا روهدتلا ةحفاكمب
 ناسنإلا قوقح نع نوعفادملا ضرعتيو .نوناقلا ةدايس معدو ةلادعلا ىلإ لوصولا ريفوتو ةيددعت تايطارقميد ءانب ةيلمع ف ةيرورض
 يساسأ مهلمع نأ امك .تاكرشلاو لودلا لبق نم ةطلسلا مادختسا ءوسب ةقلعتملا تايدحتلا ةهجاومو تاكاهتنالا حضفل ةميسج رطاخمل
 .نوناقلا ةدايس زيزعتو اهب ضوهنلاو ناسنإلا قوقح ةيامحل
 
 عيمجلا يكمت نامض ف ةدعاسمللو تاعمتجملا كارشإلو فيقثتللو ةينالع ثدحتلل ءاضف ناسنإلا قوقح نع يعفادملل نوكي نأ بجيو
 لمع لعجي امم ،يندملا ءاضفلل ءافتخا وأ اصلقت دهشت قطانملا عيمج نإف ،كلذ عمو .مهدالب ف ةيطارقميدلا تايلمعلا ف ةكراشملا نم
 ،اهضعب فادهتسا متي يتلا ،ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملا كلذ لمشيو .ديازتم لكشب ًاريطخ ناسنإلا قوقح نع يعفادملا
 تاروطتلا هذه تعراستو .ناسنإلا قوقح لاجم ف اهلمع ببسب ةيماقتنا تايلمع هجاوتو ،ناسنإلا قوقح نع ةعفادم اهرابتعاب
 - ريبعتلاو عمجتلاو لقنتلا ةيرح كلذ ف امب - تايرحلاو قوقحلا ىلع ةديازتم اًدويق دهش يذلا ،19 ديفوك ةحئاج قايس ف تفثكتو
 .19 ديفوك سوريف راشتنا ةهجاومل لودلا اهتذختا يتلا ريبادتلل ةجيتن

 
 ةيامحو زيزعتو يندملا ءاضفلا عيسوت" لوح ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملل يملاعلا فلاحتلل رشع ثلاثلا يلودلا رمتؤملا لالخو
 شكارم ف دقع يذلا ،"ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملا رود :ةأرملا ىلع صاخ لكشب زيكرتلا عم ،ناسنإلا قوقح نع يعفادملا
 قوقح نع نوعفادملا اهمدق يتلا ةيويحلا ةمهاسملا ىلع ةكراشملا ةينطولا تاسسؤملا تدكأ ،2018 ربوتكأ/لوألا نيرشت ف برغملاب
 عيمج لامعإ ف ةمهاسملا ف عورشمو مهمو يباجيإ رود ناسنإلا قوقح نع يعفادملل نأ شكارم نالعإ جئاتن ف تدكأو .ناسنإلا
 .ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولاو ةيلحملا تايوتسملا ىلع ناسنإلا قوقح

  
 نع تاعفادملا اههجاوت نأ نكمي يتلا سنجلا عون ىلع ةمئاقلاو ةيفاضإلا رطاخملا ىلإ اًضيأ ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملا تراشأو
 .نهرسأو نهتاعمتجمو نهتامظنم لخاد نم اًبلاغ كلذ متيو ،ةاواسملاو ةلادعلا نع عافدلا دنع ناسنإلا قوقح
 
 ريراقتو ةيماقتنالا لامعألا نأو تاديدهتلا رطخل اًضيأ ةضرعم ةلاعفلاو ةلقتسملا ةينطولا تاسسؤملا نأ ىلع اًضيأ نالعإلا ددشو
 .ةياغلل اريبك اقلق ريثت ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملا وفظومو ءاضعأ اهل ضرعتي يتلا تامجهلا

 
 ءانبو مهتيامحو ناسنإلا قوقح نع يعفادملا زيزعتل تايجيتارتسالا نم ةيلمع ةعومجم ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملا تعضوو
 :كلذ ف امب ،مهعم ةينواعت تاكارش
 

 ؛اهريغو يندملا عمتجملا تامظنمو ناسنإلا قوقح نع يعفادملا عم رواشتلاب ةيامحلل ةينطو ةمظنأ ءاشنإ •

 نأشب ةدحتملا مألا نالعإ رارقإ كلذ ف امب ،ناسنإلا قوقحل ةيلودلا كوكصلا عيمج ىلع قيدصتلا ىلع لودلا عيجشت •
 ؛ناسنإلا قوقح نع يعفادملا

 ةفنصملا تاءاصحإلاو تانايبلا ليلحتو عمج لالخ نم - عقاولا فو تنرتنإلا ىلع - يندملا ءاضفلا نع غالبإلاو دصرلا •
 قوقح نع يعفادملا دض تامجهلا نم اهريغو يناوقلا مادختسا ةءاسإو ةقفلملا ةينوناقلا مهتلاو لتقلا تايلمعب ةقلعتملا
 ؛ناسنإلا
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 ؛ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملا لخاد لاصتا طاقنو ركبملا راذنإلل ةيوقو ةلاعف تايلآ ءاشنإ •

 ؛ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ةحفاكمل تايجيتارتسا عضوو يسنجلا يب ةاواسملا زيزعت •

 ةينطولا يعفادملا تاكبش ةيوقتو ريوطت ف ةدعاسملاو يندملا عمتجملاو ناسنإلا قوقح نع يعفادملا عم مظتنملا لعافتلا •
 ؛ةيميلقإلاو

 ذيفنتو ةعباتم دصرو ،ناسنإلا قوقح نع يعفادملا معد لجأ نم ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلاو ةيلودلا ةمظنألا عم لعافتلا •
 .تايصوتلا

 
 قوقحل ةينطولا تاسسؤملا معد ىلإ ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملل ةيميلقإلا تاكبشلاو يملاعلا فلاحتلا شكارم نالعإ وعديو
 .نالعإلا ف ةدراولا تامازتلالا ذيفنت لجأ نم ناسنإلا

 
 يندملا ءاضفلاو ناسنإلا قوقح نع يعفادملا زيزعتو ةيامح معدل ةيملاع لمع ةطخ دادعإ ىلع يملاعلا فلاحتلا لمعي ،قايسلا اذه فو
 اهتاقايس ف شكارم نالعإ ذيفنتل قطانملا عيمج ف ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملا معد لالخ نم كلذ ف امب ،)ةيملاعلا لمعلا ةطخ(
 .ةيلحملا

 
 قوقح نع يعفادملا نم اهرابتعاب ،ةيامحلا بلطتت يتلا ،ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملا معدو يكمتل ةيملاعلا لمعلا ةطخ دادعإ ت
 .ةأرملا قوقح نع تاعفادملا كلذ ف امب ،يعامتجالا عونلا روظنم نم اقالطنا يعفادملاو يندملا ءاضفلا هاجت اهرود زيزعتلو ،ناسنإلا

 
 يملاعلا فلاحتلل ةيجيتارتسالا ةطخلا تاياغو فادهأب رينتست اهنأ امك ،شكارم نالعإ ىلإ ادانتسا ةيملاعلا لمعلا ةطخ ةغايص تمتو
 رودلا ىلعو ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملا ةيوقت معدو ةيامح ىلع زيكرتلا كلذ لمشيو .)2022-2020( يملاعلا فلاحتلل
 ىلعو .قطانملا عيمج ف ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملا يب ىلضفلا تاسرامملاو تاربخلا لدابت زيزعت ف يملاعلا فلاحتلل ديرفلا
 .2022-2020 ةيجيتارتسالا ةطخلا ذيفنت راطإ ف ةيملاعلا لمعلا ةطخ جردنت ،وحنلا اذه
 
 قوقحل ةينطولا تاسسؤملا ربع اًيملاع اًحسم نمضتت ،لحارملا ةددعتم ةيرواشتو ةيكراشت ةيلمع قفو ةيملاعلا لمعلا ةطخ ةدوسم دادعإ ت
 قوقحل ةينطولا تاسسؤملل ةيميلقإلا تاكبشلا تانامأو ،ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملا عم تالباقمو ،قطانملا عيمج نم ناسنإلا
 .ناسنإلا قوقح نع يعفادملا تاكبشو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةدحتملا مألا كلذ ف امب ءاكرشلاو ،ناسنإلا
 ديسلا نم معدب ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملل يملاعلا فلاحتلل يسيئرلا رقملا لبق نم ةيملاعلا لمعلا ةطخ ةدوسم دادعإ قيسنت ت
 .ناسنإلا قوقح نع يعفادملا ةلاحب ينعملا ةدحتملا مألل قباسلا صاخلا ررقملا ،تسروف ليشيم

 
 فادهألا
 نع يعفادملاو يندملا ءاضفلا زيزعتو ةيامح ىلع لمعلا ف ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملا براجت لدابت ف طاشنلا اذه فادهأ لثمتت
 :يلي امل ةصرف طاشنلا نوكيس .ديدحتلا هجو ىلع يملاعلا فلاحتلا رود ف ريكفتلاو ،ناسنإلا قوقح
 

 دض ةيماقتنالا لامعألاو تامجهلا كلذ ف امب ،ناسنإلا قوقح نع يعفادملاو يندملا ءاضفلاب قلعتي اميف تاروطتلا ةشقانم -
 ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملا

 ناسنإلا قوقح نع يعفادملاو يندملا ءاضفلا ةيامحو زيزعت لاجم ف ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملا يب براجتلا لدابت -

 شكارم نالعإ ذيفنت ف زرحملا مدقتلا كلذ ف امب ةدعاولا ةينطولا تاسرامملا مييقت -

 يدقت ىلإ هئاكرشو ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملل يملاعلا فلاحتلا ءاضعأ ةوعدو ةيملاعلا لمعلا ةطخ ةدوسم يدقت -
 .مهتامهاسم

 
 لكشلا
 ضرع هيلي ،ءاكرشلاو ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملل يملاعلا فلاحتلا سيئر لامعأب مئاقلا نم ةملكب طاشنلا اذه حاتتفا متيس
 قوقحل ةينطولا تاسسؤملا نم ةيميدقت ضورع ىلإ عامتسالا متيسو .تسروف ليشيم ديسلا لبق نم ةيملاعلا لمعلا ةطخ ةدوسمل يميدقت
 لمعلا ةطخ ةدوسمو براجتلا نم لك ىلع قيلعتلاو ،تالخادم يدقت ىلإ يكراشملا ةوعدو ،ناسنإلا قوقح نع يعفادملاو ناسنإلا
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 .ةيملاعلا
 
 .ةدحتملا مألا نم ءاكرشلاو يندملا عمتجملاو ءاضعألا لودلاو ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملا نم يكراشم عم ،اًينلع طاشنلا نوكيس
 
 .ةينابسإلاو ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا :يملاعلا فلاحتلا تاغل عيمج ىلإ ةيروفلا ةمجرتلا ريفوت متيس
 
 .مووز عقوم ىلع ةشدردلل ةصصخملا ةحاسملاو مووز ةصنم لالخ نم ضعبلا مهضعب عم لعافتلل ةصرفلا ءاضعألل حاتتس

 
 ).كلذل ةصصخملا ةيتسجوللا ةركذملا ةءارق ىجري ،مووز ةصنم ىلإ لوصولا لوح ليصافتلا نم ديزملل(

 
 جئاتنلا
 عم ةيئاهنلا ةدوسملا ةكراشم متتسو .ةيملاعلا لمعلا ةطخل ةيئاهنلا ةغيصلا ف اهجامدإل اهيف رظنلاو تاقيلعتلاو تاظحالملا صيخلت متيس
 .اهنم ءاهتنالا درجمب اهيلع ةقداصملل ةينطولا تاسسؤملل يملاعلا فلاحتلا ءاضعأ عيمج
 
 
 لامعألا لودج

 

 ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا مألا ةيضوفمو يملاعلا فلاحتلا لبق نم ةيحاتتفاو ةيبيحرت ةملك 16:45 – 16:30
 يبوروألا داحتالاو يئامنإلا ةدحتملا مألا جمانربو

 تسروف ليشيم ،ةيملاعلا لمعلا ةطخ عورشم ضرع 16:55 – 16:45

 ناسنإلا قوقح نع يعفادملاو ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملا نم براجت ضرع 17:20 – 16:55

 ةشقانم 17:55 – 17:20

  ماتتخالاو تاجاتنتسالا 18:00 – 17:55

 


