ادلُزذٖ انجٛئ ٙانزبسغ

"نهسٛبحخ انجٛئٛخ انرتاثٛخ ٔاحلذ يٍ ثطبنخ انشجبة "
( انسٛبحخ اخلضشاء)

يمـــذيــــخ  :الظٗاس ٛوَ أكجش الـٍاعات منٕاً يف العامل فقذ أؿبشت الًٕٗ وَ أِمي القااعمات يف
األقتـاد العامل٘ سٗح أُ الظٗاس ٛوَ وٍعٕس أقتـاد ِ٘ ٙقااع اٌتاد٘ ٖمعب دٔساً وّىاً يف صٖاد ٚالمذلن
القٕو٘ ٔحتظني وٗضاُ املذفٕعات ٔوـذساً لمعىالت األدٍبٗٔ ٛفشؿ ٛلتؼػٗن األٖذ ٙالعاوم. ٛ

ً
ْٔــذفـــب  :لتشقٗق بشاور التٍىٗمٛ

طالمالم وـمامل الظمٗاس ٛاملظمتذاو ٛفٗىما ٖعمشص باألقتـماد

األللش ٔعم٘ الـعٗذ الب ٗ ٘٠تعترب الظٗاس ٛعاوالً دارباً لمظٗاح إلػباع سغبتّي وَ سٗح صٖاس ٚاألواكَ
الابٗعٗ ٛاملختمفٔ ٛالتعشص عم٘ تلاسٖظّا ٔعم٘ ٌباتتّا باإلكاف ٛطل٘ صٖاس ٚاجملتىعمات المٗم ٛبمالتعشص
عم٘ عادتّا ٔتقمٗذِا.
فبنسٛبحخ انجٛئٛخ  ِ٘:رلك الٍٕع وَ الظٗاس ٛالزٖ ٙرتك أقن تأثري ممكَ عم٘ البٖٗٔ ٛ٠ظاعذ عمم٘
دعي الظكاُ المٗني ٔاذتفاظ عم٘ اذتٗا ٚالربٖ. ٛ
ٔادلذٌ انرتاثٛخ  ِ٘ :املذُ اليت تتلىَ وا تشكْ الظابقُٕ وَ وٕسٔثات فكشٖٔ ٛسلماسٖٔ ٛثقافٗمٛ
ِٔ٘ ومك األٌظاٌٗ ٛكمّأٖ ،تٕدب اذتفاظ عمّٗأ ،الٗمًٕ تٕادمْ بعممل املمذُ الرتاثٗم ٛالعشبٗم ٔ ٛثاسِما
ا لعذٖذ وَ املؼاكن أبشصِا األِىاه ,األثمش الظممل لعٕاومن التعشٖم ٛاملٍالٗمٔ ,ٛعمذً الـمٗأٌ ٛالرتومٗي
ٔالتعشض لمٍّب ٔالظشقٔ ٛالتّشٖب جباٌب بعمل األثاس الظمبٗ ٛلفعالٗات الظٗاس ٛاملذوش ٚمبٍؼأتّا.

ً
ٔحتمٛمب ألْذاف انزًُٛخ ادلسزذايخٍٖ :اقؽ املٍتذ ٝاألِذاص رات الـمم ٛبمتىكني الؼمباو ٔلممق
فشق العىن املختمفٔ ٛالالٟق ٔ - ٛقلاٖا املٗآ يف الٕالَ العشب٘ ٔطمبن التـمذٔ ٝسمن وؼمكالتّا ٔبٍماٞ
االقتـاد املعشف ٜلذ ٝالؼباو.
يٍ ْزا ادلُطهك ٍٖ :عي االحتاد العشب٘ لمؼباو ٔالبٗ ٛ٠بالتعأُ وع املٍعى ٛاإلطالوٗ ٛلمرتبٗٔ ٛالعمًٕ
ٔالجقاف( ٛاإلٖظٗظكٕ) ٔسعأٖ ٛصاس ٚالؼباو ٔالشٖاكم ٛاملـمشٖٔ ٛوؼماسكٔ ٛصاسات البٗ٠مٔ - ٛالظمٗاسٛ
ٔاألثاس ٔحبلٕس ػباو ادتاوعات املـشٖٔ ٛالعشبٗٔ ٛلربا ٞاملٍعىات ٔاهلٗ٠ات العشبٗٔ ٛاإلقمٗىٗ ٛاملعٍٗ.ٛ
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" ادلُزذٖ انجٛئ ٙانزبسغ نهسٛبحخ انجٛئٛخ انرتاثٛخ ٔاحلذ يٍ ثطبنخ انشجبة "

( انسٛبحخ اخلضشاء)
أْذاف ادلُزذ٘ :
 تٕسٗذ وفاِٗي الظٗاس ٛالبٗ ٛٗ٠املظتذاو.ٛ
 التعشص عم ٜالتذاسو العشبٗ ٛيف زتاه الظٗاس ٛارتلشا.ٞ
 ادواز وفًّٕ الظٗاس ٛارتلشا ٞيف األٌؼا ٛالؼبابٗ ٛاملختمف ٛبالٕالَ العشب٘.
 لمق فشق عىن مبذاه الظٗاس ٛالبٗ ٛ٠لتىكني الؼباو ٔاذتذ وَ الباالٛ
 التـذ ٝلقلاٖا املٗآ باملٍاق ٛالعشبٗ.ٛ
حمبٔس ادلُزذ٘
 الظٗاس ٛالبٗٔ ٛٗ٠دٔسِا يف تٍىٗ ٛاالقتـاد القٕوٜ
 وٍاالق الظٗاس ٛالبٗ ٛٗ٠العشبٗٔ ٛمحٗاتّا وَ االطتخذاً الظٗاس ٜادتاٟش ٔالتعاون غري الشػٗذ.
 التخاٗط اذتلش ٝاملظتذاً ٔدٔسٓ ف ٜدعي اذتفاظ عم ٜاملذُ الرتاثٗ.ٛ
 التعشص عم ٜاألٌعىٔ ٛالقٕاٌني ٔالتؼشٖعات املٕكٕع ٛلمشفاظ عم ٜالظٗاس ٛالبٗٔ ٛٗ٠الرتاخ.
 ادتّٕد الؼبابٗٔ ٛاجملتىعٗ ٛيف اذتفاظ عم ٜاملذُ الرتاثٗ.ٛ
 الٕع ٜاملا ٟ٘العشب٘ ٔاالفشٖق ٜومَ وٍعمٕس التٍىٗم ٛاملظمتذاو( ٛطمٗتي ختـمٗف دمظم ٛسٟٗظمٗٛ
بالتعأُ وع اجملمع العشب٘ لمىٗآ حتت عٍٕاُ "ٌّش ٔاسذ ػعب ٔاسذ").
 متكني الؼباو ف ٜزتاالت التٍىٗ (ٛطٗتي عقذ دٔس ٚتذسبٗ ٛوٕاصٖ ٛمبعشف ٛلربا ٞاملعّمذ العشبمٜ
لمتخاٗط – حيـن املؼاسك بّا عم ٜػّاد ٚوؼاسك ٛوَ املعّذ)
ادلٕػــــذ 26 :اكتٕبشٌٕ 1 -فىرب 2018

ادلـكـــبٌ األَؼمبد  :مجّٕسٖ ٛوـش العشبٗ ( ٛاألقـش – أطٕاُ )
اجلٓبد ادلُظًّ:
 االحتاد العشب٘ لمؼباو ٔالبٗ.ٛ٠
 املٍعى ٛاإلطالوٗ ٛلمرتبٗٔ ٛالعمًٕ ٔالجقاف ( ٛاإلٖظٗظكٕ ).
ٔ صاس ٚالؼباو ٔالشٖاك ٛاملـشٖٛ
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اجلٓبد ادلؼبَٔخ:
 االواٌ ٛالفٍٗ ٛجملمع ٔصسا ٞالؼباو العشو – داوع ٛالذٔه العشبٗٛ
 ستافع ٛاالقـش
 ستافع ٛأطٕاُ
 الؼشك ٛالقابل ٛلمىٗآ
 املعّذ العشب٘ لمتخاٗط
 اجملمع العشب ٜلمىٗآ
ثبنزؼبٌٔ انفىن يغ:
 الٕصاسات املعٍٗ ٛبالذٔل ( ٛالتعمٗي العاىل  /األثاس  /املٕاسد املأ ٟٛٗالش / ٙالظٗاس / ٛالبٗ.)ٛ٠
أَشطخ ٔثشايج ادلُزذٖ:
ٌ ؼاط عمى٘.
 دمظات عمىٗ ٛسٕه ستأس املٍتذ ٝػاسك بّا لربا ٞوَ الٕالَ العشب٘. دٔس ٚتذسبٗ ٛسٕه متكني الؼباو  -تٍفٗز املعّذ العشب٘ لمتخاٗط ٔسؾ عىن سٕه تشػٗذ اطتّالك املٗآ – تٍفٗز الؼشك ٛالقابل ٛلمىٗآٌ ؼاط طدتىاعٔ ٜطٗاس٘:
 صٖاس ٚلمىٕاقع االثاسٖ ٛباألقـش(وقابش الرب الػشب٘  -وعبذ ستؼبظٕت  -وعبذ األقـش – وعبذ الكشٌك ).
  -صٖاس ٚلمىٕاقع األثشٖ ٛبأطٕاُ( الظذ العاىل  -وعبذ فٗم – ٛوتشف الٍٕب – ٛدضٖش ٚالٍباتات – قش ٝالٍٕب) ٛ
ادلشبسكني:
ػاسك يف الفعالٗات  250ػاو ٔفتأ ٚقاد ٚاملٍعىات الؼبابٗ ٛوَ ادتّات التالٗ: ٛ
تٌٕع – الظٕداُ – لبٍاُ – الٗىَ – الظعٕدٖ – ٛالكٕٖت – ادتضاٟش – العشام – دٍٕو
الظٕداُ  -باإلكاف ٛطىل الؼباو املـش ٝوَ داوعات القاِش -ٚبين طٕٖف – الظادات – املٍٕفٗٛ
– قٍا ٚالظٕٖع –  6أكتٕبش  -وعاِذ العبٕس
طىل داٌب لربأ ٞممجم٘ لمذّات املعأٌْ ٔالظاد ٚاالعالوٗني
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انربَبيج انضيىن دلُزذٖ

الظٗاس ٛارتلشأ ٞاذتفاظ عم٘ املذُ الرتاثٗ" ٛ
االقـش ٔأطٕاُ وَ  10/26اىل 2018/11/1
ًٖٕ ادتىع 2018/10/26 ٛالتذىع مبشا ٛوـشف ٜمتاً الظاع 7 ٛوظا ًٞ
لقا ٞوع وعاىل الٕصٖش  /أػشص ؿبشٔ – ٜصٖش الؼباو – سٟٗع املكتب التٍفٗز ٝلٕصسا ٞالؼباو العشو
وع املؼاسكني ٔتٕدٖعْ هلي ٔالتششك طل٘ األقـش
الظبت  27أكتٕبش  – 2018املذٍٖ ٛالؼبابٗ ٛباألقـش
ً ً3,00

ً 4,00

الػذأ ٞاالطتعذاد لبذ ٞفعالٗات املٍتذٝ

ً 4,00

ً 6,30

بذ ٞفعالٗات الربٌاور التذسٖل املٕاص" ٝمتكني الؼباو"
املٍفز بالتعأُ وع املعّذ العشب٘ لمتخاٗط بالكٕٖت
طداسٔ ٚتٍفٗز :الذكتٕس  /فٗـن املٍأس -لبري أٔه يف ادتّاص الفين باملعّذ العشب٘ لمتخاٗط
وٕكعات ادتمظ ٛالتذسٖبٗ ٛاألٔىل:
وفًّٕ ٔأِذاص التٍىٗ ٛالبؼشٖ / ٛأِذاص ٔستأس التىكني االدتىاع٘

ً 5,30

ً 6,30

دمظ ٛحتلريٖٛ
عشض الربٌاور ٔالتٗاس وقشس ٝادتمظات ٔٔسؾ العىن
ٖذٖشِا الذكتٕس  /ممذٔح سػٕاُ – األوني العاً لالحتاد العشب٘ لمؼباو ٔالبٗٛ٠

ً 7,00

ادتمظ ٛاالفتتاسٗٛ
ً 8,30
بقاع ٛوظشح املذٍٖ ٛالؼبابٗ ٛباالقـش
بشعاٖ ٛوعال٘ الظٗذ املظتؼاس  /وـاف٘ ستىذ أهلي – ستافغ األقـش
تقذٖي ٔطداس : ٚأ /لالذ الٍٕب٘ – وزٖع بقٍا ٚالٗبٛ
 كمىٔ ٛصاس ٚالؼباو ٔالشٖاكٛ
د / .أمحذ ٌعى٘ ممجن الٕصاسٚ
 كمى ٛالؼشك ٛالقابل ٛملٗآ الؼشو
المٕا / ٞسظَ عبذ الػٍ – ٜاملتشذخ الشمس٘ لمؼشكٛ
 كمى ٛاملعّذ العشب ٜلمتخاٗط
د / .فٗـن املٍأس – لبري املعّذ
 كمى ٛاملٍعى ٛاألطالوٗ ٛلمرتبٗٔ ٛالعمًٕ ٔالجقاف - ٛاإلٖظٗظكٕ.
أ  .د / .أمحذ لمٗن – ٌاٟب سٟٗع داوع ٛأطٕاُ
 كمى ٛاالحتاد العشب ٜلمؼباو ٔالبٗ. ٛ٠
الذكتٕس  /ممذٔح سػٕاُ عبذ اذتكٗي – األوني العاً لالحتاد العشب٘ لمؼباو ٔالبٗٛ٠
 كمى ٛستافع ٛاألقـش
األطتار /ستىذ عبذ القادس– ٌاٟب ستافغ األقـش

ً 9,00
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ً 11,30

دٕل ٛسممش ٚمبذٍٖ ٛاألقـممش

األسذ  28أكتٕبش  – 2018وكتب ٛاألقـش العاوٛ
10ق

 11ق

عشض وكتب ٛا ألقـش العاوٛ
سممممٕه تشاخ وـمممش اذتلاس ٙعرب العـممممٕس

11ق

12ظ

ادتمظ ٛاألٔىل
تٕصٖع املؼاسكني عم ٜسؾ العىممممن

.12ظ

12.30ظ

اطرتاسممممممممٛ

12.30ظ

ً3.30

بذ ٞفعالٗات ٔسؾ العىن
ثاٌٗاً  :دمظات عمىٗٛ
أٔ ًال  :الربٌاور التذسٖل املٕاصٝ
لعشض ٔوٍاقؼات لألٔسام
"متكني الؼباو" :
البشجٗ ٛاملقذو ٛوَ الؼباو
 إٌٔاع التىكني
املؼاسك لمىٍتذٙ
 أبعادٓ الشٟٗظٗٛ
سٕه الظٗاس ٛارتلشاٞ
ٔ اقع الؼباو العشب٘

ً3.30

ً.5

ثالجاً ٔسؾ عىن
الؼشك ٛالقابل ٛلمىٗآ
 الٕسػ ٛالفٍٗ ٛلرتػٗذ املٗآ
 التٕاؿن األدتىاع٘
 وّاسات الظباكٛ

اطرتاسممممممممٔ ٛغممممزاٞ
صٖممممممممممماسات ٔأٌؼا ٛوٗذاٌٗٛ
الـٕت ٔاللٕ ٞمبعبذ الكشٌك – وعبذ األقـش – دٕل ٛسش ٚمبذٍٖ ٛاألقـش

ً5

ً11.30

.10ق

ً.3

صٖاسات الرب الػشب٘
وعبذ سبؼتظٕت/وعبذ ِابٕٔ /اد ٝاملمٕك

ً3

ً5

غممممذأ ٞساسمممٛ

ً .5

ً .7

اطتكىاه دمظات ٔسؾ العىن باملكتب ٛاملشكضٖٛ

ً .7

ً 7.30

7.30

ً .10

األثٍني  29أكتٕبش  – 2018املذٍٖ ٛالؼبابٗ ٛباألقـش

ثاٌٗاً ٔ :سػ ٛعىن
أٔالً ٔ :سػ ٛعىن سٕه
أكشاس تكٍٕلٕدٗا االتـاالت عشض ٔوٍاقؼ ٛأٔسام عىن
ادتاوعات ٔالذٔه العشبٗٛ
اذتذٖج ٛبالبٗٔ ٛ٠ؿشٛ
االٌظاُ
ٖذٖشِا د .ستىٕد بكش -
طعالو٘ جبشٖذ ٚاألِشاً
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ً ثالجاً ٔسؾ عىن
الؼشك ٛالقابل ٛلمىٗآ
الٕسػ ٛالفٍٗ ٛلرتػٗذ املٗآ
التٕاؿن األدتىاع٘
وّاسات الظباكٛ

اطرتاسمممممٛ
دمظ ٛعاوٛ
الظٗاس ٛالبٗ ٛٗ٠إٌٔاعّا ٔدٔسِا يف تٍىٗ ٛاالقتـاد القٕو٘""
سٟٗع ادتمظ : ٛاألطتار /ٚبجٍٗ ٛاذتاد – ٜاألوني العاً املظاعذ لالحتاد  -تٌٕع

وقشس ادتمظمم :ٛأسذ الالو ادتاوعات املؼاسكني
املتشذخ  :د /ممذٔح سػٕاُ – أوني عاً االحتاد العشب٘ لمؼباو ٔالبٗٛ٠
دٕل ٛسشٚ

ً.10

ً 11.30

 .9ق

 12ظ

الظفش طىل أطٕاُ

 .12ظ

ً .1

تظكني باملذٍٖ ٛالؼبابٗ ٛبأطٕاُ

ً .1

ً .5

غزأ ٞساسٛ

ً .5

ً 11.30

صٖاس ٚوتشف الٍٕب / ٛدٕل ٛسش ٚمبذٍٖ ٛأطٕاُ

الجالثا 30 ٞأكتٕبش  – 2018املذٍٖ ٛالؼبابٗ ٛبأطٕاُ

األسبعا 31 ٞأكتٕبش  – 2018املذٍٖ ٛالؼبابٗ ٛبأطٕاُ
 .10ق

ً 1.0

ً 1,00

ً 3,00

ً 3,00

ً 6,00

ً 6,30

ً 8,00

ً 8,00

ً 9,00

صٖاس ٚالظذ العاىل  /صٖاس ٚوعبذ فٗمْٗ
صٖاس ٚوتشف الٍٗن ٔعقذدمظ ٛلاؿ ٛسٕه
املٗآ بالٕالَ العشب٘ ٔالرتاخ الجقاف ٜلذٔه سٕض ٌّش الٍٗن
سٟٗع ادتمظ :ٛد /طٗف الذَٖ صسٔم – علٕ زتمع طداس ٚاالحتاد
وقشس ادتمظ :ٛأسذ الالو ادتاوعات املؼاسكني
املتشذثُٕ:
املٍّذغِ /ؼاً فشغم – ٜوذٖش وتشف الٍٗن باطٕاُ
وقٕوات الظٗاس ٛالبٗ ٛٗ٠بذٔه سٕض ٌّش الٍٗن
غزأ ٞساسٛ
دمظ ٛلاؿ ٛعاوٛ
اطتعشاض ٌتاٟر ٔسؾ العىن ٔطعذاد ٔؿٗاغ ٛالتٕؿٗات الٍّا ٟٛلمىٍتذٝ
سٟٗع ادتمظ :ٛاألطتار / ٚبجٍٗ ٛاذتاد – ٜاالوني العاً املظاعذ لالحتاد  -تٌٕع
وقشس ادتمظ :ٛأسذ الالو ادتاوعات املؼاسكني
ادتمظ ٛارتتاوٗٔ ٛالتٕؿٗات
بشعاٖ ٛوعال٘ الظٗذ الٕصٖش  /أمحذ طبشاِٗي ستىذ طبشاِٗي – ستافغ أطٕاُ
تقذٖي ٔطداس : ٚأ /صتال ٞ ٞبٕٗو٘ – وزٖعٛبالتمٗفضُٖٕ املـشٙ
 كمىٔ ٛصاس ٚالؼباو ٔالشٖاك – ٛد .أمحذ ٌعى٘ – ممجن الٕصاسٚ
كمى ٛالؼشك ٛالقابل ٛلمىٗآ – ً / .سفعت أمساعٗن – سٟٗع ػشك ٛوٗآ الؼشو بأطٕاُ
 كمى ٛاجملمع العشب٘ لمىٗآ-
 كمى ٛداوع ٛأطٕاُ – أ.د / .أمحذ غالو  -سٟٗع داوع ٛأطٕاُ
 كمى ٛاملٍعى ٛاألطالوٗ ٛلمرتبٗٔ ٛالعمًٕ ٔالجقاف – ٛاإلٖظٗظكٕ أ د / .أمحذ لمٗن -ممجن
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املٍعىٛ
 كمى ٛاالحتاد العشب ٜلمؼباو ٔالبٗ :ٛ٠د /ممذٔح سػٕاُ – األوني العاً لالحتاد
ٔعشض تقشٖش عَ فعالٗات املٍتذٔ ٙالتٕؿٗات
كمى ٛستافع ٛأطٕاُ :الظٗذ المٕا / ٞطعٗذ سذاصٌ – ٙاٟب ستافغ أطٕاُ
تٕصٖع ػّادات املؼاسك / ٛتباده الذسٔع التزكاسٖٛ
ارتىٗع ٌٕ 1فىرب  – 2018املذٍٖ ٛالؼبابٗ ٛبأطٕاُ
 10,00ق

ً 2,00

صٖاس ٚالقشٖ ٛالٍٕبٗ / ٛدٕل ٛبٍٗن أطٕاُ

ً 2,00

ً 4,00

الػذأ ٞاالطتعذاد لمعٕدٚ

ً 4,00
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الظفش طىل القاِشٚ

وعاىل الٕصٖش  /أػشص ؿبشٔ – ٜصٖش الؼباو – سٟٗع املكتب التٍفٗز ٝلٕصسا ٞالؼباو العشو
وع املؼاسكني ٔتٕدٖعْ هلي ٔالتششك طل٘ األقـش
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ادتمظ ٛاالفتتاسٗٛ
بقاع ٛوظشح املذٍٖ ٛالؼبابٗ ٛباألقـش
الظبت 2018/10/27
بشعاٖ ٛوعال٘ الظٗذ املظتؼاس  /وـاف٘ ستىذ أهلي – ستافغ األقـش

بذأت ادتمظ ٛاالفتتاسٗ ٛلمىٍتذ ٙالبٗ ٘٠الؼباب٘ التاطع سٕه (الظٗاس ٛالبٗٔ ٛٗ٠الرتاثٗٔ ٛاذتذ وَ
باال ٛالؼباو ) حبلٕس أكجش وَ  250ػاو ٔفتا ٚوَ  15دٔل ٛعشبٗٔ ٛطفشٖقٗٔ ٛادتاوعات املـشٖٔ ٛ
الؼخـٗات العاؤ ٛالظاد ٚاالعالوني .
كهًخ سؼبدح انذكزٕس  /أمحذ َظً – ٙدمثم ٔصاسح انشجبة ٔانشٚبضخ.
أكذ عم٘ أُ وـش ؿاسب ٛتاسٖخ ععمٗي ٔومرثش فم ٜتماسٖخ األٌظماٌٗٔ ،ٛتعمذ
وذٍٖ ٛاألقـش أسذ أكرب املذُ الظٗاسٗ ٛف ٜالعامل ،ومَ سٗمح ااثماس ٔالمرتاخ
اإلٌظاٌ٘ٔ .أكاص أُ ِزٓ الفاعمٗم ٛتمذلن كمىَ فعالٗمات " القماِش ٚعاؿمىٛ
الؼباو العشب٘ " ٔاليت تظاِي ف ٜمتّٗذ الاشٖق إلالالم قذسات الؼباو العشب٘
ال
يف مجٗع اجملاالت الجقافٗٔ ٛالعمىٗٔ ٛالشٖاكٗٔ ٛالفٍٗمٔ ٛاالدتىاعٗمٌ .ٛماق ً
حتٗات وعاىل ٔصٖش الؼباو لمىؼاسكني.
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كهًخ سؼبدح انهٕاء  /حسٍ ػجذ انغىن  -دمثم انششكخ انمبثضخ دلٛبِ انششة .
أٔكل طعادتْ سشق الؼشك ٛالقابل ٛعم ٜاملؼاسك ٛفمِ ٜمزا اذتمذخ المزٝ
تظتلٗف ٛستافعيت األقـش ٔأطٕاُ ،مبؼماسك ٛالؼمباو ومَ شتتممف المذٔه
العشبٗ ٛلتباده ااسأ ٞاألفكاس ف ٜالقلاٖا البٗٔ ٛٗ٠الت ٜأسمذ أِمي عٍاؿمشِا
ِ٘ املٗآٔ ،أكذ عم٘ تجىني قٗىمٌ ٛعىم ٛاملٗمآ ٔكمشٔس ٚاذتفماظ عمّٗما ٔعمذً
طِذاسِا ،وؼرياً تٍفٗز الؼشك ٛبشاور تٕعٕٖم ٛوكجفم ٛمبختممف الافعمات
لتػٗريالظمٕكٗات ٔاملىاسطات ارتاال ٛ٠يف اطتخذاً املٗآ.
كهًخ سؼبدح انذكزٕس  /فٛصم ادلُبٔس – دمثم ادلؼٓذ انؼشثٗ نهزخطٛط ثبنكٕٚذ
قذً طعادتْ الؼكش لمقاٟىني عمم٘ املٍتمذ ٙإلتاسم ٛالفشؿم ٛلمىعّمذ العشبمٜ
لمتخاٗط لتقذٖي طوكاٌٗاتْ فمٌ ٜؼمش العممي ٔتقمذٖي المذعي لتٍىٗم ٛالمذٔه
العشبٗٔ ،ٛمتكني الؼباؤ ،طداد سمٕه لمشذ وَ الباالٔ . ٛأسدص أٌْ طٌؼماٞ
وشكض وتخـف حتت بٍذ املشكض العشب٘ لذعي املؼشٔعات الـػرئ ٚاملتٕطا. ٛ
ٔأُ املعّذ ٖلع كاف ٛأوكاٌٗاتْ لـاحل ػباو االحتاد العشب.ٜ

كهًخ سؼبدح أ  .انذكزٕس  /أمحذ سٛذ خهٛم – دمثم ادلُظًخ األساليٛخ نهرتثٛخ ٔانؼهٕو ٔانثمبفخ  -اإلٚسٛسكٕ.

قذً طٗادتْ حتٗات وعمال٘ المذكتٕس  /عبمذ العضٖمض التمٕجيش – ٝاملمذٖشالعاً
لإلٖظٗظكٕ ٔالؼكش لكن وَ طماِي يف ظّمٕس املٍتمذ ٙبّمزا املعّشاملؼمشص
ٔأػاس طل٘ أُ التعأُ بني وٍعى ٛاألٖظٗظكٕ ٔاالحتاد العشب٘ لمؼباو ٔالبٗٛ٠
وظتىشاً ألكجش ومَ  12عاوماً لالهلما تٍفٗمز اٌؼما ٛبٗٗ٠مٔ ٛطمٗاسٗ ٛيف
العامل العشب٘ ٔوـش ٔألشِا يف طبتىرب  ِٕٔ 2018ورمتش " الؼباو ٔاهلذش ٚغري
الؼشعٗ " ٛاهلشٔو لمىذّٕه " وركذًا عم٘ أُ ِمزا الٍؼماط ٖٕاكمب األسمذاخ
العاملٗ ٛاذتالٗ ٛسٗح تعذ الظٗاس ٛارتلشأ ٞاسذ ٚوَ أكجش أٌمٕاع الـمٍاعٛ
الظٗاسٗ ٛالـذٖقٛلمبٗ ٛ٠أ ٙالظٗاس ٛاملظتذاو ٛالت ٜتشاع٘ استٗادات البٗٛ٠
ٔطبن اذتفاظعمّٗا كىا تظاِي ف ٜاطتذاو ٛالرتاخ العىشاٌ٘ القذٖي كىا أٌّا تشبط العالق ٛبمني الظمٗاس ٛممما ٖمردٙ
طل٘ اذتفاظ عم٘ الرتاخ الؼعل ٔاألدتىاعٔ ،ٜبالتاىل فإُ التٍىٗ ٛاملظتذاو ٛال متش االعَ الشٖق الظٗاس ٛارتلشأِ ،ٞزا
وا دعا طلٗ ٛطعالُ الٌٕٗظكٕ ف ٜطالاس العقذ العامل ٜلمتٍىٗ ٛالجقافٗ ,ٛكىا تلمىَ وؼمشٔع لام ٛعىمن ااإلٖظٗظمكٕ
لألعاً  2020/2109وؼشٔعاً ٖعين بتٍىٗٔ ٛتإٖش قااع الظٗاس ٛالجقافٗٔ ٛالبٗ ٛٗ٠يف الذٔه األعلأ ٞالٍّٕض بّا.
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كهًخ سؼبدح انذكزٕس/دمذٔح سشٕاٌ – األيني انؼبو نالحتبد انؼشث ٙنهشجبة ٔانجٛئخ
سسب طعادتْ باملؼاسكني وَ الذٔه العشبٗٔ ٛاالفشٖقٗٔ ٛادتاوعات ٔاهلٗ٠ات
املختمفٔ ،ٛقاً بعشض اِذاص ٔستأس املٍتذ .ٙوركذاً اُ اهلذص وَ املٍتذِٕ ٙ
سبط الؼباو باالسذاخ الذٔلٗٔ.ٛوٕكشاً أُ الظٗاس ٛوَ أِي الـٍاعات يف
العامل ٔقااع أٌتاد٘ ٔوـذساً لمذلن القٕو٘ٔ ،تؼػٗن االٖذ ٙالعاوم.ٛ
ٔأكاص أُ الظٗاس ٛالبٗ ِ٘ ٛٗ٠رلك الٍٕع الزٖ ٙرتك أقن تاثرياً ٔكشساً عم٘
البٗ ٛ٠وع دعىّا لمظكاُ المٗني ٔاملذُ الرتاثٗ ٛاليت حتتفغ مبا تشكْ
الظابقُٕ ِٔ٘ ومك األٌظاٌٗ ٛمجٗعاً ٖٔتٕدب اذتفاظ عمّٗا وَ شتاالش
اإلِىاه ٔ ...أسدص أُ االحتاد العشب٘ لمؼباو ٔالبٗ ٛ٠ِٗ ِٕ ٛ٠عشبٗ ٛتإعٗ ٛغري سكٕوٗ ٛكىَ االحتادات الؼبابٗٛ
العشبٗ ٛالتابع ٛجملمع ٔصسا ٞالؼباو ٔالشٖاك ٛالعشو جباوع ٛالذٔه العشبٖٗٔ ٛعىن وَ أدن وؼاسك ٛالؼباو يف
األٌؼا ٛالؼبابٗٔ ٛالتإعٗ ٛيف زتاه محأٖ ٛتإٖش ٔتٍىٗ ٛالبٗ ٛ٠العشبٗ.ٛ
كىا تابع أُ االحتاد ّٖذص طل٘ تعىٗق قٗي الٕالٔ ٞاألٌتىا ٞلذ ٙالؼباو العشب٘ ٌٔ ..ؼش وفًّٕ العىن التإعٔ ٜاملفاِٗي
البٗ ٛٗ٠بني الؼباو العشبٔ ٜالعىن عم ٜطجياد اذتمٕه لمىؼكالت البٗٔ ٛٗ٠سؼذ الااقات ارتالق ٛلمؼباو العشبٜ
ٔدعىّا ٔاطتجىاسِأٔ ،كع ٔطقاو ٛاألٌؼأ ٛالرباور اليت حتقق سطال ٛاالحتاد ٔالتٍىٗ ٛاملظتذاو.ٛ
ٔأػاس طل٘ أُ املٍتذ ٙالبٗ ٘٠يف دٔستْ التاطعّٖ ٛذص طل٘ حتقٗق أِذاص التٍىٗ ٛاملظتذاؤ ٛاليت وٍّا ( التعمٗي ادتٗذ ،املٗآ
الٍعٗف ،ٛالعىن الالٟق ،الٍىٕ األقتـاد ،ٙاذتذ وَ أٔدْ عذً املظأا )ٚوٕكشاً أُ االحتاد قذ أالمق أطي العامل ادتمٗن "
عبذ الفتاح القـاق " عاػق الابٗع ٛعم٘ دٔس ٚاملٍتذ ٙكشوض عشبٔ ٜعاملٔ ٜقٗى ٛعمىٗ ٛالبذ أُ ٖتعشص عمّٗا الؼباو
املؼاسك ٔ ...أُ وـش تظتلٗف لاله األٖاً املقبم ٛأكرب جتىع ذتىا ٚالبٗ( ٛ٠املرمتش الذٔىل لمتٍٕع البٕٗلٕد٘) وتىٍٗ ًا
ملعال٘ ٔصٖش ٚالبٗ ٛ٠دٖ .امسني فراد التٕفٗق يف تمك املّى ٛالؼاقٔ ،ٛالؼكش ملعالّٗا لشعاٖ ٛاملٍتذ. ٙ
ٔيف ٌّاٖ ٛكمىتْ قذً الؼكش ملعال٘ ٔصٖش الؼباو املـش ٙد .أػشص ؿبش ٜعم ٜوبادستْ الكشمي ٛباأللتقا ٞوع الؼباو
املؼاسك ف ٜاملٍتذٔ ٙتٕدٖعّي مبشا ٛوـش – ٔعم ٜدعىْ ٔوٕافقتْ عم ٜأقاوِ ٛزا املٍتذ. ٙ
كهًخ سؼبدح األسزبر  /حمًذ ػجذ انمبدس خريٖ – َبئت حمبفظخ األلصش
يف تأكٗذ وَ طٗادتْ سٕه أِىٗ ٛوجن ِزٓ املٍتذٖات ف ٜتباده
ارتربات ٔالتذاسو بني البمذاُ العشبٗٔ ٛوؼاسك ٛالؼباو العشب٘ يف
تذعٗي الظٗاس ٛالبٗٔ ٛٗ٠الرتاثٗ ،ٛوٕكشاً أُ وـش أٌتّذت وٍّذ ًا
لاؿاً لمشفاظ عم ٜالبٗ ٛ٠ف ٜستافعات عذ ٚبالتعأُ وع ٔصاستٜ
الظٗاسٔ ٛالبٗ ٛ٠وع اذتفاظ عم ٜالابٗع ٛارتاؿ ٛبكن وذٍٖ،ٛ
ٔحتقٗق فشق عىن لمؼباو يف زتاه الظٗاس.ٛ
وٕكش ًا أُ ستافع ٛاألقـش تشسب بّزا التذىع العشب ٜالزٖ ٝلي أكجش وَ  200ػاو وَ شتتمف البمذاُ العشبٗ. ٛ
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أَشطخ ادلُزذ٘ خالل فرتح
أَؼمبدِ

12

ً
اوال  :الجلسات العلمية
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" رشاس يصـــش احلضبس٘ ػرب انؼصــــٕس "
 culturamaيكزجخ األسكُذسٚخ

األطتار  /ستىذ عباغ – وذٖش عاً وكتب ٛاألقـش العاوٛ
قذً طٗادتْ كن التقذٖش ٔالجٍا ٞعم٘ القاٟىني عم٘ أعىاه املٍتذ ٙوركذاً أُ وؼاسك ٛاملكتب ٛمبجن ِزا
الٍؼاط الظٍٕ ٙالكبري ٖعذ أكرب دعاٖ ٛطٗاسٗ ٛملذٍٖ ٛاألقـش  ..سٗح اكاص أُ وكتب ٛاألقـش تتفاعن وع
أِذاص التٍىٗ ٛاملظتذاؤ ٛاليت وٍّا الافع ٛعم٘ الرتاخ ٔالبٗ. ٛ٠
يف عشض كخي عم٘ عذد  9ػاػات تقذٖي عشض تاسخي٘ لرتاخ وـش عرب التاسٖخ -:
 العـش الفشعٌٕ٘
تقذٖي ٔؿف تفـٗم٘ ملعبذ الذٖش البششٔ ٙالز ٙضتت ٛيف ادتبن ٔاالعذاص يف تٍفٗزٔ ،ٚكزلك سسالت
املمك ٛستؼبظٕت لبالد بٍت ٔ اذتـش بالشطٕوات دتىٗع الٍباتات عم٘ ادتذساُ يف وعبذ املمك حتتىع الجالح .
 العـش القبا٘
عشض ألِي األثاس القباٗ ٛيف وـش ٔوٍّا دٖش القذٖع واس ٙوٍٗا .
 اذتلاس ٚاألطالوٗٛ
ٔمنارز لمعىاس ٚوٍّا ( قاع ٛؿالح الذَٖ األٖٕب٘ /أطّاوات اذتلاس ٚاألطالوٗ ٛيف عمي الفمك  /داوع ستىذ عم٘ )
 الذٔل ٛاذتذٖجٛ
كىا تقذٖي منارز ألِي ٔاسٔع أٌؼاٞات الذٔل ٛاذتذٖج ٛكٕبش ٙقـش الٍٗن /داوع ٛالقاِش /ٚوذٍٖ ٛاألطكٍذسٖٛ
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" انسٛبحخ انجٛئٛخ إَٔاػٓب ٔدٔسْب يف رًُٛخ االلزصبد انمٕي"ٙ

الذكتٕس /ممذٔح سػٕاُ – أوني عاً االحتاد العشب٘ لمؼباو ٔالبٗٛ٠
قذً طعادتْ ػشح ٔايف سٕه الظٗاسٔ ٛدٔسِا ف ٜصٖاد ٚالذلن القٕو ٜلمذٔه ،
ٔسباّا بقلٗ ٛالتٍىٗ ٛاملظتذاؤ ٛباملذُ الرتاثٗ ، ٛوذلالً عم ٜكالوٛ
بذٔس املؼشٔعات البٗ ٛٗ٠الظٗاسٗ ٛف ٜبٍا ٞأقتـاد دٔه عذٖذٔ ٚلاؿٛ
الذٔه األطٕٗٔ، ٙيف أطتفاك ٛبالتٕكٗل أكذ أُ ٍِاك-:


طٗاس ٛللشا – ٞطٗاس ٛيف املٍاالق ارتلشا.ٞ



الظٗش ٛالبٗلا – ٞطٗاس ٛيف املٍاالق الـششأٖ.ٛ



الظٗاس ٛالضسقا – ٞأواُ طاسمٗٔ ٛدضس البٗعٗ.ٛ




الظٗاس ٛالشاقٗ ِ٘ٔ – ٛالظٗاس ٛالفٍذقٗ.ٛ
الظٗاس ٛالظٕدا - ٞالظٗاس ٛيف وٍاالق اذتشٔو

طٗاس ٛاملػاوشات – لاؿ ٛبالؼباو ( تظمق ادتباه  /طٗاس ٛاطتكؼافٗ) ٛ

كىا أعا٘ الفشؿ ٛلمؼباو املؼاسك يف أبذا ٞاألسأ ٞاملٍاقؼ ، ٛمما أثش ٙادتمظ. ٛ
ٔيف الٍّاٖ ٛقذً التشٗ ٛلشٔح أ  .د  /عبذ الفتاح القـاق ( سمح ٛاهلل) عم٘ عاا ٚٞالٕفري يف زتاه البٗٛ٠
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َٓش انُٛم ربسٚخ ٔػطبء يسزًش

املٍّذغِ /ؼاً فشغم – ٜوذٖش وتشف الٍٗن باطٕاُ
أٔكل طعادتْ اُ وجن تمك الفاعمٗات اليت تشبط بني الؼباو العشب٘ ٔالؼباو األفشٖق٘ ِ٘ وَ أِي وقٕوات بٍاٞ
التٕاؿن األٌظاٌ٘.
فىـش ٔعم ٜوش العـٕس كاٌت داٟىاً ٔابذاً تشبط وؼاسم األسض ٔوػاسِا مشاهلا ٔدٍٕبّا ٔ ..كأٌّا اختزت تمك
الـف ٛوَ ٌٗمّا الزٖ ٙأت٘ وَ أقـ٘ دٍٕو القاس ٚسابااً ػعٕو مجٗع الذٔه اليت ميش بّا عرب التاسٖخ األٌظاٌ٘
ٔتفلن بتقذٖي ػشح ٔايف عَ وكٌٕات املتشف ٔدٔس ٚيف سفغ الرتاخ األٌظاٌ٘ سٗح ٖتىتع كن وَ ٖضٔس املتشف
جبشع ٛعالٗ ٛوَ الجقافٔ ٛاملعشف.ٛ
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أضشاس ركُٕنٕجٛب األرصبالد احلذٚثخ ثبنجٛئخ ٔصحخ األَسبٌ "
األثبس ٔخمبطش انُبمجخ ػٍ اسزخذاو احملًٕل

املتشذخ الذكتٕس  /ستىٕد بكش – األِشاً ٖٔكم٘
أكذ د.ستىٕد أُ اذتفاظ عم ٜالبٗ ٛ٠أؿبل وَ أِي التشذٖات الميت تٕادمْ
عاملٍا الًٕٗ ِٜٔ ،وٕادّٖ ٛكُٕ الٍذاح فّٗا ورياثا ألدٗالٍا القادؤ ،ٛاليت
طٗكُٕ سكىّما قاطمٗا عمٍٗما طرا سمذخ تّمأُ يف التعاومن وعّما قماه
د.ستىٕد ٔ :اإلعالً كٕطٗم ٛلتٕؿٗن املعمٕومات طىل أكمرب عمذد ممكمَ
وَ ادتىّٕس املظتّذص ُٖعترب أسذ املقٕوات األطاطٗ ٛأل ٝطٗاطم ٛتّمذص طىل
الافع ٛعم ٜالبٗٔ ،ٛ٠التٍىٗ ٛاملظتذاو ٛأٔ الشح القلماٖا اهلاوم ٛلضٖمادٚ
الٕع ٜبأبعادِا كخإ ٚجتآ تػٗري طمٕك وعني.كىا أػاس طىل أُ املخمأص
وَ الىٕه تتىجن يف:
.1
.2
.3
.4
.5

ارتٕص الػشٖض ٙوَ أ ٙتكٍٕلٕدٗا سذٖج.ٛ
عذً ٔدٕد ٌتاٟر ستذدٌّٔ ٚا ٟٛٗلألحباخ العمىٗ.ٛ
تلاسو سا ٞبعمل ارتربأ ٞالباسجني.
وبالػٔ ٛطاٟن االعالً يف دزو اٌتبآ ادتىّٕس لمىٕكٕع.
أطباو وادٖ.ٛ

ٔتظاٞه د .بكش عىا ِٕ أفلن اطتخذاً لمىشىٕه؟ ٔأداو فٌ ٜقاط ستذد:ٚ
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كع الىٕه ف ٜاذتضاً ٔطىل ارتمف عٍذ عذً االطتعىاه.
عٍذ االطتعىاه اهلٕاٖ ٜٟبعذ عم ٜاالقن 2.5طي وَ الشأغ.
ف ٜاملٍاالق التٖ ٜلعف فّٗا اإلسطاه ٖظتشظَ عذً اطتخذاً الىٕه.
ال تلع الىٕه ف ٜالـذس طرا كٍت حتىن وٍُعِّىا لمقمب.
ال تظتخذً الىٕه ملذ ٚوتـم ٛتضٖذ عَ  6دقاٟق .
ارا كاُ عىمك ٖتامب املكاملات الإٖم ٛفاطتخذً الىٕه املٍاطب.
ال ترتك الىٕه لعبح األالفاه.
ال تظتخذً الىٕه ف ٜاأللعاو أٔ مساع األغاٌ.ٜ

ػشض أٔساق انؼًم ادلمذيخ يٍ اجلبيؼبد
" الظٗاس ٛالبٗٔ ٛٗ٠الرتاثٗٔ ٛتأثريِا عم ٜاألقتـاد القٕو" ٜ
الاالبِ / ٛالْ أمحذ عبذ اهلاد - ٙداوع ٛالقاِش ٚوـش
تاشقممت يف ٔسقمم ٛالعىممن املقذومم ٛلتعشٖممف الظممٗاس ٛالبٗ٠مم ، ٛالفٕاٟممذ
األقتـممادٖٔ ٛالتٍىٕٖمم ٛوممَ الظممٗاس ٛالبٗ٠ممٔ ٛوبممادا الظممٗاس ٛالبٗ٠ممٛ
ٔاألدشاٞات املتبع ٛيف تٍىٗتّا ٔٔطماٟن دعىّما سكٕوٗم ًا ٔومَ القاما ع
رتاق.

" الظٗاس ٛالبٗٔ ٛٗ٠الرتاثٗٔ ٛاذتذ وَ باال ٛالؼباو "
الاالب ٌّٜ / ٛطبشاِٗي  -داوع ٛالقاِش ٚوـش
عشكت وَ لاله الٕسق ٛالبشجٗ ٛلتاسٖخ الذساط ٛالبٗٔ ٛٗ٠الرتاثٗٔ ٛطبن
الٍّٕض بّا ٔالعىن عم ٜطجياد فشق عىن لمؼباو فِ ٜزا اجملاه ،كىما
تاشقت طل٘ القٕاٌني ٔالتؼشٖعات املٕكٕع ٛلمشفماظ عمم٘ املمذُ الرتاثٗمٛ
اليت ٍٖفز بّا بشاور الظٗاس ٛالبٗ. ٛٗ٠

" عشض سال ٛكّف طٍّٕس كٍىٕرز لتابٗع الظٗاس ٛالبٗ ٛ٠الرتاثٗ" ٛ
الاالب  /عم ٜداله  -داوع ٛوذٍٖ ٛالظادات وـش
قاً الاالب بتقذٖي عشض وـٕس عَ األثاس املرتتب ٛلعذً تقمٍني الضٖماسات
لمكّف ٔكزلك عذً وشاعا ٚالبعذ البٗ ٘٠يف تمك الضٖاسات.

" أجيابٗات ٔطمبٗات الظٗاس ٛالبٗٔ ٛٗ٠الرتاثٗ" ٛ
الاالب / ٛلٗضا الفٌٕع  -داوع ٛبين طٕٖف وـش
أٔكشت اُ الظٗاس ٛالبٗٔ ٛٗ٠الرتاثٗ ٛجباٌب أٌّا فشؿ ٛلذعي الؼباو وَ لماله تمٕفري فمشق العىمن فأٌّما أُ مل ٖمتي
التقٍني فّٗا طتـبل وـذس لاش عم٘ املذُ الرتاثٗ .... ٛلزا جيب ٔكع القٕاعذ اليت تلىَ اذتفاظ عمّٗا.

" الظٗاس ٛالبٗٔ ٛٗ٠الرتاثٗٔ ٛاذتذ وَ باال ٛالؼباو "
الاالب  /اطالً رك٘  -داوع ٛبين طٕٖف وـش
اطتعشاض وفّمًٕ الظمٗاس ٛالبٗٗ٠مٔ ٛأِىٗتّما ٔلـاٟـمّا ٔوبادّٟما
ٔإٌٔاعّا ٔاألثاس اإلجيابٗ ٛهلا.
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ػشض انزجبسة انؼشثٛخ يف جمبل انسٛبحخ اخلضشاء ٔانجٛئٛخ
جتشب ٛلبٍاُ يف القش ٙالبٗ ٛٗ٠املٍتذٛ
الظٗذ  /بذس سظُٕ – ؿاسب جتشب ٛالبٗ ٛ٠ارتلشاٞ
أطتّن طٗادتْ كالو ٛبالؼكش لالحتاد العشب٘ لمؼباو ٔالبٗ ٛ٠عم٘ دعٕتْ لعشض
جتشبتْ يف زتاه األٌتاز البٗ ٘٠املتىٗض ومَ لماله الافعم ٛعمم٘ البعمذ البٗ٠م٘ يف
مجٗع املٍتذات.
سٗح أكذ وَ لاله جتشبت ٛالؼخـٗ ٛيف زتماه املؼمشٔعات األقتـمادٖ ٛالقاٟىمٛ
عم٘ البعذ البٗ ٘٠بأٌّا وَ املؼشٔعات املشحب ٛلمؼمباو  ..سٗمح اُ تكمفتّما املالٗمٛ
لٗظت كبري ٚالكٍّا تتاممب الـمرب يف التعاومن ومع الابٗعم ..ٛسٗمح تقمًٕ تممك
الـٍاعات ٔاملؼشٔعات عم٘ وا تقذو ٛالابٗع ٛوَ ومٕاد لماً  ..ممما جيمربك عممٜ
أسرتاً تمك الابٗع ... ٛلٗع فقط الافع ٛعمّٗا لتعمأد اطمتػالهلا ٔلكمَ أٖلم ًا
لتٍىٗتّا ٔ ..وَ ٍِا ٌتٕاؿن وع بشٌاور التٍىٗ ٛاملظتذاو.ٛ

" تأثري املٕسٔخ اذتلاس ٙلٕاد ٙوضاو عم ٜالظٗاس ٛالبٗٔ ٛٗ٠الرتاثٗ" ٛ
األطتار ٌ /اؿش بَ عٕوش  -ادتضاٟش
يف تٕكٗل وَ طٗادتْ عَ التذشب ٛالظٗاسٗ ٛالبٗ ٛٗ٠بادتضاٟش أكذ عم٘ أُ املٕسٔخ اذتلاس ٙطٕا ٞكاُ البٗعٗ ًا أٔ كاُ
لألٌظاُ تذلن فْٗ ،جيب أُ ٖتي تٕظٗف ٛدتعن ٍِاك منط دذٖذ وَ امناط الظٗاس.ٛ
ٖٔعترب الرتاخ الجقايف ٔالتاسخي٘ دارباً هلزا الٍٕع وَ الظٗاس ،ٛلزلك تعتمرب ادتضاٟمش ومَ أٔه المذٔه الميت ٔكمعت دّماصًا
تؼشٖعٗاً لمتٍىٗ ٛالظٗاسٗٔ ٛالقٕاٌني ارتاؿ ٛباطمتػاله املٍماالق الظمٗاسٗ ٛأطمتػاله بٗ٠م٘ ٖعمضص ومَ ِمذص الظمٗاسٛ
ارتلشا. ٞ
ٔأُ ٔالٖ ٛغشداٖ ٛأ ( بالد وضاو) هلا البٗع ٛلاؿ ٛملٍاصهلا ٔالـٍاعات التقمٗذٖ ٛبّا مما ٖعذ تشاث ًا جيب اذتفاظ عمْٗ.
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ً
ر
ثانيا  :ورش عمل الشكة
القابضة للمياه

20

أَشطخ

" ٔسش ػًم انششكخ انمبثضخ نهًٛبِ "

ٌعىت الؼشكٔ 3 ٛسؾ عىن لمتعشٖف بأِىٗ ٛتشػمٗذ االطمتّالك ٔاذتفماظ عمم٘ املٗمآ ،ومَ لماله التعشٖمف بـمفشٛ
التٕاؿن اإلدتىاع ٜذتىم ٛكن ٌقا ٛبتفشم الت ٜأالمقتّا الؼشك ٛالقابل ٛلشفع الٕع ٜاملا ٟ٘لمىٕاالٍني.
ٔكىت الٕسؾ تعمٗي الؼباو املؼاسك ملبادا الظباك ٛالبظٗا ٛاليت حيتادّا كن وٍضه.
ٔأطتعشكت الؼشك ٛتابٗق اهلاتف الىٕه ٔ .الز ٙأالمقتْ العاً اذتاىل لتتٗل اجملماه ملظمتخذو ٜاهلٕاتمف الٍقالم ٛيف
األبالغ عَ الؼكأ ٙلظشع ٛسمّا .
ٔػاسك باألٌؼا ٛالفٍٗ ٛعذد  60ػاو ٔفتا ٚوَ املؼاسكني يف املٍتذ ٙبابذاعات ٔسطاٟن فٍٗم ٛوبتكمشٔ ٚسطمٕوات عمَ
تشػٗذ اطتّالك املٗآ.
ٔقذ قذوت مجٗع الٕفٕد منٕرد ًا ساٟع ًا يف تابٗقات التكٍٕلٕدٗا ٔاطتخذاً ٔطاٟن التٕاؿن اإلدتىاع٘.

انٕسشخ األٔيل  :انٕسشخ انفُٛخ نرتشٛذ ادلٛبِ

أ  /أون مجٗن – وذٖش العالقات العاؤ ٛالتٕعٗ. ٛ
قاً املؼاسكني بتٍفٗز سطٕوات فٍٗ ٛعَ املٗآ ٔتشػٗذِا باطتخذاً الشطي عم٘ القىاؾ ٔالٕسمٔ ،ػماسك زتىٕعم ٛومَ
كمٗ ٛالفٍُٕ ادتىٗم ٛجباوع ٛاألقـش يف تٕدٗ ٛاملؼاسكني وَ ػباو املٍتذٔ ٙتعمٗىّي فٍٗات ٔتقٍٗات الشطي ومع سطمي
ومـق ٖتشذخ عَ تشػٗذ األطتّالك "
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انٕسشخ انثبَٛخ  :انزٕاصم اإلجزًبػٙ

أ  /أمحذ سصم – الؼشك ٛالقابلٛ
أ  /اال ٞعبذ ادتٕاد  -ػشك ٛوٗآ البشش األمحش
اطتعشض املذسبني وَ الؼشك ٛالقابل ٛملٗآ الؼشو ٔالـشص الـش٘ فعالٗات محم ٛكن ٌقا ٛبتفشمٔ ،ؿفشتّا عمٜ
التٕاؿن اإلدتىاعٔ ٜتابٗق اهلاتف الىٕه  125ألطتقباه ػكأ ٙاملٗآ ٔالـشص الـشٜ

انٕسشخ انثبنثخ :يٓبساد انسجبكخ

أ  /أمحذ بذساُ – ػشك ٛوٗآ وذُ القٍآ
أ /ستىذ زتذ - ٙػشك ٛوٗآ القمٕٗبٗٛ
تذسٖب املؼاسكني بتمك الٕسػ ٛعم ٜاعىاه الظباك ٛارتفٗفٔ ٛكٗفٗ ٛاؿالح األدٔات الـشٗ ٛاملٍضلٗ ٛبؼكن
وبظط.
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ً
ثالثا  :الدورة التدربية 
ن
تمكي الشباب
برنامج
العرب للتخطيط بالكويت
المعهد
ى
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انذٔسح انزذسثٛخ

ثشَبيج متكني انشجبة  -ادلؼٓذ انؼشثٗ نهزخطٛط األسرتارٛجٙ

إداسح انزذسٚت  :انذكزٕس  /فٛصم ادلُبٔس – ادلؼٓذ انؼشث ٙنهزخطٛط  -انكٕٚذ

ِذص ِزا الربٌاور طىل اإلساال ٛمبفًّٕ التٍىٗ ٛالبؼشٖٔ ٛأبعادِا ٔوٍاالق االِتىاً االدتىاع٘ ٔالتعشص عم ٜوفًّٕ
التىكني االدتىاع٘) الؼباو ٔأِي التإسات ٔاملشاسن اليت وشّ بّأ ،كزلك الكؼف عَ أبشص التشذٖات ٔاملعٕقات
اليت حتٕه دُٔ ا الظٗاطات ٔاالٗات املٕدّ ٛضتٕ حتقٗق أعم ٜدسدات التىكني .
ٔكزلك تضٖٔذ املتذسبني بأِي الاشم ٔاألطالٗب ٔاالٗات اليت تعض وَ قذس ٚاملرطظات يف دعي دّٕد التىكني
االدتىاع٘ لمؼباو ٔقذ تٍأه التذسٖب عذد وَ الٍقاط -:
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وفًّٕ ٔأِذاص التٍىٗ ٛالبؼشٖ.ٛ



أِذاص ٔستأس التىكني االدتىا ع.ٜ



إٌٔاع التىكني ٔأبعادٓ الشٟٗظٗ.ٛ



ٔ اقع الؼباو العشب٘.



ورػشات متكني الؼباو.



جتاسو طقمٗىٗ ٛيف زتاه متكني الؼباو .



عممشض التذمماسو العاملٗمم ٛلممتىكني الؼممباو
ٔستأالت تابٗقّا يف الذٔه العشبٗ.ٛ



دٔس الؼمممباو يف التٍىٗممم ٛباعتبممماسِي قمممادٚ
املظتقبن.



عشض لتذاسو بعمل الذٔه يف زتاه التعمٗي.

ػشض خمشجبد انربَبيج انزذسٚج ( ٙانزٕصٛبد )
 اذتفاظ عم٘ الٍظٗر اجملتىع٘ لمذٔه العشبٗ. ٛ
 اذتذ وَ ظاِش ٚالعٍف ٔمحن الظالح .
 تٕدٗ ٛاملٕاصٌات اليت ٖتي ؿشفّا عم٘ جتاس ٚالظالح يف الذٔه العشبٗ ٛطل٘ التٍىٗ ٛاملظتذاو.ٛ
 جتفٗف وـادس ادتشمي ٛبالذٔه العشبٗٛ
 األِتىاً بالتعمٗي وَ سٗح ادتٕدٔ ٚامللىُٕ ٔساد ٛاجملتىع لمتخــات العمىٗ. ٛ
 عىن بشٔتٕكٕه تعأُ بني الؼباو ٔالشٖاكٔ ٛالرتبٗٔ ٛالتعمٗي لعىن ابمٗكٗؼَ لمتخــات املٍّٗٛ
التٖ ٜامبّا طٕم العىن .


تفعٗن وبادس ٚلمباو حتت عٍٕاُ ( الٕس ٔغري وظتقبمك) لمتشٕه ضتٕ طٕم العىن.

 تفعٗن ٔدعي دٔس وٍعىات اجملتىع املذٌ٘ اليت تعىن وع الؼباو.

1

السياح
والبنامج
الزيارات ى
ي
واإلجتماىع

2

انضٚبساد ٔانربَبيج انسٛبحٔ ٙاإلجزًبػٗ
تٍعٗي بشٌاور طٗاس٘ لتٍؼٗط الظٗاس ٛمبشافع ٛاالقـش تلىٍت الضٖاسات
(الـٕت ٔاللٕ ٞمبعبذ الكشٌك  /وعبذ األقـش  /دٕل ٛطٗاسٗ ٛمبذٍٖ ٛاألقـش /صٖاسات الرب الػشب٘ )

3

كىا تٍعٗي بشٌاور ألش مبشافع ٛأطٕاُ تلىَ
( وعبذ فٗم / ٛوعبذ ِابٕ  /الظذ العال٘  /القشٖ ٛالٍٕبٗ / ٛوتشف الٍٕب / ٛوتشف الٍٗن  /دٕل ٛسشٚ
مبذٍٖ ٛأطٕاُ )

4

اجلهسخ اخلزبيٛخ نهًُزذٖ

ثشػبٚخ يؼبيل انسٛذ انٕصٚش /أمحذ إثشاْٛى حمًذ إثشاْٛى -حمبفظ أسٕاٌ
أسٕاٌ  -األسثؼبء 8132/31/13

الذكتٕس  /أمحذ ٌعى٘ – ممجن ٔصاس ٚالؼباو

تقذً طٗادتْ الؼكش لالحتادالعشب٘ لمؼباو ٔالبٗ ٛ٠عم ٜفعالٗات املٍتذ ،ٙوركذًا
عم٘ أٌْ طٍٗقن تٕؿٗات الؼباو العشب٘ ملعاىل ٔصٖش الؼباو ،وتىٍٗاُ أُ ٖكُٕ الٍؼاط
القادً ِٕ قااس الؼباو العشب٘.

املٍّذغ  /سفعت أمساعٗن – سٟٗع ػشك ٛوٗآ الؼشو بأطٕاُ

بذا ٞطعادتْ الكمى ٛبتأكٗذٓ عم٘ أُ املقٗاغ اذتقٗق٘ لمتقذً ال ٖتىجن فٔ ٜفش ٚاملٕاسد املتاس .. ٛبقذس وا
ٖتىجن يف حتقٗق أفلن اطتخذاً هلا مبا خيذً األِذاص القٕوٗ.ٛ
فاملا ِٕ ٞأغم٘ ِزٓ املٕاسد مجٗعاًألٌْ اطاغ اذتٗا.ٚ
ٔهلزا فإُ عىمٗ ٛطداس ٚاملٗآ ِ٘ عىمٗ ٛف ٜغاٖ ٛاألِىٗ ..ٛسٗح أُ املا ٞأِي وذلالت
التٍىٗٔ ٛضتَ ف ٜاملٍاق ٛالعشبٌٗ ٛقع ف ٜأكجش األقالٗي دفاف ًا ف ٜالعامل ٖٔ،تي تٍفٗز
اطرتاتٗذٗ ٛطداس ٚاملٕاسد املا ٟٛٗعم ٜأسبع ستأس -:
 -1التٍقٗ .. ٛوَ لاله وعادت ٛاملٗآ املظتخذو.ٛ
 -2الرتػٗذ ...وَ لاله حتظني ٌعي الشٔ ٝتقمٗن الفاقذ ٔاألطتّالك.
 -3تٍىٗ ٛاملٕاسد املا ... ٟٛٗوَ لاله اٌؼا ٞالظذٔد ٔحتمٗ ٛوٗآ البشش.
 -4تّٗ ٛ٠البٗ ٛ٠املٍاطب.... ٛوَ لاله التؼشٖعات ٔسفع كفا ٚٞالعاومني ٔتذسٖبّي
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الذكتٕس  /أمحذ غالو – سٟٗع داوع ٛأطٕاُ
أكذ اٌْ وَ وٍامق عىمْ وع الؼمباو ٖمذعٕ اذتكٕومات ٔوٍعىمات اجملتىمع
املذٌ٘ بالعىن عم ٜمتكني الؼباو العشب٘ أقتـادٖاً ٔطٗاطٗاً ٔادتىاعٗاً.
لٗكُٕ يف لط املٕادّْ أواً التشذٖات اليت تٕادْ كاف ٛدٔه املٍاق ٛاذتفماظ
عم ٜسٔح الٕالٔ ٞاالٌتىأ ٞالتىظك بالجقافٔ ٛاهلٕٖ ٛالعشبٗ.ٛ
كىا اثين عم ٜوٕكٕع املٍتذ ٙوركذاً عم ٜأُ الظٗاس ٛومَ أِمي المذعاوات يف
االقتـادالعامل٘ فّ ٜقااع طٌتادٔ ٜتمعب دٔساً سٟٗظٗاً ف ٜصٖاد ٚالذلن القمٕوٜ
ٔلمق فشق العىمن لتؼمػٗن الؼمباو ٔزتماه لـمب لتابٗمق أِمذاص التٍىٗمٛ
املظتذاو ٛوَ لاله األقتـاد األللش سٗح ٖظاعذ ِزا الٍٕع وَ الظٗاس ٛعمم٘
صٖاس ٚاملذُ الت ٜحتىن وٕسٔثاً فكشٖماً ٔسلماسٖاً ِٔم٘ وممك اإلٌظماٌٗ ٛفٗذمب
اذتفاظ عمّٗا.
الذكتٕس  /ممذٔح سػٕاُ – األوني العاً لالحتاد العشب٘ لمؼباو ٔالبٗ. ٛ٠
تٍأه طٗادتْ فعالٗات املٍتذ ٙلاله فرت ٚاٌعقادٓ ٔ ...تقذً بالؼكش لكن وَ
دعي ٔطاعذ يف لشٔز املٍتذ ٙبّزا املعّش املؼشص وركذاً أُ االحتاد ٖجىَ الذٔس
الكبري الزٖ ٙقًٕ بْ ػباو الؼشك ٛالقابلم ٛملٗمآ الؼمشو ،وعتمرباً أٖاِما أٔه
دّاص سكٕو٘ ٖعشض سؤٖتمْ ٔلاتمْ يف زتماه التٕعٗم ٛعمم ٜالؼمباو ٔقبمن
مبقرتسات تعذٖمّا ٔأدلاه املفاِٗي الؼبابٗ ٛطلّٗا.
ٔوَ لاله تٍفٗز فعالٗات املٍتذ ٝتٍعٗي دٕالت طٗاسٗ ٛلضٖاس ٚتشاخ وـش
ٔالظذ العال٘ لاؿٔ ٛأُ املٍتذٖ ٙتٍأه الظٗاس ٛالبٗٔ ٛٗ٠الرتاثٗمٔ، ٛفمذ أثٍمٜ
طٗادتْ عم٘ ػباو الؼشك ٛالقابل ٛلمىٗآ ملا قاوٕا بْ ومَ زتّمٕدات يف ٔسؾ
العىمن ٔكمزلك أعمالً الؼممشك ٛالمز ٙطماعذ فمم ٜطؿمذاس ٌ 4ؼمشات لتػاٗممٛ
فعالٗات املمتق. ٜ

المٕا / ٞطعٗذ سذاصٌ – ٙاٟب ستافغ أطٕاُ
تقذً طعاتْ بالؼكش ٔالتشٗ ٛدتىٗع املؼاسكني يف فعالٗات املٍتذٔ ٙاعترب
طعادتْ أُ استلاُ أطٕاُ ملٍتذ ٙالظٗاس ٛالبٖٗ ٛٗ٠عضص وكاٌْ الافع ٛعم٘
لشٖا ٛالظٗاس ٛالذٔلٗٔ ٛالعشبٗ ٛبأعتباسِا وَ أِي املقاؿذ الظٗاسٗ ٛيف
العامل لتفشدِا بتٍٕع املٍتر الظٗاس٘.
فقٗاً وجن ِزا املٍتذ ٙالؼباب٘ البٗ ٘٠املتخـف ٖذلن بالافع ٛطل٘ ٌاام
دذٖذ وَ الظٗاس – ٛطٗاس ٛاملرمتشات – كىا أٌْ تأكٗذ عم٘ وكاٌتّا
الرتاثٗ ٛاليت ال ٖػفمّا التاسٖخ .
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انزٕصٛبد
بٍا ٞعم ٜوا قذوْ ارتربأ ٞػباو ادتاوعات وَ سؤٔ ٝأفكاس ٔوا اقرتسْ الظاد ٚالاكمشَٖ ومَ تٕؿمٗات
وَ ٔاقع وا تٍألٕٓ وَ واد ٚعمىٗٔ ٛف ٜكٕ ٞوا أٔؿ ٜبْ الؼباو العشبٌ ،ٜقذً التٕؿٗات الميت لمشز بّما
املٍتذ.ٙ
ٖ .1تٕد ٛالؼباو العشب ٜاملؼاسك باملٍتذ ٝبالؼكش ٔالتقمذٖش اىل ٔصاس ٚالؼمباو ٔالشٖاكم ٛاملـمشٖ،ٛ
ٔاملٍعىم ٛاألطممالوٗ ٛلمرتبٗممٔ ٛالعممًٕ ٔالتقافمم (ٛاإلٖظٗظممكٕ ) ،عممم٘ دٔسِمي فمم ٜدعممي ٔسعاٖممٛ
األٌؼا ٛالؼبابٗ ٛالعشبٗ ٛاليت ٍٖفزِا االحتاد العشب ٜلمؼباو ٔالبٌٗٔ ٛ٠اػذ املؼماسكني اهلٗ٠متني
باطتىشاس دعىّىا لألٌؼا ٛاليت ٍٖفزِا االحتاد العشب ٜيف البالد العشبٗ.ٛ
 .2شتاالبٔ ٛصاس ٚالؼباو املـشٖ ٛبتخـٗف قااس لمؼباو العشب ٜطٍٕٖاً لألقـش ٔاطٕاُ لمتعشص عمم٘
اوكاٌٗات ٔوقٕوات الظٗاس ٛالبٗ ٛٗ٠الرتاثٗمٔ ٛفمشق الؼمباو فم ٜاألطمتجىاس البٗ٠م ٜكٍىمٕرز
القشٖ ٛالٍٕبٗ ٛبػشو طّٗن.
 .3تؼذٗع ٔتإٖش القش ٙالٍٕبٗ ٛمبشافع ٛأطٕاُ كأسذ الٍىارز لمظٗاس ٛالبٗ.ٛٗ٠
 .4تؼذٗع املٍتذٖات العشبٗ ٛالبٗ ٛٗ٠الؼبابٗ ٛلٍؼش المٕع ٜبأِىٗم ٛاذتفماظ عمم٘ املٍماالق الظمٗاسٗٛ
ٔالرتاثٗ.ٛ
 .5تؼذٗع األِتىاً باألطتجىاس العشب ٜيف زتاه األبٍٗ ٛارتلشا ٞاليت تّتي باذتفاظ عم٘ البٗ.ٛ٠
 .6األِتىاً بإداس ٚاملخمفات الـمبٔ ٛالتخمف األوَ وٍّا كأسذ ٔطاٟن اإلداس ٚالبٗ ٛٗ٠لمشفماظ عممٜ
املقٕوات الظٗاسٗٔ ٛالرتاثٗ.ٛ
 .7تؼذٗع الظٗاس ٛالذالمٗ ٛيف البمذاُ العشبٗٔ ٛطقاو ٛوعظكشات ػبابٗ ٛبٗ ٛٗ٠دٔسٖٖ ٛتي تذأهلا
طٍٕٖاً بني البمذاُ العشبٖٗٔ ٛتي عقذِا ف ٜاملٍاالق الرتاثٗٔ ٛالبٗ ٛٗ٠لتؼذٗع الظٗاس ٛالبٗ.ٛٗ٠
 .8األِتىاً بتإٖش الىٗمات الابٗعٗم ٛيف البممذاُ العشبٗمٔ ٛتبماده ارتمربات بمني الؼمباو أعلماٞ
االحتاد.
 .9تؼذٗع اطتخذاً ارتاوات المٗ ٛالابٗعٗ ٛف ٜطقاومٔ ٛطٌؼما ٞالقمش ٝالبٗٗ٠م ٛيف املٍماالق الرتاثٗمٛ
بالقشو وَ الىٗات الابٗعٗ.ٛ
 .10التٍظٗق ٔالرتبٗط بني االطتجىاس ف ٜاجملاالت الظٗاسٗٔ ٛالبٗٔ ٛٗ٠الرتاثٗٔ ٛورطظات البشح العمىٜ
ٔادتاوعات ف ٜالبمذاُ العشبٗٔ ٛتظذٗن منارز الٍذاح وٍّا ٌٔؼشِا بني الؼمباو العشبمٖٔ ،ٜتمٕىل
االحتاد العشب ٜلمؼباو ٔالبٗ ٛ٠تٍفٗز تمك املبادس.ٚ
 .11تؼذٗع الـٍاعات البٗ ٛٗ٠ارتلشا ٞالت ٜتعتىذ عم ٜارتاوات الابٗعٗ ٛؿذٖق ٛالبٗ٠مٔ ٛاطمتػاله
املٍاالق الظٗاسٗ ٛالبٗٔ ٛٗ٠الرتاثٗ ٛلمرتٖٔر ٔالتٕصٖعٔ ،تؼذٗع الؼمباو عمم ٜالبمذ ٞفم ٜاملؼمشٔعات
الـػري ٚفِ ٜزا اجملاه مبا ٖظاِي يف اذتذ وَ الباال ٛبني الؼباو العشبٜ
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 .12وٍاػذ ٚاالحتاد العشب ٜلمؼباو ٔالبٗ ٛ٠بعقذ بشٌماور تمذسٖب ٜدٔس ٝعمم ٜوظمتٕ ٙالمذٔه العشبٗمٛ
لذعي ٔتؼذٗع الؼباو العشب ٜعم ٜطقاو ٛوؼشٔعات اإلطتجىاس األللش عم ٜغمشاس منمارز الٍذماح
لبعمل الذٔه العشبٗ ٛوجاه  ...طٗكي يف وـش  ،بذس سظُٕ يف لبٍاُ. ...
 .13الذعٕ ٚلعقذ أستفالٗ ٛطٍٕٖ ٛعَ الظٗاس ٛالرتاثٗٔ ٛالبٗ ٛٗ٠يف البمذاُ العشبٗ. ٛ
 .14تفعٗن دٔس الؼمباو العشبم ٜلمىؼماسك ٛبفاعمٗم ٛفم ٜتٍفٗمز الظٗاطمات االطمرتاتٗذٗٔ ٛارتامط
الٕالٍٗ ٛلتعضٖض التٍىٗ ٛاملظتذاو ٛف ٜزتاه الظٗاس ٛالبٗٔ ٛٗ٠الرتاثٗ ٛيف البمذاُ العشبٗ.ٛ
ٌ .15ؼش الٕع٘ البٗ ٜ٠بني الؼمباو العشبم ٜبأِىٗم ٛالظمٗاس ٛالبٗٗ٠مٔ ٛالرتاثٗم ٛلمشفماظ عمم ٜاملمٕاسد
الابٗعٗٔ ٛاألٌتماز املظمتذاً ٔالـمٍاعات ارتلمشأ ٞلفممل تٕلمذ الٍفاٖمات فم ٜاملٍماالق الرتاثٗمٛ
ٔالظٗاسٗ. ٛ
 .16وعادت ٛمجٗع وـادس التمٕخ ٔاذتذ وَ املخاالشالبٗٗ٠مٔ ٛالتمأثريات الظممبٗ ٛلألٌؼما ٛالظمٗاسٗٛ
ٔالرتاثٗ ٛلتشقٗق التٍىٗ ٛاملظتذاو.ٛ

8

ادلطجٕػبد

9

انزكشٚى ٔرجبدل انذسٔع انززكبسٚخ
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