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 متابعة تنفيذ قرارات المجلس القتصادي والجتماعي
 )الجوانب الجتماعية(

 ررررررررررررررررررررر
 
 :)الجوانب الجتماعية( للمجلس القتصادي والجتماع (105الررردور  ) متابعة تنفيذ قرارات -أ

 
 (2261)رقررررررررم القررررررار: 
 .(105( و)104تقرير األميت العام ييت دورتي المجلس )موضوع القرار: 

 نص القرار: ❖
اةة  ل اطةةاملا لااةةعل(ل،اًج104اإلحاطةةعلماًةةاع للةةدلا، بةةرير لأل بر ةةرلا لةة تلا،ذةةاالحةةاللورة ةة ل ةةرا ا لا،ةةر   ل "

ل"(.105(ل  104ا،ذالعلأل تلد  ويلا،ًجا ل 

لالمتخذ  لتنفيذ القرار والنتائج: اإلجراءات ✓
ل/9أل ةةةا   لل(20/310/3   ةةةعلًةةة  ر لا،ماةةةللا،ًرةةةر لرا لا،رادًةةةعل،اةةةر للا م ةةةا ل ًا ةةة للوةةةعلوذًةةةرعلا،بةةةرا 

 .9/2/2020ل ا   ألل(20/760/5   عل ل ا،ًرظًا لا،ذرلرعلا،ً خصصعل ًا  لا،ً  ر ل2/2020
 

 (2262)رقررررررررم القررررررار: 
( )مارس/آذار 31) د.ععلى مستوى القمة  جامعة الدول العربيةالملف القتصادي والجتماعي لمجلس موضوع القرار: 

2020). 

 :القرار تضمنت الفقر  األولى مت ❖
ًُب رحلو ةً رااليةيلا،ًاةاللا    -1 صةاد ل ا   ًةاميل،ًجاة ل الذةعلا،ةرللاإلحاطعلماًاعل ا،ًاضاما لا، ا،رعلا،

 (:31ا،ذرلرعلمالللس اىلا،بًعلييلد  وهلا،ذاديعل 

    صاد ل ا   ًاميلا، رًا لا،ذرليلا،ًط رك.وبر رلا ل تلا،ذاالمتلا،ذًللا •

 (ل،ًجا لا،جالذعلمالللس اىلا،بًع.30وبر رلحاللل ا ذعلورة  ل را ا لا،ر   ل  •

ا،بًةةةةعلا،ذرلرةةةعلا، رًا ةةةةع:لا   صةةةةاديعل ا   ًالرةةةةعليةةةةيلد  واةةةةالا،را ذةةةةعلوبر ةةةرلحةةةةاللل ا ذةةةةعلورة ةةةة ل ةةةةرا ا ل •
 20/1/2019.) 

 اإلطا لا س راورجيلا،ذرليل،ًاررعلا،ذًللا   ًامي. •

 إاطا لا،ًر زلا،ذرليل،ر اسا لا، ًك تلا   صاد ل ا   ًاميلألر ،علياسط ت. •

 .2030رًرعلا،ًس رالعلا س راورجرعلا،ذرلرعل،ارااضل ذًللا،ًرأ لييلإطا لأهرافلا،  •

 

 اإلجراءات المتخذ  لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

 ل اوخةا ل ايةعل سةادلل19-اظراعل،اظر فلا،راهرعلا، ةيلوًةرلألاةالا،ةر للا،ذرلرةعل،ًاا اةعلوةرالرا ل اددةعل اي ةرل
ل(ل،ًجا ل الذعلا،ر للا،ذرلرعلمالللس اىلا،بًع.ل31ا،ا ادرعللتله الا،ة ر س لوعلوأ  للمبرلا،ر   ل 
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 (2263)رقررررررررم القررررررار: 
 –متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية: القتصاد ة والجتماعية في دورتها الرابعة )ييروت موضوع القرار: 

 .(20/1/2019الجمهورية اللبنانية: 

 :على مت القرار الثانيةنصت الفقر   ❖
 ا، رسةة مللةةدلا،ةةر للا م ةةا ل ا،ًجةةا، لا،انا  ةةعل ا،ًرظًةةا لل ةةرا ا لا،بًةةعا ةةادول لوكارةةالا لااةةعلا،ذالةةعل ً ا ذةةعلورة ةة ل"

(ل،ًجاةة ل الذةةعلا،ةةر لل31ا،ذرلرةةعلا،ً خصصةةع ل دمةةرادلوبر ةةرليةةيلهةة الا،طةةأ ليةة عل يذةةهلإ،ةةللا،ةةر   لا،ذاديةةعلا،بادلةةعل 
ل".(2020 لا،بًعا،ذرلرعلمالللس اىل

 لتنفيذ القرار والنتائج: المتخذ اإلجراءات  ✓

ًُ خةة  لسةة  علمةةرضلاإل ضةةًتلا،ًاةةاللا   صةةةاد ل ا   ًةةاميلا،ًريةةةا لإ،ةةللا،ةةةر   لهةة الا،بةةةرا ا لل، رة ةةة  ةةةرا ا لا،
 .(ل،ًجا ل الذعلا،ر للا،ذرلرعلمالللس اىلا،بًع31ا،بادلعل ا،ذاديعل

 

 (2273)رقررررررررم القررررررار: 
 موضوع القرار: التعاوص العربي الدولي في المجالت الجتماعية والتنموية.

 )ثانياا( و)ثالثاا( على: فقراتهنص القرار في   ❖
 :الصيني –ثانياا:  منتدى التعاوص العربي "

 :البحث العلمي والتكنولوجيافي مجال  -1
-5ا،صةةة ريل،ربةةةةللا، كرا،ا رةةةال اإلألةةةةرا  لا،ةةة  لمبةةةةرليةةةةاليلل–ا، رح ةةة لألر ةةةةادولأمًةةةاللا،ةةةةر   لا،لا،لةةةعل،ًر ةةةةرىلا، ذةةةا  لا،ذرلةةةةيل

 .ال جًاا  علا،ص تلا،طذبرع ل وكارالا لااعلا،ذالعل ً ا ذعلورة  لا ادجعييللباطذعلا رغطرل6/9/2019

 :حوار الحضاراتفي مجال  -2
ا، رح ةة لألر ةةادولأمًةةاللا،ةةر   لا،لالرةةعل،رةةر  لا،ذ  ةةا لا،ذرلرةةعلا،صةة ررعل ا،دةةاا لألةة تلا،د ةةا و تلا،ذرلرةةعل ا،صةة ررع لا، ةةيل

ل. لااعلا،ذالعل ً ا ذعلورة  لا ادجه ا،ًًاكعلا،ًغرلرع ل وكارالال18/12/2019-17مبر لياليل
 في مجال المرأ : -3
 ا،ًًاكةعلل20/12/2019-19ا، رح  لألر ادولأمًاللا،ر   لا،لا،لعل،ًر رىلا،ًرأ لا،ذرلرعلا،ص ررع لا، ةيلمبةر ليةاليل ▪

ل.ا،ذرلرعلا،سذاديع ل لا،برا لا،خ اليلا،صاد لمتله الا،ر    ل وكارالا لااعلا،ذالعل ً ا ذعلورة  لا ادجه
 :الهندي -ثالثاا: منتدى التعاوص العربي 

 في مجال التعليم والبحث العلمي:
اإلحاطةةةعلماًةةةاعل ةةةاإل را ا لا، ةةةيلاوخةةة واالا لااةةةعلا،ذالةةةعل،ؤمةةةرادل ا، د ةةة رل،ذبةةةرللةةة وًرل  سةةةا لا،جالذةةةا لا،ذرلرةةةعل

ل. ا،ارريع لييلد ،علاإللا ا لا،ذرلرعلا،ً در 
 تائج:اإلجراءات المتخذ  لتنفيذ القرار والن ✓

ا،ارةةةر  ل  ،ةةةجليةةةيللجةةةا  :لل–ا،صةةة ري ل ا، ذةةةا  لا،ذرلةةةيلل–و ةةةا دلا لااةةةعلا،ذالةةةعللاضةةةامي:لا، ذةةةا  لا،ذرلةةةيل
ا،صةةدع ل ا،ثدةةعلا،ذاًةةيل ا، كرا،ةةا ي ل ا، ذاةةرعل ا،ثدةةعلا،ذاًةةي ل حةةاا لا،د ةةا ا .للةةدلا  ةة ليةةيلا م ثةةا للةةال

 .مردللتلا اططعلا،ً ةملما االتلإ را ا لاح ران علأثر لماللورة  لل19-يرض هل اددعل اي ر
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 (2275)رقررررررررم القررررررار: 
 .تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجاصموضوع القرار: 

 القرار: أولا: المجالس الوزاريةتضمنت الفقر   ❖
 :اإلحاطة علماا ير

ةةةا ل39وبر ةةةرل  ةةةرا ا لا،ةةةر   ل  •  ً ،ًًاكةةةعلا  دارةةةعلا،اا ةةةًرع:لال–(ل،ًجاةةة ل ن ا لا،طةةة   لا   ًالرةةةعلا،ذةةةر ل م
ل(.17/12/2019

  اإلجراءات المتخذ  لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

للللللأل ةةةةةةا   ل(20/310/3 ًةةةةةة  ر ل  ةةةةةةعلا،ماةةةةةةللا،ًرةةةةةةر لرا لا،رادًةةةةةةعل،اةةةةةةر للا م ةةةةةةا ل ًا ةةةةةة للوةةةةةةعلوذًةةةةةةرعلا،بةةةةةةرا 
 .9/2/2020لأل ا   ل(20/760/5  ل ا،ًرظًا لا،ذرلرعلا،ً خصصعل ًا  لا،ً  ر ل  عل9/2/2020

 

 

البياص الصادر عت المجلس القتصادي والجتماعي بشلص التعام  مع تبعات جائحة متابعة تنفيذ  -ب
  )الجوانب الجتماعية( "19-"كوفيد

 الةةةأللا لااةةةعلا،ذالةةةعل اوخةةةا لمةةةردللةةةتلاإل ةةةرا ا ليةةةيلإطةةةا لل ا ذةةةعلورة ةةة لا،برةةةا لا،صةةةاد لمةةةتلا،ًجاةةة لا   صةةةاد ل
" للةةتل ةة للا،ًجةةا، لا،انا  ةةعل ا،اجةةا لا،ذرلرةةعلا،ً خصصةةعل19-ثذةةا ل اددةةعل"داي ةةر ا   ًةةاميل طةةأ لا، ذالةةلللةةدلو

ا، ا ذةعل،ابطةةا لا   ًةةامي ل لا، رسة مللةةدلا،ةةر للا م ةةا  ل لا، ذةا  للةةدللرظًةةا لا لةعلا،ً دةةر ل ا،ًرظًةةا لا،ذرلرةةعل
لا،ً خصصعل لرظًا لا،ًج ًدلا،ًرايل ا لا،صاع.

 )الموضوع معروض في يند مستق (
 

 

 

 

 

 

 

ل
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 ثانيًا: نشـــاط األمانة العامة فيما بيـــن دورتـــي
 (106و)( 105)اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 
 )الجوانب االجتماعية(
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 ثانيًا: نشـــاط األمانة العامة فيما بيـــن دورتـــي
 (106( و)105)اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 )اجلوانب االجتماعية(
 ــــــــــــــــــــــــــ

 

 أولا: األنشطة المشتركة.

  ثانياا: أنشطة اإلدارات:
لييللجاللا، رًرعل ا،سراسا لا   ًالرع. -1

 ييللجاللا،صدعل ا،ًسامرا لاإلاساارع. -2

 ييللجاللا،طثا ل ا،ر اضع. -3

 ييللجاللا،ًرأ ل ا سر ل ا،طةا،ع. -4

 ييللجاللحباقلاإلاسا . -5

 ييللجالللرظًا لا،ًج ًدلا،ًراي. -6

 .ا،سراسا لا،سكاارعلييللجال -7

 ييللجالل    لا،  ئ تل ا،ًغ رل تل ا،اجر . -8

 ييللجاللا، رلرعل ا، ذارعل ا،ثدعلا،ذاًي. -9

 .لجا،يلا،لبايعل حاا لا،د ا ا ييل -10
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 :أواًل: األنشطة المشتركة
ضةرلإ ادوةيل"لماةللا،ًسة اىلا،ذرلةيل2020لإلطة قلوبر ةرلحا،ةعلسةكا لا،ذةا،عا،دةللاإل ارًةيللييلااعلا،ذالعلا  ا  ألل -

ل ا،رسةةا ل ا،ة رةةا ل ُوبةةا  ضلا،ًسةةا ا "  لصةةرر قلا لةةعلا،ً دةةر ل،اسةةكا ل ل ا،ةة  لاظًةةه...لودةةر لا،ًًا سةةا لا، ةةيلو ةةرء
 ". ااةراا لي ريا"مبرلوبررعلل8/7/2020لأل ا   

ةةو ةةًتلا،دةةةللمةةرضليةة اعلوسةةج ايل صةة رلحةةالللاضةةا لا، بر ةةر ل ا،ةة  ل ▪ دلةةرلثةة اللًا سةةا لضةةا  لضةةرلأزلماةةلل   
،ب اةالأاجالذةعل،ا،ذالةعلل،أللااةع اًةعلالوة ل طةةالل ا، ً  ةزلا،بةادعلماةللا،رةا   ةرعلا،خ ةا ل ن االا ل هيل؛ا ل ا،ة را ا،رس

اةر  ا /ل،ة  ل ةثااع ل،ألةالززا،ةع لا لة تلا،ذةاالا،ًسةامرل دةر ل طةا لا،طة   لا   ًالرةع ل  اًةعلأا،سة ر لا،ر  ا  /لهرةةا ل
 ،اساد لاإلم ل  ت.لًك  لا،ر للا،ذرلرع لثعلوعلي حل ا لا،رباش  ل،اسكا ل ارًيل،صرر قلا لعلا،ً درا،ًريرلاإل

حةةاللااثةةا ل ا، ةةرالرا لا،صةةدرعل ا   ًالرةةعلا، رًا ةةعللاعلوبر ةةرلل 2020 ةة لل ةةارللةةايا/ل يةةا ل لأطابةةأللا لااةةعلا،ذالةةع -
 ا،اضدلا،دا،ي ل ا، صا ل،ًال ذرلا،كا  اا.:ل،ة ر سل ا  اا

ماةةلللا اهل ،ةةجللةةتلضةةغاطاةةلللةةال الةةألل ةةهلا،ةةر للا،ذرلرةةعل،ًاا اةةعلا،جاددةةع ل لةةال ةةك لطلهةة الا، بر ةةرلا، ةةا لمسةةا ل ▪
ا ل ةةر للةةتلاإللكاارةةا لا،صةةدرعل اظةةعلا،دًايةةعلا   ًالرةةعليةةيلا،ةةر للا،ذرلرةةع ل  ةة ،جلماةةللا،خةةرلا لا   ًالرةةع ل

لا، دريا لا   صاديعلا،را ئعلمتلا، راأل رلا، يلاوخ واالا،ر للماللا،ًس اىلا،اطري.
ا، بر ةرلأ لزا،برةعلا،ةةر للا،ذرلرةعل ا اةأللهة الا،جاددةةعل ةت را ا لاح ران ةعلل طةاألاعل لطةةكلل ةثهللرةةردل اسةة لرا لل حة  ▪

ةةرلا، بر ةةرلماةةلل مةردل ا ةةلللةةتلا،ةةر للا،ذرلرةةعلا، ةةيلاوخةة  ل ذةةبللةةتلإ را اواةالأل رسةة مل وذةةا  لثرةةادي.ل لرةةا علمارةةه لأد 
ر للا،ذرلرةعل لا سة ةاد للةتلا،طةرادا لا،ااسةذعل،ةرياالسةاا للةدلا،ذرلي لودةألللظاةعل الذةعلا،ةل–أهًرعلا، ذا  لا،ذرليل

ا لعلا،ً در لأ لييلإطا لا، ذا  لا،بادعللةدلا، جًذةا لاإل ارًرةعل ا،جاا ةع.ل يةيلضةا ل ،ةج ل ضةدلا، بر ةرلمةرداعللةتل
ًسة جرل ورالراوةهلا، اصرا لا،االعلا، يلألرأ لا لااعلا،ذالةعل ا،ةذةلليةيلورة ة ها ل  ،ةجليرًةالي ذاةمل ة ةر سل ا  اةالا،

ا،صةةدرع ل  اددةةعل ا  اةةال ا،ذاالةةللا،ريًغرايرةةع ل ا، ذاةةرعليةةيلا،ةةاطتلا،ذرلةةيليةةيلوةةللوةطةةيل لةةا ل ا  اةةال لةةال ذةةرا ل
 ا  خاصل   لاإلما علييلوللور فل اددةعل ا  اةا ل  ثةا لا،سةتل ي ةر سل ا  اةا ل  ثةا لاا طةا لي ةر سل ا  اةال

،رةسةرعل ا   ًالرةعلماةللا سةر لا،ذرلرةعليةيلوةللوةطةيل لةا ل ا  اةال ي ةرا لماللا،ًرأ لييلا،ًرطبعلا،ذرلرةع ل ااثةا لا
ا،دظةةةر ل  ثةةةا ل لةةةا لي ةةةر سل ا  اةةةالماةةةللا طةةةةالليةةةيلا،ةةةاطتلا،ذرلةةةيل لب رحةةةا ل، ذز ةةةزل حًايةةةعلا سةةةر لا،ذرلرةةةعل

ً تلا، بر ةةرلوةةأث ر ي ةةر سل ا  اةةالماةةللل ًكاااواةةاللا،ًةةرأ ل ا،طةةةللللةةتلا، ةةأث را لا،سةةابرعل، ةطةةيل لةةا ل ا  اةةا( ل ًةةالو ةة
ا،طثا لا،ذرلي ل  ثا لاا طا لا،ة ر سلماةللأ ضةا لا،ًاةا ر تل ا،  ئة ت ل  ثةا لا،ة ةر سل ة ،جلماةللا،درةا لا،لبايرةعل
ً تلا، بر ةةرل ليةةيللاا اةةعل اددةةعل ا  اةةا.ل ًةةالو ةة  ا،ًج ًةةدلا،ًةةراي لي ةة علمةةتللثةةادسلحبةةاقلاإلاسةةا لماةةللا،ًدةةج 

 ااثا لا   ًالرعل ا   صاديعلا،را ًعلمتلوةطيلي ر سل ا  اا. اادلا،دكالا لا،ذرلرعل،ا خفراللتل

 COVID 19 In the Arab region: impact ةا  أللا لااةعلا،ذالةعليةيلا،ًادةر لا،ًسة رير لا،لاارةعلودةأللمرةاا ل  -

and Responses)يةةيلإطةةا لساسةةعلا،ًاادةةرلا،ًسةة رير لضةةًتل" ل ل ةةااةراا لي ةةريا"وبررةةعلمبةةرلل27/7/2020لأل ةةا   ل
 طر  لا،ًط ركلأل تلا،جالذعلا،ذرلرعل ا،دكالعلا،را اارعل لراالولا لعلا،ً در لاإلاًادي.ا،ً
 ةةةا كليةةةيلا   ًةةةا ل اإلضةةةايعلإ،ةةةلللًلاةةةيلا،ةةةر للا م ةةةا ل حكالةةةعلا،را ةةةا  لمةةةردللةةةتل  ةةةا  لا لةةةعلا،ً دةةةر ل ▪

 ا،ً خصصعل لرظًا لا،ًج ًدلا،ًرايل ا لا،صاع.
 لاإل ةةةرا ا لا، ةةةيلاوخةةة وااللةةةتل ةةة لل ،راواةةةال يةةةيللبةةةرل االا،ًجاةةة لاس ذرضةةةأللا لااةةةعلا،ذالةةةعل ةةة للا   ًةةةا ▪

ا   صةاد ل ا   ًةةاميل ا،ًجةا، لا،انا  ةةعلا،ً خصصةةعل ا،اجةا  ل ًةةاليسةةاعليةيلوذز ةةزلا،جاةةادلا،ذرلرةعلا،رالرةةعلإ،ةةلل
ةةل19اح ةاا ل اددةةعل اي ةةرل   ًةةا لللا يةةيلا،ًرطبةةعل ا، خفرةةاللةةتل ثا هةةالا،صةةدرعل ا   ًالرةةعل ا   صةةاديع ل واص 

لةدل ايةعل  ةا  لا لةعلا،ً دةر لا،ً خصصةعلا،ًذررةعل يةيلإطةةا ل طةأااال عل ا، رسة مليةإ،ةللمةردللةتلا،خطةاا لا، ةيل
 ا،ًطر  لا،ًط ركلأل تلا،جالذعلا،ذرلرعل ا،دكالعلا،را اارعل لراالولا لعلا،ً در لاإلاًادي.
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 :ثانيًا: أنشطة اإلدارات
 ة:يف جمال التنمية والسياسات االجتماعي -1

 متها األمانة العامة في مجال التنمية والسياسات الجتماعية:الفعاليات التي نظ  أولا: 

،كثةا لا،ًسة  ، تليةيللاعلا  ًامةًأللا لااعلا،ذالعل ا، ذا  للدلا،اجرعلا   صاديعل ا   ًالرعل،غرليل سرال ا سةكاا( لاظ ل -
ثا هةةالا   ًالرةةعل ا،رةسةةرعل  وبا ةةللل19 اي ةةرلاح ةةاا ل اددةةعلوذز ةةزلا،ًثةةاد ا لا،اطررةةعلا،رالرةةعلإ،ةةلل"ا،ةةر للا،ذرلرةةعلحةةالل

ا،ًثذاثةعلل-لا  ةالسةا، رادلسرسة  رااسل  ةر ل/لةدلا،سة ر ل ا، رسة م ل" ا،صدرعل ا   صاديعلماللا  خاصل   لاإلما ع
لي ةريا"وبررةعلل لمبةر24/6/2020ل  ،ةجلأل ةا    لا،خاصعل،ألل تلا،ذاال،أللعلا،ً  در لا،ًذررعل اإلما ةعل دلكاارةعلا،اصةال

  ل لا، ذا  للدلا،ًرظًعلا،ذرلرعل،أل خاصل   لاإلما ع ل مردللتللرظًا لا،ًج ًدلا،ًرايل ا لا،صاع."دااةراا 
اهل ،ةجل ل لةال ةك ل19-ا،ظر فلا،صعثعلا، ةيلودةرطل ا،ذةا،عل سةب ل اددةعل اي ةرإطا لل ا ذعلييلبرله الا   ًا لمُل ▪

ًالا،ةئةا لا دلةةرلضةذةاعل يةةيللبةرل االا  ةةخاصل   ل  سةةر لل ،ًج ًةدثةا لا  ًالرةةعل اةسةرعلماةةلل ايةعليئةةا لا لةتل
وةةعلاوخةةا اللةةتلإ ةةرا ا لاح ران ةةعلناد للةةتلللةةدللةةا اصةةععللاإلما ةةع لا،ةة يتلو ةةامةألللذااةةاواعللةةدلهةة الا،جاددةةع 

، ةةةيلعللةةةتلا، جةةا  لا،را دةةةعلاأهًرةةةعلا،ذًةةللا،ًطةةة ركل ا، رسةةة مل ا،ةة ذاءللوبةةرن هرةةةالل مةةز، اعل حةةةا  اعلإ،ةةللا،ًسةةةامر 
لعل ا  خاصل   لاإلما ع.ا،ر لل،ًاا اعل ثا له الا،جاددعلماللا،ةئا لا،اط لللتلوبرلاالا،ذرير

ماةللا  ةخاصلل19- ا كلييلا   ًا للس  ،ا لحكال ا للةتلا،ةانا ا لا،ًذررةعل ًاةالللاا اةعل ثةا ل اددةعل اي ةر ▪
( ل لًلاةا لمةتلا،ًرظًةا لIGEDاإلما ةعل    لاإلما ع ل اباملا وصاللييلا،ر للا م ا ل،رىلا سكاالا،ًذر ة تل 

اإل ارًرةةعل،أل ةةخاصل   لاإلما ةةعل ز رهةةاللةةتللرظًةةا لا،ًج ًةةةدلا،ًةةرايل ا لا،صةةاعل ا، ةةيلوذًةةلل طةةكلل ث ةةمللةةةدل
 ا،دكالا ل   اصععلا،ًرظًعلا،ذرلرعل،أل خاصل   لاإلما ع( ل لًلاا لمتللرظًا لا لعلا،ً در لا،ً خصصع.

ً رأل:لصةةةر لمةةةتلا   ًةةةا لمةةةردللةةةتلا، ال ▪ ا،ذًةةةللماةةةللو ةةةً تلا  ةةةخاصل   لاإلما ةةةعلضةةةًتلصةةةرا  لا، ةةةيلو ةةة
 ل ماةةةللأ لوةةةرام اعلوةةةراأل رلا،ب ةةةادلا،ذالةةةعلماةةةلل ةةةرال19-ا،سراسةةةا ل ا سةةة راورجرا لا،ذا اةةةعل،ًاا اةةةعل اددةةةعل اي ةةةر

صةةاللا،ًسةةا ا للةةدلاا ةةر ت للةةدلا، أد ةةرلماةةللأ لوكةةا ل ًرةةدل طةةطلا، أهةة ل ا سةة جا عل  سةةادللا، الرةةعللًكرةةعلا،ال
لا ورظةةرعلد  ا لور  برةةعل،ًبةةرليلا،خةةرلا لحةةاللإدلةةاالاإلما ةةعليةةيلمًارةة ل دالجةةعل،جًرةةدليئةةا لا  ةةخاصلاإلما ةةع

ا،ذًةةللماةللأ لوكةةا لا، الرةةعللةدلدبةةاقلا  ةخاصل   لاإلما ةةع ل  يةدللسةة اىلا،ةاميلل ا سة جا عليةةيلا،ةر للا،ذرلرةةع
ا،ًاايةا لاإلسةكاال،جرةعل للا لا   ًا للتلا لااةعلا،ذالةع.ل ًالط طأ لدمًاعل ز اعل لي جزأللتل ًردلحً  لا،دًايع
 ل اإلضةةايعلإ،ةةلل لوًا ةةراعلإلمةةرادل   ةةعلحةةاللهةة الا،ًاضةةا 19-أل بةةا  رلحةةاللا،جاةةادلا،اطررةةعل،ًاا اةةعل اددةةعل اي ةةرل

ل لةةراض ز رهةةاللةةتلا  لئةةعل ا ل19-دمةةعلا،جاةةادلا،رالرةةعلإ،ةةللوسةةخ رلا، كرا،ا رةةالا،ر ًرةةعليةةيللاا اةةعل اددةةعل اي ةةر
 ل19-ا،ذًةةللماةةللو ةةً تلد  لا،ً سسةةا ل ا،جًعرةةا لا،اطررةةعلضةةًتلسراسةةا لا سةة جا علا،سةةر ذعل،ًاا اةةعل اي ةةر ل
دما لا،طر ا لا،ًبرلجعلييلا،ر للا،ذرلرةعلإلمةرادلألةرالولا،ةرمعلا، برةيل وبةريعلا،ًسةامر لا، بررةعل،ادكالةا ل ا طةرافل ل

ذةةر(ل  اصةةعلا،بةةةرالولا، ةةيلو ةةر لل طةةكلللثا ةةرللةةةدلمةةتل ُلتللةةتلإطةة قلألةةةرالول ا،رمايةةعلا،صةةدرعلا،ًذررةةع ل ًةةالُيًك  ةة
ةةةا  ةةةخاصل   لاإلما ةةةعل أسةةةرهع ل لًةةةاليُل  اسةةة ًرا  علا،رمايةةةعلل تللةةةتلوةةةاي رلا،خةةةرلا ل ا ح را ةةةا لا، ةةةيلواةةةزلاعًك  

.ل ًةةالدمةةال اةةز لا،ًسةةامر ل ز رهةةاللةةتلا،خةةرلا ل ا لا،صةةاعساسةةرعل  اسةةا لا،ذةة ال ا، أه ةةلل وةةاي رلا ا،صةةدرعلا 
 ل سادللاإلم ال، رة  لألةرالول اطةرا لل خصصةعل،أل ةخاصل   لاإلما ةعل لًةالي جةا  ل لخ اةاللا ما ةا ا لا   ً

ذةر(لعلمةتل ُلا،ذًللماللإيجادلاا،را لا، نلعل، بةريعلا،ًسةامر ل ضةًا لوةأل تل صةالل ةرلا لا،ةرمعل ا،ذًةللأ لا،ة ذاءل ل
 . ا، ر   لما اال لل رالا،ًسا ا للدلاا ر ت،أل خاصل   لاإلما عل  اصعلا،ًاوة تل ا،ط  ل   لاإلما علما

( ل19ل-ًةةأللا لااةةعلا،ذالةةعلا،ةةر   لا،طا دةةعل،ًجاةة ل ن ا لا،طةة   لا   ًالرةةعلا،ذةةر  ل طةةأ ل اددةةعل ا  اةةال داي ةةراظ ل -
ل داسةعلا،ةر   لا، ةيلو ةا،ل لألرا لماللطا لا،ًًاكعلا  دارعلا،اا ةًرعل" ااةراا لي ريا"وبررعل لمبرل28/6/2020لأل ا   

 ا،دا،رعل،اًجا  ل  داسعلا،ًك  لا، رة   ل،ًجا ل ن ا لا،ط   لا   ًالرعلا،ذر .
 . ن ا لا، رًرعل ا،ط   لا   ًالرعلييلا،ر للا،ذرلرعا،ساد ل ا كلييلا   ًا ل ▪



11 

ً ل19-صر لمةتلا   ًةا لألرةا ل طةأ ل اددةعل اي ةر ▪ وثةادللا،خبةرا ل،اضةدل طةطلهًرةعلألتلا، أد ةرلماةلل لا،ة  لو ة
 ل ا، ًك تلا   صةاد ل،اًطة غا تليةيلا،بطةا لز ةرل19-دلاالا   ًاميلحاللوخفرال ثا ل اددعل اي ر لرالولاإل

ةةة ًُ ًالا،ذةةةاطا تلمةةةتلا،ذًةةةلل ا  ةةةخاصل   لاإلما ةةةعلعل ،اةئةةةا لا،ةب ةةةر ل لدةةةر د لا،ةةةر ل ل سةةةر لرظ لا،رسةةةًيل ز ةةةرلا،
ةةة ث لل. ا،رسةةةا ل ا طةةةةالل  ثةةةا لا،سةةةت ةةةً  ًثةةةاد ا لا،اطررةةةعليةةةيللجةةةالل  ًرةةةعلا،خرلةةةعلوطةةةجردلا،لرلماةةةلتلا   ًةةةا ل أد 

ا راةةألل، سةةا للًالا، بارةةعلمةةتل ةةللا،دةةا  لا   ًالرةةعلا،صةةعثعلمبةةرلاإلا   ًالرةةعل،اةئةةا لا،اطةةع/لا، ةةعرةع ل سةةر ل
 ل ادةرلماةللا،ذًةللماةللودةريعل19-مًارا لا س ارافل ا، ر لليةيلوةر فلا،دجةرلا،صةديل  ثةا ل اددةعل اي ةر

 ةةرلا،ذرلةةيلا،لةةاايلحةةاللا،ةبةةرلل ذةةردلا  ذةةاد لا،ةة  لدمةةالا،ًجاةة لإ،ةةللإمةةراداليةةيلد  وةةهللراجرةةعل دطةةا لإمةةرادلا، برل
ةةة لل. ل  ،ةةةجل ا، ذةةةا  للةةةدلا،طةةةر ا 19-( ل،رأ ةةة ل ذةةة تلا م ثةةةا ل ثةةةا ل اددةةةعل اي ةةةر39  ا،ةةةر لل ةةة ،جلا،برةةةا للع لح 

وةةةهلا،بًةةةعلا،ذرلرةةةعل ر لأل ذةةةاد لا،ةةة  ا م ةةةا لماةةةللورة ةةة لاإلطةةةا لا،ذرلةةةيلا سةةة راورجيل،اب ةةةا لماةةةللا،ةبةةةرلل ذةةةردلا 
 لماةةلل19-ة اةةال اددةةعل اي ةةر( ل ًةةاليسةة ج  ل، ثةةا لا، ةةيل ا ل2019يراير/دةةااا لا،لةةاايلل:ا، رًا ةةعلا،را ذةةعل أل ةةر  

ةةا ل دمةةعلورة ةة لا سةة راورجرعلا،ذرلرةةعل،كثةةا لا،سةةت لا، ةةيلأ رواةةالا،بًةةعلا،ذرلرةةعلا،ذاديةةعليةةيل ل ل لا،ةبةةرل ًخ اةةاللأ ذةةاداس 
( ل ا، رسةة مللةةدللجاةة ل ن ا لا،صةةدعلا،ذةةر ل ا،طةةر ا  ل2019 لةةا س/ل  ا للرع ااسةةعلا،ا،جًاا  ةة( ل 30د  واةةال 

  ،جل ا، ر  زلماللا،برالولا، يلو  ًتلا،دباقلا   ًالرعل ا،صدرعل،كثا لا،ست ل ا،ذًةللماةللأ لي  ةًتلإطةا ل
 ضةةدل ا طةةعل  ًةةا لماةةللرلا  ًةةالأد ةةل.ل ا ذةةعل وب ةةرعلا سةة راورجرع لل  ةةرا لا  ثةةا لا،صةةًادلألةةاالوثذةةا لا  لئةةع

 ز ةرل ،ةجللةتلا  ةرا ا لا، ةيلطا،ة ل ل19-لطر ملمرلرعل،رمعلا  خاصل   لاإلما علييللاا اعل اددعل اي ةر
 .2030 اوخا هالييللخ االلا،ًجا  لا   ًالرعل ا اساارعل ا لا،صاع ل  سرًالييلإطا لورة  ل طعلا   ًا ل

لل:التنمية والسياسات الجتماعيةنة العامة في مجال ثانياا: الفعاليات التي شاركت فيها األما
ً ةهللرظًةعلا،ذًةللذةر" لا،ة  لاظ لساسةرا ل وبررةا لا،ذًةللمةتل ُلأا  للودأللمرةاا ل"لا،ا ب را  ا  أللا لااعلا،ذالعلييل -

مةةتللةاةةاالا،ذًةةلللا، ةةيل ةةًاأل:للةةتلا،ًدةةا  لاعلاةةا علمةةرد ل ل11/6/2020لأل ةةا   "ل ةةااةراا لي ةةريا"وبررةةعلا،ذرلرةةعلمبةةرل
ذةرل  اامةرالا،دادًةع للةا الاد ةااليةيلا،ذًةللساسرا لا،ذًللمتل ُلأذرل أاًاطه لا، غ رلا س راورجيلييلأسا،  لاإلدا   ل ُل

 ذر للس ببللا،ذًلل ا،اواداللييلا،ذبرلا،بادا.اظر لماللأهعلا، طبربا لا، نلعل،اذًللمتل ُلل متلُ ذر
 .ا،ً خصصعل ا ل مردللتلا،ًرظًا لا،ذرلرع ا كلييلا   ًا لمردللتللًلايلا،ر للا،ذرلرعلا م ▪
اسة خراالا، كرا،ا رةالا،ر ًرةعلا،دريلةعلا،ة  ليذرةيل، داللا،ر ًةيل ةالوذر ا،اًدا   ل لل علةص للُللاعلتلا   ًا ل رحو ً ل ▪

ا،دا،ةةعلا، ةةةيليبةةاالي اةةةاللاذةةرلهةةةا،ذًةةللمةةةتل ُلل ا،سةةر ذعل ا،ً غ ةةر ل صةةةةعلدادًةةعلإليجةةةادلحاةةالللراسةةةثعل،اًطةةادل ل أ  ل
 ل اإلضةةةايعلإ،ةةةللا، غ ةةةرل ا،اةةةاوالالل ا،ذًةةةلللةةةتلا،ًرةةةزلل ا، ااصةةةلللةةةدل اةةةعلا،ذًةةةللمبةةةرلا،بر ةةةرلا ،ك ر اةةةيلا،ًاوةةة

ا سةة راورجيليةةيلأسةةا،  لاإلدا   ل ا وثاطاةةال ا هةةرافل ا،ر ةةادول ا، ةةيليجةة لماةةللإدا  لا،ً سسةةعلابااةةالإ،ةةللأم ةةاداال
ً ل، دريةةةرلا،ًةةةاا دل ا،ًسةةة  ،را ل ا د ا لا، نلةةةعل، دب ةةةملواةةةجلا هةةة  ةةةا  لإ،ةةةلل ذةةةبلا، طبربةةةا لتلاإلراف ل ًةةةالو ةةة

 ل(Microsoft Teams(ل  webex(ل  Zoom للجرةا ا، ااصةللا   ًةاميل لرلللاا دللللر لذا، نلعل،اذًللمتل ُل
للا، ااصةةةلل مبةةةرلا   ًامةةةا ل ا،ةذا،رةةةا للةةةتل  ،اةةةا ل  رفرةةةعلوثةةةادللا،رسةةةادللسةةةا  لا، ةةةيلوُلللجرةةةا  ز رهةةةاللةةةتلا،برل

اسة خراالا،بر ةرلا ،ك ر اةيلا،رسةًي ل ا، ةاان لألة تلا،ذًةللللةتل ة لل؛ا،ًثةادسلا،دادًةعل،ة ،ج ا،ًاةا ل  ضدل ذبل
 ا س لًا لييلإدا  لا،ًذريع. ل ا،درا لا،طخصرع ل ا س لًا لييلألررعلوكرا،ا رعل ا ع ل

ا،بررةةعل :للجةةا ا سةة لًا لطا ةةللا لةةرليةةيللةتل ةة للل ،ةةج؛رلا   ًةةا لماةةللأهًرةةعلا سةة ذرادل،اًسةة ببلل  رفرةةعلد ةأ ▪
 ا، داللا،ر ًي. لمااالا،برااا  ل لا،بررعلا،ًذاالاورع ل لا، كرا،ا رع ل

 

 يف جمال الصحة واملساعدات اإلنسانية: -2
 متها األمانة العامة في مجال الصحة:أولا: الفعاليات التي نظ  

-26ا، رة ةةةةة  ليةةةةةاليل(ل،ًجاةةةةة ل ن ا لا،صةةةةةدعلا،ذةةةةةر ل لك ثةةةةةهل53ًةةةةةأللا لااةةةةةعلا،ذالةةةةةعلأمًةةةةةاللا،ةةةةةر   لا،ذاديةةةةةعل اظ ل -
ل. ًبرلا لااعلا،ذالعل27/2/2020
 ن ةةر لا،صةةدعل جًاا  ةةعللصةةرللا،سةة ر لألرداسةةعل26/2/2020 لأل ةةا   لااذبةةرلا،ًك ةة لا، رة ةة  لا، د ةة ر ل،اًجاةة  ▪
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ا،ذرلرةةةعل درسةةةعلا،ًك ةةة لا، رة ةةة   ل م ةةةا عل ةةةلللةةةت:لا،ًًاكةةةعلا،ذرلرةةةعلا،سةةةذاديعل ا،جًاا  ةةةعلا، ااسةةةرعل ا،جًاا  ةةةعل
ريًبراطرعلا،طذبرعل ا،ًًاكعلا  دارعلا،اا ًرعل د ،علاإللا ا لا،ذرلرعلا،ً در ل لًاكعلا،ثدةر تل  ًاا  ةعلا،جزادر علا،

للصرلا،ذرلرعل ا،ًًاكعلا،ًغرلرع.
 ن ةةةةر لا،صةةةةدعل ًًاكةةةةعلا،ثدةةةةر ت للا،سةةةة ر  لألرداسةةةةعل27/2/2020لماةةةةللا،ًسةةةة اىلا،ةةةةانا  لأل ةةةةا   ااذبةةةةرلا،ًجاةةةة ل ▪

 للا،ذرلرةةةع ل لطةةةا  علا،ًةةةريرلاإل ارًةةةيل،ًرظًةةةعلا،صةةةدعلا،ذا،ًرةةةعل،طةةةرقل ن ا لا،صةةةدعليةةةيلا،ةةةرلا،سةةةاد  لد ةةةا ل
ا،ًك ةة لاإل ارًةةيل،اةةر للا،ذرلرةةعل ا،بةةاهر  ل ألةة تلمةةاالل-ا،ً اسةةطل ا،ًةةريرلاإل ارًةةيل،صةةرر قلا لةةعلا،ً دةةر ل،اسةةكا ل

ودةةةادا للًلاةةة تلمةةةتلا،ًرظًةةةا لا،ر ،رةةةعل اإل ارًرةةةعل ا  اإلضةةةايعلإ،ةةةللا،ًجاةةة لا،ذرلةةةيل،   صاصةةةا لا،صةةةدرع ل
 ا،سةة رلسةةة رل ًاا  ةةعلا،صةة تلا،طةةذبرعل ا،بةةاهر لل  ا،ًجةةا، لا،ذرلرةةعلا،ً خصصةةعليةةيلا،ًجةةا  لا،صةةدرعلا،ًخ اةةةع

ل  صةعللرا  (.
أاطةةطعلا لااةةعلا،ةررةةعل،ًجاةة ل ن ا لا،صةةدعلا،ذةةر لألةة تلا،االةةعلحةةاللا،ًااضةةردلا،صةةدرعلمةةرداعللةةتلاةةا علا،ًجاةة ل ▪

 ا، جا  لا،را دعل ا،رادةر ل،اةر للل 2020ل ثامل/(ليبراير53   عل ل2019ل ثامل/(ليبراير51ا،ًجا ل  عل ا لد  ل
ل  ا،ا ئةةعلا،ذرلرةةعل،خةةرلا لابةةللا،ةةرال  واح ةةرلا، طةةر ذا لا،صةةدرعليةةيلا،ةةر للا،ذرلرةةعل ا،ذرلرةةعليةةيلا،ًجةةاللا،صةةدي

 ودسةة تلل ا،ةةر   لا، ر  برةةعلحةةاللا، غطرةةعلا،صةةدرعلا،طةةالاعل ا،صةةدعل ا،ب ئةةع ل اإلضةةايعلإ،ةةلل  ةةادز لا،طب ةة لا،ذرلةةي
ًُلل صدعلا لاا ل ا طةالل ا،ًراهبا لييلا،ًرطبعلا،ذرلرع ر ل،ًجا ل ن ا لا،صةدعلا،ذةر لألةاالا،ةر   لاح ل ا،كاًعلا،

 واح ةةةرللذةةةاي رل طةةةطلا،طةةةاا سلل 2020ل/لأيةةةا ل،اجًعرةةةعلا،ذالةةةعل،ًرظًةةةعلا،صةةةدعلا،ذا،ًرةةةعل جررةةةالللةةةايال(73 
طةةا لد لل ، كةةا ل ةةاهز ل، سةة جا علا،سةةر ذعل،اطةةاا سل ا،كةةاا ال  اهز ةةعلا،ًرطةةل لا،صةةدرعلا،ةررةةعل اإلدا  ةةعل  ا،كةةاا ا

 أد ا لل  ةةةللودب ةةةملا، غطرةةةعلا،صةةةدرعلا،طةةةالاعأمًةةةلل،اضةةةدلاسةةة راورجرا لا، ًا ةةةللإل ةةةراكلا،بطةةةا لا،خةةةاصللةةةتل
 ا، ذا  لا،ذرلةيلا،صة ريليةيلا،ًجةاللل ا،كةا ا لا،صدرعلا،ذرلرعلا،ًاا ر لييلوذز زلا،بطا لا،صديل ا،ر للا،ذرلرع

 ا،ًر ةةزلا،ذرلةةيلل  ا،ًجاةة لا،ذرلةةيل،   صاصةةا لا،صةةدرعل  ا،دبةةاقلا،صةةدرعل،أل ةةخاصل  ىلاإلما ةةعل يا،صةةد
ل ا،صرر قلا،ذرليل،ا رًرعلا،صدرع.ل ، أ،رال ور ًعلا،ذااالا،صدرع

ل إدا  لا،كةةاا ال ا،طةةاا سليةةيلا،ًجةةاللا،صةةديل أهً  اةةاليةةيلوةةللا حةةراالا،سراسةةرعلا،ً  ا،رةةعلدًةةال دةةعلا   ًةةا  ▪
 اس براللا،اثادملا،ا قرعل اإل،ك ر ارعل   ًاما للجا ل ن ا لا،صدعلا،ذةر ل دمةعلل يل ًردلا،سراسا  ا،صدعلي

ا،جًاا  ةعلا،رًررةعل،ًاا اةعلا، دةةريا لا،صةدرعل  لةا لي ةر سل ا  اةةالا،ًسة جر.ل  ةرلصةر لمةةتلا،ًجاة لألرةا لحةةالل
ل.19-أنلعل اي رل

 لألرداسةعل10/6/2020أل ةا   ل"ل ةااةراا لي ةريا"وبررةعلمبرلر ل،ذ،ًجا ل ن ا لا،صدعلالاعلًأللا لااعلا،ذالعلا  ًاماظ ل -
 مًةةالللر ل،اًك ةة لا، رة ةة  لود ةة لاعل،ًجاةة ل ن ا لا،صةةدعلا،ذةةر  ل ا  ًامةةل53لًاكةةعلا،ثدةةر تل دةةر لا،ةةر   لا،ذاديةةعل

ا،ًًاكةةةعلا  دارةةةعلا،اا ةةةًرع ل د ،ةةةعلل:ألرداسةةةعل ًاا  ةةةعللصةةةرلا،ذرلرةةةعل م ةةةا عل ةةةلللةةةتل9/6/2020ا،ًجاةةة لأل ةةةا   ل
اإللةةا ا لا،ذرلرةةعلا،ً دةةر  ل لًاكةةعلا،ثدةةر ت ل ا،جًاا  ةةعلا، ااسةةرع ل ا،جًاا  ةةعلا،جزادر ةةعلا،طةةذبرعلا،ريًبراطرةةع ل ا،ًًاكةةعل

 اإلضةايعلإ،ةلللطةا  علا،ًةريرلاإل ارًةيل،ًرظًةعلا،صةدعلل.ا،ذرلرعلا،سذاديع ل  ًاا  عللصرلا،ذرلرع ل ا،ًًاكعلا،ًغرلرةع
ا،ًك ةة لاإل ارًةةيل،اةةر للا،ذرلرةةعل ا،بةةاهر  لل- ارًةةيل،صةةرر قلا لةةعلا،ً دةةر ل،اسةةكا  ا،ًةةريرلاإلل ا،ذا،ًرةةعل،طةةرقلا،ً اسةةط

رهلألرةا لا،ًجاة لا   صةاد ل أل تلماالا،ًجا لا،ذرليل،   صاصا لا،صدرع ل  ،جلييلإطا لا، ثاحعلحالللالو ً ل
 .19ل- اي رل طأ ل رفرعلا، ذاللللدلوثذا ل اددعل6/5/2020أل ا   ل ا   ًاميلماللا،ًس اىلا،انا  ل

 زايرلا،ً ةطردل،دةا  لاإلصةا علألاة الا،ة ةر سليةيلأ ا لإ،للا،ل ه الا،طأ ييلصر لمتله الا   ًا ل را ل لرا ل ▪
ضلا،ذريةرللةتلا طبةعلا،طبرةعل لبةرليلا،خرلةعلا،صةدرعلإ،ةللاإلصةا عل ا،ايةا  ل ا،ةرب لمردللتلا،ةر للا،ذرلرةعل وذةرءل

أدةرلماةللوذز ةزليةيل ذةبلا،ةر للا،ذرلرةع ل لا،ًصةاأل تلوةللوزايةرلأمةرادلييلا،ًس ازلا ل ا  از لا،طبرعل ا سر ليةيل
للتلاا طا ا.ل،در لا،جاادل ا، رس ملا،ذرليلييللاا اعلا، رالرا لا،صدرعل نلعلي ر سل ا  االا،ًس جرل لا
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ا، ةيلأمةرواالا لااةعلل"19ل-لااناعلصريبعل،اصدعلييلوةللأنلةعل ا  اةالا،ًسة جرل اي ةر"دًالوعلمرضللثاد  لحالل ▪
ا،ذالةةةعل ا، ذةةةا  للةةةدلا،ًك ةةة لاإل ارًةةةيل،صةةةرر قلا لةةةعلا،ً دةةةر ل،اسةةةكا ل،اةةةر للا،ذرلرةةةعل ا،ًك ةةة لاإل ارًةةةيل،ًرظًةةةعل

ل.ا،صدعلا،ذا،ًرعل،طرقلا،ً اسط
  ةةةرلسةةةبملهةةة يتلا   ًةةةام تلااذبةةةادلأمًةةةاللا،اجرةةةعلا،ةررةةةعلا س طةةةا  عل،ًجاةةة ل ن ا لا،صةةةدعلا،ذةةةر لماةةةلللسةةة اىل ▪

 ود  راعل،اًا."ل ااةراا لي ريا"ررعلوبمبرلل7/6/2020لأل ا   ا،خبرا ل
لي ةةةةريا"وبررةةةةعل لمبةةةةرل9/4/2020 لأل ةةةةا   ل19-حةةةةالللكايدةةةةعلي ةةةةر سل اي ةةةةرلًةةةةأللا لااةةةةعلا،ذالةةةةعل اسةةةةعلحاا  ةةةةعلاظ ل -

مةةتل لا لةة تلا،ذةةاالا،ًسةةامرل دةةر ل طةةا لا،طةة   لا   ًالرةةع لا،ةةر  ا  لا،سةةة ر لل يةةرلا لااةةعلا،ذالةةعلسرأ لو ةة لل "دةةااةراا 
 ل.ًلللا،اجرعلا،اطررعل،اصدعل ورظرعلا سر ا،جاا لا،ص ريلل

لاإللةةا ا د ،ةةعل هةةي:لللةةتلا،ةةر للا م ةةا  ةا كليةةيلا،جاسةةعلمةةتلا،جااةة لا،ذرلةةيل بةةرا لصةةدعلمةر لل خصصةة تل ▪
ا،سةادا  ل ًاا  ةعل ل علا،ريًبراطرةعلا،طةذبرعا،جزادرلا،جًاا  عل لا،جًاا  علا، ااسرعا،ثدر ت للًاكعل لا،ذرلرعلا،ً در 

رةع لا،جًاا  ةةعلا،ًغرلا،ًًاكةعل ل ًاا  ةعللصةرلا،ذرلرةعا،كا ةأل لد ،ةةعل طةر لد ،ةعلياسةط ت لد ،ةعللا،ذةراق  ًاا  ةعل
اةةةا لأداديًرةةةعلا،ذاةةةاالا،صةةة ررعل ا،ًر ةةةزلًل  ل ليُلال لل خصصةةةال ةةةا كل بةةةرا لصةةة ر ل  مةةةتلا،جااةةة لا،صةةة ريلرةةةع.ا،رًر

د لسةةة رل ًاا  ةةعلا،صةة تل اإلضةةايعلإ،ةةللسةةذال ا،صةة ريل،اا ايةةعل ا،سةةرطر لماةةللا لةةراضل لس طةةةلل كةة تلا،جةةالذي
 ل.ا،طذبرعلييلا،باهر 

 ةرل لثذااللرظًعلا،صدعلا،ذا،ًرةعل،ًكايدةعلي ةر سل ا  اةالا،ًسة جر ل  ،ةجل،ا ةرا لل طةأ لييلا،جاسعلدًال ا كل ▪
 ةةةار لا،جاسةةةعللرا طةةةا للس فر ةةةعلورا ،ةةةأللوةةةرالرا لهةةة الا،ة ةةةر سلا،الةةةاديل.ل  ةةةرل19-لسةةة جرا لي ةةةر سل اي ةةةر
علوذز ةزلأ،اديعل ا   ًالرعلماللد للا،ذا،عل لر وا ا  لا،ذة الا،ً ثذةع لي ة علمةتللسة وأث راوهلا،صدرعل ا   ص

ا، ذا  للدل الذعلا،ر للا،ذرلرعل أهً  هل اوجةاالدمةعلا،ةر للا،ذرلرةعلا،ً  ةر  للةتل ثةا لهة الا،الةا  ل وبةريعلا،ًطةا  ل
لح ةعلأ لا،ًرحاةعلوب  ةيلوذا اةاعللكلةةاعلل ا س طا ا لا،ةررعل طةرقلم  ةهل ا،ا ايةعللرةهل،ادةرللةتلوةطةيلهة الا،الةا  

ل ورسربالد ،راعل،ًاا اعلورالرا له الا،جاددع.
 ثانياا: الفعاليات التي شاركت فيها األمانة العامة في مجال الصحة:

ا   ًةةةا للأمًةةال ةةا  أللا لااةةةعلا،ذالةةعليةةةيلل ألةةرما للةةتللرظًةةةعلا،صةةدعلا،ذا،ًرةةةع/لا،ًك ةة لاإل ارًةةةيل،طةةرقلا،ً اسةةةط -
خةةةاصل ًذا،جةةةعلا اطةةةطعلا،ً طةةةا  ل،صةةةرامعلا، ثةةةعليةةةيلا،ًرطبةةةعلا،ةةة  لااذبةةةرلأل رظةةةرعللطةةة ركلألةةة تلا،ًك ةةة لا، طةةةا   لا،

 ل ًبةةةرللرظًةةةعل13/2/2020-12يةةةاليل  ،ةةةجلل اإل ارًةةةيل ا،جالذةةةعلا لر كرةةةعلألب ةةةر  ل لر ةةةزلا،ًذريةةةعل، ةةةر  تلا، ثةةةع
 ا،صدعلا،ذا،ًرعل ا،باهر .

ل د ،ةعلاإللةا ا لا،ذرلرةعلا،ً دةر ل ،رةع:لا،ًًاكةعلا  دارةعلا،اا ةًرع ا كلييلا   ًا للًلاةا لمةتلا،ةر للا،ذرلرةعلا، ا ▪
ل د ،ةعلياسةط تل سةاطرعلمًةا ل  ًاا  ةعلا،سةادا ل ا،ًًاكةعلا،ذرلرةعلا،سةذاديعل ا،جًاا  ةعلا، ااسةرعل لًاكعلا،ثدر ت
 تليةةةيلهةةة ال  ًاا  ةةةعللصةةةرلا،ذرلرةةةع ل اإلضةةةايعلإ،ةةةللمةةةردللةةةتلا،خبةةةرا لا،ةةةر ، ل ا،جًاا  ةةةعلا،ابراارةةةعل د ،ةةةعلا،كا ةةةأل

ا،طةةةأ  ل لس طةةةا  للرظًةةةعلا،صةةةدعلا،ذا،ًرةةةع ل ا لااةةةعلا،ذالةةةعل وةاقرةةةعللرظًةةةعلا،صةةةدعلا،ذا،ًرةةةعلاإلطا  ةةةعل طةةةأ ل
ل لمتلا،ًج ًدلا،ًراي.اللكايدعلا، ثع ل لًلا

لرا ذةةعلا، دةةريا لا،دا،رةةعليةةيلضةةا لا، جةةا  لا،سةةا بع ل ا  ةة ل ذةة تلا م ثةةا لوجةةا  ل  بةةرا للإ،ةةلا   ًةةا للهةةرف ▪
 ليةةةيلهةةة الا،طةةةأ للوةةةر للد ادةةةرلصةةةرامعلا، ثةةةعليةةةيلسراسةةةا للكايدةةةعلا، ثةةةع ل وبةةةريعلأي ةةةللا،ًًا سةةةا لا،ةةةر للحةةةال

للتلصرامعلا، ثع.،ًاا اعلطرقلا، ر للا، با ريعل ا،جريللاعلرُل ا وةاقلماللا،ً يل ُل  لر ل،ادر 
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 يف جمال الشباب والرياضة: -3
 لشباب والرياضة:متها األمانة العامة في مجال االفعاليات التي نظ  أولا: 

لأل ةةةا   ل ذةةرلودةةةأللمرةةاا ل"   ةةعلا،طةةثا لا،ذرلةةيللةةال ذةةرل ا  اةةا"صةةا،ا لا،طةةثا لا،ذرلةةيلمةةتل ُللاظ ًةةأللا لااةةعلا،ذالةةع -
ل." ااةراا لي ريا"وبررعلمبرلل3/6/2020
 ا،ذةا،عل، دريا لا، يلطةرأ لماةيلا،ًرطبةعلا،ذرلرةعل خطا  لالا لااعلا،ذالعلتلليًاااعلإا،صا،ا للا ا  ليكر لورة  له  ▪

 .اا طا لي ر سل ا  اال لالورو لمارهللتل  ادل وجً رل،اةذا،را ل ا اططعلا،طثاألرعللتل ر ا 
لسةة ببلل لوةةأث رل اددةةعل ا  اةةالماةةللا،طةةثا لا،ذرلةةيل: هةةيلدةةا  ل درسةةرعللعا،صةةا،ا لا،طةةثاأليلا،ذرلةةيلث ثةةلورةةا ل ▪

 وجاالا،طثا لييلولله الا،جاددع.للد  لا،دكالا لا،ذرلرع لواعلا،طثاألرعاا،طثا للال ذرل ا  اال لثاد ل
 .مردللتل برا لا،طثا لييلا،ًرطبعلا،ذرلرعل ا كلييلا،صا،ا ل ▪
ً لصةةا،ا لا،صةةر لمةةتل ▪  لذةةرإمةةاد لا،رظةةرليةةيلا،ذًةةللا،طةةثاأليلا،ذرلةةيلمةةتل ُلل:رألمةةردللةةتلا، اصةةرا لا،االةةعلا، ةةيلو ةة

ا،ثدةةعلا،ذاًةةيل د  لا،دكالةةا لل طةة  لا،طةةثا لا،ذرلةةيلماةةللا،ًاةةتلا،جريةةر ل ذةةرلاا اةةا لي ةةر سل ا  اةةالا،ًسةة جرإ
وطةةا رلا، طةةر ذا لل ذةةراإلدا  ل ا،خةةرلا لمةةتل ُللع  ًرةةل ا،دًايةةعلا   ًالرةةعل،اطةةثا ل  وطةةا رالها،ذرلرةةعليةةيلوطةةجرذ

لواي رلاإللكاارا لا، نلعل،اطثا لا،ذرليل،ا غا لماللوثذا ل اددعل ا  اا.ل ا،طثاألرع
أل ةةةةةا   ل لثاألرعلا،ًذا اةةةةةعل،ًجاةةةة ل ن ا لا،طةةةةةثا ل ا،ر اضةةةةةعلا،ذةةةةةر ا  ًةةةةةا لا،اجرةةةةعلا،ةررةةةةةعلا،طةةةةةلاظ ًةةةةأللا لااةةةةةعلا،ذالةةةةةع -

اادةةة ل دةةةر لل–ل دارةةةعلا،اا ةةةًرع ن ةةةرلا،طةةةثا ل ا،ًًاكةةةعلا لا،سةةة رألرداسةةةعل ل" ةةةااةراا لي ةةةريا"وبررةةةعلمبةةةرلل22/6/2020
 م ا لا،اجرع.أل در لا،اجرع ل م ا علا،ساد لل-ا،ًك  لا، رة   ل

لة وًرلاصةر ل لا،ابا لا،سا دلمطرل،طثا لا،ذااصةعلا،ذرلرةعا، يلو ًرأل:لمرداعللتلا، اصرا لا،االعلاا طأللا،اجرعل ▪
لة وًرلا،طةثا للةال ذةرل اددةعلل ألراالولوًكة تلا،طةثا لا،ذرلةي لل وًرلا، ًك تلا   صاد ل،اطثا ل ا،برسلا،طر ا

 ل(؟ايةةتلا،سةة أصةةا،ا لا،طةةثا لا،ذرلةةيل  لذةةرلحةةاللا،طةةثا لا،ذرلةةيل ا،ذًةةللا، طةةامي اسةةعلحاا  ةةعلمةةتل ُل لدا  اةةا
ا،ًطةا  ا لل حًاةعلوًكة تلا،طةثا لا،ذرلةي ل ادز لا، ً زل،اطةثا لا،ذرلةيل 2020 غرادلماصًعلا،طثا لا،ذرليل،ذاال

مًةةالل،اطةةثا لا،ذرلةةيلا،ًةة وًرلا،ةةر ،يل،ًسة ببلل  ةةاد لا  ل" ةةللا،ًسةة ببلأا،طةثاألرعلا،ذرلرةةعل"وطةةبرجل  ىلا،طةةثا للةتل
، اةةال ذةةبلا،ًةة وًرا ل ا،رةةر ا لإ ةةا  لأا، اصةةرا لا، ةةيللد اسةةعللب رحةةعل،ةةثذبل لةةال ذةةرل اددةةعل ا  اةةالا،ًسةة جر

لا ،ك ر ارع.ل،أل،ذا  ،للا،ر   لا،ذرلرعلا ل (19ل-،ًاا اعل اددعلي ر سل ا  االا،ًس جرل داي ر
أل ةةةةا   ل لا  ًةةةةا لا،اجرةةةةعلا،ةررةةةةعلا،ر اضةةةةرعلا،ًذا اةةةةعل،ًجاةةةة ل ن ا لا،طةةةةثا ل ا،ر اضةةةةعلا،ذةةةةر لاظ ًةةةةأللا لااةةةةعلا،ذالةةةةع -

 دةةر لا،اجرةةع لل-اادةة ل دةةر لا،ًك ةة لا، رة ةة  لل– ن ةةرلا،طةة   لا،ر اضةةرعل سةةاطرعلمًةةا لا،طةةر لداسةةعألرلل24/6/2020
 .م ا لا،اجرعأل م ا علا،ساد لا،خبرا ل

ً رأل:ًاضةةاما لا،لمةةرداعللةةتاا طةةأللا،اجرةةعلل ▪ لل ا،براةةالولا،ذرلةةيلا،ً بةةراليةةيلا سةة لًا ليةةيلا،ًرطةةلا،االةةعلا، ةةيلو ةة
د   ل لمة الا،ر اضةيد   لور  برةعليةيللجةاللا، سةا مل اإلل اظًةعلا،ر اضةرع ل ا د   لا، طةر ذا ل ا،ا ئا لا،ر اضةرع

ا،ةر   لا،ر اضةرعلا،ذرلرةعل لرلدةيا،ل خصصعلييلا،ًس  ،رعلا   ًالرعل ا،ذًللا، طاميلييلا،بطةا لا،ر اضةيلز ةرل
 لل،اذةالا تل ا،طةثا ليلا ا،ًر ةرىلا،ذرلة لا راةأل ،ةلل،أل،ذةا لا ،ك ر ارةعلمبةرلاإلا،ثطا،ةعلا،ذرلرةعلا  لا،را ذعلمطر

 ةةا  لا، اةةال ذةةبلا،ًةة وًرا ل ا،رةةر ا ل،ًاا اةةعل اددةةعلأد اسةةعللب رحةةعل،ةةثذبلا، اصةةرا لا، ةةيل ل ا،ر اضةةعلا،ذةةر 
ل" ا،طةةثا لا،ذرلةةيللةةال ذةةرل ا  اةةا"ا، اصةةرا لا،صةةاد  لمةةتلا،جاسةةعلا،داا  ةةعلل (19 داي ةةرللي ةةر سل ا  اةةالا،ًسةة جر

 .ا،جزادرل–ا،ًار ا لا،ذرليل،ار اضعلا،رسا عل لرعلييلا،ذا،ع  لل  اضعلأ للتلا،ً وًرلا،ر ،يلا،لا،عل، ذريللا،ًسا
أل ةةةةا   ل لًجاةةةة لإدا  لا،صةةةةرر قلا،ذرلةةةةيل،ألاطةةةةطعلا،طةةةةثاألرعل ا،ر اضةةةةرع،ل(40اظ ًةةةةأللا لااةةةةعلا،ذالةةةةعلا  ًةةةةا لا،ةةةةر   ل  -

 دةةةر لل-لصةةةرلا،ذرلرةةةع ن ةةةرلا،طةةةثا ل ا،ر اضةةةعل جًاا  ةةةعللا،سةةة رألرداسةةةعل ل" ةةةااةراا لي ةةةريا"وبررةةةعلمبةةةرلل2/7/2020
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 دةةةر للجاةةة لإدا  لا،صةةةرر قلا،ذرلةةةيل،ألاطةةةطعلا،طةةةثاألرعلل–ا،ًك ةةة لا، رة ةةة  ل،ًجاةةة ل ن ا لا،طةةةثا ل ا،ر اضةةةعلا،ذةةةر ل
لةة تلا،ذةةاالا ل/د ةةا لا،سةةة ر لا،ةةر  ا  ل لل دا  لا،صةةرر قلإم ةةا للجاةة لألا،سةةاد لا،ةةان ا للذةةا،يل م ةةا علل  ا،ر اضةةرع

 .ا،ًسامرل در ل طا لا،ط   لا   ًالرع
 ل2019دا  لا،صةةةرر قلمةةةتلحسةةةا ا لمةةةاالإوبر ةةةرلل: لراةةةال ا،برةةةادلا،ًر  ةةةعلماةةةلل ةةةر للا مًةةةاللاةةةا علا   ًةةةا  ▪

  وبر رلا،اجرعلا،ًا،رعلا،ًذا اعل،اًجا .ل
ل5/7/2020أل ةا   ل لاًك  لا، رة   ل،ًجا ل ن ا لا،طةثا ل ا،ر اضةعلا،ذةر ،ل(65اظ ًأللا لااعلا،ذالعلأمًاللا،ر   ل  -

ل  دةةر لا،ًك ةة لا، رة ةة  ل ن ةةرلا،طةةثا ل ا،ر اضةةعل جًاا  ةةعللصةةرلا،ذرلرةةعلا،سةة رألرداسةةعل ل" ةةااةراا لرياي ةة"وبررةةعلمبةةرل
لةةة تلا،ذةةةاالا ل/د ةةةا لا،سةةةة ر لا،ةةةر  ا  ل لل م ةةةا ليةةةيلا،ًك ةةة لا، رة ةةة   ن ا لا،طةةةثا ل ا،ر اضةةةعلا لا،سةةةاد  م ةةةا عل

 .ا،ًسامرل در ل طا لا،ط   لا   ًالرع
ً  لمًةا ةر للا لاا علا   ًا  ▪ وبر ةرلاطةاملا لااةعلا،ةررةعلألة تلد  وةيلا،ًجاة  لواصةرا لا،برةادلا، ا،رةع:لتلللا،ً  ة

،ةللا،ًطةا  دلإ اإلضةايعلل ا،اجرعلا،ةررعلا،طثاألرعلا،ًذا اعل،اًجا ل واصرا لا،اجرعلا،ةررعلا،ر اضرعلا،ًذا اعل،اًجا 
ًُل للعللتلا،ر للا،ذرلرع.بر ل ا اططعلا،

 ل" ةةةةااةراا لي ةةةةريا"وبررةةةةعلمبةةةةرلل5/7/2020 لأل ةةةةا   لا،طةةةةثا ل ا،ر اضةةةةعلا،ذةةةةر ل(ل،ًجاةةةة ل ن ا 43ا،ةةةةر   ل لااذبةةةةر  -
لة تلا،ذةاالا،ًسةامرلا ل/ا،سة ر لا،ر  ا   لل تلييلحكًاعل ا،ر للا،ذرلرع ًطا  علا،ساد ل ن ا لا،طثا ل ا،ر اضعلا،ذر ل ل ل

ل. در ل طا لا،ط   لا   ًالرع
ل.ادلواصرا لا،اجا لا،ةررعلا،ًذا اعل،اًجا ام ًلصر لمتلا،ًجا لمردللتلا،برا ا لا،االعللراا ▪
 ا، ذا  ل ا، رس مللةدل نا  لا،طةثا ل ا،ر اضةعل جًاا  ةعللصةرلا،ذرلرةعللثةاد  لا،ًطةا  ا لا،طةثاألرعلاظ ًأللا لااعلا،ذالعل -

وبررةعلمبةرلل22/7/2020–20  ،جل ة للا،ة ةر لل"  للا،ًس ببلأوطبرجل  ىلا،طثا للتل"ودألل ذا ل ل2020ا،ذرلرعل
 ." ااةراا لياي ر"
يةةيلوةةللليكةةا ل ا،خبةةرا ل وطةةبرجل  ىلا،طةةثا لحةةالللسةة ببللا،بةةرالولا،طةةثاألرعلمرلرةةاعلوثةةادللا إ،ةةللا،ًثةةاد  للهةةريأل ▪

  ضةدلل  وذز زلا، ذا  لأل تلا،طثا لا،ذرليل ا،ً سسا لا،دكالرعل  الذعلا،ر للا،ذرلرةعل  اددعل ا  اال لال ذرها
 وذز ةزلل يجاألرةعوطجردلا،طثا لماللا،ًطا  علا،ةاماعل اإل لل   للا،ًجا  لاططعلا،طثاألرعليي طعللب رحعل،ابرالول ا 

ل.يكا لا،طثا ل لذريعلل طاثاواعأ ا س لًا لييلل  راكلا،طثا لييلصرازعل وصًرعلا،برالولا، يلوس ارياعإلةااال
 

 يف جمال املرأة واألسرة والطفولة: -4
 :جال المرأ أولا: الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في م

ه ئةةعلا لةةعلا،ً دةةةر ل،اًةةرأ ل ا،ًةاضةةرعلا،سةةالرعل،طةةئا لا،  ئةة تل لرظًةةعلا،صةةةدعللةةدللأطابةةأللا لااةةعلا،ذالةةعل ا، ذةةا  ل -
ل.29/4/2020 ل  ،جلأل ا   للثاد  ل" ص يل  للي ر لا،كا  اا"ل صرر قلا لعلا،ً در ل،اسكا  لا،ذا،ًرع

يلصةةردلا،بةةرا لمرةةرلا، أهةة ل ا سةة جا عل، ثذةةا لي ةةر سل ا  اةةالا،ًثةةاد  لإ،ةةللواث ةةملصةةا لا،ًةةرأ لا،ذرلرةةعليةةلهةةريأل ▪
 الا .ه الا،ل د،با لا، ا لماللا،ر  لا،  لواعثهلا،رسا ل ا،ة را ل  رفرعلوداللحراواتلييللاا اعل ا،ًس جر

جًةةدليةةيلااايةةعل ةةارلوذ ةة تللسةة  للصةةرازعل،ةةرلول وجًرةةدلا،بصةة لا،ةةاا د ل  ضةةذااليةةيل   ةة ليُلوةةعلا، اايةةملماةةلل ▪
 ا لااةعلا،ذًللماللوذريلل طعلا،ذًللا،رسًرعلا،خاصعل ًطةر  ل"ا،ًةرأ ل ا،سة ا"ل ةتدا  لا،ًةرأ ل ل ل2020لانوً/يا، ا

 ةةراالدورة ةة ل ل ل اإلضةةايعلإ،ةةلل،اظةةر فلا،دا،رةةعلععللةة   ،ةةجللاال ،   ةةًتلا،ًثةةاد  ل ، ةةاي رلا،ً زاارةةعلا،ًطاالةةعا،ذالةةعل
 صة ر للع  ،ةجلمةتلطر ةمل اًةل بةعلا،ذرلرةعلماةللا،ًطةا  عوجًرذيل،ا الرةعل ا،ًثةاد  ل حةعلا،رسةا ليةيلا،ًرطل"ي ريا"
   سةةةا ل لةةةةرير للا لةةة تلا،ذةةةةاالا،ًسةةةامرل دةةةر ل طةةةا لا،طةةة   لا   ًالرةةةع لا،سةةةة ر لد.لهرةةةةا لأألةةةالززا،ةةةعل،ب اةةةاأ

ا، ااصةةلللصةةةدا ا، ر  جةةيل صةةةعلد   ةةعلماةةللل"ا،ة ةةرياهةة ال"اطةةرل ل لا،ًرظًةةا لا،ًذررةةعلا،طةةر كعل ةةا لعلا،ً دةةر 
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ا،بصةةةة ل ًطةةةةا  علا،رسةةةةا ليةةةةيلا،ًرطبةةةةعلا،ذرلرةةةةعلمبةةةةرلا،ةةةةرا طللوابةةةةي لي ةةةة علمةةةةتل،خاصةةةةعل ا،جالذةةةةعا   ًةةةةاميلا
 .ييل كاهلا،رااديل،رهإ،اضدلا،ك   لا،ًطا للا،ًخص ل، س برا لاس ذراداعل

ا،ًج ًذةا لا،ذرلرةع ل نلةعلي ةر سل ا  اةاليةيلييلإطا لا، رس مللدلا،ر للا،ذرلرعل،ا خفراللتلحر لااثا لا   ًالرعل -
ألرداسةةعلل ماةةللا،رسةةا ل ا،ة رةةا " 19-ًةةأللا لااةةعلا،ذالةةعلا   ًةةا لا،ةةانا  لا سةة لراديل،ثدةةعل" ثةةا لي ةةر سلل اي ةةراظ ل

لي ةةةريا"وبررةةةعلمبةةةرلل17/6/2020ل  ،ةةةجلأل ةةةا   ل  دةةةر لا،ةةةر   لا،دا،رةةةعل،اجرةةةعلا،ًةةةرأ لا،ذرلرةةةعلا،ًًاكةةةعلا،ذرلرةةةعلا،سةةةذاديع
 ".دااةراا 

  سةا ل ،رةا ل طررةعليةيلح ةا لز ةرلل4 ن ةرا ل ل8للةتلأل ةراععلمرلرةع لد ،ةل19لًلاةا لمةتلل ا كلييلا   ًا  ▪
لًاليذك لا هًرعلا، يلوا، االا،ر للا،ذرلرعلييلإطا ل صرل ثةا ل ا  اةال ا، رسة مليرًةالأل راةالحةالل رفرةعلل؛لسباقل

 ا، ذاللل ا، صرىل،ا الا،جاددعل ا، ذاللللذاا.ل

لأللا لااةةعلا،ذالةةع ▪ حةةةالل ا لااةةعلا،ذالةةعل بر ةةرل طةةا لا،طةة   لا   ًالرةةعل،  ًةةةا ل ةة للا ل ةةال عللاس ذراضةةاعلل ةةر 
 ا،اضدلا،دا،ي ل ا، صا ل،ًال ذرلا،كا  اا".:لثا ل ا، رالرا لا،صدرعل ا   ًالرعلا، رًا عل،ة ر سل ا  اا"اا

ً لهةةة الا،صةةةر لمةةةتلا   ًةةةا لألرةةةا ل واصةةةرا لحةةةاللا، خفرةةةاللةةةتل ثةةةا ل ▪ رأللجاددةةةعلماةةةللا،رسةةةا ل ا،ة رةةةا  ل و ةةة
حةةعلا،ةةر للا م ةةا لماةةللوذز ةةزلا، ةةراأل رلا، نلةةعل،دًايةةعلا،رسةةا ل ا،ة رةةا للةةتلللراةةا:لةةتلا،ربةةامللاعلا لمةةردا، اصةةر

ًُل حةعلا،ةر للا م ةا لماةةلل لةةا ر لذ لا،ذرةاللا،ًرز،ةيل ة للي ةرا لا،دجةرلا،صةدي لوةاي رل طةةاملطةاا سللجاارةعل،ا
عل، بةريعلا،ةرمعل،ارسةا ل اصةعلا،ذةال  ليةيلواي رلألرالول،ادًايعلا   ًالرعل يملا اظًعلا،ًذًاللألااليةيل ةللد ،ة

حةةعلا،ةةر للا م ةةا ل ل19ل- طةةا لا،ذًةةللز ةةرلا،رظةةاليل طةةكللما ةةل ل  اصةةعل ةة للي ةةر لاا طةةا ل اددةةعل اي ةةر
ماللوبريعل ايعلأ كاللا،رمعلا   ًاميل ا،رةسيل ا،ًساار ل ا،دًايعل،ارسةا لا،ذةال  ل أسةرهتليةيل ةرلا لا،رمايةعل

بليةةيلا،ًس طةةفرا  ل اإلضةةايعلإ،ةةللا،كةةااد لا،ذالاةةعليةةيلا،صةةةافلا لالرةةعل ا،ً سسةةا لا،طبرةةعل ا،صةةدرعل ا، ًةةر 
 ل اإلضةةايعلإ،ةةلل19-ا،طةةرطعلا،ً اا ةةر ليةةيلا،صةةةافلا لالرةةعل،ًكايدةةعل اددةةعل اي ةةرأ اةةز لا،ذةةرلل لا   ًالرةةعل ل
يةيلوةللإ ةرا ا للكايدةعلل ً ًا للطر  لا،برا لا،ًذرا ل"ا س جا علا،سر ذعل ح را ا لا،ًرأ ل ا،ة ةا لا   لماًاعل

 ًاا  ةةةعللصةةةرلا،ذرلرةةةعل ا،جًاا  ةةةعلا،جزادر ةةةعلا،ريًبراطرةةةعلل:لةةةتلل لي ةةةر سل ا  اةةةالا،ًسةةة جر"لا،ةةة ىلوبةةةرلألل ةةةهلُ ةةة
لا،طذبرعل ا،ًًاكعلا،ذرلرعلا،سذاديعلألاالا،جًعرعلا،ذالعل،أللعلا،ً در  ل ا، ىل ليزالل  رلا، ةا ض.

ل16/7/2020أل ةةا   لل دل بةةرا ليةةيللجةةاللا،اسةةاطعل ددلةةاالا،رسةةا لي اةةالةةل "مصةةالليكةةرل"ل اسةةعلاظ ًةةأللا لااةةعلا،ذالةةع -
 ". ااةراا لي ريا"وبررعلمبرل

 بةةللود ةة رلا،رسةةخعلا   ةةر للراةةال وذًرًاةةاللاةةا علا   ًةةا للسةةاد لاسةة راورجرعلا،طةةثكعلا،ذرلرةةعل،اسةةرطا لا،سةة ا  ▪
لماللا،ر لل ا، ذا  للدله ئعلا لعلا،ً در ل،اًرأ .

  لدللذارلا لعلا،ً دةر ل،ا ةر   ل ا،ثدةعل" ااةراا لي ريا"وبررعلمبرللا لورسرقرعللس ًر ا  ًاملذالعاظ ًأللا لااعلا، -
وب ةةرعلا ح را ةةا ل ل، وةةةاقلحةةالل رفرةةعلمبةةرل  شلمًةةلل،برةةا ل ةةر ا للر ةةدا لا،ةةر لل،اطةةثكعلا،ذرلرةةعل،اسةةرطا لا،سةة ال

 ا،خاصعل ا، ر   .

 :العامة في مجال المرأ األمانة شاركت فيها : الفعاليات التي ثانياا 

ي ةةةر سليةةةيلا  ًةةةا لا،ًجًامةةةعلا س طةةةا  عل،اجًعرةةةا لا،رسةةةا عل ا،ًرطبةةةعلا،ذرلرةةةعليةةةيللاا اةةةعللا لااةةةعلا،ذالةةةع ةةةا  ألل -
 لألاةةرفلا،ًج ًدلا،ًةةرايلا،ذرلةةيل لةتللطةةجذيل دامًةةيلا،جًعرةا لا،رسةةا علا،ذرلرةةع ةة ل ًثةةاد  للةةتلاا ةطا ل19ل-داي ةر

مًةةاليجةةر لماةةلللوةةاي رلا،ًذاالةةا ل،ةةريات للا،رسةةا  ل أي ةةاعللماةةلرلا  لئةةعل ز رهةةالوثةةادللا،ًذاالةةا ل ا،خبةةرا لمةةتلوةةأث 
 . ا ل وأث راعللأدلر للألرا لحر علاسا علأا،ساحعلا،ر ،رعللتل
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ا،ًسةةةا ا :للةةةال ذةةةرلطا ،ةةةعلا،ًةا ضةةةا  لا،ًسةةةاهًا لا،طةةةالاعل،ارسةةةا ليةةةيلوااصةةةللا  ًةةةا ل"يةةةيللا لااةةةعلا،ذالةةةع ةةةا  ألل -
 ل ا،ةة  لاظً ةةهللرظًةةعلا لةةتل ا، ذةةا  ليةةيلأ   لةةال13/7/2020أل ةةا   ل"ل ةةااةراا ل ةةرياي"وبررةةعلمبةةرلللسةةا ا لا،سةة ا"

 .ا،سا رلًاكعل،اطر ا لا،ً اسط  تلودألل داسعل

يةةيلإطةةا لدمةةعلد  لا،ًةةرأ ليةةيللجةةاللا لةةتل ا،سةة اليةةيلا،ًرطبةةعلا،ذرلرةةعللةةتللا لااةةعلا،ذالةةعل اادهةةااس ذرضةةألل ▪
"ل "ا،طةةثكعلا،ذرلرةةعل،اسةةرطا لثرةةا لا،رزامةةا لا،ًسةةادعل ا،ًرطبةةعلا،ذرلرةةع،دًايةةعلا،رسةةا لأ ةة للإاطةةا ل"،جرةةعلا،طةةاا سل

  اإلمرادل، س راورجرا ل ا لا،صاع. لا،س ا"

 الطفولة:في مجال نظمتها األمانة العامة : الفعاليات التي ثالثاا 
 

حةمل" لا،بر،ًةا لودةأللمرةاا لا،لا،لةعل   ًامةالا،ةر   مًةاللألا،بر،ًةا لا،ذرلةيل،اطةةلل ا، ذةا  للةدللااةعلا،ذالةعلًةأللا اظ ل -
 .لا  لا،طا  عللبرلا،بر،ًا لا،ذرليل،اطةلت ل16/2/2020أل ا   ل" لا،طةللا،ذرليلييلا، ذارع

 .لا  لا،طا  عتمردللتلا،ً سسا لا،دكالرعل  ل اإلضايعلإ،للد ،علمرلرعل12ل ا كلييلا   ًا  ▪

 طةا،باالألريةةدلل ز ةةزلحةملا،طةةةللا،ذرلةيل ةةا، ذارعوبةةريعللب رحةا للةةتل بةللا طةةةاللا،بر،ًةاا  تلحةاللوذل ةارلا   ًةا  ▪
ا، أد ةرلماةللإ،زالرةعل لجاارةعلا، ذاةرعلل ا، يلو ًرألواصراواعل،اًجا، لا،انا  علا،ً خصصعل جالذعلا،ر للا،ذرلرع ل

واي رلا، ذارعل،ألطةاللا،ًدر ل ت ل ا،ذًةللماةللإد ةاللييل طةاللا،ًر سعلا أل رادرع ل داطا لل سسا لل خصصعل
ا،دريلعل ا،داسالرعلييلوطا رلا،ًراهول ا،ك ا لا،ًر سةي ل ا ه ًةاال ا طةةاللا،  ئة تل ا،رةانح تليةيلا،ةر لللا، بررع

 وةةاي رللةةرا سلألرياةةعليةةيلا،ةةر للا،ًس  ةةرةعللا، ةةيلوطةةارلصةةراما ل ا،ذًةةللماةةللسةةرمعلوةةاي رلوذاةةرعللراسةة ل،اةةع 
  طةاللواا هلألاراااعلاكثا .

 ل"19ل-#لاحكةةيل صةة جللةةدل اي ةةرلها ةة اا"ًاا اةةعلي ةةر سل ا  اةةاللةةتل ةة للحًاةةعلوالرةةعل،لأطابةةأللا لااةةعلا،ذالةةع -
 لرظًعلا لعلا،ً در ل،اطةا،ع. لل ا، ذا  للدلا،بر،ًا لا،ذرليل،اطةل ل ا،ًةاضرعلا،سالرعل،ط   لا،  ئ ت

ا،درةا للوغ  ةرلاًةطلماةلاال ل لا ل ا لل  ثروسارطلا، ا لمالل ضدلا طةاللييلا،ًرطبعلا،ذرلرعلإ،للا،ًثاد  لهريألل ▪
ا،رااحيلا،رةسرعل ا   ًالرعل ا، ذارًرع ل  صرلا، جا  لا،را دعل،ألطةالليةيلا، غاة لماةللااثةا لا،سةابرعلليي،رياعل

ا م ًةادل للةتل ة للالةا هة الا،ًخةاطرل ا، يلأ  رهالا،الةا  ل،  سةرلل  ةراااعلا سة ةاد للراةا لي ة علمةتلوةام  اعل
ةةز لهةةة الا،ًثةةاد  (،ًرةةةعدًرظًةةةعلا،صةةدعلا،ذاماةةلللر عرةةةا لماًرةةعل  ماةةةللا ، ةةزاال ا ح راطةةةا لا،اا ةةة لل.ل  ةةةرل   

 . (الطعل،ألطةالل يبرلاالا طةاللا،بر،ًاا ثس لغعللُلييله الا،طأ للتل  للوبريعلا  ادا ل  ادرعلألاُللاوثاماا

لرظًةعلا لةعلا،ً دةر ل للا،بر،ًا لا،ذرلةيل،اطةةل ل ا،ًةاضةرعلا،سةالرعل،طة   لا،  ئة تأطابأللا لااعلا،ذالعل ا، ذا  للدل -
ور  جةةةيل،ألطةةةةالل أهًرةةةعلا ، ةةةزاال ةةةاإل را ا لا ح ران ةةةعلا،ًذ ًةةةر للةةةتللرظًةةةعلل"ي ةةةريا ل"1/7/2020أل ةةةا   ل ل،اطةا،ةةةع

 نلع. وبريعلاصادحللخ اةعل كرفرعلا، ذاللللدله الا ل ا،صدعلا،ذا،ًرعل ا،جاا لا،دكالرعلييلا،ر للا م ا 

ا،براةةةالولا، ةةةر  بيلحةةةاللا،ذرا،ةةةعلا،صةةةريبعل"ا،در ةةةعلا،ذا،ًرةةةعل،اةةةريا لمةةةتلا طةةةةاللل لا لااةةةعلا،ذالةةةعل ا، ذةةةا  للةةةدمبةةةر -
 . ااةراا "لي ريامبرلوبررعل" ل21/7/2020-20ياليلل "،ألطةال

ورة ةة اعل،ا اصةةرعل  ،ةةجلإمةةرادلا،براةةالولا، ةةر  بيل خطةةا لورة  يةةعل، طب ةةملا،ةةر، للا،ذرلةةيل،اذرا،ةةعلا،صةةريبعل،اطةةةل للوةةع ▪
  ةاد ل ة للأمًةاللإ ةر، للل الا،ةر، لهةلوةعلام ًةادلسةبملأ  ذةعل  ةاللا،ذرةاللضةرلا طةةال ل لا،صاد  لمتل،جرعلل ا

 .(17/12/2019-15 ا،ًًاكعلا  دارعلا،اا ًرع:لل،ًجا ل ن ا لا،ط   لا   ًالرعلا،ذر ل39ا،ر   ل

لر ةملمةر ض  ،جل طكللوةامايلمةتلطل و ًتلا،براالولا، ر  بيلمرضللذاي رل لثادسلا،ذرا،علا،صريبعل،ألطةال ▪
إ،ةةللوًةةر تلمًاةةيلوةةةامايل، اضةةرحلل اإلضةةايعل ،كةةلل اسةةعلور  برةةع ”PowerPoint presentations“ وبريًرةةع

ل. ولب أللا،ارفللتل لل اسعلور  برع
لةةةتلا،ب ةةةا ل ا،طةةةرط  تل   ةةة  لا،ررا ةةةعلل؛لةةةتلا،ةةةر للا م ةةةا للطةةةا  اعلل45لا،براةةةالولا، ةةةر  بيا كليةةةيلأمًةةةالل ةةة ▪

د ،ةةعلمرلرةةعل هةةي:لا،ًًاكةةعلل15ا،ةةانا ا ل ا،ًجةةا، لا،ذارةةالا،ًكاةةةعل ً ا ذةةعللاةةةا لا،طةا،ةةعليةةيللي لًلاةةل  ا،بةةاااا  ت



18 

لةةةا ا لا،ذرلرةةةعلا،ً دةةةر  للًاكةةةعلا،ثدةةةر ت لا،جًاا  ةةةعلا، ااسةةةرع لا،جًاا  ةةةعلا،جزادر ةةةعلا  دارةةةعلا،اا ةةةًرع لد ،ةةةعلاإل
اا  ةةةةعلا،سةةةةادا  لسةةةةاطرعلمًةةةةا  لد ،ةةةةعلا،ريًبراطرةةةةعلا،طةةةةذبرع ل ًاا  ةةةةعل  بةةةةاوي لا،ًًاكةةةةعلا،ذرلرةةةةعلا،سةةةةذاديع ل ً

 اإلضةايعلإ،ةللل ياسط ت لد ،عل طر لد ،ةعلا،كا ةأل لا،جًاا  ةعلا،ابراارةع ل ًاا  ةعللصةرلا،ذرلرةع لا،ًًاكةعلا،ًغرلرةع
ا،ًًاكةعلا  دارةعلا،اا ةًرع لا،جًاا  ةعلا، ااسةرع لد ،ةعلل:لتلل  للر ا لير  لا،در علا،ذا،ًرعل،اريا لمتلا طةاللييل ُل

 .(لطا  اعلل59 ًا،يلمردلا،ًطا   تلألاعلإجًاا  علا س لرعلا،ًا   اارع لا،جًاا  علا،رًررع.ل ياسط ت لا،

لودةأللمرةاا ا  ًةا ل"ا،ةر   لا،را ذةعل،ابر،ًةا لا،ذرلةيل،اطةةل"لل ا لااعلا،ذالعل ا، ذا  للةدلا،بر،ًةا لا،ذرلةيل،اطةةللًألاظ ل -
 ." ااةراا ل"ي رياوبررعلمبرلل23/7/2020 حملا،طةللييلا،صدع( لأل ا   ل

صر لمتلا   ًا لمردللتلا، اصرا لا،االع ل ا، يلو ًرأل:لا، أد رلمايلحملا،طةللا،ذرليلييلا،دصةاللماةلل ▪
ماةللا طةةال لضةًا لل19-أساسرا لا،درا لا،صدرع للذا،جعلا، ةأث را لا،رةسةرعلا،سةابرعلا، ةيلأحةرث اال اددةعل اي ةر

رةةع ل ديجةةادلألةةرالولوالرةةعلهاديةةعل،ز ةةاد لا ه ًةةاال صةةدعلا،طةةةلللجاارةةعلا،ذةة ال،جًرةةدليئةةا لا طةةةالليةةيلا،ةةر للا،ذرل
 ا،ذرلي.

 

 يف جمال حقوق اإلنسان: -5
 األمانة العامة في مجال حقوق اإلنساص: نظمتهاالفعاليات التي أولا: 

رةةعلاظ ًةةأللا لااةةعلا،ذالةةعلاةةر  لودةةأللمرةةاا ل"اةةر  للرظًةةا لا،ًج ًةةدلا،ًةةرايلا،ً ً ذةةعل صةةةعللرا ةة ل،ةةرىلا،اجرةةعلا،ذرل -
لي ةريا"وبررةعلمبةرلل22/6/2020د  للرظًةا لا،ًج ًةدلا،ًةرايليةيلأ  ةا لا نلةا " لأل ةا   لل-ا،رادًعل،دبةاقلاإلاسةا ل

(للرظًةةا للج ًةةدللةةرايلحاصةةاعلماةةللصةةةعللرا ةة ل،ةةرىلا،اجرةةعلا،ذرلرةةعلا،رادًةةعل7.ل  ةةا كليةةيلا،رةةر  لمةةردل "دةةااةراا 
 ،دباقلاإلاسا .

"د  لا،ً سسةةةةا لا،اطررةةةةعل،دبةةةةاقلاإلاسةةةةا ليةةةةيلأ  ةةةةا لا نلةةةةا " لأل ةةةةا   لاظًةةةةأللا لااةةةةعلا،ذالةةةةعلاةةةةر  لودةةةةأللمرةةةةاا ل -
(لل سسةةةا ل طررةةةعل،دبةةةاقلاإلاسةةةا ليةةةيلا،ةةةر لل7 ةةةا كليةةةيلا،رةةةر  لمةةةردل  ل ةةةااةراا ".للي ةةةريامبةةةرلوبررةةةعل"ل6/7/2020

 ا،ذرلرع.

ا ل،جرةا لزةر ل سةرالا لااعلا،ذالع ل ا، ذا  للدل"لر زلا لعلا،ً در ل،ا ر   ل ا، اث مليةيللجةاللحبةاقلاإلاسةلاظًأل -
مبةرلل30/6/2020-29ل ة للا،ة ةر ل  ا،ًرطبعلا،ذرلرع"لد   لور  برعل ذراا ل"ا،دبةاقلا   صةاديعل ا   ًالرةعل ا،لبايرةع"

 .(للتللاوةيلا لااعلا،ذالع12،ةادر ل " ل ااةراا لي ريا"وبررعل

مرةةاا لا،برةةرلل ل  ةةا 12/8/2020أل ةةا   لسةةا  لا لااةةعلا،ذالةةعلد   لاسةة لرادرعل،اجرةةعلا،ذرلرةةعلا،رادًةةعل،دبةةاقلاإلالألاظًةة -
 :ل اادلا،ر للا،ذرلرعلييلوذز زل حًايعلحباقلاإلاسا لييلنلتلا نلعل لال ذرها".19-ا،ردرسيل،ار   ل" اددعل اي ر

 األمانة العامة في مجال حقوق اإلنساص:عقدتها التي  ثانياا: اللقاءات
لألةةة تلا،سةةةة ر لا،ةةةر  ا  لا لةةة تلا،ذةةةاالا،ًسةةةامرل دةةةر ل طةةةا  ًةةةدلل،بةةةا علل18/2/2020لأل ةةةا   لاس  ةةةايأللا لااةةةعلا،ذالةةةع

لا،سةة رلا،ًس طةةا لا،خةةاصل،أللةة تلا،ذةةاال،أللةةعلا،ً دةةر لا،ًذرةةيل اإل ةةاد لا،جًالرةةع ل  ةةرلوةةعلوذًةةرع ل لا،طةة   لا   ًالرةةع
 .23/2/2020أل ا   لل20/1142/5ا،ً  ر ل  علًا  لوبر رلا   ًا لماللا،ًرر لرا لا،رادًعل،ار للا م ا ل 

لاألمانة العامة في مجال حقوق اإلنساص:ثالثاا: إصدارات 
ثعللتلا،ًصةايعلا،ًذرااعل" اادل الذعلا،ةر للا،ذرلرةعليةيللجةاللحبةاقلاإلاسةا ليةيلدر لأصر  لا لااعلا،ذالعلاسخعللُل -

،رادًةةةعل،اةةةر للوةةةعلوذًرًاةةةالماةةةللا،ًرةةةر لرا لا لاإلاجةةةانا " لل-ضةةةا لأحكةةةاالا،ً لةةةاقلا،ذرلةةةيل،دبةةةاقلاإلاسةةةا :لاا،رةةةا ل
 .9/3/2020أل ا   لل20/0551/3ا،ً  ر ل  علًا  لا م ا ل 

مالةاللةتلل50ثعللتل    ل"،ًدا للتلوا   لا،اجرعلا،ذرلرعلا،رادًةعل،دبةاقلاإلاسةا :لدر لأصر  لا لااعلا،ذالعلاسخعللُل -
 . ياقللس ببارعل امر "ل-اإلاجانا ل
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 جال حقوق اإلنساص:رابعاا: التقارير التي أعدتها األمانة العامة في م

ً لمراا ل"ودألللاعلوبر رلأمر  لا لااعلا،ذالعل - "ل وةعل19 اي ةرلل-نلتل اددةعل ا  اةالييللج لد للرظالعلحباقلاإلاسا لماللا،
 .16/4/2020أل ا   لل20/1823/5  علل ًا  لا،ً  ر لوذًرًهلماللا،ًرر لرا لا،رادًعل،ار للا م ا 

 وةةعلل "   ةةعللثةةادسلوةةراأل رللاا ا اةةا/ل-:لسةةًاواال19 اي ةةرلل- اددةةعل ا  اةةال ل"مرةةااودةةألللاعلوبر ةةرلأمةةر  لا لااةةعلا،ذالةةعل -
 .27/4/2020أل ا   لل1887/5ا،ً  ر ل  علًا  لوذًرًهلماللا،ًرر لرا لا،رادًعل،ار للا م ا ل 

يةيللرذةاعل لإارةال 19ًل-داي ةرل‘،ً دةر لا،ًذرةا لوبر ةرلا لةعلا   علو  ًتلمرضال ألرنلل ةال تل"أمر لا لااعلا،ذالعل -
أل ةةةا   لل20/2198/5ا،ًةةة  ر ل  ةةةعلًا ةةة ل وةةةعلوذًرًاةةةالماةةةللا،ًرةةةر لرا لا،رادًةةعل،اةةةر للا م ةةةا ل  ل"هةة الا،ًدرةةةعللذةةةاعل

2/6/2020. 

"اسة ذاد للودةأللمرةاا لا،ًذارلا،ر ،يل،ر اسةا لا،طةرقلا  سةطل ا،بابةا أصر الل بر ر،مرضلل تمراد الأللا لااعلا،ذالعل -
 ل وعلوذًرًهلماللا،ًرةر لرا لا،رادًةعل،اةر للا م ةا ل ا،ًة  ر ل"19ل–نلتل اددعل اي رلييللا،لبعلييلا،دا ًعلا،ذا،ًرع

 .10/6/2020أل ا   لل2279/5  عل

ً ل"لودأللمراا لاعلوبر رلأمر  لا لااعلا،ذالعل - ةد  لا،ً سسا لا،اطررعل،دباقلا اسا لماللا، ل-ليةيلنلةتل اددةعل اي ةرلج لد 
19". 

 

 :يف جمال منظمات اجملتمع املدني -6
 متها األمانة العامة في مجال منظمات المجتمع المدني:أولا: الفعاليات التي نظ  

ذةةرلا،طةةذبيل،جالذةةعلا،ةةر للا،ذرلرةةعليةةيلا   ًةةا لا،سةةا دل،ةر ةةملا،ذًةةللا،را ةةدلا،ًذرةةيلأل طةةا رلا،ثُلًةةأللا لااةةعلا،ذالةةعلاظ ل -
 ًبةةرلا لااةةعلل18/2/2020،طةةذبرع لأل ةةا   للرظالةةعلا،ذًةةللا،ذرلةةيلا،ًطةة ركلألرداسةةعلا،جًاا  ةةعلا،جزادر ةةعلا،ريًبراطرةةعلا

ا،ذالةةع ل  ،ةةجل،ارظةةرليةةيللاضةةاميلا، ذةةري  لا،ًب رحةةعللةةتل بةةللا،ةةر للا م ةةا ل،ارظةةاالا،ةة  ليدةةردلا،باامةةرلا ساسةةرعل
ا،خاصعلأل رظرعلم  علا، ذا  لأل تلأ از لا،جالذعل ا،جًعرا لز رلا،دكالرعلا،ذرلرع ل ا،ًذ ًرللتل بةلللجاة لا،جالذةعل

 ل  ةة ،جللاضةةا للوطةةا رلا،ذًةةللا،لبةةاييلا،ذرلةةي ل  ةةرل26/3/2014ىلا،بًةةعلا،ًرذبةةر لألر ،ةةعلا،كا ةةأللأل ةةا   لماةةلللسةة ال
  رالا   ًا ل ذر لواصرا .ل

ااط  اعللتلإيًا ل الذعلا،ر للا،ذرلرعل ا،جارلا،كب رلا،  لوب ،هللرظًا لا،ًج ًةدلا،ًةرايليةيلورًرةعللج ًذاورةالا،ذرلرةعل -
تلا،ًجا  لا، يلواعلا،ًج ًدل اصعللاضا لوًك تلا،ًرأ  لاس  ايأللا لااةعلا،ذالةعلودةألل دحراالا، غ  رلييل ل رلل

لأل ةةةا   ودةةةأللمرةةاا ل"  ًرةةةعلا،ةةةرظعلا   صةةةاديع" لل21مًةةةالللصةةةرلأل ماي اةةالا،ًةةة وًرلا،سةةةرا لا،سةةةادسل،جًعرةةعلسةةة را ل
يللريرةعل ةرالا،طةر ل ة للا،ة ةر لاسة كًلليذا،راوةهلية ةرل ًبرلا لااعلا،ذالةع ل ا،جةريرل ا،ة  رلأ لا،ًة وًرلل22/2/2020
يةةيلاسةة كًاللل21 ل  ةةا لااذبةةادلهةة الا،ًةة وًرليةةيلوةةللاسةة ًرا ل اةةادل ًعرةةعلسةة را لأمًةةالللصةةرل23-25/2/2020

د  هةةةةالا،ةذةةةةالليةةةةيلدمةةةةعللسةةةةاهًعلا،ًةةةةرأ ليةةةةيلا، رًرةةةةعلا   صةةةةاديعل ا   ًالرةةةةع لإيًااةةةةاعل أهًرةةةةعل  ًرةةةةعلأل ئةةةةعلا   صةةةةادل
 ،اًطر ما لا،صغ ر ل ا،ً اسطع.ل

 

 يف جمال السياسات السكانية: -7

 لأولا: الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في مجال السياسات السكانية:

ًةأللا لااةعلا،ذالةعلا   ًةا لاظ ل ل29/10/2019أل ةا   ل(ل1د. ل (ل5برا لا،ًجا لا،ذرليل،اسكا ل ا، رًرعل  ةعل ،لاعلورة   -
  ل ًبرلا لااعلا،ذالع.10/2/2020 ل لأل ا  ا  لل،اجرعلا س طا  عل،اًجا لا،ذرلي
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د للمرلرةةع ل هةةي:لا،ًًاكةةعلل9لةةتل للةةتلا،ًجةةا، ل ا،اجةةا لا،اطررةةعل،اسةةكا لال بةةرا ل لسةة  ، ةةا كليةةيلا   ًةةا ل ▪
ا  دارةةعلا،اا ةةًرع ل ًاا  ةةعلا،سةةادا  لسةةاطرعلمًةةا  لد ،ةةعل طةةر لد ،ةةعل، برةةا ل ًاا  ةةعللصةةرلا،ذرلرةةع لا،ًًاكةةةعل

 علا،ًا   اارع لا،جًاا  علا،رًررع.ا،ًغرلرع لا،جًاا  علاإلس لر

ا سة راورجرعلا،ذرلرةعل،اسةكا  لألراةالولمًةلل، ثةادللا، جةا  لا،را دةعل ا،خبةرا لا،ًاضاما لا، ا،رع:للاا علا   ًا  ▪
،اجرةةةعلا،سةةةكا ل ا، رًرةةةعليةةةيلا لةةةعلل53 ا،ًًا سةةةا لا،ج ةةةر ليةةةيلوطب ةةةملا،سراسةةةا لا،سةةةكاارع لا،ًطةةةا  عليةةةيلا،ةةةر   ل

 لماةةلللسةة اىلا،خبةةرا لحةةاللا، غ ةةرلا،ةةريًغراييلا،را ةةالمةةتلا، در ةةا لا،سةةكاارعل ا،اجةةر ليةةيلا،ً دةةر  لمبةةرلا  ًةةا
 .ا،ر للا،ذرلرع

 ل اددةةعلي ةةر سل ا  اةةالا،ًسةة جرلاوةةأث رل"حةةالل،اًجاةة لا،ذرلةةيل،اسةةكا ل ا، رًرةةعللاعلطا دةةلاعلا  ًامةةًةةأللا لااةةعلا،ذالةةعلاظ ل -
 ألرداسعلا،ًًاكعلا  دارعلا،اا ًرع.ل"  ااةراا لي ريا"بررعلومبرلل20/5/2020لأل ا   ل "ماللا،سكا لييلا،ر للا،ذرلرع

د ،ةةعلمرلرةةع لهةةي:لا،ًًاكةةعلا  دارةةعلا،اا ةةًرع لا،جًاا  ةةعلا، ااسةةرع لا،جًاا  ةةعلل13 ةةا كليةةيلا   ًةةا ل يةةادللةةتل ▪
علا،جزادر ةةةعلا،ريًبراطرةةةعلا،طةةةذبرع لا،ًًاكةةةعلا،ذرلرةةةعلا،سةةةذاديع ل ًاا  ةةةعلا،ذةةةراق لسةةةاطرعلمًةةةا  لد ،ةةةعل طةةةر لد ،ةةة

ا،كا ةةةةأل لا،جًاا  ةةةةعلا،ابراارةةةةع ل ًاا  ةةةةعللصةةةةرلا،ذرلرةةةةع لا،ًًاكةةةةعلا،ًغرلرةةةةع لا،جًاا  ةةةةعلاإلسةةةة لرعلا،ًا   اارةةةةع ل
 ا،جًاا  علا،رًررع.

ماةةلللسةة ببللا،سةةكا ليةةيلا،ذةةا،علا،ذرلةةي لا،ًسةة جرلا اذكاسةةا لا،ًد ًاةةعل،جاددةةعلي ةةر سل ا  اةةالاةةا علا   ًةةا ل ▪
ةل ل ل لا،ًجةا  لا   صةاديعل ا   ًالرةعل ا،صةدرعليةيلا،جاددةعلوةرالرا ل ا، دريا لا، يلواا هلا،ر للييلاح اا  لع لد 

 ا،سراسا لا،سكاارعلا، يليًكةتل،اةر للا،ذرلرةعلاوخا هةال،ًاا اةعلماا ة لا،جاددةعل  اصةعلماةلللا   ًا لاإل را ا 
 اإلصةا ا ل ا،ايرةا للا،سة را  اها لا،ً ذابةعضذةاع.ل ًةال دةعلا   ًةا لمةرداعللةتلدلرلا،ةئا لا،ً  ر  ل ا،ةئا لا 

 ل اسة خراالة ةر سا،وسامرلماللوبريعلوصا لحالللال رليدراليةيلا،ًسة ببلل، ةطةيلذع ل ا، يللتل أااالأ لا،ً ا 
 ثةةا لا،جاددةةع.لا،ًسةة ببارعل،اًسةةاهًعليةةيلا، خفرةةاللةةتلل ا سةة راورجرا سراسةةا لا، خطةةرطل، ةةأدا لهةة الا،سةة را  اها ل

جاددةعلا،ا لا،اطررعل،اسكا لييلوذز زلا س جا ا لا،اطررعل،ادرللةتلاا طةا لد  لا،ًجا، ل ا،اجا   ًا للدًال دع
للا سة ةاد للةتلا، جةا  لا،ذرلرةعل ا،ًًا سةا لبُلُسةل دةع ًةالوةعلهةعلا، دةريا ليةيلهة الا،طةأ  لألثا هالماللا،سكا ل ل  ل
ل.ا ا،درللتلاا طا للا،ة ر س اللييللاا اعلا،ةُل

ً تل ▪  ل، ذز ةةزلا، رسةة مللةةدلا،ةةان ا لا،ًذررةةعلإلصةةرا ل اواحةةعللخ اةةاللدمةةا لا،ًجةةا،صةةر لمةةتلا   ًةةا لألرةةا لو ةة
 ةةة ل ا م ثةةةا لإمةةةرادلا سةةة راورجرعلا،ذرلرةةةعل،ا خطةةةرطلا،سةةةكاايل ا  ل اإلضةةةايعلإ،ةةةللا،برااةةةا ل ا لا،ذ  ةةةعل ا،جاددةةةع

ًا  رةعلاما اةعل لدمرادل طعلمرلرةعلع ل لا،ةرصلا،ً احعل ا،ةجاا ل ا، دريا لا، يل األاأللا،ر لل  للا نلعلا،دا،ر
 . اصعلأل س  رلا نلا 

ل بةةةرا ًةةةأللا لااةةةعلا،ذالةةةعلا  ًةةةا لاظ ل(للةةةتلهةةة الا،برةةةا ل لًراسةةةثعلا ح ةةةةالل ةةةا، االا،ذةةةا،ًيل،اسةةةكا  ل18ابرةةةرل ورة ةةة اعل، -
  ،ةةجلل لةةرمعللةةتلصةةرر قلا لةةعلا،ً دةةر ل،اسةةكا لألرداسةةعلا،ًًاكةةعلا  دارةةعلا،اا ةةًرعل ،اًجاةة لا،ذرلةةيل،اسةةكا ل ا، رًرةةع

ل". ااةراا لي ريا"وبررعلمبرلل15/7/2020لأل ا   
د ،ةةعلاإللةةا ا لا،ذرلرةةعلا،ً دةةر  للا،ًًاكةةعلا  دارةةعلا،اا ةةًرع د ،ةةعلمرلرةةع لهةةي:لل14 ةةا كليةةيلا   ًةةا ل يةةادللةةتل ▪

 ًاا  ةةةعلا،سةةةادا  للا،جًاا  ةةةعلا، ااسةةةرع لا،جًاا  ةةةعلا،جزادر ةةةعلا،ريًبراطرةةةعلا،طةةةذبرع لا،ًًاكةةةعلا،ذرلرةةةعلا،سةةةذاديع 
 ًاا  ةةعللصةةرلا،ذرلرةةع لا،ًًاكةةعلا،ًغرلرةةع لا،جًاا  ةةعللد ،ةةعلا،كا ةةأل لد ،ةةعل طةةر لسةةط ت د ،ةةعليالسةةاطرعلمًةةا  

 ع.اإلس لرعلا،ًا   اارع لا،جًاا  علا،رًرر
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د اسةةةعلااثةةةا لا،ًثا ةةةر ل،جاددةةةعلي ةةةر سل ا  اةةةال ا  صةةةادياعل ا  ًالرةةةاعل اةسةةةراعل صةةةدراع(لماةةةلللهةةةرفلا   ًةةةا لإ،ةةةل ▪
 ا،ةبةةرا  ل   لا ح را ةةا لا،خاصةةةع للدلةةرلو ةةةر اعلا،ً  ةةةر  ل ا،ةئةةا لا للخ اةةاللا،ةئةةا لا،سةةةكاارعل لخاصةةعلا،ةئةةا 

ةةةًةةةرظع لا،ذًا،ةةةعلا،اايةةةر  لا ُلا،ا،  ئةةة ت لا،ذةةةالا تليةةةيلا،بطةةةا لز ةةةرل رلا،ًذةةةان ل  اصةةةعلواةةةجلا، ةةةيلورأسةةةاالا،رسةةةا  لس 
ا سة ةاد للةتلل ،ا ةا لا،سةكاارعليةيلا،ا ةأللا،دةا،ي ل لدةعلسةبلهةعلا،ب ةايال ا ألي ة علمةتلا، ر  ةزلماةللل ا،طثا (

لةتل  ةايالل   لأ  ة ،جلا، أد ةرلماةللضةر   لمةرالإزةةالل ل ر ا لا،طثا لييلدمعل اادلا،دكالا ل،ا صر ل،اجاددةع
 .اجاألرعل ا،جرسرعل ا،ذراللا،بادعلماللا،را لا   ًامي لخاصعل  ايالا،صدعلاإلل؛نلا ا،سكا ل  أللا 

 مجال السياسات السكانية: ثانياا: الفعاليات التي شاركت فيها األمانة العامة في

 رةا لا، ةا دل،ًجاة ل-ا  ًا ل،اطر ا لا،را ط تلييللجاللا،طثا  لا،  لاظًهللر زل ةًاللييلااعلا،ذالعلا  ا  ألل -
 ". ااةراا لي ريا"وبررعلمبرلل3/6/2020أ   لا لأل ا   ل

ً دةةر ل،اسةةكا ل ا ودةةادل ةةا كليةةيلا   ًةةا للًلاةةا لمةةتلمةةردللةةتلا،ًرظًةةا لا،ر ،رةةعل اإل ارًرةةعل صةةرر قلا لةةعلا، ▪
 ا ير بيل ل سسعل ا ال، ررال ا،ًةاضرعلا    لرعل لر رىلا،طثا لا    لي...ا، .

اةةا علا   ًةةا لوةةأث رل اددةةعلي ةةر سل ا  اةةالا،ًسةة جرلماةةللا  رةةر ل ا،ًراجرةةعل ا،ًثةةاد ا لا،خاصةةعل ا،طةةثا  ل ًةةال ▪
لجةاللا،طةثا  ل اإلضةايعلإ،ةللحا،ةعلا، ذةا  لاإل ارًةيللاا علا   ًا لا،ُثذرلاإل،ك ر ايل ُسُبللا،اصالل،اةاما تليةي

لييلسراقلاا طا ل اددعلي ر سل ا  اا.ل
 

 يف جمال شؤون الالجئني واملغرتبني واهلجرة: -8
 لأولا: الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في مجال شؤوص الالجئيت والمغتربيت والهجر :

ا م ا لييلا د  فلا،بادعلمالل  ايالا،اجر لييلا،ًرطبةعل لا لعلا،ً در للدل  ا ا لااعلا،ذالعلا  ًام تللاظ ًأل -
ل لو رأسةهلا لااةع  ا،ةل   Issue Based Coalition on Migration in the Arab Region (IBC/M)ا،ذرلرةع
ذًةةللا،ر ،رةةع.ل  ،ةةجل لرظًةةعلا،ل ا،ًرظًةةعلا،ر ،رةةعل،ااجةةر ل(اإلسةةكاا ا،اجرةةعلا   صةةاديعل ا   ًالرةةعل،غرلةةيل سةةرال لا،ذالةةع
 ". ااةراا لي ريا"وبررعلمبرلل4/5/2020 ل16/4/2020لأل ا   

  ا كلييلا   ًام تل  ا  لا لعلا،ً در لا م ا لييلا د  ف. ▪

ل ًةةةالوةةةعللرا طةةةعلا، د ةةة را ل،اًرا ذةةةعل   فل  طةةةعلمًاةةةهدةةةوةةةعل ةةة للا   ًةةةام تللرا طةةةعلا،ا  ةةةعلا،ًةاهرًرةةةعل،  ▪
  ا،رظالرع.ل ا،ًرظًعلاالرعلا،اجر لأ لللتلا،ذا،ًيل، وةاقلا  ،للاإل ارًرع

يةةيلإطةةا لمًارةةعلا،ً ا ذةةعل ا سةة ذراضلاإل ارًةةيل، وةةةاقلا،ذةةا،ًيل،ااجةةر لاالرةةعل ا،ًرظًةةعل ا،رظالرةةع لاظًةةأللا لااةةعل -
رةةعليةةيل ا،رظالل ا،ًرظًةةعلاالرةةعلا،اجةةر لأ ةةلللةةتلا،ذالةةعل   ةةعلمًةةللور  برةةعلحةةالل"ا،ًرا ذةةعلاإل ارًرةةعل، وةةةاقلا،ذةةا،ًي

لإمةةرادلدمةةعل ةةر ا لا،ةةر للا م ةةا لحةةال" لألاةةرفل ةةااةراا لي ةةريا"وبررةةعلمبةةرلل25/6/2020ل لأل ةةا   ا،ًرطبةةعلا،ذرلرةةع"
ا،ًجال ل  ،ةجل ا،طةرادعللةدلله الييلا،اامر لا، جا  ل وثادلل، وةاقلا  ،للا،خاصعل ا،ًرا ذعلاإل ارًرعلا،اطررعلا، با  ر

 لا، ذا  للدل  ةا  لا لةعلا،ً دةر لا م ةا ليةيلا دة  فلا،بةادعلماةلل  ةايالل جر ،جرعلاإلسكاا ل ا،ًرظًعلا،ر ،رعل،اا
لا،اجر لييلا،ًرطبعلا،ذرلرع.

د ،ةعلمرلرةعل لًلاة تلمةتلا،ًكاوة لا،اطررةعل،ًرظًةا لل12للةتلأل ةراعللًلاةيلاعللطةا  ل140 ا كلييلا،ا  ةعلحةاا،يل ▪
 لررعلا،ذالاعلييللجاللا،اجر لييلا،ر للا،ذرلرع. اإلضايعلإ،للمردللتلا،طثكا لا،اط لا لعلا،ً در لا،ً خصصع

ورا ،ةةةألل   ةةةعلا،ذًةةةلللثةةةادسل أهةةةرافلا وةةةةاقل مًارةةةعلا سةةة ذراضلاإل ارًةةةيليةةةيلا،ًرطبةةةعلا،ذرلرةةةع ل   ةةةز لماةةةلل ▪
واحةأللا،ةرصةعل،ةة حل ةا لا،ربةاشلألة تلأ لل ا،ًكااا لا،ًخ اةعل،ارًا الا،ًب رحلإلمرادلا س ذراضا لا،اطررعلا،طالرع

 يللرظًا لا لعلا،ً در لا،ً خصصعل لًلايلا،ر للا،ذرلرع.ا،ساد للًلا
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 ثانياا: الفعاليات التي شاركت فيها األمانة العامة في مجال شؤوص الالجئيت والمغتربيت والهجر :
ير قرةالأا،ًك ة لاإل ارًةيل،ًرظًةعلا،اجةر لا،ر ،رةعل،ًرطبةعل ةًالللهًةاظ للا،ة  لا،لا،ةع يةيلا   ًةا لا لااةعلا،ذالةع ةا  ألل -

 طةعلا، أهة ل ا سة جا علا سة راورجرعلا، ةيل"حةاللل"  ةااةراا لي ةريا"وبررةعلمبةرلل21/5/2020لأل ةا   ا،طرقلا  سط ل ل
ل.ل"ير قراأييللرطبعلا،طرقلا  سطل  ًاللل19-طا ل اي ر ا،ًرظًعلا،ر ،رعل،ااجر ل،ًردلاالأطاب اا

 ذلةةعلا،ًرظًةةعلا،ر ،رةةعل ا،سةةاد ل  سةةا لل رةةع ةةا كليةةيلا   ًةةا لير ةةملمًةةللا،ًك ةة لاإل ارًةةيل،ًرظًةةعلا،اجةةر لا،ر ، ▪
لتلمةت اإلضةايعلإ،ةلللًلاة ييل لللت:لا،جًاا  علا، ااسرعل ا،ًًاكعلا  دارةعلا،اا ةًرعل  ًاا  ةعلا،سةادا  ل،ااجر ل

  اا لد ،رعل ا لصاع.

ا ر تل، ابرةعلًخ اةاللأاةاا لا،ًسةامرا لا، ةيلية علوبةريًاال،اًاة،لاس ذراضةاعل رال  سةا ل ذلةا لا،ًرظًةعلا،ر ،رةعل،ااجةر ل ▪
ية عللةدللخ اةالللرظًةا للا،ة  ا، ذةا  ل ا   ةاا للةدلا، طةرقلإ،ةللل دُلةز  لل ي ةر سل ا  اةالاا طةا اح را اواعل لرةدل

لاإل ةةا  وةةعلل ًةةالا لةةعلا،ً دةةر ل حكالةةا لا،ةةر لل، ةةًا ل صةةاللهةة الا،خةةرلا لا،ةةللا،ًاةةا ر تليةةيلا،باةةرا لا،ةةل ا.
أصةثحل ل ةرللةتلا،ًاةا ر تلمةا،ب تل سةب ل  ةادللهل ةراأ لل  لا،ثطا،عس لا لإ،للورالرا لا نلعلماللا،ًاا ر تل ا وةا ل

إ،ةةلل ،ةةج لوةةعلمةةرضلأ ،ا ةةا لا،ًرظًةةعلا،ر ،رةةعل،ااجةةر ل ةة للا،ًرحاةةعلا،ًبباةةعل، ذز ةةزلا سةة جا عللا،سةةةر.ل اإلضةةايع
لع ا،ًرظًةل لس  ،علا وصاللاإل ارًيل ا،سراسةا.ل  رلأللا،س ر ل19- اي راا طا لي ر سللتلل  ر  لا،ا ا  ل،ادر ل

اًرا ذعلاإل ارًرعل، وةةاقلا،ذةا،ًيللةتلأ ةللا،اجةر لاالرةعل ا،رظالرةعل،لاس ذراضاعلا،ر ،رعل،ااجر ل  للا،جاسعلا،لاارعل
وذكة لا، ةيل بةا  رل وبةريعلا،ل ييلا،ًرطبعلا،ذرلرعل ا، د  رلا،جا  ل،برا ل ر ا لا،ًس  ، تل ا،ر للا،ذرلرعلع ا،ًرظً

حةاللل2/12/2020-1ليةاليا،ةاطري للةدلاإل ةا  لإ،ةللا،ًة وًرلاإل ارًةيلا،ة  لسةُرذبرل لا وةةاقلماةللا،ًسة اىل ورة
 ا،ًرا ذعلاإل ارًرعل، وةاق.

 ا،اجةر ل ا، ربةلل ا،ًربلةملل19- اي ةرلل ا  أللا لااعلا،ذالةعليةيلا   ًةا لا  لل،ةر ةملا،ذًةللاإل ارًةيلا،ًذرةيل جاددةع -
 لرداسةعل" ل ةااةراا لي ةريا"وبررةعلمبةرلل21/5/2020لأل ةا    ا،ذرلرةعلا د  فلا،بادعلمالل  ايالا،اجر ليةيلا،ًرطبةعلتل

  ةا  ل لرظًعلا،صدعلا،ذا،ًرةعل لرظًةعلا،ذًةللا،ر ،رةع ل م ةا عل،جرعلاإلسكاا ل ا،ًرظًعلا،ر ،رعل،ااجر للط ر علأل تل
لا لعلا،ً در لا م ا لييلا د  فلا،بادعلمالل  ايالا،اجر لييلا،ًرطبعلا،ذرلرع.

  ا  للتل  ا  لا لعلا،ً در لا،ً خصصعل ا،ًذررةعل ةا،اجر ل  اددةعل اي ةرلل7   ًا للًلاا لمتل ا كلييلا ▪
  اإلضايعلإ،لل داسعلير ملا،ذًل.ل ييلا،ًرطبعلا،ذرلرعل19

 ارًةةيلاإل ارًةةي ل د  لير ةةملا،ذًةةللماةةللا،ًسةة اىلاإلرطةةاقلا،ماةةللل19-سةةبلللراقثةةعل اددةةعل اي ةةرا   ًةةا للاةةا ع ▪
جاددع ل ًالاا علا   ًا للسةاد لا،طةر ملا،ًر عرةعل،ةر ةملا،ذًةل ل  طةعلا،للا م ا ل،ًكايدعلييللسامر لا،ر ل

 .2023إ،للل2020مًاهل  للا،ة ر للتل

 ا،اجةر ل ا، ربةةلل ا،ًربلةةملل19- اي ةةر ةا  أللا لااةةعلا،ذالةعليةةيلا   ًةا لا،لةةاايل،ةر ةملا،ذًةةللاإل ارًةيلا،ًذرةةيل جاددةعل -
 ا،ةة  ل" ل ةةااةراا لي ةةريا"وبررةةعلمبةةرلل9/6/2020لأل ةةا   لالا،اجةةر ليةةيلا،ًرطبةةعلا،ذرلرةةعا دةة  فلا،بةةادعلماةةلل  ةةايلةةتل

  ةا  لا لةعل لرظًةعلا،صةدعلا،ذا،ًرةعل لرظًةعلا،ذًةللا،ر ،رةع ل لذ ةا علل ا،ًرظًعلا،ر ،رعل،ااجةر لااإلسكال،جرعلورأسهل
ل.ا،ً در لا م ا لييلا د  فلا،بادعلمالل  ايالا،اجر لييلا،ًرطبعلا،ذرلرع

  ا  للتل  ا  لا لعلا،ً در لا،ً خصصعل ا،ًذررةعل ةا،اجر ل  اددةعل اي ةرلل7 ا كلييلا   ًا للًلاا لمتل ▪
 ييلا،ًرطبعلا،ذرلرع.ل19

 ل وةةعللرا ذةةعللطةةر  ل طةةعلمًةةللير ةةمل19-اةةا علا   ًةةا لأاطةةطعل داسةةعلير ةةملا،ذًةةلليرًةةالي ذاةةمل جاددةةعل اي ةةر ▪
لكاارعلاارلااللرظًا لا،ًج ًدلا،ًةرايليةيلإرحلورة  ها ل ًالوعللرا طعل ا اططعلا،ًب ل2023-2020ا،ذًلل،اة ر ل

 ا اططعلا،ًخ اةع.



23 

اظًةةهللر ةةزلسراسةةا لا،اجةةر لودةةأللمرةةاا ل"ا،ذرةةاللا،بةةادعلماةةللا،رةةا للا،ةة  Webinar ا،ةةةليةةي ةةا  أللا لااةةعلا،ذالةةعل -
ل.1/7/2020ل  أل ا لادا لا،ذا،ع"لأ  اا لاظرللتللخ االلل:19- اي ر  ا لأليي ا،اجر للا   ًامي

ةي ذةرضل،ةهلا،ذُللا،ة  لا   ًةاميا،با لا، ا لماللا،ذراللا،بادعلماةللا،رةا للا،لWebinar هرفلا،ة ▪ الللةتلا،رسةا لً 
نلةةعللةةتلن ةةاد ل طا،ةةعل لز ةةرللةةتلا وجةةا ل ا،ثطةةرل  حةة  ل،رةةهلهةة الا إ لوةة دىلأ لةةاليًكةةتلل19ل-نلةةعل اي ةةرأثرةةا لأ

 ا،اجر لز رلاالرعلا،خطر .

لةعل،طة   لا،اجةر لألا ئةعلا لا،ةر ،يا،ًس طةا لل-ا،سة ر /ل ةا لد اااةال:لةتلل ل ً دةرث تل درسة  تلُ ةا،رباشلليي ا كل ▪
للةةا  ل ل ا،سةة ر /ل ةةتاجا راأسةة ا لماةةعلا   ًةةا ل ا،جر ًةةعل جالذةةعلألرلرغاةةاالل-ا،ً دةةر ل،اًةةرأ  ل ا،سةة ر /ل  رةةللي ا بةةا 

لأسةة ا  ل جالذةةعل ةةا   .ل- ةة تلير ةةرلا ل/ ل ا،سةة ر  أسةة را،را جالذةةعللااةةاشللا سةةر للر ةةزللرةةدلا،ذرةةاللل-سةةرغر ا
  اإلضايعلإ،للمردللتللًلايلا،ًرظًا لا،ر ،رعل لرظًا لا،ًج ًدلا،ًرايل ا لا،صاع.

ماللا،رسا ل  اصعلا،ذًاللا،ًاةا ر تللةتلا،رسةا لل19-نلعل اي رورا للا،رباشلا،ذاا  لا   ًالرعل ا   صاديعل  ▪
نلةةعللةةتلا وةةةا ليةةيللذةةر  لا،ةبةةرل مرةةاللضةةرل واا ةةدلا ل ا،ًرةةانلا،ذةةالا تليةةيلا   صةةادلز ةةرلا،رسةةًيل مةةال  ل

ةأُليةرادلأ،للمرال ًاللهة الا،ةئةعل لإلدلاإل ا  لل  ضاماعأا،رسا ل ن اد لييلهطا عل وةعلل ًةاا،دًايةعلا،باااارةع.ل رهعلس 
 لد ااةةعلدا ااةة ل أثةةرالماةةلليبةةرا لا،ذريةةرللةةتلا،رسةةا لا،ذةةال  ل ا،ًرةةانلللصةةاإل ةةا  لإ،ةةللانديةةادلا،خةةافللةةتلا 

،ةلل ةرلا لا،ةرمعلإ وذرضاعل، س غ للا،جرسيل سب لمرال  ادل ثكا لدمعلا  ًاميل ايرعل صةذالعلا،اصةالل
 ا،ذالعلييلا،ر للا،ًس بباع.

سةةااقلا،ذًةةللأ ضةةا لا، طةةغ لل لأحةةالل"وةةأث را لوةةرالرا ل اددةةعل ا  اةةالماةةلللمًةةل ةةا  أللا لااةةعلا،ذالةةعليةةيل اسةةعل -
  ااةراا ".لي ريامبرلوبررعل"ل8/7/2020لأل ا   بلللرظًعلا،ذًللا،ذرلرعلا، يلوعلورظرًااللتل  لا،ذرلرع"ل

سةةااقلا،ذًةةللا،ذرلرةةعل ةة للا،ًراحةةللأورا ،ةةألل اسةةعلا،ذًةةللوةةأث رل وةةرالرا ل اددةةعل ا  اةةالماةةللا،ًةةاا دلا،ثطةةر عل ل ▪
ادالل حًايةةةعلل تلا،اوةةأا ح ةةةابلأل ةةةل:  رفرةةةعلا، ذالةةلللذاةةةاللةةتل ةةة لل نلةةعنلةةعل  ةةة للا ا،ًخ اةةةعللرةة لألرايةةةعلا 

 ًةةال ةةاالصةةاأل اعل ةةا،ة ر س.لإا،ًةةاوة ت لوةةاي رلا،ةةرمعلا،ًةةا،يل صةةدا لا،ًطةةا  د ل دمةةاد لدلةةولا،ذًةةاللا،اةة يتلوةةعل
ا،دةادليةيلا، اورةا لا،ًسةاهًعليةيلوزايةرللا اخةةاضا،ًسةاهًعليةيلل:ورالرا لا،جاددةعللةتلااحرةع ذرضلا،ً درثا ل

مةةرادلا،ةبةةرا ليةةيلا،ًرطبةةعلا،ذرلرةةع.ل ًةةالوةةعلألا لةةة صةةاديع ل ا ومةةردلمًارةةا لاإلزةة قلا،جزدةةيلأ لا،كاةةلل،ألاطةةطعلا  
ا، ر  ةزلماةلل  اصةأللا،جاسةعلإ،ةللأهًرةعلسافليذااا للتلابة لا، غ يةع.لاسًعللا ا لل52 لحاا،يلأاإل ا  لإ،لل
ودة ةةزلا   صةادل ا،ذًا،ةع لدمةةعلا،طةرادا ل ا،اوةةاداللل:لةتل ة ل،ًاا اةةعلهة الا، ةرالرا  ل  ،ةةجل، نلةعلاا سة جا عل

وةعلا، أد ةرللةتلااحرةعلل ًةال ا،ر ل لحًايعلا،ذًاللييللكا لا،ذًل ل اإلضايعلإ،للا م ًادلماللا،داا لا   ًامي.
ذةةرل،ريةةدلا دا لا،ًارةةيلاسةة ًرا لا، ذاةةرعل ا، ةةر   لا،ًارةةيلمةةتل ُلل هًرةةعلا سةة لًا ليةةيلا،ًةةاا دلا،ثطةةر عأللماةةل:أ ةةرىل

ألرةةا لا،بةةر ا لا،ً ذابةةعل ةةت را ا لأهًرةةعلي ةةاعلإ،ةةللأًةةل ل ل  سةة لا،ًاةةا ا ل لاادثةةعلاح را ةةا ل ل طاثةةا لسةةاقلا،ذ
 ا،صدعل ا،س لعلا،ًاررعل س لعلا،صدع.

 ا،ًربلةملل" ا،اجةر ل ا، ربةلل19-ا،را ةدل،ةر ةملا،ذًةللاإل ارًةيلا،ًذرةيل جاددةعل اي ةر ا   ًةا " ا  أللا لااعلا،ذالةعليةيل -
  ااةراا ".لي ريامبرلوبررعل"ل20/7/2020لأل ا   ل ا د  فلا،بادعلمالل  ايالا،اجر لييلا،ًرطبعلا،ذرلرعلمت

يةةةيلل19 ةةةا كليةةةيلا   ًةةةا للًلاةةةا لمةةةتل  ةةةا  لا لةةةعلا،ً دةةةر لا،ً خصصةةةعل ا،ًذررةةةعل ةةةا،اجر ل  اددةةةعل اي ةةةرل ▪
 ا،ًرطبعلا،ذرلرع.

لاةةا علا   ًةةا لأ ضةةا لا،ًاةةا ر تلاإلث ةةال  تليةةيلا،ًًاكةةعلا،ذرلرةةعلا،سةةذاديعل ا،جًاا  ةةعلا،رًررةةعليةةيلوةةللوةةرالرا  ▪
  ةا  لا لةعلا،ً دةر ليةيلإطةا لا لااةعلا،ذالةعل ل ل اإلضايعلإ،للا اططعلا، يلوبةاالألاةال ةلللةتل19- اددعل اي ر
ًُلل يةيلا،ًرطبةعلا،ذرلرةعل19- اددةعل اي ةرا، نلعل،ًاا اعلوةرالرا لا س جا عل نليةيلإمةرادل طةعلمًةللدةر ل ا، بةرالا،

ل.2023-2020ير ملا،ذًلل،اة ر ل
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 جتماعات التنسيقية التي عقدتها األمانة العامة في مجال شؤوص الالجئيت والمغتربيت والهجر :ثالثاا: اللقاءات وال

لاإلسةةكاا،جرةةعل للا،ذالةةعل لو رأسةةهلا لااةةع  ا،ةةلعمًةةللا دةة  فلا،بةةادعلماةةلل  ةةايالا،اجةةر ليةةيلا،ًرطبةةعلا،ذرلرةةلإطةةا يةةيل -
لةةعلا،ً دةةر لا،ً خصصةةع لمبةةر لا لااةةعلا،ذالةةعل لرظًةةعلا،ذًةةللا،ر ،رةةع ل ذ ةةا عل  ةةا  لا ل ا،ًرظًةةعلا،ر ،رةةعل،ااجةةر 

ل8/4/2020 ل30/3/2020لأل ةةا   ل، دة  فللةةدل ةلللةةتلا،ر سةا لا،ًطةةا   تل" ةااةراا لي ةةريا" بررةعلألمةر لا  ًامةةا ل
ل18/5/2020 ل4/5/2020 ل29/4/2020 ل22/4/2020 ل21/4/2020 ل14/4/2020 ل13/4/2020 
ل10/8/2020 ل22/7/2020 ل7/7/2020 ل6/7/2020 ل11/6/2020 ل9/6/2020 ل1/6/2020 
 11/8/2020. 

  رفرةةةةعلا ا ةةةةًاال ا،ذ ةةةةا ع لل   طةةةعلمًاةةةةهل وةةةعل ةةةة للهةةةة الا   ًامةةةةا للرا طةةةعلا،ا  ةةةةعلا،ًةاهرًرةةةةعل، دةةةة  ف ▪
 اإلضةةةةايعلإ،ةةةةلل رفرةةةةعللطةةةةا  عللرظًةةةةا لا،ًج ًةةةةدلا،ًةةةةرايليةةةةيلا دةةةة  ف.ل ًةةةةالوةةةةعل ةةةة للا   ًامةةةةا للرا طةةةةعل

  ا،رظالرع.ل ا،ًرظًعلاالرعلا،اجر لأ لللتلا،ذا،ًيل، وةاقلا  ،للرًرعاإل الا، د  را ل،اًرا ذع

أل ةةةةةا   لبةةةةر لا،ةةةةةر   لا  ،ةةةةلل،ا  ةةةةةعلا،ذًةةةةللا، ر  برةةةةعلا، ةةةةةيلمُلل:لةةةةتلل  لدًةةةةالوةةةةعللرا طةةةةةعلا، د ةةةة را لا،خاصةةةةةعل ُكةةةة ▪
ل  أل ةةةةةةا للر ا، ةةةةةةيلُمبةةةةةةا  ةةةةةةعلا،ذًةةةةةةللا، ر  برةةةةةةعل، ا،ةةةةةةر   لا،لاارةةةةةةعلل  ةةةةةةااةراا "لي ةةةةةةريامبةةةةةةرلوبررةةةةةةعل"ل25/6/2020
 ا،رظالرةةعليةةيلا،ًرطبةةعلل ا،ًرظًةةعلاالرةعلا،اجةةر لأ ةةلللةةتل لحةالل"ا،ًرا ذةةعلاإل ارًرةةعل، وةةةاقلا،ذةا،ًي13/8/2020

ل، وةةةةاقلا  ،ةةةللا،خاصةةعل ا،ًرا ذةةةعلاإل ارًرةةعلا،اطررةةةعلا، بةةا  رلإمةةةرادلا،ذرلرةةع"ل،ةةةرمعل ةةر ا لا،ةةةر للا م ةةا لحةةةال
لل اةعل ذةرضلل حظاواةال لب رحاواةالحةالللطةر  ل ةر للا،ًجال؛لح ةعل الةألل ةله الييلا،اامر لا، جا  ل وثادل

 ا مًال ل اإلضايعلإ،لل ادًعلا،ًطا   تل ا،ساد لا،ً درث تلي اًا.

لةدل ةللل  ةااةراا "لي ةريامبةرلوبررةعل"ل22/7/2020أل ا   ل ييلاة لاإلطا ل الأللا لااعلا،ذالعل ذبرلا  ًا لورسربيل -
ا،ر ،رةةعل،ااجةةر  ل ا،سةة ر/للع ا،ًرظًةة ارًةةيل،اطةةرقلا  سةةطل  ةةًاللأير قرةةال،ًك ةة لاإللةةريرلال-ا،سةة ر /ل ةةا ل  ل ةةاد ل:لةةت

 ا،ر ،رعل،ااجر .لعلس طا لا،ًريرلا،ذاال،اطرقلا  سطل  ًاللأير قرال ا،ًرظًل-ملًا لألابرسي

 دةةعلا   ًةةا لأ  ةةةهلا، ذةةا  لا،ًسةةة ببارعلألةة تلا،ًرظً ةةة ت ل  رفرةةعلمًةةةللا دةة  فلا،بةةةادعلماةةلل  ةةةايالا،اجةةر ليةةةيل ▪
ا،ذًةلللةدل لل ألارفلوذبئةعللرظالةعلا لةعلا،ً دةر ل كةللإط قل ثكعلا لعلا،ً در ل،ااجر بعلا،ذرلرعلييلضا لا،ًرط

 ا،ةر  لا،ة  لسةةافلل لةةتلأ ةللدمةعلا،ةر للا م ةا ليةيلا، ذالةةلللةدلا،اجةر ل ًرةدلا،طةر ا لماةلل ًرةدلا،ًسة ا ا 
 وباال هلا لااعلا،ذالعلييله الا،طأ .

 ا، ذا  للدلا،ًةاضرعلا،سالرعل،أللعللر ،يلحالل"ا،رز حلا،را ايلييلا،ًرطبعلا،ذرلرع"ا،رلً وًا،، د  رل،ذبرلييلإطا لا -
ورة  اعل،ابرا ا لا،صاد  لمتللجا ل الذعلا،ر للا،ذرلرعلماللا،ً در ل،ط   لا،  ئ تل ا،ًرظًعلا،ر ،رعل،ااجر  ل  ،جل

وأ  اهلاظراعل،ا طا ا لا،ر ،رعلل وعل7/4/2020-6لالييمبراللاعل ا، ىل ا للبر للييله الا،طأ  لا،ًس ا  تلا،انا  ل ا،بًع
لي رياوبررعل"مبرلل21/7/2020أل ا   للاعلورسرقرلاعلمبر لا لااعلا،ذالعلا  ًامل ا،ًروثطعل اا طا لي ر سل ا  االا،ًس جر

،ً در ل،ط   لا،س رللس  للأ للا، رس مل،رىل الذعلا،ر للا،ذرلرعل ا،ًةاضرعلا،سالرعل،أللعلال:لتلل  لدااةراا "للدل ُل
اإل ارًيلل ا،ًك  لا،ذالع  ا،سراسع ا،ذ  ا  لس  للا،س ر  ا،ًةاضرع ل للس  للا،ذ  ا لا،خا  رعلل ا،س ر ل ا،  ئ ت
 ا،ر ،رعل،ااجر .لع،اًرظً

لي ةةرياوبررةةعل"لمبةةرل2020 ةةاالا،طةةر ا ل ا، طةةا  ليرًةةاليخةة لإلكاارةةعلمبةةرلا،ًةة وًرل ةة للا،رلةةدلا   ةةرللةةتلمةةاال ▪
الوعللرا طعل رفرعلوذريلل ر للأمًاللا،ً وًرل،   ًتللرا طعلورالرا ل وةأث رل اددةعل ا  اةالماةلل ً لدااةراا "

 ا،رانح تلدا اراع.
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دمةةألل  ،ةةهلإ،ةةللأهًرةةعلوكلرةةاللاعل لأصةةر  لا لااةةعلا،ذالةةعلألرااةة20/6/2020 ًراسةةثعلا، ةةاالا،ذةةا،ًيل،  ئةة تلا،ًاايةةمل -
 ارًرةةعل ا،ر ،رةةع ل، ةةًا لوةةاي رلسةةبللا،رمايةةعلا، ذةةا  لألةة تل ايةةعلا طةةرافلا،ًذررةةعلماةةلللخ اةةاللا،ًسةة ا ا لا،اطررةةعل اإل

ا، نلةةعل،  ئةة تل ا،رةةانح تل وبةةريعلا،ةةرمعلا   صةةاد ل ا   ًةةاميل،اةةعليةةيلوةةللا،ظةةر فلا سةة لرادرعل سةةب لوةطةةلل لةةا ل
ماةةللأهًرةةعلأ ليةة ثرلإمةةاد لوا رةةهلا،ًةةاا دلا،ًا،رةةعللةةتلأ ةةلللكايدةةعل لةةا لللااةةعلا،ذالةةعليةةيلألراااةةا أدةةر لا  ل19-داي ةةر

ر لييلا،برةا لماةللأهًرةعلأ لوكةا لحبةاقلنلا لا،رز حل اح را ا لا،  ئ ت.ل ًالأد لاساارعل دا  االماللا س جا علاإل
سل ماةللضةر   لا ل رةا لمةتلاوخةا لأيةعلوةراأل رل ةرليكةا لة ةر لا،ا،  ئ تللدا اعلأساسراعلضًتلا،جاادلا،ًب  ،عل،ًاا اعل

 ،اال ثا لسابرعلما اع.ل

مروةةةهلا،ًةاضةةةرعلا،سةةةالرعل،أللةةةعلا،ً دةةةر ل،طةةة   لألل"لوسةةةج ايي ةةةريا"لااةةةعلا،ذالةةةعليةةةيل ةةةا  أللا ل يةةةيلهةةة الاإلطةةةا  ▪
سةةةامرل دةةةر ل طةةةا لوةةةعل  ،ةةةهلوا رةةةهل سةةةا،عللةةةتل بةةةللا،سةةةة ر لا،ةةةر  ا  لا لةةة تلا،ذةةةاالا،ً ل لا،  ئةةة تلألاةةة الا،ًراسةةةثع

ل، بريعلا،رمعلا، نال،  ئ تل ا،رانح ت.ل ا،ط   لا   ًالرع
 

 يف جمال الرتبية والتعليم والبحث العلمي: -9

  أولا: الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي:

داديًرةةةعلا،ذرلرةةةعل،اذاةةةاالا ل–ا ،كسةةةالل– ا، ااسةةةكالبةةةرا للةةةدلير ةةةملمًةةةللا،خلاعلورسةةةرقرلاعلًةةةأللا لااةةةعلا،ذالةةةعلا  ًامةةةاظ ل -
كا ةة ا، كرا،ا رةةال ا،ربةةللا،ثدةةر (ل ًُ   ،ةةجل ل" ةةااةراا لي ةةريا"وبررةةعلمبةةرلل16/6/2020لأل ةةا   ل اللألاضةةدلإطةةا لا،خطةةعا،

لطةةا لا،خطةةعل،  ًا ةةلللةةدللسةة جرا ل ضةةدإطةةا لا،خطةةعلا،سةةا بعل ودةةريلاال دد ةةاللا، ذةةري  لا، نلةةعلماةةللإ،ًرا ذةةعل
ا ل  ،ةجليةيلإطةا لل ا ذةعلورة ة لا،بةرا ا لا،صةاد  لمةتلا،بًةعلا،ذرلرةعلا، ذارعلا،ةريل ا،ًذريل ة لل اددةعل ا  اةال لةال ذةر

( ل  اصةةععلا،بةةرا لا،خةةاصلألاضةةدل طةةعلوطةةا رل2019ا، رًا ةةع:لا   صةةاديعل ا   ًالرةةعليةةيلد  واةةالا،را ذةةعل أل ةةر  :ل
 ا،ذرلرع.ل الاعل،ًرظالعلا، ذارعلا،ةريل ا،ًاريلييلا،ر ل

لي ةةريا"وبررةةعلمبةةرلل29/6/2020أل ةةا   لل لةةدلا،ًرظًةةعلا،كطةةفرعلا،ذرلرةةعلاعللطةة ر لاعلورسةةرقرلاعلًةةأللا لااةةعلا،ذالةةعلا  ًامةةاظ ل -
ا للةةةر ليلوذاةةةرعل وذاةةةعلا،كثةةةا ل   ،ةةةجليةةةيلإطةةةا لل ا ذةةةعلورة ةةة لا،براةةةالولا، ةةةر  بيلودةةةأللمرةةةاا ل"ورًرةةةعل ةةةةا" لدةةةااةراا 

لعيةيللدايظةةلل23/8/2019–19ل ة للا،ة ةر ًسةة بر ليةيلا،ةر للا،ذرلرةع"ل ا،ة  لااذبةةرل،ارةانح تل ا،  ئة تليةيلا لةادتلا،
ل19/5/2019لااةعلا،ذالةعلأل ةا   للة  ر لا، ةةاهعلا، ةيل  ذ اةالا  ل  ،جليةيلإطةا لورة ة لا،ًرايرعل جًاا  عللصرلا،ذرلرع

ةج( لا،ا ئةةعلا،ذالةةعل، ذاةةرعلا،كثةةا ل أسةةل ارًةةيل، ذاةةرعلا،كثةةا ا،ًرظًةةعلا،كطةةفرعلا،ذرلرةةع للر ةةزلا، ااسةةكالاإلل:لةةدل ةةلللةةت
لرةةعل،  ئةة تل ا،رةةانح تلا،ذةةر للطةة ر عللةةتلأ ةةلللدةةالا  ،ةةللا،قرةةاال أاطةةطعإ جًاا  ةةعللصةةرلا،ذرلرةةع ل ا، ةةيلواةةرفل

لرةعل ةاد  تلماةللا،عةةرعلل دةر  تللةةتلا لاعل، ًك ةراعللةتلا،دصةاللماةللا،دةةرلا داةللا، ةر   للةتلا، ذاةةرعل،ركااةاالأيةراد
 ييللج ًذا لا،ًذريع للدللراما ل ضذاعلا،بااااي ل دمعل ضذاعلا،رةسيل ا   ًامي.لا   ا،ًطا  علا،بر ل

 

  ثانياا: الفعاليات التي شاركت فيها األمانة العامة في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي:

صلر ل اةملُية:لأير قرةال ا  أللا لااعلا،ذالعلييلا،ً وًرل يردلا،ًس اىلحالل"وذز زلا، ذاعليةيلد للا،طةرقلا  سةطل  ةا   -
ل  ا، ذةا  للةدلا،برةجلا،ةر ،يل جًاا  ةعللصةرلا،ذرلرةع ،ا ذا  لاإل ارًي" لا،  لاظً هل نا  لا، رلرعل ا، ذارعل ا، ذارعلا،ةريل

  ا،باهر .ل14/2/2020-13ليالي

 ا،ةر  ا  /لل رلرةع ن رلا، رلرعل ا، ذارعل ا، ذارعلا،ةرةيل جًاا  ةعللصةرلا،ذلا،ر  ا /لطا قل ا يأمًاللا،ً وًرللاي  ح ▪
لريرل سعلا، ذاةرعليةيلا،برةجللJaime Saavera ا،س ر/لل  اارالا،ًطامل ن ر لا، ذا  لا،ر ،يل جًاا  عللصرلا،ذرلرع

 .ا،ر ،ي
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 ن ا لا، رلرةةعل ا، ذاةةرعلماةةللا،ًسةة ا  تللا،سةةاد لا،ًرظًةةا لا،ًذررةةعل ةةا، ذارع ل مةةردللةةتمةةردللةةتل ةةا كليةةيلا،ًةة وًرل ▪
 . ل ًجاللا، ذارعالذر   برا ل لل ا،ذرليل ا،ر ،ي

لةةةا ا لحةةاللا،رطةةاملا، ذارًةةةيليةةيلد ،اةةع للةةةتلأل ةةراع:ل ًاا  ةةعللصةةةرلا،ذرلرةةعل د ،ةةعلاإللاعلمر ضةةةل ةةرالا،ًطةةا  ا ل ▪
   ًاا  عل  ررا.لا،ذرلرعلا،ً در ل د ،علياسط تل ا،ًًاكعلا،ذرلرعلا،سذاديعل ا،ًًاكعلا  دارعلا،اا ًرع

اجرةةعلا،رادًةةعل،اثدةةعلا،ذاًةةيل ا أل كةةا ليةةيلا،ةةر للا،ذرلرةةعلا، ا ذةةعل،اًرظًةةعل ةةا  أللا لااةةعلا،ذالةةعليةةيلا   ًةةا لا،لا،ةةعل، -
ل"لأل ةةةةةةةةةةةةا    ةةةةةةةةةةةةااةراا لي ةةةةةةةةةةةةريا"وبررةةةةةةةةةةةةعلمبةةةةةةةةةةةةرلبةةةةةةةةةةةةرل ا،ةةةةةةةةةةةة  لمُللا،ذرلرةةةةةةةةةةةةعل،ا رلرةةةةةةةةةةةةعل ا،لبايةةةةةةةةةةةةعل ا،ذاةةةةةةةةةةةةاال أ،كسةةةةةةةةةةةةا( 

18/5/2020. 

ا،ًجةةا  لطةةا لا،ذةةاال،اثدةةعلا،ذاًةةيلا،ذرلةةيليةةيل ضةةدلهركارةةعل،اخطةةعلا، رة  يةةعل،ةةاثرب يل"اإلهةةرفلا   ًةةا لإ،ةةلل ▪
 لرا طةةةا ل ذرةةةاا للاعلورةةةا للا   ًةةةا لمر ضةةة ل ل"ا   ًالرةةعل ا،لبايرةةةعل ا   صةةةاديع"ل "ا، صةةةررالا،ذرلةةةيل،اجالذةةةا 

 ."ا،ثدعلا،ذاًيلا،ذرليلييلولل اددعل ا  اا"

 .(لد ،علمرلرع17  ب راعللتل ل ا كلييلا   ًا لث ثا لم ااعل ▪

وةذ للا اة احل ا، طةكبرجلألة تللرادةزلا،ثدةعلا،ذاًةيلًرأل:لمردللتلا، اصرا لا،االعلا، يلو صر لمتلا   ًا ل ▪
 ةةادز لا، ً ةةزلا،ذرلةةيل،اثدةةعلل لإطةة قإيجةةادل ،رةةعل،ةةرلطلا أل كةةا ل بطةةا لا،صةةرامعل حا ًةةعلا،ثدةةعلا،ذاًةةي لا،ذرلرةةع

لدمةعل وطةجردلا  دةاالا،ذاًرةعل ودريرل دماد لورو  لأ ،ا ةا لا،ثدةعلا،ذاًةيلا،ذرلةي لا،ذاًيلماللزرا ل ادز لاالل
 ا،ذرلي.ط قلأسبا لا،ثدعلا،ذاًيلإا،ذًللمالللاا ا اا لا،الادرعلا،ًس جر ل ا،ًرثذلعل  رفرعلل ا لراضا،ً ذابعل

يةيلوةللوةرالرا لي ةر سل ل ل ا،خاصلألةة"ا، ذارع"ل2030ييلإطا لل ا ذعلورة  لا،ارفلا،را دللتلأهرافلا، رًرعلا،ًس رالعل -
  ًا لاإل ارًيلحةاللوةأث رل اددةعل ا  اةالماةللقرةاسل  صةرلا،ة ذاعليةيلدا  االا،ًس جر ل ا  أللا لااعلا،ذالعلييلا 

لةةتللا لااةةعلا،ذالةةعماةةللا،ةرما لا، ةةيلواب اةةالل ل  ،ةةجلألرةةا عل" ةةااةراا لي ةريا"وبررةةعلمبةةرلل1/6/2020أل ةةا   لا،ةر للا،ذرلرةةعل
 لذارلا، ااسكال،ؤحصا ل،اًطا  علييلا   ًا .ل

  نا ا لا، رلرةةعلل لكاوةة لاإلحصةةا لا،اطررةةع للرافلا، رًرةةعلا،ًسةة رالع  ل هةةال لا،اطر ةةال ةةا كليةةيلا   ًةةا لا،ًرسةةب ▪
ا، ااسةةكا للرظًةةعل ا،ايةةادلا،رادًةةعل،ةةرىل ل ا،اجةةا لا،اطررةةعل،ا رلرةةعل ا،لبايةةعل ا،ذاةةاال  ا، ذاةةرعليةةيل ذةةبلا،ةةر للا،ذرلرةةع

    ،جللكاو لا، ااسكالاإل ارًرعل ا،اطررع ل ا،ًرظًا لا،ر ،رعل اإل ارًرعل ا لا،صاع.

لك ة لا، رلرةعلا،ذرلةيلل لذاةرلا، ااسةكال،ؤحصةا  للك  لا، ااسكالاإل ارًةي:ل لللتللتلاعلتلا   ًا لمر ضو ً ▪
 ا، دةةةريا لا، ةةيلواا ااةةالا،ةةر لليةةةيلإا ةةاالألرااةةا لا، ذاةةةرعللا جةةا  لا،اطررةةعاس ذراضةةاعل، ًةةالو ةةةًتلل.،ةةر للا،خاةةرو

لد ،ةةعلياسةةط ت للا،جًاا  ةةعلا،ابراارةةع للا،اا ةةًرعلرةةعا،ًًاكةةعلا  دا،كةةلللةةت:ل  ،ةةجلا،ردرسةةرعلا، ةةيلوسةةبباالهةة الا نلةةع ل
 .د ،عل طر ل

ًُصةةغرلا،ًذرةةيل" ل ةةااةراا لي ةةريا"وبررةةعلمبةةرلل22/6/2020أل ةةا   ل ةةا  أللا لااةةعلا،ذالةةعليةةيلا  ًةةا ل - ،ةر ةةملا،ذًةةللا،
علا،ذةةا،يلاضةةدل طةةعلورة  يةةعل،ا صةةررالا،ذرلةةيل،اجالذةةا  ل ا،ةة  لوةةعلام ًةةادلصةةرغ هلا،راادرةةعل ةة لللةة وًرل ن ا لا، ذاةةرأل

لرا طةةعللطةةر  لا،خطةةعللألوًةة ل جًاا  ةةعللصةةرلا،ذرلرةةع لل26/12/2019لأل ةةا   ا ،كسةةاللرظًةةعل ا،ةة  لاظً ةةهلل ا،ذةةر 
ًُب رحةة اعإ،ةةللا،اجرةةعلا،ل ثرةةعلا،ًذررةةعل ً ا ذةةعلورة ةة لا، صةةرراللالةةتلا،ةر ةةم لماةةللأ ليةة عل يذاةةلعا، رة  يةةعلا، ةةك  ًُط  لةةتلل ا،
ل.2020لوًان/  لل ارليا، ال ل  ،جال اودادلا،جالذا لا،ذرلرعجالذعل لرظًعلا ،كساا لااعلا،ذالعل،
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 الثقافة وحوار احلضارات: جماليف  -10

 أولا: الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في المجال الثقافي:

 لا سةة لراديلااذبةةرلا   ًةةال،اجالذةةع لألةةرما للةةتلا،ًرظًةةعلا،ذرلرةةعل،ا رلرةةعل ا،لبايةةعل ا،ذاةةاال لت ةةرافلا،سةة رلا لةة تلا،ذةةاا -
ل"  ةةااةراا لي ةةريا"وبررةةعلمبةةرلل11/5/2020لأل ةةا   ا،ةةان ا لا،ًسةة  ، تلمةةتلا،طةة   لا،لبايرةةعليةةيلا،ةةاطتلا،ذرلةةيلل،اسةةاد 

،ًةة وًرلل(21 ا،ةةرايعل ن ةةر لا،لبايةةعليةةيل ًاا  ةةعللصةةرلا،ذرلرةةع ل دةةر لا،ةةر   للورأسةةأللا   ًةةا لا،ةةر  ا  /لإيرةةاسلمبةةر ل
 .يرعلييلا،اطتلا،ذرليا،ان ا لا،ًس  ، تلمتلا،ط   لا،لبا

 .وأث را لأنلعل ا  االماللا،بطا لا،لباييلييلا،بارا لا،ذرلرعلاا علا   ًا  ▪

د ،ةةعلمرلرةةع لهةةي:لا،ًًاكةةعلا  دارةةعلل(20 ا،ةةان ا لا،ًسةة  ، تلمةةتلا،طةة   لا،لبايرةةعللةةتللا،سةةاد  ةةا كليةةيلا   ًةةا ل ▪
اا  ةةعلا، ااسةةرع لا،جًاا  ةةعلا،جزادر ةةعلا،ريًبراطرةةعللةةا ا لا،ذرلرةةعلا،ً دةةر  للًاكةةعلا،ثدةةر ت لا،جًا،اا ةةًرع لد ،ةةعلاإل

ا،طةةذبرع ل ًاا  ةةعل  بةةاوي لا،ًًاكةةعلا،ذرلرةةعلا،سةةذاديع ل ًاا  ةةعلا،سةةادا  ل ًاا  ةةعلا،ذةةراق لسةةاطرعلمًةةا  لد ،ةةعل
ياسةةةط ت لد ،ةةةعل طةةةر ل ًاا  ةةةعلا،بًةةةرلا،ً دةةةر  لد ،ةةةعلا،كا ةةةأل لا،جًاا  ةةةعلا،ابراارةةةع لد ،ةةةعل، برةةةا ل ًاا  ةةةعللصةةةرل

 ل.ا،ًًاكعلا،ًغرلرع لا،جًاا  علاإلس لرعلا،ًا   اارع لا،جًاا  علا،رًررعلا،ذرلرع 

ةرل  ،اةالأ لا،د لد لذاا لأ لا،ل تلا مًاللا   ًا ل كاًعلا،س رلألحلااي  وعل ▪ رلا،صةديلا ح ةران لا،ة  ليرضة هلا،ةر للج 
 كةلللكاااواةةال لةةالوةةزال لل،ادةرللةةتلوةةرالرا لوةطةيلي ةةر سل ا  اةةالأثبةأللأ لا،لبايةةع ل ًطةة ركلإاسةاايل ةةالد ل ااةةأل

 س اعل،اصًادل ا، ااصلللدلاا ر ل  س رميلا،اضدلا،جريرل لال طالللتلحبادمللخرةةعللرا ذةعلدقربةعل  ضةا ل
ا،بطا لا،لباييلح لليكا ل اد اعلييلد ،رالا،ذرلرعلمالللاادثةعلا، دةا  لا،داصةاعل ا،ً غ ةرا لا، ةيلوةرضةاالا،ًرحاةعل

 .ا،بادلع

رل ،رلأمًرلا،ًريرلا،ذاال،اًرظًعلا،ذرلرعل،ا رلرعل ا،لبايعل ا،ذااالأ لأنلعل لا لي ةر سل ا  اةالدًالأدرلا،ر  ا /للدً ▪
ا،ًس جرلأثبأللأ لا،ذا،علد لللرحاعل،علوكتلل ا ذعلو طا للجاألا اال ضةدل ،رةا لمًةلل لةرالول لطةا  دلاسة لرادرعل

ًُل  . ييللبرل اال طا لا،لبايع لعد لا لوأ  لييلا م ثا لهطا عل ذبلا،بطاما لا،د ا عل اح را اواالا،

ةة ▪ ماةةللأهًرةةعلا،ةةر  لا،ةة  لواعثةةهليةةيل اً اةةالا،ةةرايعل ن ةةر لا،لبايةةعل جًاا  ةةعللصةةرلا،ذرلرةةعللز لا،ةةر  ا  /لإيرةةاسلمبةةر   
لا تليةةيلحبا،اةةاللةةتلأ ةةللا، خفرةةاللةةتل طةةأ لا،دجةةرلا،صةةديلماةةلل ةةرادحلا،ًةةااطر تلاا،لبايةةعل كةةلللكاااواةةال ا،ذةة

ا،خطةةعلا سةة ثاقرعلا، ةةيلام ًةةرواال ًاا  ةةعللصةةرلا،ذرلرةةعل،ًاا اةةعلوةطةةيل لةةا للرضةةأل اسةة ًرا لا، ااصةةلللذاةةع ل م
 .لتلااذكاساوهلا،سابرعلدا  االا،ًس جرل ا،در ل

 ل19ل-أألةةرنلا،سة ر/لإ اسة ال ال ر ةةزلا،ًةريرلا،ذةاالا،ًسةةامرل،البايةعليةيللرظًةةعلا، ااسةكالأ لأنلةعل اي ةةر يةيل اً ةه ل ▪
جعلا،غاملا ضطرا  ل،اً سسا لا،لبايرةعل ا،ًذةا،عل ا،ًاا ةدلا ثر ةعل ا، ا  خرةعلمطاأللا،اصاللإ،للا،ًاد لا،لبايرعلا ر

 ل ةةةا، را لا،لبةةةاييل لا،ذةةةالا تليةةةيللخ اةةةالل طامةةةا للطةةة راعلإ،ةةةللأ لهةةة الا،اضةةةعرعلأضةةةر لل يةةةيلا،ذةةةا،علألةةةاالا،ةةةز ا 
 .ا،صراما لا،لبايرعل اإلألرالرع

أهةعلاإل ةرا ا لا، ةيلاوخة واالا،ةر للا،ذرلرةعل،ًاا اةعلمتلا   ًا لمردللتلا، اصةرا لا،االةعلا، ةيلو ةًرأللل  لر لص ل ▪
 للةال ذةرل ا  اةاًرحاةعلماللا،بطا لا،لباييل  ططاةالا،ًسة ببار عل،ل19-ي ر سل اي را، أث را لا،ًثا ر ل نلعلوةطيل

ل، كةا لا،لبايةعل ةز اعل درسةراعللةتلا،ة ةر س  ،را ل ضدلاسة راورجرعلمرلرةعلُلاحةر ل،ًجاألاةعلصةذالا للرحاةعللةال ذةرل ل
  ل اإلضايعلإ،للا،ذااصعلا،ذرلرعلا،لبايرع.ا،دل

"اإلألةرا لا،ةرةيلألة تلحةاللاةر  ل لذةرضلل  ا، ذا  للدلا،جًعرعلا،ذرلرعل،اد ةا  ل ا،ةرةا لاإلسة لرعلا لااعلا،ذالعاظًألل -
 ". ااةراا لي ريا"وبررعلمبرلل12/7/2020 لأل ا   ل"ح   لنلا ( لا،ًاضيل ا،داضر
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 . اإلضايعلإ،للمردللتلا،ةراا تل ا،ًبرم تل ا،اطتلا،ذرليل للا،ذرلرع ا كلييلا،رر  لمردللتلا،ر ل ▪

 در ل طا لا،طة   لا   ًالرةع لأ ةا  للةتلل-ا ل تلا،ذاالا،ًسامرلا،سة ر لا،ر  ا  /أمًاللا،رر  ل كاًعللوعلاي  اح ▪
ا،كب ةةرل،اًبةةر لر  لا،ةةعلا، ةةأث را لا،سةةابرعلا، ةةيل،دبةةألل ا،بطةةا لا،لبةةاييل ا،ذةةالا تليرةةه ل أدةةر لماةةللأهًرةةلإ،ةةل  ،اةةال
ةياةاليسة طردلوبةريعللُلل؛لدلا،جاا لا،ًخ صعل ا،ر ،ةع وةاماهل ا، الرةعلأ لل؛لح ةع ةر ت مةيلاالةتلزلثبةاييليريةدلرج 

 للكايدةةةعلا،ظةةةااهرلا   ًالرةةةعل ا   صةةةاديعلا،را ًةةةعلمةةةتلا نلةةةا وً ةةةرلإ،ةةةلل لوبةةةاللمرةةةرللخةةةاطرلا،الةةةا ل داًةةةال
لل.ا،ًج ًدل،ًال،اعللتلوأث رل ا لأل تلا،راسا،ةذا،علييلأحرلا د ا لهعلليا،ًبرما ل

ً رأل:لةتلا،ًدةا  للاعلاا طةأللا،رةر  لمةةرد ▪ ا،ة  ا لا صةطراميل ددا  لأنلةةعل لاإلألةةرا ليةيلنلةتلا،كا  اةةالا،االةةعلا، ةيلو ة
ي ةةر سل ا  اةةالا،ً دةةال لا،خةةر اللةةتلا نلةةعلإ،ةةللمةةا،علا،ةةةت لاإلألةةرا لا،خزيةةيلألةة تلا،ًاضةةيل ا،داضةةر لا،ًاضةةيل

مًةاللا،رةةر  ل ًذةةرضلأل اا اةةأللل.ثامةةعل ا،جرايرةج لاإلألةةرا لا،ًصةةر لا،بةريعل ا،دةةريعليةةيليةتلا،ردةةأل ا،داضةرليةةيلا،ط
دواةا لإألةراماواعلا،ةكر ةعل لالةا  لا،سلإلألةرا لا،ةرةاا تلا، طةك ا  تل ة للي ةر لر  لك ةيُليراااعلمرلرةاع لل75إ،ك ر ايل ا كليرهل

 .زفل ا،رسرول ا،طثامعل ا، صا رلا،ةاوازرايي أمًا،اعلا،ةررع لا، يلور ًيلإ،لليرا لا، صا رل ا،ردألل ا،خ

لأل ةةةةا   للحًايةةةةعلا،ًاةةةةتلا،ًاسةةةةرقرع لبُل ا، ذةةةةا  للةةةةدلا،ًجًةةةةدلا،ذرلةةةةيل،اًاسةةةةربللاةةةةر  لحةةةةاللُسةةةةلا لااةةةةعلا،ذالةةةةعلاظًةةةةأل -
 ". ااةراا لي ريا"وبررعل لمبرل16/8/2020

ةاةةالنلةةعلا، ةةيل ا ل يةةيلوةةللا ا ةةدلا،اضةةدلا،ًاسةةربيلا،ذرلةةيلمةةرداعللةةتلا،ًدةةا  لا،االةةعلا، ةةيلو  ةةًتلا،رةةر  للاا طةةأل ▪
أألةرنللثةاد ا لوطةجردلا،ًااهة لا،ذرلرةةع ل ل لألةرا ،ؤاًةا اللثةاد ا ل الةأللألاةالا،جاةا لا،رامًةعلاةا ل لوةطةيل لةا ل ا  ل

ا،ةةر  لا،ةة  ل،ذب ةةهللرصةةا ل للجاددةةع ا، لخاصةةعلا،طةةثاألرعللراةةا ليةةيللجةةا،يلا،ذةةزفل ا،غرةةا لا،ذةةرل  تلأثرةةا لاا طةةا ل
وجةا  لاا دةعل ل لالةا ا،صدا لا،ًاتلا،ًاسةرقرعلأثرةا لوةطةيل ل تلا،ر للا،ًا،يلأ  ًاميلييل رلعلوا ا، ااصلل

سةةًدألل ت الةةعلا،ذةةر ضلا،ًاسةةرقرعل  يةةر لا،ًةةرد دلا،ًةةاد للاإل،ك ر ارةةع،ًثةةاد ا لسةةاكااللاسةةرب ا لمبةةرلا،ًرصةةا ل
لجةةةالليل  صةةةاد لا،صةةةذ ل ا،رةةةاوولمةةةتلأنلةةةعلا،الةةةا ل،اذةةةالا تليةةةا طةةةرقللب رحةةةعل،ًذا،جةةةعلا،اضةةةدل ل لصةةةداألاا 

ا،ًرطبةةعلا،ذرلرةةعلللب رحةةا للسةة ببارعل،ادةةةابلماةةللا،ًاةةتلا،ًاسةةرقرعليةةيلوةةلللةةر   ل لا،ًاسةةربللأيةةراداعل ل سسةةا 
  جاادحللًاثاعلييلا،ًس ببل.

" ا ةةدلا،اغةةعلا،ذرلرةةعليةةيلا، ذاةةرعلا،ذةةاالودةةأللمرةةاا لاةةر  لل  ا، ذةةا  للةةدلا،ًجاةة لا،ةةر ،يل،اغةةعلا،ذرلرةةعلا لااةةعلا،ذالةةعوةةرظعل -
أويلمبةةرلا،رةةر  ليةةيلإطةةا للةة  ر لا، ةةةاهعل ةة ل ل" ةةااةراا لي ةةريا"وبررةةعل لمبةةرل2020ل  ل/لل ةةارلأزسةةط ا،ذرلةةي" ل ةة 

 ا،ًا ذعلأل تل الذعلا،ر للا،ذرلرعل ا،ًجا لا،ر ،يل،اغعلا،ذرلرع.

رفرةعل ل  ضدلا،اغعلا،ذرلرعلييللراحللا، ذاةرعلا،ذةاارعلوب رعل رفمرداعللتلا،ًدا  لا،االعلا، يلو  ً ت:لورا علا،رر  ل ▪
لىلةر لإمرادل ور   لأساو  لا،اغعلا،ذرلرعلي عل ا،ا ةهلا،كةايي للالإ ال ا لوأ،راللراهولا،اغعلا،ذرلرعلييلا، ذارعلا،ذاا

هللهرةاكلم  ةعلألة تللسة اىلودصة لل لاه ًاالأساو  لا،ًاادلا  رىل ا،اغعلا،ذرلرعلييلا،ذًارعلا، ذاًرعلييلا،ًرا س
 لتللطكاعلوذارعلا،اغةعلا،ذرلرةعليةيلا، ذاةرعلا،ذةاالا،ذرلةيأيتلوكًُل ل ا،اغعلا،ذرلرعلا،ط  ل وةا اعلييلا، ذارعل لذري اع

 . ضدلا،اغعلا،ذرلرعلييلا، ذارعلا،ذاالا،ذرليلحلالا،اا  لمًاهلإلص 

 ثانياا: الفعاليات التي شاركت فيها األمانة العامة في المجال الثقافي:

ا،ة  لاظ ً ةهلا،ًرظًةعلا،ذرلرةعل،ا رلرةعل ا،لبايةعل ا،ذاةاا ل،البايةعلا،ذرلرةع لليةيلا  ًةا لا،اجرةعلا،رادًةعا لااعلا،ذالةعل ا  ألل -
،ً ا ذةعلورة ة ل ةرا ا لا،ةر   لا،داديةعل ا،ذطةر تل،ًة وًرلا،ةان ا ل  ،ةجل ل" ةااةراا لي ةريا"وبررةعلمبةرلل20/4/2020أل ةا   ل

 ل اإلمةةرادل،اةةر   ل15/10/2018-14يةةاليلا،بةةاهر لا،ةة  لُمبةةرليةةيلا،ًسةة  ، تلمةةتلا،طةة   لا،لبايرةةعليةةيلا،ةةاطتلا،ذرلةةيل
لةا ا لا،ذرلرةعلا،ً دةر ل ة للا،ة ةر لأألةالوبةيليةيلد ،ةعلاإلًريرةعلا،لاارعل ا،ذطر تل،اًة وًرلا، ةيل ةا للةتلا،ًبةر لمبةرهال 

 .17/12/2020-16لتل
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 دةر  للةا ا لا،ذرلرةعلا،ًد ،علاإل لد ،علمرلرعلهي:لا،ًًاكعلا  دارعلا،اا ًرعل(13  ا كلييلا   ًا للًلاا لمتل ▪
سةةةاطرعلل لًاكةةةعلا،ثدةةةر ت لا،جًاا  ةةةعلا،جزادر ةةةعلا،ريًبراطرةةةعلا،طةةةذبرع لا،ًًاكةةةعلا،ذرلرةةةعلا،سةةةذاديع ل ًاا  ةةةعلا،ذةةةراق

 ا،جًاا  ةةةعلل ا،ًًاكةةةعلا،ًغرلرةةةعل  ًاا  ةةةعللصةةةرلا،ذرلرةةةعل د ،ةةةعل، برةةةال ا،جًاا  ةةةعلا،ابراارةةةعل د ،ةةةعلياسةةةط تل مًةةةا 
 .اإلس لرعلا،ًا   اارع

رل  ،اةالماةللضةر   لد ةأ لل ل ا، ةيا،ًريرلا،ذاال،اًرظًةعلا،ذرلرةعل،ا رلرةعل ا،لبايةعل ا،ذاةاالا،س رعلا،جاسعل كاًلوعلاي  اح ▪
علذةرل،اة ذاءل  اةا لأل طةا رل ،رةا لا،ذًةلل ا، ااصةللمةتل ُلالا س ةاد للتلا  ضا لا،جرير لا، يليرض االأنلةعلي ةر سل 

ةة،ا،لبةةاييللللإدا  لا،طةةأ بُل وذًةةرعلا،ةادةةر ل اس طةةرافلا،ًسةة ببلل اد طةةافلُسةة  دمةةالل  ل،اةةال بةةللحةةر ثااألنلةةا ل ا، دسء
إ،للا،طر  لييلوب رعللرىلوأث رلا نلةعلا،صةدرعلا،دا،رةعلماةللا، رةا لا،لبةاييل ا، ةرالرا لا، ةيلسة  رو لمةتللخ اةالل
اإل ةةةرا ا لا ح ران ةةةعلا، ةةةيلاوخةةة واالا،ةةةر لل،ادةةةرللةةةتلوةطةةةيلا،ذةةةر ى ل ًةةةالدمةةةالإ،ةةةللا،ًطةةةا  عليةةةيلوأث ةةةعلا،ًرصةةةعل

 ارةةةعلا، ةامارةةةعلا، ةةةيلسةةة طاباالا،ًرظًةةةعلماةةةلللا ذاةةةالماةةةلل ةةةثكعلا ا راةةةألل ا،برااةةةا ل ا،ةةةر ا طلاإل،ك ر ارةةةعلاإل،ك رل
 ،اةذا،را ل ا، ظاهرا ل ا اططع.

اا علا   ًا لا،اضدلا،لبةاييليةيلا،باةرا لا،ذرلرةعليةيلضةا لإ ةرا ا لا،دجةرلا،صةديلا ح ةران ل اس طةرافلا،ة ةر ل ▪
ا،ذااصةةةةعلا،ذرلرةةةعل،البايةةةةع ل لي ل لطةةةر  لودةةةةريعلا،خطةةةعلا،طةةةةالاعل،البايةةةعلا،ذرلرةةةع ل ،ا ةةةا لا،ذًةةةةللا،لبةةةاي ا، حبةةةعل

 تلإلاطا للرظًعلا ،كسا. ا ح ةالل ا،  رىلا،خًس ل

لةر ا لا، ةرااليةيلا،باةرا لا،ذرلرةع لا،ة  لاظً ةهلا،ًرظًةعلا،ذرلرةةعلل،اسةاد يةيلا   ًةا لا سة لراديللا لااةعلا،ذالةع ةا  ألل -
ماةةللا،ذًةةللا ثةةر ل ا،ً دةةةيليةةيلا،باةةرا لل–19داي ةةرل- لحةةالل"وةةأث را ل اددةةعلي ةةر سل ا  اةةا،ا رلرةةعل ا،لبايةةعل ا،ذاةةاا

 ل". ااةراا لي ريا"وبررعلمبرلل7/5/2020ل لأل ا   ا،ذرلرع

لةةةرير لا،ًر ةةزلاإل ارًةةةيلا،ذرلةةةيل،ا ةةراالا،ذةةةا،ًيل ا،ثدةةةر ت( ل اإلضةةايعلإ،ةةةللد ،ةةةعلمرلرةةةع لل19 ةةا كليةةةيلا   ًةةا ل ▪
مةردللةةتلي ةة علمةتللطةةا  علا،طةا  ع( لل-،دةة لا، ةةراالا،لبةاييليةةيلا،ةاطتلا،ذرلةيل إيكةةر اللةريرلا،ًر ةزلاإل ارًةةي ل

 ا،خبرا ل ا،ً خصص تلييللجاللا، راا.

يةيلا   ًةا لا،ًطة ركلا،سةةا دل،اجًعرةعلا،ذًالرةعل ا،خةال ل،ًجاة لاإلدا  ل،اًجاة لا،ةر ،يل،اغةةعللا لااةعلا،ذالةع ةا  ألل -
 ل د ةةةا لأم ةةةا لا،جًعرةةةعلا،ذًالرةةةعل،اًجاةةة لا،ةةةر ،ي ل" ةةةااةراا لي ةةةريا"وبررةةةعلمبةةةرلل21/7/2020ا،ذرلرةةةع لأل ةةةا   ل

  دةر للجاة لل  در ل طةا لا،طة   لا   ًالرةعل-ا ل تلا،ذاالا،ًسامرلا،سة ر لا،ر  ا  أللا  ًا للجا لاإلدا  لس لورأ ل ل
 ل.إدا  لا،ًجا 

 
 

 


