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 تابلطلا ميدقت )'إ ةوعد

 

 2022 :9مت7س/لوليأ 1 س/م-,ا بلطلا خ$رات

ظنملا
ّ

 :Hصق :Hمس ةسسؤم ةذّفنملا ةم

 مالعإلا لئاسو ةنضاح - ب$رق عورشملا ناونع

 نHطسلف / نانبل ناYملا

 2023 :9مت7س/لوليأ 30 - 2022 رcوتكأ/لوألا ن$رش_ 1 ذيفنتلا ة:[ف

 
 

 عورشملا نع ةماع تامولعم .أ 

اقرط ةعّونتملا ةيجولونكتلا تارّوطتلا تدجوأ ،kl 2011 ةيcرعلا تاروثلا عالدنا ذنم
ً

امدق عفدلل ةديدج 
ً

 

 ،ةديشرلا ةمكوz,او ،ةيطارقميدلاو ،تا$ّرz,ا لوح نHنطاوملا ءارآ لقنو ،ماعلا شاقنلا ليعفت هاجتاب

لقتسملا نHّيفاz~لا ّنكل .ةيمالعإلا ةيدّدعتلاو
ّ

Hُلئاسو تدعاس ��لا – صرفلا هذ� نم اودافتسا نيذلا ن 

�امتجالا لصاوتلاl، kl بك ةجردب ا�لي�س_ ��ع ،ا��ايادبH:ةدوع ىدل ش/م��لل اوضّرع_ نأ اوثبل ام – ة 

ا:Hيغ_ تد�ش ��لا ةقطنملا لود نم ددع kl ة�zسم تاعازن عالدنا وأ مكz,ا ��إ ةيعمقلا ةمظنألا
ً

ايسايس 
ً

. 

ارود ىدأ "ديد�,ا مالعإلا" ّنأ رمألا اذ� يفني ال ،كلذ عم
ً

 :Hثأت ةدا$زو ةديدج تاوصأ را�ظإ kl ةيم�ألا غلاب 

ةصاخ ،ةشّم�ملا تاعوم��او ،ةيطارقميدلل نHلاوملا نHطشانلاو ،بابشلا
ً

اراYتبا :¡كأ لاYشأ رو�ظ عم 
ً

 نم 

  .ميمصتلاو l¦ولونكتلا رّوطتلاو ةفاz~لا kl ب�اوملا باz¥أ نHب طcري ٍوحن ��ع ،ةيمقرلا ةفاz~لا

 ،نHّيفاz~لل معاد راطإ دوجو ةيطارقميدو ة$رح :¡كأ عمتجم وحن ªlس يأ ط:[ش§ ،كلذ ��ع ًءانب

لقتسم مالعإ لئاسو ءوش» kl ةدعاسملل
ّ

 لئاسولا هذ� تاردق ءان7ب ةصا-,ا تايلآلا ز$زع_ بناج ��إ ،نكل .ة

اضيأ دمتع§ نأ راطإلا اذ� ردجي ،ةيمالعإلا
ً

اراسم 
ً

ايلعافت 
ً

 ومنلل ةطخ عضو ��ع يمالعإ ق$رف ل¯ دعاس§ 

  .ا�قيبطتو ةمادتسالاو

 ةينو:[كلإ لئاسو دوجو ز$زع_ ��إ "مالعإلا لئاسو ةنضاح – ب$رق" عورشم �ªس§ ،كلذ ��إ ةفاضإلاب

لقتسم
ّ

ت امن/ب ،ةيمالعإلا لئاسولا هذ� ىظحتسف .ةيمالعإلا ا��ئ/ب راطإ kl ة
ُ

 لمعلا جذامنو ا��ارا�م رّوط
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ثؤملا ىوت�zا نم :9كأ ٍردق :Hفوتو ا�لمع قاطن عيسوت ةصرفب ،ا� ةصا-,ا
ّ

 ماع لYشµ ا�:Hثأت ةدا$ز عم ،ر

  .عمت��ا ��ع

ت ،قلطنملا اذ� نم
ُ

ةوعد :Hصق :Hمس ةسسؤم قلط
ً

  :ا�فد� ،تابلطلا ميدقت ��إ 

 .معدلا جمانرب نم ةيناثلا ةرودلا kl ةكراشملل ةيمقر ةيمالعإ لئاسو 4و 3 نHب ام رايتخا -

 ،ةين�ملا ةمادتسالا ز$زع_ kl م�اس_ ،نHطسلفو نانبل kl مالعإلل ةليدب ة$ؤر عضو kl ةم�اسملا -

  .ةدو�,ا ةيلاعلاو ،ةساسz,ا ةيطغتلاو ،ةيقالخألا ةيقوثوملاو

 ةمكوz,ا لثم ئدابمو ٍلثُم ةّدع ز$زع_ ��ع نازكتري ليدب باطخ قالط«و ةيتاؤم ةئ/ب ءاش»إ -

 داسفلا kl قيقحتلاب ّقz,او ،ةيطارقميدلا ةكراشملاو ،:Hبعتلا ة$رحو ،ةيدّدعتلاو ،ةديشرلا

  .حئاضفلاو

 :¡كأ ةين�م ة:Hسم ءانب ��ع ةليدبلا تاYبشلا فلتخم kl نيدعاصلا نHّيفاz~لا ةدعاسم -

  .ةيسايسلاو ةيقالخألا م��ارابتعا عم ÀÁÂامتت ،ةمادتسا

  :�lي ام ��ع لصحتسف ،معدلا نم ةديفتسملا مالعإلا لئاسو امأ

 قيبطت لالخ نم ،ةمادتسالا نم ردق :9كأب ا�اوتحم ل$ومتل ةمزاللا تاودألاو تاي�Ãنملاو لئاسولا .1

  ؛ةركتبم ةيداصتقا جذامن

ادانÅسا ا��ّصنم ��إ تارا$زلا فيثكت ��ع ةدعاسملا .2
ً

  ؛تانايبلا ليلحت تايجم:9ل قّمعتملا ٍم�ف ��إ 

كمي امم ،ةماعلا تاقالعلا مي�افم ثدحأ .3
ّ

Çب ا�لمعل ج$و:[لا نم ا�Hراقتم تاّصنم نcا$ركف ة
ً

 تامظنمو 

  ؛ةيميلق«و ةيلحم ةيموYح :Hغ

  ؛ةينقتلا تاردقلاو ق$رفلا ومن ��ع HÉك:[لا لالخ نم ا�اوتحم ةدوجو ةين�ملا ا�:Hياعم ر$وطتل معدلا .4

 ؛ھميظنتو ،ھعÌزوتو ،ىوت�zا رشËل كسامتم جذومن ةغايص ��ع ةدعاسملا .5

  ؛ة$ويz,او ةيلاعفلا نم نكمم ردق :9كأcو رركتم لYشµ ا�عورشم مييقت kl ةدعاسملا .6

 ميدقت تايلمع kl تاداشرإ نم ةدافتسالاو ،ةيلاملا تادئاعلاو ل$ومتلا ��ع لوص�zل صرف ��ع عالطالا .7

  .عÌراشملا قيبطتو تابلطلا

µكراشملا رايتخا ةيلمع ءا��نا دعHن:  

افاد�أ ،رايتخالا ا�Ðلع عقو ��لا مالعإلا لئاسو عم نواعتلاب ،:Hصق :Hمس ةسسؤم دّدحُتس
ً

 ةلباقو ،ةدّدحم 

 ةيمالعإ ةليسو ل¯ تاجايتحا بسحب ةلّصفم نوYت نأ ��ع ،دمألا ةدّدحمو ،ةيعقاوو ،ةقيقدو ،سايقلل

 ل¯ فاد�أ قيقحتو ،حيz¥ لYشµ فعضلا طاقن ة�,اعمب عورشملا أدبي نأ نكمي ،كلذ دعµ .ةكِراشم
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ادانÅسا ةيمالعإ ةليسو
ً

 ز$زع_و ،ا�لوصو قاطن عيسوتو ،ةHÉم ا�Ôاطعإ ةيغµ ،ا��ارا�مو ا�Çم ّل¯ ةوق طاقن ��إ 

 ومنلا ��ع ا��دعاسمو ،ةيمالعإلا لئاسولا هذ�ل مزاللا معدلا :Hفوت عورشملا نمضيسو .ّدح ÕÁÂقأ ��إ ا�رثأ

 مأ ،ةينقتلاو ةيفz~لا ا��ارا�م ر$وطت لالخ نم كلذ ن̄اأ ،دّيج ىوتحم ميدقتو ،ةمادتسا :¡كأ ةق$رطب

 .ةيلاملا تادئاعلا قيقحت ةيناYمإ kl قّمعتلا مأ ،يمالعإلا ا�روضح وأ ا��كبش ز$زع_

 

ةف̄ا طورشلا تابلطلا باz¥أ klوتس§ نأ بجي( ةيل8ألا 56ياعم   .ب
ً

( 

ايلصأ ًىوتحم جتËت ��لا ةيمقرلا ةيمالعإلا تاسسؤملا ●
ً

 عيمجتل عقوم نع ةرابع تس/لو( 

  .)رابخألا

 .ةعاسلا اياضقو رابخألا لوح ًىوتحم جتËت ��لا تاسسؤملا ●

لقتسملا تاسسؤملا ●
ّ

ايسايس ة
ً

 .ا�ل$ومت رداصم نأشµ ةفاّفشلاو 

 .نHطسلف kl وأ نانبل kl تاسسؤملا ّرقم نوYي نأ بجي ●

ظوم فوفص kl عّونتلل ا�ما:[حا ت7ثت ��لا تامظنملل ة$ولوألا ىطعُ_ ●
ّ

 سلجم ءاضعأو ا�Ðف

 .ا��يطغ_ عيضاومو ا��رادإ

 

لعتملا :Hياعملا 1 -.ب
ّ

 ة$ر$رحتلا ةيلالقتسالاب ةق

  .ا��رادإ وأ ةلودلا ةيكلمل ةعضاخ ةيمالعإلا ةليسولا تس/ل .1

  .ةيمسر تا�ج :Hثأتل ،تا$وتسملا فلتخم ��ع ،ةيمالعإلا ةليسولا تارارق عضخت ال .2

 ةيعÌرشÅلا نHتطلسلا ءاضعأ م�Ðف نمب( نHيسايس نHلوؤسم ةيمالعإلا ةليسولا ّمضت ال .3

  .ا��اسايس ��ع :Hثأتلا ��ع ن$رداق نونوYي ،ا��رادإ سلجم kl )ةيذيفنتلاو

امعد ةيمالعإلا ةليسولا ىّقلتت ال .4
ً

 وأ ةنزاوملا تاصّصخم لالخ نم ةيدادبÅسا ةيموYح تاطلس نم 

  .معدلا اذ� ��ع دمتع_ ال ةيمالعإلا ةليسولا ة$رارمتسا ّنأ �Ùع§ امب ،ةيموzY,ا حنملا

 ءانبل ةاد̄أ ةيمالعإلا ةليسولا نويس/ئرلا ا�وفظوم وأ ةيمالعإلا ةليسولا باz¥أ مدختس§ ال .5

  .ةصاخ ةيسايس ةيÚيح

اروشËم تس/ل ةيمالعإلا ةليسولا .6
ً

ايلخاد 
ً

الثم( ةكرش نمض 
ً

 وأ نHفظوملل ةّدعم تاروشËملا نوYت 

  .)ءاّرقلا ةماعل ال ةكرشلا نئاcز
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ةادأ تس/ل ةيمالعإلا ةليسولا .7
ً

 :Hثأتلاو طغضلا ةسراممو ةماعلا تاقالعلا ËÛÜل كلاملا ا�مدختس§ 

  .ةصا-,ا ھz,اصم نHمأتل

 

لعتملا :Hياعملا  2 -.ب
ّ

 ميقلاب ةق

  .ةيطارقميد ٍميقب ةيمالعإلا ةليسولا عّتمتت .1

اّم�م ًىوتحم ةيمالعإلا ةليسولا جتËُت .2
ً

طختي ،�z�lا عمتجملل 
ّ

  .كال��سالاو ھيف:[لا ةفاقث ى

 .بّصعتلل ةيمالعإلا ةليسولا جّورت ال .3

  .ةين�ملا تايقالخألا ةيمالعإلا ةليسولا م:[حت .4
 

  تاميلعتلاو بلطلا  .ج

 :9مت7س/لوليأ 23 ةعم�,ا ا�اصقأ ٍةل�م لالخ  �lاتلا طبارلا رقن لالخ نم بلطلا ةرامتسا ءلم �¦رُي

2022. 

  :عم لصاوتلا ءاجرلا ،ةلئسألل

 ليÅسÌرك ةديسلاو )wakiki@skeyesmedia.org( يقيقع لئاو ديسلا )نانبل kl مالعإلا لئاسو( -

  )celhayek@skeyesmedia.org( كياz,ا

 ةديسلاو   )wjarbouh@skeyesmedia.org( عوcرج دادو ةديسلا )نHطسلف kl مالعإلا لئاسو( -

  )celhayek@skeyesmedia.org( كياz,ا ليÅسÌرك

 تابلطلا باz¥أ غالبإ ّمت/س امك .2022 رcوتكأ/لوألا ن$رش_ 6 س/م-,ا موي لولحب عÌراشملا رايتخا ّمت/س

  .2022 رcوتكأ/لوألا ن$رش_ 13 س/م-,ا موي لولحب رارقلا اذ� رايتخالا م�Ðلع عقو نيذلا

�zظنملا نع ة
ّ

 عورشملل ةذّفنملا تام

òوتت ال ،ةيموYح :Hغ ةمظنم H: ñlصق :Hمس ةسسؤم
ّ

 kl ةيطارقميدلا ةفاقثلا رش» ��ع لمع_ ،حcرلا �

 نع عافدلا زكرم حبصأ .ةفاz~لا ملاع kl ةديد�,ا ب�اوملا باz¥أ عي�ô_و ،يóرعلا ملاعلاو نانبل

 دض ت̄اا��نالا õöفو دصرل زكرم :9كأ ،ةسسؤملا ھتقلطأ يذلا ،"زياYس" ةيفاقثلاو ةيمالعإلا تا$ّرz,ا

ةصرف نHّيفاz~لل :Hصق :Hمس ةسسؤم نّمؤت .نHطسلفو ندرألا ،ا$روس ،نانبل H: klبعتلا ة$رح
ً

 ر$وطتل 

لحم نcHّردم نم معدب كلذو ،ةساّسz,ا اياضقلل م��يطغ_ نHسحت ةيغµ ٍلاع ىوتسم ��ع م��اردق
ّ

 نHي



 

Samir Kassir Foundation, Riverside Bloc C, 6th floor, Charles Helou Street, Sin el-Fil, Metn – Lebanon 
Tel: +961 1 499012 – www.samirkassirfoundation.org – www.skeyesmedia.org  

ت امك .يملاعلا زارطلا نم مالعإلا ر$وطتل تاسسؤمو نHيلودو
ُ

 ي»وناقلاو �lاملا معدلا ةسسؤملا مّدق

ت ��لا تاسرامملاو تاعÌرشÅلا حالصإ نع عفادتو ،ةديدش رطاخم نو�جاوي نيذلا نHّيفاz~لل
ُ

 نم فعض

�ونلا ثحبلاو يمالعإلا ليلحتلا لاجم kl تا:9خ ةسسؤملا ت7سÅكا ،كلذ ��إ ةفاضإلاب .:Hبعتلا ة$رحl لوح 

  .يمالعإلا ىوت�zاو يمالعإلا كال��سالا طامنأ

 ةلا̄ولا قيبطت نم �ùيلقإ جمانرب ،"ب$رق" جمانرب راطإ نمض تابلطلا ميدقت ��إ ةوعدلا هذ� جردنت

  .ةيس»رفلا ةيمنتلا ةلا̄و ل$ومتو ،مالعإلا ر$وطتل ةيس»رفلا

 

                
 
 
 
 


