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ثضعَؽ لك من خامـة ادلول اًـصتَة واإلسىوا تسور مٌؼميت املؼةل ًـمََة امليخسى اًـصيب حلومكة اإلهرتهت ،وٌضار إىل
اجلِخني مبععَ "اًرشاكء اًصئُس َني" .وًخوىل "املىذة اًخيفِشي ٌَخًس َق املضرتك" ،واذلي ًضم ذمثَني ؾن اًرشاكء
اًصئُس َني ،مسؤوًَة اختاذ اًلصارات املخـَلة تخعوٍص املسار اٍلكي ًـمََة امليخسى مبا ٌضمي رشح أدوار اكفة مىوانثَ و
واًخًس َق تني اكفة اجلِات؛ و نشكل ثفـَي دور مٌؼميت املؼةل ثضأن جضىِي اٌَجية الاسدضارًة ٌَميخسى وادذَار اجلِة
املضَفة الحامتؿَ اًس يوي.
جضمي معََة امليخسى دوراً رئُس َاً ٌَجية اسدضارًة مذـسدة األظصاف اًيت ثضم ذمثَني ؾن اكفة أحصاب املعَحة من
امليعلة ،واًيت ًمت جضىَِِا من ذالل معََة مفذوحة ،وًمت ادذَار أؾضاهئا من تني املخلسمني ومن كدي مٌؼميت املؼةل
ابًخًس َق مؽ أماهة امليخسى من ذالل احامتؿات املىذة اًخيفِشي .وثـىن اٌَجية الاسدضارًة ٌَميخسى تـسد من املِام
وأمهِا حتسًس املوووؿات اًفٌَة الحامتؿاثَ اًس يوًة مبا ًخالءم مؽ أوًوتات امليعلة ومبا قحلق مصدوداً إاجاتَاً ؿ ى اكفة أحصاب
املعَحة.
نام وجضمي معََة امليخسى إس ياد ثيؼمي الاحامتع اًس يوي جلِة مضَفة يف امليعلة اًـصتَة ًمت ادذَارُا ٍلك ؿام ؿ ى حسة
من كدي مٌؼميت املؼةل من ذالل معََة مفذوحة ابًخًس َق مؽ أماهة امليخسى من ذالل احامتؿات املىذة اًخيفِشي (هتسف
ُشٍ اًوزَلة إىل ثووَ املعَوب من اجلِة املضَفة الس خضافة الاحامتع اًس يوي).
1
أظَلت معََة امليخسى اًـصيب حلومكة اإلهرتهت يف ؿام  5105إثص اهـلاد املؤمتص اًدضاوري ًخأسُس امليخسى اًـصيب حلومكة اإلهرتهت (تريوت 10 ،اكهون
اًثاينً/ياٍص  0 -ص حاط/فرباٍص  )5105اذلي ؾلس يف إظار اًرشانة واًخًس َق ما تني خامـة ادلول اًـصتَة وجلية األدم املخحسة الاكذعادًة والاحامتؾَة ًلصيب
آس َا (اإلسىوا) ثضأن "مدادرة احلوار اًـصيب حول حومكة اإلهرتهت" .واكن اًِسف أن ٍىون ُشا امليخسى أداٍ ًخيفِش ذارظة اًعصًق حلومكة اإلهرتهت يف
امليعلة اًـصتَة اًيت ووـهتا اإلسىوا وخامـة ادلول اًـصتَة يف ؿام  ،5101وأن ٍىون مٌرباً كري مصنز ًتا إلحصاء مضاورات صامةل جرشك أحصاب املعَحة
املخـسدٍن يف حوار س َاسا ي حول كضاتا اإلهرتهت واألوًوتات مبا ًخفق مؽ خمصخات مؤمتص اًلمة اًـاملي تجمعمؽ املـَومات.

وًأ ي ثأسُس امليخسى اًـصيب حلومكة اإلهرتهت ؿ ى قصار امليخسى اًـاملي حلومكة اإلهرتهت اذلي أظَلَ األمني اًـام ًألدم املخحسة يف ؿام  5112إثص مصحةل ثووس
من اًلمة ،حبَر ًضم اكفة األظصاف اًفاؿةل يف جمال س َاسات اإلهرتهت من حىومات وكعاع ذاص وجمعمؽ مسين وجمعمؽ ثلين وابيق أحصاب املعَحة ذوي
اًـالكة يف حوار مٌفذ حول كضاتا اًس َاسات اًـامة ادلوًَة املصثحعة ابإلهرتهت.
وكس ثوحت أؾامل مؤمتص تريوت اًخأسُيس ابًخوافق تني أحصاب املعَحة املخـسدٍن ؿ ى إكصار احلاخة ًخأسُس امليخسى وؾلس احامتؿاثَ اًس يوًة ذالل اًفرتة
 ،5102-5105وكسمت اًوزَلة اًياجتة ؾن ُشا املؤمتص إىل احامتع املىذة اًخيفِشي تجمَس اًوزراء اًـصب ًالثعاالت واملـَومات يف دورثَ اًـ( 10تريوت5 ،
ص حاط/فرباٍص  )5105اذلي ابرك ثأسُس امليخسى .وًخضمن املصفق  0من ُشٍ اًوزَلة ظحَـة وأُساف امليخسى.
2

اثهَا :اًلصض من وزَلة اًرشوط املصحـَة
هتسف وزَلة اًرشوط املصحـَة إىل ثووَ ادلور واًرشوط املعَوتة من اجلِة املضَفة الس خضافة الاحامتع اًس يوي اًصاتؽ
ٌَميخسى اًـصيب حلومكة اإلهرتهت يف ؿام  . 5102وجرشح ُشٍ اًوزَلة اًرشوط اًخلٌَة واملاًَة واًخيؼميَة املعَوتة ،وحتسد
إظار اًـمي ٌَخـاون املضرتك اذلي ًضعَؽ تخًس َلَ املىذة اًخيفِشي ٌَخًس َق املضرتك ما تني اًرشاكء اًصئُس َني واجلِة
املضَفة واٌَجية الاسدضارًة يف معََة اًخحضري واًخيفِش وؾلس الاحامتع اًس يوي اًصاتؽ ٌَميخسى ،وذكل ًخُسري املضارنة
اًواسـة فَِ وًضامن اس عمصارًة وجناح الاحامتؿات اًس يوًة ٌَميخسى ،ذما ًيـىس جناحا ً مدارشاً ًـمََة امليخسى تعفة ؿامة
وٌَحدل واجلِة املضَفة ًالحامتع تعفة ذاظة.

اثًثا :اًضلك واًرشوط ًالحامتع اًس يوي ٌَميخسى
ًخـني ؿ ى اجلِة املضَفة ًالحامتع اًس يوي اًصاتؽ ٌَميخسى اًـصيب حلومكة اإلهرتهت تشل أكىص اجلِود ًخوفري املخعَحات
املسرخة أدانٍ وثفاظََِا املخوفصة مضن مصفق  5من ُشٍ اًوزَلة من أخي وامن اًيجاح يف ثيؼمي وؾلس الاحامتع اًس يوي
ٌَميخسى يف .5102

تيس ( :)0جصانمج معي الاحامتع
ً -0ـلس الاحامتع حتت مسمى "الاحامتع اًس يوي اًصاتؽ ٌَميخسى اًـصيب حلومكة اإلهرتهت" وحتت صـار ؿام حتسدٍ
اٌَجية الاسدضارًة مذـسدة األظصاف ،وذكل ؿ ى مسار زالزة أتام مذخاًَة وحس أكىص؛ وًرتأسَ املمثي اًصمسي
ٌَجِة املضَفة؛
ٌ -5ضمي جصانمج معي الاحامتع اًس يوي اًفـاًَات اًخاًَة:
(أ) ؿسداً من اجلَسات املوووؾَة اًـامة (ً )Thematic Plenariesمت ثيؼميِا وإدارهتا وحتسًس حماورُا
وحمخواُا وادذَار املخحسزني فهيا من ذالل اٌَجية الاسدضارًة مذـسدة األظصاف مدارشة وابًخـاون مؽ أماهة
امليخسى*.
(ب) ؿسداً من ورش اًـمي املوووؾَة ) (Thematic Workshopsاًيت ًمت ثيؼميِا تواسعة هجات خمخَفة وفلاً
ٌَمحاور اًيت حتسدُا اٌَجية الاسدضارًة ،وًمت ثَلي امللرتحات ثضأهنا ومصاحـهتا واملفاوةل تُهنا واملوافلة
*
ؿَهيا من ذالل معََة مفذوحة ثسٍصُا اٌَجية الاسدضارًة مذـسدة األظصاف وابًخـاون مؽ أماهة امليخسى.
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(ج) ميىن أن ٌس حق الاحامتع اًس يوي ًوم خيعط ًفـاًَات خاهخِة ) (Pre-Eventsمثي ثيؼمي جصانمج ًحياء
اًلسرات أو كريٍ ،ثلصرٍ اٌَجية الاسدضارًة ٌَميخسى وًمت اس خضافذَ يف ذات امللص ًالحامتع اًس يوي؛
*
وًـخرب ممك ًال ًالحامتع اًس يوي ٌَميخسى وحزئا ال ًخجزأ مٌَ.
*

تإماكن اجلِة املضَفة أن ثعصح تـغ امللرتحات فامي ًخـَق ابًفـاًَات اًثالث اًساتلة من جصانمج معي
الاحامتع ؿ ى اٌَجية الاسدضارًة مذـسدة األظصاف وذكل من ذالل مضارنة ذمثَني ؾن اجلِة املضَفة
مضن أؾامل اٌَجية الاسدضارًة ًخلسمي ملرتحاهتم مضن أؾامًِا ،حِر ًخـشر إدذال ثـسًالت ؿ ى اًربانمج
تـس إكصارٍ.

*

ًمت حصص َ وادذَار أسامء رؤساء اجلَسات املوووؾَة اًـامة من ذالل آًَة اتتـة ٌَمىذة اًخيفِشي
ثـمي ؿ ى حتلِق ثوازن تني مصحشي اجلِة املضَفة ومصحشي اجلِات اًصاؾَة ومصحشي اٌَجية حسة ملذىض
احلال.

(د)

اجلَسات الافذخاحِة ) (Opening Sessionsواجلَسات اخلخامِة )(Closing Sessions؛ وهؼصاً ًعحَـهتا
اخلاظة ،ختخط مٌؼميت املؼةل وحسُا تدٌؼميِا وإدارهتا وحتسًس حمخواُا وادذَار املخحسزني فهيا؛ وذكل
ابًخًس َق مؽ اجلِة املضَفة؛ وابًخـاون مؽ أماهة امليخسى.

 -1ؾيس ادذخام الاحامتع ًمت اس خزالص رسائي ؿامة من دون أن ًًذج ؾيَ ملرتحات/كصارات مَزمة ًعَق ؿَهيا
"رسائي امليخسى"؛ وًمت ثضمني ثكل اًصسائي يف اًخلصٍص اٍهنايئ اذلي ٌضار إًََ تـ"مَرط اًصئُس" .

تيس ( :)5ادلور واًرشوط املعَوتة ًالس خضافة
حصثُدات أوًَة ثيل ادذَار اجلِة املضَفة
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اًخأًَس احلىويم ًالحامتع :يف حني ميىن ٌَجِات من اكفة أحصاب املعَحة ،حىومِة أو كري حىومِة ،يف امليعلة
اًـصتَة اًخلسم الس خضافة الاحامتع اًس يوي ٌَميخسى ،فإهَ ًخـني يف ذات اًوكت ؿ ى اجلِات اًيت حىون راقحة يف
اس خضافة الاحامتع يف أحس ادلول واًيت حىون كري اتتـة حلىومة ُشٍ ادلوةل ًخـني ؿَهيا ثلسمي وزَلة ثفِس تـسم ذماهؽ
أو ثأًَس اًسَعة امليوظة ثس َاسات اإلهرتهت يف ادلوةل املضَفة (وزارة الاثعاالت أو َُئة ثيؼمي الاثعاالت)
الس خضافة ثكل اجلِة ًالحامتع  ،ابإلوافة إىل ثلسمي اًعَة اًصمسي الس خضافة الاحامتع إىل أماهة امليخسى.
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اًصؿاًة اًصمسَة ًالحامتع (ًً :)Official patronageدلي ؿ ى اجلِة املضَفة ًالحامتع اًـمي ؿ ى ثأمني اًصؿاًة
اًوظيَة رفِـة املس خوى اًيت س َـلس الاحامتع حتت رؿاٍهتا ،واختاذ اكفة اإلحصاءات واًرتثُدات اًالزمة يف ُشا
اخلعوص.
4
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اًرتثُدات األمٌَة ًالحامتعً :خـني ؿ ى اجلِة املضَفة ًالحامتع اًـمي ؿ ى ثأمني اكفة اًرتثُدات األمٌَة اًالزمة
ًفـاًَات الاحامتع حبَر ًضمن سالمة وأمن اكفة املضارنني فَِ ظوال فرتة املضارنة سواء مبلص الاهـلاد أو ملار
إكامهتم ،وٌضلك ُشا اًحيس ؾيرصاً رئُس َا ً يف ثلِمي مٌؼميت املؼةل إلماكهَة ؾلس الاحامتع يف املاكن واًحدل امللرتح
من ؿسمَ ،وذكل وفلاَ ٌَرشوط واًخـَاميت ادلاذََة ،املصثحعة ابحلاةل األمٌَة ٌَمسن واألمبهن امللرتحة ًـلس
الاحامتع ،واملفصووة ؿ ى مٌؼميت املؼةل واملَزمة هلام يف فرتة ثلِمي دِارات الاس خضافة.
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اجلسول اًزمين ٌَـمي :س َلوم املىذة اًخيفِشي ابًخـاون اًوزَق مؽ اجلِة املضَفة تخحسًس موؿس اهـلاد الاحامتع
اًس يوي اًصاتؽ ٌَميخسى ؿ ى ووء أحٌسة الاحامتؿات ادلوًَة واإلكَميَة ذات اًعةل ،ومبا ٍصاؾي وًدٌاسة مؽ
مذعَحات اجلِة املضَفة.2
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هلاط الاثعال ًالحامتعًً :ذؼص من اجلِة املضَفة ثـَني املمثي اًصمسي ًِا وهلاط الاثعال (الامس ،واًِاثف
املحارش ،واًربًس اإلٍىرتوين) ًفصًق اًـمي امللكف تدٌؼمي اس خضافة الاحامتع ،وذكل من أخي اًخواظي مـِم ؾيس
اًرضورة ،من أخي اًخًس َق واًـمي ؿ ى ثشًَي أي ظـوابت كس ثواخَ املضارنني فامي خيط جحوزات اًفٌادق
واًعريان ،وثأصريات ادلدول .وسوف ثخواظي مٌؼمخا املؼةل وأماهة امليخسى ،حسة ملذىض األحوال ،مؽ هلاط
الاثعال ذالل مسار اًخحضري.
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املـَيني واًصؿاة وادلامعني :ؿ ى ووء أمهَة احلسث واملضارنة اًواسـة واملضارنة رفِـة املس خوى يف األؾوام
اًساتلة ،مفن املخوكؽ أن ٍىون خاذ ًاب ٌَمـَيني واًصؿاة احملَني وادلوًَني نام يف األؾوام املاوَة .وسوف ًـمي
املىذة اًخيفِشي واٌَجية الاسدضارًة من ذالل جلية ذاظة اتتـة ًِا مؽ اجلِة املضَفة ؿ ى ظَاكة ابكات
ودرخات اًصؿاًة واًيت س خحسد هَفِة اس خزسام اًضـارات اخلاظة ابجلِات اًصاؾَة ؿ ى املوكؽ اإلٍىرتوين اًصمسي
ٌَميخسى وؿ ى املعحوؿات وؿ ى اًالفذات اخملخَفة مبلص اهـلاد الاحامتع ظحلا ٍلك درخة رؿاًة .وٌسام املـَيني
واًصؿاة وادلامعني ابًخـاون مؽ أو ابًيَاتة ؾن اجلِة املضَفة يف حتمي األؾحاء املاًَة واًخيؼميَة ٌَحسث واًفـاًَات
املعاحدة.
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اًخلعَة اإلؿالمِة واًرتوجيً :خـني ؿ ى اجلِة املضَفة  -ابًخـاون مؽ اًرشاكء اًصئُس َني من ذالل املىذة
اًخيفِشي ٌَخًس َق املضرتك واٌَجية الاسدضارًة مذـسدة األظصاف ٌَميخسى واٌَجان اًفصؾَة املصثحعة هبا -
الاوعالع تـمََة اهخلاء اًرشًم اإلؿاليم ًالحامتع ،وذكل من أخي ثأمني اًخلعَة اإلؿالمِة اٍاكمةل واًرتوجي
ٌَحسث ؿ ى املس خوى احمليل واإلكَميي وذكل من ذالل اًلٌوات اإلؿالمِة املخـسدة ،ابإلوافة إىل إؿساد اًواثئق

ً 2مت حتسًس اًخوارخي ومسة الاهـلاد من ذالل اٌَجية الاسدضارًة مذـسدة األظصاف (ًًذؼص أن ًمت ؾلسٍ يف اًصتؽ األذري من ؿام .)5102
5

اإلؿالمِة ًخوزًـِا ذالل الاحامتع؛ ونشكل ثلسم اجلِة املضَفة اجلِود واملوارد اًرضورًة ًضامن اًخلعَة اًعحفِة
واإلؿالمِة ًخلعَة فـاًَات الاحامتع اًس يوي ٌَميخسى.
-8

اس خزسام صـارات اجلِات اخلارحِةً :لوم اًرشاكء اًصئُس َني من ذالل املىذة اًخيفِشي ٌَخًس َق املضرتك
ابًخـاون مؽ اجلِة املضَفة ًخحسًس ظالحِة اس خزسام اًضـارات يف اكفة مًضورات ومعحوؿات الاحامتع ،أو ؿ ى
اًالفذات يف ماكن اهـلاد الاحامتع وكريُا من املًضورات ذات اًعةل.

-9

ماكن ؾلس الاحامتعً :خـني أن حىون اس خضافة الاحامتع يف ماكن مٌاسة ،مث ًال يف فٌسق مخسة جنوم أو مصنز
ٌَمؤمتصات أو ما ميازهل ،حبَر ٍىون ً
رمَأ ومـساً ثيؼميَا وثلٌَا الس خلدال مثي ُشٍ الاحامتؿات ادلوًَة واإلكَميَة،
وؿ ى أن ًخوفص يف املاكن ؿسد مٌاسة من اًلاؿات ذات ظاكات اسدِـاتَة خمخَفة ًـلس اجلَسات اًصئُس َة وورش
اًـمي ،ومساحات خمععة ًإلؿالم واملاكثة ،واًخجِزيات اًالزمة ٍعمىني املضارنة اإلٍىرتوهَة ؾن تـس واًرتمجة
اًفورًة تني اٌَلخني اإلىلكزيًة واًـصتَة ،ونشكل مساحة خمععة ملـصض ؿ ى موازاة الاحامتع وكريُا من املساحات
نام ُو مفعي يف مصفق  5من ُشٍ اًوزَلة.

 -01املـصض املعاحة ًالحامتع :ؿ ى قصار الاحامتؿات اًس يوًة اًساتلة ،ميىن ٌَجِة املضَفة ابًخـاون مؽ اًرشاكء
اًصئُس َني واٌَجية الاسدضارًة ثيؼمي مـصض ؿ ى ُامش فـاًَات الاحامتع ٌضارك تَ تـغ املـَيني واًصؿاة (وفق
فئات اًصؿاًة اًيت سُمت حتسًسُا) ،ذما ميثي ؾيرصا خاذاب ٌَصؿاة وًضَف ًلمية ابكات اًصؿاًة وًوفص ٌَصؿاة فصظة
ًـصض مٌخجاهتم وذسماهتم واًخـصًف ؾهنا ٍاكفة املضارنني.
 -00اًخجِزيات اًخلٌَة املعَوتة يف ماكن الاحامتع :ؿ ى قصار احامتؿات امليخسى اًساتلةً ،خـني ثوفري اًخجِزيات
واخلسمات ومذعَحات حىٌوًوحِا املـَومات والاثعاالت يف ماكن الاحامتع ،مث ًال جضمي اخلسمات اًخلٌَة ثوفري
الاثعال ابإلهرتهت ثرسؿات مٌاس حة ؿرب ثلٌَة اًـ  Wi-Fiواًخجِزيات اًالزمة ٌَـصوض واًعوت واًرتمجة اًفورًة
واملضارنة ؾن تـس ،وثيسرج اًخفاظَي اًفٌَة واًخلٌَة يف مصفق  5من ُشٍ اًوزَلة.
 -05مذعَحات ذوي الاحذَاخات اخلاظةً :خـني ؿ ى اجلِة املضَفة اًخأنس من أن املاكن ووسائي اًيلي واًفٌادق
اخملخارة ًإلكامة ثَيب مذعَحات اًوظول ٌَماكن ٌَمضارنني ذوي الاحذَاخات اخلاظة.
 -01اًفٌادق املـعمسة ًإلكامةً :خـني ؿ ى اجلِة املضَفة ثلسمي كامئة تفٌادق ذات درخات خمخَفة (مذيوؿة وثرتاوح تني
زالث ومخس جنوم) (حبس أدىن فٌسكني  2جنوم ،فٌسكني  4جنوم ،فٌسكني  1جنوم )3اًيت ثلؽ يف اًيعاق احملَط مبلص
 3س خلوم أماهة امليخسى تخحسًس اًـسد اٍهنايئ املعَوب ٌَفٌادق يف لك فئة تـس حتسًس املسًية اًيت س َـلس هبا الاحامتع وحسة اًعاكة الاسدِـاتَة ٌَفٌادق املخاحة.
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الاحامتع ،حبَر جضلك ُشٍ اًلامئة اًفٌادق املـعمسة ًالحامتع ،وؿ ى أن ثـمي اجلِة املضَفة مؽ إدارات ُشٍ
اًفٌادق ؿ ى ثلسمي أسـار ذاظة إلكامة اًوفود ،ووامن الاًزتام هبا.
 -04مـَومات ًٌَرش ؿ ى اإلهرتهتً :خـني ؿ ى اجلِة املضَفة أن ثوفص ألماهة امليخسى املـَومات اًيت ثعَهبا حول
اًرتثُدات اٌَوحسدِة واًيت ًَزم ورشُا ؿ ى املوكؽ اًصمسي ٌَميخسى ملساؿسة املضارنني يف إحصاء حصثُداهتم ٌَمضارنة،
حبَر جضمي ما ًيل :ثفاظَي حول ملص ؾلس الاحامتع وكامئة اًفٌادق املـعمسة إلكامة اًوفود ،وثفاظَي مذعَحات
احلعول ؿ ى ثأصرية ادلدول وهلاط الاثعال وأسَوب املساؿسة فهيا ،ووسائي الاهخلاالت ،ومـَومات حول اًحدل
املضَف واكفة هلاط الاثعال املخـَلة تدٌؼمي الاحامتع.
 -02اس خضافة زتارة مِساهَةًً :ذؼص من اجلِة املضَفة ثيؼمي زتارة مِساهَة كدي موؿس الاحامتع حبوايل مثاهَة أساتَؽ،
ًوفس حمسود من ذمثيل اًرشاكء اًصئُس َني ،حبس أكىص ًثالزة أصزاص ملسة زالزة أتام وحس أكىصً ،خفلس ملص اهـلاد
الاحامتع ومصاحـة اكفة اًرتثُدات مؽ فصًق اًـمي املسؤول ؾن اس خضافة الاحامتع اًس يوي ٌَميخسى .وًمت حتسًس
املوؿس من كدي اًرشاكء اًصئُس َني من ذالل املىذة اًخيفِشي ٌَخًس َق املضرتك ابًخًس َق مؽ اجلِة املضَفة.
وًخـني ؿ ى اجلِة املضَفة اختاذ اًخساتري اخلاظة ٍعمىني ُشٍ اًزتارة وحتمي اًيفلات املخـَلة ابًسفص واإلكامة.
حصثُدات معََة أزياء الاحامتع وكدهل مدارشة
 -02جسَِي ثأصريات ادلدول :ابإلوافة إىل ثوفري املـَومات املخـَلة تخأصرية ادلدول ًألماهة ًًرشُا ؿ ى املوكؽ
اإلٍىرتوين اًصمسي ٌَميخسىً ،خـني ؿ ى اجلِة املضَفة اختاذ اكفة اخلعوات اًالزمة ملساؿسة املضارنني املسجَني،
واملخحسزني ،واًوفود اًصمسَة ٌَميخسى ،ؾيس احلاخةٌَ ،حعول ؿ ى اًخأصرية اًالزمة دلدول ادلوةل املضَفة ذالل
فرتة اهـلاد الاحامتع؛ وؿ ى أن ثـمي اجلِة املضَفة ؿ ى ثـَني هلعة اثعال ًخَلي ظَحات املساؿسة ،وثـمي ؿ ى
ثوفري دعاابت دؾوة خمععة تأسامء املضارنني ؾيس ظَهبا.
 -07ثلعَة اًسفص واإلكامةً :خـني ؿ ى اجلِة املضَفة ثلعَة اًسفص (ثضلك مدارش ،وإرسال اًخشاهص اإلٍىرتوهَة)
واإلكامة اًالزمة (يف ملص الاحامتع ويف اًفٌادق املـعمسة ًالحامتع) ًـسد من املخحسزني يف اجلَسات اًصئُس َة ذمن
مت ادذَارم من كدي اٌَجية الاسدضارًة مذـسدة األظصاف ابًخًس َق مؽ أماهة امليخسى ومٌؼميت املؼةل وذكل يف
حسود  12خشط وحس أكىص.4
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انحذ األقصى نألشخاص يعتبر بشكم عاو حذًا أقصى نعذد تذاكر انسفر و عذد انحجىزاث انفنذقيت انًذفىعت (يثال :يقصذ بتحًم تكانيف
 53شخض تحًم تكانيف  53تذكرة  53 +حجس ،وإٌ تى استخذاو كم ينها ألشخاص يختهفيٍ حسب انحاجت)
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أما ابًًس حة ٌَمخحسزني اًحاكني إما يف اجلَسات اًصئُس َة أو أوًئم املخحسزني يف ورش اًـمي أو املضارنني
احلاظَني ؿ ى مٌ املضارنة (واذلي ًمت ادذَارم من كدي جلية املي املعلصة امليخثلة من اٌَجية الاسدضارًة
مذـسدة األظصاف) ،وًخـني ؿ ى اجلِة املضَفة ابًخـاون مؽ اٌَجية اخلاظة امليخثلة من اٌَجية الاسدضارًة اًـمي
ؿ ى إاجاد املوارد اًالزمة ،من ذالل اًصؿاة وادلامعني ٌَحسث ً ،خلعَة سفصم وإكامهتم وذكل يف حسود 41
خشط ،مبا يف ذكل  01أصزاص ميثَون احلس األكىص ٌَوفود األساس َة واًرضورًة ًسري أؾامل الاحامتع،
وابًخحسًس ذمثيل اإلسىوا وخامـة ادلول اًـصتَة وأماهة امليخسى( ،ؿَامً تأن معي ُشٍ اًوفود األساس َة ًخعَة
اإلكامة ملسة زالزة أتام كدي تسء فـاًَات الاحامتع وحىت اًَوم اذلي ًيل ادذخام أؾامهل) ،وذكل ٌَخًس َق املَساين مؽ
اجلِة املضَفة واس خىامل معََة اًخيؼمي وووؽ اٌَمسات األذرية ؿ ى فـاًَات الاحامتع.
 -08تَاانت الاثعال ٌَمخحسزني واملضارنني احلاظَني ؿ ى مٌ  :س خلوم أماهة امليخسى تخوفري تَاانت الاثعال املخـَلة
تأؾضاء اًوفود اًصئُس َة واملخحسزني واملضارنني احلاظَني ؿ ى مٌ وامللصر ثلعَة حاكًَف مضارنهتم من كدي اجلِة
املضَفة ،ابإلوافة إىل ثوفري تَاانت ثوحض احذَاخاهتم ٌدلمع ابًًس حة ًإلكامة و/أو اًعريان ،وذكل وفق اًحَاانت
اًيت ثخوافص دلهيا ،ؿ ى أن ثخىفي اجلِة املضَفة ابس خىامل اًحَاانت اإلوافِة من اًوفود مدارشة من أخي إمتام
جحوزات اًفٌادق وثشاهص اًسفص ،وجسَِي مضارنهتم ،وحتمي حاكًَف إكامهتم ذالل اًفرتة اًالزمة ملضارنهتم يف
الاحامتع.
 -09احلجوزات (سفص/إكامة)ً :خـني ؿ ى اجلِة املضَفة اًـمي ؿ ى أن ًدسمل املخحسزني وأؾضاء اًوفود ثأهَسات جحوزات
اًفٌادق وثشاهص اًعريان كدي ما ال ًلي ؾن (ً )02وم معي من افذخاح الاحامتع ،وأن ًمت اًحت يف ظَحات مصاحـة
جحوزات ثشاهص اًسفص واًصد ؿ ى أحصاهبا ثضأهنا ذالل (ً )5وم معي وحس أكىص من ثَلي لك مهنا.
 -51الاس خلدال واملساؿسة واًيلي :من املس خحة أن ثلوم اجلِة املضَفة تخوفري ذسمات الاس خلدال واملساؿسة واًيلي
من وإىل املعار ٌَوفود األساس َة ،واملضارنني رفِـي املس خوى ،وأؾضاء اٌَجية الاسدضارًة املخـسدة األظصاف،
واملخحسزون يف اجلَسات اًصئُس َة ،واملضارنني ذوي الاحذَاخات اخلاظة ،ذما ٌضمي ثوفري اًيلي تني املعار
واًفٌادق املـعمسة ًإلكامة؛ نام ًخـني ؿ ى اجلِة املضَفة ثوفري حافالت ًومِة جماهَة ًيلي اًوفود من اًفٌادق املـعمسة
إىل ملص الاحامتع ثضلك ًويم ذُااب وإتااب.
 -50مىذة اًدسجَي وتعاكات ادلدول إىل ملص الاحامتعً :خـني ؿ ى اجلِة املضَفة ظحاؿة وثوزًؽ تعاكات ادلدول
ٌَمضارنني املسجَني مس حلا يف ماكن اهـلاد الاحامتع من ذالل مىذة ٌَدسجَي ،وذكل ذالل اكمي فرتة
الاحامتع .وسوف ثلسم أماهة امليخسى إىل اجلِة املضَفة ،وثضلك دوري ،املـَومات حول اًدسجَي املس حق
اذلي ًمت ثضلك حرصي ؿ ى املوكؽ اًصمسي ٌَميخسى  www.igfarab.orgوذكل من أخي جسَِي اًخحضري املحىص
واًسَمي من كدي اجلِة املضَفة .أما ابًًس حة ٌَمضارنني كري املسجَني مس حلا من ذالل املوكؽ اخملعط ٌَدسجَي،
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فِخـني ؿ ى اجلِة املضَفة جسجَي تَاانهتم ثضلك دكِق ؿ ى موكؽ اًدسجَي ؾَيَ ووفق اٍمنوذج اذلي ثوفصٍ أماهة
امليخسى؛ نام ًخـني ؿَهيا ثلسمي وضف دكِق إىل أماهة امليخسى تأسامء احلضور اًفـيل وتَاانت اًدسجَي اخلاظة هبم
(كامئة املضارنني) تيا ًء ؿ ى واكؽ اًدسجَي وإظسار واس خالم تعاكات ادلدول ٌَمضارنني وثلسميَ مؽ هناًة لك ًوم
معي (وفق اًفلصة  .)52وًخـني ؿ ى اجلِة املضَفة تخوفري ًوحات تأسامء املخحسزني ؿ ى مٌضسة املخحسزني ذالل
خَسات الاحامتع اًصئُس َة.
 -55املوػفني يف موكؽ الاحامتعً :خـني ؿ ى اجلِة املضَفة الاس خـاهة تـسد من اخلربات اخملخَفة مضن فصًق معي ثيؼمي
الاحامتع كدي وأزياء اهـلادٍ ،وًخضمن املصفق  5من ُشٍ اًوزَلة ثفعَي الاحذَاخات إىل موػفني حمََني ًـمََة
اًدسجَي واإلدارة اًـامة ًالحامتع؛
 -51ذسمات اًضَافة واسرتاحات اًلساء واًلِوةً :خـني ؿ ى اجلِة املضَفة ثوفري كساء واسرتاحذني ٌَلِوة ثضلك ًويم
ذالل اهـلاد الاحامتع ويف ماكن الاهـلاد ،سواء مدارشة أو من ذالل اًصؿاة.
حصثُدات ما تـس الاحامتع
 -54اًخلصٍص اخلخايمً :لوم رئُس اٌَجية الاسدضارًة مذـسدة األظصاف  -ابًخـاون مؽ أماهة امليخسى وفصق معي اٌَجية
الاسدضارًة  -تإؿساد وظَاكة اًخلصٍص اخلخايم ًالحامتع اًصاتؽ ٌَميخسى (املـصوف مبَرط اًصئُس واذلي ٌضمي
رسائي امليخسى) واذلي ٍصاحـَ وًـعمسٍ املىذة اًخيفِشي ٌَخًس َق املضرتك وقحَهل من ذالل أماهة امليخسى إىل
اجلِة املضَفة ًخحًَِ وإظسارٍ من كدي رئُس الاحامتع اًس يوي يف قضون  01أتام معي من ثَلَِ ،ؿ ى أن ثلوم
أماهة امليخسى تًرشٍ أًضا ً وثـمميَ.
 -52اًخلصٍص املايل :ثخلسم اجلِة املضَفة فور اىهتاء الاحامتع اًس يوي ٌَميخسى إىل مٌؼميت املؼةل من ذالل أماهة
امليخسى تخلصٍص مايل ًحني ثفاظَي املحاًف أو املساؿسات اًـًَِة اًيت وفصُا املـَيني واًصؿاة وادلامعني واجلِة املضَفة
واًيت أهفلت من أخي ثيؼمي واس خضافة الاحامتع اًس يوي ٌَميخسى ،ؿ ى أن ًمت اًخًس َق تني اجلِة املضَفة،
واٌَجية اًفصؾَة ٌَعموًي (اًخاتـة ٌَجية الاسدضارًة) ،واملىذة اًخيفِشي ٌَخًس َق املضرتك ،مس حلاً حول ظحَـة
ُشا اًخلصٍص؛ وذكل الس خزسام حمخواٍ يف اًخلارٍص ادلاذََة ًـمي امليخسى فامي خيط مساُامت اجلِة املضَفة يف
مسار امليخسى ،وًالس خفادة مٌَ يف ثعوٍص اًخرعَط الحامتؿات األؾوام اًخاًَة.
 -52ثلصٍص احلضور واملضارنةً :خـني ؿ ى اجلِة املضَفة اًخلسم إىل أماهة امليخسى تخلصٍص حول تَاانت املضارنة اًفـََة
ابالحامتع ،قحخوي ؿ ى أسامء وتَاانت اًدسجَي ٌَسادة املضارنني تيا ًء ؿ ى واكؽ إظسار وجسَمي تعاكات ادلدول
إىل ملص الاحامتع ،وذكل ؾيس هناًة لك ًوم من أتام اهـلاد فـاًَات الاحامتؿات.
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 -57جسجَالت اًعوت واًعورة :ؿ ى اجلِة املضَفة إؿساد وسزة من جسجَالت اًفِسًو (ظوت وظورة) دلَؽ
خَسات الاحامتع اًصئُس َة وجسجَالت اًعوت فلط ًورش اًـمي؛ وإؿساد مَف اكمي ابملواد اًعحفِة اًيت
اس خزسمت ًخلعَة فـاًَات الاحامتع اًس يوي؛ وثلسميِا يف هناًة لك ًوم معي إىل أماهة امليخسى إلوافهتا إىل
أرص َف خَسات امليخسى.

راتـا :ثيفِش اًرشوط املصحـَة الس خضافة الاحامتع اًس يوي ٌَميخسى اًـصيب حلومكة اإلهرتهت
-0
-5
-1
-4
-2

امللعود من ُشٍ اًوزَلة املصحـَة أن حىون كري حرصًة من اكفة اًيوايح.
كدي ادذَار اجلِة املضَفة ًالحامتع اًس يويٌ ،ضرتط ؿ ى اجلِة املخلسمة أن ثوكؽ ؿ ى ُشٍ اًوزَلة ًخأهَس الاًزتام
جبمَؽ رشوظِا واألدوار واملسؤوًَات اًواردة فهيا.
تـس ثوكِؽ اجلِة املخلسمة ؿ ى وزَلة اًرشوط املصحـَة ،ثعح ُشٍ اًوزَلة ومصفلاهتا وزَلة اًخفام اًصئُس َة تني
اًرشاكء يف إظار اًـمي واًخًس َق املخاكمي ،واًيت ًمت ؿ ى أساسِا الادذَار ،واجوز اس خىامًِا ترتثُدات أدصى
حبسة ما ثلذضََ اًرضورة من كدي اًرشاكء املـيَني كدي أو أزياء اًخحضريات وؾلس الاحامتع.
تـس ادذَار وجسمَة اجلِة املضَفةًً ،ذؼص مهنا أن ثحشل اكفة اجلِود املمىٌة ًخَحَة املخعَحات اًيت ميىن أن ثؼِص
ذالل معََة اًخحضري من ذالل اٌَجية الاسدضارًة ٌَميخسى واحامتؿات املضاورات املفذوحة.
ألقصاض كاهوهَة ،ال ًفرس أي من حمخوى ُشٍ اًوزَلة ؿ ى أهَ إوضاء ملرشوع مضرتك أو ؿالكة مؤسساثَة أو
رشانة كاهوهَة تني اجلِة املضَفة وكريُا من امليؼامت املـيَة.

ذامساً :ثعحَق اًرشوط املصحـَة ،واًخـسًالت واًفرتة اًزمٌَة
ثسذي وزَلة اًرشوط املصحـَة حزي اًخيفِش فور اإلؿالن ؾن اجلِة املضَفة ًالحامتع اًس يوي اًصاتؽ ٌَميخسى اًـصيب حلومكة
اإلهرتهت ،وفلا حملخوى اكفة تيودُا ،ومتخس فرتة ثعحَلِا ؿ ى دورة س يوًة واحسة ٌَميخسى ختخمت مؽ ورش اًخلصٍص اٍهنايئ
ًالحامتع.
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(مصفق )0
ظحَـة وأُساف امليخسى اًـصيب حلومكة اإلهرتهت
ميثي امليخسى اًـصيب حلومكة اإلهرتهت آًَة ملضارنة اكفة اجلِات مذـسدة األظصاف (ذمثَني احلىومات واًلعاع اخلاص واتجمعمؽ
املسين واتجمعمؽ اًخلين واألاكدميي وامليؼامت ادلوًَة واإلكَميَة) وذكل ًخًس َق اآلراء املخيوؿة ٌَجِات املخـسدة األظصاف يف
امليعلة اًـصتَة .وهيسف امليخسى إىل اًخايل:
(أ)

مٌاكضة كضاتا اًس َاسات اًـامة املخـَلة مبواوَؽ حومكة اإلهرتهت ال س امي اًلضاتا املعصوحة يف "امليخسى اًـاملي
حلومكة اإلهرتهت" هبسف اًوظول إىل إدارة دوًَة ًإلهرتهت وثـزٍز اًيفاذ إىل ص حىة اإلهرتهت وأمهنا واس خلصارُا
وثعوٍصُا؛

(ب) جسَِي ثحادل املـَومات واملامرسات املث ى واس خلاء ادلروس واملـصفة ذاظة من أحصاب اخلربة اًس َاساثَة واًخلٌَة
واألاكدميَة ومن مث ورش ما ًمت من مٌاكضات وما كس ًمت اًخوظي هل من ثوظَات وملرتحات؛
(ج) ثلصًة وهجات اًيؼص وظو ًال إىل آراء ؾصتَة موحسة حول أوًوتات حومكة اإلهرتهت وآًَات الاس خجاتة
ًالحذَاخات اخلاظة ابدلول اًـصتَة؛
(د) مٌاكضة موووؿات اًخىٌوًوحِات اًياص ئة دون معََات اإلدارة اًدضلَََة ًإلهرتهت وووؽ اًخوظَات اخلاظة هبا،
نام ًَزم؛
(ه) املسامهة يف تياء اًلسرات واًخمنَة يف جمال حومكة اإلهرتهت يف اًحدلان اًـصتَة ،وثـزٍز مضارنة مجَؽ أحصاب
املعَحة ًالس خفادة ثضلك اكمي من املوارد املخوفصة ٌَمـارف واخلربات.
(و) هلي امليؼور اًـصيب إىل املس خوى اًـاملي ودمع ادلور اًـصيب يف ووؽ اًس َاسات اًـامة حلومكة اإلهرتهت من دون
أن ٍىون ٌَميخسى وػَفة إرشافَِ أو أن قحي حمي اآلًَات أو املؤسسات أو امليؼامت اًلامئة؛
(ز) اًخواظي مؽ امليخستات اإلكَميَة وادلوًَة حلومكة اإلهرتهت هبسف اًوظول إىل إدارة دوًَة ًإلهرتهت وجسَِي ثحادل
اخلربات وهلي املـارف.
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(مصفق )5
املخعَحات اًخيؼميَة واًخلٌَة
ًـخرب ُشا املصفق حزء ال ًخجزأ من وزَلة اًرشوط املصحـَة الس خضافة الاحامتع اًس يوي اًصاتؽ ٌَميخسى اًـصيب حلومكة
اإلهرتهت  ،5102 -وٍمكن اًِسف مٌَ ؾصض ٌَمخعَحات اًخيؼميَة واًخلٌَة اًالزم ثوفريُا يف إظار اس خضافة الاحامتع
اًس يوي اًصاتؽ ٌَميخسى ،ذما ًوفص ٌَجِات املخلسمة ًالس خضافة اًعورة اًخووَحَة حول مذعَحات الاس خضافة.

.0

ماكن ؾلس الاحامتع:

ًخـني ؿ ى ماكن اهـلاد الاحامتع أن قحخوي ؿ ى ؿسد من اًلاؿات واملساحات اخملخَفة الس خضافة اجلَسات اًصئُس َة
وورش اًـمي املوووؾَة واكفة اًفـاًَات املعاحدة ًالحامتع ،ؿ ى أن جض عمي ؿ ى اإلؿسادات اًفٌَة واًخلٌَة اًالزمة ،مؽ
ورش وثوفري اًالفذات اإلرصادًة اًالزمة ٍلك كاؿة.
أ -اًلاؿات اًصئُس َة:
اًـسد اًعاكة الاسدِـاتَة*
اًلاؿات
 211فصد ()Mixed Classroom/theater style
0
 oاًلاؿة اًصئُس َة
 100فصد ()Classroom style
1
 oكاؿات ورش اًـمي
 211فصد
0
 oاسرتاحات اًلساء
 211فصد
0
 oاسرتاحة اًلِوة
 51فصد
0
 oكاؿة اسرتاحة هحار اًزوار
* مالحؼة :األؿساد اًفـََة ٌَمضارنني كس ختخَف وفلا ًحَاانت اًدسجَي
ب -املصنز اًعحفي واإلؿاليمً :خـني ختعَط مصنز حصفي وإؿاليم جمِز ابالس خـسادات اًخلٌَة واًخيؼميَة
اًالزمة (مبا ٌضمي جتِزيات مثي حواسُة وظاتـات وهفاذ ًإلهرتهت ،وكريٍ) ،تعاكة اسدِـاتَة جسؽ ًيحو
 11فصد ،ملساؿسة املضارنني تعفة إؿالمِة وحصفِة من اًلِام تأؾامهلم يف ثلعَة احلسث.
ج -مىذة جسجَي املضارنةً :خـني ختعَط مساحة مٌاس حة ملىذة جسجَي احلضور واملضارنة وظحاؿة
وجسَمي تعاكات األسامء ٌَسادة املضارنني ظوال أتام الاحامتع.
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د -املـصض :ختعَط مساحة مٌاس حة إلكامة املـصض امللام ؿ ى ُامش الاحامتع ،واخملعط ًـصض اخلسمات
واًًضاظات اخملخَفة ٌَجِات واًرشاكت اًصاؾَة اًصاقحة يف ؾصض وضاظاهتا من ذالهل ،ؿ ى أن ٍعمزي ُشا
املوكؽ ابًلصب من كاؿات الاحامتع اخملخَفة وذكل ًدسَِي حضور املضارنني أزياء أتام الاحامتع.
ه -مىذة ٌَميؼمني وأماهة امليخسىً :خـني ؿ ى اجلِة املضَفة ختعَط مىذة أو كاؿة مبلص الاحامتع تخجِزيات
مٌاس حة ًـمي فصًق اًـمي اًخيؼميي ًالحامتع اذلي ٌضمي ذمثَني من مٌؼميت املؼةل وأماهة امليخسى ،ثسـة
 01أصزاص وذكل ظوال فرتة ثواخس وفود امليؼمخني واألماهة يف اًحدل املضَف.

.5

اًعاكات اًخرشًة:

ًخـني ؿ ى اجلِة املضَفة جضىِي فصًق معي مس ئول ؾن ثلعَة اكفة األؾامل اًخحضريًة واٌَوحسدِة اًالزمة ،واًـمي حٌحا
إيل حٌة يف إظار من اًخًس َق املخحادل مؽ أماهة امليخسى ومٌؼميت املؼةل واٌَجية الاسدضارًة ظوال فرتة اًخحضري
الس خضافة الاحامتع اًس يوي ٌَميخسى .نام ًخـني ؿ ى اجلِة املضَفة ثوفري اٍىوادر اًخرشًة اًخاًَة دلمع األؾامل وملساهسة
فصًق األماهة ذالل فرتة الاهـلاد:
املِام

اًـسد

هلاط الاثعال املحارش فامي خيط لك من
اًعريان /اًفٌادق  /اًخأصريات  /الاهخلاالت
تواكؽ خشط واحس ؿ ى األكي ٍلك مهنا
مس ئول ذسمات مساؿسة
مس ئول جسجَي املضارنة
مس ئول مساؿس ًألماهة ًض ئون ادلمع اًفين
واًخلين
مس ئول الاس خـالم واإلرصاد

.1

املسة

()4

كدي اهـلاد الاحامتع ب ً 91وم ابًًس حة ٌَخأصريات
واًعريان – ً 21وم ابًًس حة ٌَفٌادق والاهخلاالت

()4
()6

ظوال فرتة اهـلاد الاحامتع واًَومني اًساتلني
كدي اهـلاد الاحامتع تَوم واحس وظوال فرتة الاهـلاد
ظوال فرتة اهـلاد الاحامتع واًَومني اًساتلني

()0
()10

ظوال فرتة اهـلاد الاحامتع

أؿالم اجلِات امليؼمة واًضـارات اًخجارًة:
أ .سُمت ثعحَق جصوثوهول امليخسى فامي خيط أؿالم وصـارات اجلِة املس خضَفة ومٌؼميت املؼةل واجلِة امللكفة
تأؾامل أماهة امليخسى.
ب .سُمت ؾصض اًضـارات اًخجارًة ٌَجِات اًصاؾَة يف ملص الاحامتع وؿرب املوكؽ اإلٍىرتوين اًصمسي ٌَميخسى،
واكفة املعحوؿات ادلؿائَة وفق ابكات اًصؿاًة اخملخَفة.
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.4

املخعَحات اًخلٌَة واًفٌَة:

ًخـني ؿ ى ملص الاحامتع أن ٍىون جمِز ابًوسائي اًخلٌَة واًفٌَة اًخاًَة واملوحضة ظحلا ٍلك كاؿة من كاؿات الاحامتع مؽ
مصاؿاة ثوفري ظامق معي فين ًالؾامتد ؿَََ ؾيس احلاخة ظوال أتام الاهـلاد:
م

اًحٌـــــــــــــس

0
5
1
4
2
2
7
8
9
01
00
05
01
04

مٌعة رئُس َة
ملاؿس امليعة اًصئُس َة
صاصات امليعة اًصئُس َة
مٌرب لكامت اًسادة املخحسزني
مِىصوفون اثتت
اًرتمجة اًفورًة
سامؿات اًصأس ٌَرتمجة اًفورًة
مِىصوفون السَيك
ذسمة اإلهرتهت اتجماين )(Wi-Fi
خمارج ًخوظَي اًخَار اٍىِصابيئ
صاصة ؾصض هحرية
هجاز مكحَوحص أو الب ثوب
أهجزة ؾصض )(Projector
مـسات ظوثَة (سامؿات)
إذاؿة مدارشة ظوت/ظورة ؿرب
اإلهرتهت
إذاؿة مدارشة ظوت فلط ؿرب
اإلهرتهت
ظاتـة
املضارنة ؾن تـس
)(Remote Participation

02
02
07
08

اًلاؿة كاؿة ورش املصنز مىذة
اًصئُس َة اًـمي (ؿسد  )1اًعحفي األماهة
0
0
مؽ ثوفري سامؿات اًصأس ٌَمخحسزني
2
05
حبس ادىن  45توظة
2
0
ٌَسادة املخحسزني ؿ ى امليعة اًصئُس َة
2
2
تني اٌَلخني اًـصتَة واإلجنَزيًة
0
0
ٍاكفة املضارنني ابالحامتع
30
300
ٌَخفاؿي مؽ ثـََلات وجساؤالت احلضور
1
2
 01ابًرسؿات املياس حة ٌَحضور واًلاؿات
21
100
411
01
11
30
21
ًـصض حمخوى اجلَسات ٌَحضور
5
5
 5مذعي ثض حىة اًـمي
02
5
5
مذعي جبِاز مكحَوحص أو الب ثوب
0
5
هـم
هـم
مالحؼــــــــــــات

هـم

هـم

هـم

هـم
4

0

0
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0

مذعةل ثض حىة اًـمي

مت مصاحـة وكدول وزَلة اًرشوط املصحـَة الس خضافة الاحامتع اًس يوي اًصاتؽ ٌَميخسى اًـصيب حلومكة اإلهرتهت ًـام 5102
جاكفة تيودُا وحمخوى مصفلاهتا.
اجلِة املخلسمة ًالس خضافة........................................................................................................................... :
امس املمثي اًصمسي ٌَجِة املضَفة................................................................................................................... :
امليعة اًوػَفي ٌَممثي اًصمسي ٌَجِة املضَفة.................................................................................................. :
امس املسؤول امللكف ابالثعال..................................................................................................................... :
امليعة اًوػَفي ٌَمسؤول امللكف ابالثعال.................................................................................................... :
اًِاثف املحارش.......................................................................................................................................... :
اًربًس اإلٍىرتوين........................................................................................................................................:
اًذــارًـــــخ............................................................................................................................................... :
اًذـــوكِــؽ................................................................................................................................................ :

مالحؼات:
()0
()5
()1

ًخـني ؿ ى اجلِة املخلسمة اًخوكِؽ ؿ ى مجَؽ اًعفحات ابحلصوف األوىل ،واًخوكِؽ اكمال ؿ ى اًعفحة األذرية.
ال ٌضلك ثوكِؽ ُشٍ اًوزَلة من كدي اجلِة املخلسمة أي إًزام الدذَارُا وجِة مضَفة ًالحامتع ،حِر أن ادذَار اجلِة املضَفة
خيضؽ ًـمََة ثلِميَة مس خفِضة ومذـسدة املـاًري.
حتخفغ مٌؼميت املؼةل ،خامـة ادلول اًـصتَة واإلسىوا ،تعالحِة جسمَة اجلِة املضَفة تسون الاًزتام تإتساء األس حاب.
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