ُمإتمز انىسراء
انمظإُونُه عه انشّإون انثقافُّت فٍ انىطه انعزبٍ

انذّورة انحادَت وانعشزون

ّ
مشروع جدول أعمال والتوزيع السمني
الجتماع اللجنة الدائمة
انقاهزة – جمهىرَت مصز انعزبُت
 4-3صفز  1440هـ  13 -12 /أكتىبز  2012و

 -1مشزوع جذول أعمال اجتماع انهجىت انذّائمت نهثقافت انعزبُت :انقاهزة 13-12 ،أكتىبز
2012
أوّال :األوضاع انثقافُت فٍ انىطه انعزبٍ
ثاوُا :انمىقف انتّىفُذٌ مه قزاراث انذّورة انعشزَه نمُإتمز انىُسراء انمظإُونُه عه انشُإون
انثقافُت فٍ انىطه انعزبٍ
ثانثا :انشّأن انثقافٍ
 انؼمذ انؼزثً نهحكّ انخمبفً. انؼىاصى انخمبفٍخ انؼزثٍخ. انقمّت انثّقافُت انعزبُت :انمُهتقً نصُاغت رُؤي نهعمم انثقافٍ انعزبٍ انجبئشح انؼزثٍخ نإلثذاع انخمبفً. ُريىس انخّمبفخ انؼزثٍخ :اختٍبر انشّبػز انفهظطًٍُ يحًىد دروٌش (.)2002-1441 انٍىو انؼزثً نهشّؼز :اختٍبر انشّبػز انظّؼىدي غبسي انمصٍجً (.)2010–1440 االطتزاتٍجٍّخ انؼزثٍّخ نهتًٍُّخ انًظزحٍّخ. تخصٍص يُح طُىٌخ نههٍئبد انخمبفٍخ انتً تؼُى ثبنخمبفخ انؼزثٍّخ ثًُختهف دول انؼبنى.رابعا :انتُزاث انثقافٍ
 انتُزاث انخمبفً انًُظتهذف فً انذّول انؼزثٍخ انتً تً ّز ثبضطزاثبد أيٍُّخ. انًزكش اإللهًًٍ نهتّزاث انًغًُىر ثبنًٍبِ فً يذٌُخ انًهذٌّخ (انجًهىرٌخ انتىَظٍخ). انًزكش انؼزثً نآلحبر وانتّزاث انحضبري ثًذٌُخ تٍجبسح (انجًهىرٌخ انجشائزٌخ انذًٌّمزاطٍخانشؼجٍّخ).
 صٍبغخ يٍخبق نحًبٌخ انتّزاث انخمبفً فً انجهذاٌ انؼزثٍّخ. انجىّاثخ اإلنكتزوٍَخ نهتُّزاث انخمبفً فً انذّول انؼزثٍّخ. اختٍبر "انُّخهخ وانؼبداد وانطّمىص انًُزتجطخ ثهب" :تُزاحب ػزثٍّب يُشتزكب.خامظا :انتّزاث انثقافٍ فٍ فهظطُه وانقُذص انشزَف
طادطا :انمىضىع انزّئُض نهذّورة انحادَت وانعشزَه نهمُإتمز واقتزاح مكان عقذ انذّورة انثّاوُت
وانعشزَه ومىضىعها انزّئُض ومحاوري.

طابعا :ما َظتج ّذ مه أعمال
 تؼذٌم يحبور انًىضىع انزئٍظً نهذّورح انحبدٌخ وانؼشزٌٍ نهًُؤتًز ٌىو انًخطىط انؼزثًّ ( 4أثزٌم). يشز وع انمبَىٌ انؼزثًّ انًىحّذ نحًبٌخ انًخطىطبد. انمُبح انخمبفٍخ انؼزثٍخ. ٌىو ػبنًً نهزّواٌخ ( 13أكتىثز يٍ كمّ طُخ). يشزوع انًظهظم انكزتىًَ "تًّىر وتًّىرح". ُيتبثؼخ تُفٍذ ثٍبٌ انزٌّبض انصّبدر ػٍ االجتًبع انخّبنج نىسراء انخّمبفخ فً انذّول انؼزثٍّخ ودولأيزٌكب انجُىثٍخ (أثزٌم)2014 ،
 يشزوع تؼذٌم انُّظبو انذّاخهً نهّجُخ انذّائًخ نهخّمبفخ انؼزثٍخ واَتخبة انزّئٍض وَبئت انزّئٍضوانًُمزّر.
 انًشبركخ انؼزثٍخ كضٍف شزف انذّورح انخًظٍٍ نًؼزض انمبهزح انذونًّ نهكتبة .2014 تحذٌج انخطّخ انشّبيهخ نهخّمبفخ انؼزثٍّخ. االحتفبل ثًُزور خًظٍٍ طُخ ػهى إحذاث انًُظًّخ انؼزثٍخ نهتزثٍخ وانخمبفخ وانؼهىو طُخ .2020 اطتزاتٍجٍّخ ان ُهىض ثبنهغخ انؼزثٍخ وتًكٍُهب ،انتً أػذّتهب األيبَخ انؼبيّخ نجبيؼخ انذّول انؼزثٍّخ. خطّخ األنكظى انتُّفٍذٌخ نتؼشٌش انهغخ انؼزثٍخ فً جًُهىرٌخ انمًز انًتحذح. إػبدح إحٍبء انتّزاث انخمبفًّ فً انًىصم. يُتبثؼخ انُّمطخ انزّاثؼخ يٍ انتّىصٍبد انصّبدرح ػٍ االجتًبع انخبيض نفزٌك انؼًم انزّاثغانًؼًُ ثتطىٌز انجُؼذ انشؼجً نجبيؼخ انذّول انؼزثٍّخ فً يُظىيخ انؼًم انؼزثًّ انًُشتزن (يم ّز
األيبَخ انؼبيخ 3 :طجتًجز .)2012

 -2انتّىسَع انشمىٍ الجتماع انهجىت انذّائمت نهثقافت انعزبُت

األول /أكتوبر 3122
األول :امجلعة  23ترشين ّ
اليوم ّ
انحصّت انصباحُّت:
00:15-00:00

انجهظت االفتتاحُّت

10:45-00:15

انجهظت األونً :انجُُذ :أوّال يٍ جذول األػًبل

11:00-10:45

اطتزاحخ شبي

12:30-11:00

انجهظت انثّاوُت :انجُُذاٌ :حبٍَب وحبنخب يٍ جذول األػًبل

15:30-12:30

اطتزاحخ غذاء

انحصّت انمظائُّت:
12:00-15:30

انجهظت انثّانثت :انجُُذاٌ :راثؼب وخبيظب يٍ جذول األػًبل

10:30

انؼشبء

األول /أكتوبر 3122
اليوم الث ّاينّ :
السبت  24ترشين ّ
انحصّت انصباحُّت:
11:00-00:00

انجهظت انزّابعت :انجُُذاٌ :طبدطب وطبثؼب يٍ جذول األػًبل

11:30-11:00

اطتزاحخ شبي

13:00-11:30

انجهظت انختامُّت وقزاءة انتّقزَز انىهائٍّ

13:30

انغذاء

انمظاء

اطتمجبل رُؤطبء انىفىد

