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 ة7وّنم ةعما12 ع/اّسلا ّ+*لعلا ىقتلملا

كذملا
ّ

نؤملا /ر  ثّ

 2019 ل(رفأ 10-13

  طمن يف لصاحلا  رييغتلا تالّوحتلا هذه نمو .عمتHاو ةفاقّثلا يف ىدملا ديعب ٌلماش ٌرثأ اهل ىربك تالّوحت دوقع ذنم ملاعلا دهشي
 ةمظنأو ركفلا لاكشأ يفو ،خيراّتلا يف ٌليثم هل قبسي مل وحن ىلع ، لجرلاو ةأرملا نم لك  ةلزنم يفو لاجّرلاو ءاسّنلا نيب تاقالعلا
 .كولّسلا طامنأو تالّثمتلا

 يف ةّدتمم اًروذج ،تافاقّثلا خير} يف ،ثّنؤم /رّكذم نيتريبكلا نيتلوقملwو لجر /ةأرما ''جوّزلا"ب ةقلعتملا تارّوصتلل ّنأ مولعملا نمو
 ةّيوهلا تارّوصت ركذن رطألا هذه نمو ؛يجولوبورتنألا خيراّتلا دَدُم نم 'ةّدم' ّلك يف ملاعلا ماظنو عمتHاو ناسنالل ةنينبُم ىربك ٍرطأ
  .اهتسرامم لاكشأو ةطلّسلا عيزوت سسأو لوقلا ِغيِصو جاتنإلا طامنأو ةّيعامتجالا ىنُبلاو نيّدلاو يفاقّثلا دسجلاو ةّيصخشلا

 راودألا عيزوتو ةيردنجلاو ةيعامتجالا تاقالعلا ءانبب ّيدقن ٍيعو ةأشن ىلع تلِمعو ردنجلا ُتاسارد تلغتشا روكذملا لّوحتلا ىلعو
 يف قمعألا ىنبلا رييغت اهخيسرت يضتقي ةديدج اًميق تجتنأو ِتاورّثلا مساقتو ةطلّسلا فيرصت تاّيفيك تدصرو لجّرلاو ةأرملا نيب
 نمو ؛ ةثونأ/ةروكذ جوّزلا كيكفتب ةثيدح ةّيركف تاراّيت تمتها ةّيردنجلا تاسارّدلا عم يزاوّتلwو.تاّيلقعلا ىنب :تاعمتHا خير}
  .اهريغو "عباّتلا ةسارد"و "ةّيلاينولوكلا دعب ام"و "ةّيوسنلا دعب ام"و "ةّيوسنلا" تاراّيتلا هذه

 نم اهنيب امب ،اعيمج لّثمت يهو ةلءاسملا داعبأو ىدملا يف قرف 'ةثونأ /ةروكذ' ،'ثّنؤم/رّكذم' ،'لاجر /ءاسن' ةثالثلا جاوزألا نيب"
 .ةّدع تاصاصتخا رفاضت هسرد يعدتسي نهار ثحب ءاضف ،جشاوتو لخادت لب قلاعت

 مّسجت صرح وهو ،ةبوّنم ةعماجب ةفلتخم تاصاصتخا ىلإ نيبستنملا ةبلّطلاو ةذتاسألا نيب راوح رطأ ريفوت ىلع صرحلا قلطنم نمو
wرتخا ،ةنس ّلك همّظنت يّذلا ّيملعلا ىقتلملا يف صوصخلª دقعنت ّيتلا ةعباّسلا ةروّدلا عوضوم 'ثّنؤم /رّكذم' ناتلوقملا نوكت نأ 
 .ةبوّنمب ّيعماجلا بّكرملا تاسّسؤم ةّفاكب 2019 ليرفأ 13 ىلإ 10 نم

 وهو ،ةّوقب نارضاح ام¶ قّلعتي امو 'ةثونأ /ةروكذ'و 'لاجر /ءاسن' نيجوّزلا ّنإف ةروّدلا هذهل ªاونع ثّنؤم /رّكذم جوّزلا ªرتخا نئلو
 ّنأ ىفخي الو.ةدحاو ريكفت ةيواز يف راصحنالا مدعو اهّبعشتو اهقلاعت يف ةلءاسملا تاءاضف عّبتتو رظّنلا ىدم حتف ىلإ دصقي روضح
 خيراّتلاو ايجولوبورتنألاو عامتجالا ملعو ةفسلفلا لثم ةفلتخم تاصاصتخا نم ةعطاقتم تارªإ يعدتست ةروكذملا جاوزألا ةسارد
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 تامولعملا مولعو لاصّتالا مولعو ¹ديملا مولعو ةض¹ّرلاو داصتقالاو ّبطلاو ةرادإلا مولعو ايجولويبلاو باطخلا تاّيناسلو بدألاو
 .اهريغو ردنجلا تاساردو يناسفّنلا ليلحّتلاو سفّنلا ملعو 'ميمصتلا'و ةروّصلا تاساردو

 يف كلذو هب ةلص تاذ ةفلتخم ةطشنأ ميظنت حرتقن انّنإف نمّزلا يف اّدتمم ىقتلملا اذه عوضومب مامتهالا نوكي نأ ىلع اّنم اًصرحو
 تاسسؤملw ةطشاّنلا ةفلتخملا يداوّنلاو امنيسلا يدªو الثم بادآلا ةّيلكب عمتHاو ةفاقّثلاو يعامتجالا عوّنلا ريتسجام راطإ
  .ةعماجلw ةّيثحبلاو ةّيميلعّتلا

  : سرّدلل ةيلاّتلا ىربكلا رواحملا حرتقنو

 .نادلبلا نم اهريغ يفو سنوت يف ردنجلا /ةيوسنلا / ةأرملا لوح تاسارّدلا عقاو -
 ةسايسلاو ليغشتلا لاجمو ميلعّتلا جماربو ةّينوناقلا صوصّنلا ىلإ عوجّرلw لاجر/ءاسنو ثّنؤم/رّكذم نيجوّزلا ةسارد -

 .اهريغو
 .ةّيردنجلا ةيوهلاو ةّيسنجلا ةّيوهلاو ةيرسألا تاقالعلاو ةبارقلا ىنبو ةّيعامتجالا ةئشنتلا ةسارد -

 نع ةردحنم ةمظنألا كلت رابتعw هفلتخملا هلماوحب عادبإلاو ¹ديملاو ةفلتخملا هعاونÀ لّيختملا يف ةّيزمرلا ةمظنألا ةسارد -
  .ةنسنHا تالّثمتلل قاسنأ

 ىلإ ةياغلا لوخدب ربمسيد 15 موي هتياغ لجأ يف مييقّتلل لسريو هلفسأ ةتبثملا ةذاذجلا ّداوم ةكراشملا بلطم يف ىعارت -
  :نييلاّتلا نيناونعلا

symposium.manouba@gmail.com et manifestationsuma@gmail.com 

 راطإلا يف ةّيساسألا رصانعلا ،حرتقملا ثحبلا نم فدهلا :ةيلاّتلا رصانعلا ىلع ثوحبلا تاصّخلم يوتحت نأ يغبني -
 .جئاتّنلا ّمهأ ،يجهنملاو يرابتخالاو ّيعجرملا

ةم$زور  

  2018 ربوتكأ 15  ةبونم ةعماجل عباسلا يملعلا ىقتلملا ىلإ ةوعّدلا رشن

  2018 ربمسيد 31   ىقتلملا يف ةكراشملل ةحرتقملا ثوحبلا تاصّخلم لاسرال لجأ رخآ

 2019 يفناج 31  ىقتلملا يف مهضورع ميدقتل نيلوبقملا نيكراشملل ةّيملعلا ةنجللا باوج

 2019 يرفيف 28  يملعلا ىقتلملا لامعأ باتك يف اهرشنل ةلوبقملا ثوحبلا تاصّخلم لاسرإ

  2019 ليرفأ 13-10  ىقتلملا يف ثوحبلا ضرع

  2019 يام 31 ةعماجلا عقومب ىقتلملا لامعأ يف اينورتكلإ رشّنلا ضرغب اهمييقتل ةلماكلا ةّيملعلا تالاقملا لاسرإ

  2019 ةيليوج 31  رشّنلا لبق تالاقملا ةعجارمو ةّيملعلا ةنجللا باوج
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 ىقتلملا يف ةكراشملا حرتقم ةذاذج رصانع

   )ةلخادملا( ثحبلا ناونع  
   ثحابلا مسا 
  ةّيعماجلا ةسسؤملا  
  )ةملك 1000-600( ثحبلا صّخلم  

 

 

 

  
  ثحبلا يف ةدمتعملا عجارملا ّمهأ 

 
 
  

 

 


