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89اث نونا123

 2021 رياني;:
 
 

D9 :ثAدحت 
89اثلا نونا3 10 :

 OrientXXI عقوم :9\غل!أ ، ەاندأ ةنودملا لاخدإ OPQ نم تاعاس ةدع دع! ، 2021 رياني; :
D9 ررق'سو هتلاقم "OPQ فقوأ " هنأ

 ة{9|.لجنإلا 9|}تغللا! - تنx.نإلا vع نآلا ةلاقملا ."كلذ دع! هلعف بجA ام" :nاتلا مويلا :
D9 ،ةقدلا نم د{�مل ةداملا ەذهل تافاضإ ءارجإ مت" هنأ ركذA .ەاندأ ط!ارلا تاذ تحت - ة'سOرفلاو

89اثلا نونا3 11 :
 رياني; :

2021". Aأ يوتحAع اًضv "ةظحالم" D9
D9 ،:�سا ركذ اهيف متي :x\لا ة'ناثلا ةرملا :

 طاقنلا ىدحإ vع اًدر ، ة|.خألا ةحفصلا :
D9 ة'س�ئرلا

�xئاثولا مل'فلا كلذكو سول ن{ودوب لاقم لهاجتي ث'ح ، ەاندأ :/8 صاخلا ةنودملا روش�م :
89و{�فلتلا :

: 
89اثلا ن{PQ¤ 10 خــــ{راتب اورنوألا تاعازن ةم حم نم ةنادإلا م ح ي��Pسلا

 ::Av ام vع ةركذملا صنت .2020 /.مفون; :
�9ظوم دحأ ةوشر ةلواحم! ، ه'لع ضx.عA ام وهو ، لوب�{¦ك د'سلا ةم حملا مهتت"

 م'قلا عم ضراعتي "ام وهو ، اورنوألا :
D9 اهنيمضت متي مل ة'ضقلا ەذه نأ ةق'قح نع رظنلا ف¬! ،كلذ عمو . " ةدحتملا ممألل ة'ساسألا

 ة'لوألا تاماهتالا :
 ة|.خألا تاءارجإلا نأ nإ ةراشإلا ردجت ،تاماهتالا كلت نأش° ةدحتملا ممألا قيقحت ر{¦قت نع ك'هان ، غ/.ن,ات سك'لـل
 ل'صفتلا! حPQ´ هعامس بسانملا نم هنأ ىأر نأ دع! نود ةAاغلل ة|.طخ مئارج! ي��Pسلا :²امول!دلا ماهتا nإ تدأ

 تقو اورنوألا رداغ دق لوب�{¦ك د'سلا نا3و ." ەدض تغ'ص :x\لا تاجاتن¸سالا اًمامت ضفرت :¶ف ، قئاقحلل هتياور
افرط نكA مل :nاتلا«و ،تاءارجإلا

½
 D9

 تعضخ فنأتسملا ەاجت زلوب�{¦ك د'سلا لاعفأ نإف ،كلذ عمو .رظنلا د'ق عا99.لا :
D9 قيقدلا قيقدتلل

 ةلاحإ nإ ةفاضإلا! 9|}ماع بترم فنأتسملا حنم nإ ةم حملا تداقو ،ةحاتملا ةلدألا vع ًءانب ،م حلا :
D9 نعطA لوب�{¦ك د'سلا نأ ةق'قح .اورنوألل :nاحلا ماعلا ضوفملا nإ "ةلءاسملل" لوب�{¦ك د'سلا

 تلصوت :x\لا جئاتنلا :
 لاقم نم ةحقنملا ةخس�لا لازت ال .امهر{راقت نم مهملا روطتلا اذه RTS و OrientXXI داعÃ¸سال اÂÃًس س�ل ةم حملا اهيلإ
Ã�xتملا صنلا لAدعت مت .لصفنم ل ش° OrientXXI ررحم ەاÃ¸نا تفلأس :x\لا ءاطخألا نم ددع vع يوتحت سول د'سلا

: 
D9 بولطم وه ام3 ف'فط ل ش° ەاندأ

 .ةحقنملا OrientXXI ةلاقم :
 

D9
 نم ي��Pس :²امول!د دض دئا م .9|}طسلف" ناونع! OrientXXI  ةف'حص اهتx: OPQ\لا "ول ناودوب" ملق! ةلاقم :
D9 "اورنوألا

89اثلا نونا3 8 :
89اثلا نونا3 11 خــــ{راتب تثدحو 2021 ماع نم رياني;:

 :9\نأ! د'فت تاماهتا ّ:nإ تهجُو ،رياني;:
اس�ئر :x\فص! ،تمدق

½
اق!اس 

½
D9 ةنهملا تا'قالخأ بتكمل 

 ضوفملا دض "ةلÃنق" ىوتسمل Dxرت ة|.طخ تاءاعدا ،اورنوألا :
D9 9|}ي�يطسلفلا 9|}ئجاللا ل'غش¤و ةثاغإل ةدحتملا ممألا ةلا3ول قباسلا ماعلا

 صني ،لوب�{¦ك |.يب ،)اورنوألا( 89دألا قPQلا :
D9 تا'قالخألا بتكم ر{¦قت نأ vع

 تاماهتالا نم اًددع ةطاسÐب OPQ" ةدحتملا ممألل ماعلا 9|}مألل ه'لإ تÏQأ يذلا اورنوألا :
D9 قيقدتلا دنع حضاو ل ش° لشف" هنأو "ةلا3ولا لخاد نم ةاقتسملا

v: D9خادلا قيقحتلا :
 بتكم ەارجأ كولسلا ءوس :

D9 "ول" د'سلا ه'لإ دن¸سا يذلا :²اسألا ردصملا نأ ودÃ{و .)OIOS( ة'لخادلا ة!اقرلا تامدخل ةدحتملا ممألا
 وه هتلاقم :

�xئاثو مل'ف
8x رآ" ي��Pسلا نو{�فلتلا هثب :

D9 "سأ :
 .اورنوألا عم لوب�{¦ك لمع ةx.ف لوح /.مس´د;لوألا نونا3 17 :

 
انلع لوب�{¦ك د'سلا ه'ف بساحÕ: Aُوضوم دÏ لوانت نم ًالد! ،ظحلا ءوسل

½
 حاتأ ،ةطلسلل ةتÂثملا همادختسا ةءاسإ vع 

 ةرماؤم ة'حض هسفن رّوصُ'ل دحاو بناج نم ةصرف )ÏQاÃم |.غ ل ش° OrientXXI ةف'حصو( ي��Pسلا نو{�فلتلا هل
  .اورنوألا ة'فصتل ةموعزم ة'ل'ئاÏإ ة'ك|.مأ

 
D9 جتنملا لهاجت ،كلذ vع ةوالع

 تنلعأو ةلقتسم ةم حم هتردصأ م{¦جت رارق ،دصق نع "RTS" ي��Pسلا نو{�فلتلا :
D9 اورنوألا ةلا3و هنع

: ¤PQ}89اثلا ن
�xئاثولا مل'فلا ث! نم ةx.ف لÃق ،م¬نملا ماعلا نم /.مفون;:

 ةءاسإ nإ رارقلا راشأ ث'ح ،:
D9 ام! ةطلسلا لوب�{¦ك د'سلا مادختسا

�9ظوم دحأ ةوشر ةلواحم كلذ :
D9و .ةÃكترملا تافلاخملا نع اوغل!أ نمم اورنوألا :

: 
D9 مهتل!اقم ترج يذلا كئلوأ نم دحاو عم ةثداحم

�xئاثولا مل'فلا :
 ة'س�ئرلا ةجرخملا ترقأ ،هثب نم |.صق تقو دع! :

 
ABاثلا نونا= ة;/ف نم اورنوألا عم غ0/ن-ات سك)ل .د لمع 1

CDح 1989 ريانيJ; KLMNاثلا نAB
CD2019 0/مفون QB

C لا ا)لعلا ةرادإلا بصانم نم ةعومجمJ;C 
QB جردتت

C ئرلا بصنم اهرخآ نا=و ،تا)لوؤسملاfةنهملا تا)قالخأ بتكمل لوألا س QB
C دقو .)2019-2009( ةلا=ولا oLMطم تqدروفس-أ ةعماج ةع 

QB
C اتك 2020 ماعvه vيطسلفلا نوئجاللا ناونعzنوي QB

C  ودلا نوناقلا|C، تكراش يذلا QB
C ارف هف)لأتoشfلأ ا�سqنا/�B. 

 
 



�xئاثولا مل'فلا ر{�صت نم ءاهتنالا لÃق م حلا اذهب ملع vع تنا3 اهنأ!
 عم مساحلا ل'لدلا اذه لهاجت تراتخا اهنأ الإ .:

 ةصرف نم هAدهاشم مرحو ،ةطلسلا لالغتساو ةرادإلا ءوس نم ةقثوم ةلاح ل'ثمت ي��Pسلا نو{�فلتلا ءاسأ اذهــ«و ،كلذ
D9 ة{��Pسلا ة'نطولا تا'صخشلا راÃك دحأ ةق'قح ةفرعم

  .ةدحتملا ممألا ماظن :
  
اقفو هنأ وه هفرعن ام .انيدAأ 9|}ب ةتباثلا قئاقحلا vع زكرن انوعد ،اذل

½
D9 ةرداصلا ،9|}لسارملا nإ ةركذمل 

89اثلا نونا3 6 :
 رياني;:

D9 قيقحتلا ر{¦قتل "ة'لوألا جئاتنلا" نإف ،ةدحتملا ممألا مسا! ثدحتملا بتكم نم 2019
 د'سلا دض ةهجوملا تاءاعدالا :

 لاومألا سالتخا وأ لا'تحالا دعÃ¸س¤" ةدحتملا ممألل عباتلا )OIOS( ة'لخادلا ة!اقرلا تامدخلا بتكم نم لوب�{¦ك
  ."اهعم لماعتلا بجA ة{رادإ لئاسم كلانه نأ الإ .ماعلا ضوفملا لÃق نم ة'ل'غش¸لا
  

اقفوو ،كلذك
½

D9 لوب�{¦ك د'سلا عضو ماعلا 9|}مألا ررق دقف ،اهتاذ ةركذملل 
 اAاضقلا كلت حيضوت متي امنÛب ة{رادإ ةزاجإ" :

8Üاهن رارق ذاختا نا مإلا! نوكx A\ح لّصفم ل ش°
8x/.خ عم ."بسانملا ءارجإلا دAدحتو :

D9 ةل{�طلا :
 انأف ،ةدحتملا ممألا :

D9 مهدحأ راÃتعا نأ فرعأ
D9 ة{رادإ ةزاجإ :

 ەذاختا متي ال Ýساق ءارجإ دAدحتلا! وه ة'Âيدأتلا تاءارجإلا وأ;و قيقحتلا راظتنا :
D9 ىوس

D9 "ول" د'سلا ەركذA ام نأ vع ل'لد اذهو .ةمساحو "ةرهاظ ةلدأ" vع يوطنت :x\لا تالاحلا :
 د'سلا نأ! ،هتلاقم :

ائ{¦ب نا3" لوب�{¦ك
½

اح'حص س�ل رمأ وه ،"ةط'سÐلا تاوفهلا ضع! ادع ام'ف ،هلوح رودت :x\لا كوكشلا ةفا3 نم 
½

 .ةطاسÐب 
 عامجإلا! ة'صوتلا دض 9|}فظوملا راÃك دحأ ة'قرتو قباسلا ماعلا ضوفملا بئان ةجوز 9|}يعت "ةف'فطلا تارغثلا" لمش¤
 .اًد'ج هق'ثوت مت يذلاو ةطلسلل قباسلا ماعلا ضوفملا بصنمل حضاف مادختسا vع يوطني امهال3و ،ةل!اقملا ةنجل نم
 عامجإلا! ة'صوتلا دض 9|}فظوملا راÃك دحأ ة'قرتو قباسلا ماعلا ضوفملا بئان ةجوز 9|}يعت "ةف'فطلا تارغثلا" لمش¤
 .اًد'ج هق'ثوت مت يذلاو ةطلسلل قباسلا ماعلا ضوفملا بصنمل حضاف مادختسا vع يوطني امهال3و ،ةل!اقملا ةنجل نم
  

D9 هÃصنم نم لوب�{¦ك د'سلا لاقتسا ،ةلءاسملل هعوضخ ةقاعإ ةلواحم نمض هنأ ودÃ{و
 هغال!إ نم ةعاس 24 نوضغ :

 .)ةÃجاولا ة'نوناقلا تاءارجإلا! قلعتت باÃسأل هعم هتكراشم تمت يذلا( قيقحتلا ر{¦قت ملتسا دق هنأ ام3 ة{رادإلا ةزاجإلا!
 ةس,اعم جئاتن ةAأ nإ لوصولا نود لاح ام ،ة{راجلا ة'Âيدأتلا تاءارجإلا راصتخا نم لوب�{¦ك د'سلا نكمت ،اذه لعف«و
 ة'لخادلا ة!اقرلا تامدخ بتكم قيقحت جئاتن �PQُت ملو .قيقحتلا جئاتن نم د{�م نع فشßلا نع ك'هان ەدض ة'مسر
D9 لوب�{¦ك د'سلا وهو ،:²اسأ ل ش° "تاق'قحتلا ع�ضوم" ةAامحل كلذو ،½اد!أ

  .ةلاحلا ەذه :
  

اق!اس روكذملا ةنهملا تا'قالخأ بتكم ر{¦قت روحم وهو ،ةطلسلا لالغتساو ةرادإلا ءوس /.خ حبصأو
½

 9|}مألا nإ مدقملا 
افورعم ،ماعلا

½
àQخ ام3 ،اهجراخو ةلا3ولا لخاد 

D9 ءالمزلا نم دAدعلا :
 مالعإلا لئاسو vع /.خلا راش¸نا نأ! تقولا كلذ :

D9و .á.,أ ال تقو ةلأسم تا!
 ،ةدحتملا ممألا ةزئاج vع زئاحلا ،ةر{�جلا ةانق مل'ف ضرع ل'بقف ،عقوتم وه ام ثدح ةAاهنلا :

D9 ة'ضقلا ەذه لوح
D9 ن{روكذملا نم ددع ةلاقâب هسفنب لوب�{¦ك د'سلا ماق ،2019 ماع ف'ص :

 هتÂئان مهيف نم! ،ر{¦قتلا :
ف ث'ح ،ناوهش م ح د'سلا قباسلا 9|}فظوملا نوؤش س�ئرو ،ل'ش¸يم اردناس ةد'سلا ،ةق!اسلا

ُ
 ةلاسر" بÐس° |.خألا لص

89وß.xلإ د{¦ب
D9 ك'كش¸لا اهلالخ نم لواح "ةلوبقم |.غ :

 ماعل ةنهملا تا'قالخأ بتكم ر{¦قتل :�àئر دعُمx: 3\يقادصم :
  .ماعلا 9|}مألا nإ عفُر يذلا 2018

 
D9و

89وناق نعط :
: D9

D9 تاعزانملل اورنوألا ةم حم ت/.تعا ،ەذه لمعلا ءاهنإ تالاح ىدحإ :
D9 ردص م ُح :

: 10 ¤PQ}ن 
89اثلا

89وß.xلإلا عقوملا vع رفوتملاو 2019 /.مفون;:
 :9\عملا فظوملا ةوشر ةحضاولا لوب�{¦ك د'سلا ةلواحم نأ! اورنوألل :

 هتلاحإ تمت دقف ،بÐسلا اذهلو ."ةدحتملا ممألل ة{¦هوجلا م'قلل رفاس كاهتنا" الإ :ã ام ءودهب ةلا3ولا ةرداغمل هتوعد!
 نم قباسلا ماعلا ضوفملا عنمو ،"ةلءاسملا ذافنإل هقح! ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا ة'لامتحال ]:nاحلا[ ماعلا ضوفملا nإ"
D9 لمعلا

D9 لÃقتسملا :
�xئاثولا مل'فلا قرطتي مل ،كلذ عمو .2ةدحتملا ممألا :

 اذه nإ "ول" د'سلا ةلاقم وأ ي��Pسلا :
 ف'نج دهعم نم وكوب ودرا {ر ذاتسألل تفx.عا ،ة'س�ئرلا ةجتنملا ،نامد{و ك{رد{¦ف-نآ ةد'سلا نأ مغر ،عطاقلا م حلا

D9
D9و .مل'فلا ر{�صت نم ءاهتنالا لÃق م حلا! ملع vع تنا3 اهنأ! 2020 /.مس´د;لوألا نونا3 21 :

 انأ اهتلسرأ ةلاسر :

 
QB رداصلا م�حلا ،تاعاBB/لل اورنوألا ةم�حم    2

C 10 KLMNاثلا نAB
CDمقر ،2020 0/مفون UNRWA/DT/2020/066. ام �ع ة)نعملا ةرقفلا صنت 

��C: "164. QB
C ة)باج�إ ة)صوت �ع لوصحلاو ةلاقتسالا را)خ بلطلا مدقم �ع ضرع قباسلا ماعلا ضوفملا نأ حضاولا نم ،ة)لاحلا ةلاحلا vًالد 

QB .هتامدخ ءاهنإ نم
C ثإ ىرج لاحqف ،ةسرامملا ەذه تا£C هوجلا م)قلل رفاس كاهتنا¥Nفظوملا دحأ بكترا اذإ هنأل ةدحتملا ممألل ة©�B تازواجت 

اقفو ةلا=ولا نم هلصف بج)ف ،ة�/طخ
«

 ة)باج�إ ة)صوت ة�أ �ع لاوحألا نم لاح يأv فظوملا اذه لصح� الو .اهب صاخلا C®)ظنتلا لمعلا راطإل 
Kهل حمسDاهل vاتمvيدقتلا ماعلا ضوفملا تا)حالص ةم�حملا كردتو .ةدحتملا ممألا ماظن لخاد ة)لودلا ة)نهملا هت�/سم ةع¥Nة QB

C ة)²يدأتلا لئاسملا. 
zq³Bي هنأ الإ

C يدقتلا ة)حالصلا ەذه ةسرامم¥Nظنتلا لمعلا راطإ نمضو ةدحتملا ممألل 0/-ألا ماظنلاو ةلا=ولا حلاصم راطإ نمض ة(®C. vاتلا|C، نإف 
 ضفُر ام= ،ةلءاسملا ذافنإل هقحv ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا ة)لامتحال ماعلا ضوفملا |إ لوبNz¥ك �/يب د)سلا قباسلا ماعلا ضوفملا ل)حُت ةم�حملا

 ."قباسلا ماعلا �B©مألا ەذختا دق نا= ³Bلُملا رارقلا نإ ث)ح ،نN¥خآ �B©فظوم ةلاحإل بلطلا مدقم بلط



D9 وكوب ذاتسألاو
89اثلا نونا3 8 :

D9 ةوفهلا ەذه حيضوت nإ ةانقلا انوعد دقف ،"n "RTSإ 2021 رياني;:
 ة'فحصلا |.ياعملا :

  .اًنلع
 

Orient XXI D9 ةف'حصو "RTS" ي��Pسلا نو{�فلتلا نم ل3 قفخأ ،ىرخأ ة'حان نمو
D9 درو ام ركذ :

 رداص زجوم ر{¦قت :
D9 ءاضعألا لودلا nإ ماعلا 9|}مألل يذ'فنتلا بتكملا نع

 ةصاخلا ةراش¸سملا ،يدمحم ا{رام نأ! د'فA 2020 ويام;راAأ :
D9 لوب�{¦ك د'سلل

أ ،اورنوألا :
æ

D9 ةلا3ولا ةرداغم vع ت/.ج
 هجو نود اهب تÃلاط :x\لا لاومألا ةداعçو 2020 ماع فصتنم :

  .ةلأسملا ەذه لهاجت بÐس ةفرعم ��P}{|9سلا نيدهاشملا قح نم ّنإ ،ىرخأ ةرم رر,أ .قح
 
D9 ماعلا 9|}مألا nإ "ةلدأ ةAأ“ vع يوطنت ال تاماهتا درجم تمدق :9\نأ! ءاعدالا nإ ع�جرلا«و

 تا'قالخأ بتكم ر{¦قت :
D9 ءاحAإلاو ،2018 ماعل ةنهملا

�xئاثولا مل'فلا :
 هضفرأ يذلا رمألا ،ة'صخش باÃسأل كلذ ثودح ة'لامتحا nإ ي��Pسلا :

اضفر
½

امات 
D9 9|}بجعملا نم تنك ،ءالمزلا نم دAدعلا لثم .½

D9 هتغال! ام'س الو لوب�{¦ك د'سلا! ةAادÃلا :
 9|}ئجاللا نع عافدلا :

D9 يرود لالخ نم .مهقوقحو 9|}ي�يطسلفلا
ا'ج{ردت تفش¸,ا ،مه|.غو 9|}فظوملل يÏ دروم3 ،تقولا كلذ :

½
  عضولا نأ 

اللخ á.,أ لمع ةئÛب اًد!أ هجاوأ مل ،اورنوألا عم اهيف تلمع دوقع ةثالث نم á.,أ لالخ .اًفلتخم نا3 ةهجاولا ەذه ءارو
ً

 ةءاسçو 
D9
D9 ه'لع تنا3 امم ةمظنملا vعأ :

D9 يدعاقت لÃق 9|}يضاملا 9|}ماعلا :
 حبصأ ،2018 ماع ةAاهن برق .2019 ماع ةAاهن :

 ،مهنم عيجش¸«و ، اورنوألل ةع!اتلا ة'لخادلا ة!اقرلل ةلقتسملا ة{راش¸سالا ةنجلل تأجل :9\نأ ةجردل ةAاغلل اًئÛس عضولا
�9ظوم راÃك نم مه|.غو 9|}ق!اسلاو 9|}يلاحلا ن{¦يدملا نم n: 25اوح :nإ اهغل!أ :x\لا فواخم نع اًقحال تغل!أ

 اورنوألا :
°P}إ ةn إ ،ماعلا 9|}مألاn لا ةلدألا بناج\x: !8زوحx

D9 ةنهملا تا'قالخأ بتكمل س�ئرك :/\جاو نم نأ! ترعش دقف.:
 ةلا3ولا :

 نيذلا 9|}ي�يطسلفلا 9|}ئجاللا«و اورنوألل ةماعلا ةنا ملا! م'سج رê9 قاحلâب ترطاخ :x\لا ةلاحلا ەذه فقو لواحأ نأ!
Aع نودمتعv اهتامدخ.  

 
 :nاتلا«و ،ىرخألا تاق'قحتلا ةدحتملا ممألل ا'لعلا ةرادإلا تغلأ ،ةدحتملا ممألا هترداغمو لوب�{¦ك د'سلا ةلاقتسال ½ارظنو 
ا'لعف هقح! ذختملا :/\يدأتلا ءارجإلا لوب�{¦ك د'سلا ¶نأ

 ،ة'ضقلا! ةقلعتملا ةلماëلا قئاقحلا ½اد!أ فرعن نل ام«¦ف ،كلذلو .½
   .½اددجم ةدحتملا ممألا ىدل لمعلا vع هتردق مدع نم د,أتلاو ةلاقتسالا vع ەراÃجâب ةل'فك تنا3 ةرفوتملا قئاقحلا نأ الإ

 
 
 


