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َكزَ١
ادتُع ١ٝايعُاْ ١ٝيًُٝآَٚ ٙش اؽٗاصٖا يف  14ابض ٖٞٚ ّ2010 ٌٜتعٌُ داٖز ٠عً ٢حتكٝل اٖزافٗا َٔ
خالٍ االيتكا ٤باملدتصني بادتٗات املعٓ ١ٝبايكطاعني ايعاّ ٚارتاص باإلضاف ١اىل ايتٛاصٌ َع مجٝع
ف٦ات اجملتُع َٔ ادٌ خًل سًكٚ ١صٌ بني ناف ١ايؾضنا ٤املعٓٝني بكطاع املٝا ٙعٛا ً٤ناْٛا َٔ
فَ ١٦غتدزَ ٞاملٝا ٙا ٚاصشاب ايكضاص يتهجٝف ادتٗٛر يف نٌ َا ٜتعًل بايجض ٠ٚاملاٚ ١ٝ٥احملافع ١عًٗٝا
َٔ اهلزص ٚايتًٛخ ٚاالعتٓظاف.

زتًػ االراص٠
عكز زتًػ االراص ٠تغع ١ادتُاعات عًَ ٢زاص عاّ  ّ2016مت فٗٝا َٓاقؾ ١أِٖ املٛاضٝع املتعًك١
بادتُع ١ٝيف عب ٌٝتطٜٛض ايعٌُ ٚحتٝكل أٖزاف ادتُعٚ ١ٝميهٔ تًدٝص أِٖ املٛاضٝع اييت متت
َٓاقؾتٗا ٚفل االت: ٞ
َؾضٚع إصزاص دا٥ظ ٠اجملٝز ٜٔيف زتاٍ املٝا.ٙ
ٜعترب ٖشا املؾضٚع َٔ املؾاصٜع اييت مت ايبز ٤بزصاعتٗا خالٍ عاّ  ّ2014يشا فكز قاَت ادتُع ١ٝبٛضع
تصٛص هلش ٙادتا٥ظ ٠ايزٚص ١ٜيًُٝا ٙمتٓح نٌ عٓتني  ٖٞٚ ،دا٥ظٚ ٠طٓ ١ٝستً ١ٝتٗزف إىل تكزٜض
دٗٛر ٚعٛخ ايعًُاٚ ٤املبزعني يف اجملاالت ايتاي : ١ٝاملٝا ٙايغطشٚ ١ٝادتٛف ، ١ٝإراصٚ ٠محا ١ٜاملٛاصر
املاٚ ١ٝ٥املٛاصر املا ١ٝ٥ايبز( ١ًٜغري ايتكًٝز . )١ٜسٝح ٚافكت ٚطاص ٠ايتُٓ ١ٝعً ٢املؾضٚع ٚايبز ٤يف
ايتٓفٝشٚ .يهٔ بعز إ مت اإلعالٕ عٔ دا٥ظ ٠يًُٝاٚ ٙنشيو ادتا٥ظ ٠املكزََ َٔ ١ضنظ ايؾضم
األٚعط ألعاخ حتً ١ٝاملٝا ٙيف زتاٍ املٝا ،ٙقضص زتًػ اإلراص ٠عزّ ٚدٛر اذتاد ١يًتهضاص عً ٢إٔ ٜتِ
ايتٛاصٌ َع َزٜض َضنظ أعاخ املٝا ٙيف داَع ١ايغًطإ قابٛؼ إلؽضاى ادتُع ١ٝيف األرٚاص ايالسك١
نايتك ِٝٝأ ٚايتٓع.ِٝ

َؤمتض املٝا ٙاملصاسب ١يًٓفط:
اعتُضاص املٓاقؾات بني ٚطاص ٠ايظصاعٚ ٚ ١طاص ٠ايٓفط ٚايػاط إلعتدزاّ املٝا ٙاملصاسب ١يًٓفط ٚسيو بعز
ايٓذاح ايش ٟسككت٘ ْز ٠ٚاملٝا ٙاملصاسب ١يًٓفط اييت ْعُتٗا ادتُع ١ٝبٛال ١ٜايزقِ ٚاملؤمتض ايزٚيٞ

ايش ٟؽاصنت ادتُع ١ٝبتٓعَ ُ٘ٝع ٚطاص ٠ايٓفط ٚايػاط .مت ايبز ٤يف جتٗٝظ املؤمتض ايجاْ ٞيًُٝا ٙيف
تاصٜخ فرباٜض .2017
َؾضٚع إرخاٍ املٓؾآت املا ١ٝ٥نُٓتذات عٝاس.١ٝ
ععت ادتُع ١ٝايعُاْ ١ٝيًُٝا ٙيف َؾضٚع إرخاٍ املٓؾآت املاَ ١ٝ٥جٌ (االفالز ٚايعٚ ٕٛٝايغزٚر
ٚاالٚر ١ٜرا ١ُ٥ايتزفل) نُٓتذات عٝاس ٘ٝتكصزٖا االفٛاز ايغٝاسٚ ١ٝفتح َٓافش بٝع ايصٓاعات
اذتضف ١ٝبٗش ٙاملٛاقع ٚقز مت عكز عز ٠يكا٤ات نإ اخضٖا ادتُاع بتاصٜخ ٜٓ 1اٜض َ ّ2014ع
املدتصني بٛطاص ٠ايبًزٜات االقًَٛٚ ١ُٝٝاصر املٝاٚٚ ٙطاص ٠ايغٝاسٚ ١اهل ١٦ٝايعاَ ١يًصٓاعات اذتضف.١ٝ
ٚظتض ٟسايٝاً ايتشطري يالدتُاع ايجاْ ٞملتابعَ ١ا مت اصتاط ٙبايتٓغٝل بني ٚطاص ٠ايغٝاسٚ ٚ ١طاص٠
ايبًزٜات االقًَٛ ٚ ١ُٝٝاصر املٝا.ٙ
 ٚمت ايتٓغٝل بني ٚنال ٤فًر اذتُاّ  ٚادتٗات املدتص ١ملٓاقؾ ١إقرتاح ته ٜٔٛؽضن ١أًٖ ١ٝيًفًر
ٚإٔ ٜكتصض رٚص ادتُع ١ٝايعُاْ ١ٝيًُٝا ٙعً ٢إظتار َصزص ايتُٚ ٌٜٛاالعتؾاصٚ .٠اٜطا عاُٖت
ادتُع ١ٝيف ايتٓغٝل الدتُاع ٜطِ ٚنال ٤ايفًر راصؼ َع إعتؾاص َٔ ٜٔداَع ١ايغًطإ قابٛؼ
يزصاعَٛ ١ضٛع عٌُ ؽضن.١
َبارص ٠أبطاٍ املٝا.ٙ
تكزَت ادتُع ١ٝمببارص ٠يٓؾض ايٛع ٞبني ايطًبٚ ١ايطايبات بأُٖ ١ٝاملٝاٚ ٙاحملافع ١عًٗٝا ٚسيو
بته ٜٔٛزتُٛعات َٔ ايطًب ١يف املزاصؼ ٚتعً ُِٗٝنٝف ٜصبشٛا أبطاٍ املٝاٚ .ٙبطٌ املٝا ٖٛ ٙأٟ
فتا ٠أ ٚفت ٢عً ٢اختالف أعُاصِٖ ٜهضع ٕٛدٗٛرِٖ ذتُاَ ١ٜصارص املٝا ٙيزٜٓاٚ .عًَ ِٗٝعضف١
نٌ َا ميهٔ عٔ تٛفري املٝاٚ ٙتكاعِ َا تعًَُ ٙٛع اآلخضَُٗ .ٜٔا اختًفٛا يف ادتٓػ أ ٚايعُض،
يهِٓٗ َؾرتنني مجٝعا يف ؽٚ ٤ٞاسز  ٖٛٚأِْٗ ًَتظَ ٕٛباذتفاظ عًَ ٢صارص املٝا ٙيزٜٓا .نُا
تغتٗزف املبارص ٠أٜطا اهل ١٦ٝاإلراصٚ ١ٜايتزصٜغٚ ١ٝاملؾضفني ايش ٜٔعٝك َٕٛٛباإلؽضاف عً ٢تٓفٝش
ارتط ١املٝزاْ ١ٝيًُبارص ٠باإلضاف ١اىل املتابعني يًُبارص ٠يف ايعاّ ايتايٚ ٞأٚيٝا ٤األَٛص .مت اخش
امل ٛافكات ايالطَٚ ١االٕ يف َضسً ١صصز املٛاطْ ١ايالطَ ١يًبز ٤يف املؾضٚع ، .سٝح َا طاٍ ايبشح داصٟ
عٔ ممٛيني يًُؾضٚع بعز إ تربعت ؽضن ١فٛٝيٝا مببًؼ  4.155صٜاٍ عُاْ.ٞ
اعتجُاص اصض ادتُع ١ٝايتاصغت ١ٝايعُاْ١ٝ

مت تؾه ٌٝدتٓ ١بضأع ١ايزنتٛص عامل املعُضٚ ٟعط ١ٜٛنال َٔ املٗٓزؼ امحز ايعرب ٚ ٟاملٗٓزؼ
عُض ايزص ٠يزصاع ١فضص االعتجُاص ٚتكزَ ِٜكرتح ناٌَ جملًػ األراصٚ ،٠قاَت ايًذٓ ١املغؤٚي١
بتكزَ ِٜكرتح جملًػ األراص ٠بك ١ُٝأعتجُاص تصٌ اىل  400أيف صٜاٍ عُاْٚ .ٞمت أقرتاح أعتعُاٍ َٛار
بز ١ًٜيًبٓا ٤يتكً ٌٝايتهًف ١ا ٚايبشح عٔ َغتجُض ا ٚصاع ٞيزعِ ايؾضٚع أَا عٔ طضٜل تٛفري املٛار
ا ٚاملبًؼ املاي .ٞمت حت ٌٜٛاملٛضٛع اىل ؽضنَ ١تدصصٚ ١مت أعتالّ ارتضا٥ط َٔ أدٌ بٓا ٤عؾضٜٔ
ستٌ جتاصَ ٟع َٛاقف يًغٝاصات  ٚمت تكزٜض ق ١ُٝيًبٓا ٤بك 150 ١ُٝصٜاٍ عُاْ ٞيًُرت.

ف ًِٝاملٝا ٙيف فهض ايكا٥ز:
دا٤ت َبارص ٠ادتُع ١ٝايعُاْ ١ٝيًُٝا ٙبتٛثٝل عٝاع ١ايغًطٓ ١يف تأعٝػ بضْاَر يإلراص ٠املتهاًَ١
يًُٛاصر املا َٔ ١ٝ٥خالٍ ايضؤٚ ٣ايجٛابت اييت صعدٗا صاسب ادتالي ١ايغًطإ قابٛؼ بٔ ععٝز
املععِ َٓش بزا ١ٜعصض ايٓٗط ١املباصن ١يف عبعٝٓٝات ايكضٕ املاض ٞعرب ارتطابات ايغاَ ، ١ٝفُٓش
فذض ايٓٗط ١املباصن ١سع ٞقطاع املٝا ٙباٖتُاّ نبري َٔ يزٕ دالي ١ايغًطإ املفز ٣يرتعٝخ
َبارئ اإلراص ٠املتهاًَ ١يًُٛاصر املاٚ ١ٝ٥اييت تعتُز عً ٢االصار ٠ايغٝاع ١ٝايعًٝا يف أ ٟرٚيٚ ١اصزاص
ايتؾضٜعات ٚايكٛاْني ٚاملؤعغات ايالطَ ١يتٓفٝش ايغٝاعات املا ١ٝ٥املضع . ١َٛفًِ ٜزخض داليت٘
َٓاعب ١اال  ٚحتزخ فٗٝا عٔ قطاٜا املٝا ٙست ٢اصبشت ايغًطٓ ١صا٥ز ٠يف زتاٍ االراص ٠املتهاًَ١
يًُٛاصر املا. ١ٝ٥
ٚمما الؽو ف ٘ٝإ ٖشا ايفًِ ايٛثا٥ك ٞعٝطع بني ٜز ٟاملغؤٚيني  ٚاملٗتُني بكطاٜا املٝا ٙنُا ٖا٥ال
َٔ املعًَٛات ٚايغٝاعات اييت تغاعز يف اختاس ايكضاصات ٚٚضع االعرتاتٝذٝات املتعًك ١باملٝاٙ

املؾاصنـــات :
عً ٢صعٝز املؾاصنات متجًت َؾاصن ١ادتُع ١ٝايعُاْ ١ٝيًُٝا ٙعً ٢املغت ٣ٛاحملًٚ ٞاالقًٚ ُٞٝايزٚي ٞيف
ايفعايٝات ايتاي: ١ٝ
 2016-01-18 .1املؾاصن ١يف ادتُاع االعرتاتٝذ ١ٝايٛطٓ ١ٝيألصاض ٞايضطب ١عطٛص رٜ .امسني بٓت عبزاهلل ٚ
ّ .عبزاهلل ستُز سغٔ ايؾش ٚ ٞاملٗٓزؼ طاٖض ايغًُٝاْ ٞصٝ٥ػ ادتُع. ١ٝ

ٜٓ 26 -25 .2اٜض  ّ 2016بتٓعْ ِٝز ٠ٚبعٓٛإ " املُاصعات ايفطًٚ ٢اثضٖا يف اعتزاََ ١صارص املٝا " ٙيف َز١ٜٓ
عرب ٟمبشافع ١ايعاٖضٚ ٠سيو بضعا ١ٜععار ٠املٗٓزؼ عامل بٔ ْاصض بٔ ععٝز ايعٛيف ٚنٚ ٌٝطاص ٠ايٓفط
ٚايػاط ٚعطٛص ععار ٠ايؾٝخ عٝف بٔ محري آٍ َايو ايؾش ٞستافغ ايعاٖضٚ ٠عزر َٔ املغٛ٦يني ٚمجع
َٔ اذتطٛصٚ .ؽاصىَ يف ايٓز ٠ٚعزر َٔ ارترباٚ ٤املتدصصني يف زتاٍ اراصٚ ٠اعتدزاّ املٝاَٚ ٙعادتتٗا ٚاعار٠
اعتدزاَٗا َٔ عًطٓ ١عُإ ٚرٚي ١االَاصات ايعضبٚ ١ٝاملًُه ١ايعضب ١ٝايغعٛر ١ٜبتكز ِٜمثاْ ١ٝعؾض ٚصق١
عًُٚ ١ٝعٛخ تطبٝك ١ٝيف ٖشا اجملاٍ.
 2016-02-04 / 2016-02-01 .3املؾاصن ١يف ٚصؽ ١عٌُ ظاَع ١ايغًطإ قابٛؼ بعٓٛإ (اعار ٠اعتدزاّ َٝاٙ
ايصضف ايصشٚ ، )ٞقزّ ايزنتٛص ستُز ايعربٚ ٟصق ١عح عًُ.١ٝ
 7 .4فرباٜض  2016ؽاصى اعطا ٤ادتُع ١ٝيف َٓاقؾ ١اعرتاتٝذ ١ٝايتُٓ ١ٝايظصاع ١ٝاملغتزاَ ١يف املٓاطل ايضٜف١ٝ
(بزعٚ َٔ ٠ٛطاص ٠ايظصاعٚ ١ايجض ٠ٚايغُه.)١ٝ
 21 .5فرباٜض  -املؾاصن ١يف َـؤمتض ٚايعـضض املصـاسب ” “ 2nd Lady Leaders in Tourism
بتٓع َٔ ِٝنًٝـ ١عُـإ يًغـٝاسٚ ١سيـو مبؾـاصن ١انجـض َـٔ َ 150ـٔ قـار ٠ايصـٓاع ،١ممـجًني يـ30 ٞ
ؽــضن ١عــٝاسٚ ،١ٝعًغــًَ ١ــٔ ايفٓــارم ايزٚيٝــٚ ، ١ايؾــضنات ايصــػريٚ ٠املتٛعــطَٓٚ ،١عُــ ٞايــضسالت
َٚطـــــــــــــٛص ٟايغـــــــــــــٝاسٚ ،١نـــــــــــــشيو ادتٗـــــــــــــات املعٓٝـــــــــــــ ١يف قطـــــــــــــاع ايغـــــــــــــٝاس١
http://myalbum.com/album/OW8nJ2qiddr2
 25 .6فرباٜض  2016املؾاصن ١يف َٓاظض“DMS Debates – Non Metallic versus ٠
” Metallic Pipingيف أب ٛظيب – رٚي ١االَاصات ايعضب ١ٝاملتشز.٠
َ 6 .7اصؼ ادتُاع َع َزٜض املزصع ١ايبٓػالرٜؾ ١ٝيًتعضٜف بادتُعَٓٚ ١ٝاقؾ ١تٓفٝش فعايٝات َع املظاصعني
ٚايعُاٍ ٚطباعْ ١ؾضات  ،ثِ مت االدتُاع َع َع ر .شتتاص صمحإ يتٓع ِٝايفعايٝات َع ادتاي١ٝ
ايبٓػالرٜؾ ١ٝيف ايغًطٓ.١
َ 15 .8اصؼ ادتُاع حتطري ٟملؤمتض ايؾضم االٚعط يًُٝا ٙاملصاسب ١يًٓفط املكرتح إقاَت٘ يف بزا ١ٜعاّ .2017
َ 15-13 .9اصؼ صعاَ ١ٜعضض ايبصُ ١املا ١ٝ٥املصاسب ملؤمتض  ّٜٛاملٝا ٙايعامل ٞيف داَع ١ايغًطإ قابٛؼ  ٚمت
افتتاح املعضض بضعا ١ٜاملهضَ ١ايزنتٛص ٠ععار ايًٛاتَ ١ٝغتؾاص ٠صٝ٥ػ زتًػ ايزٚي. ١

َ 23 .10اصؼ  2016املؾاصن ١يف املؤمتض ايعامل ٞيًُٝا ٙظاَع ١ايغًطإ قابٛؼ  ٚاملعضض املصاسب.
َ 22-20 .11اصؼ املؾاصن ١باستفاٍ اي ّٛٝايعامل ٞيًُٝا ٙبتٓعَ ِٝضنظ ايؾضم األٚعط ألعاخ حتً ١ٝاملٝاٙ
".Walking for Water Job
َ 22 .12اصؼ املؾاصن ١يف االستفاٍ مبٓاعب ١باي ّٛٝايعضبٚ ٞاي ّٛٝايعامل ٞيًُٝا ٙبتٓع َٔ ِٝاملزٜض ١ٜايعاَ١
يًبًزٜات االقًَٛٚ ١ُٝٝاصر املٝا ٙحملافع ١ايزاخً ١ٝيف املضنظ ايتذاص ( ٟدضاْز َ ) ٍٛبٛالْ ١ٜظ.٣ٚ

َ 22 .13اصؼ املؾاصن ١يف ايٓز ٠ٚارتاص ١عٔ اي ّٛٝايعامل ٞيًُٝا ٚ 2016 ٙاييت تٓعُٗا ادتُع ١ٝبايتعاَ ٕٚع
َزٜض ١ٜايبًزٜات اإلقًَٛ ٚ ١ُٝٝاصر املٝا ٙمبشافع ١دٓٛب ايباطٓ ١مبكض نً ١ٝايعً ّٛايتطبٝك١ٝ
بايضعتام.
َ 23 .14اصؼ تكز ِٜستاضض ٠يف نً ١ٝنايزْٝٚإ اهلٓزع ١ٝعٔ
”conversion

“Waste to energy

َ 27 .15اصؼ  -صعاَ ١ٜغابك ١ايضعِ يطًب ٚ ١طايبات َزاصؼ يف ٚال ١ٜاذتُضا ٤مبٓاعب ١اي ّٛٝايعامل ٞيًُٝا. ٙ
َ 28 .16اصؼ ؽاصن ١ادتُع ١ٝيف املعضض املا ٞ٥مبٓاعب ١االستفاٍ باي ّٛٝايعامل ٞيًُٝاٚ، ٙسيو حتت صعا١ٜ
صاسب ايغُ ٛايغٝز ايزنتٛص فٗز بٔ ادتًٓز ٣بٔ َادز آٍ ععٝز االَني ايعاّ املغاعز يتُٓ ١ٝاالبتهاص
جملًػ ايبشح ايعًُٚ ، ٞبتٓع َٔ ِٝاملزٜض ١ٜايعاَ ١يًبًزٜات االقًَٛٚ ١ُٝٝاصر املٝا ٙمبشافع ١دٓٛب
ايباطٓ ١ظضاْز عٓرت بٛال ١ٜبضنا.٤
َ 31-29 .17اصؼ ؽاصنت ادتُع ١ٝايعُاْ ١ٝيًُٝا ٙيف املًتك ٢ايغٓ ٟٛايجاْ ٞعؾض بهً ١ٝايعً ّٛاالدتُاع١ٝ
حتت ؽعاص " ايعٌُ االدتُاعَٓٚ ٞعُات اجملتُع املزْ " ٞبتكزٚ ِٜصق ١عج ١ٝبعٓٛإ " َبارص ٠ادتُع١ٝ
ايعُاْ ١ٝيًُٝاَ :ٙؾضٚع أبطاٍ املٝا " ٙحتت صعاَ ١ٜعايٚ ٞطٜض ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝايعاي ٞايزنتٛص بزص ايعٝغ٢
ٚعطٛص َزٜض داَع ١ايهٜٛت ايزنتٛص سغني األْصاص. ٟ
َ 30 .18اصؼ  ّ2018 -ادتُاع ادتُع ١ٝايعُ. ١َٝٛ

 4 .19أبض ٌٜاملؾاصن ١يف سفٌ افتتاح ستط ١عشب َٝا ٙايبشض يف َٓٝا ٤صشاص ايصٓاع.ٞ
 12 – 11 .20أبض ٌٜاملؾاصن ١يف ٚصؽdecentralized wastewater management " ١
 "DWWMيف فٓزم صارٜغ ٕٛبً ٚ ٛسيو بتٓعَ َٔ ِٝضنظ ايبشح ايعًُ.ٞ
 20 .21أبض – ٌٜأدتُاع َع َغؤٚي ٞاملهتب االملاْ ٞيًصٓاعٚ ١ايتذاص ٠يبشح طضم تطٜٛض ايعالقات بني
ايؾضنات  ٚأَهاْ ١ٝعٌُ َؤمتض دتشب ايؾضنات األملاْ.١ٝ
 27 .22أبض ٌٜاملؾاصن ١يف اٚ ٍٚصؽ ١عٌُ يف َضنظ ايؾضم األٚعط ألعاخ حتً ١ٝاملٝاٚ ٙيكا ٤رتربا ٤ايتشً ١ٝيف
ايغًطٓ.١
َ 02 .23ا - ٜٛادتُاع َع ؽضن AIESEC Oman ١املتدصص ١بتٓع ِٝبضاَر يتبارٍ ايطًب َٔ ١مجٝع
اضتا ٤ايعامل ٚاملغذً ١يف ٚطاص ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞسيو دتًب عزر َٔ ايطًب ١يًتطٛع رتزَ ١اجملتُع عرب
ادتُعٜٚ .١ٝغُٖ ٢شا املؾضٚع َؾضٚع صَطإ ٚبشيو عٝتِ اؽضاى ٖؤٚال ايطالب ادتاَعني يف تٓفٝش
ايرباَر املزصد ١يف خط ١ادتُع ١ٝهلشا ايعاّ.
َ 10-9 .24ا ٜٛاملؾاصن ١يف املٓتز ٣اإلقً ُٞٝس" ٍٛمت ٌٜٛايطاق ١املغتزاَٚ ١سفغ املٝا "ٙبفٓزم نضا ٕٚبالطا
يف ايبشض املٝت باألصرٕ مبؾاصن ١ايعزٜز َٔ ايباسجني ٚايعًُا َٔ ٤شتتًف ايز ٍٚايعامل .
َ 11 .25ا – 2016 ٜٛاملؾاصن ١يف ادتُاع ايًذٓ ١املهًفٚ َٔ ١طاص ٠ايبًزٜات ايإلقًَٛ ٚ ١ُٝٝاصر املٝا ٙبزصاع١
تٛصٝات ْز ٠ٚاالفالز.
18 .26عكزت ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝايتابع ١يًشُع ١ٝايعُاْ ١ٝيًُٝا ٙأدتُاعا َٛععا َغا ٤اإلصبعا ٤املٛافل 2016،/ 5 / 18
عطٛص  17عطٛا َٔ أعطاٖ٤ا املدتصني يف زتاالت املٝا َٔ ٙايعاًَني يف ايكطاعني اذتهٚ َٞٛارتاص َٔٚ
األنارميني ٚأعاتش ٠ايهًٝات  ،سٝح تضأؼ اإلدتُاع املٗٓزؼ أمحز بٔ ْاصض ايعرب ٟعط ٛادتُعَٚ ١ٝزٜض
املؾاصٜع باهل ١٦ٝايعاَ ١يًهٗضباٚ ٤املٝا ٙايش ٟقاّ بإعتعضاض بٓٛر دز ٍٚاإلدتُاع ايش ٟس ٣ٛسٛاي ٞإثٓا
عؾض بٓزا تضاٚست بني املؾاصٜع اييت تٓفشٖا ادتُعٚ ١ٝايرباَر ٚارتطط اييت تغع ٢إىل تٓفٝشٖا ٚمشًت
املؤمتضات ٚايٓزٚات اييت تٓعُٗا ادتُع ١ٝيف راخٌ ايٝالر ٚخاصدٗا بٗزف تغًٝط ايط ٤ٛايط ٤ٛعً ٢قطاٜا
املٝا.ٙ
َ 23 .27ا – ٜٛادتُاع يف داَع ١ايغًطإ قابٛؼ عطٛص نٌ َٔ ّ .امحز املايه ٚ ٞر .صاؽز ايعرب ٚ ٟر.
عجُإ  ٚر .عً ٞاملهت َٞٛملٓاقؾ ١دا٥ظ ٠ادتُع ١ٝيًُذٝز ٜٔيف املٝاٚ ٚ ٙضع ايًُغات االخري ٠يًذا٥ظ.٠

َ 25 – 23 .28ا – ٜٛاملؾاصن ١يف َؤمتض عُإ يًطاق ٚ ١املٝا ٙيف أصض املعاصض سٝح قزّ ايزنتٛص ستُز
ايعربٚ ٟصق ١عٌُ  ٚايؾاصن ١ادتُع ١ٝيف املعضض املصاسب.
َ 23 .29ا – ٜٛؽاصى ايزنتٛص عامل املعُض ٟيف ادتُاع ايغفاص ٠اهلٛيٓز ١ٜملٓاقؾ ١اِٖ قطاٜا املٝا ٙيف ايغًطٓ١
ٚاالعتفار َٔ ٠ارترب ٠اهلٛيٓز ١ٜعطٛص عزر َٔ ارتربا َٔ ٤شتتًف اضتا ٤ايعامل.
َ 25 – 23 .30ا 2016 ٜٛؽاصن ١ادتُع ١ٝيف َؤمتض (أإلعتجُاص يف قطاع ايٓدٚ ٌٝايتُٛص  -ايٛاقع ٚاآلفام)
بتٓع َٔ ِٝرٜٛإ ايبالط ايغًطاْ ٞممجالً باملزٜض ١ٜايعاَ ١ملؾضٚع طصاع ١املً ٕٛٝطتً ١بفٓزم َغكط
اْرتنْٛتٓٓٝتاٍ ايشٖ ٟزف إىل تبارٍ ارتربات ايعًُٚ ١ٝاالطالع عً ٢ايتذاصب ايتغٜٛك ١ٝايعًُ ١ٝايٓادش١
ٚتؾذٝع االعتجُاص يف قطاع ايٓد ٌٝاْتادا ٚتصٓٝعا ٚتغٜٛكا.
 2016-05-29 .31اإلدتُاع ايتشطري ٟملؤمتض املٝا ٙاملصاسب٘ يًٓفط يف املكض املؤقت يًذُع ١ٝعطٛص نال َٔ
صٝ٥ػ ادتُع ٚ ١ٝرٜ .امسني ايًٛات ٚ ٞر .دٛار ارتضاط َ ٚغؤٚي ٞؽضنْ ١فط ملٓاقؾ ١تفاص ٌٝاملؤمتض ٚ
حتزٜز َٛعز االدتُاع.
 2016 ْٜٛٝٛ 7 .32إدتُاع يف ٚطاص ٠ايتُٓ ١ٝملٓاقؾ ١اَهاْ ١ٝاملؾاصنَ ١ع إٜغٝو يف تٓع ِٝبضْاَر تزصٜيب
يًطًب ١اهلٛيٓز.ٜٔ
ٜٛ 14 -10 .33ي ٛٝاملؾاصن ١نهٝإ َغاْز يف االعبٛع ايغٓػافٛص ٟايعامل ٞيًُٝا.ٙ
ٜٛ 21 .34ي 2016 ٛٝادتُعت ادتُعَ ١ٝع زتُٛع َٔ ١ايطًب ١ايعُاْني (ؽضن ١بًٛص )٠ملٓاقؾ ١املٓتر  ٚاعطا٤
االعتؾاصات هلِ ْٚصا٥ح يزصاع ١ادتزٚ ٣ٚمت تٛد ِٗٝملدترب يعٌُ ايتشاي ٌٝايالطَ ١يًُٓتر.
 2016/08/01 .35قزّ ايزنتٛص صاؽز بٔ عت ٢ٝايعرب ٟستاضض ٠عٔ "َٛاصر عُإ املا " ١ٝ٥يف نً ١ٝايغًطإ
قابٛؼ يتعً ِٝايًػ ١ايعضب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا.
 06 .36عبتُرب  2016االدتُاع َع املغؤٚي ١االدتُاع َٔ ١ٝبٓو  HSBCملٓاقؾ ١اعتُضاص َؾضٚع صٝاْ١
االفالز بعز صتاح صٝاْ ١فًر املعٝزٕ.
 23-22 .37أغغطػ ْ 2016عُت ادتُع ١ٝسًك ١عٌُ تزصٜب ١ٝبعٓٛإ " حتً ١ٝاملٝا ٙباعتدزاّ ايتٓاضح
ايعهغ " )RO( ٞيف َضنظ ايؾضم االٚعط العاخ حتً ١ٝاملٝا ٙمبؾاصن ١ادتٗات اذته ٚ ١َٝٛايكطاع

ارتاصٖٚ .زفت سًك ١ايعٌُ عً ٢ايرتنٝظ عً ٢ادتاْب ايعًُ ٞيتكٓ ١ٝايتٓاضح ايعهغ ٞظاْب ايتؾػٌٝ
ٚسيو يفِٗ ايتكٓ ١ٝبصٛص ٠عًَُ ١ٝتكزَ ١يطُإ ادتٛر ٠يف ايعٌُ.
 25 .38أغغطػ  2016االدتُاع َع املهتب االملاْ ٞيًصٓاعٚ ١ايتذاص ٠ملٓاقؾ ١فضص األعتجُاص يف ايغًطٓٚ ١
تٓعَ ِٝؤمتض يف ايغًطٓ.١
 5 .39عبتُرب  2016املؾاصن ١يف عضض " إعار ٠تزٜٚض املٝا ٙايضَار "١ٜحتت تٓع ِٝمجع ١ٝايب ١٦ٝايعُاْ ١ٝيف
قاع ١ؽضن ١تُْٓ ١ٝفط عُإ سٝح مت ؽضح طضٜك ١تصُ ٚ ِٝصٝاْْ ١عاّ ايتزٜٚض.
 06 .40عبتُرب  2016اإلدتُاع َع ؽضنَ ١اعهضا يف املكض املؤقت يًذُع ٚ ١ٝايتعضف عً ٢تكٓ ١ٝحتً ١ٝاملٝاٙ
بإعتدزاّ ايطاق ١ايؾُغ ٚ ١ٝتكٓ ١ٝايتٓاضح ايعهغ.ٞ
 7 .41عبتُرب  2016املؾاصن ١يف اعتكباٍ املٝا ٙيف ايغفاص ٠اهلٛيٓز ١ٜبٛدٛر عزر َٔ ارتربا.٤
 6 -4 .42انتٛبض  2016ؽاصنت ادتُع ١ٝيف ايزٚص ٠ايجآَ ١عؾض ٠ملعضض تهٓٛيٛدٝا املٝاٚ ٙايطاقٚ ١ايب١٦ٝ
(ٜٚتٝهػ  )2016حتت صعا ١ٜمس ٛايؾٝخ محزإ بٔ صاؽز آٍ َهتْ ،ّٛا٥ب سانِ ربٚ ،ٞطٜض املاي ،١ٝصٝ٥ػ
ٖ ١٦ٝنٗضباَٝٚ ٤ا ٙرب ٞسٝح ؽهٌ املعضض فضص ١َُٗ ١يإلطالع عً ٢أسزخ ايتكٓٝات ايعامل ١ٝيف
ته ٓٛيٛدٝا املٝا ،ٙايطاق ،١ايٓفط ،ايػاط ،ايب ،١٦ٝاذتز َٔ االْبعاثات ايهضب ،١ْٝٛإراص ٠ايطاق ،١ايطاق ١املتذزر،٠
ايطاق ١ايٓعٝف ٚ ١زتاالت اإلقتصار األخطض.
 5 .43أنتٛبض  2016ؽاصنت ادتُع ١ٝيف املًتك ٢ايغٓ ٟٛيًباسجني بتٓعَ َٔ ِٝضنظ ايبشح ايعًُ ٞيف فٓزم
دضاْز ًَ ّٛٝٓٝبايػرب ٠سٝح ٖزف املًتك ٢يتؾذٝع ايبشح ايعًُْٚ ٞؾض ثكافت٘ يف ايغًطٓ ٚ ١تؾذٝع
ايباسجني عً ٢إبضاط أْؾطتِٗ ايبشج ١ٝيف ؽت ٢اجملاالت.

 13-9 .44أنتٛبض  2016املؾاصن ١يف سًك ١عٌُ عٔ " determination of Aquifer
 "Characteristics through Analytical Modelingيف املكض املؤقت يًذُع ١ٝبتٓعِٝ
َٔ ؽضن ١أطر يألعتؾاصات اهلٓزع.١ٝ
 25 .45انتٛبض  2016ؽاصن ١ادتُع ١ٝيف ٚصؽ ١ايعٌُ ايجاْ ١ٝيف زتاٍ اراص ٠املعادت ١ايالَضنظ ١ٜملٝا ٙايصضف
ايصش ٞبتٓع َٔ ِٝزتًػ ايبشح ايعًُ ٞاي ّٛٝاييت ْاقؾت املدضدات األٚي ١ٝيًُؾضٚع ايتذضٜيب املعين
باملعادت ١ايالَضنظ ١ٜملٝا ٙايصضف ايصش ٞبفٓزم صارٜغ ٕٛبً ٛبارتٜٛض.

 26 .46انتٛبض  2016املؾاصن ١يف االدتُاع املٓعِ َٔ قبٌ ؽضن ١اٚنغٝزٜٓتاٍ ٚايشٜٗ ٟزف اىل ؽضح
َؾاصٜع املغؤٚي ١ٝاالدتُاع ١ٝايتابع ١يًؾضن ٚ ١طضٜك ١ايتكز.ِٜ
 31 .47انتٛبض  2016املؾاصن ١يف إعتبٝإ داَع ١ايغًطإ قابٛؼ ملعضف " ١فاعً ١ٝايتك ِٝايشات."ٞ
ْٛ 8 -7 .48فُرب ْ ّ2016عُت ادتُع ١ٝايعُاْ ١ٝيًُٝاْ ٙز ٠ٚس " ٍٛايع ٕٛٝايبشض ١ٜيف عًطٓ ١عُُإ " بٛال١ٜ
قضٜات يف ستافعَ ١غكطٚ .ؽاصى يف ايٓز ٠ٚعزر َٔ ارترباٚ ٤املتدصصني َٔ راخٌ ٚخاصز ايغًطٓ١
ٚمتجًت أِٖ احملاٚص ايضٝ٥غ ١ٝيف تأثري ارتصا٥ص ادتٛٝيٛدٚ ١ٝاهلٝزصٚيٛدٚ ١ٝايب ١ٝ٦ٝيف ته ٜٔٛايعٕٛٝ
ايبشضٚ ،١ٜارتصا٥ص ايفٝظٜاٚ ١ٝ٥ايهُٝٝا ١ٝ٥ملٝا ٙايع ٕٛٝايبشض ،١ٜنشيو ايٛعا ٚ ٌ٥ايتكٓٝات اذتزٜج١
املغتدزَ ١يف اإلعتهؾاف ٚايبشح ٚايتشًَٚ ٌٝضاقب ١ايع ٕٛٝايبشض ،١ٜظاْب َعضف ١ارتظاْات ادتٛف١ٝ
ايهاصعت ١ٝايغاسًٚ ١ٝرٚصٖا يف ته ٜٔٛايع ٕٛٝايبشض .١ٜطضم االعتػالٍ االقتصار ٟملٝا ٙايع ٕٛٝايبشض. ١ٜ
ْٛ 17 .49فُرب  2016ادتُاع ٚعضض َض ٞ٥يف ادتُعَ ٘ٝع شترتعني َٔ ادتاَع٘ ايغًطإ قابٛؼ يف زتاٍ املٝا.ٙ
سٝح قاّ ايطًب ١بؾضح ايربْاَر ايش ٜٔقاَٛا بتطٜٛض َٔ ٙادٌ تٛفري املٝا ٙعٔ طضٜل ايظصاع ١ايشن١ٝ
َٚعضف ١استٝادات ايرتب ١عٔ طضٜل املغتؾعضات ٚعك ٞاملٝا ٙعً ٢سغب اذتاد٘.
 .50ؽاصى ايزنٓٛص عامل املعُض ( ٟعط ٛزتًػ اإلراص )٠يف طٜاص ٠اىل املًُه ١اهلٛيٓزٚ ١ٜتطُٓت ايظٜاص ٠دٛي١
اىل ايبٛٝت ارتطضاَٚ ٤غتؾفَ ٢ظٚر بٓعاّ َعادت ١املدًفات  ٚإعار ٠أعتدزاَٗا َٚضنظ تؾذٝع
املغتجُض ٜٔيف املٝا ٚ ٙستط ١يتشً ١ٝاملٝا ٙعٔ طضٜل ايضٜاح  ٚنشيو ألْتاز ايهٗضبا ٤عٔ طضٜل املٝا. ٙ
 6-5 .51رٜغُرب املؾاصن ١يف َؤمتض "  "INTEX Expo and conferenceيف َضنظ عُإ يًُؤمتضات
ٚاملعاصض.
 6-5 .52رٜغُرب املؾاصن ١يف َؤمتض " International Conference on Food Security,
 " Agriculture Sustainability & Pulsesسٝح قزّ ايزنتٛص صاؽز ايعربٚ ٟصق ١عٔ األَٔ
املا ٞ٥يف عًطٓ ١عُإ.
 20 .53عبتُرب  2016ؽاصنت ادتُع ١ٝيف استفاالت ايغًطٓ ١باي ّٛٝايعامل ٞذتُا ١ٜطبك ١األٚط ٕٚبتٓعَٔ ِٝ
ٚطاص ٠ايبٚ ١٦ٝايؾ ٕٛ٦املٓاخ ١ٝبكاع ١االدتُاعات مبٓاعب ١االستفاٍ باي ّٛٝايعامل ٞذتُا ١ٜطبك ١األٚطٕٚ
حتت ؽعاص األٚطٚ ٕٚاملٓاذ ميهٔ اعتعارتُٗا َٔ قبٌ عامل َتشز هلشا ايعاّ .ّ2016

 14 .54رٜغُرب ْ 2016عُت ادتُع ١ٝطٜاصَٝ ٠زاْ ١ٝيطًب ١نً ١ٝنايزْٝٚإ اهلٓزع ١ٝيظٜاصَ ٠بٓ ٢ايتشهِ
ارتاص باهل ١٦ٝايعاَ ١يًهٗضبا ٤يًُٝا ٙيًتعضف عً ٢طضٜك ١ايعٌُ ٚايتكٓٝات املغتدزَٚ ١ايضبط بني
األْعُ ١اذتزٜج ١يف ايغًطٓ.١
 20-19 .55رٜغُرب  ّ2016ؽاصنت ادتُع ١ٝيف "رٚص َٓعُات اجملتُع املزْ ٢يف تضؽٝز إعتدزاّ املٓتذات
ٚايٛعا ٌ٥ادتزٜز ٠يًعٛمل "١ايتابع ملًتك ٢ايجأَ عؾض يإلحتار ايعضب ٞيًُغتًٗو بتٓع َٔ ِٝادتُع١ٝ
ايعُاْ ١ٝذتُا ١ٜاملغتًٗو.
 6-4 .56رٜغُرب  2016املؾاصن ١يف املؤمتض ايزٚي ٞايغابع يًُٛاصر املاٚ ١ٝ٥ايب ١٦ٝادتاف ١يف املًُه ١ايعضب١ٝ
ايغعٛر ١ٜبتٓع ِٝداَع ١املًو ععٛر ،ممجً ١مبعٗز األَري عًطإ ألعاخ ايبٚ ١٦ٝاملٝاٚ ٙايصشضاٚ ،٤دا٥ظ٠
األَري عًطإ بٔ عبزايعظٜظ ايعامل ١ٝيًُٝاَٚ ،ٙؤعغ ١عًطإ بٔ عبزايعظٜظ ارتريٚٚ ،١ٜطاص ٠ايبٚ ١٦ٝاملٝاٙ
ٚايظصاع ١سٝح ٖزف املؤمتض يتشفٝظ عك ٍٛايعًُاٚ ،٤بشٍ ادتٗز ٚتغدري املعضفٚ ١ايتكٓٝات اذتزٜج١
العتهؾاف َٛاصر َا ١ٝ٥دزٜزٚ ،٠محا ١ٜاملصارص املتٛفض َٔ ٠ايٓطٛب ٚايتًٛخٜٗٚ ،زف ٖشا املؤمتض إلتاس١
ايفضص ١اليتكا ٤ايعًُاٚ ٤ايباسجني ٚايعاًَني يف قطاع املٝاٚ ٙتبارٍ ايعًٚ ّٛاملعاصف يف زتاالت ايبٚ ١٦ٝاملٝاٙ
ٚايصشضا ،٤نُا ٜغِٗ يف االعتفار َٔ ٠ايتكٓٝات اذتزٜج ١يف رصاعات املٓاطل ادتافٚ ١ؽب٘ ادتافَٛٚ ١اصرٖا
ايطبٝعٚ ،١ٝنشيو االطالع عً ٢أسزخ ايطضم ٚايتكٓٝات املتبع ١يف احملافع ١عًَٛ ٢اصر املٝا.ٙ

ٚاهلل ٚي ٞايتٛفٝل ;;;

