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  رى ا ذا ،وت وق ا  زاور ا تداا ءات وا ا را داا  د
 ت ال ادل و  -    را ت اق از وز دف إ ا را

وا .د ات طت وح ا زء  زأ ن ارض اور ار ن وام او، إذ د ھذا 
اح وراً زداً و ن ل ادد ن اط اذن دم اھم  ارص ا واد  ط ارق 
اوط. وأت ار رن وان اب اذن روا ارض اور ار ن وام ء ن ن 
 ط دان  دوا رص اا  رب ن رفوا ،رم اوا ن أورو ت اؤت وارا
 دا ت اظت وؤو ت ان ا زةت اا د ر دم رضط. ان ھذا او رقا
 را م ال ا  رةت ال اا  دم. وا إ ردول اا  د اوا

 واون ادي.

 ل اءات و ادات

 أھدا 
دف طور اون ن ا وام ار  اس ن ادا وام وا اد2007  .ت  ادا ار ا  ر وو 

ود ا زا ر ن ل ما را  و واوا .و ب ل لدل ورام اا ا و ادوت راا  ا 
 طا  ھت اا رو  و رو دا د ا ن ا  .ور ا رورا ة 

ت ا رةت اوا وا وا دل ات ا  طراد ت ا رى اھ ا و د ن ا ذاو .د
 ارت وادات اد وـّـل ات ور ات واون م.

 ت اؤزاب واا  و ا  ردان اراء ا  و و ا را داا  ونوا   ر و ر
ت ارام ا   ز او 

ار–   .وا ا ل ل  ادا ار ا ن ل اون  ول ام ا وار وا  زدة اھم اد 
.ل طرف و د دلم ام واھدة از  ھم ن ا فا ل ال ا نو 

ل ال. وذا ا ا درات اا م ول ا  ونا ل ا ر  زرا وان ا  ا دات ا
رول ان ذوي ا نم وا ل ربن وان ا وارز از ردان اوا ن ا دلت واب ا 

 ا داا  س دد د ا را داا   دأ–   واف ان ط ذاو .ا وا ونو  را سا  را
 س ادارة ا ءا واھذه ا  لا وو .وم واوا ا د ان ا د ا  م ذادان اوا  ون ن

 ار وان ن ذوي اول ار. ورأس ا ادور اوو زھوي
 –ت ا ھم  ادا ار ا  ل ات و ات واءات. ودم  وت ؤة وارات   ا

ون وا  ات ار. و ا اھدا ك وون وق  ادات وادرات وارات وات ا واؤت ود  ا
 ا  ت اد وا واون وا واوم وام وام
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   ءر  لوا ء رص دوا رت ارء ان ا و تل ووا ت ء  د ن
ام ار. و ا ن ل ظم ات ار إ اط ار  اد ات  ارء ان أو 
ع ارار.  وم ا ظم زرات ووت راء ارب إ اوت ا ا دف اطع  اواب 

.را ت اق از وز  ا دوا دوا ا 

  

 ا اا  ا  ت اء واا  ا و أ  ول ارات ا  و 
.وا 

د ار ن اور ا ن أل اول  ورة وا ول ام، ذا وم  ادا ار ا دوة 
ت ا ب اواھذه ا  وءء ا وا دوا ا ت اطن ا ندن ا ددا 

ار ون زوا . ن أل ء ت اد   ام ار ،دم ا ادد ن ت اس 
وارات و  ل ال  را ول اول ا وا دف إ ور ار رن رف 
 اول ا دً وراً ول وار وادر  ادول ار أو ادر إ اط. ا  رات 
"اد ت ار" دف إ اء اوء  ات اد و  ا ا واد ت 

 2014ا ار واھت وا ار ار ً ،ن اطورات اد  ادول ار. وذ رس 
م  ادا ار ا دورات  ا ار دن  وت رة  ر   رن دف زز 

 ادل و آ ھم.

  ا را داا  ذتذا أ .وو ت طو ء  وا رورور ان ا دلھم اد ا
 ظم اءات وادوات وارات وت اش وات ا واؤرات دف اد وار  وء. 
ن  را وار ا ف ا وف ن ان واراء ن ا وام ار ل ظم 

.را ت اا  راھت اووول ا ثد 

  2007واد ن ام ا ت ھذا ار ل  ادا ار ا ل ح ذ م  -و آق 
ق ات ا ار . ن ل ادد ن ت اش و رات ا ا ل "ن ارق  اور 

أورو وام ار" و"راز ات ار" ا دف إ إء اوء  اط ار ن أورو وام ار ن  -
.م ان ا دا ر ووا رظور اا 

والات ء ت   

اءإذاب   

ال   

اھزز   

م ان ا دا 
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 س ادارة
 أن ادوق

 د. ھراد ررت
 ب رس  اد  ادد واروت و دن وررغ  

Marquardt GmbH لرأدو 

 رس

 د. أوو ْوي
ر ر دووز ووت واواوا ق اراد وا ق  

 اروور رادوف رودوك 
 ر دودة وره ك  ارت ،در اداري 

 ب رس ا ا دات أرب ال ان
  ا  مد اا س ر و 

 م روف
ودرھ اداري  MediaAgent ب و ات       

 اروور د. وس ر ھزه
 ادر اق ف ان ا  رن

   د اد
  ؤس ر اد رة

 

ا را داا  لھ 
م اوا دا أ ور ن ونوا ھم واا  إ  ل ن ا را داا  ر  م . وضوا 

رن ا نو ا ا  دونرب اراء ا تف ا ن ءأ و  ا را دان ن اا ً ،
 .ة ت ن اطت اد وا ا. ھذا اوع ھم و  دم وزز ات ا ار ور

ء اأ 
را داا  إن ،ًدو ًو زونا ؤھھم أ  ،ءة   ا را داا  ز ن ا ل   

و لراد، وت وأظت ورت وؤ ن ء برُو ،ا را ا  ودم واوا داا  بر  ءأ 
 وا دوا  : ت نو (ر ولن أ نأ) نرب وأ ن  ولوأ  تو ن ذووا وا ور

. تت وط   وھو وا 

 دة ار د ود راھم ل
ورا ا ورر ا 

طدا در .ر ددة ا 
رر ا ور ر 

 

 دة ار طل ان
 رس   ادول ار  رن

 
 
 

 دة ار د. ط ادب 
 ا  ربراء اد ان و ور ر 

ن ا در ذر ردة ا 
 ر دو اوت

 
 دة ارة د. ود دس 
ودن اط  سر 

اواب   

 ن س اراء ارب



 

8 |  

 دة اد ادر ردوان 
ا د ازب ا ن ن ارو ا 

 
 دة ادور وھن دد دول 

ا د ازب ا ن ن ارو ا 
 
 
 
 
  
 

 دة ادة وزه ارغ

/ ار 90و ارن ا ن زب اد   
 

 رو ل دةدة ا 
راطدا رازب ان ا ن ارو ا 

 
 اذ د. ھرش ون رر

 ر رر ار اھ ادودة
 ارس اق  ار  ر س

 

 
 وف رت

 ب رت ة
 
 

 س .ذ دار  
 اذ اري  ادو   ھووت رن 

 

 دوم دس ر روس
 ك رن

(Birkholz Transporte و(  (Birkholz International)  

 

 

 
 اروور وس ادش

 ر  نؤون ا س ادارة و 
Volkswagen Nutzfahrzeuge 

 
 ط اد 
ر إ 

 
 ب او ا داد ن دا ن دازز آل ود

 وق د- روزارة ا- ودا را ا  
 

 اذ د. أودو خ
 و در دوھو  ؤ داوأ ت ادراص ا 

(Humboldt-Viadrina Governance Platform)  

 س إري
ردول ان ا ل راء ريس ام ھذا او .ودھ وندو ا را داا  ورةس اء ادم أ  ودى ا

ّوو ،ا ‘أ  را ودك اد ا ر 

 دة ار د. ط ادب
 ا  ربراء اد ان و ور ر 

د د ر آدندة ا 
 و ور ر 

 دة ارة د. ود دس
ودن اط  سر 

ن ا در ذر ردة ا 
 ر دو اوت

 اء

  اء اس

  ارن ا ودغ

 رس اس ارى

 

 دة ار ور ادن وام
ا راطدا رزاا ورر ا 

 دة ار د ود راھم ل
ورا ا ورر ا 

 دة ار د  د اد در ادن
 ر اور اودان 



 

 

اد دال دارم اري   
رس و اري   

  ارن

 د اور أدا  
و  س ادارة وان ام ؤون ام اد ار رض 

 دورات اؤوا 
 دو ارات ار ادة

 اد و اك
(Germany DHL Express (رس م س  

 اذ ادور رردو أن
 د ار ا، ادر اول  م ارق

 اد ر ارت
(E & P Focus Africa Consulting  ر م ردا)  

 رتد روا 
  راس او اد و ن د را  ًدراً ا

ا  لإدارة ا 

راطدا رازب ال, اھو ورة إددة ا 
 ر  اق ا وو  ات

را وس اب ر  راطدا رازب ا 
 ،وا وام ،اؤو ن ا ادا واون و اك

روا، وطا راءات ،ورد اواو 
 
روورة د. أور راغا  

 واذة ادرات ا(ZMO) درة رز ارق ار 

 ا ر  ح ام اح
 وا وطن از ا سر  

طدا در .ر ددة ا 
رر ا ور ر 

 دة ار  د اد
 ر دو ارات ار ادة

ا  .ر ددة ا 
ا ورر ا 

رن اط ت و رةدة ا 
 رة ط ن

 دة ار ء ادس
 ر ور اراق 

 ن آردا ن ود ر ادة ا 
 ر دو طر

د ا .ور دروا 
  اوت

 اوت 

م ادة د. اا 
 ر رز ارات ت

و ظا 
 دو ارات ار ادة

زد ا ن نردا ن د .ور دروا 
 و س اورى

 ودا را ا 

 اذ د. ودو ھوخ
 ا دا رب ا سدي ورا م ار اوز

) ا ا راطدزب ا1999-1998ا (  

 اد وام ھورر
) ن ارو ا1987-2013ا راطدد ازب ا (  

 اد ر رور
وري ادي اس اس ار 

ور رترھور ادا 
 اوزر اق دا وار  رن

 اد أن زك
 أ  ن زيرس اس ار  

 ادور ور وك
دا أ ور ق ر 

 اد رار وك
 ررة ام ا سر ،طوا دت ار دا طراا  

 تو دا 
MIDITEC Datensysteme ر رد 

 
 د آل ن ر ن واف ا 

 ادر اذي و ر ن د طر 
 

 ھراد رت
 و ارن ا اق ن ازب ادراط ار 

زواز ا ر ردة ا 
ا ردا ر ا   

 ب او ا ار د ن در ن طن ن د ازز
 ودا را ر ا 

 دة ار طل ان
ردول اا   سر   

اد إراھم وك   
 ام ل رة دو   رن

طة ا دةا 
وا وررة ا ل ا 

رد اد ا دا 
م ل رة  ارنا  
 

د ا دا 
 ا ام ل رة ا  

 
 اد ل اواطر

ب اوزر -ر ارن  
دروة اوا وا طوزارة ا 

 ودا را ا 
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وا ا 
ل دوات وات م ول أل  ادا ار ا ن ل روم او وارت وا وإرادات اط اد ،ل روم ا

ً إ اورات إار .ل ا  داً ور ًن ل  ارر ول أط ورھ  و اص   ارت 
ا ا ا ل ا ن  . عّطوا طأ  ر رص رو  رء اطوإ ا  عل اط ن

ا را داا  تا دُ  . ا ع اا  ب ذيت واق اد رر  أ ا ظ و 
ب و تو و  ويم اوا  لا  دةرة وو ت ا قد   دوقن اأ  قل او ا ع ا

:ا را داا  ا ع ال ا ن مم ا نذت واا دٌ . 

ا رس اا 
ري اس اء. إن اوأ ًر  نو ،را  ند ًرا ً ا را داا  مص  روط دف إ

 ت س.اوذ ار واھم  ور  . وو ھذا اس و ء ا  ،ن دم اوت وار

دو شرور ددذ اا رأو ، ريس ار ا س وردذ اا رأو ،روم وا ريس اا 

ر ا 
رب ن ادد ن اراز واؤت   (Friedrichstraße 185 )ر  ادا ار ا  رز د رن (وط اد)  رع 

ت ا ظم ل ل رات واؤ  دو را  ودةوب ان ا ً ،وا وا ا  ش اوار وا
 ب ھذه اوو ا 60  رب  بو ن أن رض واا    وھ ،ً100  ر  لق ار م .ف

 ا ادد ن ان واذن وون ظم أط ا ورون  اول ن ا وأ وھم:

ورن ھرس   
 ادر اذي

bjoern.hinrichs@dafg.eu 
 
إزال اررغ   

وي واروا ل اا ؤو 
isabell.achterberg@dafg.eu 

 
 ن رَوَن

 ؤول ال ا وا وات
jan.karnebogen@dafg.eu 

 ّدة ل
 رة ادر اذي

mayyada.khalil@dafg.eu 
 

ب -ن  
 ر ق  

jan-philipp.zychla@dafg.eu 

 رودوف راوس
 ؤون ال وا دوزارة اا  قا رر ارا   

 ن م
 طراا  و-  سؤ وو أ  نن ارا طرا
 ا در- را  



 

 

 را دا  لء ار- ا  
داا  ل را  و   ،وا رت اؤء وارن ا ددا  كذو أ  ررات اا  قل و ا

 ذ نا م إ ل تزا ظم و ل م ا ت وا ا را داا  لء ار ن رة:وھم ، 

 14ك م 

 ؤ آ د

روزارة ا 

 ر س اوخ  رن

 ؤ رن

  ان ال

دراا را 

داوزارة ا 

دي واون ا دوزارة اا 

دوم ا ر ؤ 

  در ل

 ا ا م ادة

غ ادوا 

رؤون ا ريس اا 

 ؤ ردرش إرت

 ؤ ھس زادل

 در ھر م

 درَ ْو- َدر ھووت

 ؤ ان رد ر ار

 ؤ وراد أدور 

 

 ارء  ل ال  وات

ل ال ا  ءرا 

 ؤ ورر

ردول اا  

 ارور- ارء

 دى ارق اوط 

 ا ا  

 دارة ارور

 ر س اوخ  د رن 

 ر س اوخ ار د ھورغ

  دوا ر-  ن ورال ا 

دوا ر-  و و 

 دورغ  -وزارة اور دن 

 را  ورووا دؤون ا دووزارة ا-  ر و 

وم واا ؤ 

و ام ادة  ول ان اطن  ارق  –اوروا 
 اوط

 و ض اوت ا  رن 

 ارز ا س ارأي ام

أ  ن زيرس اا 

ون رر  

  درل

  در ل

 دوا ؤ 

  دي زت

  دي ت

 ؤ ام راون و اّول
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 ارء  ل اون ادي 

 ل ال ار - را 

 او ار  ارات

 راط أرب ال  دررج

روا وا دت ازا و نرا ر 

 س ا اد ارن

ر و  ويل اء وا دا وا 

طوا دؤون ا دوزارة اا 

 طوت ار دا طراا– أ  لب اأر طرا 

رزات اؤ ا دراا 

 رزاا رة واا ر- ا 

 أرل -اب اري ا  اراق

 دي اس اا- طا 

ا راروع ا 

 ر رة رن

 ر ارة وا  راورت

 ر ارة وا  دورغ

 ر ارة وا  رن

را ا  

 ا اوط ر اراق

 ر ارة وا  أودورغ

 م اد واوو واوث  س اوخ

 رب دن -ر اوب 

 اد  ارن رن

وا رر ا وضا و 

ُدرات اا ر وا رو ا ا 

دت ارة واوا  ود اا 

رل ال ار  

 راط ت رل ال  ھن

 ارء  ل ال ا واروي واوم

 (رض اا) رىa|e 

 اف ا ري  رن وف اردي

 داراروس ط وار

 دى داد

 ؤ رن رطن اض

 أد رن رادوروم

 ا  رة 

ون اا ؤ 

 ؤ ادل اد ا (ون،رن)

راد ا 

 اد ا ث اد  رن

 ا داا - ا 

دب ا د ءدأ طرا 

وظأ  دوا ا درا 

ا ا-  (ردنن،ا) ردا 

 ا ا  اھرة (ر)

دوون ا ا ا 

ود 

 ت ات ا (رن)

 ؤھرول

 درس  رن

 ؤ رور طل

 ورورض ام -ان وا را 

 ف ط وررغ ، ورت

 ف ان ا  رن

 ؤ  ون وارة

و ، رين ا دوف ا 

 رن -ف وراء ار

 ف ارق اد (رن)

 ا ا ا- رزاا 

 رزارق ار

أ  توث واز ارا ن ددوا 

 

 



 

 

ب ت ال...... 2017اطت وات  ام   
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ل اا 
 .وت وق ا  زاور ا ھما  رادة اوا روار ادأ ا ا را داا  دل  ت مظ  ا

 وا و ودوات ورات  ان واراء ن ا وام ار دف ق اھم ادل ن ال او وا
.ت اراا  ن اي طرف  د و ل ل ا كذ .وا ا ا ّ  وروا 

ل اا  لل او 

 ا را داا  رات  ول-  رم اا  رداث اا ا ر  رم اا
ل اا  نراء و ل ن و ول و ل داثف ا إ وا درا  دفو 

 ا را داا  رات -  ر  رم اا
ا 

 ورون اروا ن ارن ا وف وار ا ا را داا  رات  ف
.را ت اا  راھت اووول ا ثد ظم ل رم اوا ن أ نرن آو 

وار ا ا را داا  رات  
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 ا را داا  رات  تط-  م لن؟ أوا طورق اا  مم  2009ھل ا دف إو
 اطورات واول راع  ارق اوط و ن ل راء ون

 ا را داا  رات - ن؟ طورق اا  مھل ا  

وت وزرات  راء ادول ار إ اوت ا ادُ2013  ظم  ادا ار ا ذ م 
طع   اواب ا واد واد ا ك اوت،  اول  ورة  ون رب 
را ت ام واق اء و  د اا ا دھ ت واورات وازل ھذه ا ن .ل و ن 

 ل م

 اوت وزرات اراء

 أ و  وذا  وق ات  ُ2008دم س / ون  ادا ار ا  ذ م 
ذ ن ارات ار وأء  ادا ار ا ن ات ا ا واد وا وا. إ

 رء اط ودواء ان ا ءض ا دة واء ودا  ر ا  سا  راءد اوم ا
  رف رر وا درھ ن توا  ولث واد وفوا ا را داا  ء

 مق ادة ود ت رة واء اا 

ا را داا  ون / س 

 ًن  ارات اذورة أه ظم  ادا ار ا ات إ وت  ان أو 
راھت اووا  وفول ان ا ا ت اا  راءا 

 

 رات وت

  وفول ان ا ،ردول اوا أ  ا ت اا  ءات ا را داا  ظم
اوا اراھ وا ون ات ار ا ن اھم اط . ودف ھذه اءات ا ء ور اوال وق 

 ات ن ات ا وء ت ددة

 

ءات اا 
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دول  ام ار. ا  ل إرع دت اط، ورا او ادي، وال اوي  ارة  ودم ارار ا ا ادة ض
ران ا دزن اض ا  ب ور، وإا رارء وارب ا ن تطراأن ا رھورن إ سو در اوأ ن ت ذا ،

 .ار ج إ اوت

 ون طول اد  ارء ارب
م  ادا  ت د ذه ا  ،طا  دل اون طو  دإ رب  إء ارا  ا ون ادف اد را رذ ا ط م

ل ال ار ر ث أف  ن  ً. إ إ ذك ون ھك إ  ل ار ل ر ن  ات ار وأ ن 
إ  لل ا  تھ إذ ،ون ال ا  ح رك ت ارن ا كن ذ ً .ت اطا د إ  ن ر٥٠أ  ف وظأ
ب رون ارة إ ا وس. ود دق ان ن ور وط ار اض إ أورو أد أھم أووت اوزارة اد، ذك إن ھك ادد ن 

ن ا ددا و إ ط، إورق اا ط  رارا زز  ھا  ن ذير ارة.  وھو اا را أورود مأ ت ا
٪ ن ان  وطم ا أو  ادان ٩٠٪ ط ن وع ان ل إ أورو   ١٠ادول اورو. و ذك،  ن ارب أن 

رق اا ط  م دول ان وام اد أھ س إو در اط.  وأورق اا ط  راعطق ا ورةطاو  رل إو
.أورو وا إن وذن ادة ا إ إ 

را ون ان ا دةد لأ 

 ل ث رات  وء اراع ام  ور واط اورة وو ًدء " ل  "د إرت اوزارة اد ون ادي وا
   دن إ ن ذيل" وال ا ددرة "ا ن ر ءّم إ ط ذه ان. و داتم اد  ورور ن ن  ٦١بو ف وظأ

أف رد ن ات اور ا. إ إ ذك د ت اوزارة ون  او ار  إد   ٣٠٠ل  ور وا ل  رب  
   مد دا ب ادرذوي ا طأن ا رھذا ا  رتإذ اظ،دارس اا  ب بدر  ر٨٥ وظ  ورا ر ن ٪

دت ادا وا را ون ا دةد لد  أروري إن ا  كن ذ مرا ري. ول اوق ا  دم وا ذا .
 أ  روزر اد واون وا ط إطق " ط رل  أر" ووف ُل  اول  اد ادو  ن ل 

.  و ارم ن ذك أر اد وس إ أن أوال اراب  ون ٢٠١٧ارن ذا ام و  اد اورو وأر وا وف د  ور 
د   دا  إ  إد   طو اد  اط ،ل ون ھك  إ ار ن اطع اص ا وا ق رص ل و

طا. 

 مدا 

دت اوع او تت او م، إذرف اا  شوار وا راموف اور وا رت ارة أم ا را رھ ط
 ً. ًدا ان أ  ا   دأ  .ل ادا   ب نو ،رھد ن  راطدأن ا م  إرف ار اوأ  ون

 ا ق أھدا  دولھذه ا  ب إ ُ ل ا إذ .ر واطوا   ردول اب ا إ دا ً ، ت اھن ا 
.رل و ون  دإ  ھم رةا را ردول اا  دلون اك أن اذ 

 ."و ا ص وس رھورن  أ  اط " :   أد ُرك  اف 

2017. 02. 15  

 2017   تت واطا 
را داا  ء م ام اذي أع اذ ا ل اا  ت ات وط  دون     رر :ا

 ول طت ھذا ال دو  و ا ارو  ارت 

  ا ا  ط ارق اوط

 أ ،وار ا ا را داا  رات  رإط 
 دوزارة اا  را دور ار رھورن سو ددة ا

  ،ا دي واون ار  ١٥رات  ٢٠١٧ رة
اون ا ا د ار   ٢٠١٧وان "ام ار  م 

ار  "ر  ادا ار ا  رن، ث رب اد 
م روف ب رس ا وف ارام ن ف اطت 

 .ا واد وا وادد ن اراء وادون

 طو رل أ ر دى  دا   رھورن سو دد اّأ
ارق اوط  طور أورو ، ھذه اطق ت أو ادن 
وارات ا، وإف ا وأو اوص او. أ اوم ن 
ادد ن دول ھذه اطق  ن أزت إد و ، أت 
دول أرى  ھو ال   ر ًرات طو اد. ود ر 

 وال  ا زت دا ار ار  ض  ٢٠١٧ارء  م 
 .طدول ا 



 

 

واذي زار ؤراً ن ن زء ن ر إ ل اراق، ث أظرت ازرة: أّن ك ات ل دة اب  ط  زال  ر اء. 
 .ط وأوروورق اا  "ز رآة"  ّأن ر إوأ  ر أظ ورود اا  ن" اا أز"    ل كس ھ ن ا وما

 اوط أرب إ أورو أر  دو. ار وادا، وأّن ط ارق 
 

و ،طا  نرا ب ا ًب إدة ا دم  أورو إ زوح اف وراء ا  دف اوو ور  ك إذ روأ ،
 ًر ل ً ور  ري  أّن  رق اا  رىدان أ ،ًزر ًران دورال إ دول  ب ،"و ًر" رىدول أ ا ط، وو

ار  ،ور    ن  ار اود، وا ت دور ارب  ان ودت   و ب، إ إ ر وا ت رب اد
ن إرال ر وود  طر زز ارار.  ًن ذك  د  ادا طوراً وظ ًظراً و إ "دو اداد  "ھم  زدة 

دة ا رراق، أ ق  ن. ا  ا دودھ  رانن إ ومدا  زب ودوء و  ودھو مد دادب  ن ددأّن ا إ
وط داش  اط.  ، ٢٠١١ون و ًر ُظراً و او ا ودم وود ل، و د إب اوات ار م   اس

 رو و ،طا   ًدازاو ً ًب دورا تأ ا وة ا ً بدة ا دم كذ إ إدة إت اوا إ 
.را ا  دا دت وا رد   ا دث  دات اوا طا  ما و راضد ھذا ا ول ا بة ا

 طا  ا ق. ان ھذا ا رول اوا 
 
 رت اا  ول  ون ا ذا  ،تراواء اإ دف إ ا را أّن ا ب إدة ا رم و أق ود ب إ

 ن أ كذ  ًءاو .دات ان ا زأ  ًزءا رت اون ا ب أنو دات ادة اوزد ًءا  ري لد م أي
 ن وةدة أو دم ان ا ضو ن وو  و سأ  م لدك اون ذ أن :أو  :و دئ   ل ا : .ا دو

رد، ل ون ھ ب أن ون ال اري زءاً  زأ ن ر ال ا و إدة ار، و ن وم أ ي ل ري ل 
ل ات داوض ا ودو ب إدة ا رب أذا ا ق  ،ندوء ارن ا قر ن لھذا ا  د اأ إ إ ،ورو

ت ال ا ن وروا ا ز از زدرة ارادة واا ن إن ا ر  ورود ار ارإ كن ذ ً .وا 
  اط ن اون روأر دة اب إ ادور اوري ظت ا ،ل س اون ا، وظراً دود  اورة د او

  اظت ا  ن أن ھم  ن  زدة ارار واءة.
 

رق اا  ا    رن ا ذھأ ورود اا  ن  ت أد أر   بدة ا ددطدة ورورة إ :أو ،
ا  راندرة  إدور و ق  إن ھذا ا بدة ا رإذ أ ،ودل اول ا ن طا  ووازن اا ن مو طرار اإ 

ھذا ا  ون رانإ  ن ط ر ب إدة ا ذا د .ون زوا وددم و ًظرا درةدام ھذه اب إ.ق  و دف اا ّأ
ا   ،كذ  وةو .وار ا سق أ طن ا دا إزا  توودى ان أ ذا ،ور  ربواء ارإ تو  ار

 أورو ن إدا  ل راإ ش وودا ر  رارا ً .ف ا تد ل اأ  درا رھد اد
 ون ل زدة دم . راً إرار ادول اورة ور و  اردن ون إ إ دول ل أر. ون ق ذك ن ل رات 

 اب ا وا وا وار وام  ك ادول.
 

 ھذا اوت  زال   رة دة اب   ورة دل  اف اوار ادد ن اط،   اور، وأر إ ان اد اورو
 ور وث ن آق  أ  ط ارق اوط وھو أ  ون "  ل". وأر إ أن اوى ارى ل إران وان ور

  .ل وا ط إ ورود ار ا  ،طا   ق ود ارض وإ  ل دةت اووا  دد ا 
   ،طورق اا ط أ رار إطوو وو ل وا م  إ وأ ورود اب اا  و واز

.ا واز    سو 

 آق ا ا د اورو  ط ارق اوط

 را ن ا ؤولر ا شد رودرب ادة ا رضإ
ا ا    و ز اد ادراط ا/ اد

 ر   ٢٠١٧ارن ا وم ارء، ان ن ر رس 
  ورووا ا ا ق ان آر  ا را داا
ط ارق اوط. إذ أظر دة اب ن ل ر وزر إ إران 
واراق ون وإرال واردن وط ارق اوط إھ اوظ 
 ق اول آ ً ًر ر ل دمو ،طھذه ا  
ا  اط وطرق إ ادد ن اول ا، وارض ل 

 .ور  راع ق  راھنا ا وا وا 
ا ا د اورو أد ادث  دا  أّّن ادث ول 

 وروا راك ان اق",ذآ" واا  ل طورق اا ط  

2017. 03. 08  

 رز ار اد  ٢٠١٧ارل  ٦ا وم اس اواق 
ا راء ادول ار  رن  ادور رس ھدرك رول 
ار ادي وا رة ا ا رل  ء ص، 
 داث اع واوول ا واء ودا  وندث ا ث
  ون ءظم ھذا اُ .دوا ت اا  دوون اوا
ن  ادا ار ا و  ادول ار  رن 
وق اوق  ب ار، ود رك اد م روف ب 

 رس ا  ھذا اء.
ن ور اء وادث اون ا وادي ن ا وام 
ار وو وق ات ا ن اطرن،  ًن ذك ت 
ا اد د اور  ط ارق اوط اد ور ھذا 
 ط   ل اا  ول وندث ا كذ إ ء إا
 ران اراف اطن ا شوار وار اد اظط، وورق اا

.وا ردول اا  ءن ا وا 

2017. 04. 06  دا را  دير اون ا ربراء اا 



 

18 |  

  ام واث ا  ط ارق اوط

 

2017. 07. 12 

 ث اوا دوا وا طورات ان ا ت ا
   رى ذيش اوار واوع او ،طورق اا ط  م١٢وا 

ت وان:"اج ار وام ا  ل أر ـــ  ٢٠١٧وو 
وت ظر ن ازار وارب و ور". ن ل اون ن رز 
  رة ون ار   رق وارب وا ت ادراا
 ر ورب ون ا راءن واش ا  ا را داا
وازار اظروف ا ث ا وادرس واطرات  ام 
ار واواة ن ان وو اون  ل ام ا ن ادول 

.را 
 داا  ذير ادش ارورن ھ دب اء را دا 
ار ا وف ارام،  دث اذة ادورة ھردرز درة 
رز ادرات ا رب وارق وا   رن ارة 
 م إران ز رت إن وأدوف وات ادو وع او ول
أ  ن روع ؤ ادل اد ا: "اوار ودم 

 ال ـــ ا ظرات واذارة وارة".

ر رل ( ازار) و ذك دات رة ن ادن اذ ادور ادن ( اھرة)، اذ ادور ادي ( زي)، اذ اد
 ول  مّ وادور وروك ( ادارة واد  ارط) وا أت  إد  وار وش ر  اور ارام.  ھذا اء 

ردول اا  تن ا مرا و .ب اواوا وم ار ان إط طا  ت ادطورات وااا  ءذا ار ھأظ ،ر
طت  ات. وأر ا ادد ن أو ا  ام واث ا  ل أر .ث د ھذه ادول دداً زاداً ن اط و زادة ن

 اذ ادور رل إ أن أر ن ف اط  ازار ھم ن اطت.
 ٢٠١٥ أ  م إ ل  إدج ارن  وق ال أد أھم ادت ا وا وق ال  ل أر ،ث أر اذ ادور ادن

 وا كن ھل  ٢٫٥ ن زرب ا ذا ،نرن ا ر ھم  لن ا نطث ا رب  أ  ل ار و  ل بون ط
ن ا ددأن ا إ ًر أأ  (رزاا ) لر وردذ ال. اوق ا تإ  دزا ل ندارن واا ث ا ت ا

ظواھر اد أھم اور أش ا كذ إ ط. إورق اا ط رون ءن ا  ددوان ا "درة اھ"    د رل أ  
ز اط دال و وا   ام ا .ث إرت ادورة وروك ( ادارة واد    ارط) ھذا اطور و ًن

ر اوھو ا ا دوت اؤ  ر ا  رت اء ان أ ورم وإھ  ت اا .ذي ا راك اد ا
أ  .د اا  ر ل رؤ ددوار ا ءطك اوا ر اأن ا إ رت أوأ .ا رت  ديور ادذة اا

ول ار  ل ادإ ادت ا    م ارب اھ ول ادو  ور ام ا ودت إ زز اون وان ن 
 اث ا وادرس.

ل ا  ونا و دى أھ ءر ھذا اد أظو ،ذه ا ً دل  أل إ ورن ا شوار واا م  طو ن أورو واء
 ارق اوط وذك  إطر  ام ار، وف ن أن ب ا دوراً ھ  ًز ودم اث ا وادرس.

  ادا ار ا   وداً ن اراء اون 17 .05 .2017

د اد او درات ارا واداُ ن اؤت ا ل 
ن ب رس اور او وھو أد أھم راز ارات 
  وم رة ازن ا زء و .ررب اا دو  روا ا
 ا  ورراد أدو ؤ تّظ ،نرل ورو د إن ا راء

إ ًن أء اود ن اد او وأء  2017ر ن و 
 س إدارة  ادا ار ا  ر ا  رن.

 دم اد ادرات واورة ن ل أ ا وم ، إذ أظرت
" ادت ا واد وا 2025درا اّو" وس 

 ا ل ا رل إد اھذا ا  ل ب أن ا وا
ول اب . إ إ ذك دم اد اورة واث  ادد ن 
ا ا ل اطرف و ال  وإ  ،دم اورة 
  ًد دوراً ھذ ا كن ذ ً .طرفب وارھ ق  دو

.ن ا ددا  وت اراد إث وإا 
 

اووت ا  ن إت  ادا ار ا واد او درات ارا زرة اود إ أ راء ت  ادد
 ثدور ا دانن ا زةا دت ات ا  ،ون ارص او وا ا رات وا ن ا إ ن إرطا

.راووا ا 



 

 

 ل ا ت اوود أھم اط أورق اا ط  راعد ا
ادو  دى ادد ن اود، وھم  إد ور ر  ،ذا دت 

  ا را داا و  ٢٧وو  ٢٠١٧ رة إ
  نط" وان ت خ ور أودودذ اا س إدارة ا
ارن ادي وارن ــ ر ازاو   ارق اوط". ث ّدم 
 رّورات اط قل د وء  طا  و  را
 ر إظ وا ،را را   وراتط وورق اا ط 

 طور " إ ددة"  ارق اوط.
رّز ور ارة ول طن وإدة ظم ارق اوط. إذ أد أذ 
ادرات ا أودو خ  أھ دور أورو، وا  أن 
 ن أل طور  وار . ود أورو إ إد ور ل 
دل ن اور اور اوود ً، وأر إ أن ارز  اوت 
ا ب  ادد ن ازت  ارق اوط ل  ور، وھو 
ار اذي ؤدي إ أ اراع واور  ارق اوط. ودد  أن 
ذك ب إ إد أي ول أو ّدم   اراع  ارق 
اوط  ظل اظروف ا .دل و ام  دم خ وره 

.طا  دد م إظ لن أ 
 وس  ٢٠١٠ر م واإ إ ذك أر اذ خ إ أّن اب ار ادر ن ط ارق اوط وارات ا ا وت  أ

ن ً ب ان  ر ر  اطورات ا. ودد خ  أن اطرات ج إ وت ورب أد ا  ذك ن ل ر
 ،ًر  بن ا  ت وا ذين وادول ا ن خ دث  .أورو  رر اّ ذيا ،و ذاو  دةواا دول ا دو إن

.رھو ا 
ور ادد ن ا  ارة وار وش ر وّء ن اور واذ ادور خ  ادد ن ا واطروت.  ًن ذك ش

.ذه ا ً دٌذي أل ال ا ءأ ا 

  2017. 06. 27رة "طن  ارن ادي وارن"

 دا ت ال ا٢٠١٧  را داا  تظ
  و رُ ء و  ٢٠او٢٠١٧   ربراء اا 

 طرل او ع وم إط إذ ،ت اول ا أ
 رات واول ا ؤاتوا د اوا ا ا
ا زاب ا  اراء ارب.  ءت وت ھذا اء ن 
ل ؤ  وزوس وا   رة طو  ل  ات 
 ن ھ ن ر وردّدم ا ث ،ورود اوا أ  وا
ار ول دورر و س ادارة ظرة   اظم 

.ت اوت واھوا ا ا 

 

 

 

2017. 07. 20 ا ت ارب ٢٠١٧راء اا  ءو   
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ظراً طور ازاد ل ار وات ارة ھ ا ار ن 
  وءء اإ ا را داا  تد إر ،وا ا

  تدق ر  ت إذي دء ال ا ن ك١٦ذ   ًءار. ووإ
ا ر  ح ام ادوة ار ن ا إ رن دث و 

  رات  نو وا وطن از ا سح را
 ا را داا “وار ا   ” ط  وطورات اول ا

 رام اور ا س اب ر روف م دب اّر .را
وّدم ف اء و ا اح واذي أّد  دور دو اوت وط 
  طو توا  ت ث ،طورق اا ط ن راعا 
  ول دل إن أ ل  طراف أھا  ن ردرام واا

 ودو ورات ا دد ام.

 اوت وط م
  طو توا  ذيا ردور اا ح إا و ا رأ

 ١٩٦٥ارت  اط ،د دأت اوت دور اوط  ارات م 
د ورت اوع ن أطراف ارب اھ ا، و اوم د ت 

  طت وون  ١٩ا دز ك توأّن ا ر إ ذير اوھو ا ،رم اا  راعن  ٥٠راھت اوا و .زا ودرة ان ا ً
راع ا ق  م تد ًراؤ دُ كذ إ إ ،را ا ط  رداف اا  طو تول ا   .توذا ان ھ

اّء ودم ود اوط او، إذ ر وزر ار  اطر ّدم و ا رس ز ان اوط او ار وادر إ ا  اون
إ ط ا ار،  وإ و ا ح اد ار اح  ر إ ، إ  و ا ح  ٢٠١٧ا ر رل  وو 

 أن  و ا رد أرة. و ودود ا لر ر دد أو ،وا رر اح وزد اد اس ا را ون اا
ادو ن ف  سون ن ت رز وإ ب ال  ء ھذه ارز    .ًّدث و ا ن اوت ادو او و ا ر
 ب أن وإ ون اس ا لت دازال ا رورة  دّوأ ،ودا را ا  ً دوا ذيطراف، واونا  وار  كھ

 ذك. ّ ن و ا دور وأھ ود اوط وت ادة واد اور وأ ن ھذا اطر.
وھو  ٢٠١٨ر  وف ون دو اوت وادة ن رة دول م إ س ان ادو ا م ادة ودة ن و ر دام إراً ن

 تدورات واطا وا وي  ون س ودو أھ إ و ا رت. وأو وددور ان ا دز ذير اا  رقا ط
وأن ا .ورن وراق واا  تراا  رانھو دور إ  ق را دول ا ظر إ ور اد اط. وأن أورا   ران دزاا

 حا و ا وأو .دة أراو  ظا إ راق ودا  طوراتا ر إق، وأن ھذا ا  ق رأ ورأ  تزن ا
ت دول أ ن و رةن أ " ول صو را دة دول او كا  دوأ ،ً ّإ  ن طا  تدءوا." 

 

2017. 10. 16 

ا ط  وا را ا 

  ٢٠١٧ ام  اودغ /ا ارن  ارة ا ت ات
ؤا ول  ر اواطن   ادا ار ا   طرت

 وات اط  ااذن ون  أ   رال وان 
 .ا  ا  ربن اا طرا  ونو ت اذا د

  ر ا  رن أھ اد إ رة  ٢٠١٧ر  ٢٠
ن "ا، اد، ازام: ار ،  دث اب واد، 

ب رس  را اا ور اواطن ارب  أ ."د 
رس راط ان  م روف وادور ادر ادك ا اد

 أ ول ار  ارب  أ وف ارام دم اد  د
، وأو أ  ود  ان اران ذو اول ا واطن 

إءات وت وات وو رأي ول ر اواطن ن 
ت ادرات واك ا ك انذ ،ود ت وا  ولب ان ا وا ،ا ة اا  ر ولا   ا 

.روا رول اوص ذوي ان ا رق 

در زداد ا را 
 رول ان ذو اواط تا  روا دا ا  جدوا ا ران ا د إ  در ازدا  و ،در اد

وادي ات وان ا ر دد دو كن ذ ً .دا ت اظزاب وا  ربن ارن ا ل اا ا و .أ  ر
 كذ إ ا .ل أو ال ا نواطت اوظروف  و ر رار اا  دوان ا ،نظم ا  لبھو ا  دئ ا

وا ت دورا ھ   ق ھذا اووع.   2003ار زاب دورا  اھت اواطن،  ل ال  ذك،  رب اراق  م 
 ، ار دد اص ذوي اول ار  أ ل د. ذا ب  ادن ادد ر ادج   اوت ا٢٠١٥ذ  م 

 ا رز از  ھم ط ااھم ا ھ ا  ولا ء  وإت اوو ن نا ا .وازاب.واا  زام 

 ال ا ج إ واوت
  دو  دانن ا ددك ان اذ .م اظم ا تو ون إ أ ون إ نذص اأن ا ا ظمأو  ذا ،رة توا 

ذ إ  .ا ز اراا  رول ان ذو اواطل ا أھ  د ددك. وم ذ إ  كن ھ ،ل كا  دةن ز
 أ اوم  ن ل س   ار  ارت ا أر م دة د اھم ادراط واود ر ا  اواطن  اد.

 وا ل إ  غدوا ن ارا  لا  نرة، و ولن أ  صد  ٦ا  د رى أ ط. و ا 
 ا ا  ق ذه اق. 

رول ان ذو اواط ا را 
2017. 09. 20 



 

 

 را داا  ت إذي دء اا   دب رادة ا ّدم
  نر  ررة اوا ر  ١٨اورة  ٢٠١٧إر ا 

  را“أ أ  ” .وا وطج وادول ا ظره وو
 ا راطدزب ا را وس ار  دظر را
  ددوا ل ا دةد دةرا  ن إر نر  ا

.و وا د أوا ودو 
دوره رب دة ار اري  رن ادور در داط وف 
ارام ور  ادا ار ا  اون اء وار ذا 
 ج وادا  ا د اد أ  دأّن را ر إء. وأا

 .أطراف ا  ن لو و 

د واوا  ل  
 دا د أو راد  واذي ء إ أ ر  وات ن 
طن أن ل واطن ش  ا  إ  إ ا وإ ن 
ام ارب رن، ون   ا ول م ا ودة 
 وا ددا أھ ر إوأ .و  ر م رھون، وإا

  .دة او  ظ ب أن وا وا وا ق اوان ا دد اود اك،  ووذ د واوا ودو  ب ن  ًأ
وا ن وط رب واا   وا ّوطا ط إ ظرو ر  ددم را كن ذ ً .دواك ا ك ومظر .ا إ ة ا

   اس  وط ب أن ون و وذا ذات دد د.  ون ظرة   إد رف دد  ـــ"ن"  أ وا ن أن
 ن ل اطف.

ا  ركش از از 
اص ذو أول  ن ن ھذا اطر أر  إ أّن ادد ن ارن دم اور دم ادج  ا أو اء إ، و ن ادد

ا دف إ ا واطدة واددة اراا رة ا ن ذا . زء وروا ا  جدا   مد رة دد راّك. وأذ  ب
ا رو ددات ال ا رورين ا وإ ،ا ا ون إ دت وادف ا ن صأّن ا   ف أ  د

 س ش ارك.
إ   ا دأن ا  دّوأ ،ت اا  ب ادر ر ن د  دب رادة ا دث  ج أدل ا و ،
ن ات ل اود د ا ،رى اد  أً أن ال ون ال ھ اوة ادا وراء ادج. د أرزت ا د ًراُ  اد

ت  ات ظرارة، وأ ا  ا  داً وول  ا اوم،  ن ن ظر إ ذك ظ  اوت ا .د أ
 ق. ود ًرا ًراد أ ن وھذارداة ا  ًرت إرث أظ  ،دمك اذ  ءض ا ًرا رةا از ازو ا ن إر

.ا  شا 
اور ار راء ن   اء أت ار وف وار واش  ف ال أء ل ال اذي أد ذه ا. ود أم ادد 

. ا وا  ولوا  دب را 

2017. 10. 18 

 راد ” أ أ“راءة   ب 
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ور آر م  ل ل ا ھو ظم اؤرات ار، وا م ن  ال ار  ع ارار  
وأ رم ان ا ا دوا ررص ام وادا  ررص ا  عطرب، واا 

 اؤرات ار وادوات

ون ال ادي  
ا  دو ،ًدا طر اطو  ھم  را ا دت ام اد دي إون ال ا دفدا  را ا 

م اوت ن دول ن ط ا واد  أ ن  ون ادان ار ن  أرى، ووّ ا ظم اءات اد، و
د أ إ ادان إ اطورات اد ً ،ن اظ ا وإت اول،  و ّ ادا ار ا ظم رت وود

 ار  م  ء ال ر  أب ارار  ك ادان 

 أل اوال ل اون ادي

دف  رات  ادا ار ا اددة "اد ت ار"، إ اء اوء  ات 
 ً ،را را ت واھوا را ت ا دوا ا ا  و دن ا

ردول اا  دطورات اا 

  رات  ادا ار ا "اد ت ار"

و ّ ادا ار ا ظم رت وود إد ا إ ادان ار ً ،ن دم  ار 
 زرات وود ر إ ا وذ ازرات

دود اوت ام رظ 



 

 

  تت واط2017ا  
ار ا    .دون  طت وت ا  ل اون ادي ذ اع اذي أم ام ا ء  ادا

 www.dafg.euرر  ول طت ھذا ال دو  و ا ارو  ارت 

2017. 01. 11  

رن  روت -إطر ل   

 ورة امر  أ ن ر ديوم ا  ٢٠١٧   ل رطإ
" ك ار ن ث ،ا را داا  ر درة

ن اب اروت ا "ن إ اد رزي رزق ، ات
" ؤ  رطووا وو ذير  ادوا ؤ دأ EyeEm" 

ور اوورا ع إ أء ول إطر ال ول ادرة 
زرة درة  وإء  وال ن اور وارف ن رب 

 .٢٠١٧رار  ٢٥إ  ٢٠"ات" إ روت  ارة  ن 

 
د  ر ن  ادا ار ا، أدارت اس وو  

اوار  رزي رزق واذي دث ول ووع اء وة وطور 
 ال  روت ورن إ إ د ول وادي اون.

 ل درا ا ء إ ن  دذي وزي رزق واد را
 رن أد أر وأرع  "  " EyeEmؤ  ٢٠١٠ار وأس م 

ت اور اوورا  ام. وأد رزق أ  ّد وادة ن 
ك وذ دمم. و ن در ا ديب ان ا ًد د إ ب ا  ھم وا ا ت اا  قو را د

.دوت ات وارا  رم واء اأ   ورھم 
 كل ذ داع ور واا  مد روا ب اوج از و زي رزق إر روار أت وال ا  ترو  دء 

رل اا  زرو ا رع اطل دور ا وفور وان ا تطرون ا  ددك ان ھ كذ إ إ  .  روت وإ 
  اش دم س رزك   ر زرة درة "ات" إ ن   وول اب ا اذي  إ ا إ ھذه اطت أو ال.

 واذي م إ إ ؤس ادرة رن ن ا وارق اوط ور ازرة دة  أم.
ر ل: ؤ ان ازرة إ روت ر ً ً ادد ن ات وورش ال واؤرات وزرة ادد ن اؤت ا و 
"ZRE  ؤو ""Berytech " " ل ؤوIM Captial " " رير اوطا  ووVentures LEAP  ر اا رو "
"Lebanese Economic Association  دةل واواا دوأ ""Speed@BDD" ت رب ؤو"ArabNet  ول تون ا  دزا ."

  ن رةزا  ر لا .ھ  عطن ا رةزر  ١٥ا٢٠١٧. 
ر ھذا اء  أھ أظ أواء ود أم اء ا واذي  ادد ن ات ودل ارات واراء وار واروت ن اور.  د 

.را ا داز از  ل ودورهدرات واق اإط  رك وون اوا دل اا 

 

دت  ادا ار ا   وم ا اث ن رار 
٢٠١٧ "  ون ل رطإ إ رة ا درة ن ،تا

ت اروب اول أ رةث ھذه اد ،نر   ر  "
 ت ادرص واا  زةدة ور دد ھذه ا ذاو ،د د
د إ ارت ا ن  أء ام، ث دث  زن د رس 

" ؤ  تاAstrolabs  ” ت ارص واول ھذه ا
 ًرو ر ورة ءطوإ د  لزات اوإ زال ووظروف ا
واً ووا ًول طت ارت ا  د.  إ اوك اذن 
رون  إء أل وادء  ار  د ،ظم "درة ات" 
زرة ود إدي ن  اث إ ان ن إرل إ د طع ن 
 رت اك  أن ذ ً .دذه ا بواف ا  رب
ور ل إطر ال ع إ رح ل ول ھذه ازرة 
واوال ودل ار وإء  ن ارف وادات وق ام 

. 

أب اروت  ات، ندرة د  ر ن  ادا ار ا، أدارت اس وو اوار ودت ر ً ًول  " 
ول ووات ا ن ددم اددي ول اوا وا راو ت ارم ال د ن درةل ا وآ "ر ا ت اود اوا

ؤ ن د ندث ز م."تا  تن ا" ز تدرة ا ل وو ست ا دت. ورھذه ا ج إ  Astrolabs" ”
وت  إء ول ل اؤ وا دف إ إد  وو  ّ ط ارق اوط ودة أب ار ا  اب  ا

رن  د -إطر ل   
2017. 02. 03  
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د د د أدى أھم ادن  اط ،ث ك اد ادد ن رى ادق وراز اوق  ام  ك  وطور ارت ا ا م.
 ط ولو طري و زر ودور د    ذيا وھو ا دز ا  نم. وا  دار و رأ دا.   ل اا  إّن
ار اذي ھم  ھو د د ت اوو وا  زال  م اطّور، ل ن اد ط ذب ول ز ل ھذا اوع ن ال، و

ت  از ا ارن وإد اوف ن ا  ھو ال  وادي اون.  ت اد  إ ار رن ذ 
 .د  را  مم و ل د ذيوا رء اا إ إ 

و زز ات  2020دورھ ل و د  دم ارت وادرات ا وت أدى  ول د د إ د ذ ول م 
د ذا   ب ن ون د  أر م إرات  اط  ظل ھذه اظروف وا ار ا د. وأر زن  وال اددة.

 دم ول اوار واش  اور ا إرع  ا  د وأن ارت ذات رؤوس اوال ادودة وف وا و  إد 
 وال وت  ر وام ل ھك. وأو أب ارات ادودة ن ء إرم ل  ودة ارن ھك وء

.ودة إن ا د  ر 

 مم وث أ دة رل ورر إ  د د رة إزا ھ ء اا   ّم رى ات اوودى اردأ ن ددت واة إ
رك.  إ إ  6000رل ال وارن، وأو س رزك أّّن ھذا ادث ھو أر رض ري وو  اط وم أر ن 

ر ،رؤا  را إ رة إزد ھذا ا  ،ندن ا رھمن ون واد ادا ًرك أ لل ار  ن ددا  عط
 ”"Astrolabsاروت وارت ا  د ل ؤ أروس 

ول ال وارت ا   أواء ود أم اء ا واذي  ادد ن ات ودل ارات واراء وار واروت ن اور
د .  ا داز از  ل ودورهدرات واق اإط  رك وون اوا دل اا ء أھر ھذا اد أظ .را 

 "رب ان ا" تدرة إ دت اووع او ن
  تذي دل ار اطر اإط  ذي داروار اش واور ا
 رب ان ا تدرة إ  ونو ا را داا

  ھذه ا رة ال  ٢٨ورن  ٢٠١٧ا .نر  ر ا 
 ت ارد اوار وم ود تردة إ ر ول ثدء اا
  ا ووم اظدل ال وو رط وأورق اا ط 
اورو ودة ن ارات ا  ھذا ال.  ات ار اء 
اطر ال ور دل ار واراء وارف ن رب  درة 

  إت.

  تإ "رب ان ا" درة وا رر ا
ور وط ث طق ر ھ :رب أر وط ارق اوط 
(ر واردن ووس) وط رق أر. ول ار ل وازي 
  رىوا اورو  لوا ط دو ث ،طقوھذه ا ن اورو
ار ا إ وود درب  ذو رة  و وم زرة 

ري ور ل طا   كذ إ رب. ا ن لطور ا  فر ا ريل اوان ا ً ، ل درم ادل و م
 .طا  ت ار ت ذات اداث وان ا ددري ا 

د ال ا وال رة ؤال وواب دل اور ادد ن ا وار ول آ ل ادرة  اطق ا و  دول ددة و
 .ورا  مرا واد نذن واراء اوف وان ا ددك ان ھ ورا إ ا .م ذات اظا و  لر اطول ا كذ

 واذي  دل اطراف ادث واوار ن اور. 

2017. 04. 28 ودئ ات: ادرة إ ل رطا 



 

 

زال ن، ا ارد  إ ارن  ر ددة، ذ 
دا ارب اھ اور ظر ا ن  ق  ان 

 .دا  زدھر د دء  ن ثدا رر، و ل رن إط
 ُ ذيوا رال ار اطب إن أ درة" تدرة إ ل ن ظم

   ّدم ا را داا و "ت ارول  ٣٠ا سطأ
 ردا ت ادرة إ ن كرز سو وو سن أ
 دا ر إد   مرر ارة ازول ا ثدا إ ن، إ
وأھ ذك  ب اروت وارن  رن ورف ن رب 
 ارص وات روت  ا ارد ن،  ًن 
ذك دت دى ھ أد اء ادن ن درة إت ر ب 
  تطأ  درةن ا دةوا رادرة وا  ر ول

  ن أدث اھت واطورات ن ھذا اق.
  طورق اا  رىأ د رةز  ،روت ودھرة ود ا

ارا ر)، ث م إطق ادد ن ار  -ادي ر إن در (
) ٣٠ا ا ا رن ا ددا إ ث) إإ ن أ٪

 إ  إ ،(وھ ر  وذتإ) رووب ا و ل
٪.  ون او أن د  ً٢٥ن طع وو اوت واذي د دل و وي دار   –و أو ش - روت أر دا ل وب 

 دوك ان ا ردا وا  ت ذيدة  واض ا ررض اا  مم ادن ا ً ،ت اروا م ود   إ د
 ھم  إد ان را ار م  د اروت ا ث ل ارون اون  ادم ن ل ر "ارن اك" و

 دوراً  دم اروت ث ّدم ادم او دد ن اروت ا  اردن. ٥٠٠رأس ال،  ب ر أوس 

2017. 08. 30 
 رن  ن -إطر ل 

 ؤ و ا را داا  ل ن ظمُ ذيء ار اإط 
ّدث رل ال ارا اد ود  ٢٠١٧ر  ٦أدور - وراد

راءات وان ا ظلوري ات  تو وا دا
 ا ا د وات ن اراع  اراق.

 –إم اراق ذ أر ن د ن ازن دم ارار واراع ادام 
 -وھوار اذي ھم   ر ّذاب و  رن اب

ورات ارور واّ ا ج إ .د وط دام ن، 
 زوا رھش" ام "داظ ل ن زل اوا رزو اوا
ا ارط  وارار اد وا ،ن اطرح ل اء ول 
 ،ا وا دا ق  ا  ن ن ا ا

 وادء  إدة ار  اراق. 
د اد ود وري اظل أد رل ال ارون  داد ث ذ 
 راً ، وأد أر ات را  اد ارا ذ أر ن 

. و ر ً ارف ارا ا وو اظل  30
ادو، وراً س اوزراء ارا ،و س ط أد ارت 
  .مع اط روف ر ًأ و ،راص اع اط را

 را داا  ل ن تظن وو دة ر رة وازا ر رإط  تن ا ددا  لظا د ودا  نر  ا
ن  رات  وا و اطع ار .در ارة ان دث اد ود اظل د ء  اد ون ادي ا وزارة

 ادا ار ا  " اد ت ار" ول او اراھن وإت ا ا  اراق ن ظور ص.
 و ك از از لن أ كوذ ،واأرض ا  ب، وإ ورقا  س وق وات اق إ لن أو خ ن ا

طورة وات ار   دإ  ھم ذيوا  وار از ازدام، ورك واش ال ا  ،ب دوراُ ،  ا وا
طوب.  و ظل ا ر  ًق اظروف ا . أّن زز اوار ا ھو اطرق ال ق دار ا  ارور  اوى

 اروف ادة ث طر وك ادو وارت  أل ادو ن ھك ار ن ال ن أل "اق رب".
ر اق اد  ًھم أ وف ذيوا ،راد اا  دوا زز ا أن درات ال ھذه ا نو رات اا ا ر إ

ن ودل ارف ورا دوادو  ادارة واطور. وأر اد ود إ أ  ن ق دم دام  وق ال إ ن ل اون  ارء ا
 ب ادرم وان -اد  راءرات واد او ودة إرى ارة أ راق ن ث وذج ال ال ا   ذاھ م، ووم واا

 ال ن  أن دم إ ًراً  دة اراق.
س ا" و ون ھذا اق أب اد ود اظل ول  وى ار ا  اوق ارا ث أر ول "ن ون أو ًودة 

ون ادف ھو زز ن  طت ل ا واط وا  ارء او  إ ادان ا ار، ون دون أن  داً  ،ل ب أ
 ر "   أو ر ر ؤدي إ  ،دا ت اظت وؤرف وان ا ويدل اان ا  ط طرذه او "

 رء أن زد ن ذ ارن اب،  ًن  ال  ض ا ا ل اط ودم اواة ل أر.

 

  ؟ر  اراقف ر  إدة ا 06 .09 .2017
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 ھو ل ال وادرب ا  ادول ار؟ و ًءات ام 
ادة ن او أن ر دد ن ام ار ل د  اود 
ا، ووف ل اب ار ارى م. وان  ور ادرب 
وال ؤء اب    ق اطع اص واطع او  .د 
 رول اد ازدوج" أوذج ال "اھب وادرا  وذج اا
 ون اا  رةا و و ا د ذيطرح اك، وھو اذ

  د رة اا  نر توھو   وراهدا ٨وط 
ن  رات  ادا ار ا  ٢٠١٧ور 

 ا رت اروض ا رتث أظ  ."رت ا دا"
 أٌرت  ور ور دا ھذا اطرح. 

 ا را داا  ذير ادش ارورن ھ دا  إ
ارة ن ل ده  أن ط اب  ام ار ل ادي 
 ل اود اا ب ادرل ا  را ون ار، وان اا
ھم  وا ھذا ادي، و  دول ارب ار ث ود 

درب ازدوج ھم  اادد ن اروت ار ا  ارات وھو ار اذي ھم  إد واد وإت رة ن ھذا اطر. إن 
 دم اءات وب اواد  ان: وظن ؤھن رت ودرب ز ون رص ال ب. 

ام ار، و  ن  دأت و و د ن ل رح اھم ا وال او . ث ل ار واطور ا ادي ار 
 (ام ل اث ادج  وق ال. راً  أظرت أظ ام ادر  ط ارق اوط أو ور ددة  اودة واوت 

ام ادر  ،ن اص). ان إض  ادرب  ًن ال ا وا ارت  وظف ارن، ؤدي إ وود دال دودة د اء
 دوا  م ذيا وب ادروذج ا ؤدي ن أن .رجد ا صع اطا أو إ م اا ب إذھب ا إذوا إ ؤوص اع اط

روع ار  ا إ  وق ال. إداً إ رون رن  ور ور رت و و إت ودود ھذا اوذج. ث دأ 
روع ن ا ر ت  درة رك ول، وود ام إ ارس اري اق  رك وار ا اق ھوت ول، ث إر

 ال ت إدارة او ا ون ا وا ر إ ً إ او ادو ون ادو . ادا م س  ٢٠٠٧إ م  ١٩٩٣م 
 .دء ات أھ ل ن  دذا ا ا وارد ات ان. ورت ا ريد اا :وطا م و كذ إ 

ري ت ااطر او ن ل ون ص ذه ا .ن ھذا اروع ت وزارة ار وام ن اب او اري واد 
م اوا رت وزارة او د بدرا  وذج اا داً إوإ و و تص، وأوع اطن ا نرار  درم اف ا

.زء اف ا نرت ا ريد اا و  

  نأن  ٢٠١٠و  ٢٠٠٧ درارت اث أظ ،روعت ار ول إ ت درارم ٨٩أوا دراروع واا  نرن ا %
روع إ ا % م إوا وق ال، م  رت ادرب، وزء ر م درس ول  ذات اوت. ود أرت و و إ أن ٥٩و

  زال وووأن درة رك ول أت رور اوت  ر ظ در ر ن  اطراف ا. إن ار  إرار اروع 
 ول اوان ا كذ إ  و إ و ن إرت ا ريد اج ا كذ و  ن دود واا

  إ ارار وا ن أل ء ا اد ن اطرن.

 

،وزارة ا  ب ادر ر دة طو  ت وع واوھذا ا  ورا رن ا و و تد كد ذ و  نو  ٢٠٠٠
٢٠٠٤  ا رو وب ان ا ورم اوا رروع وزارة اھذا ا  ءرن ا .ورب ادرا  ؤ ت إدارةن وا رة

  ما  دوت اّ دو .  ھم رةذ كن ھ نروع وذا ا ص ون كن ھ مص، وع اطل ا  صع اطا
% ن ارن ون  إر ٥٠أظرت أن  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٥ال وادرب. ادرا ا ا ذا اروع   ن اوام 

 %  ام.٢٠

رون ارن   ر أرت و إ أھ ھذه اروت  طور ادرب وام ث أظرت اروت  إ ،د دأ ا
 ب أن ون ل ھذه رة رادة وءة  ل ام وادرب وا ج إ ارار ن أل إطء  دة اد. ون أل إطء  إ

  نروا  ندردد ا ر أن . در  ترو دة ات ارول دون ٢٫٥اظ ذيء او ان وھدا    %
 ارم وا اودة.

 

 08 .11 .2017 ادرب ا ازدوج  ط ارق اوط



 

 

وا وا ل اا 
م ار. ود ات ا د  ادا ار ا ان وا وار وام واوم ر  ق اھم وادا ن أ وا

 ل ام  ا ن أدب او و أو ون ر ن أھم اول واور ا ن ن  اوض ت   ادن، ون ن
ءات وام اظ   ا را داا  ذتد أرى. وت اا إ ردل او روا دوا ددل واا راات و

 ط ر ن ن  ارب وان ارف  اواب ا م

 وا وا ل اا  لب اوا 

 ش ا ون،  -إا  ؤ  ون ظم وا ،ن ھذه ا وةرا ا ھ را ودب واا
را ورب وان او ترب، وأء اد راءات ن ھذه او 

 ش ا " ا را داا  رات -  دبا
را ووا 

ازدادت و ن أھو  ًدازا ًاھ را ا  دت ا وا زا طا را رن ا م 
د واوا ت ا  م ون ا دةد آ  را ا ر رب. انا راو ن اور دل 

دورات  2014واوم، ول ھذا ادل، م  ادا ار ا  وات ا ارى ذ رس 
  ا ار دن  وت رة  ر   رن

را دورات ا 
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ظم  ادا ار ا ادد ن ارض ا، وا م ن   ان ارب وان رض 
رو  لوا  ون ر ا  رم ا م ذات ارو 

ا را داا  ر  رض اا 

  ء ال ا ن–   مدة أد ًآ ل ووا ت ء  ا را داا  بر دوريا را
  ن نرب واطب ا ًد دور دوريع اب. ارب ان وان ا نا طن وارا طا

 ات اد ول وال ل رن  ر ا  رن

 ات ادور ط ان وارب

2017 اطت وات    
داا  ء م اع اذ ا وي واروا ل اا  ت ات وط  دون  ا  رر .ا ر

   www.dafg.euول طت ول ھذا ال دو  و ا ارو  ارت

. دأ و  ً ودن ا نث ا ن   أن ثوع او ن
اود ووع ارض ا ا ن ارا ور ور  ر 
 ك ول ذ دم د نن ا ث ،نر  ا را داا 

ر ا اول  ا ت وان "ار  ن".  ٢٠١٤م 
ذه ا رب ارس اذي  اد رون ھرش وف ارام 
 دة ا ر إود"، وان ا ثا" رض اح ال ا نوا
ذه ار رض ال رة ن ارا ور ور  ر 
 رؤ  ورا ول وررض اح ا دؤ ذير اوھو ا ا

 و ددة ن ال ان. 

 ت  اود

د ھذا ارض رُ ًراً  رت  ادة، اذ ر ھذا 
ول ل ء ا ً ًووت ا دور ول اود،اة  ارض 

واوت واوق ا ة اد دون وف ن اوت. وھ او ،ن 
روا رم ان ا نن واراء وا وور ان ا ددن   ا رةھد اا  طرا رض وا  طر ش، وا 

 .رض ان ا زء أ ھ 

 اح ارض ا: اث ن اود ن ارا ور ور  20 .01 .2017



 

 

 2017ّظت  ادا ار ا  ان وارن ن رار 
رن   ًو ًن –وون  ؤ وارزوف وت اود 

ارا ر    اد اراء  رن. رب ل ن اد 
وس درر ادة وو س اوخ ؤون ا اورو  رن، 
 ًد ت ود وات ا ؤ سزه رر ھ وس وردذ اوا
 رن وب رس  ادا ار ا  وأدر ز 

ب أورو. إّن ل ن  إ–   وارزوف، رس ؤ وارزوف 
  س ر  مذه ا ،ة ذاا إ    ر و
وطن اور اراق ب، ل أد ن ذك،  إ ادس واردن 
ول وأورو. وإذا ُت  اون،  د أ أوررا  و م 
أطف او ا ون   ارح ھك رل واد واود، 

.ر ًودا 

 رود وت ا 
د ال او اذي أم  رن    اد اراء رة ادء 

  ر"  ر رول اد أ- ل ذين" وار ودت ا
دود أت ا لھرة، ووا و ظوأ درن ا ل  كل ذ  ر سن أر ب  ،ودت ا رارع اا  را و

وا ود ا   دارس ن ن وطر د ن نو ،ردول اا  ن ددا ول ار ا .تا  را وا
ود واداً ن أر ز اود  ام ود ل ادد ن اواز ا ،  ١٩٦٣زءاً ن ا ادرا . ود اور   اراق م 

ر ن او إ درس او ار ا ،ل  ل ّل  ق ازام م واوط ن ارق وارب، ون ذك ا
اراھ د ار وار .ذا و ون ل رر   زف اوق ار ار وون رس: ث د او راً ور رط 

.زاوا 

ر ا 

ار   أدر ز وارزوف   ا ن آ  ام واوط، وأد     ار ا  وار اّر اد 
ذ اد ادوره أ . وز  م ، ون نذن ارت ان إ دةرورة ا و ،ا زاد أھ  زهر ھ وس ور
ا دن ا ،أورو  وا روت ار اطو  وود اا  ت آھ  .ودا دل اط او  ل وف را 

  او ا وزھ ن دد.

دم إو را ووا وود اا  راز آإ أھ إ وروا ؤون ا وخس ا و درر وس رأ  دأ  ،دراجا  
طوت او   ھ او . ال او واذي إر  وادة دم ر  و را وة ن ا- و اق  - رورة 

ار"، وا دث ن طو ورن، أو  ا س "  م  وف"،  إ اطوت او اوة ن اط ل " ب
 ت رّ وا ،ا را  وت اطون ا ددر اودم ا ،ن أرد دث رة"، وارة اطا"و رإ را 

را  دث" وان ت وا وا زوت ا لة. ذروة اا إ ر ان واا  ن رووم " وان ا دث ا
دوث ا د ا  ن ن ة ل روول ا إذ .وا رب ا ل داد  را   روي ارةا  ل ن وا

 دل ،ست وادل ا دون ،م و أي ط   سك اة اؤت وطف إ وا وا طوت ا وا طوا
 وف رة أرى. أت  ات  ك ان ا ن ار  ،ث ات ودھ .   ا  إر اة وزو ام ام

 اور وإم وإرھم ادد ور واطوت او ارا ا د. اطو او وط ق

 رن -ل اود او ر    اد اراء 
2017. 02. 28  

ل ش، او ان  دوره ار ان ور ور إ ا د م ار  ال ا ذا ارض  ،واء اوت ا ل ور اطل
ض ار ق اود اواؤن وان واون، ذك ام  ون  طرم إ اود.  ول اض اروب د ًن اوت، ول 

 واء ،رضل اا  لو  ل رظد  وا دأ إ  ً ودن ا ثوق واوا م. ھذا ال أ نل ن ا ق ر
و را زة  و ظرة رھو م لھذه ا  ،وودت ھووم و دي" أورب اأو "ا "دا داا" از.ر ن ة 

 ر ة أ 
 ودر  ل ا ت اروم   ش ن اروا ا ا دت  ارض ا ،ث دت   اداع وار ن رة ان

  ذ نر  نت ار وون دور ا دد ور ور ور نل ا .دة  ور  طر ريوروث ارا  30ب  .
ودرس ام ارا وات ار   رن ون. د ان ور ور زءاً 1982  ء ان ارا ال إ أ  م 

رض  رك، ود رُت أ  ا ادة  150ر ً ردا و رب ن  50زأ ن اد ا  رن، ث ام  أر ن 
 ن  وود ون ا ثا ن ا لا روت اوت اد رضل ھذا ا .سوو رر وزارك واددا والوھو  توَن واا

را ده رود؟ ھذا اء وراء اض ا   ل "أ ث ور   نا د لھذا ا ،روا ا  روت اوا 
 ف اووت وھ ار ا ول ان ا ظر إ ا ا  ارض.

 
ور ون، ء اح ارض ا زا  ًد د ان ور ور  اطء اواء ا   ارض وت د دة 

 .وط ن ن ورز ن روز ادا ا ار -وذه ا ا ال اوف ان وارب ن ور ور 
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  ر ن الا اب ھق واا   دل  ج أ
   ن ررس  ٢١ا٢٠١٧  " ان    -

 - يا  وا   ا و ا "ن أ أ  ،اورو
   ون ا ا اا  د ،ه ا  . 
او   اي وأء ات ااھ ، اث ا وار 

ار ن . -أ أ وا اول  -ادن  

  يا وا ت ارا ا اا أ  را 
 ت اھت واا   ذ   إ  ر و 

 .   ن د   

 ا ا  ا ا   وا ا  
ار د و  ،م  ر ا ار راو رودك 

 ذ  ،امر ا و اوأھ ا اا   
 ا  ً  ا ا ر  وا  رة ا

اف م و ل ام ا  اق اد  ٤ا    رب 
.ا و و ا 

  ا   ريوا رر اا  را   عا  ّ   ا   رم ا  و ا و
و زات اا وأ أھ أ     و ف اار ا  دل وار ا أن ا ت اراا   ا ا  ل

ا ا اا  ت و أ   رذ اة ا أن ا ر در اوره أ .بق واا   ھ وا 

  21 .03 .2017 اورو رة دور ن ر -ل  -ر 

ح ات دور  ُ٢٠١٤ظم  ادا ار ا ذ م  
  ت اذا د ،نن وان وارب واا طرس  ٢٨

ون  درة ن اب ار إ اول اع دوري  ٢٠١٧
 ادا ار ا ھذا ام  ر ا  رن، ث ھدف 
  نر ل، ودة ارة ورول ا ثدا ع إا
   لدة از رر  وراةد د طر  تو .ا
رن ا و زم ؤ ِؤ َن دت اطم،  ًن 
 ت ادرص واول ا شث وادن اوف وان ا ددا

.ا  نرن واا وا 

 اون دون ات رة
دت ان ن ات ا د و م اون، ذك ان 

رون دد ن ات ار وا م ن رو   اوادون ادد
دى ارون وارت ا، ووون  ارات اوودة ن ل 
اد ول وات ددة،  ًن ان دم اداد طرة  ل 
ار وال، ود ادت رد  اھ اوار وادث ن ان 

ن وت  اد وان ن وداً  ادى إ وا ا  وان ن ال ززھم ودم،  ارت ازم إ ان اوال ن ان
 ادم ا م.

 اس ال و ل
ت ازم  اد ا ان رد وزم ول اھم ات ا وا ارن وادن ادد، وھ ا "ا ا ،" اوت ذا ا  دت

 ل اھل اد اد ا ن ا ورا   زل اا وب وت واوا  ل لت ا ض  ق رب اط  وا
   ارى.

رن اطن  اا  ق دت او واطم د ارت زم ان ر  اد ار روري وود ل وس ار ، ذك ان 
اب ارات  ار واذن وا ن اب ارات ورواد ال واون ھذه ات، إذ ت زم ھؤء ارواد م ا واوال 

 اور ول ا ا ن ارن ن ال اطع  رم  ھذا ال، و  ر اس وم ا . ات رد  اد ا
دة ار ء إا و مق اواد اد ا ددات واان ا رت إن، إذ ارل وان رواد ا ءا  لان   ترو كوا

  ذوات ار   و ًطت اراي. ن، و ذك ن اء رت  اداث رات ا وان ن 
ط  ل ل لرة ا ت ن واوا راءة وان ا م وان وار  تورء ان ا مت زدب ع اوذا ا ،مط

 ادت رد وزم  اھ  وز اء، واد  اذات.

و رص 
رو نرع اا  وا ت اوم واطل ا  رھس ا ق  ا ر ن مت زدو ، م إرت زا

   ل ل اوان ا رت إس، وال ا م رأسود ،ل اوت اا  ل واو ان ر ر دد ن ت
.ت وادراء ا دو بم طد ل ن  ولن ا ذيس وال ا رأس ق  ص، اا 

 ش ووار ء ر
ش،  دل  رد و زم، ن ھك وار وش ول ووع اء، إذ طرت ادد ن ا وار واول ووت ا  ل دت

ا داا  دوريع از اھداف ازم ود  ھم ًزا ء ن ،دة بوا ن ءوع او ندا  وراد را و ،ا 
  دل اراء وار ن اور.

  28 .03 .2017 اع ادوري  ادا ار ا: ارة وردة ال



 

 

  داا  تطرح دن ھذا ا ًطن؟ ا رب، ھل ھذادل ا دمرة ا
رض ام   ورة او ھدة ٢٠١٧ار ا  اس ن ارل 

او ا ار "ن وز س ام" واذي دور ادا ول ارب 
اھ ا ورة ادم ووة ا  .دا اء رب ارس اذي 
 ادا ار ا اد ورن ھرش  ون و ام 
اد ان ف ووف واور ارام، واد رور دو ر 
اؤون ا وارر "  ل أون ن ارو" واذي ادر 

 اوار واش  وء رض ام. 

 ا ھرب اا 
ول  ام "ن وز س ام"  اء  ال ن ل 
ب ارن ان وأطراف ارب اھ ا ا ً، ادوان 
ان ادورد ا ون او رون ن ر ورھ ووة 
 ا ھرب ان ا رف ادوردث ا درو ا ھرب اا
ت  وارك  ارب اھ أطراف  ن ن ون 
وت   ت د  اض  ًن دل دول 

. ر واطراف 

 رة ادم: ادل ن ارب 
ب ت س ام م ر  ًون ھك ب  رب: رة ادم، ر ن ان ان ن م ادورد ون واذن و ھم اء ا

ء وت وم ھدة از اء رض رت س ام، و ارم ن ل ات وارات ن ادورد ون ا ان ھك  ١٩٨٢و ١٩٧٠
م  رون  س واد رك  ،ث  ن  ب ارازل و ذر ام ن ان ن  رة ادم وذك ان اون ا

  ن وم رض دت ا  ،ل وارازا  م و رو رىت آ مد ونو م ما ل  ذادم ھرة ا رة ا 
دت ر د ؤ اء رض اراة ث ان  اطراف و اش  ١٩٨٢ر  ن، رة اط د ارازل  س ام م 

 ارا ووا ن ال اء اراة. 
س اداء اا  ث تزاك ا ن وىا  ذه ا طان ا طراف ان ا زاعراع وان ا مرا م ادورد ون وا  

ن  وارازل  ال رك ، وھو  ل طوة رة   طرق  ٢٠١٤ون ھدة رة ار ا ن س ام 
 .ت اران ا رن وان ا ز تزا د اا  ً رطراف ان ا ا 

 ادور اص رة ادم  ن 
د ف ول واود ن اطراف؟ ث  ارض ء ووار ص ن اد دو وا  د رض ام ار ن اطرح ول دى ارر ھذا اء

 م إن وق ا دى د وردو وا ل د ،ھدا إ ا  بر ا روا م واون ا ود ررق ام ا
اون، ذا    ماد ا  و ارازل وا ،دوره وف اد ان ف ذك ن ر ن   س ام اراً د ال وا ل
م ان ار اظ إذ ،ل وارازا م وا  دون ا ررق ان ا ددا م ود ون إن ا وند رةت اطن ا

  ،رن ا روج دول اوا وا دم ھرة ارة، و تن ط ون من ارازك ان ال، ذرازون اد و طن ا نان ا
،ون اون ود د.   اوا زل واا ق ارم ا ل ث 

 ش ووار ز ور 
ول ا تراوا وف ان ا ددث طرح ا ورف وان ا ر دارز و ش ف ند اا  صوار اا  م  مھ 

 دى م دا نذن، وا  ھرب اا ر ش د وفن ا ددان ا  و ، ورن ا ظرت ادل ورھ ءا رك ا م
م اد سو و ور مرب وك ا ررة وار ا م ب نذب وان ا ددك ان ھ  ،مھدة ار .ربا  رةة ا

ظا  ونن ا ن. ھ  رى اوا ه ان ا ھداتو  ن ر م و ف ندم ا ذا ت وا ا ور ا
  و   اد وور   ب ن ف اطراف دل اراء وار واظر دور رة ادم  ور ط ودة.

 
دوا رت اوض ا ول ءر ادل اش ووار وال ا راموف ا رت اا ا   ن  داا  و

 ن "ص وز".  ار ا اد ر د

 05 .04 .2017 ام او ار "ن وز س ام"
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ط رض اط ار" وق ان  ا ا" واذي د ارة 
 دق أدون   رن  2017و   ١١ا  ٩اطر   ارة ن 

 وطا ا  ون .تن ا ونل واواق واواد اإ  وءا
 ا را داا  ن مدو (وطا ا) طر  نوق ا
 وا رح ا رط اطل اف أ وبو طررة ات اد
ت آت رآ وأدث ارول د    وم ذات ا وادول 
  ز  رض  نوق ا دوا دئ اواد و  قطو

 ا ا رن.

 اون واوار ن ات و د اراھ واب
 د ن  ـن آردا ن ود ن ار  طر ر دو دة ر
ذا ارض واذي د راً  ًول ن ارات وات وورة ن ور 
 دف إ رضذا اأّّن ھ إ   روأ . ريوا ل اواا
إد   م ن  وال ووار  ات ور ورة ن ور 
 رض ار اظ  ،ُ ندن وان ا ل ا ن ريل اواا

ا وطا س اد رأ  .ترات وات وادن ا ا  وءط ان، ووق ا تم وإن اري دا  ن  ور
ي  أن  اطرف ر  ا أن ام رم م ادا واواة وظر از وار وض  اش ا .ذا أر ادور ا

 ن م وأ ،راھب واب اط ع ون إر  و "ووـ "ا   قن طر ون ن أن  برھن ل وا وارون واا
ط ا ظر إدم ا إ ود . را م ارث وار اراز وإظوإ رات ات وان وادف ا ا وإ ،ر و

 ول  أر ر  وار واوال.
 ل ولل ر دره ارات وإن ا ل اواا  ًزءا فس ور  كل ذ رض د ن ذيرض واد اب  ا ا

طري واا ا م اا   رزةو  ھ رضح ال إ  رفف ا ا روزارة ا  را   إ ط
ن ادول اأ  ن ر نر وردا ت ادراوا  رط ار ا ن. أدن ا توف ا  و روكأو   
 برا  ّ دةرزة و ورة زوارا إ رط ال ا ا ت اوم اد رضا د ل عطط إ ن ثدوا رآت اا

ور رن واذي إر داو ودئ إت وق ان ا .ذا إطع اور ارف ن رب  اوت وش ار م  و ا
 اروف إ  أن اوت و اط ار ل ار ك ات ورة  وظر ال وام وام وف وم اط ار ر

ذه ا مذي أل ال ا  .توھذه ا  مر اوھو ا ت ام ا ھدا ل إ روحط ا أ  ق ور رت ا
 ھدف ارض  إد  دل ا واوار ن ادن وات ا واظ  ل ط ول.

  2017. 05. 09رض ام ووق ان

  قل و وامرة أ ل  ذ ا را داا  ل
ر اا را- ون دوزارة ال ا ن م إط وا را

، وذ ذك ان م ذ وإدراة ارا ٢٠٠٧ادي وا ا  م 
  .دوون ا ا وا ا ددل اا ؤ ل ن ح
ھذه اء أ ء وزرة  ادا ار ا  رن أد أھم ط 

ا زدور اا  را- رر ان إطو وس  اا را
ادرا "اون ا ار  ا واد وا وا" وار 

ر اا را دف .(نر ل )"نر دةـــ "و أ- إ را
 .رم اوا ن أ ركل اون وام اق ود 

ر اا را-را ون اا  ح  ل را 

 إطر زرة ط را ار ا ار ذا ام إ رن ن اء 
، زار ط ار ر  ادا ٢٠١٧و  ١٩إ  ١٥اوي  ارة ن 

ار  رن، إذ رّب ب رس ا اذ ادور وس ر ھزه 
 وھ ا رق اوون ام اد  راا أھ ر إرام وأوم ا
اھداف ا   ادا ار ا  . وظراً ھم 

 ط إ  مف دول ا ن رھذا ا  نرا طن ا ددك ان ھ ركر اا را  ددن ا  ،رم اوا أ
ا ر ت ودة دؤ ذير اش وھو ادد ودة وات اورون وان ا ط را  مرك ھذا ار  طا  :ا

.وارد ا دارة ادام، وام اري واط اطد، وام، واوا رددة، إدارة اا 

 ا دوا ت اؤا  رب ن رفن: ار دةو 
ؤت ذات ا وا ُح ر و ط را ار وارن  اء اوي  رن واذي ر دة أوع رف ن رب  اظت

ر ن كذ إ إ .ا م اظوا  ت اؤا   ظرة  ولوا را ت اا  ن ددرة اء، ز
 ت تو  لا ر  .نرء اراء وأء او ا دوزارات اا و ت اؤل اا  ت وط

را ت اا  ًط تؤر ان أ دةوا رھوا ا را داا  ھ ًظرات. ووس ا ،  نررة ات ز د
ل وأھ ن   رغرل أزات إد ذا ،ل ا  رب ن رف  ر ر ا م إذا ا رادافا   ا

دة ا دم م اا  لھو ا م. وم و اوم واوا وا وا دا  ا  تر  وان رة لد إرر
 "ا وادئ وار ا  ا ار ا  ط ارق اوط".

ا  ا وا  لا و ر نرن ا مراو طن ا ورر ادة ا رأ  ر لط .ذه ا دةا 
ر ال   ورز ل ص  اواف ار و اد  اراع  ارق اوط و ات ا ارا. إ إ

ھرة وطران، إذ وا  ار ا ،ت ارة واب ددة ن روح اد وادث ن ل رة دة ار و ر  اراق
ا  .ا را ذ ا وآ أ ود ول اا  رب ن رف ط درة ر ت ھذه دة رة  وارش و

ق ا ذه ا لل ا ل وروا ط رت اأ  .رات ان ا ددا  لر أرا تدا ءوإ ت ا
ا را داا  ل وف ذيوا را ون ان ا ف وع  دا ءن ھذا ا .لوا دةد   دة د 

 ال.

ا را داا    را ر اا را 2017. 05. 15 



 

 

  دلف او وا ا دت ان ا وندة اق وزو د
ف ات ن روت ورن، أد أھم اھداف دى اد روت ـــ 

. ٢٠١٧وو  ٢٣إ  ١٩رن واذي أس دً وزور رن  ارة ن 
زء ن ار او ن وزارة ار ا وظ د و، إ اود 
اؤف ن رة أء  ن ادى اد روت ـــ رن  إع ر 

  و  ٢٠رو٢٠١٧   نر دن  -أ ن وم ورغدرا
 ا را داا و وم اوم وا ا را دا
 را در ا ر ورةدذة ات اّ ث ،عھذه ا ظ نوا
ا وم واوم ا  ل  ادا ار ا   رس 

 .ا اد م روف واذ ادور  وس ــ رھزه

 ادى اد روت ـــ رن: ط ن أل ادل اد ن روت ورن

ون ادى اد روت ـــ رن ن  ن ادن ان ن ف 
ات م  وادة وھ ق ال واون اد ن رن 
  موھ أ  واد در وا ددى اء ان أ ددروت. او
إل دام ة اد . ن ھذا اطق ود ار  ال  زز 

ً وو ذاً، وھ ل داروق وو اون وادل اد ن ادن. ود أر رس ادى رل وزل ـــ ل أن ادى ؤ  إ
 ا را دوا را داا   رر ا تل ھذه ا ن. إنر  ءّون ان ا ثو دم وم اوم وا

و أ  تف ا  ونز ازم ود دف إ ت ات واؤن ا لوا د درة واا رن،ا  رتّ ذير اوھو ا
 وا وم اوم وا ا را دت اطل و د ل ن ر ر ورةدذة اا  ت مز ٢٠١٣ز  لو ،

 اون ن اب واء ارزن  أ وام ار ن ل ر  ددة ات.
أ رو بن ذور وردا دو ا رضإ وم اوم وا ا را دت اط  رل إظن أ م ق ذيدى واد او

 رات  ر طقور اع اإط روع إر، إذ ھدف ازان ا دء ان أ ءزد اأ  ونل ا نن ن اب ا
ام ار  ول  ان، ذات اوت أت ار ور اطق  ن اطع  اش واطب اذي ن داً  ارن ا ر 

ب إھور ذودرة ا دتد و .بب وارھن ا ر رأ ھ را إن ا ب إور ذودر اب، وأوا ما  دل و ن وظ
ن ا ددا و  ھم  ددى وان ا رھداف ال واط ا ن ددور اد واود ادى، إذ وت ر واروط واطا

.را ا 

وم اوم وا ا را دوا ا را داا  :و ون ت ء ً 

ل ا ول ًر زهرھ وس ــ  وردذ اروف وا م دا  ا را داا  سر  دم دورھ ذيوا ،طو 
 ل ـــزو لر دىد اس ور رو وا دى رد ال و ن ا  ءن ا .ورن ا ر ند إلو   ر إذي أوا

 ا را داا  دورت اك اذ  ن او .دى وال ا رت اھداف واب ا ربن واا طوا
ا طا  راتدل او أ  دارت اإ  عطن ا نن ان واا ط  ن ح وا مد  دورھ ل ن، وا

 وق وطور اون اد واروت اد ن رن وروت.
طت وت ل ا  ن إ إ ذك ن اون ن  ادا ار ا واد ار ا وم واوم ا ادد

وأ ،ت اھذه ا  راءر ا ن ددا و  دارةس ا  م كن ذ ً .وا طوا دل ا ب ت ارا
ا را داا  ن ءّوي و  ون ء إ  د كن ذ  ك ت، وطن ا ددا   ا را دوا

.و  ون أ ت دم واود وم اوم وا 
ت او ن اطراف، أت ات اءة ا ن  اطراف أن إت ا د ت أھدا وات اروة .  ا ا إد ا
 م طرح ادد ن ار واروت ا ون ھك دوات وإرات وا إ ون أ   رك.

 دن وار روت ـــ ددى اوا را داا  عإ
وم اوم وا ا را 

2017. 06. 20  

 و ذيرح اطا و ؤالذا ان ھ ؟ود رل ا دى أھ 
اذ ادور درش دو ادر اق ف اري  رن ورس 

  دتُ وا ،ر  ودانا  ا  ريب اروع او  ٢٠و
 د و، وظت ون ن  ادا ار ا وف  ٢٠١٧

ادو ون ار  د و .د اذ ادور درش دو ن 
ان ون ون رة طو  أل اث واب اري  ر 
 د  ريا و روع ًراد دو ذل ا كذ إ ودان، إوا

دي و إ  ٢٥٠ل اد إ  ٣٠٠ا ار وا ود ر ن 
 ال ن ا اودا ارطوم.

  ً ً  ا د  و ـــ رون ا دوف ا روع د
اون ا وا ن ور اودان وأ  .ت أھداف وم 
ار ار  ارن ا ر أھداف إر ،ن أل اب واون 
اري ا أو ا وم  ء ار ان دف إ دم وارف 

 كذ إ إ ،ا دو وا  را وور  ددذ ار اأ
  ء ارار وق ام ود  ل ريب ال اأن أ إ د

 ا طووات ار ا ن ا ددل ا ن دو وردذ ادم ا كن ذ ً .دانن ا ودا ا  دار ال اأ  ھ
ل اا   عط ورا ث إ ،داا رل ا رةب  اوان ا ددا  دةد ءةودان إر واو ء  مد أھ 

 ار ان وواد ن أرھم رة.

   2017. 06. 20ذ ادور دو ادو  رل اراء: رة 
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 إطر اع ادوري ا ر  ادا ار ا وون 
 اد ار ا ب وم واوم ا و رن ارة 

  تو29  وو2017  نا طا وا ت ادرص واا
وان  أ .ذا دت  ادا ار ا  ادور ورن 
 ر ول ثد  سز  وارھو واـرك ھ وردل واو
 "دا درة "ارة"  ون ار   رة "أھن ار 
 م اظا  نن واا طا ول د ثدا إ إ

 .ث اوا ا 

 أھ   ًرن ارة
دث ق ر  رن ارة "أھ   ًرن ارة"  ادور 

رً  ٢٢٠ورن ول ول ار، وأر إ أن ار م و 
 زاد ادد ل ر. ودف ار إ دة ون اط ان 
اذن وا  د ادرا أو وا  ر ن إء درام، ن 
وا درام أو اء   أرع وت ن  أ. ون 

را: ا راو دورات ا ولووا روا ا طل واھ
ر ادور ورن أإ ادوات وارات اد  .ظم ارن  ن ور، ون ھك أ رن ن إران واراق وإن وأرر. و

٪ وأد ادور أن ار  إ زدة ار ا إ ٣٠٪، وإرت  إ و ١٠ول إ أن  اء  ار ت د ادء  رب 
 .را  نر ا دوا  ا ل ا رىت ادا  إ 

 م ا دات ا رافل واا وھ طا وا ت اد أھم ان أ نور ورددث ا كذ إ ك أن ن اإذ ،دول ا
واداً ن ارا ا  دھذه ادات  إ ادق واراف ن ل اظم ا وا ا .ذا ن ر أھ   ًرن ارة 

ك ن أن ون واد ذ وا دف إ دة اط  ودم ارة وار إ ات ا ،ث ّن ال ادا ن رو ً ،ن
 ادد وة ار.

دا ا 
د ا "دا ا" ر ق  زرھو واـرك ھ وردء ان ھذا ا رةا رة ال ا دث  ب ا را

ث ا ور ،ون ادد ن ات اد  ٥٠وم واوم ا، إذ ل ھذا ار اوذج اول ن و  ام وم أر ن 
. ودف ار ٢٠١٦وون  ت وت ل . ود دء ال  ھذا ار ون ن اد و رن ارة   ر م 

ص ل  ًدة  ا إ دة ان واء ن ان اطدن اذن وا ق اوء  أ ن إد رء ن ان ان ن س
ورح ال  ر. ون أھ ھذا ار  د ان ان ن ل و ان ان وإدم  اظم اد ا ١٢ل ن 

 كن ذ  ،راوا داررات ادل ا إ إ.أ  لووا ا ر لا راداري واھا  ء  رم ا
را ن  ١٣رك "و  " ا،وأطع ار إ ان ن إد وء  ٦٠ء ان وھو أد اور ا داً. م ار أر ن 

را ن ان ان وان، إ إ ذك ط اد ار ا ب وم  ٢٥ان ان وان، و ار إ إد 
 واوم ا إ إد رء ر  اردن ون.

 دث ورة اد اون
ل ر  إطر ار و دث  ارة ا ذا اء اد إس  اث وطب دوراه اوم ا  رز اوم ا  رن،

ب واء ان واا  راا ر ل ن د ء ث ،"دا ا" ر ن نون أول ا دواأو  بواا رھ لو
   وطا روأن ا أ  رال ھذه ا ا  دك أذ إ و ."دا درة "ا ذهاھ    درة ھا

وارات، ل وب ان دال ا ا ادو . أد   ھذا اق إ أن ان واء طرون رك أوطم س ط ب ار
 إ  روأ .أ رة إب اد أل أ دھم وا  دطوا دا را  روود اب ا كذ ّم  أنظ ردي اا

ر  ثون ا ب أنط ذيوا ث ا صل اوا  ولم اظ م ھوأ و أ  نن اا ً تؤدى اأ إ 
ن ان ب  د أو ات ن أل اول  ول ر ا، وب ھذا اظم، ن درة ل "ا اد"ور ر درة د

د ا ھذه ا ن ل إد ارك واو ّ اؤت وات ا وھو اذي ل  اراف  أل اث ا وا
 ن ان.

وا رب اوا ن ددول ا تطرووا ن ا ددا  ذيوف واور واا  وارش و راموف اث اد د رصت وا
أد  ًذه  ذيواءاً  رن أو  طق أرى  أ .د ذك أت ار ور دل ادث واوار رة أرى أء ل ال ا

.ا  

 را دوا ا را داا  دوريع اا
 ا ب و رن ارة ــ رء  اوم

2017. 06. 29  

تإ  ط و نر  رھ  ا را داا 
 طا وا  وم رة ازوء ا  نورغ  وإرر ت ن
إ ض اؤت ا  رن.  دا اء رّب ادر اذي 
 اد ورن ھرس وف ارام ق ازرة ادور ن 
 وط راوا ت ادراا ن ط طا ول واو
  ل ول ًرو  دمط. وورق ات ال درا  را
ادا ار ا وت   اطت ا . ذك وار 
وش ن اور واد ھرش  ادد ن ا ارة وا د 

.  س راو روعق ا 

رھ  ط و ف ا را داا   2017. 07. 13  



 

 

  ا را داا  تورت إھن ر ديا  ر
٢٠١٧ ت اوور ات و ول "طورت ان، "اطا ،

أور رن دار ار "ط" ات اُت واوو اذ، إذ دت 
رو" ت  " وھ و ن اص ا اط ر 

روك ال ذ رُ م وا  و  وا ،روا ن ا
أ  قر- ر اد بّر داا  .ن ن أر ون  ر

وف ارام وأرب ن روره و د ازرة   اذي ورن ھرش
 دة ا ر إوأ  ،م اا  رال اطب ا ب ا

 . ار ا- اطل ادم روع ب 
دوره رّب در اروع  ط أور وھن ود ور وّدم 
اروع وان وان ار  اب.  إ ط أور ن 
روع ت   د  إ اول واذي م م  اط ن ل، 
إذ أ م ل ن ل  ل ص اطل أو ات، ون د ت 
 وا طت اإ ،ر ر ط ت ر ط را

وأر وھن إ أّن  ،ت ن ل رار إر ل ار ر ات
ن  ،ات ب أن ُروى ل ر ورر، وب أن ور ل دام

.دود اور ا رد رةل إ ذير اوھو ا رواي وان ا ء وار كن ھ رورد وادة ال إ 
 د أرل إ ن ،د آ ؤ ن مد  ل روع  ن ًزءا "  ت"  صر ھذه ا ل طررت ا ذا نن إن ور
رد إ س م ن ذيص، وان ا وذه ا ت اورا و  ً لل ان أ رم ان ا نن وإدأ  د تور

ص اب ا دد وم رر،  وإطو ل صنرا  ون طت اطذا إ ،   ص ت اور دد وم ن و
ب  ا  ن ل م ارن و روت ا اوادة ل رك ول ق  ور أر رات ر  ن ا او

ا   اّرف  ر ارم ار-    ارم ن اف- ق ول واد، وا  أن ون  س اوت  وھم 
" و   رل  ار أو ال، ال ا  ،مرا و م ذيم ارف ان إ مرول اا ط وط ص دا رد "دار

 راء.
 م إذ ،ل ا روجل ان أ دت ال واطا  لواا ن أھرھرة وا  تأ ل ارت ورش اأظ ن  أي طدى ا

ا طدل ام اھ دروع ون ا م زء ورشك أن ھذه ان ذ سا  تل أ ،رص اا   ّرفا    را
  ً ش ذيوا  دوري اك ارام ا رد أت، ودان ا دد روعراء ادة وإد مھر و روجار ن ددأن ا ن إ

 ار وادات واروت او ءت ن ل ال  اطل.
  رن،  ات أھداف اروع وا اد أد أھم اووت ا م  واء  ورش ال أو  ارض وادم روع  ر 

را  بؤال أ؟ ھذا اا و ص  أو ددة ر  كص أو ھل ھا  دا را ول ا طرحن ام ا  
 راون " "، ون ھذا اطرح ووع ش ن ورش ال ا أت ذا اوص ث وّت اورش إ أ س ھك رورة ذك.

ر وواء ن أو دوأراً،  ب أن زز اوال ن ات ن ل اروا وارد وإدة اروا ص ا واء  ات أو  ا
وا  ودد ا روعزات ا د أھمر أا   و وص ود ا .ردار ا  ؤولا أو  ،لطا  مد أھأ  ل

 اروت ا  ھذا ال.
أد ات ار ا ودھ ان  ھذا اروع، د ود ارون وان   ل ھ اص ا ز  ادد ن اووت 

  ت ت، وان رور را رت إذي أر اص وھو اھذه ا  رر ل وعول ھذا اطب ادرم وم و  لرش ا
. وارت أوت إ أن اطل اذي دم ر ررة رون ن أص اص ورة   وھو  س  راه اطل ان ، إذرن واھرة

 .وفن ا روبم وا  داث ان ا ر و ل ھطء اؤ  ص اان ا ت إن رور  نررار ا ن
 طد اث و ،طن ا وارش و ط ودري اذل ان ا ًو ويل ا صا  را ن ا را ر اك اذ 

ر وإز ا  صا ھ   رىا د اداً، وھو أ ًراد أ رك ادو أن ذل و رةء ان اد  قق آدة ود ر
ا  ص اب ا دامإ ًن أن ا ل  ،ت ث ور  واد رطو ري كن ذ ً .دةدا .در 

 ر اب  ا وب اص  ٢٠١٨إن ا وارات ؤد ح ھذا اروع ر ادي وارك ن ات واذي وف ُم  م 
 ا " اول دار" وص أرى ث م  . طب اب ورا ح ل وري.

2017. 09. 11  "  ت " روع رض 

ظ ت دل اء ا واا  ر رة ا ردا ا ا
إ ا  ا وم  اوا ارد، وذك  إطر ازرة  

 ادد ن ات  ادن  اط  وارة أم  تراو
ا  : وت ووورغ وإمرك  وروزن ذ ً ،نرو

 را داا  ر ردوا ا وا طا وزارت ا
.طو ل اأ  رب ن عط نر  ا 

ّدم ق اروت   ادا ار ا  ن ب  ون 
ل  اؤول ا ،نور   تطل و ول ًر وا

 و ،ن أ ل ا ھداف ات واوا اوا  
ارد وارات ادة ن ازرة اد ن ادن.   اات 

 د زارت ا ت ب ان ا و أّّن رة إدر او
 .٢٠١٦ارد ا م 

 أ  و-    أرد 2017. 09. 07  
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ل إ ن نا  ودة اوا رال ان ا ًھ ًّ رةن اا ل أز نن ا ددّدم ارق  دامل وطون ا ددا
أ ن إد رب ارن ا ً رات لردي واا  دمأ وا وأو ا ظواًء ا ل اواا. 

وع اوس اّور رن ادد ن ان ل ا وان رون م  أرى ر؛ ذا أرت  ادا ار ا إطق 
  ط ن اطت ا ل اواد اذا وا واة او واُ ا؛ ر ن  ادا ار ا 250واذي م 

 اھ  ل اوال ن ان  طع ا وان ارب. 

ّور أا ا را داا  وس-ر  
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 ل ام وات
ع اور  ن إط  ادا ار ا أن دم أ ن ل ول ام ار وا ار واو ورة  و
را  مدر ا ون ل أنؤن ا وا در ارن ا ً م واا ا ل اول ا  ذا ،و وا

، وذل وداً  رص  ادا ار ا  اق ن ف اطراف ا  ّل ات ار ا وإد ت دا
ن اد اا ا را داا  فو ،ووا روا وم ال اف و  وا ا  ل  نط

ت ذات اووول ا وارش وا تأ ظم ا  .رن وان ا ا  وار اش وات ا دارة  .مل ا 
و .و دات ا دل ر ن زأ  ًزءا ّت اود ا ب إ ءات ان ا كن ذ ً د ا و

ا  إ رورت اول ان إ ً ءن ا ھمق ات وور ا ًراً ر ترا  رواظ رأيوا ت ا
ا ظ رض ارات واا د اوار ور ا ن ً ، ردان ان ا ل  ما 

 أل اوال  ل ام و ات 

 رم ان ا وفرار واع ا  توار وات ا ن ددم اظ  ا را داا  ل 

  ءاتاا  

  ،د اا  وءط ا لن أ راتؤش وات ارات وم اظ ا را داا  وم
ردول اا  مل اودور و 

 ارات وارض



 

 

  تت واط2017ا  
را داا  ء م اع اذ ا توا ل اا  ت ات وط  دون    رر . ا

 . www.dafg.euول طت ول ھذا ال دو  و ا ارو  ارت 

ووزراء اس ار ا را داا  تّف   رو
  ھدر  ١٥اراوء   ٢٠١٧  راءن واا  ص ء 

ا إ ھذا اء ادد ن ان   ّ دوة  زر إ رن، إذ
و   واء و اؤت ا واؤت ا واراء

 روا ھذه ان اذوا ،ا را داا  ءدا  ن
دث واوار  دة رس اوزراء او ول ادد ن 

 وا اراھ  ات ا او.  اووت
 
دم  ادا ار ا ص ار وادر ن دة ر  

اور او  رن اد اس اري ھ  إت ھذه 
 ار وء رس اوزراء رم ن ق اوت.

ووزراء اس ار  ثد 2017. 02. 15 

  دث ص و ا ر  ح ام اح
                                                                                

 إطر ازرة ا وم  و ا ر  ح ام اح 
 را داا  تًظ ،ا إ وا وطن از ا سر

  ر  -١٦او٢٠١٧إ   و ا  دث ص ء
ان واراء و طت   ن دور اوت  اظم 
 ا ط  نراھا ون ا  ،ا ط ا ا
ودور اوت وط  ارات  ام ار أد أھم ور ادث 
  وا ت اور اش ا كذ إ ء. إل ھذا ا

 .ف اد
 

 ا ت اا  ءات ا را داا  ظمُ
 أ وادول ار ،ن أل اووف  اوا اراھ وا ون 
ات ار ا ن أھم اط . ودف ھذه اءات إ ء 
ور اوال وق ات ن ات ا وء ت 

 ددة. 

2017. 10. 16 
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ا را داا  
ا .رر    دون  طت وت   ادا ار ا  ذ اع ام ا ء  ادا ار

   www.dafg.euول اطت دو  و ا ارو  ارت

  تت واط2017ا 

  ا را داا  ءوف وأن ا  رب  رك
30  ن ار2016  را داا  ء مع اا 

ا اوي واذي د ھذا ام  دق روت  وط د رن 
ت ر س ا اد  ارن. ث ن ر اع 
ام ذا ام  ازا وإب ب ار وأء س ادارة 

 وا ري ل ث وات.
 

 زز اون ن أ وط ارق اوط
 

ر   إراھم ود أد د، ار   ا دد دة
دى ور أ اد  ق ات ن أ وام  ارن

 دا أ ور ن زدي اون اا  دوأ ،را
 وده.

و    دوره أد ف اع اد ون رار ن ر "رم ا" 
 رروف اظن ا دة رب اأ  ن ورا
 زدات ا ص ا را .ا ط  رةزا  دةا

   ارن. 2011ب اط واز، ل ل ل وط و ذ م 
 ء مع ال اأ وأ ا را داا  ن  راموف ا ويْ وور أوددة ا بر  را داا

 ذير وات اوا  رم اوا ن أ و ء و وار دإ أھ إ را   روأ ،د ا تن أي و ر أھأ
طل ون أ  وا  تطف ا  ا  نا ري وس ادارة واس ا ره ن ربأ  ..ت   إ ود

 ل وف ت اطد اون أ وف أ ر إوأ ب ادروا م ال ا  را ون ادة ااز  را دا
 ا  د وارو   ال.

 
 

2016. 11. 30   ا را داا  ء مع ا٢٠١٦ا 
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 ط ف   وادة  50رب ن 
 

رت وا فوروف  و م دةدارة اس ا ءل أ ن ت اطا  ل ا ت  وءط اُ كد ذ وردذ ا
 درش دو ن ل إراض ارر اوي.

ط ف  ت  50ذ اع ام ء  ادا ار ا  ام ا ظت  ادا ار ا  رب ن 
زة، إذ أم ادد ن ا واد وذك ا وام واوم وام وات. د ت طت ا ادد ن اداث وات ا
 ت اطط،  واورق اا ط ن بن ا دد دراءات ان ا ددا إ رب إ ن رض اا ن نرب واا ط
دوا وارت اءات وان ا ددوا ، ل اوا  د داث اءات وان ا ددل ا راء وا ث اد

وا را ن دورات ا ً ،ا وإ ردول اا إ  دود اورات ام زظ و م ال اتوو  ت اطن ا ددوا
طت وال ا ا ا وا وارو ا ا ذت ذ اع ام ء  ادا ار ا ار. إن ھذا ام ال ن

أ وادول ار   نوم   ادا ار ا ؤد  دو ك أن ا أد أھم ات ا واذ ق وزز ادل 
ّره اذي أوا  ر اررت ار دراور ھددوق ان ادم أ ،وير ارا إ  .تف ا.ء ا مع ا 

 
 أء دد س ادارة

 
وا ا ر وي وور أودظ اإذ إ ،ء ا مع اود ا دأ  دارةس ا تت إ ذ فدوور رادا

ن اذ ادور س رودوك واد م روف وا ًرس وادور ھراد روارت أن دوق ز  .ل اذ ادور وس ر ھ
و ل دة ا د وا ط خ وا ور أودودذ ام اوإ ،س ار ً دو شردر راطدزب اا) 

 ا ا)   ودة ادور وھن دد دول (زب اد ادراط ا) ء دد إ س ادارة
 وأء س ادارة ا وزو ًد ر اذ ادور درش دو دم ار ت س ادارة  ادا ار ا ، رس

   دو شرور ددذ اا  وف .وات ال ا ركون ال واا  دو شرور ددذ اواا ا  ل
 .ا ط ززم ود  لو 

اراء وإء  رف ددة وق ام  أء   د اء ن اع ام أت ار وف ارام وأء ا دل أطراف ادث و
.ذه ا مذي أل ال ا 

2017. 01. 10   و ا  ا را داا  دةدا ل ال إ
د ا 

إ ل إل  ٢٠١٧دت  ادا ار ا  ار ن ر 
  ءن أ ددا رھن، ور  تدق ر  مذي أد وادم اا
ادا ار ا إ إ ادد ن اراء وادون ارب ورء 

.وا دوا ت اطن ا ددا و ون   ا ًراظو
وا ادد ن ادت ا ار وا،  ٢٠١٧ط ارق اوط 

د رت  ادا ار ا  ل ال اص ذا ام و 
ا د ح ام اح وزر ار وب رس س اوزارء 
او اق ف رف  ھذا اء واذي ر إ رن  ًدث 

.طا  تدطورات وادث اول أ 

ا را داا  داثن ا ددل ا ن ددا  دء 
 وات

رس  ادا ار ا و ا  وي أووادور رب دة 
 ،ا  توا ر دو ن ا در ذر ددة ا ر  ،حا

وي    ن اون ح ھذا اء وزرة و ا. وأد ادور 
 ُ .طورق اا طو ن ا وارا وو  أھ  را

ن اطط ا  ل ار اد  ،ب زرة اوود، وظم ارات  ف اطت  وي ن ذك دث ادور أوو
ط وق و إ ا  ،نرب وان ا رض اا وإ وا وا وا ا  ت ارع اط 

. بطدة اوء ز  را ت و دورات اوار ا رى وت اوا 
 أم دت رة ٢٠١٧ط ارق اوط 

وت ادة  او ا اح ل  رؤى ر  ار واد ا م ار، واذي ف أم ر رز اط و  دم
، أ ر إ ان . ودث   ن أز اظم ا ا وذر ن إرع وك ھت ا  اوت ادة وأورو٢٠١٧ر ر 

 ب ووان ور وازدھق ا  ر طر  ون وف ،رةرة اوا وا و  ف وا وت اھطور ا  رقا ط
  ل ازت اوط. وأر   أ د ًن ازد ن ازا وا  ب  ا ادو أن ل ؤو وال ل 

ري ار اري ووارات  ھو ال   أو ور، و طورات اراع  ور واذي دو  ، ًو ًذ أن و اظم ا
 .٢٠١٧ر ل از ذك ن اوّل إ ل ز دو س  اق ل م 

 اطرف ره أھم اطر
ورة اط ا اأو ا ادور اح أ ن ام    اوت ار زز ال دة  ودم ا اد ور ظور 

أر إ  ارت و ول اوال ا. و ھذا اق ذك واذي ب أن م ادي    وادووت اطر. ود إ ر اطرف
 اف اط  دول اوار.   ًن ذك   ن أھم أوو ر "ادو ا" وأدوو ،دف ادةل و دول ا  ان
   اط واذي ھم  إد أوع ر رة . ٦٠أھ ورورة إد ل دل  اراع ادار ذ  و ا  دأ

 لل إ ور إا ت اك دد ذ . توو  وار وطرح ا ور رت اأ و ا رة دذه ص أ م
 مق ادة  ود دا ت  ءو  توو  ثددل أطراف اش وور وان ا ورن ا ث ،ا. 
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