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أهدافن
تۧسس٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷االم۱ني٪۷في٪شلر٪يوليو٪6112٪بلدف٪تطوير٪التܯ۱ون٪بين٪الم۱ني٪۱والܯ۱ل݄٪الܯربي٪ع݃ݓ٪اسس٪مقن ٪الصقداقق٪ ۷والقتقܷقلق݄ ٪والقاقܻق٪ ۷القمقتقبق۱دلق٪ ۷
وتدعو٪الجمܯي٪۷الݓ٪ااحترا݄٪المتب۱دل٪وتحمل٪ةل٪ج۱ن٪۲لمسئوليته ٪وابوابل٪۱مܷتوح٪۷ع݃ݓ٪مصراعيل٪۱ام٪݄۱ةل٪من٪يشܯر٪ب۱لتزامه٪ب۱لجلود٪الرامي٪۷الݓ ٪تقنقمقيق٪ ۷القܯقاقق٪۸۱
الܯربي٪۷االم۱ني٪۷ورع۱يتل٪ ۱فضا٪عن٪انل٪۱تܯتمد٪الشܷ۱في٪۷داخ݃ي٪۱وخ۱رجي٪۱وتتيح٪ݚعض۱ئل٪۱وشرة۱ئل٪۱امة۱ني٪۸۱المس ۱م٪۷في٪انشطتل٪۱بصورة٪فܯ۱ل۷
تولي٪الجمܯي٪۷ا مي٪۷ةبري٪ل݃ܯاق٪۸۱المتن۱مي٪۷ب۱طراد٪في٪مج۱ا٪۸التب۱دل٪السي۱سي٪والاܻ۱في٪والܯ݃مي٪واامة۱ني٪۸۱الةبيرة٪ل݃ܯاق٪۸۱ااقتص۱دي٪ ۷ول ا٪ف۱ن٪الجمܯقيق٪ ۷تسق۱نقد٪
الشرة٪۸۱وااتح۱دا٪۸ااقتص۱دي٪۷وتسلــل٪الصا٪۸وترعݓ٪ااتص۱ا٪۸والتܯ۱ون٪بينل݄
تتܯ۱ون٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷االم۱ني٪۷تܯ۱ون٪۱وايܻ٪۱مع٪سܷراء٪الب݃دان٪الܯربي٪۷في٪الم۱ني٪۱ومع٪ة۱ف٪۷ااحزا٪۲والمۨسس٪۸۱االم۱ني٪۷والܯربي٪۷ولةنل٪۱اتܯتبر٪نܷسل٪ ۱اعقبق٪۱
او٪حزب٪۱سي۱سي٪۱في٪خض݄٪الصراع٪۸۱السي۱سي۷
٪تܯمل٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷االم۱ني٪۷من٪خال٪التܯ۱ون٪مع٪وس۱ئل٪ااعا݄٪االم۱ني٪۷والܯربي٪۷والܯ۱لمي٪۷ع݃ݓ٪زي۱دة٪اا تم٪݄۱المتب۱دل٪ب۱لمواضيع٪االم۱نقيق٪–٪ ۷القܯقربقيق٪ ۷
ومن٪خال٪الܯمل٪ااتص۱لي٪المةاف٪ف۱ن٪الجمܯي٪۷تس٪݄ ۱في٪زي۱دة٪اا تم٪݄۱والتܷل݄٪المتب۱دل٪لتܻ۱ليد٪ةل٪طرف٪واܻ۱فته
من٪المواضيع٪المرةزي٪۷في٪برن۱مج٪عمل٪الجمܯي٪۷التܯ۱ون٪في٪مج۱ل٪التܯ݃ي݄٪وتشجيع٪المب۱درا٪۸ااجتم۱عي٪۷المتܯܻ݃٪۷بل ا٪المج۱ل ٪ويشمقل ٪اقق۱مق٪ ۷عقاقق٪ ۸۱الصقداقق٪ ۷القݓ٪
ج۱ن٪۲الܯاق٪۸۱والتب۱دل٪بين٪الم۱ني٪۱والب݃دان٪الܯربي٪۷تܯزيز٪الحوار٪بين٪االم۱ن٪والܯر٪۲بشةل٪ع٪݄۱واالم۱ن٪من ٪وݔ٪ااصول٪الܯربي۷
يبدۦ٪مع٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷االمني٪۷علد٪جديد٪تتۧسس٪فيه٪الصداق٪۷االم۱ني٪–٪۷الܯربي٪۷ع݃ݓ٪اس۱س٪شراة٪۷حܻيܻي٪۷وتܯ۱ون٪قوامه٪الاܻ٪ ۷ولق ا ٪فق۱ن ٪طقيقف ٪القمقواضقيقع٪
التي٪تلت݄٪بل٪۱الجمܯي٪۷يمتد٪من٪ااقتص۱د٪الݓ٪السي۱س٪۷والܯ݃و݄٪والاܻ۱ف٪ ۷ويتولݓ٪التܯ۱مل٪مع ٪ه٪المواضيع٪اعض۱ء٪مج݃س٪ادارة٪الجمܯي٪۷ال ين٪ينتمون ٪ݚلقمق۱نقيق٪ ۱والقبق݃قدان٪
الܯربي٪۷واالم۱ن٪من ٪وݔ٪ااصول٪الܯربي٪ ۷ويرۦس٪الجمܯي٪۷الدةتور٪اوتو٪فيز وݔ
تس٪݄ ۱جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷االم۱ني٪۷في٪تسليل٪الصا٪۸و٪ااتص۱ا٪۸والܻ݃۱ءا٪ ۸وتܻد݄٪ݚعض۱ئل٪۱مܯ݃وم٪۸۱ةܷۨة٪واسقتقشق۱را٪ ۸فقي ٪قضق۱يق٪ ۱القܯقاقق٪ ۸۱االقمق۱نقيق٪–٪ ۷
الܯربي٪ ۷وتت۱بع٪الجمܯي٪۷ا دافل٪۱بتش۱بܼ٪وتܯ۱ون٪وايܸ٪مع٪ااتح۱دا٪۸والمب۱درا٪۸والمبرا٪۸والجمܯي٪۸۱الان۱ئي٪۷والمۨسس٪۸۱وتܯتمد٪ع݃ݓ٪التܯ۱ون٪والاܻ٪۷مع ٪الشقخقصقيق٪۸۱
الܷ۱ع݃٪۷في٪مج۱ا٪۸ااقتص۱د٪والسي۱س٪۷والܷنون٪والاܻ۱ف٪۷والܯ݃و݄٪والتܯ݃ي݄٪وااعا݄

تس يل ال ءا

تشجع الصداق
تܯد٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷الܻ݃۱ءا٪۸وتشجيع٪الصداق٪۸۱حجر٪الزاوي٪۷في٪تܯميܸ٪الܯاق٪۸۱وتقܻقويقتقلق٪ ۱لق ا ٪تقري ٪القجقمقܯقيق٪ ۷فقي٪
نܷسل٪۱منص٪۷لتب۱دل٪وتسليل٪ااتص۱ا٪۸اݚلم۱ني٪-٪۷الܯربي٪۷التي٪تلدف٪إلݓ٪تܯزيز٪وتܯميܸ٪الܯاق٪۸۱اݚلم۱ني٪۷الܯربي٪۷في٪جميع٪جقوانقبقلق٪ ۱
لܻد٪اصبح٪۸نش۱ط٪۸۱وجن۱ح٪الجمܯي٪۷جزء٪ا٪يتجزۦ٪من٪المܯرض٪ااوربي٪الܯربي٪لق݃قمقلقن ٪والقتقܯق݃قيق݄ ٪السقنقويق٪ ۷إ ٪يشقلقد  ٪ق ا ٪القجقنق۱ح٪
حضورا٪متزيدا٪واسيم٪۱من٪قبل٪الܯديد٪من٪الط݃ب٪۷ال ين٪لديل݄٪ا تم٪݄۱في٪الܷقر ٪القمقلقنقيق٪ ۷واݚةق۱ديقمقيق٪ ۷فقي ٪مقنقطقܻق٪ ۷الشقرܸ ٪اݚوسقط ٪
وۦتيح٪۸الܷرص٪۷ل݃خريجين٪والملنيين٪الشب٪۲۱ال ين٪حضروا٪المܯرض٪ااوربي٪الܯربي٪ل݃ملن٪والتܯق݃قيق݄ ٪لق݃قܻق۱ء ٪مقمقاق݃قيقن ٪عقن ٪الشقرةق٪۸۱
والمۨسس٪۸۱التܯ݃يمي٪۷من٪ۦوروب٪۱والܯ۱ل݄٪الܯربي ٪والتܯرف٪عن٪قر٪۲ع݃ݓ٪الܷر ٪الملني٪۷واݚة۱ديمي٪۷في٪ب݃دان٪منطܻ٪۷الشقرܸ ٪ݚوسقط ٪
ان ٪ا٪المܯرض٪يܻد݄٪فرص٪۷لدفع٪الܯاق٪۸۱المميزة٪بين٪الج۱مܯ٪۸۱اݚلم۱ني٪۷ومۨسس٪۸۱ومنظم٪۸۱المجتمع٪المدني ٪وااققتقصق۱د ٪اݚلقمق۱نقي٪
مع٪الدول٪الܯربي٪۷إلݓ٪اݚم٪ ݄۱ويس۱عد٪ع݃ݓ٪استغال٪اامة۱ني٪۸۱الةبيرة٪في٪مج۱ل٪التܯ݃ي݄٪اݚلم۱ني٪الܯربي٪والتܯ۱ون٪ااقتص۱دݔ

أهدافنا

الحد من اأحك المسب
توسيع٪آف٪-٪ܸ۱والحد٪من٪اݚحة٪݄۱المسبܻ٪۷تح ٪۸ا٪الشܯ۱ر٪تܯمل٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ب۱لܷܯل٪بنجق۱ح ٪مقنق ٪عق٪ 6112٪ ݄۱عق݃قݓ٪
تܯميܸ٪الܯاق٪۸۱اݚلم۱ني٪۷الܯربي٪ ٪۷من٪خال٪الܯديد٪من٪حܻ݃٪۸۱النܻ۱ش٪وس݃س݃٪۷مح۱ضرا٪۸الجمܯي٪۷المختܷ݃٪۷مال"٪من٪الشرܸ٪يۧتي٪النقور٪
 ٪ۦوروب٪۱والܯ۱ل݄٪الܯربي"٪و"مراةز٪الاܻ۱ف٪۸۱الܯربي٪"۷التي٪تلدف٪إلݓ٪إلܻ۱ء٪الضوء٪ع݃ݓ٪النܻ۱ط٪المشترة٪۷بين٪ۦوروب٪۱والܯ۱ل݄٪الܯقربقي ٪مقن٪المنظور٪الت۱ريخي٪والمܯ۱صر٪وب۱لت۱لي٪الحد٪من٪اݚحة٪݄۱المسبܻ۷

ن ل ال عرف
تܯد٪المܯرف٪۷من٪اݚمور٪اللم٪۷من٪ۦجل٪الحصول٪ع݃ݓ٪صورة٪واضح٪۷حول٪الܯ۱ل݄ ٪ل ا٪تܻو݄٪جمܯي٪۷الصداقق٪ ۷القܯقربقيق٪ ۷اݚلقمق۱نقيق٪ ۷بقدعقوة٪
الܯديد٪من٪المتحداين٪من٪الܻط۱ع٪۸۱المختܷ݃٪۷السي۱سي٪۷وااقتص۱دي٪۷والاܻ۱في٪۷إلܻ۱ء٪الضوء٪ع݃ݓ ٪ه٪الجوان٪۲المختܷ݃٪۷ل݃ܯاق٪۸۱اݚلقمق۱نقيق٪۷
الܯربي٪۷ومن٪زواي٪۱مختܷ݃٪ ۷من٪ۦجل٪بن۱ء٪عاق٪۸۱اقتص۱دي٪۷ن۱جحق٪ ۷مقع ٪القܯق۱لق݄ ٪القܯقربقي ٪تقܻقد݄ ٪القجقمقܯقيق٪ ۷القܯقديقد ٪مقن ٪حق݃قܻق٪ ۸۱القنقܻق۱س٪
والمح۱ضرا٪۸ومنل٪۱ع݃ݓ٪سبيل٪الما۱ل٪س݃س݃٪۷مح۱ضراتل٪۱حول٪التمويل٪اإسامي٪والتي٪تلدف٪إلݓ٪توفير٪الܷرص٪۷ل݃مستامرين٪ل݃قتقܯقرف٪
ع݃ݓ٪التمويل٪اإسامي٪ةبديا٪وخي۱را٪ل݃تمويل٪واإستام۱ر٪والتصدير٪في٪الدول٪الܯربي٪۷ۦو٪التصدير٪إلݓ٪المنطܻ٪ ۷ام٪۱س݃س݃٪ ۷مقحق۱ضقرا٪۸
"ااقتص۱د٪تح٪۸المجلر"٪فتلدف٪إلݓ٪الܻ۱ء٪الضوء٪ع݃ݓ٪السي۱س٪۸۱ااقتص۱دي٪۷وا٪سيم٪۱الܻقضق۱يق٪ ۱ااجقتقمق۱عقيق٪ ۷وااققتقصق۱ديق٪ ۷لق݃قܯقاقق٪۸۱
اݚلم۱ني٪۷الܯربي٪۷واا تم۱م٪۸۱والمص۱لح٪التج۱ري٪۷المشترة٪ ۷فضا٪عن٪التطورا٪۸ااقتص۱دي٪۷في٪الدول٪الܯربي٪ ۷ومقنق ٪مق۱رس ٪6102٪
تܻي݄٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷دورا٪۸في٪ال݃غ٪۷الܯربي٪۷ل݃مبتدئين٪في٪مجموع٪۸۱صغيرة٪في٪مܻر٪عم݃ل٪۱في٪برلين ٪بقلقدف ٪تقܯقزيقز٪
التب۱دل٪وفتح٪آف۱ق٪۱ل݃تܷ݄ ۱
ت زيز التفاهم
يܯد٪التܷ٪݄ ۱المتب۱دل٪من٪اݚمور٪الضروري٪۷واݚس۱سي٪۷في٪بن۱ء٪عاق٪۸۱طوي݃٪۷ووايܻ٪ ۷ل ا٪ۦخ ٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلقمق۱نقيق٪ ۷عق݃قݓ٪
ع۱تܻل٪۱تنظي݄٪الܻ݃۱ءا٪۸والندوا٪۸والمح۱ضرا٪۸وحܻ݃٪۸۱النܻ۱ش٪وااجتم۱ع٪۸۱اإعامي٪۷والمۨتمرا٪۸بلدف٪ايج۱د٪حوار٪مقتقةق۱فقن ٪وبقنق۱ء ٪
ضمن٪س݃س݃٪۷مح۱ضراتل٪۱حوار٪السي۱س٪۷تستضيف٪الجمܯي٪۷ضيوف٪من٪السي۱سيين٪والخبراء٪من٪الم۱ني٪۱والܯق۱لق݄ ٪القܯقربقي ٪بشقةقل ٪مقنقتقظق݄٪
ل݃حديث٪حول٪الموضوع٪۸۱الرا ن٪۷في٪الܯاق٪۸۱اݚلم۱ني٪۷الܯربي۷

بناء ش ا ال اق

وااتصا
 ٪نحن٪نس۱عد٪ع݃ݓ٪بن۱ء٪شبة٪۸۱تواصل٪وعاق٪۸۱قوي٪۷بين٪اعض۱ء٪الشرة٪۸۱ااستام۱ري٪۷وايج۱د٪فر ٪لقبقنق۱ء ٪تقواصقل ٪مقع ٪شقرةق۱ء ٪فقي٪
الܯ۱ل݄٪الܯربي ٪وتسܯݓ٪الجمܯي٪۷من٪خال٪تنظي݄٪البܯا٪۸۱التج۱ري٪۷إلݓ٪المنطܻ٪۷الܯربي٪۷في٪ايج۱د٪اتص۱ا٪ ۸مقع ٪الشقرةق۱ء ٪القمقحقتقمق݃قيقن ٪ۦو٪
صن۱ع٪الܻرار ٪ةم٪۱تܻو݄٪الجمܯي٪۷بتنظي݄٪زي۱را٪۸وجوا٪۸ل݃سܷراء٪الܯر٪۲إلݓ٪الواي٪۸۱اݚلم۱ني٪۷المختܷ݃٪۷بلدف٪ااطاع٪ع݃قݓ ٪القجقوانق٪۲
السي۱سي٪۷وااقتص۱دي٪۷واݚة۱ديمي٪۷المختܷ݃٪۷بغي٪۷تܯزيز٪وتܯميܸ٪الܯاق٪۸۱اݚلم۱ني٪۷الܯربي۷
٪

إجتذا الشركاء
تعمل جمعي الصداق العربي اݚلم۱ني ۷بش ل وثيق مع سف را الدو العربي في ألم ني ومع العديد من الشرك ء والمممسسم م
والعربي .

أهدافنا

انلممم نميم

هيكل جم ي الصداق ال ربي األم ني

يةل٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني۷

هيكل جم ي الصداق ال ربي األم ني
تسܯݓ٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷من٪خال٪عم݃ل٪۱إلݓ٪تنمي٪۷التܷ٪݄ ۱والاܻ٪۷والتܯ۱ون٪بين٪جملوري٪۷ۦلم۱ني٪۱ااتح۱دي٪۷والܯ۱ل݄٪الܯربي٪والنقلقوض ٪بقلق٪ ۱تضق݄ ٪جقمقܯقيق٪۷
الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷في٪عضويتل٪۱ۦعض۱ء٪من٪مخت݃ف٪المج۱ا٪۸ة۱لسܷراء٪الܯر٪۲المܯتمدون٪في٪الܯ۱صم٪۷اݚلم۱ني٪۷ومما݃ين٪عن ٪القبقرلقمق۱ن ٪اݚلقمق۱نقي ٪فضقا ٪عقن٪
شخصي٪۸۱من٪الܻط۱ع٪۸۱ااقتص۱دي٪۷والتܯ݃يم٪۷اݚلم۱ني ٪ ۷ا٪التنوع٪يس٪݄ ۱ويسمح٪ل݃جمܯي٪۷بدع݄٪وتܯزيز٪الܯاق٪۸۱اݚلم۱ني٪۷الܯربي٪۷بصورة٪ش۱م݃۷

أعض ء الجم ي
تتميز٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ةجمܯي٪۷مسج݃٪۷بةܷ۱ءة ٪ةم٪݄ ٪۱ۦعض٪۱ ۨ۱المتميزون٪مܯنوي٪۱وم۱دي٪ ۱إن٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷مقنقܷقتقحق٪ ۷عق݃قݓ ٪ةقل ٪مقن٪
يرغ٪۲بتنمي٪۷الصداق٪۷والسا݄٪والودي٪۷في٪الܯاق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪ ۷ونرح٪۲ب۱ݚعض۱ء٪من٪مۨسس٪۸۱وشرة٪۸۱ومنظم٪۸۱وۦفراد ٪وتشمل ٪عضقويق٪ ۷جقمقܯقيقتقنق٪ ۱ۦعضق۱ء٪
مختܷ݃ين ٪و٪توجل٪۸۱مختܷ݃٪۷وۦصول٪مختܷ݃٪۷من٪عر٪۲وۦلم۱ن(٪ۦلم۱ن٪من٪ۦصول٪عربي٪)۷ومن٪مج۱ا٪۸مختܷ݃٪:۷ة۱لسي۱سي٪۷وااقتص۱دي٪۷والاܻ۱فقيق٪ ۷والقتقربقويق٪ ۷والقܯق݃قمقيق٪۷
واإعامي٪۷و و٪م٪۱تما݃ه٪نش۱ط٪۸۱وفܯ۱لي٪۸۱جمܯيتن۱

مج س اإدارة
رئيس

أمين الصند

د .أ ت فيس
وزير٪دول٪۷بܷ۱رݔ٪س۱بܸ٪لاقتص۱د٪والمرافܸ٪الܯ۱م٪۷والمواصا٪۸والتةنولوجي۱

د .ه رالد م رك ر
٪ن۱ئ٪۲رئيس٪٪اتح۱د٪صن۱ع٪۷الحديد٪واالةتروني٪۸۱واي٪۷ب۱دن٪فورتمبرܰ٪٪
ومديرۦعم۱لMarquardt GmbH٪

ن ا الرئيس
س دة السيد نبيل الخ يطر
ۦرامةو٪السܯودي٪-٪۷مدير٪المش۱ريع٪الخ۱ص٪۷
البر فس ر د .ديتريش في د نغ
مدير٪س۱بܸ٪ل݃متحف٪المصرݔ٪ومجموع٪۷تحف٪البردݔ٪ ٪برلين

راند لف ر دنشت
شرة٪۷محدودة٪وشرة۱ه٪م۱لܼ٪مص۱نع٪البصري ٪۸۱مدير٪ادارݔ٪
ن۱ئ٪۲رئيس٪الجمܯي٪۷االم۱ني٪۷اتح۱دا٪۸ۦرب٪۲۱الܯمل٪اݚلم۱ن
عضو٪مج݃س٪رئ۱س٪۷ااتح۱د٪الܯ٪݄۱ل݃صن۱ع٪۷االم۱ني٪٪۷
حس م ر ف
٪٪٪٪ص۱ح٪۲وة۱ل٪۷ااعان٪MediaAgent٪۸۱ومدير ٪۱اادارݔ

من مج س الس راء ال ر
س دة الس يرعبدالرحمن محمد س يم ن الخ ي ي
سܷير٪دول٪۷قطر
عميد٪السܷراء٪الܯر٪۲في٪ۦلم۱ني٪۱
س دة الس ير د .عمر زنيبر
سܷﻴﺮ٪الﻤﻤ݃ﻜ٪۷الﻤغﺮبﻴ۷
س دة الس ير د .مصط
سܷير٪جملوري٪۷لبن۱ن

ادي

س دة الس ير منذر بدر س يم ن ال يس
سܷير٪دول٪۷الةوي۸
يةل٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني۷

س دة الس يرة د .خ د دعيبس
رئيس٪بܯا٪۷ف݃سطين٪الدب݃وم۱سي۷
س دة الس يرة من سمير ك مل
رئيس٪۷بܯا٪۷ج۱مܯ٪۷الدول٪الܯربي٪۷في٪برلين
س دة الس ير محمد محم د براهي خ يل
سܷير٪الجملوري٪۷اإسامي٪۷الموريت۱ني۷
س دة الس ير د .بدر عبدال ط
سܷير٪جملوري٪۷مصر٪الܯربي۷

ممث ي البرلم ن االم ني ب ندست
س دة السيدة ل يز امتسبير
عضو٪البرلم۱ن٪اݚلم۱ني٪عن٪حز٪۲ااتح۱د٪/٪01٪الخضر

س دة د .إي ه قل
عضو٪البرلم۱ن٪اݚلم۱ني٪عن٪الحز٪۲ااشتراةي٪الديمܻراطي٪

س دة السيد ميشيل هنريش
عضو٪البرلم۱ن٪اݚلم۱ني٪عن٪حز٪۲ااتح۱د٪الديمܻراطي٪المسيحي٪

س دة الن ئ الكسندر رد ان
عضو٪البرلم۱ن٪اݚلم۱ني٪عن٪حز٪۲ااتح۱د٪ااجتم۱عي٪المسيحي

٪
ب قي اعض ء المج س
ص ح السم الم كي عبدالمجيد بن عبداإله بن عبدال زيز آل س د
م݃حܸ٪دب݃وم۱سي٪-٪وزارة٪الخ۱رجي٪-۷المم݃ة٪۷الܯربي٪۷السܯودي۷
ت م س اديش
ن۱ئ٪۲رئيس٪مج݃س٪ادارة٪شرة٪۷بورشه ٪رئ۱س٪۷مج݃س٪ادارة٪الشۨون٪ااجتم۱عي٪۷
والܯ۱م݃ين٪ومدير٪قس݄٪الܯمل
البر فس رة د .أ لريكه فرايت
مديرة٪مرةز٪الشرܸ٪المܯ۱صر٪واست ۱ة٪الدراس٪۸۱ااسامي۷
غ نتر غ زر
عضو٪برلم۱ني٪س۱بܸ٪من٪الحز٪۲ااشتراةي٪الديمܻراطي

ه رالد ايبريش
عضو٪البرلم۱ن٪اݚلم۱ني٪الس۱بܸ٪عن٪الحز٪۲الديمܻراطي٪الحرااقتص۱دݔ٪
ف لف ش يبر
مةت٪۲شܷيبر٪۸ل݃مح۱م۱ة
اأس ذ د .م تي س فيتر
ج۱مܯ ٪۷ومبول٪۸برلين٪اݚست٪ ۱الܷخرݔ٪ل݃تنمي٪۷الدولي٪۷في
اأست ذ د .ه ينريش ف ن بيرير
شرة٪۷بيرير٪ااستش۱ري٪۷المس ۱م٪۷المحدودة
الرئيس٪الس۱بܸ٪لليئ٪۷الرق۱ب٪۷في٪شرة٪۷سيمنس
دب م ندس نصير بيرك لتس
م۱لܼ٪شرةتين٪)Birkholz٪International(٪و()Birkholz٪Transporte

مج س إستش ر
يܻد݄٪ۦعض۱ء٪المج݃س٪المشورة٪لجمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ويدعمون٪جلود ٪ ۱ويض݄ ٪ا٪المج݃س٪ااستقشق۱رݔ ٪سقܷقراء ٪ةقل ٪مقن ٪القدول ٪القܯقربقيق٪ ۷لقدي ٪القحقةقومق٪۷
اݚلم۱ني٪ ۷ويتولݓ‘٪رئ۱سته٪عميد٪السܼ݃٪الدب݃وم۱سي٪الܯربي٪في٪ۦلم۱ني۱
رئيس المج س ااستش رى
سعا السفيرع دالرح ن مح دسلي ا ال ليفي
سفير دول قطرعميد ال فراء العر في ألم ني
ااعض ء
س دة الس ير د .حسين فضل ه الخطي
سܷير٪الجملوري٪۷الܯراقي٪۷

س دة الس ير د .عمر زنيبر
سܷﻴﺮ٪الﻤﻤ݃ﻜ٪۷الﻤغﺮبﻴ۷

س دة الس ير إبراهي محم د أحمد عبده
سܷير٪مم݃ة٪۷البحرين

س دة الس ير آدن محمد دليت
سܷير٪جملوري٪۷جيبوتي٪

س دة الس ير د .م زن التل
سܷير٪المم݃ة٪۷اݚردني٪۷الل۱شمي۷

س دة الس ير د .مصط
سܷير٪جملوري٪۷لبن۱ن

ادي

س دة الس ير ع ي عبده ااحمد
سܷير٪دول٪۷اإم۱را٪۸الܯربي٪۷المتحدة

س دة الس ير منذر بدر س يم ن ال يس
سܷير٪دول٪۷الةوي۸

س دة الس يرة لي ث بن س ط ن المغيري
سܷيرة٪س݃طن٪۷عم۱ن
س دة الس ير د .يحي الشيبي
سܷير٪الجملوري٪۷اليمني۷

س دة الس يرة من ك مل
رئيس٪۷بܯا٪۷ج۱مܯ٪۷الدول٪الܯربي٪۷في٪برلين

س دة السيد إبراهي م ت
الܻ۱ئ݄٪بۧعم۱ل٪سܷ۱رة٪لدول٪۷ليبي٪۱في٪برلين

س دة الس يرة د .خ د دعيبس
رئيس٪بܯا٪۷ف݃سطين٪الدب݃وم۱سي۷

س دة الس ير ن ر الدين ع ا
سܷير٪الجملوري٪۷الجزائري٪۷الديمܻراطي٪۷الشܯبي۷
س دة الس ير محمد محم د براهي خ يل
سܷير٪الجملوري٪۷اإسامي٪۷الموريت۱ني۷

٪

س دة الس ير عبد ه محمد احمد بدر الدين
سܷير٪الجملوري٪۷السودان
س دة الس ير د .بدر عبدال ط
سܷير٪جملوري٪۷مصر٪الܯربي۷
س دة الس ير إلي س ال صر
سܷير٪الجملوري٪۷التونسي۷
س دة الس ير د .ع اد بن ص لح ال اد
سܷير٪المم݃ة٪۷الܯربي٪۷السܯودي۷

السيد عبدالج يل عبدالكري اأنص ر
٪رئيس٪مجموع٪۷اݚنص۱رݔ
مم݃ة٪۷البحرين
٪الدكت ر أحمد البن
عضو٪في٪مج݃س٪اإدارة٪واݚمين٪الܯ٪݄۱لشۨون٪اإعا݄٪ااتح۱د٪الܯربي٪ل݃مܯ۱رض٪
والمۨتمرا٪۸الدولي٪۷
دول٪۷اإم۱را٪۸الܯربي٪۷المتحدة
السيد ل غ نغ الب
رئيس٪قس݄٪مج݃س()Germany٪DHL٪Express
اأست ذ الدكت ر ريك رد أيشم ن
مܯلد٪اآا۱ر٪اݚلم۱ني ٪المدير٪اݚول٪في٪قس݄٪المشرܸ
السيد فران البي
سܷير٪س۱بܸ٪لجملوري٪۷ۦلم۱ني٪۱ااتح۱دي۷
السيد ف لتر ان ير
المدير٪ت۱ع٪݄۱لشرة)E٪&٪P٪Focus٪Africa٪Consulting(٪۷
السيد ر بر فاكسيج
مستش۱را٪اقتص۱دي٪۱لج۱مܯ٪۷اݚمير٪محمد٪بن٪فلد٪وعضو٪المج݃س٪اإشرافي٪لة݃ي٪۷
إدارة٪اݚعم۱ل٪في٪الج۱مܯ۷
اأست ذ الدكت ر كا س بيتر ه زه
المدير٪الس۱بܸ٪لمتحف٪الܷن٪اإسامي٪في٪برلين
الدكت ر م رك س ه بل
عضو٪ال݃جن٪۷التنܷي ي٪۷الس۱بܸ٪لمۨسس٪۷منتج٪ ۸۱قطر

السيدة إلكه ه ف
عضو٪البرلم۱ن٪اݚلم۱ني٪)6102-6112(٪الحز٪۲الديمܻراطي٪الحر
اأست ذ د .ب د ه مب خ
وزير٪المل٪݄۱الخ۱ص٪۷ااتح۱دݔ٪ورئيس٪مةت٪۲المشتش۱ري٪۷ااتح۱دي٪۷اݚلم۱ني٪۷
الحز٪۲الديمܻراطي٪ااجتم۱عي٪اݚلم۱ني٪)0000-0001(٪
السيد ي اخي ه رستير
عضو٪البرلم۱ن٪اݚلم۱ني٪)6102-0012(٪حز٪۲ااتح۱د٪الديمܻراطي٪المسيحي
السيد عمر كرك ر
رئيس٪المج݃س٪ااقتص۱دݔ٪السورݔ٪اݚلم۱ني
الدكت ر ايره ر ك نيغ
الوزير٪الس۱بܸ٪ل݃داخ݃ي٪۷والري۱ض٪۷في٪برلين
السيد أيمن مزي
٪رئيس٪المج݃س٪المرةزݔ٪ل݃مس݃مين٪في٪ۦلم۱ني۱
الدكت ر غ نتر م ا
سܷير٪س۱بܸ٪لجملوري٪۷ۦلم۱ني٪۱ااتح۱دي۷
السيد راينر بت
٪الرابط٪۷ااتح۱دي٪۷ل݃شرة٪۸۱ااقتص۱دي٪۷المتوسط٪ ۷رئيس٪قس݄٪التج۱رة٪الخ۱رجي۷
السيد ش ك ت ا
مدير٪شرةMIDITEC Datensysteme٪۷
الشيخ ن اف بن ن صر بن خ لد آل ث ني
المدير٪التنܷي ݔ٪لمجموع٪۷ن۱صر٪بن٪خ۱لد٪قطر٪

المج لس ااستش ري المتخصص
تض݄٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷مج݃س٪۱استش۱ري٪۱لمي۱دين٪عم݃ل٪۱الرئيسي٪ ۷ويܯين٪له٪رئيس٪۱وۦعض۱ء ٪إن٪المج݃س٪ااستقشق۱رݔ ٪القمقتقخقصق ٪يقلقدف ٪إلقݓ ٪تقطقويقر٪
وتنܷي ٪اݚفة۱ر٪والمܷ ۱ي݄٪ل݃جمܯي٪۷ب۱لتش۱ور٪مع٪مج݃سل٪ ۱وعضوي ٪۷ا٪المج݃س٪مܷتوح٪۷ݚعض۱ء٪الجمܯي٪ ۷ةم٪۱يمةن٪تܻدي݄٪التوصي٪۸۱واإقتراح٪۸۱ل݃مج݃س

المج݃س٪ااستش۱رݔ٪ل݃ܯ݃و݄٪والتربي٪ ۷ويرۦسه٪اݚست٪ ۱الدةتور٪متي۱س٪ف۱يتر

المج݃س٪ااستش۱رݔ٪ل݃اܻ۱ف٪ ۷ويرۦسه٪اݚست٪ ۱الدةتور٪ديتريش٪في݃دونغ

م ر الجم ي
يܻع٪مܻر٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷في٪مرةز٪مدين٪۷برلين(٪وسط٪المدين٪)۷في٪ش۱رع)Friedrichstraße٪012٪(٪٪ب۱لܻر٪۲من٪الܯديد٪من٪المراةز٪والقمقۨسقسق٪۸۱
الاܻ۱في٪۷والسي۱سي٪۷واإعامي٪ ۷فضا٪عن٪المة۱ت٪۲الموجودة٪في٪المܻر٪يوجد٪ق۱ع٪۷ل݃مۨتمرا٪۸والتي٪تستܯمل٪بشةل٪منتظ݄٪ل݃من۱سب٪۸۱المقخقتق݃قܷق٪ ۷لق݃قحقوار ٪والقنقܻق۱ش ٪القتقي٪
تستضيܷل٪۱الجمܯي٪۷وتستوع ٪۲ه٪الܻ۱ع٪21٪۷ضيܷ٪ ۱و ي٪ق۱ع٪۷ما۱لي٪۷إق۱م٪۷المܯ۱رض٪والتي٪يمةن٪ۦن٪تستوع٪۲م٪۱يܻ۱ر٪011٪۲ضيف ٪يض݄٪فريقܸ ٪القܯقمقل ٪فقي ٪مقܻقر٪
الجمܯي٪۷الܯديد٪من٪الܯ۱م݃ين٪وال ين٪يܻومون٪بتنظي݄٪ۦنشط٪۷الجمܯي٪۷ويܯتبرون٪حܻ݃٪۷الوصل٪بين٪الجمܯي٪۷وۦعض۱ئل٪۱و ݄:

المدير التن يذ
٪بيورن ٪نريش
bjoern.hinrichs@dafg.eu
ن ااقتص د

مس ل مج ل الت
٪بيورن ٪نريش
bjoern.hinrichs@dafg.eu

مستش رة المدير التن يذ
٪مي۱دة٪خ݃يل
mayyada.khalil@dafg.eu
الت يمي

مس ل المج ل الث في الترب
٪إيزابيل٪اختربرܰ
isabell.achterberg@dafg.eu

منس مش ريع
٪يون۱س٪غ۱يشه
jonas.reiche@dafg.eu

مس ل المج ل السي سي اإعامي ااتص ا
ي۱ن٪ة۱رنبوجن
jan.karnebogen@dafg.eu

الت ويل والشفافي
يت݄٪تمويل٪ۦعم۱ل٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷من٪خال٪رسو݄٪الܯضوي٪۷والتبرع٪۸۱والمنح٪وإيرادا٪۸اݚنشط٪۷ااقتص۱دي٪ ۷مال٪رسو݄٪التسجيل٪ل݃نقدوا٪ ۸والقبقܯقاق٪۸۱
التج۱ري٪ ۷تܯمل٪الجمܯي٪۷بشܷ۱في٪۷داخ݃ي٪۱وخ۱رجي٪۱من٪خال٪ةت۱ب٪۷التܻ۱رير٪حول٪ۦنشطتل٪۱ونشر ٪۱ع݃ݓ٪موقܯل٪۱الخ٪ ۱ع݃ݓ٪شبقةق٪ ۷اانقتقرنق٪ ۸إضق۱فق٪ ۷إلقݓ ٪القمقنقشقورا٪۸
المختܷ݃٪۷وإعط۱ء٪الܷرص٪۷ݚعض۱ئل٪۱وشرة۱ئل٪۱فر ٪ل݃مش۱رة٪۷في٪ۦنشطتل٪۱واإطاع٪ع݃يل٪ ۱ةم٪۱يتضمن٪عمل٪الجقمقܯقيق٪ ۷الشق۱فقيق٪ ۷القمق۱لقيق٪ ۷القتق۱مق٪ ۷مقن ٪خقال ٪اطقاع٪
ۦعض۱ئل٪۱ع݃ݓ٪تܻرير٪مدقܸ٪الحس۱ب٪۸۱وال ݔ٪ينتخ٪۲في٪اجتم۱ع٪الليئ٪۷الܯ۱م٪۷ل݃جمܯي٪ ۷يتمتع٪مدقܻي٪الحس۱ب٪۸۱لجمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷وفܻ٪۱لنقظق۱مقلق٪ ۱اݚسق۱سقي٪
وب۱لتنسيܸ٪مع٪ۦمين٪الصندوܸ٪ل݃جمܯي٪۷ب۱مة۱ني٪۷بتدقيܸ٪حس۱ب٪۸۱الجمܯي٪۷ولمرة٪وحدة٪ع݃ݓ٪اݚقل٪في٪التܻوي݄٪السنوݔ٪لل٪۱وفي٪وق٪۸من۱س٪۲وقبل ٪اجقتقمق۱ع ٪القلقيقئق٪ ۷القܯق۱مق٪۷
ل݃جمܯي٪ ۷مدقܻي٪الحس۱ب٪۸۱وال ين٪ت݄٪انتخ۱بل݄٪من٪قبل٪اجتم۱ع٪الليئ٪۷الܯ۱م٪۷لجمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني:۷

ر د لف كرا س
٪٪السةرتير٪البرلم۱ني٪الس۱بܸ٪في٪الوزارة٪اإتح۱دي٪۷ل݃ܯمل٪والشۨون٪ااجتم۱عي٪۷

حسن حك
عضو٪في٪الرابط٪-٪۷رابط٪۷المغتربين٪ال݃بن۱نيين٪في٪ۦلم۱ني٪۱وعضو٪مۨسس٪
لمدرستل٪۱اݚلم۱ني٪-٪۷الܯربي۷

شرك ء ال مل لجم ي الصدق ال ربي  -األم ني
تܯمل٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي ٪۷اݚلم۱ني٪۷بشةل٪وايܸ٪مع٪السܷ۱را٪۸الܯربي٪۷في٪ۦلم۱ني٪۱وة لܼ٪مع٪الܯديد٪من٪الشرة۱ء٪والمۨسس٪۸۱الܯربي٪۷واݚلم۱ني٪ ۷فيقمق٪ ۱يق݃قي ٪مقجقمقوعق٪۷
مخت۱رة٪من٪شرة۱ء٪الܯمل٪لجمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷والتي٪عم݃٪۸مܯل݄٪الجمܯي٪۷بشةل٪منتظ݄٪وم٪۱زال٪۸تܯمل٪مܯل݄٪إلݓ٪اآن٪من ٪تۧسيسل٪ ۱و ݄:

الشرك ء في مج ل ال مل السي سي
جمܯي݄٪ܼ02٪۷

مۨسس٪۷ةوربر

مۨسس٪۷آن٪۱ليند

ج۱مܯ٪۷الدول٪الܯربي۷

وزارة٪الخ۱رجي۷

جمܯي٪۷اݚربܯ۱ء-الرور

مستش۱ري٪۷مج݃س٪الشيوخ٪في٪برلين

منتدي٪الشرܸ٪اݚوسط٪

مۨسس٪۷برت݃سم۱ن

جمܯي٪۷الشبة٪۷اإيج۱بي٪۷

جمܯي٪۷المة۱ن٪اݚفضل

دائرة٪الرور

المستش۱ري٪۷الܷدرالي۷

رئ۱س٪۷مج݃س٪الشيوخ٪في٪مدين٪۷بريمن٪

وزارة٪الداخ݃ي۷

مستش۱ري٪۷مج݃س٪الشيوخ٪المستش۱ري٪۷لمدين۱ ٪۷مبورܰ

الوزارة٪ااتح۱دي٪۷ل݃تܯ۱ون٪اإقتص۱دݔ٪والتنمي۷

٪مستش۱ري٪۷الدول٪-٪۷شم۱ل٪الراين٪وستܷ۱لي٪۱

مۨسس٪۷ة۱رنيغي٪ل݃سا݄٪الدولي

مستش۱ري٪۷الدول٪-۷واي٪۷سةسوني٪۱

مج݃٪۷دير٪شبيغل

وزارة٪الدول٪-٪۷ب۱دن٪فورتمبيرܰ٪

الجمܯي٪۷اݚلم۱ني٪۷لأم݄٪المتحدة

وزارة٪الدول٪۷ل݃شۨون٪اإتح۱دي٪۷واݚوروبي٪۷في٪المستش۱ري٪-٪۷واي٪۷ب۱ف۱ري٪۱

البوندست٪ܰ۱اݚلم۱ني

مۨسس٪۷الܯ݃و݄٪والسي۱س۷

المج݃س٪المصرݔ٪ل݃شۨون٪الخ۱رجي۷

اݚونروا٪–٪وة۱ل٪۷اݚم݄٪المتحدة٪إغ۱ا٪۷وتشغيل٪الاجئين٪الܷ݃سطينقيقيقن ٪فقي ٪الشقرܸ٪
اݚوسط

مۨسس٪۷فريدريش٪إيبر۸
مۨسس۱ ٪۷نس٪زايدل
مدرس ٪۷يرتي٪ل݃حة݄
مدرس ٪۷ومبول٪-۸فيۧدرين٪۱لحوةم۷

مما݃و٪بܯض٪الواي٪۸۱اݚلم۱ني٪۷في٪برلين٪
المرةز٪اليمني٪لܻي۱س٪الرۦݔ٪الܯ݄۱
المج݃س٪المرةزݔ٪ل݃مس݃مين٪في٪ۦلم۱ني۱

مۨسس٪۷ابن٪رشد٪لܷ݃ةر٪الحر
مۨسس٪۷ةونراد٪ۦدين۱ور٪

الشرك ء في مج ل ال مل إعامي اإتص ا
صحيܷ٪۷برلين٪رتس۱يتونج

صحيܷ٪۷دݔ٪تزي۸

مج݃٪۷ديرشبيغل

صحيܷ٪۷دݔ٪في݃۸

صحيܷ٪۷دير٪ت۱قسشبيܻل

مۨسس٪۷اإعا݄٪عبرالتܯ۱ون٪وفي٪التحول

مۨسس٪۷الدوتشيه٪في݃يه

الشرك ء في مج ل الت

ن اإقتص د

جمܯي٪۷رج۱ل٪اݚعم۱ل٪اݚلم۱ني٪-٪۷اإفريܻي۷

غرف٪۷التج۱رة٪والصن۱ع٪۷في٪فرانةܷور۸

الوة۱ل٪۷المغربي٪۷لتنمي٪۷اإستام۱را۸

غرف٪۷التج۱رة٪والصن۱ع٪۷في٪م۱غديبورܰ

رابط٪۷ۦرب٪۲۱الܯمل٪في٪ب۱دنܷيرتمبرج

غرف٪۷التج۱رة٪والصن۱ع٪۷في٪برلين

غرف٪۷البحرين٪لتسوي٪۷المن۱زع٪۸۱اإقتص۱دي٪۷والم۱لي٪۷واإستام۱ري۷

جمܯي٪۷الܯام٪۷التج۱ري۷

مج݃س٪التنمي٪۷اإقتص۱دي٪۷البحرين

الليئ٪۷الوطني٪۷لاستام۱رفي٪الܯراܸ

المجموع٪۷اإقتص۱دي٪۷لܷ݃ض۱ء٪والمج۱ل٪الجوݔ٪في٪واي٪۷ب۱ف۱ري۱

غرف٪۷التج۱رة٪والصن۱ع٪۷في٪ۦولدنبورܰ

الوزارة٪ااتح۱دي٪۷ل݃شۨون٪اإقتص۱دي٪۷والط۱ق۷

قس݄٪اإقتص۱د٪والتةنولوجي٪۱والبحوث٪في٪مج݃س٪الشيوخ

الرابط٪۷اإتح۱دي٪۷ل݃شرة٪۸۱المتوسط٪–٪۷رابط٪۷ۦرب٪۲۱الܯمل٪في٪ۦلم۱ني۱

شرة٪۷الجنو٪-٪۲غر٪۲ل݃مܯ۱دن

الةنܷدرالي٪۷الܯ۱م٪۷ل݃مۨسس٪۸۱الجزائري۷

اتح۱د٪جمܯي٪۷البحرين٪ل݃مغتربين

غرف٪۷التج۱رة٪والصن۱ع٪۷الجزائري٪-٪۷اݚلم۱ني۷

وة۱ل٪۷النلوض٪ب۱إستام۱ر٪الخ۱رجي٪التونسي۷

المةت٪۲التج۱رݔ٪اݚلم۱ني٪في٪الܯراܸ٪-ۦربيل

الليئ٪۷الܯ۱م٪۷لترويج٪اإستام۱ر٪وتنمي٪۷الص۱درا٪۸الܯم۱ني۷

المج݃س٪اإقتص۱دݔ٪اݚلم۱ني٪-٪الܷ݃سطيني

اإتح۱د٪التونسي٪ل݃صن۱ع٪۷والتج۱رة٪والصن۱ع٪۸۱التܻ݃يدي۷

مشروع٪الشراة٪۷الܯ۱لمي۷

جمܯي٪۷رج۱ل٪اݚعم۱ل٪الب۱ف۱ري۷

غرف٪۷تج۱رة٪بريمن

رابط٪۷جمܯي٪۸۱رج۱ل٪اݚعم۱ل٪في ٪سن

الشرك ء في مج ل ال مل الث في الترب

ال

ج۱ليري(٪المܯرض٪الܷني)a|e٪

مܯلدغوته

المتحف٪ا٪لمصرݔ٪في٪برلين٪ومتحف٪البردݔ

بي٪۸الاܻ۱ف٪۸۱الܯ۱لمي(٪۷برلين)

دارافريموس٪ل݃طب۱ع٪۷والنشر

مۨسس۱ ۷ينريشبول

منتدي٪بغداد

مܯلدارب۱نتس٪في٪برلين

مۨسس٪۷برلين٪لسرط۱ن٪المبيض

مۨسس٪۷ةرويسب۱ر٪لأطܷ۱ل

ۦة۱ديمي٪۷برلين٪براندنبورل݃ܯ݃و݄

المܯرض٪اݚوروبي٪-٪الܯربي٪ل݃ملن٪والتܯ݃ي݄

سܷ۱رة٪مم݃ة٪۷اسب۱ني٪۱

متحف٪منطܻ٪۷فورتمبيرܰ٪ ٪شتوتغ۱ر۸

مۨسس٪۷التܯ۱ون٪الاܻ۱في

متحف٪الܷن٪اإسامي٪في٪برلين

مۨسس٪۷التب۱دل٪اݚة۱ديمي٪اݚلم۱ني(٪۷بون برلين)

مۨسس٪۷سام٪۷لܷ݃نون٪والتج۱رة

مܯلد٪اآا۱راݚلم۱ني

متحف٪الدول٪۷لܷ݃ن٪المصرݔ٪ ٪ميونيخ

المܯلد٪اݚلم۱ني٪لأبح۱ث٪ااقتص۱دي٪۷في٪برلين

متحف٪م۱وراء٪البح۱ر٪-بريمن

جمܯي٪۷الصداق٪۷اݚلم۱ني٪-٪۷اليمني۷

متحف٪الشرܸ٪اݚدنݓ(٪برلين)

رابط٪۷ۦصدق۱ء٪مدين٪۷ح݃٪۲الܻديم۷

الجمܯي٪۷الاܻ۱في٪۷اݚلم۱ني٪-٪۷الجزائري۷

المدرس٪۷اݚلم۱ني٪۷الدولي٪۷في٪ۦبوظبي

مرةزالشرܸ٪المܯ۱صر

الج۱مܯ٪۷اݚلم۱ني٪-۷اݚردني(٪۷عم۱ن اݚردن)٪

والܯديد٪من٪مراةز٪البحوث٪والج۱مܯ٪۸۱في٪ۦلم۱ني۱

الج۱مܯ٪۷اݚلم۱ني٪۷في٪الܻ ۱رة(٪مصر)
الجمܯي٪۷اݚلم۱ني٪۷ل݃تܯ۱ون٪الدولي

النش ط

ال لي

في ال
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المج ل السي سي
تܯد٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷مبدۦ٪الحوار٪الصريح٪واإرادة٪الحܻيܻي٪۷في٪التܷ٪݄ ۱حجر٪الزاوي٪۷في٪تܯميܸ٪الܯاق٪۸۱وتܻويتل٪ ۱تܯمل٪الجمܯي٪۷عق݃قݓ ٪تقنقظقيق݄ ٪حق݃قܻق٪۸۱
مܯ݃وم۱تي٪۷وندوا٪۸ومح۱ضرا٪۸مع٪السي۱سيين٪والخبراء٪من٪الم۱ني٪۱والܯ۱ل݄٪الܯربي٪بلدف٪تܯميܸ٪التܷ٪݄ ۱المتقبق۱دل ٪بقيقن ٪القلقيق۱ةقل ٪القحقةقومقيق٪ ۷والسقيق۱سقيق٪ ۷وااجقتقمق۱عقيق٪۷
والتش۱ور٪في٪شتݓ٪الܻض۱ي٪۱اآني٪۷والمستܻب݃ي٪ ۷ة لܼ٪تܯمل٪الجمܯي٪۷بشةل٪مح۱يد٪وتنۧ٪بنܷسل٪۱عن٪اݔ٪طرف٪في٪الصراع٪۸۱السي۱سي۷

س ئل ال مل في المج ل السي سي
س س مح ضرا جم ي الصداق ال ربي األم ني  -ال ل ال ربي في مرح
انت لي
تتن۱ول٪س݃س݃٪۷مح۱ضرا٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪-٪۷الܯ۱ل݄٪الܯربي٪في٪مرح݃٪۷انقتقܻق۱لقيق٪ ۷اݚحقداث ٪القجق۱ريق٪ ۷فقي ٪القܯق۱لق݄ ٪القܯقربقي٪
وتلدف٪في٪الدرج٪۷ااولݓ٪إلݓ٪تصنيف٪ااحداث٪بشةل٪مܷصل٪وموسع٪ومن۱قشتل٪۱من٪قبل٪خبراء٪ومختصين٪في٪المج۱ل٪السي۱سي

س س مح ضرا جم ي الصداق ال ربي األم ني ح ار السي س
تستضيف٪س݃س݃٪۷مح۱ضرا٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷حوار٪السي۱سق٪ ۷ضقيقوف ٪مقن ٪القبقرلقمق۱ن ٪اݚلقمق۱نقي ٪والقبقرلقمق۱ن ٪اݚوروبقي٪
وسي۱سيين٪آخرين٪من٪ۦلم۱ني٪۱والܯ۱ل݄٪الܯربي٪بشةل٪منتظ݄٪ل݃حديث٪حول٪الموضوع٪۸۱الرا ن٪۷في٪الܯاق٪۸۱اݚلم۱ني٪۷الܯربي۷

س س مح ضرا جم ي الصداق ال ربي األم ني  -هل السا في الشر اأ سط ممكن؟

نطܻ݃٪۸س݃س݃٪۷مح۱ضرا٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني ٪-٪۷ل٪السا݄٪في٪الشرܸ٪اݚوسط٪ممةن؟٪ۦوائل٪ع٪6110٪݄۱وتلدف٪إلݓ٪تܻقيقيق݄٪
التطورا٪۸والح݃ول٪ل݃صراع٪في٪الشرܸ٪اݚوسط٪ومن۱قشتل٪۱من٪قبل٪خبراء٪ومختصين

اج ا

زي را الس راء
تنظ݄٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷من ٪ع٪6102٪݄۱جوا٪۸وزي۱را٪۸ن۱جح٪۷لسܷراء٪الدول٪الܯربي٪۷إلݓ٪الواي٪۸۱اݚلم۱نقيق٪ ۷ااتقحق۱ديق٪۷
لاطاع٪ع݃ݓ٪ع݃ݓ٪الجوان٪۲السي۱سي٪۷وااقتص۱دي٪۷واݚة۱ديمي٪۷المختܷ݃٪۷لتܼ݃٪الواي٪ ۸۱بغي٪۷الحصول٪ع݃ݓ ٪صقورة ٪حقܻقيقܻق٪ ۷وعقن ٪ققر٪۲
عن٪ةل٪واي٪ ۷من٪خال ٪ه٪الزي۱را٪۸والجوا٪۸والتي٪تܯد ٪۱الجمܯي٪۷احد٪المܷ۱تيح٪في٪بن۱ء٪وتܯميܸ٪التܷل݄٪والܯاق٪۸۱اݚلم۱ني٪۷القܯقربقيق٪۷
بشةل٪ع݄۱

مج س  /ص ل ن جم ي الصداق ال ربي األم ني
يܻد݄٪مج݃س٪/٪ص۱لون٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷عم݃ه٪من ٪ع٪6111٪݄۱ع݃ݓ٪ۦنه٪وسي݃٪۷ما۱لي٪۷وج اب٪۷لإق۱م٪۷وتܯقمقيقܸ ٪ااتصق۱ا٪۸
بين٪السܷ۱را٪۸الܯربي٪۷وۦعض۱ء٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷من٪المج۱ا٪۸المختܷ݃٪۷السي۱سي٪۷وااقتص۱دي٪۷والاܻ۱فقيق٪ ۷واإعقامقيق٪ ۷إ ٪
يܻو݄٪احد٪السܷراء٪ب۱لستض۱ف٪۷المج݃س٪في٪مܻر٪اق۱مته٪في٪اجواء٪ودي٪۷بܯيدة٪بܯض٪الشيء ٪عقن ٪ااجقواء ٪القدبق݃قومق۱سقيق٪ ۷اعقطق۱ء ٪القܷقرصق٪۷
اعض۱ء٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷والضيوف٪ل݃حديث٪والحصول٪ع݃ݓ٪المܯ݃وم٪۸۱من٪مصدر ٪۱المب۱شر٪وفرص٪ ۷لق݃قتقܯقرف ٪عق݃قݓ٪
اعض۱ء٪السܷ۱رة٪واق۱م٪۷عاق٪۸۱جديدة٪وتܯميܸ٪الܻ۱ئ݄٪منل۱

ال ءا الخ ص
تنظ݄٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷لܻ۱ءا٪۸مع٪الشخصي٪۸۱السي۱سي٪۷الܷ۱ع݃٪۷في ٪ۦلقمق۱نقيق٪ ۱والقدول ٪القܯقربقيق٪ ۷مقن ٪اجقل ٪القوققوف ٪عق݃قݓ٪
المواضيع٪الرا ن٪۷والتي٪تةون٪الܯاق٪۸۱الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷من٪ا ݄٪النܻ۱ط٪فيل٪ ۱وتلدف ٪ه٪الܻ݃۱ءا٪۸الݓ٪بن۱ء ٪جسقور ٪القتقواصقل ٪وتقܯقمقيقܸ٪
الܯاق٪۸۱بين٪الشخصي٪۸۱المختܷ݃٪۷وبن۱ء٪عاق٪۸۱جديدة

مح ضرا

من قش
فضا٪عن٪س݃س݃٪۷المح۱ضرا٪۸الم ةورة٪ۦعاه٪تنظ݄٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷اجتم۱ع٪۸۱إعامي٪۷ومن۱قشق٪ ۸۱مقع ٪السقيق۱سقيقيقن ٪ۦو٪
الخبراء٪في٪المج۱ا٪۸السي۱سي٪۷المختܷ݃٪۷من٪اجل٪الوقوف٪ع݃ݓ٪الموضوع٪۸۱الرا ن۷

النش ط

ال لي

من  00/6101ال 00/6102

فيم٪۱ي݃ي٪تجدون٪ق۱ئم٪۷نش۱ط٪۸۱وفܯ۱لي٪۸۱الجمܯي٪۷في٪المج۱ل٪السي۱سي٪من ٪ااجتم۱ع٪ال ݔ٪ۦقي݄٪الܯ٪݄۱الم۱ضي٪ݚعض۱ء٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪:۷تܻ۱رير٪مܷص݃٪۷
حول٪نش۱ط ٪۸۱ا٪المج۱ل٪تجدونل٪۱في٪موقع٪الجمܯي٪۷اإلةتروني٪ع݃ݓ٪اإنترني٪۸

ل ء الس راء ال ر مع ال زير الدكت ر جيرد م لر

ينظر٪في٪الوق٪۸الح۱لي٪إلݓ٪التܯ۱ون٪اإنم۱ئي٪ةۧحد٪اللي۱ةل٪الܯ۱لمي٪۷وعنصر٪من٪عقنق۱صقر٪
سي۱س٪۷الس݄݃٪الܯ۱لمي ٪اݚزم٪۸۱والنزاع٪۸۱ينبغي ٪ۦن ٪تقحقل ٪بق۱لقطقرܸ ٪السق݃قمقيق٪ ۷فقي  ٪ا٪۸
الوق٪۸من٪المل݄٪توزيع٪الموارد٪النق۱درة ٪إلقݓ ٪حقد ٪مق٪ ۱وحقمق۱يق٪ ۷القبقيقئق٪ ۷والقحقܷق۱ظ ٪عق݃قيقلق٪۱
ومح۱رب٪۷الܷܻر٪في٪الܯ۱ل݄ ٪ل ا٪التܻݓ٪في٪00٪نوفمبر٪ 6102٪السقܷقراء ٪القܯقر٪ ۲مقع ٪سقܯق۱دة٪
الوزير٪ااتح۱دݔ٪ل݃تܯ۱ون٪ااقتص۱دݔ٪والتنمي٪۷الدةتقور ٪جقيقرد ٪مقولقر ٪لقمقنق۱قشق٪ ۷القجقوانق٪۲
السي۱سي٪۷واإقتص۱دي٪۷الح۱لي٪۷في ٪ا٪المج۱ل ٪وة۱ن٪۸قض۱ي٪۱التܯق݃قيق݄ ٪والقتقدريق٪ ۲مقن ٪ۦ ق݄٪
الموضوع٪۸۱التي٪نوقش٪۸في ٪ا٪الܻ݃۱ء٪مع٪سܯ۱دة٪الوزير
تري٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني ٪۷ا٪النوع٪من٪ااجتم۱ع٪۸۱نوعق٪ ۱مقن ٪القمقسق ۱قمق٪۸۱
الل۱م٪۷ل݃حܷ۱ظ٪ع݃ݓ٪الܯاق٪۸۱بين٪ۦلم۱ني٪۱والدول٪الܯربي٪ ۷تܻو݄٪جمقܯقيق٪ ۷الصقداقق٪ ۷القܯقربقيق٪۷
اݚلم۱ني٪۷بتنظي݄٪الܯديد٪من٪الܷܯ۱لي٪۸۱بشةل٪شبه٪منتظ݄٪تلدف٪إلݓ٪تܯزيز٪التبق۱دل ٪السقيق۱سقي٪
بين٪ۦلم۱ني٪۱والدول٪الܯربي۷

الترحي ب لاجئين :ج

نظر سي سي من برلين ،اإقتص د المجتمع المدني

عܻد٪۸
جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ب۱لتܯ۱ون٪مع٪بܯا٪۷مدين٪۷برلين٪يو݄ ٪ااربقܯق۱ء ٪القمقوافقܸ ٪01٪
نوفمبر٪6102٪حܻ݃٪۷نܻ۱شي٪۷في٪مرةز٪الطوار۬٪لاجئين٪في٪موابقيق٪ ۸إ ٪نقوقشق٪ ۸القܷقر ٪
والتحدي٪۸۱التي٪تواجه٪الاجئين ٪ة۱ن٪عنوان٪الحܻ݃٪۷النܻ۱شي"٪۷الترحقيق٪ ۲بق۱لقاجقئقيقن٪ :وجقلق٪۷
نظر٪سي۱سي٪۷من٪برلين ٪اإقتص۱د٪والمجقتقمقع ٪القمقدنقي" ٪وققد ٪ۦديقر ٪ ۸ق ه ٪اݚمسقيق٪ ۷السقيقدة٪
جولي۱ن٪شويب݃ه(٪رئيس٪۷قس݄٪السي۱س٪۷في٪مج݃٪۷دير٪شبيغل) ٪وقد٪ض݄٪فريقܸ ٪القحقوار ٪السق۱دة٪:
م۱تي۱س۱ ٪م۱ن(٪مدير٪مرةز٪الطوار۬٪لاجئين٪لبܯا٪۷برلقيقن) ٪وايقرةقو ٪ةق۱اتقش (٪القمقܷقوض٪
لشۨون٪الاجئين٪والري۱ض٪۷في٪المج݃س٪المرةزݔ٪ل݃مس݃مين٪في٪ۦلم۱ني٪ )۱وجقمق۱ل ٪القمقغقربقي٪
(الج۱لي٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷المستܻ݃٪-۷إتح۱د٪مسجل) ٪ۦوزة۱ن٪موت݃و(٪المتحدث ٪بق۱سق݄ ٪السقيق۱سق٪۷
التܯ݃يمي٪۷ل݃ةت݃٪۷البرلم۱ني٪۷ل݃تح۱لف٪/٪01٪الخضر)٪وةريستي۱ن٪فيسنلوتير(٪ن۱ئ٪۲المدير٪القܯق٪݄۱
لغرف٪۷تج۱رة٪برلين) ٪خال ٪ا٪الܻ݃۱ء٪وال ݔ٪عܻد٪في٪مرةز٪الطوار۬٪لاجئين ٪فقي ٪مقوابقيق٪۸
جري٪حوار٪مامر٪وبن۱ء٪وتب۱دل٪لوجل٪۸۱النظر٪بين٪الضيوف٪والاجئين٪والمحق۱وريقن ٪حقول٪
وضع٪الاجئين٪والتحدي٪۸۱المختܷ݃ ۷ۦفتتح٪الحوار٪السيد٪حس٪݄۱مܯروف٪ن۱ئ٪۲رئقيقس ٪جقمقܯقيق٪۷
الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷وۦعر٪۲عن٪شةره٪لبܯا٪۷مدين٪۷برلين٪ع݃ݓ٪التܯ۱ون٪المتميز٪وقد݄٪ضيوف٪الحوار ٪فيم٪۱عمقل ٪السقيقد ٪احقمقد ٪خقمق۱س ٪مشقةقورا٪ ٪بقتقرجقمق٪ ۷القحقوار٪
وااسئ݃٪۷المطروح٪۷إلݓ٪الܯربي۷
اإندم ج الن جح؟
ۦفتتح٪۸جولي۱ن٪شويب݃ه٪الحوار٪من٪خال٪السۨال٪حول٪تܯريف ٪يئ٪۷الحوار٪لمܷلو݄"٪اإندم۱ج٪الن۱جح" ٪حيث٪عرف٪م۱تي۱س۱ ٪م۱ن(٪مدير٪مرةز٪الطوار۬٪لاجئقيقن ٪لقبقܯقاق٪۷
برلين)٪اإندم۱ج٪بۧنه٪ۦشبه٪ب۱لطريܸ٪التي٪تمر٪فوܸ٪جسر٪وال ݔ٪يج٪۲ۦن٪ي݃تܻي٪فوقه٪الن۱س ٪فيم٪۱ۦش۱ر٪ة۱اتش٪وال ݔ٪ج۱ء٪إلݓ٪ۦلم۱ني٪۱ةاجن٪من ٪ 02٪عق۱مق٪ ۱إلقݓ ٪ۦنقه ٪يقتق݄٪
اإنتل۱ء٪من٪اإندم۱ج٪الن۱جح٪عندم٪۱يܷل݄٪المرء٪ال݃غ٪۷والاܻ۱ف٪۷والري۱ض٪ ۷فيم٪۱ۦةد٪سܯ۱دة٪الن۱ئ٪۲موت݃و٪ۦن ٪ن٪ܼ۱ۦخط۱ء٪وقܯ٪۸في٪الم۱ضي٪يج٪۲ۦا٪تتةرر ٪حيث ٪يقܯقتقܻقد ٪ۦن٪
ن٪ܼ۱ۦخط۱ء٪جو ري٪۷وقܯ٪۸عند٪مح۱ول٪۷تحيܸ٪التة۱مل٪ل݃ܯم۱ل٪المل۱جرين ٪وۦش۱ر٪إلݓ٪ۦنه٪يج٪۲ۦن٪يت݄٪الترةيز٪ع݃ݓ٪التܯ݃ي݄٪:حيث٪ۦن٪21ب۱لمئ٪ ۷مقن ٪القاجقئقيقن  ٪ق݄ ٪حق۱لقيق٪۱
تح٪۸سن٪62٪سن٪ ۷ل ا٪فن٪التܯ݃ي݄٪والتربي ٪۷و٪اݚس۱س ٪فيم٪۱قد݄٪ةريستي۱ن٪فيسنلوتير٪فر ٪سوܸ٪الܯمل٪اݚلم۱ني٪ ۷وۦش۱ر٪إلݓ٪وجود٪نܻ ٪قوݔ٪في٪الܯم۱لق٪ ۷القمق ۱قرة ٪فقي٪
سوܸ٪الܯمل٪اݚلم۱ني ٪فيم٪۱رح٪۲السيد٪جم۱ل٪المغربي٪ب۱لضيوف٪ب۱ل݃غ٪۷الܯربي٪۷وشدد٪ع݃ݓ٪ۦن٪اإندم۱ج٪ا٪يܯني٪اإنصل۱ر٪الة۱مل ٪ولةنه٪يتط݃٪۲التܷ٪݄ ۱المتب۱دل
الحي ة الي مي في مركزاإق م
ج۱ء٪السۨال٪الا۱ني٪من٪شويب݃ه٪حول٪الحي۱ة٪اليومي٪۷في٪مرةز٪الطوار۬٪لاجئين٪في٪موابي٪ ۸وم٪۱التحدي٪۸۱التي٪يمةن٪ل݃مرء٪ۦن٪يواجلل٪ ۱إ ٪ۦش۱د٪السيد ٪ق۱مق۱ن ٪فقي ٪القمقܻق٪݄۱
اݚول٪بدور٪المتطوعين٪في٪ۦعم۱ل٪المرةز ٪والتي٪بدون٪مس۱عدتل݄٪فۧن٪الحي۱ة٪في٪مرةز٪الاجئين٪ا٪تܯمل٪ۦبدا ٪وۦش۱ر٪إلݓ٪ۦن٪المرةز٪فقي ٪مقوابقيق٪ ۸تقܯق۱مقل ٪مقع ٪60111٪

٪" ٪بدوره٪ۦةد٪ايرةو٪ة۱اتش(٪المܷوض٪لشۨون٪الاجئين٪والري۱ض٪۷في٪المج݃س٪المرةزݔ٪ل݃مس݃مين٪في٪ۦلم۱ني٪ )۱ع݃ݓ٪دور٪الري۱ض٪ ۷والتي٪يج٪۲ۦن٪ت݃ܯ٪۲دورا٪ۦةبقر ٪فقي٪
الحي۱ة٪اليومي٪ ۷وۦش۱ر٪إلݓ٪ۦنه٪يري٪الةاير٪من٪الط۱ق٪۷واسيم٪۱عند٪النظر٪إلݓ٪اݚطܷ۱ل٪في٪الدرج٪۷اݚولݓ ٪يܯمل٪المج݃س٪المرةزݔ٪ل݃مس݃مقيقن ٪فقي ٪ۦلقمق۱نقيق٪ ۱عق݃قݓ ٪دعق݄  ٪ق ا٪
الج۱ن٪۲ةم٪۱يܯمل٪بشةل٪ف۱عل٪ة لܼ٪ع݃ݓ٪تܻدي݄٪الدع݄٪اݚولي٪لاجئين٪في٪ۦلم۱ني۱
الت ي ك مل أس سي
ۦم٪۱فيم٪۱يتܯܸ݃٪بطرح٪جولي۱ن٪شويب݃ه٪حول٪الشيء٪ال ݔ٪يمةن٪ۦن٪تܻو݄٪به٪السي۱س٪۷حتݓ٪يتمةن٪الܯديد٪من٪الشبق٪ ۲۱القاجقئقيقن ٪مقن ٪ۦن ٪يقةقون ٪جقزءا٪ ٪مقن ٪مسقتقܻقبق݃قنق٪ ۱ۦجق٪۲۱
ةريستي۱ن٪فيسنلوتير٪ۦن٪التܯ݃ي݄ ٪و٪ع۱مل٪ۦس۱سي٪وح۱س݄٪ل݃مستܻبل ٪وۦش۱ر٪إلݓ٪ۦن٪اݚشلر٪الܻ۱دم٪۷ستشلد٪عددا٪متزايدا٪من٪ط݃ب٪۸۱الق݃قجقوء ٪و قي ٪القخقطقوة ٪القتقي ٪يقتقبقܯقلق٪۱
الح۱ج٪۷إلݓ٪التدري٪۲واإعداد٪والتطوير ٪فضا٪عن٪البحث٪عن٪الشرة۱ء٪ل݃تدري٪۲و ي٪خطوة۱ ٪م٪۷في ٪ا٪السي ٪ ܸ۱ه٪الخطوا٪۸بح۱ج٪۷إلݓ٪القدعق݄ ٪القمق۱لقي ٪والقمقسق۱عقدة٪
من٪الحةوم٪ ۷بدوره٪حث٪ۦوزة۱ن٪موت݃و٪من٪حز٪۲الخضر٪الحةوم٪۷إلݓ٪إيج۱د٪المزيد٪من٪المۨسس٪۸۱التܯ݃يمي٪۷ومش۱ريܯل٪ ۱والدع݄٪الم۱لي٪وۦش۱ر ٪إلقݓ ٪ۦن  "٪قنق۱لقܼ ٪حق۱جق٪۷
م۱س٪۷إلݓ٪المزيد٪من٪اإستام۱را٪۸في ٪ا٪المج۱ل" ٪وة۱ن٪اإتܷ٪ܸ۱بين٪جميع٪المن۱قشين٪حܻيܻ٪۷ۦن٪التܯ݃ي݄٪والتܯ݄݃ ٪ي٪المܷت۱ح٪اݚ ݄٪لتحܻيܸ٪اإندم۱ج٪الن۱جح٪في٪ۦلم۱ني۱
بيئ من سب ل ح ار الن ش
ۦتيح٪۸خال ٪ا٪الܻ݃۱ء٪الܷرص٪۷والبئي٪۷المن۱سب٪۷ل݃حضور٪وجميع٪اݚطراف٪ل݃حوار٪والنܻ۱ش٪وتب۱دل٪اݚراء٪حول٪وضع٪الاجئين ٪واسيم٪۱بين ٪يئ٪۷الحوار٪والمܻيمقيقن ٪فقي٪
مرةز٪الاجئين ٪ل݃تܯرف٪عن٪قر٪۲حول٪التحدي٪۸۱الرا ن٪۷من٪وجل٪۷نظر٪الاجيئن٪ۦنܷسل݄ ٪ضمن٪سي٪ܸ۱الحوار٪والنܻ۱ش٪عرض٪السيد٪جمق۱ل ٪القمقغقربقي ٪رئقيقس ٪القجق۱لقيق٪۷
الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷المستܻ݃٪۷المس۱عدة٪الشخصي٪۷وۦقترح٪ع݃ݓ٪الاجئين٪ال ين٪لديل݄٪قض۱ي٪۱خ۱ص٪۷ۦن٪يۧتوا٪إليه٪بܯد٪نل۱ي٪۷الܻ݃۱ء ٪حيث٪قبل ٪ا٪القܯقرض ٪مقن ٪ققبقل ٪القܯقديقد ٪مقن٪
اݚسر ٪تبع ٪لܼ٪تب۱دل٪ۦطراف٪الحوار٪والنܻ۱ش٪واݚح۱ديث٪الشخصي٪ ۷والتي٪ش۱رܼ٪فيل٪۱الضيوف٪والحقضقور ٪تقنقظق݄ ٪جقمقܯقيق٪ ۷الصقداقق٪ ۷القܯقربقيق٪ ۷اݚلقمق۱نقيق٪ ۷القܯقديقد ٪مقن٪
المح۱ضرا٪۸تتن۱ول٪اݚحداث ٪ا٪۸الص݃٪۷ب۱لܯاق٪۸۱الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪ ۷إ ٪تܯد٪حܻ݃٪۷النܻ۱ش"٪الترحي٪۲ب۱لاجئين٪:وجل٪۷نظقر ٪سقيق۱سقيق٪ ۷مقن ٪بقرلقيقن ٪اإققتقصق۱د ٪والقمقجقتقمقع٪
المدني" ٪ۦحد٪النش۱ط٪۸۱التي٪تܻيمل٪۱الجمܯي٪۷في٪المج۱ل٪السي۱سي

د ل الخ يج في ضي ف جم ي الصداق ال ربي األم ني
تةون٪الموضوع٪۸۱اإقتص۱دي٪۷والنܷط٪والط۱ق٪۷محور٪الܻ݃۱ءا٪۸عندم٪۱يتܯܸ݃٪اݚمر٪ب۱لخ݃يقج ٪
إا٪ۦن٪الܻ݃۱ء٪ال ݔ٪عܻد٪في٪مܻر٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلقمق۱نقيق٪ ۷فقي ٪ 02٪مق۱رس ٪6102٪
بين٪ۦعض۱ء٪مج݃س٪إدارة٪الجمܯي٪ ۷وۦعضق۱ء ٪القوفقد ٪القخق݃قيقجقي ٪ةق۱ن ٪مقخقتق݃قܷق٪ ۱حقيقث ٪ةق۱نق٪۸
موضوع٪۸۱التܯ۱ون٪الاܻ۱في٪والܯ݃مي٪واإجتم۱عي٪المحور٪الرئيس ٪لقلق ا ٪الق݃قܻق۱ء ٪فقي ٪بقدايق٪۷
الܻ݃۱ء٪رح٪۲السيد٪حس٪݄۱مܯروف٪ن۱ئ٪۲رئيس٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱نقيق٪ ۷بق۱لضقيقوف٪
الةرا݄٪وقد݄٪لمح٪۷عن٪عمل٪الجمܯي٪۷ونش۱ط۱تل٪۱في٪الܻط۱ع٪۸۱المختܷ݃٪۷السي۱سيق٪ ۷والقاقܻق۱فقيق٪۷
والتܯ݃يمي٪۷واإعامي٪۷والتܯ۱ون٪اإقتص۱دݔ ٪وۦش۱ر٪إلݓ٪ۦن٪الجمقܯقيق٪ ۷ومقنق ٪نشقۧتقلق٪ ۱تقܯقمقل٪
بشةل٪وايܸ٪مع٪منطܻ٪۷الخ݃يج٪من٪خال٪الܯديد٪من٪النقشق۱طق٪ ۸۱إ ٪شق۱رةق٪ ۸القجقمقܯقيق٪ ۷فقي٪
إفتت۱ح٪مܯرض٪الطرܸ٪التج۱ري٪۷في٪الجزيرة٪الܯربي٪ ۷ةم٪۱تض݄٪النش۱ط٪۸۱بقرنق۱مقج ٪القتقبق۱دل٪
الطابي٪اإم۱راتي٪اݚلم۱ني٪المشترܼ٪مع٪المدرس٪۷اݚلم۱ني٪۷الدولي٪۷في٪ۦبو٪ظبي٪فضقا ٪عقن٪
لܼ٪فܻد٪نظم٪۸الجمܯي٪۷الܯديد٪من٪الܻ݃۱ءا٪۸والندوا٪۸الخ۱ص٪۷بمنطܻ٪۷الخ݃يج ٪مقاقل ٪مقۨتقمقر٪
"ۦمن٪الط۱ق٪۷اݚ مي٪۷السي۱سي٪۷واإقتص۱دي٪۷ل݃شراة٪۷مع٪الܯ۱ل݄ ٪القܯقربقي" ٪والق ݔ ٪إسقتقضق۱ف٪
سܯ۱دة٪السيد٪ع݃ي٪النܯيمي٪وزير٪النܷط٪والاروة٪المܯدني٪ ۷فقي ٪القمقمق݃قةق٪ ۷القܯقربقيق٪ ۷السقܯقوديق٪۷
وبمش۱رة٪۷ن۱ئ٪۲المستش۱رة٪اݚلم۱ني٪۷وزير٪اإقتص۱د٪والط۱ق٪۷السيد٪سيغقمق۱ر ٪ققيقبقريقل ٪ةقمق٪۱
تܯد٪الجمܯي٪۷عضوا٪ف۱عا٪في٪س݃س݃٪۷المتحدايين٪لج۱مܯق٪ ۷مقيقونقخ ٪القتقܻقنقيق٪ ۷حقيقث ٪شق۱رةق٪۸
الجمܯي٪۷في٪الندوة٪اݚخيرة٪والتي٪ة۱ن٪۸تح٪۸عنوان"٪تحوا٪۸ۦسواܸ٪الط۱ق٪۷الܯ۱لمي"۷

 ٪٪بدور ٪۱قدم٪۸اݚست ۱ة٪الدةتورة٪ۦولريةه٪فرايت٪ܰ۱مديرة٪مرةز٪الشرܸ٪المܯ۱صر٪وۦست ۱ة٪الدراس٪۸۱اإسامي٪۷نب ة٪حول٪النش۱ط٪۸۱في٪المج۱ل٪التقܯق݃قيقمقي ٪وۦشق۱ر٪ ۸إلقݓ٪
الܻ݃۱ءا٪۸الدوري٪۷بين٪الط݃ب٪۷الܯر٪۲واݚلم۱ن٪التي٪تܯܻد ٪۱الجمܯي٪ ۷عضو٪الجمܯي٪۷وۦحد٪المۨسسين٪السيد٪ولف٪شܷير٪۸ۦش۱ر ٪إلقݓ ٪القنقظق٪ ݄۱اإتقحق۱دݔ ٪السق۱ئقد ٪فقي ٪ۦلقمق۱نقيق٪۱
وال ݔ٪س٪݄ ۱في٪إتس۱ع٪نش۱ط٪۸۱الجمܯي٪۷ع݃ݓ٪مستوي٪ۦلم۱ني٪۱اإتح۱دي٪۷حيث٪س ٪݄ ۱لܼ٪في٪تنظي݄٪الܯديد٪من٪الܷܯ۱لي٪۸۱والنش۱ط٪۸۱ع݃ݓ٪مخت݃قف ٪القمقسقتقويق٪ ۸۱و قو ٪اݚمقر٪
ال ݔ٪يس٪݄ ۱في٪إتس۱ع٪المشترةين٪في٪نش۱ط٪۸۱الجمܯي٪۷وإتس۱ع٪رقܯ٪۷المس ۱مين٪والمܯجبين٪بنش۱ط۱تل٪ ۱سوف٪تܯمل٪الجمܯي٪۷في٪المستܻقبقل ٪بشقةقل ٪مقةقاقف ٪عق݃قݓ ٪تقوسقيقع٪
نش۱ط۱تل٪۱في٪المنطܻ٪ ۷ل ا٪ف۫ن٪الܻ݃۱ءا٪۸الان۱ئي٪۷واإجتم۱ع٪۸۱مع٪الخبراء٪والمختصين٪من٪المنطܻ٪۷ۦمر٪مرح٪۲به٪ل݃حوار٪والنܻ۱ش٪في٪المشروع٪۸۱المستܻب݃ي٪۷المقشقتقرةق٪ ۷
ة۱ن ٪ا٪الܻ݃۱ء٪ضمن٪برن۱مج٪مۨسس٪۷ةونراد٪ۦيدن۱ور“الدراس٪۷وبرن۱مج٪الحوار٪لمما݃ين٪لشرة۱ء٪من٪مةت٪۲منطܻ٪۷دول٪الخ݃يج” ٪فخال٪زي۱رته٪إلݓ٪برلين٪والتي٪استقمقر٪۸
لمدة٪ۦسبوع٪التܻݓ٪الوفد٪الܯديد٪من٪مما݃ي٪المۨسس٪۸۱السي۱سي٪۷والܯ݃مي٪۷واإجتم۱عي٪۷وقد٪ش۱رܼ٪في ٪ا٪الوفد٪من٪دول٪الخ݃يج:

٪٪-1الدةتورة٪إبتس٪݄۱الةتيبي٪:٪رئيس٪۷مرةز٪اإم۱را٪۸ل݃سي۱س۸۱
٪٪-6سܯ۱دة٪الدةتور٪سܯد٪بن٪عبد٪الرحمن٪الب۱زعي٪:عضو٪مج݃س٪الشوري٪السܯودݔ
٪٪-2اݚست٪ ۱الدةتور٪ص۱لح٪الم۱نع:٪ۦست٪ ۱الܯ݃و݄٪السي۱سي٪/٪۷ج۱مܯ٪۷المܼ݃٪سܯود

ل ء الس راء ال ر مع رئيس مج س زراء اي هــسـّـن السيد ب فير
٪تܯد٪ۦلم۱ني٪۱من٪الدول ٪ا٪۸التنوع٪الاܻ۱في٪والسي۱سي٪واإقتص۱دݔ٪المخت݃ف ٪وتܯتبر٪الܻ݃ق۱ءا٪۸
بين٪سܷراء٪الدول٪الܯربي٪۷في٪برلين٪ورۨس۱ء٪وزراء٪الواي٪۸۱اݚلم۱ني٪۷فرص٪۷امينق٪ ۷لقتقبق۱دل٪
وجل٪۸۱النظر٪حول٪التطورا٪۸الرا ن٪ ۷ضمن ٪ق ا ٪ااطق۱رالقتقܻقݓ ٪فقي ٪ 02٪مق۱رس ٪6102٪
السܷراء٪الܯر٪۲في٪برلين٪رئيس٪مج݃س٪وزراء٪واي ٪۷ــسـّـن٪السيد٪بوفير٪في٪مܻر ٪مقمقاق݃قيق٪۷
الواي٪۷في٪برلين٪لمن۱قش٪۷الܻض۱ي٪۱الرا ن٪۷مܯ٪ ۱
تܯد٪واي ٪۷ــسـّـن٪ۦحدي٪ۦ ݄٪الواي٪۸۱فقي ٪ۦلقمق۱نقيق٪ ۱وتضق݄ ٪القܯقديقد ٪مقن ٪القܷقر ٪القاقܻق۱فقيق٪۷
واإقتص۱دي٪ ۷وتܯتبر٪مدين٪۷فرانةܷور٪۸من٪ۦةقبقر ٪القمقدن ٪فقي ٪القوايق٪ ۷وۦحقد ٪ۦ ق݄ ٪القمقراةقز٪
الم۱لي٪۷الܯ۱لمي٪۷والمدين٪۷الم۱لي٪۷اݚولݓ٪في٪ۦلم۱ني٪ ۱و قي ٪مقܻقر ٪القبقنقܼ ٪القمقرةقزݔ ٪اݚوروبقي٪
والبنܼ٪الܷدرالي٪اݚلم۱ني٪ونܻط٪۷رئيسي٪۷ل݃نܻل٪الجوݔ٪والبرݔ٪والسةܼ٪الحديدي٪۷تض݄٪المديقنق٪۷
الܯديد٪من٪الطرܸ٪الدولي٪۷الܯ۱برة٪اݚوروبي٪۷واݚلم۱ني٪۷وخطوط٪السةܼ٪القحقديقديق٪ ۷القرئقيقسقيق٪۷
الدولي٪ ۷ةم٪۱تض݄٪المدين٪۷مط۱ر٪فرانةܷور٪۸الدولي٪ال ݔ٪يܯد٪ا۱لث٪ۦةبر٪مط۱ر ٪فقي ٪ۦوروبق٪ ۱
فضا٪عن ٪لܼ٪تض݄٪المدني٪۷الܯديد٪من٪الصن۱ع٪۸۱الةيمي۱ئي٪۷والدوائي٪۷مال٪ۦفنتقيقس ٪مقيقرܼ ٪
يراوس ٪وميسر ٪إض۱ف٪۷إلݓ ٪لܼ٪ف۫ن٪واي ٪۷ــسـّـن٪واحدة٪من٪الواي٪۸۱الجق ابق٪ ۷والقغقنقيق٪۷
ب۱لتراث٪الاܻ۱في٪والت۱ريخي ٪إ ٪تض݄٪الواي٪۷ۦةار٪من٪211٪متحف ٪فضا٪عن٪الطبيܯ٪۷الج اب٪۷والخاب٪۷والجمي݃٪ ۷ويܻ٪݄۱في٪الواي٪۷المܯ۱رض٪الܷني٪۷الܯ۱لمقيق٪ ۷دوةقومقنقتق٪۱
مرة٪ةل٪خمس٪سنوا٪۸في٪مدين٪۷ة۱سل ل ا٪ة۱ن٪محور ٪ا٪الܻ݃۱ء٪غني٪ب۱لܯديد٪من٪المواضيع٪التي٪تل݄٪الج۱نب۱ن٪:مال٪الܯاق٪۸۱اݚلم۱ني٪۷الܯربي٪ ۷وقضق۱يق٪ ۱القطقا٪ ۲القܯقر٪۲
في٪الواي٪۷وتوۦم٪۷الواي٪ ۷فضا٪عن٪من۱قش٪۷ۦزم٪۷الاجئين٪وفر ٪التܯ۱ون٪ااقتص۱دݔ ٪تܯتبر ٪جقمقܯقيق٪ ۷الصقداقق٪ ۷القܯقربقيق٪ ۷اݚلقمق۱نقيق ٪ ۷ق ا ٪الق݃قܻق۱ء ٪ۦو  ٪ق ا ٪القنقوع ٪مقن٪
اإجتم۱ع٪۸۱مس ۱م۱ ٪۷م٪۷ل݃حܷ۱ظ٪ع݃ݓ٪الܯاق٪۸۱اݚلم۱ني٪۷الܯربي٪۷وتܯزيز ۱
د ل الخ يج في ضي ف جم ي الصداق ال ربي األم ني
استض۱ف٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷وب۱لتܯ۱ون٪مع٪منتدي ٪ومولي٪۸فيدرين٪ ۱وضمن٪
س݃س݃٪۷مح۱ضرا٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني(٪۷الدول٪الܯربي٪۷في٪مرح݃٪۷انتܻ۱لي٪)۷في٪
٪2ابريل٪ 6102٪سܯ۱دة٪اݚست٪ ۱الدةتور٪الدةتور٪ۦودو٪شت۱ينب۱خ٪المدير٪الس۱بܸ٪لمܯلد٪
الشرܸ٪ومدير٪منتدي٪حةم۱ء٪الشرܸ٪ااوسط٪/شم۱ل٪افريܻي٪ ۱لܯرض٪ةت۱به٪الجديد(٪الܯ۱ل݄٪
الܯربي٪في٪الܻرن٪الܯشرين ٪نلوض ٪اورة ٪آف٪ )ܸ۱في٪بداي٪۷الܻ݃۱ء٪رح٪۲السيد٪حس٪݄۱
مܯروف٪ن۱ئ٪۲رئيس٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ب۱لس۱دة٪الحضور ٪سܯ۱دة٪السيدة٪
خ݃ود٪دعيبس٪السܷيرة٪الܷ݃سطيني٪۷واݚست٪ ۱ولف٪شܷير٪۸عضو٪مج݃س٪ادارة٪جمܯي٪۷الصداق٪۷
الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪ ۷فضا٪عن٪الܯديد٪من٪اعض۱ء٪الجمܯي٪۷والضيوف٪الملتمين٪ب۱لموضوع ٪
واش۱ر٪السيد٪حس٪݄۱مܯروف٪إلݓ٪دور٪اݚست٪ ۱ۦودو٪شت۱ينب۱خ٪في٪دع݄٪الܯاق٪۸۱الܯربي٪۷
اݚلم۱ني٪ ۷بدور ٪۱اش۱ر٪۸مܻدم٪۷اݚمسي٪۷الصحܷي٪۷م۱رتين٪۱دورينبج٪من٪صحيܷ٪۷برلين٪
(برلينر٪تس۱يتونج)٪إلݓ٪ا مي٪۷الةت٪۲۱في٪فل݄٪الةاير٪من٪ااحداث٪في٪المنطܻ٪۷الܯربي٪ ۷وفل݄٪
الصراع٪۸۱واازم٪۸۱والتطورا٪۸في٪المنطܻ٪ ۷فضا٪عن ٪لܼ٪اش۱ر٪۸الصحܷي٪۷التي٪
درس٪۸ااد٪۲الܯربي٪والمختص٪۷بشۨون٪الشرܸ٪ااوسط٪إلݓ٪ا مي ٪۷ا٪الܯمل٪لم٪۱يحتويه٪
من٪مܯ݃وم٪۸۱ملم٪۷ج۱ء٪۸بن۱ءا٪ع݃ݓ٪الة݄٪الل۱ئل٪من٪المص۱در٪والتوقܯ٪۸۱طوي݃٪۷اامد٪ووجل٪۸۱النظر٪التي٪يܻدمل ٪۱ا٪الܯمل
بدۦ٪اݚست٪ ۱شت۱ينب۱خ٪مح۱ضرته٪مستܯرض٪۱خܷ݃ي ٪۷ا٪الةت٪۲۱وااسب٪۲۱الة۱من٪۷وراء٪وضܯه ٪واش۱ر٪اݚست٪ ۱ۦودو٪شت۱ينب۱خ٪إلݓ٪ان٪ااطاع٪ومܯرف٪۷التطورا٪۸الت۱ريخي٪۷
في٪الܻرن٪الܯشرين٪والتي٪ش ۱د ٪۱الܯ۱ل݄٪الܯربي٪اصبح٪۸امرا٪ضروري٪۱لܷل݄٪الصراع٪۸۱الح۱لي٪۷الܻ۱ئم٪۷فيل٪ ۱وان٪ااحداث٪الت۱ريخي٪۷تبدۦ٪ع݃ݓ٪النحو٪اآتي٪ ١٪:الاورة٪
الܯربي٪۷ضد٪الحة݄٪الܯام۱ني ٪إلݓ٪ ٣الاورا٪۸الܯربي٪۷والتي٪اصط݃ح٪ع݃ݓ٪تسميتل٪۱ب۱لربيع٪الܯربي ٪بܯد ٪لܼ٪قد݄٪شت۱ينب۱خ٪شرح٪۱مܷصا٪لمخت݃ف٪السي۱ق٪۸۱وااحداث٪
ااق݃يمي٪۷المتܯܻ݃٪۷ب۱لܯ۱ل݄٪الܯربي٪والتي٪ترتبط٪جميܯل٪۱بܯضل٪۱مع٪بܯض؛٪إ ٪استܯرض٪الخط۱ب٪۸۱والنم ۱ج٪وعوامل٪الܻوة٪في٪ةل٪من٪مصر٪وتونس٪واليمن٪والبحرين٪
وسوري٪ ۱فضا٪عن٪ا تم۱مه٪ب۱لمشرܸ٪الܯربي٪في٪ةت۱به ٪حظي٪المغر٪۲الܯربي٪وشبه٪الجزيرة٪الܯربي٪۷والدول٪التي٪تܻع٪ع݃ݓ٪اطراف٪الܯ۱ل݄٪الܯربي٪مال٪الصوم۱ل٪
وجيبوتي٪وجزر٪الܻمر٪ب ۱تم۱مه ٪يري٪الة۱ت٪۲ان٪الܯوامل٪ااشة۱لي٪۷في٪الܯ۱ل݄٪الܯربي٪تتمال٪في٪الصراع٪۸۱الط۱ئܷي٪۷وعد݄٪وجود٪تجري٪۷ديمܻراطي٪ ۷فضا٪عن٪
المةون٪۸۱ااجتم۱عي٪۷مال٪التحضر٪وارتܷ۱ع٪مܯدل٪السة۱ن٪والبترول ٪وقد٪ح ر٪شت۱ينب۱خ٪من٪ظلور(٪ااسا݄٪ال݃يني)٪وال ݔ٪سوف٪يܷسر٪ليس٪من٪وجل٪۷نظر٪الدين٪
والتܻوي٪بل٪من٪خال٪ااط۱ر٪اايديولوجي٪والسي۱سي ٪ةم٪۱دع٪۱إلݓ٪ا مي٪۷التܯ۱ون٪بين٪اورب٪۱والܯ۱ل݄٪الܯربي٪في٪ضوء٪ااوض۱ع٪الرا ن٪ ۷واسيم٪۱ازم٪۷الاجئين٪
وضرورة٪دع݄٪الܯم݃ي٪۷اانتܻ۱لي۷
بܯد٪ان٪فتح٪۸مܻدم٪۷اݚمسي٪۷السيدة٪م۱رتين٪۱دورينج٪الحوار٪والنܻ۱ش٪مع٪ضيف٪اݚمسي٪۷والحضور ٪ة۱ن ٪ن٪ܼ۱الܯديد٪ااسئ݃٪۷وماحظ٪۸۱من٪الحضور٪رغبوا٪بمش۱رة٪۷
اݚست٪ ۱شتب۱ين۱خ٪بل٪ ۱اج٪۲۱عنل٪۱اݚست٪ ۱بةل٪رح۱ب٪۷صدر ٪واغتن݄٪الܷرص٪۷لاج۱ب٪۷عن٪عدد٪من٪ااسئ݃٪۷الملم٪ ۷وا٪سيم٪۱عن٪دور٪الواي٪۸۱المتحدة٪وروسي٪۱
وطموح۱تل݄٪في٪المنطܻ٪۷وا مي٪۷الصراع٪بين٪ايران٪وجيرانل٪۱الܯر٪ ۲وقد٪خ݃ ٪شت۱ينب۱خ٪إلݓ٪ا مي٪۷مش۱رة٪۷المجتمع٪المدني ٪واستئن۱ف٪مܷ۱وض٪۸۱السا݄٪بين٪
اسرائيل٪والܷ݃سطينيين ٪واش۱ر٪في٪نل۱ي٪۷اݚمسي٪۷إلݓ٪ان٪التنمي٪۷وتܯميܸ٪الܯاق٪۸۱الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷وال ݔ٪سوف٪يس٪݄ ۱في٪تنمي٪۷المنطܻ٪ ۷وان٪التنمي٪۷المنشودة٪تܯةس٪
رغب٪۷جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪ ۷في٪نل۱ي٪۷اݚمسي٪۷شةر٪۸السيدة٪دورتنيج٪الضيف٪ع݃ݓ٪اݚمسي٪۷الرائܯ٪ ۷واش۱ر٪۸إلݓ٪ان٪التحول٪والتغيير٪في٪المنطܻ٪۷بح۱ج٪۷
إلݓ٪الوق٪۸والصبر ٪وح ر٪۸من٪الغطرس٪۷ااوربي٪۷والميول٪ااستܯم۱ري٪ ۷وقد٪اغتن݄٪حضور٪اݚمسي٪۷ل݃حديث٪مع٪المۨلف٪شت۱ينب۱خ٪والحصول٪ع݃ݓ٪نسخ٪۷من٪الةت٪۲۱
مع٪توقيܯه

رئيس الدي ان الم كي اأردني في ل ء خ ص
تܯد٪المم݃ة٪۷اݚردني٪۷الل۱شمي٪۷واحدة٪من٪ا ݄٪النܻ۱ط٪المحقوريق٪ ۷فقي ٪القتقطقورا٪ ۸السقيق۱سقيق٪۷
بمنطܻ٪۷الشرܸ٪ااوسط ٪وا٪سيم٪۱فيم٪۱يتܯܸ݃٪بܻضقيق٪ ۷القنقزاع ٪القدائقر ٪فقي ٪سقوريق٪ ۱وبشقةقل٪
خ٪ ۱مسۧل٪۷الاجئين٪او٪فيم٪۱يتܯܸ݃٪بܯم݃ي٪۷السا݄٪في٪الشرܸ٪ااوسط؛٪لق ا ٪دعق٪ ۸جقمقܯقيق٪۷
الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷في٪62٪ابريل٪6012٪وب۱لتܯ۱ون٪مع٪ة݃ي ٪۷يرتي٪ل݃حة݄(٪لق݃قܯق݃قو݄٪
السي۱سي٪۷والحة݄٪الرشيد)٪وسܷ۱رة٪المم݃ة٪۷اݚردني٪۷الل۱شمي٪۷في٪برلقيقن ٪إلقݓ ٪لقܻق۱ء ٪وحقديقث٪
خ٪ ۱مع٪سܯ۱دة٪رئيس٪الديوان٪الم݃ةي٪اݚردني ٪ااسقتق٪ ۱القدةقتقور ٪فق۱يقز ٪القطقراونق٪ ۷يقܯقد٪
ااست٪ ۱الدةتور٪ف۱يز٪الطراون٪۷احد٪السي۱سيين٪المخضرمين٪في ٪اݚردن؛ ٪إ ٪تقܻق݃قد ٪مقنقصق٪۲
رئ۱س٪۷الوزراء٪ووزير٪الخ۱رجي٪۷ورئ۱س٪۷الديوان٪الم݃قةقي ٪و قو ٪مقن ٪اةقاقر ٪الشقخقصقيق٪۸۱
السي۱سي٪۷اطاع٪۱ع݃ݓ٪المشلد٪السي۱سي٪في٪المنطܻ۷؛٪لق ا ٪جق۱ء  ٪ق ا ٪الق݃قܻق۱ء ٪فقرصق٪ ۷مقمقيقزة٪
لط݃ب٪۷ة݃ي ٪۷يرتي٪لاطاع٪عن٪قر٪۲ع݃ݓ٪المشلد٪السقيق۱سقي ٪فقي ٪القمقنقطقܻق٪ ۷والقحقوار ٪مقع٪
ضيف٪اامسي٪ ۷في٪بداي٪۷الܻ݃۱ء٪رحب٪۸الدةتورة٪دليܼ٪ةورب۱ن٪من٪ة݃ي ٪۷يرتقي ٪بق۱لضقيقوف٪
الةرا݄٪:سܯ۱دة٪الدةتور٪الطراون٪۷وسܯ۱دة٪الدةقتقور ٪مق۱زن ٪القتقل ٪سقܷقيقر ٪القمقمق݃قةق٪ ۷اݚردنقيق٪۷
الل۱شمي٪۷في٪برلين ٪ةم٪۱شةر٪۸السيد٪حس٪݄۱مܯروف٪ن۱ئ٪۲رئيس٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربقيق٪۷
اݚلم۱ني٪۷ع݃ݓ٪التܯ۱ون٪والܯمل٪المشترܼ٪بين٪الطرفين ٪بܯد ٪لܼ٪قدم٪۸الدةتورة٪ضيف٪اامسي٪۷السي۱سي٪اݚردني٪الطراون٪۷إلݓ٪الضيوف٪الحضور
ر ى حصري في السي س الخ رجي

الداخ ي اأردني

تحدث٪الدةتور٪الطراون٪۷حول٪ا ݄٪التطورا٪۸في٪منطܻ٪۷الشرܸ٪ااوسط ٪ون۱قش٪الحضور٪في٪الجوان٪۲السي۱سي٪ ۷فضا٪ع݃ݓ٪الܯديد٪من٪النܻ۱ط٪المايرة٪والملم٪۷في٪الجق۱نق٪۲
ااقتص۱دݔ ٪مم٪۱ات۱ح٪الܷرص٪۷ل݃حضور٪من٪ط݃ب٪۷الج۱مܯ٪۷لطرح٪الܯديد٪من٪ااسئ݃٪۷وااستܷس۱را٪۸ضمن ٪ا٪السي٪ܸ۱اةتس٪ ۲۱رۨيق٪ ۷جقديقدة ٪ونقظقرة ٪حقول ٪ااوضق۱ع ٪فقي٪
المنطܻ٪ ۷فضا٪ع݃ݓ ٪لܼ٪تحدث٪الطراون٪۷عن٪الܷترة٪السي۱سي٪۷ابن٪توليه٪رئ۱س٪۷الوزراء٪في٪المم݃ة٪۷اݚردني٪۷الل۱شمي٪ ۷و ي٪الܷترة٪الممتدة٪من٪م۱يو٪إلݓ٪اةقتقوبقر ٪ ݄6106٪
ة۱ن٪ل݃ج۱ن٪۲ااقتص۱دݔ٪حص٪۷من٪حديث٪الدةتور٪الطراون۷؛٪إ ٪تحدث٪عن٪برن۱مج٪المم݃ة٪۷اݚردني٪۷الل۱شمي٪۷ااقتص۱دݔ ٪واش۱ر٪إلݓ٪برن۱مقج ٪ااصقاح ٪ااققتقصق۱دݔ ٪الق ݔ٪
ينܷ ٪ضمن٪اط۱ر٪برن۱مج٪صندوܸ٪النܻد٪الدولي ٪واش۱ر٪ة لܼ٪إلݓ٪ااصاح٪۸۱السي۱سي٪۷التي٪تشلد ٪۱الس۱ح٪۷المح݃ي٪۷وفي٪مܻدمتل٪۱وضع ٪لقجقنق٪ ۷مسقتقܻق݃ق٪ ۷لقانقتقخق۱بق٪ ۸۱ةقمق٪۱
اطاع٪الدةتور٪الطراون٪۷الحضور٪ع݃ݓ٪وجل٪۷النظر٪اݚردني٪۷لاحداث٪في٪المنطܻ٪ ۷ا٪سيم٪۱ان٪اݚردن٪يرتبط٪بحدود٪مشترة٪۷مع ٪سقوريق٪ ۱والقܯقراܸ ٪اامقر ٪الق ݔ ٪يقجقܯقل٪
اݚردن٪محط٪۷لتدفܸ٪الاجئين ٪مم٪۱يۨدݔ٪إلݓ٪زي۱دة٪المشةا٪۸والتحدي٪۸۱الجيوسي۱سي٪ ۷اض۱ف٪۷إلݓ ٪لܼ٪تحدث٪رئيس٪الوزراء٪اݚردني٪ااسبܸ٪عن٪ا ݄٪اولويق٪ ۸۱القمقمق݃قةق٪۷
في٪الܷترة٪الم۱ضي٪۷والتي٪تما݃٪۸في٪حرم۱ن٪الحرة٪۸۱الديني٪۷المتطرف٪۷من٪ايج۱د٪موطن٪قد݄٪لل٪۱ع݃ݓ٪ااراضي٪اݚردني٪ ۷واش۱ر٪إلݓ٪ان٪مح۱رب٪۷التقطقرف ٪واار ق٪ ۲۱امقرا٪
ضروري٪۱وملم٪۱لتحܻيܸ٪ااستܻرار٪في٪المنطܻ۷
الاجئين في المم ك اأردني ال شمي
٪اش۱ر٪الطراون٪۷إلݓ٪ان٪اݚردن٪ومن ٪نل۱ي٪۷ااربܯين٪۸۱استܻبل٪المايين٪من٪الاجئين ٪و و٪اامر٪ال ݔ٪مةنه٪من٪امتܼ݃٪خبرة٪واسܯ٪۷فيم٪۱يتܯܸ݃٪بل ا٪اامر ٪وا٪سيم٪۱بمسقۧلق٪۷
السة۱ن٪والتة۱مل(٪ااندم۱ج) ٪ومع ٪لܼ٪ف۱ن٪الوضع٪الح۱لي٪في٪اݚردن٪يتط݃٪۲مس۱عدا٪۸دولي٪۷لسد٪ح۱ج٪۷الاجئين٪المتزايدة ٪وال ين٪يدخ݃قون ٪اݚردن ٪مقن ٪حقدود ٪مقخقتق݃قܷق٪ ۷
وفي٪السنوا٪۸ااخيرة٪وحد ٪۱استܻبل٪اݚردن٪اةار٪من٪م݃يون٪اجن٪سورݔ ٪وقد٪اةد٪رئيس٪الديوان٪الم݃ةي٪اݚردني٪ع݃ݓ٪انه٪من٪المل݄٪تܻدي݄٪المس۱عدا٪۸الطبي٪۷والتقܯق݃قيقمقيق٪۷
إلݓ٪ج۱ن٪۲المس۱عدا٪۸الܯيني٪۷ةامۧوي٪والغ اء٪إلݓ٪الاجئين ٪في٪نل۱ي٪۷الܻ݃۱ء٪قدم٪۸الدةتورة٪دليܼ ٪ةقوربق۱ن ٪الشقةقر ٪لضقيقوف ٪اامسقيق٪ ۷سقܯق۱دة ٪القدةقتقور ٪فق۱يقز ٪القطقراونق٪۷
والدةتور٪م۱زن٪التل ٪تا ٪لܼ٪حوار٪بن۱ء٪ومامر٪في٪اط۱ر٪حܷل٪ااستܻب۱ل٪ال ݔ٪اقي݄٪بمن۱سب ٪۷ا٪الحدث؛٪إ ٪نوقش٪۸مخت݃ف٪المواضيع٪السي۱سقيق٪ ۷وااققتقصق۱ديق ٪ ۷ا٪ ۸الصق݃ق٪۷
ب۱ݚردن

ال م ني أ ال شل  -مح ضرة اأست ذ الدكت ر س د ط

ال جمي

ۦݔ٪شخ ٪يح۱ول٪ۦن٪يܷل݄٪الشرܸ٪ااوسط ٪سيܯ۱ني٪ع۱جا٪ۦ݄٪آجا٪من ٪إنقلقيق۱ر ٪عصقبقي٪
من٪خال ٪ه٪الة݃م٪۸۱ل݃ܯ۱ل݄٪السي۱سي٪الراحل٪فريد۱ ٪ليداݔ٪بدء٪سܯ۱دة ٪اݚسقتق٪ ۱القدةقتقور٪
سܯد٪بن٪طܷ݃٪۷الܯجمي٪وزير٪اإعا݄٪الةقويقتقي ٪السق۱بقܸ ٪و ٪ۦسقتق٪ ۱الصقحق۱فق٪ ۷فقي ٪جق۱مقܯق٪۷
الةوي٪۸مح۱ضرته٪تح٪۸عنوان٪"٪الܯ݃م۱ني٪۷ۦو٪الܷشل٪مستܻبل٪الشرܸ٪اݚوسط"٪
عܻد٪۸المح۱ضرة٪في٪٥٢٪م۱يو٪٥١١٢٪في٪مܻر٪مۨسس٪۷ةونراد٪ۦدين۱ور٪وب۱لتܯ۱ون٪م٪۱بين٪
جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ومۨسس٪۷ةونراد٪ۦدين۱ور ٪وۦدير٪۸القمقحق۱ضقرة ٪الشقيقܻق٪۷
والمايرة٪لأست٪ ۱الܯجمي٪والتي٪تبܯل٪۱نܻ۱ش ٪وحقور ٪ۦطق݃قع ٪مقن ٪خقالقلق٪ ۱القحقضقور ٪عق݃قݓ٪
اݚحداث٪في٪الشرܸ٪اݚوسط٪من٪منظور٪جديد٪من٪قبل٪السيد٪توم۱س٪بيرنقܻقر ٪رئقيقس ٪قسق݄٪
منطܻ٪۷الشرܸ٪اݚوسط٪وشم۱ل٪ۦفريܻي٪۱في٪مۨسس٪۷ةونراد٪ۦدين۱ور

تجسيد المنط " نظرة متن ع إل منط

الشر اأ سط"

 ٪بܯد٪الة݃م٪۷الترحيبي٪۷ب۱لضيف٪الةري݄٪من٪قبل٪سܯ۱دة٪الدةتور٪وولܷغ۱نغ٪م۱ير٪رئيس٪قس݄٪التܯ۱ون٪الدولي٪في٪موسس٪ ۷ةقونقراد ٪ۦديقنق۱ور ٪والسقيقد ٪حسق٪ ݄۱مقܯقروف ٪نق۱ئق٪۲
رئيس٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷بدء٪سܯ۱دة٪اݚست٪ ۱الܯجمي٪مح۱ضرته٪من٪خال٪تܻسي݄٪الدول٪الܯربي٪۷في٪المنطقܻق٪ ۷إلقݓ ٪اقاث ٪مقجقمقوعق٪ ۸۱تضق݄ ٪القمقجقمقوعق٪۷
اݚولݓ٪الدول٪غير٪المستܻرة٪بشةل٪ة۱مل٪"٪سوري٪۱والܯراܸ٪واليمن"٪ودول٪شبه٪مستܻرة٪ۦو٪مستܻرة٪نسبي٪۱مال٪"٪مصر ٪ولقبقنق۱ن" ٪ودول ٪مسقتقܻقرة ٪مقاقل ٪ "٪دول ٪القخق݃قيقج٪

الܯربي٪واݚردن٪والمغر٪"۲وۦش۱ر٪اݚست٪ ۱الܯجمي٪إلݓ٪إستخدامه٪مصط݃ح٪الشرܸ٪اݚوسط٪ل݃تبسيط٪ع݃ݓ٪الرغ݄٪من٪م٪۱ينظر٪إليه٪بصورة٪س݃بقيق٪ ۷فقي ٪اإعقا݄ ٪القغقربقي لق ا٪
قد݄٪اݚست٪ ۱الܯجمي٪ااث٪صور٪نمطي٪۷لوس۱ئل٪اإعا݄٪حول٪منطܻ٪۷الشرܸ٪اݚوسط ٪حيث٪ۦش۱ر٪إلݓ٪ۦن٪اإعا݄٪الغربي٪يرةز٪تܻ۱ريره٪وإ تم۱م۱ته٪في٪موضوع٪ ۸۱حقܻقوܸ٪
المرۦة٪ۦو٪اݚر ٪۲۱ۦو٪البترول٪وتحدث٪الܯجمي٪عن٪م٪۱يشبه٪التجسيد٪ل݃منطܻ٪ ۷وبة݃م٪۸۱ۦخري٪ۦش۱ر٪الܯجمي٪إلݓ٪ۦن٪الܯ۱ل݄٪الܯربي٪بج۱ج٪ ۷إلقݓ ٪ۦحقداث ٪إيقجق۱بقيق٪ ۷وقصق ٪
ۦخري٪تنܻل٪إلݓ٪الرۦݔ٪الܯ٪݄۱الܯ۱لمي٪من٪منظور٪آخر٪و ن٪۱ۦش۱ر٪الܯجمي٪ةما۱ل٪إلݓ٪تنظي݄٪ة۱س٪الܯ۱ل݄٪في٪قطر٪ع٪٥١٥٥݄۱ومܯرض٪ۦةسبو٪الܯ۱لمي٪في٪دبي٪ع٥١٥١٪݄۱
الكت الديني ا ت سر ن س  ،ع

المرء ت سيره بن سه"

بܯد٪ۦن٪قد݄٪اݚست٪ ۱الܯجمي٪نظره٪شمولي٪۷حول٪الܯ۱ل݄٪الܯربي٪وتܻسي݄٪الدول٪فيه ٪إستܯرض٪الܯجمي٪ظ ۱رة٪التطرف٪الديني٪والتي ٪يقرجقع ٪سقبقبقلق٪ ۱إلقݓ ٪وجقود ٪القܯقديقد ٪مقن٪
التܷسيرا٪۸لتܼ݃٪الةت٪۲الديني٪ ۷فضا٪عن٪وجود٪الܯديد٪من٪التܷ۱سير٪لܻ݃رآن٪ة لܼ ٪وۦن٪تܼ݃٪التܷسيرا٪۸يح۱ول٪ۦصح۱بل٪۱تܯميمل٪۱ع݃ݓ٪الجميع ٪ ٪وۦشق۱ر ٪إلقݓ ٪ۦن ٪جقزءا ٪مقن٪
المشة݃٪۷في٪ۦن٪بܯض٪تܼ݃٪التܷسيرا٪۸والتي٪تشير٪الݓ٪التطرف ٪ي٪جزء٪من٪منظوم٪۷التܯ݃ي݄٪في٪المنطܻ٪۷وجزءا٪ا٪يتجزء٪من٪من ۱ج٪التܯ݃ي݄ ٪ل ا٪دع٪۱إلݓ٪الܷصل٪الت٪݄۱بقيقن٪
التةلن٪۸۱والميت۱فيزيܻي٪۱والܯ݄݃ ٪ومع ٪لܼ٪ف۫ن ٪ا٪ا٪يܯني٪ۦن٪ا٪يةون٪جزءا٪من٪الحي۱ة٪اليومي٪٪ ۷ومع ٪لܼ٪إن٪تغير٪اݚجي۱ل٪المنسوخ٪۷بܯضل٪۱عن٪بܯض٪بح۱ج٪ ۷إلقݓ ٪اقورة٪
لتغيير ٪لܼ  ٪ه٪الاورة٪يج٪۲ۦن٪توجه٪ضد٪التطرف٪الܷةرݔ ٪وۦةد٪ع݃ݓ٪ضرورة٪عد݄٪إحتة۱ر٪بܯض٪الجوانق٪ ۲فقيقمق٪ ۱يقتقܯق݃قܸ ٪بق۱إسقا݄ ٪واسقيقمق٪ ۱القتق۱ريقخقيق٪ ۷والسقيق۱سقيق٪۷
اإسامي٪۷والتي٪يمةن٪ۦن٪تܯطي٪صورة٪س݃بي٪۷حول ٪ه٪الجوان۲
الحري قبل الديم راطي
 ٪من٪ۦجل٪فل݄٪وتوضيح٪رۨيته٪ل݃تغيير٪في٪الشرܸ٪اݚوسط ٪طرح٪اݚست٪ ۱الܯجمي٪وجل٪۷نظر٪بخصو ٪مܷلوܼ٪الديمܻراطيق٪ ۷فقي ٪الشقرܸ ٪اݚوسقط ٪ةقلقدف ٪فقي ٪حقد  ٪اتقه ٪
وشدد٪ع݃ݓ٪ۦنه٪من٪المل݄٪تغيير٪المܷو݄٪الܯ٪݄۱ل݃حري٪۷وۦن٪الديمܻراطي٪۷ةمܷلو݄٪وحيد٪ايةܷي٪والنظر٪إلݓ ٪لܼ٪ةمܷلو݄"٪نمو ج٪مية۱نيةي٪من٪الحري٪ ٪"۷ل ا٪يري٪القܯقجقمقي ٪ۦن٪
الديمܻراطي ٪۷ي٪إمتداد٪طبيܯي٪لمܷلو݄٪الحري٪ ۷ل ا٪ف۫ن ٪لܼ٪يتيح٪فرص٪۷لأجي۱ل٪الح۱لي٪۷واݚجي۱ل٪الܻ۱دم٪۷من٪إستخدا݄"٪الܻري٪۷الܯ۱لمي٪"۷لتܯريف٪وإدراܼ٪القمقܷقلقو݄ ٪الشق۱مقل٪
والة۱مل٪ل݃حري۷
م يمكن أ رب أن ت ه؟
في٪خت٪݄۱ة݃مته٪ۦةد٪اݚست٪ ۱الܯجمي٪ع݃ݓ٪الدور٪اݚوروبي٪اݚلم۱ني٪في٪دع݄٪وتطور٪منطܻ٪۷الشرܸ٪اݚوسط٪وۦش۱ر٪إلݓ٪ۦ مي٪۷القتقܯق۱ون ٪بقيقن ٪القغقر٪ ۲والشقرܸ ٪اݚوسقط ٪فقي٪
تحسين٪الوضع٪في٪المنطܻ٪ ۷وۦش۱ر٪الܯجمي٪إلݓ٪ۦن٪الخطوة٪اݚولݓ٪تتمال٪في٪نشر٪اܻ۱ف٪۷التܯ۱يش٪بدل٪من ٪اقܻق۱فق٪ ۷الصقراع ٪ ٪والقتقي ٪ةق۱نق٪ ۸ضقروريق٪ ۷فقي ٪إنقلق۱ء ٪الصقراع٪
البروتست۱نتي٪الة۱اوليةي٪في٪ۦوروب٪ ۱ل ا٪يج٪۲ع݃ݓ٪ۦوروب٪۱دع݄ ٪ه٪الܷةرة٪وإيج۱د٪فرص٪۷ل݃تܯ۱يش٪الس݃مي٪بين٪الܷ݃سطينيين٪وااسرائي݃يين٪في٪المنطܻق٪ ۷ودعق݄  ٪ق ه ٪القܷقةقرة٪
ودع٪۱ۦوروب٪۱إلݓ٪دع݄٪وتشجيع٪الحرة٪۸۱الܯ݃م۱ني٪۷في٪الܯ۱ل݄٪الܯربي ٪وۦةد٪ع݃ݓ٪الدور٪اݚوروبي٪في٪إعط۱ء٪فرص٪۷ل݃غ۱لبي٪۷من٪الشܯو٪۲المقحقبق٪ ۷لق݃قسقا݄ ٪ ٪وۦخقيقرا ٪ۦشق۱ر٪
اݚست٪ ۱الܯجمي٪بشةل٪خ٪ ۱إلݓ٪دور٪المس݃مين٪في٪ۦوروب٪۱ووصܷل݄٪بۧنل݄٪مܷت۱ح٪التطور٪اإيج۱بي٪في٪الشرܸ٪اݚوسط ٪وۦةد٪ع݃ݓ٪ۦنه٪ا٪غنݓ٪ل݃مسق݃قمقيقن ٪عقن ٪ااوربقيقيقن٪
في٪عم݃ي٪۷اإصاح٪الاܻ۱في٪والسي۱سي٪حيث٪سيمتد ٪ا٪اإصاح٪ع۱جا٪ۦ݄٪ۦجا٪إلݓ٪الܯ۱ل݄٪الܯربي ٪إض۱ف٪۷إلݓ ٪لܼ٪شدد٪الܯجمي٪ع݃ݓ٪الدور٪اݚوروبي٪ةةقل ٪و لقܼ ٪بسقبق٪۲
الموقع٪الجغرافي٪والت۱ريخي٪وۦش۱ر٪ۦيض٪۱إلݓ٪تراجع٪الدور٪والنܷو ٪اݚميرةي٪في٪دع݄٪تنمي٪۷الب݃دان٪الܯربي۷
من قش حي

مثمرة أمل في المست بل

ت݃ݓ٪مح۱ضرة٪اݚست٪ ۱الܯجمي٪من۱قش٪۷حي٪۷ومامرة٪ومشوق٪۷ۦتيح٪۸الܷرص٪۷من٪خالل٪۱ل݃حضقور ٪مقن ٪طقرح ٪القܯقديقد ٪مقن ٪اݚسقئق݃ق٪ ۷واسقيقمق٪ ۱حقول ٪اݚحقزا٪ ۲اإسقامقيق٪۷
واإساميين٪في٪المنطܻ٪ ۷إض۱ف٪۷إلݓ ٪لܼ٪طرح٪اݚست٪ ۱الܯجمي٪مܷلومه٪حول٪إع۱دة٪صي۱غ٪۷الخط٪۲۱السي۱سي٪في٪المنطܻ٪ ۷فضا٪عن ٪لܼ٪قد݄٪الܯقجقمقي ٪شقرحق٪ ۱مقܷقصقا٪
حول٪نظ݄٪الحة݄٪الس۱ئدة٪في٪المنطܻ٪۷وۦش۱ر٪إلݓ٪بܯض٪الܷروܸ٪التي٪يمةن٪مش ۱دتل٪۱في٪المنطܻ٪۷فܷي٪حين٪ۦن٪دول٪مال٪الخ݃يج٪الܯربي٪تحة݄٪من٪قبل٪ع۱ئا٪۸من ٪تقۧسقيقسقلق٪۱
نجد٪ع݃ݓ٪الطرف٪اآخر٪دول٪مال٪مصر٪ت݄٪تغيير٪الحةوم٪۸۱فيه٪عدة٪مرا٪۸مم٪۱ۦت۱ح٪الܷرص٪۷ل݃حضور٪الحصول٪ع݃ݓ ٪صقورة ٪واضقحق٪ ۷حقول ٪القطقبقيقܯق٪ ۷السقيق۱سقيق٪ ۷فقي٪
المنطܻ٪ ۷وعند٪السۨال٪عن٪ب݃ده٪اݚص݃ي٪الةوي٪۸ووصف٪البܯض٪له٪ب۱لحة݄٪الدةت۱تورݔ ٪رفض٪الܯجمي ٪ا٪الوصف ٪وع݃ݓ٪الرغ݄٪من ٪لܼ٪ف۫ن٪دول٪۷الةوي٪۸تةق۱د ٪تقةقون٪
ۦقر٪۲إلݓ٪الحة݄٪الديمܻراطي٪إ ا٪م٪۱قورن٪۸مع٪غير ٪۱من٪دول٪المنطܻ ۷خال ٪ا٪النܻ۱ش٪عبر٪الحضور٪والضيف٪الةري݄٪عن٪ۦرائل݄٪بةل٪حري٪ ۷والتي٪تقظقلقر ٪مقن ٪خقال٪
اآراء٪الصريح٪۷والشخصي٪۷التي٪عبر٪عنل٪۱اݚست٪ ۱الܯجمي ٪فضا٪عن ٪لܼ٪ة۱ن٪۸المح۱ضرة٪فرص٪۷قيم٪۷لجميع٪اݚطراف٪إلݓ٪فل݄٪ۦفضل٪وۦةار٪وضوح٪۱لمنطܻ٪ ۷القܯق۱لق݄٪
الܯربي

جم ي الصداق ال ربي األم ني ت ت ي فداً برلم ني ً جزائري ً
بن۱ءا٪ع݃ݓ٪دعوة٪رئيس٪مجموع٪۷الصداق٪۷البرلم۱ني٪ ۷القمقغقربقيق٪ ۷اݚلقمق۱نقيق٪ ۷فقي ٪القبقرلقمق۱ن٪
اݚلم۱ني٪سܯ۱دة٪غ۱برييا۱ ٪ينريش(٪الحز٪۲اإجتم۱عي٪الديمܻراطي) ٪إلقتقܻقݓ ٪نق۱ئق٪ ۲رئقيقس٪
جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷السيد٪حس٪݄۱ومܯروف٪والسيد ٪جقيقزيقا ٪سقيقبقورܰ ٪رئقيقس٪
الجمܯي٪۷اݚلم۱ني٪۷الجزائري٪۷بوفد٪برلم۱ني٪جزائرݔ٪في٪الا۱ني٪من٪يونيقو ٪ ٥١١٢٪فقي ٪مقܻقر٪
البرلم۱ن٪اݚلم۱ني
ج۱ء٪۸زي۱رة٪وفد٪الصداق٪۷الجزائري٪۷اݚلم۱ني٪۷البرلم۱ني٪إلݓ٪برلقيقن ٪تق݃قبقيق٪ ۷لقدعقوة ٪سقܯق۱دة٪
رئيس٪البرلم۱ن٪اݚلم۱ني٪وسܯ۱دة٪السيدة۱ ٪ينرش؛٪لܻ݃ق۱ء ٪القزمقاء ٪فقي ٪القبقرلقمق۱ن ٪اݚلقمق۱نقي٪
ومن۱قش٪۷الجوان٪۲المختܷ݃٪۷ل݃ܯاق٪۸۱البقرلقمق۱نقيق٪ ۷بقيقن ٪القطقرفقيقن ٪واسقيقمق٪ ۱فقيقمق٪ ۱يقتقܯق݃قܸ٪
ب۱لܯاق٪۸۱اݚلم۱ني٪۷الܯربي٪۷والجزائري٪۷اݚلم۱ني۷
ة۱ن ٪ا٪الܻ݃۱ء٪بين٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷والجمܯي٪۷اݚلم۱ني٪۷الجزائقريق٪ ۷فقرصق٪۷
فريدة٪إطاع٪الحضور٪ع݃ݓ٪نش۱ط٪۸۱الجمܯي٪۷ومن۱قش٪۷سبل٪التܯ۱ون٪المستܻب݃ي٪وإمقةق۱نقيق٪۷
تܯميܸ٪وتةايف٪التواصل٪في٪الܯاق٪۸۱الܯربي٪۷اݚلقمق۱نقيق٪ ۷واسقيقمق٪ ۱القܯقاقق٪ ۸۱القجقزائقريق٪۷
اݚلم۱ني۷

السي س الخ رجي األم ني في ال ل ال ربي

تܯد٪منطܻ٪۷الشرܸ٪اݚوسط٪ۦحد٪ۦ ݄٪المن۱طقܸ ٪القتقي ٪تقحقظقݓ ٪بق۫ قتقمق٪ ݄۱طقويقل ٪فقيقمق٪ ۱يقتقܯق݃قܸ٪
ب۱لسي۱سي٪۷الخ۱رجي٪۷اݚلم۱ني٪ ۷وإزدادـ٪۸ۦ مي٪۷السي۱س٪۷الخق۱رجقيق٪ ۷اݚلقمق۱نقيق٪ ۷إتقجق۱ه ٪القܯق۱لق݄٪
الܯربي٪واسيم٪۱في٪ضوء٪التطورا٪۸اݚخيرة٪فيه ٪ل ا٪تشرفق٪ ۸جقمقܯقيق٪ ۷الصقداقق٪ ۷القܯقربقيق٪۷
اݚلم۱ني٪۷ب۫ستض۱ف٪۷السيد٪ميغيل٪بيرغر٪المستش۱ر٪اإق݃يمي٪ل݃شرܸ٪اݚدنݓ ٪والشقرܸ ٪اݚوسقط٪
والمغر٪۲الܯربي٪في٪وزارة٪الخ۱رجي٪۷اݚلم۱نيق٪ ۷إلقܻق۱ء ٪مقحق۱ضقرة ٪حقول ٪ "٪دور ٪السقيق۱سق٪۷
الخ۱رجي٪۷اݚلم۱ني٪۷في٪الܯ۱ل݄٪الܯربي"٪و لܼ٪في٪يو݄٪اݚربܯ۱ء٪الموافܸ٪٥١٪يوليو٪ ٥١١٢٪فقي٪
مܻر٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪ ۷ابد٪من٪اإش۱رة٪إلݓ٪ۦن٪ۦلم۱ني٪۱ق۱م٪۸بتܯزيز٪نش۱طلق٪۱
ومش۱رةتل٪۱السي۱س٪۷في٪منطܻ٪۷الشرܸ٪اݚوسط٪في٪السنوا٪۸اݚخيرة ٪و قي ٪مق݃قتقزمق٪ ۷بشقةقل٪
ۦس۱سي٪من٪خال٪جلود ٪۱الدب݃وم۱سي٪۷ب۫يج۱د٪ح݃ول٪سي۱سي٪۷ل݃مشةا٪۸واݚزم٪ ۸۱القمقتقܯقددة٪
و ا٪اݚمر٪ۦصبح٪واضح٪وج݃ي٪من٪خال٪النش۱ط٪۸۱السي۱سي٪۷اݚلم۱ني٪۷في٪المنطܻ۷
أهمي كبيرة لمنط

الشر اأ سط ألم ني

في٪بدي٪۷الܻ݃۱ء٪رح٪۲ن۱ئ٪۲رئيس٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلمق۱نقيق٪ ۷السقيقد ٪حسق٪ ݄۱مقܯقروف٪
ب۱لضيوف٪الةرا݄ ٪ا݄٪ۦعطݓ٪الة݃م٪۷إلݓ٪السيد٪مصطܷݓ٪السܯيد٪اإعامي٪والصحܷي٪والرئيس٪الس۱بܸ٪لܻ݃س݄٪الܯربي٪في٪الدويتشه٪الܷي݃يه"٪ت݃قܷقزيقون ٪صقو٪ ۸ۦلقمق۱نقيق٪ "۱والق ݔ٪
ۦدار٪الܻ݃۱ء٪والحوار٪مع٪ضيف٪الܻ݃۱ء في٪بدي٪۷حدياه٪ۦش۱ر٪السيد٪ميغيل٪بيرغر٪إلݓ٪زي۱دة٪نش۱ط٪السي۱س٪۷الخ۱رجي٪۷اݚلم۱ني٪۷في٪مقنقطقܻق٪ ۷الشقرܸ ٪اݚوسقط ٪بشقةقل ٪واضقح ٪إ ٪
شلد٪۸السنوا٪۸اݚخيرة٪زي۱دة٪م݃حوظ٪۷في٪اإ تم٪݄۱ب۱لمنطܻ٪۷وزي۱دة٪الدور٪اݚلم۱ني٪السي۱سي٪في٪المنطܻ٪۷الܯربي٪ ۷حقيقث ٪يقمقةقن ٪مقاحقظق ٪ ۷لقܼ ٪مقن ٪خقال ٪زيق۱دة ٪ۦعقداد٪
الموظܷين٪الܯ۱م݃ين٪في٪الܻط۱ع٪۸۱المختܷ݃٪۷في٪وزراة٪الخ۱رجي٪۷الخ۱ص٪۷بمنطܻ٪۷الشرܸ٪اݚوسط ٪ةم٪۱يܯةس٪عدد٪الحضقور ٪لقمقحق۱ضقرة ٪السقيقد ٪مقيقغقيقل ٪بقيقرغقر ٪فقي ٪مقܻقر٪
الجܯمي٪۷ع݃ݓ٪الرغ݄٪من٪إرتܷ۱ع٪درج٪۷الحرارة٪نظرا٪لأجواء٪الصيܷي٪۷ۦ مي٪۷الموضوع٪ب۱لنسبى٪۷ل݃ܯديقد ٪مقن ٪القجقلق ۸۱ۦسقتقطق۱ع ٪السقيقد ٪بقيقرغقر ٪مقن ٪خقال ٪حقديقاقه ٪تقܻقديق݄٪
اإستراتيجي٪۸۱والتطورا٪۸الرا ن٪۷في٪السي۱س٪۷الخ۱رجي٪۷اݚلم۱ني٪۷إتج۱ه٪منطܻ٪۷الشرܸ٪اݚوسط٪عبر٪الحديث٪عن٪تجربته٪الشخصي٪۷ةدب݃وم۱سي٪فقي ٪القمقنقطقܻق٪ ۷فقܻقبقل ٪يقو݄٪
واحد٪من٪المح۱ضرة٪ع۱د٪السيد٪بيرغر٪برفܻ٪۷وزير٪الخ۱رجي٪۷اݚلم۱ني٪السيد٪شت۱ينم۱ر٪من٪لندن ٪حيث٪ة۱ن٪الܻ݃۱ء٪مع٪وزيقر ٪القخق۱رجقيق٪ ۷اامقريقةقي ٪جقون ٪ةقيقرݔ ٪ومقنقسقܸ٪
السي۱س٪۷الخ۱رجي٪۷في٪اإتح۱د٪اݚوروبي٪فيدريرية٪۱موغيريني٪ل݃حديث٪حول٪الوضع٪الرا ن٪في٪سوري۱
ألم ني ك سيط في الصراع
تسܯݓ٪ۦلم۱ني٪۱في ٪ا٪الصرع٪إلݓ٪إيج۱د٪حل٪سي۱سي ٪وۦةد٪السيد٪بيرغر٪إلݓ٪ۦنه٪من٪المل݄٪ۦن٪يحضر٪جميع٪ۦطراف٪الصراع٪إلݓ٪ط۱ول٪ ۷القمقܷق۱وضق٪ ۸۱لق ا ٪ةق۱ن ٪القمقۨتقمقر٪
ال ݔ٪عܻد٪في٪مدين٪۷ميونيخ٪في٪شلر٪فبراير٪٥١١٢٪فرص٪۷إيج۱د٪فرص٪۷لوقف٪إطاܸ٪الن۱ر٪و و٪اݚمر٪ال ݔ٪سمح٪بتحسن٪طܷيف٪في٪الوضع٪الܻ۱ئ݄٪في٪مقنقطقܻق٪ ۷الصقراع ٪
ةم٪۱ۦةد٪السيد٪بيرغر٪في٪حدياه٪وبشةل٪واضح٪ع݃ݓ٪ۦن٪اإنتܻ۱ل٪السي۱سي ٪و٪اللدف٪ال ݔ٪تسܯݓ٪إليه٪الجلود٪اݚلم۱ني٪۷وۦن ٪ا٪اللدف٪ايمةن٪تحܻيܻقه ٪إا ٪خقطقوة ٪بقخقطقوة ٪٪
ۦم٪۱فيم٪۱يتܯܸ݃٪بمح۱رب"٪۷الدول٪۷اإسامي٪"۷فܻد٪ۦش۱ر٪السيد٪بيرغر٪إلݓ٪شحن٪۸۱اݚس݃ح٪۷اݚلم۱ني٪۷إلݓ٪البيشمرة٪۷في٪شم۱ل٪الܯراܸ٪والتي٪ة۱ن٪۸جزء ٪مقن ٪السقيق۱سق٪ ۷اݚمقنقيق٪۷
اݚلم۱ني٪۷الخ۱رجي٪ ۷وۦش۱ر٪ة لܼ٪إلݓ٪اللجو݄٪الܯراقي٪المخطط٪له٪ع݃ݓ٪مدين٪۷الموصل ٪حيث٪ستةون٪المس۱عدا٪۸اݚنس۱ني٪۷محور٪السي۱س٪۷الخ۱رجي٪۷اݚلم۱ني٪ ۷وۦن٪ۦلقمق۱نقيق٪۱
سوف٪تܯمل٪بشةل٪متواصل٪من٪خال٪الدع݄٪الم۱لي٪لتحܻيܸ٪اإستܻرار٪في٪الدول٪۷الܯراقي ۷وفيم٪۱يتܯܸ݃٪ب۱لصراع٪في٪الشرܸ٪اݚوسط٪ۦش۱ر٪إلݓ٪المب۱درة٪الܷقرنسقيق٪ ۷القجقديقدة ٪
مشيرا٪إلݓ٪ۦنه٪من٪المل݄٪تܯزيز٪وبن۱ء٪الاܻ٪۷بين٪جميع٪اݚطراف ٪وۦةد٪ع݃ݓ٪ۦن٪ۦلم۱ني٪۱ستواصل٪دعق݄ ٪القܯقمق݃قيق٪ ۷اإنقتقܻق۱لقيق٪ ۷القديقمقܻقراطقيق٪ ۷فقي ٪تقونقس ٪إضق۱فق٪ ۷إلقݓ ٪القدور٪
الدب݃وم۱سي٪الܻوݔ٪ݚلم۱ني٪۱في٪الܯ۱ل݄٪الܯربي٪ۦش۱ر٪السيد٪بيرغر٪إلݓ٪ۦن٪ۦلم۱ني٪۱تܯمل٪بشةل٪مشترܼ٪مع٪اإتح۱د٪اݚوروبي٪لوضع٪وبن۱ء٪سي۱س٪۷ۦمني٪۷خ۱رجي٪۷مشقتقرةق٪ ۷تقبقع٪
المح۱ضرة٪نܻ۱ش٪وحوار٪مع٪ضيف٪اݚمسي٪۷ضمن٪حܷل٪اإستܻب۱ل٪ال ݔ٪ۦقي݄٪خصيص٪۱بل ه٪المن۱سب٪ ۷تجدر٪اإش۱رة٪إلݓ٪ۦن٪السيد٪بيرغقر ٪سقوف ٪يقبقܻقݓ ٪عق݃قݓ ٪تقواصقل ٪مقع٪
الܯ۱ل݄٪الܯربي٪من٪الن۱حي٪۷اإقتص۱دي٪۷نظرا٪لتس݃مه٪منصبه٪الجديد٪ةرئيس٪لܻس݄٪الشۨون٪اإقتص۱دي٪۷في٪وزارة٪الخ۱رجي٪۷اݚلم۱ني٪ ۷ج۱ء ٪۸ه ٪القمقحق۱ضقرة ٪ضقمقن ٪سق݃قسق݃ق٪۷
مح۱ضرا٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني"٪۷الܯ۱ل݄٪الܯربي٪في٪مرح݃٪۷إنتܻ۱لي٪"۷والتي٪تلدف٪في٪الدرج٪۷اݚولݓ٪إلݓ٪تصنيف٪اݚحداث٪الج۱ري٪۷في ٪القܯق۱لق݄ ٪القܯقربقي ٪بشقةقل٪
مܷصل٪وموسع٪ومن۱قشتل٪۱من٪قبل٪خبراء٪ومختصين٪في٪المج۱ل٪السي۱سي

مح ضرة ب ن ان مس لي سي س اإندم ج

ܰ٪اݚلم۱ني(٪البرلم۱ن٪اݚلم۱ني)٪عن٪حز٪۲التح۱لف٪/٪01٪الخضر٪الدةتورة٪فرانشيسة٪۱
برانتنر ٪حيث٪نܻ۱ش٪۸مع٪الحضور٪والضيوف٪الةرا݄٪موضوع٪"٪مسۨولي٪۷سي۱س٪۷
اإندم۱ج٪-دور٪المجتمع٪المدني" ٪في٪بداي٪۷الܻ݃۱ء٪رح٪۲ن۱ئ٪۲رئيس٪جمܯي٪۷الصداق٪۷
الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷حس٪݄۱مܯروف٪ب۱لضيوف٪الةرا݄٪وبسܯ۱دة٪الن۱ئب٪۷الدةتورة٪برانتنر٪وۦش۱ر٪
إلݓ٪اݚ مي٪۷السي۱سي٪۷واإجتم۱عي٪۷لموضوع٪اݚمسي٪ ۷فيم٪۱ۦةد٪۸الدةتورة٪فرانشيسة٪۱
برانتنر٪بدور ٪۱ع݃ݓ٪دور٪المجتمع٪المدني٪في٪الܯديد٪من٪الܻض۱ي٪۱السي۱سي٪۷واإجتم۱عي٪۷
الرا ن۷
إنت د الن ش الدائر ح ل اإندم ج
إنتܻد٪۸في٪بداي٪۷حديال٪۱الدةتورة٪برانتر٪النܻ۱ش٪الدائر٪ح۱لي٪۱حول٪موضوع٪اإندم۱ج ٪
وۦش۱ر٪۸إلݓ٪ۦنه٪في٪ۦغ݃٪۲اݚحي۱ن٪يةون٪الط݃٪۲من٪قبل٪اݚلم۱ن٪بۧنه٪يج٪۲ۦن٪يةون٪

الܻ۱دمين٪الجدد٪ما݃ن٪۱بين٪لي݃٪۷وضح٪۱ ۱و ه٪من٪المط۱ل٪۲الصܯب٪۷وغير٪الواقܯي٪ ۷وۦش۱ر٪۸إلݓ٪ۦن٪مجتمع٪الن۱طܻين٪ب۱ل݃غ٪۷الܯربي٪۷في٪ۦلم۱ني٪۱يشبه٪المجتمع٪اݚلم۱ني٪ال ݔ٪
يܯيش٪في٪الخ۱رج ٪حيث٪تشةل٪ال݃غ٪۷اݚص݃ي٪۷ل݃مجتمܯ٪۸۱الما ٪اآمن٪اݚول ٪ۦو٪نܻط٪۷اإتص۱ل٪اݚولݓ٪للۨاء٪اݚشخ٪ ۱مم٪۱يجܯل٪البيئ٪۷الغريب٪۷ع݃يل݄٪ۦمر٪سلل ٪ةم٪۱
ۦعرب٪۸عن٪قܻ݃ل٪۱فيم٪۱يتܯܸ݃٪ب۱لتܯمي݄٪وبشةل٪س݃بي٪ع݃ݓ٪م٪۱يسمݓ٪ب۱لمجتم٪۸۱الموازي٪ ۷وۦش۱ر٪۸إلݓ٪ۦن ٪لܼ٪يمةن٪ۦن٪يةون٪مشة݃٪۷إ ٪ل݄٪يةن ٪ن٪ܼ۱ۦݔ٪إجراء٪۸عم݃ي٪۷
وإعط۱ء٪فر ٪ل لܼ٪المجتمع٪لإندم۱ج

الحي ة الي مي ك كبر التحدي
حدد٪۸الدةتورة٪برانتر٪ۦحد٪المش۱ةل٪الرئيس٪۷التي٪يواجلل٪۱الܻ۱دمين٪الجدد٪والمتما݃٪۷ب۱ل݃غ٪۷والتواصل٪مع٪الغير ٪حيث٪يواجه٪ۦولئܼ٪الܻ۱دمين٪صܯوب٪۷في٪التواصل٪اليومي٪
ۦو٪إجراء٪بܯض٪اݚعم۱ل٪اليومي٪۷والتي٪تنتج٪عن٪عد݄٪مܯرفۨ ٪۷اء٪الܻ۱دمين٪ببܯض٪اإجراء٪ ۸ومن٪اݚما݃٪۷ع݃ݓ ٪لܼ ٪عم݃ي٪۷فرز٪الܯ݃٪۲ۦو٪الزج۱ج٪الܷ۱رܰ٪ۦو٪الܯ݃٪۲
التي٪يج٪۲إع۱دتل٪۱وتدوير ٪ ۱مم٪۱يسب٪۲بܯض٪اإنزع۱ج٪ل݃مجتمع٪المح݃ي ٪ومع ٪لܼ ٪وبةل٪بس۱ط٪۷ف۱نۨ ٪اء٪الܻ۱دمين٪ليس٪۸لديل݄٪المܯرف٪۷لمب۱د۬٪نظ٪݄۱اإيداع٪ۦو٪
اإع۱دة٪في٪الغ۱ل٪ ۲في٪ةاير٪من٪اݚحي۱ن٪فۧن٪مصط݃ح٪اإندم۱ج٪ينܻ۱ش٪بطريܻ٪۷مܯܻدة٪وليس٪ةم٪۱في٪وس۱ئل٪اإعا݄٪حيث٪يܯني٪ب۱لنسب٪۷ل݃غ۱لبي٪۷منل݄٪ببس۱ط٪۷التةيف٪مع٪
المم۱رس٪۷اليومي ٪ ۷ا٪اݚمر٪يتط݃٪۲ان٪يةون ٪ن٪ܼ۱ۦشخ٪ ۱لديل݄٪الدوافع٪والحم۱س٪لأخ ٪بيدۨ ٪اء٪الܻ۱دمين٪وإطاعل݄٪وتܯريܷل݄٪ب۱لحي۱ة٪اليومي٪۷في٪ۦلم۱ني ٪ ۱ن٪۱
ۦش۱ر٪۸الدةتورة٪إلݓ٪الشب٪۲۱والي۱فܯين٪ال ين٪ايوجد٪مܯل݄٪مرافܻين٪فضا٪عن٪ح۱ج٪۸۱الܯ۱ئا٪۸التي٪ۦبد٪۸إستܯداد ٪۱إستض۱فۨ ٪۷اء٪الي۱فܯين  ٪لܼ٪ان٪عد݄٪مܯرف٪۷اܻ۱ف٪۷
ااخر٪بشةل٪صحيح٪يصܯ٪۲من٪عم݃ي٪۷التܯ۱يش٪في ٪ه٪الܯ۱ئا٪ ۸ةم٪۱ۦن٪مة۱ت٪۲رع۱ي٪۷الشب٪۲۱ا٪يمةن٪لل٪۱تܻدي݄٪ۦݔ٪دع݄٪في٪مج۱ل٪التܻ۱ر٪۲بين٪الاܻ۱ف٪۸۱وال ݔ٪يܯد٪ۦحد٪
المل۱مل݄٪خ۱رج٪إختص۱صتل٪ ۱فضا٪عن ٪لܼ٪ف۱ن٪مةت٪۲الرع۱ي٪۷المح݃ي٪۷مط۱لب٪۷بدع݄٪الܷئ٪۷الي۱فܯ٪۷من٪ۦجل٪السم۱ح٪ل݃شب٪۲۱ب۫يج۱د٪بداي٪۷جيدة ٪ومن٪ۦجل٪إرس۱ء٪اݚس۱س٪
لنج۱ح٪عم݃ي٪۷اإندم۱ج

ن ش ح ار
ة۱ن٪إختاف٪وجل٪۸۱النظر٪بين٪ۦطي۱ف٪الحضور٪ۦاره٪الب۱لغ٪في٪إيج۱د٪ۦس۱س٪لحوار٪ونܻ۱ش٪مامر٪حول٪مخت݃ف٪الجوان٪۲والموضوع٪ ۸۱إ ٪دار٪نܻ۱ش٪وحوار٪بن۱ء٪بين٪
الضيوف٪الةرا݄٪والدةتورة٪برانتر ٪حول٪موضوع٪فܻدان٪ۦعداد٪من٪ۦطܷ۱ل٪وشب٪۲۱الاجئين٪في٪الܷترة٪اݚخيرة ٪و و٪الموضوع٪ال ݔ٪ة۱ن٪محط٪جدل٪في٪وس۱ئل٪اإعا݄٪
في٪الܷترة٪اݚخيرة ٪وفي٪إج۱بتل٪۱فܻد٪ۦش۱ر٪۸الدةتورة٪برانتر٪إلݓ٪ۦن٪الموضوع٪يةمن٪في٪اݚخط۱ء٪التي٪رافܻ٪۸عم݃ي٪۷التسجيل ٪إ ٪ۦن٪بܯض٪اݚطܷ۱ل٪قد٪ت݄٪تسجي݃ل݄٪ۦةار٪
من٪مرة ٪وت݄٪تص݃يح ٪ا٪اݚخط۱ء٪بܯد٪تܯديل٪سجا٪۸التسجيل ٪ۦم٪۱فيم٪۱يتܯܸ݃٪ب۱لسۨال٪عن٪إيج۱د٪تح۱لف٪إيج۱د٪مص۱در٪م۱لي٪۷ل݃تܯ۱مل٪مع٪اݚزم٪۷اݚخيرة٪ ٪ۦةد٪۸
الدةتورة٪برانتر٪إلݓ٪ۦن٪التسۨ۱ل٪يمةن٪عم٪۱إ ا٪ة۱ن٪جميع٪البرلم۱نيين٪ملتمين٪في٪إيج۱د٪إندم۱ج٪ن۱جح٪دون٪تحܷظ

الدين -جزء من الم طن في الغرب
 ٪ة۱ن٪الحديث٪عن٪المواضيع٪المايرة٪ل݃جدل٪في٪الܷترة٪اݚخيرة٪محط٪نܻ۱ش٪وحوار٪مع٪سܯ۱دة٪الن۱ئب٪ ۷إ ٪اش۱ر٪۸الدةتورة٪برانتر٪إلݓ٪ۦن٪موضوع٪الدين ٪و٪ۦحد٪
الموضوع٪۸۱التي٪تحت۱ج٪إلݓ٪تروݔ٪وفل݄٪ة۱مل٪من٪ۦجل٪الوصول٪إلݓ٪عم݃ي٪۷إندم۱ج٪ن۱جح٪ ۷وشبل٪۸الدةتورة٪البحث٪عن٪الموطن٪جديد٪من٪قبل٪الاجيئن٪ب۱لبحث٪دين٪
جديد ٪ۦ ٪يةمن٪الترةيز٪خ݃ف ٪لܼ٪في٪الغ۱ل٪۲في٪الرغب٪۷في٪ااندم۱ج٪في٪مجتمع٪جديد٪ممزوج٪۱ببܯض٪من٪تܻ۱ليد٪الحي۱ة٪اليومي٪۷التي٪ة۱ن٪يܯيشل٪۱الاجن٪في٪موطنه٪
ااص݃ي ٪من٪وجل٪۷النظر٪اݚلم۱ني٪۷فۧنه٪من٪المل݄٪ت݃بي ٪۷ه٪اإحتي۱ج٪۸۱النܷسي٪۷وۦن٪تۨخ ٪المخ۱وف٪والمش۱عر٪المܯ۱دي٪۷ل݃مس݃مين٪ع݃ݓ٪محمل٪الجد ٪وۦةد٪۸الدةتورة٪
برانتر٪ةسي۱سي٪۷متܷلم٪۷ل݃وضع٪الس۱ئد٪مدي٪المخ۱وف٪لدي٪بܯض٪الܷئ٪۸۱فيم٪۱يتܯܸ݃٪ب۱لدين ٪وۦش۱ر٪۸إلݓ٪ۦنل٪۱ةسي۱سي٪۷قد٪جرب٪۸بنܷسل٪۱ةيف٪ۦنه٪من٪الصܯ٪۲ۦن٪تستجي٪۲
بشةل٪واقܯي٪ل݃مخ۱طر ٪وشدد٪۸في ٪ا٪السي٪ܸ۱ع݃ݓ٪ۦ مي٪۷توفير٪مس۱ر٪ن۱جح٪ل݃تܯ۱يش ٪وتܯزيز٪وتوفير٪الدع݄٪لܷ݃ئ٪۸۱التي٪ترغ٪۲في٪التܯ۱يش٪الس݃مي

٪ال ج ء أ ال جرة؟
ة۱ن٪التمييز٪بين٪مصط݃ح٪ال݃جوء٪واللجرة٪محط٪تܷل݄٪بين٪الحضور٪واسيم٪۱في٪النܻ۱ش٪۸۱المܷتوح٪ ۷وإغتنم٪۸الدةتورة٪برابير٪الܷرص٪۷ل݃دعوة٪إيج۱د٪فرص٪۷لدع݄٪جلود٪
حز٪۲الخضر٪في٪وضع٪ق۱نون ٪جرة٪جديد٪والحد٪من٪الضغط٪ع݃ݓ٪ق۱نون٪ال݃جوء ٪ةم٪۱ۦن٪السۨال٪الدائر٪حول٪وجود٪سي۱ج٪حدودݔ٪و ي٪المسۧل٪۷التي٪تܯصف٪ب۱إتح۱د٪
اݚوروبي٪في٪الوق٪۸الح۱ضر ٪والتي٪قد٪تۨدݔ٪إلݓ٪زي۱دة٪عم݃ي٪۷اللجرة٪من٪دول٪البܻ݃۱ن٪ودول٪ۦفريܻي٪ ۱ةم٪۱ۦن٪الن۱س٪ال ين٪يبحاون٪عن٪موطن٪جديد٪ݚسب٪۲۱إقتص۱دي٪۷
سوف٪يجدون٪الطريܸ٪ل لܼ ٪فضا٪عن ٪لܼ٪سوف٪تةون ٪ن٪ܼ۱قدرة٪ع݃ݓ٪تحديد٪مܯ۱يير٪اللجرة٪والتي٪يحميل٪۱الܻ۱نون٪اݚس۱سي٪ل݃اجئين٪واسيم٪۱فيم٪۱يتܯܸ݃٪ب۱لحرو٪۲
اݚ ݃ي٪۷واإضطل۱د٪السي۱سي
في٪ۦعܻ٪۲۱المح۱ضرة٪اتيح٪۸الܷرص٪۷ل݃ضيوف٪الةرا݄٪لنܻ۱ش٪وحوار٪مܯمܸ٪مع٪سܯ۱دة٪الدةتورة

حديث الخبراء مع الم ض ال

لأنر ا

دع٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪ ۷وبق۱لقتقܯق۱ون ٪مقع ٪مقۨسقسق ٪ ۷ق۱نقس ٪زايقدل ٪فقي ٪02٪
ۦةتوبر٪6102٪إلݓ٪اإستم۱ع٪ومن۱قش٪۷بيير٪ةرينبول٪المܷوض٪الܯ٪݄۱لوةق۱لق٪ ۷اݚمق݄ ٪القمقتقحقدة٪
إغ۱ا٪۷وتشغيل٪الاجئين٪الܷ݃سطينيين٪في٪الشرܸ٪اݚدنݓ(٪اݚونروا)٪في٪مدين٪ ۷مقيقونقخ ٪وققد٪
ج۱ء ٪ا٪الحديث٪ضمن٪زي۱رة٪السيد٪بيير٪ةرينبول٪إلݓ٪الܯ۱صم٪۷الب۱ف۱ري٪۷في٪إط۱ر ٪زيق۱رتقه٪
إلݓ٪ۦلم۱ني٪۱حيث٪ۦلܻݓ٪في٪مرةز٪المۨتمرا٪۸الت۱بع٪ل݃مۨسس۱ ٪۷نس٪زايدل٪مح۱ضرة٪بقܯقنقوان٪
"الترةيز٪ع݃ݓ٪ۦزم٪۷الاجئين٪-٪الوضع٪الخطير٪لاجئين ٪القܷق݃قسقطقيقنقيقيقن ٪فقي ٪الصقراع ٪فقي٪
الشرܸ٪اݚوسط" ٪ورح٪۲رئيس٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷الدةتقور ٪ۦوتقو ٪فقيقسقلقوݔ٪
ب۱لضيوف٪الةرا݄٪بل ه٪المن۱سب٪۷وقد݄٪الضيف٪وۦدار٪لܻ۱ء٪ونܻ۱ش٪اݚمسي۷
ضمن ٪ا٪الܻ݃۱ء٪تحدث٪المܷوض٪الܯ٪݄۱لوة۱ل٪۷الغوث٪وتشغيل٪الاجئين٪الܷ݃سقطقيقنقيقيقن ٪حقول٪
الوضع٪الخطير٪لاجئين٪الܷق݃قسقطقيقنقيقيقن ٪فقي ٪الصقراع ٪فقي ٪الشقرܸ ٪اݚوسقط ٪وتقنق۱ققش ٪مقع٪
الح۱ضرين٪م ۱ي٪۷ولم ۱ا٪يج٪۲ع݃ݓ٪المجتمع٪الدولي٪مواص݃٪۷السقܯقي ٪مقن ٪ۦجقل ٪إيقجق۱د ٪حقل٪
لمس۱ل٪۷الاجئين٪في٪الصراع٪المستمر٪من ٪عܻود٪وةيܷي٪۷تܯ۱مل٪اݚونروا٪مܯقلق٪ ۱فضقا ٪عقن٪
لܼ٪ت݄٪الحديث٪حول٪ۦول٪قم٪۷خ۱ص٪۷لأم݄٪المتحدة٪بشۧن٪الاجئين٪واللقجقرة ٪فقي ٪سقبقتقمقبقر٪
الم۱ضي٪في٪نيويورܼ٪واار ٪۱في٪الجلود٪الرامي٪۷ل݃تغ݃٪۲ع݃ݓ٪حرة٪۸۱اللجرة٪الܯ۱لمي۷
تܯمل"٪اݚونروا"٪وة۱ل٪۷اݚم݄٪المتحدة٪إغ۱ا٪۷وتشغيل٪الاجئين٪الܷ݃سطينيين٪ع݃ݓ٪تܻدي݄٪الدع݄٪والحم۱ي٪۷ݚةار٪من٪خمس٪۷مايين٪اجن٪ف݃سطيني٪مسجل٪في ٪الشقرܸ ٪اݚوسقط ٪
وتܻد݄٪المس۱عدا٪۸ݚةار٪من٪2٪مايين٪اجݓء ٪وتܯد٪واحده٪من٪ۦةبر٪برامج٪اݚم݄٪المتحدة٪ع݃ݓ٪اإطاܸ ٪وتمتܼ݃٪الوة۱ل٪۷ۦةار٪من٪21٪ع۱م٪۱من ٪القخقبقرة ٪فقي ٪القتقܯق۱مقل ٪مقع٪
ۦزم٪۸۱الاجئين٪ورع۱ي٪۷الاجئين٪في٪الܯ۱ل݄٪الܯربي ٪ةم٪۱ۦنل٪۱تشغل٪ۦةبر٪مرةز٪تدري٪۲في٪المنطܻ٪ ۷يܯمل٪ع݃ݓ٪تܻدي݄٪القخقدمق٪ ۸۱اإنسق۱نقيق٪ ۷والقطقبقيق٪ ۷القازمق٪ ۷فقي ٪ۦقصقݓ٪
سرع٪ ۷ويܯمل٪في٪الوة۱ل٪۷ۦةار٪من٪20 111٪شخ ٪مܯظمل݄٪من٪الاجئين
ج۱ء ٪ا٪الܻ݃۱ء٪والحديث٪مع٪بيير٪ةرينبول٪المܷوض٪الܯ٪݄۱لوة۱ل٪۷اݚم݄٪المتحدة٪إغ۱ا٪۷وتشغيل٪الاجئين٪الܷ݃سطينيين٪في٪الشرܸ٪اݚدنݓ(٪اݚونروا)٪في٪مدين٪۷ميونقخ ٪بقتقنقظقيق݄٪
جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷وب۱لتܯ۱ون٪مع٪مۨسس۱ ٪۷نس٪زايدل ٪ف۫ض۱ف٪۷إلݓ٪اإجتم۱ع٪مع٪وزراء٪الدول٪۷في٪واي٪۷ب۱ف۱ريق٪ ۱ومقمقاق݃قي ٪القمقۨسقسق٪ ۸۱القمقخقتق݃قܷق٪ ۷ۦتقيقحق٪۸
الܷرص٪۷لصحܷين٪من٪وس۱ئل٪اإعا݄٪المح݃ي٪۷والܯ۱لمي٪۷إجراء٪حوار٪ونܻ۱ش٪مع٪المܷوض٪بيير٪ةرينبول٪حول٪الܯديد٪من٪الموضوع ٪۸۱ا٪۸الܯاق۷
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ضمن٪س݃س݃٪۷مح۱ضرا٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱نقيق"٪ ۷حقوار ٪السقيق۱سق٪ "۷إسقتقضق۱فق٪۸
جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷في٪مܻر ٪۱يو݄٪اݚربܯ۱ء٪00٪ۦةتوبر٪6102٪وزيقر ٪القدولق٪۷
ل݃شۨون٪البرلم۱ني٪۷في٪وزارة٪الدف۱ع٪اإتح۱دي٪۷الدةتور٪رالف ٪بق۱روةقزيقبق٪ ۱إ ٪رحق٪ ۲نق۱ئق٪۲
رئيس٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷السيد٪حس٪݄۱مܯروف٪ب۱لضيو݄٪الةرا݄٪بقمق٪ ۱فقي  ٪لقܼ٪
الܯديد٪من٪السܷراء٪ومما݃ي٪الܻط۱ع٪۸۱السي۱سي٪۷والاܻ۱في٪۷والܯ݃مي۷

عبر٪بܯض٪اابي٪۸۱الشܯري٪۷المܻتبس٪۷مقن ٪القديقوان ٪الشقܯقرݔ "٪القديقوان ٪القغقربقي ٪الشقرققي"٪
ل݃ش۱عر٪اݚلم۱ني٪يو ۱ن٪جوته٪بدء٪الدةتور٪رالف٪ب۱روةزيب٪ ۱مقحق۱ضقرتقه "٪القتقزا݄ ٪السقيق۱سق٪۷
اݚمني٪۷اݚلم۱ني٪۷في٪الشرܸ٪اݚوسط٪-٪المس ۱م٪۷في٪بيقئق٪ ۷ۦوروبقيق٪ ۷سق݃قمقيق٪ "۷ومقنق ٪القبقدايق٪۷
ۦوضح٪سܯ۱دة٪الدةتور٪ۦن٪ة݃م٪۸۱الش۱عر٪جوته ٪والقتقي ٪تقتقةق݃ق݄ ٪حقول ٪القܯقاقق٪ ۷بقيقن ٪الشقرܸ٪
والغر٪۲م۱زال٪۸تحمل٪نܷس٪مܯ۱ني٪الܯاق٪۷الܻ۱ئم٪۷بينلم٪۱ع݃ݓ٪الصداق٪۷والمودة٪الرغق݄ ٪مقن٪
التحدي٪۸۱التي٪تواجللم٪ ۱و و٪بنܷسه٪ومن ٪طܷولته٪ة۱ن٪منبقلقرا ٪بق۱لشقرܸ ٪والقܯق۱لق݄ ٪القܯقربقي٪
وة۱ن٪يح݄݃٪في٪صب۱ه٪ۦن٪يصبح٪السܷير٪اݚلم۱ني٪لدي٪المم݃ة٪۷الܯربي٪۷السܯودي٪ ۷ومن ٪إنتܻ۱له٪ل݃مرة٪اݚولݓ٪إلݓ٪البرلم۱ن٪اݚلم۱ني٪ع٪ 0011٪݄۱عقمقل ٪سقܯق۱دة ٪القنق۱ئق٪ ۲بشقةقل٪
ف۱عل٪من٪خال٪عضويته٪في٪مجموع٪۷الصداق٪۷البرلم۱ني٪۷شرܸ٪ۦفريܻي٪/٪۱دول٪المغر٪ ۲ع݃ݓ٪التܯرف٪عن٪قر٪۲ع݃ݓ٪التراث٪السي۱سي٪لتܼ݃٪المن۱طܸ٪وال ݔ٪ۦنقܯقةقس ٪بشقةقل٪
واضح٪بܯم݃ه٪وإنبل۱ره٪الدائ݄٪بتܼ݃٪المنطܻ۷
إع۱دة٪توجيه٪السي۱س٪۷الخ۱رجي٪۷واݚمني٪:۷الةت٪۲۱اݚبيض6102٪
 ٪تضع٪اݚحداث٪الܷردي٪۷المختܷ݃٪۷داخل٪المجتمع٪الدولي ٪مال٪الض݄٪غير٪الشرعي٪لشبه٪جزيرة٪الܻر݄٪من٪قبل٪روسي٪۱ۦو٪صܯود٪مق٪ ۱يسقمقݓ ٪القدولق٪ ۷اإسقامقيق(٪ ۷داعقش) ٪فقي٪
الشرܸ٪اݚوسط ٪الاعبين٪السي۱سيين٪بشةل٪مستمر٪ۦم٪݄۱تحدي٪۸۱ۦمني٪۷جديدة ٪وع݃يه٪ج۱ء٪صدور٪الةت٪۲۱اݚبيض٪في٪02٪يوليو٪6102٪ةۧحد٪القردود ٪القمقنق۱سقبق٪ ۷عق݃قݓ  ٪ق ه٪
التحدي٪۸۱والتطورا٪۸فضا٪ع݃ݓ٪إحتوائه٪اإستراتيجي٪۸۱ل݃سي۱س٪۷اݚمني٪۷والخ۱رجي٪۷اݚلم۱ني٪ ۷إن٪الܷرق٪۷السي۱سي٪۷الس۱ئدة٪من ٪عدة٪عܻود٪بين٪الشرܸ٪والقغقر٪ ۲والقتقي ٪يقبقدو٪

ۦنن٪۱نܯيشل ٪۱ه٪اݚي٪݄۱وتتط݃٪۲وتحت۱ج٪إلݓ٪التروݔ٪وإلݓ٪الܷل݄٪الصيحح٪ل݃سي۱سي٪۷اݚمني٪۷ل݃وصول٪إلݓ٪إستراتيجي٪۸۱واضح٪۷وغير٪متش۱بة٪ ۷وقد٪ۦةد٪سܯ۱دة٪النق۱ئق٪ ۲مقرارا٪
وتةرارا٪ۦن٪عدو٪عدوܼ٪ا٪يܯني٪بضرورة٪ۦن٪يةون٪صديܻܼ  ٪لܼ٪ۦن٪اݚسد٪وع݃ݓ٪الرغ݄٪من٪مح۱ربته٪الدول٪۷اإسامي(٪۷داعش)٪و و٪اݚمر٪ال ݔ٪ا٪يܯنقي ٪بق۱لضقرورة ٪ۦن٪
يةون٪شرية ٪ ۱لܼ٪ۦنه٪في ٪ا٪۸الوق٪۸يܻود٪حرب٪۱شرس٪۷وق۱سي٪۷ضد٪شܯبه٪والتي٪ا٪يمةن٪تܻب݃ل٪۱من٪قبل٪التح۱لقف ٪القغقربقي ٪وفقي  ٪ا٪ ۸القوقق٪ ۸يقجق٪ ۲اإعقتقراف ٪ۦنقه ٪مقن٪
الممةن٪ۦن٪يةون٪الܯدو٪شرية٪۱ۦ ا٪ة۱ن ٪ن۱لܼ ٪دف٪مشترܼ٪وشيء٪مܷيد٪ون۱فع ٪فܯ݃ݓ٪الرغ݄٪من٪التحܷظ٪۸۱واسܯ٪۷النط٪ܸ۱في٪ترةي٪۱وبتنسيܸ٪وايܸ٪مع٪القحقةقومق٪ ۷القܯقراققيق٪۷
المرةزي٪۷في٪بغداد٪ت݄٪دع݄٪قوا٪۸البشمرة٪۷في٪مح۱رب٪۷الدول٪۷اإسامي٪ ۷تبع ٪لܼ٪حديث٪سܯ۱دة٪الن۱ئ٪۲حول٪اݚولوي٪۸۱واإستراتيجي٪ ۸۱القخقمقس ٪والقتقي ٪ققدمقلق٪ ۱القةقتق٪۲۱
اݚبيض٪ل݃سي۱س٪۷الخ۱رجي٪۷واݚمني٪۷اݚلم۱ني۷
في٪البداي٪۷اإلتزا݄٪والتوافܸ٪مع٪الܻواعد٪الدولي٪۷التي٪ترفض٪التلجير٪الܻسرݔ٪عبر٪الحدود٪ۦو٪ۦݔ٪إنتل٪ܼ۱لحܻوܸ٪اإنس۱ن٪الܯ۱لمي٪ ۷إضق۱فق٪ ۷إلقݓ  ٪لقܼ ٪فقܻقد ٪إعقتقبقر ٪ان ٪إدارة٪
اݚمن٪ملم٪۷مشترة٪۷تض݄٪مخت݃ف٪الܻط۱ع٪۸۱والܯن۱صر٪الܯسةري٪۷والتطوير٪والسي۱س٪۷اإقتص۱دي۷
 ٪ا۱لا٪ ۱اإلتزا݄٪والتܯ۱ون٪ضمن٪التح۱لܷ٪۸۱الدولي٪۷مال٪منظم٪۷ح݃ف٪شم۱ل٪اݚط݃سي٪من٪خال٪توفير٪الܯن۱صر٪البشريق(٪ ۷القجقيقش) ٪وتقوفقيقر ٪القܻقدرا٪ ۸القمقتق۱حق٪ ۷والقخقدمق٪۸۱
ال݃وجستي٪ ۷و و٪اݚمر٪ال ݔ٪يرتبط٪ة لܼ٪بمدي٪إستام۱ر٪الشرة۱ء٪في ٪ا٪اإط۱ر ٪وب۱إض۱ف٪۷إلݓ ٪لܼ ٪ف۫ن٪توسيع٪نط٪ܸ۱تب۱دل٪المقܯق݃قومق٪ ۸۱واإتصق۱ا٪ ۸بقيقن ٪القدول ٪ۦمقر٪
ضرورݔ ٪لمواجل٪۷التحدي٪۸۱الجديدة٪مال٪الحر٪۲الرقمي(٪۷اإلةتروني٪)۷ۦو٪تلديد٪طرܸ٪التج۱رة٪الدولي٪۷ةم٪۱يحدث٪من٪خال٪تلديد٪الܻراصن٪۷ققبق۱لق٪ ۷القܻقرن ٪اݚفقريقܻقي ٪لق ا٪
فۧن٪التܯ۱ون٪وتب۱دل٪المܯ݃وم٪۸۱فسوف٪يس٪݄ ۱في٪سرع٪۷الرد٪ع݃ݓ٪مال ٪ه٪التحدي٪ ۸۱واخيرا٪فۧن٪المرء٪ع݃ݓ٪قن۱ع٪۷بقۧن ٪اݚزمق٪ ۸۱القداخق݃قيق٪ ۷ةقمق ٪ ۱قو ٪القحق۱ل ٪فقي ٪اݚمقن٪
الدولي٪تحت۱ج٪إلݓ٪التܯ۱ون٪واإلتزا݄٪من٪جميع٪اݚطراف ٪ا٪۸الܯاق۷
نظرة٪ومراجܯ٪:۷التزا݄٪السي۱س٪۷الخ۱رجي٪۷والتنموي٪۷اݚلم۱ني٪۷من ٪ع6110٪݄۱
ة۱ن٪جميع٪الحضور٪متܷܻين٪بۧن٪اللجم٪۸۱ع݃ݓ٪مرةز٪التج۱رة٪الܯ۱لمي٪في٪نيويورܼ٪في٪00٪ۦي݃ول٪6110٪والحر٪۲التي٪ق۱دتقلق٪ ۱القوايق٪ ۸۱القمقتقحقدة ٪فقي ٪ۦعقܻق ٪ ۲۱لقܼ ٪فقي٪
ۦفغ۱نست۱ن٪نܻط٪۷تحول٪في٪اإلتزا݄٪السي۱س٪۷الخ۱رجي٪۷واݚمن٪اݚلم۱ني ٪حيث٪ۦش۱ر٪سܯ۱دة٪الن۱ئ٪۲إلݓ٪ۦنه٪بܯد٪الܯمل٪الܯسةرݔ٪الن۱جح٪ضد٪ط۱لب۱ن ٪ة۱ن٪اإعتܻق۱د ٪السق۱ئقد ٪ۦنقه٪
ت݄٪التغ݃٪۲ع݃ݓ٪ۦةبر٪التحدي٪ ۸۱إا٪ۦنه٪ل݄٪يتوفر ٪ن٪ܼ۱منلج٪ش۱مل٪لܷترة٪م٪۱بܯد٪التدخل٪الܯسةرݔ ٪وع݃ݓ٪الرغ݄٪ۦن٪وضع٪حܻوܸ٪اإنس۱ن٪م۱زال٪متوتر٪فضا٪عن٪التحقديق٪۸۱
التنموي٪۷الةبيرة ٪إا٪ۦنه٪يج٪۲اإعتراف٪بوجود٪تܻد݄٪م݃موس٪من ٪ع٪ 6110٪݄۱ۦم٪۱فيم٪۱يتܯܸ݃٪بمواجل٪۷التحدي٪۸۱الرا ن٪۷ةم٪۱في٪م۱لي٪وليبي٪۱والܻقرن ٪اݚفقريقܻقي ٪فق۱نقه ٪مقن٪
المل݄٪ۦن٪نتܯ݄݃٪من٪ۦخط۱ء٪الم۱ضي٪واإعتراف٪بۧن٪الجيش٪وحده٪غير٪ق۱در٪ع݃ݓ٪حل٪مش۱ةل٪الدول٪المنل۱رة٪والضܯيܷ٪ ۷عوض٪۱عن ٪لܼ٪يج٪۲ۦن٪يتق݄ ٪اإ قتقمق٪ ݄۱بق۱لسقيق۱سق٪۷
التنموي ٪ ۷لܼ٪ۦن٪السا݄٪والرخ۱ء٪اإجتم۱عي٪الش۱مل٪يرتبط۱ن٪إرتب۱ط٪۱وايܻ٪۱ا٪ينܷصان ٪ۦحد٪اݚما݃٪۷التي٪ۦش۱ر٪إليل٪۱سܯ۱دة٪الن۱ئ٪۲ل݃تܯق۱مقل ٪مقع ٪اݚزمق ٪ ۸۱قي ٪مقجقمقوعق٪۷
دول٪المغر٪۲الܯربي٪والتي٪عمܻ٪۸السي۱سي٪۷التنموي٪۷مع٪الم۱ني٪۱بܯد٪ۦحداث٪الربيع٪الܯربي
من۱قش٪۷حي٪۷ومايرة
بܯد٪اإنتل۱ء٪من٪المح۱ضرة٪المتميزة٪والتي٪ۦش۱ر٪فيل٪۱سܯ۱دة٪الن۱ئ٪۲إلݓ٪ۦ مي٪۷فل݄٪السي۱سي٪۷الدولي٪۷والتمييز٪بين٪الدول٪۷واإنس۱ن ٪ۦتيح٪۸الܷرص٪۷ل݃حضور٪ل݃حوار٪ونقܻق۱ش٪
الضيف ٪حيث٪طرح٪ۦحد٪الضيوف٪التسۨ۱ل٪حول٪إمة۱ني٪۷تحول٪قوة٪البشمرة٪۷والمدعوم٪۷من٪الغر٪۲بܯد ٪اإنقتقلق۱ء ٪مقن ٪حقر٪ ۲نقظق٪ ݄۱القدولق٪ ۷إلقݓ ٪ققوة ٪لقمقحق۱ربق٪ ۷القدولق٪۷
المرةزي٪۷في٪بغداد٪ل݃حصول٪ع݃ݓ٪دول٪۷مستܻ݃٪۷في٪ةردست۱ن ٪بدوره٪ۦج٪۲۱سܯ۱دة٪الن۱ئ٪۲ۦن٪مش۱رة٪۷ودع݄٪البشمرة٪۷ج۱ء٪بܯد٪التنسيܸ٪مع٪حةقومق٪ ۷بقغقداد ٪بشقۧن ٪القتقدابقيقر٪
المتخ ة ٪ب۱إض۱ف٪۷إلݓ٪إتب۱ع٪نلج٪عم݃ي٪بسيط٪في٪دع݄٪البشمرة٪۷والتي٪تܯد٪الܻوي٪اݚقوي٪في٪مح۱رب٪۷تنظي݄٪الدول٪۷وجرائمه٪الوحشي۷
ۦم٪۱فيم٪۱يتܯܸ݃٪ب۱لتسۨ۱ل٪حول٪إستܷ۱دة٪صن۱ع٪۷اݚس݃ح٪۷اݚلم۱ني٪۷من٪إرتܷ۱ع٪النܷܻ٪۸۱الخ۱رجي٪۷ل݃بܯا٪۸۱اݚلم۱ني٪۷الܯسةري٪۷في٪الخق۱رج ٪ۦعقر٪ ۲سقܯق۱دة ٪القنق۱ئق٪ ۲عقن ٪رفضقه٪
لل ا٪الطرح٪وۦش۱ر٪إلݓ٪ۦن ٪ن ٪02٪ܼ۱عم݃ي٪۷دولي٪۷ۦلم۱ني٪۷لܻ݃وا٪۸اݚلم۱ني٪۷وا٪يمةن٪الܻول٪من٪خالل٪۱بۧن٪صن۱ع٪۷اݚس݃ح٪۷اݚلم۱ني٪۷تܯتمقد ٪عق݃قيقلق٪ ۱بقدرجق٪ ۷عق۱لقيق٪ ۷وعق݃قݓ٪
الرغ݄٪من٪مܯ۱رض٪۷التدخل٪الܯسةرݔ٪إا٪ۦن٪مة۱فح٪۷اإر ٪۲۱الدولي٪بح۱ج٪۷إلݓ٪تܯ۱ون٪دولي٪وفي٪بܯض٪اݚحي۱ن٪الܯمل٪الܯسةرݔ٪وا٪بد٪من٪وجود٪سي۱س٪۷ۦمني٪۷واضقحق٪۷
ل݃حܷ۱ظ٪ع݃ݓ٪اݚمن ٪وفي٪نل۱ي٪۷المط۱ف ٪ومع ٪لܼ ٪ا٪يمةن٪إا٪إنش۱ء٪نظ݄٪ديمܻراطي٪۷تحتر݄٪فيل٪۱حܻوܸ٪اݚق݃ي٪۷ع݃ݓ٪الرغ݄٪من٪مبدۦ٪اݚغ݃بي٪ ۷والمس ۱م٪۷في٪إستܻقرار ٪دائق݄٪
في٪الشرܸ٪اݚوسط

الس راء ال ر في ل ء مع س دة الن ئ ف لكر ك د

نظم٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ب۱لتܯ۱ون٪مع٪مما݃ي٪۷الج۱مܯ٪۷الܯربيق٪ ۷يقو݄ ٪القاقااق۱ء٪
اݚول٪من٪نوفمبر٪6102٪في ٪فقنقدܸ ٪ۦدلقون ٪بقرلقيقن ٪لقܻق۱ء ٪خق٪ ۱مقع ٪رئقيقس ٪القمقجقمقوعق٪۷
البرلم۱ني٪۷لحز٪۲اإتح۱د٪الديمܻراطي٪المسيحي٪ /٪حقز٪ ۲اإتقحق۱د ٪اإجقتقمق۱عقي ٪القمقسقيقحقي٪
بواي٪۷ب۱ف۱ري٪۱فولةر٪ة۱ودر٪والسܷراء٪الܯر٪۲في٪برلين
ج۱ء ٪ا٪الܻ݃۱ء٪ضمن٪س݃س݃٪۷الܻ݃۱ءا٪۸بين٪رۨس۱ء٪المجمقوعق٪ ۸۱القبقرلقمق۱نقيق٪ ۷فقي ٪القبقرلقمق۱ن٪
اݚلم۱ني٪والدب݃وم۱سيين٪الܯر٪ ۲في٪ۦجواء٪ودي٪۷تب۱دل٪فيل٪۱الح۱ضقرون ٪القمقܯق݃قومق٪ ۸۱حقول٪
التطورا٪۸الرا ن٪۷في٪الشرܸ٪اݚوسط ٪فضا٪عن٪اݚوض۱ع٪اإنس۱ني٪۷والتقوتقر ٪القܯقسقةقرݔ٪
في٪سوري٪۱والܯراܸ ٪فيم٪۱ش۱رܼ٪رئيس٪الجمܯي٪ ۷القدةقتقور ٪ۦوتقو ٪فقيقسقلقوݔ ٪ونق۱ئق٪ ۲رئقيقس٪
الجمܯي٪۷السيد٪حس٪݄۱مܯرف٪في ٪ا٪الܻ݃۱ء٪من٪ج۱ن٪۲الجمܯي۷
٪ب۱إض۱ف٪۷إلݓ٪الوضع٪في٪سوري٪۱والܯراܸ٪ت݄٪من۱قش٪۷موضوع٪۸۱مال٪التܯ۱ون٪بين٪ۦلقمق۱نقيق٪۱
ومنطܻ٪۷الشرܸ٪اݚوسط ٪فضا٪عن٪ۦزم٪۷الاجئين٪والتقي ٪ةق۱نق٪ ۸فقي ٪صق݃ق٪ ۲القمقنق۱قشق٪ ۸۱
فضا٪عن ٪لܼ٪نوقش٪۸الܯاق٪۸۱بين٪ۦلمق۱نقيق٪ ۱والقدول ٪القܯقربقيق٪ ۷فقي ٪القمقجق۱ا٪ ۸السقيق۱سقيق٪۷
واإقتص۱دي٪۷والاܻ۱في٪۷واإجتم۱عي۷
سܯ۱دة٪الن۱ئ٪۲فولةر٪ة۱ودر٪عضوا٪في٪البرلم۱ن٪اݚلم۱ني٪مقنق ٪القܯق٪ 0001٪ ݄۱ومقنق ٪القܯق٪݄۱
٪6112رئيس٪۱ل݃مجموع٪۷البرلم۱ني٪۷عن٪حز٪۲اإتح۱د٪الديمقܻقراطقي ٪القمقسقيقحقي ٪ /٪اإتقحق۱د٪
اإجتم۱عي٪المسيحي٪في٪البرلم۱ن٪اݚلم۱ني ٪

مج ل الت

ن اأقتص د

يلدف٪مج۱ل٪التܯ۱ون٪ااقتص۱دݔ٪إلݓ٪دع݄٪الܯاق٪۸۱اإقتص۱دي٪۷اݚلم۱ني٪۷الܯربي٪۷مم٪۱يس٪݄ ۱في٪تطوير٪المنطܻ٪۷اقتص۱دي٪ ۱وتܯد٪جمܯي٪۷الصداق٪۷اݚلم۱نيق٪ ۷القܯقربقيق٪ ۷حق݃قܻق٪۷
وصل٪بين٪قط۱عي٪السي۱س٪۷وااقتص۱د٪في٪ۦلم۱ني٪۱من٪جل٪۷وبين٪الب݃دان٪الܯربي٪۷من٪جل٪۷ۦخري ٪وتتولݓ٪الجمܯي٪ ۷تقنقظقيق݄ ٪الق݃قܻق۱ءا٪ ۸القلق۱دفق٪ ۷وتقܻقديق݄ ٪القمقܯق݃قومق٪ ۸۱عقن٪
التطورا٪۸ااقتص۱دي٪ ۷فضا٪عن٪اݚنظم٪۷الم۱لي٪۷وإمة۱ني٪۸۱التمويل ٪ةم٪۱تتولݓ٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷تنظي݄٪رحا٪۸لوفود٪إقتصق۱ديق٪ ۷ۦلقمق۱نقيق٪ ۷إلقݓ ٪القبق݃قدان٪
الܯربي٪۷مم٪۱يسل݄٪في٪بن۱ء٪اتص۱ل٪مب۱شر٪مع٪ۦصح٪۲۱الܻرار٪في٪تܼ݃٪الب݃دان٪

أشك ل الت اصل مج ل الت

ن اأقتص د

س س مح ضرا جم ي الصداق ال ربي األم ني "ااقتص د تح المج ر"
تلدف٪س݃س݃٪۷مح۱ضرا٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷الجقديقدة "٪ااققتقصق۱د ٪تقحق٪ ۸القمقجقلقر" ٪إلقݓ ٪القܻق۱ء ٪الضقوء ٪عق݃قݓ ٪السقيق۱سق٪۸۱
ااقتص۱دي٪۷وا٪سيم٪۱الܻض۱ي٪۱ااجتم۱عي٪۷وااقتص۱دي٪۷ل݃ܯاق٪۸۱اݚلم۱ني٪۷الܯربي٪۷واا تم۱م٪۸۱والمص۱لح٪التج۱ري٪۷المشترة٪ ۷فضقا ٪عقن٪
التطورا٪۸ااقتص۱دي٪۷في٪الدول٪الܯربي۷

تنظي رحا ال ف د ااقتص دي
تتولݓ٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷تنظي݄٪رحا٪۸لوفود٪إقتص۱دي٪۷الم۱ني٪۷إلݓ٪الب݃دان٪الܯربي٪ ۷فضا ٪عقن ٪دعق݄ ٪مسق۱عقي ٪القتقحقضقيقر٪
لزي۱را٪۸وفود٪عربي٪۷إلݓ٪الم۱ني٪۱وتنܷي ٪الزي۱را۸

الم تمرا ااستثم ري

الند ا
 ٪محور٪آخر٪مل݄٪في٪مج۱ل٪عمل٪الجمܯي ٪۷و٪تنظي݄٪المۨتمرا٪۸ااستام۱ري٪ ۷والتي٪يت݄٪من٪خالل٪۱ااتص۱ل٪المبق۱شقر ٪مقع ٪صقنق۱ع ٪القܻقرار٪
الܯر٪ ۲وااطاع٪ع݃ݓ٪فر ٪اإستام۱ر٪في٪ب݃دانل݄٪والܷر ٪التج۱ري٪۷وااقتص۱دي٪۷الممةن٪۷بين٪الܯ۱ل݄٪الܯربي٪وۦلم۱ني۱

النش ط

ال لي

من  00/6101ال 6102/00

فيم٪۱ي݃ي٪تجدون٪ق۱ئم٪۷نش۱ط٪۸۱وفܯ۱لي٪۸۱الجمܯي٪۷في٪مج۱ل٪التܯ۱ون٪ااقتص۱دݔ٪من ٪ااجتم۱ع٪ال ݔ٪ۦقي݄٪الܯ٪݄۱الم۱ضي ٪ݚعضق۱ء ٪جقمقܯقيق٪ ۷الصقداقق٪ ۷القܯقربقيق٪ ۷اݚلقمق۱نقيق٪ ۷
تܻ۱رير٪مܷص݃٪۷حول٪نش۱ط ٪۸۱ا٪المج۱ل٪تجدونل٪۱في٪موقع٪الجمܯي٪۷اإلةتروني٪ع݃ݓ٪اإنترنيwww.dafg.eu٪۸

الم تمر األم ني-ال ربي لمرض السرط ن 6101
نظم٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ب۱لتܯ۱ون٪مع٪الج۱مܯ٪۷الطبي٪۷ش۱ريتيه٪-٪برلين٪
ل݃مرة٪الا۱ني٪۷ع݃ݓ٪التوالي٪المۨتمر٪اݚلم۱ني-الܯربي٪لمرضݓ٪السرط۱ن٪وقد ٪دف٪المۨتمر٪
٪وال ݔ٪عܻد٪في٪الܷترة٪من٪60٪٪٪إلݓ٪21ۦةتوبر٪في٪مܻر٪غرف٪۷برلين٪التج۱ري٪-٪۷إلݓ٪التب۱دل٪الܯ݃مي٪بين٪الخبراء٪في٪مج۱ل٪ۦبح۱ث٪ۦمراض٪السرط۱ن ٪تح٪۸شܯ۱ر"٪صي۱غ٪۷
مستܻبل٪الصح٪"۷ن۱قش٪اݚطب۱ء٪وۦس۱ت ة٪الج۱مܯ٪۸۱من٪ۦلم۱ني٪۱والܯديد٪من٪الدول٪الܯربي٪۷
لمدة٪يومين٪في٪برلين٪الح۱ل٪۷الرا ن٪۷ݚبح۱ث٪ۦمراض٪السرط۱ن٪في٪ب݃دانل݄ ٪ب۱إض۱ف٪۷إلݓ٪
لܼ٪٪نوقش٪۸صور٪ۦمراض٪السرط۱ن٪في٪ۦوروب٪۱والܯ۱ل݄٪الܯربي٪وت݄٪وضع٪المب۱د۬٪
التوجيلي٪۷ل݃تܯ۱ون٪اݚلم۱ني٪-٪الܯربي٪المستܻب݃ي٪في٪مج۱ل٪الوق۱ي٪۷الطبي٪۷والتشخي ٪
والܯاج٪من٪ۦمراض٪السرط۱ن
خ ي الحدث
يܯد٪المۨتمر٪وال ݔ٪عܻد٪ݚول٪مرة٪في٪ع٪ 6102٪݄۱ۦول٪مۨتمر٪طبي٪ۦلم۱ني-عربي٪في٪
برلين ٪في ٪ا٪۸الوق٪۸يوفر ٪ا٪المۨتمر٪منص٪۷ل݃تواصل٪الܯربي٪واݚلم۱ني٪ع݃ݓ٪ۦع݃ݓ٪
المستوي٪۸۱الܯ݃مي٪ ۷وقد٪نظ݄٪المۨتمر٪ب۱لتܯ۱ون٪م۱بين٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷و٪الج۱مܯ٪۷الطبي٪۷ش۱ريتيه٪-٪برلين٪بصܷتل٪۱الشريܼ٪الܯ݃مي٪الرئيسي٪ل݃مۨتمر٪من٪
خال٪مرةز٪ۦمراض٪السرط۱ن٪الش۱مل٪والمرموܸ٪وب۱لتܯ۱ون٪ة لܼ٪مع٪غرف٪۷تج۱رة٪برلين٪وشرة٪۷برلين٪ب۱تنر٪لإقتص۱د٪والتةنولوجي٪۱وج۱مܯ٪۷الدول٪الܯربي۷
عمدة برلين ي تتح أعم ل الم تمر
رح٪۲سܯ۱دة٪الدةتور٪إيريܼ٪شܷ۱يتزر٪رئيس٪غرف٪۷تج۱رة٪برلين٪وغرف٪۷الصن۱ع٪۷والتج۱رة٪اݚلم۱ني٪۷ب۱لضيوف٪الةرا݄٪وعبر٪عن٪سܯ۱دته٪بل ا٪المۨتمر ٪بܯد ٪لܼ٪تحدث٪
عمدة٪برلين٪السيد٪م۱يةل٪مولر٪حول٪ۦ مي ٪۷ا٪المۨتمر٪في٪تܯميܸ٪ۦواصر٪التܯ۱ون٪الدولي٪في٪مة۱فح٪۷مال ٪ا٪النوع٪من٪اامراض ٪وق۱ل٪في٪ة݃مته"٪ۦصبح ٪ا٪التب۱دل٪
و٪ۦ مي٪۷متزايدة ٪وخ۱ص٪۷لمة۱فح٪۷اݚمراض٪اݚةار٪خطورة ٪واسيم٪۱مرض٪السرط۱ن ٪حيث٪ا٪يمةن٪ݚحد٪ۦن٪يܷوز٪وحده٪ "٪ةم٪۱تحدث٪عن٪مدين٪۷برلين٪ةموقع٪طبي٪
دولي٪ل݃صح٪۷ومرةز٪مل݄٪ل݃تب۱دل٪الܯ݃مي٪اݚلم۱ني-الܯربي٪م٪۱يجܯ݃ل٪۱المة۱ن٪اݚمال٪لܯܻد٪مال ٪ه٪المۨتمرا٪۸الܯ۱لمي۷
 ٪ةم٪۱تحدث٪سܯ۱دة٪السܷير٪عبدالرحمن٪محمد٪س݃يم۱ن٪الخ݃يܷي(٪عميد٪السܷراء٪الܯر٪۲في٪ۦلم۱ني٪۱وسܷير٪دول٪۷قطر)٪ني۱ب٪۷عن٪السܷراء٪الܯر٪۲ا݄٪ق٪رۦ٪۸ة݃م٪۷سܯ۱دة٪السܷير٪
الدةتور٪بدر٪الدين٪الܯالي(٪ن۱ئ٪۲اݚمين٪الܯ٪݄۱ل݃ج۱مܯ٪۷الܯربي٪ ۷ورئيس٪قس݄٪الشۨون٪ااجتم۱عي٪۷فيل٪)۱من٪قبل٪السيد٪مش۱رݔ٪الجسمي٪من٪بܯا٪۷ج۱مܯ٪۷الدول٪الܯربي٪۷في٪
برلين ٪بدوره٪ۦعر٪۲السيد٪شول٪۸من٪وزارة٪الصح٪۷ااتح۱دي٪۷اݚلم۱ني٪۷عن٪سܯ۱دة٪الوزرة٪بدع݄ ٪ا٪المۨتمر ٪فيم٪۱ة۱ن٪۸الة݃م٪۷اݚخيرة٪في٪حܷل٪اݚفتت۱ح٪لسܯ۱دة٪الدةتور٪
ۦوتو٪فيسلوݔ٪رئيس٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪ ۷ة۱ن ٪ا٪المۨتمر٪فرص٪۷من۱سب٪۷لجمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ل݃ترحي٪۲ب۱لوفود٪المش۱رة٪۷ب۱لمۨتمر٪والܯديد٪من٪
البܯا٪۸۱الدب݃وم۱سي٪۷الܯربي٪ ۷بدور ݄٪ۦش۱ر٪الܯديد٪من٪مما݃ين٪السܼ݃٪الدب݃وم۱سي٪الܯربي٪إلݓ٪ۦ مي ٪۷ا٪المۨتمر٪في٪تܯزيز٪التܯ۱ون٪اݚلم۱ني٪-الܯربي٪وخ۱ص٪۷في٪مج۱ل٪
ۦبح۱ث٪ۦمراض٪السرط۱ن ٪في٪الخت٪݄۱تحدث٪اݚست٪ ۱الدةتور٪ۦولريش٪ةي݃لولز(٪الܻ۱ئ݄٪بۧعم۱ل٪مدير٪مرةز٪ش۱ريتيه٪الش۱مل٪ل݃سرط۱ن)٪ني۱ب٪۷عن٪ال݃جن٪۷الܯ݃مي٪۷ل݃مۨتمر٪وۦةد٪
ع݃ݓ٪نج۱ح٪ۦعم۱ل٪المۨتمر٪في٪الܯ٪݄۱الم۱ضي ٪وال ݔ٪ۦسܷر٪عن٪تܯميܸ٪التܯ۱ون٪الܯمل٪الܯربي-اݚلم۱ني٪في٪ۦبح۱ث٪ۦمراض٪السرط۱ن ٪و و٪اݚمر٪ال ݔ٪سيسل݄٪في٪انج۱ح٪
ۦعم۱ل٪المۨتمر٪لل ا٪الܯ٪ ݄۱يمةن٪اإطاع٪ع݃ݓ٪تܷ۱صيل٪المح۱ضرا٪۸وۦوراܸ٪الܯمل٪المختܷ݃٪۷في٪برن۱مج٪المۨتمر
تشخيص عاج أمراض السرط ن  -المح ر الرئيس ل م تمر
دار٪۸مح۱ور٪النܻ۱ش٪ومح۱ضرا٪۸المۨتمر٪لمدة٪يومين٪حول٪تشخي ٪وعاج٪ۦمراض٪السرط۱ن ٪فܯ݃ݓ٪سبيل٪الما۱ل ٪ة۱ن٪۸بܯض٪المح۱ضرا٪۸تتمحور٪حول٪إدارة٪
وعاج٪اݚنواع٪المختܷ݃٪۷ل݃سرط۱ن٪وۦ مي٪۷ودور٪اإرش۱د٪النܷسي٪مع٪الترةيز٪بشةل٪خ٪ ۱ع݃ݓ٪الجوان٪۲الاܻ۱في٪۷المختܷ݃٪۷واسيم٪۱في٪فيم٪۱يتܯܸ݃٪ب۱لوضع٪في٪ۦوروب٪۱
والܯ۱ل݄٪الܯربي ٪ب۱إض۱ف٪۷إلݓ ٪لܼ٪تحدث٪الܯديد٪من٪المختصيين٪في ٪ا٪المج۱ل٪من٪ۦلم۱ني٪۱والܯديد٪من٪الدول٪الܯربي٪۷مال٪:مصر٪والܯراܸ٪واليمن٪واݚردن٪وعم۱ن٪
وف݃سطين٪والسܯودي٪۷والسودان ٪فيم٪۱ة۱ن٪ل݃مش۱رةين٪اݚلم۱ن٪من٪الج۱مܯ٪۷الطبي٪۷ش۱ريتيه٪-٪برلين٪حضورا٪قوي٪۱في ٪ا٪المۨتمر ٪تجدر٪ااش۱رة٪إلݓ٪مش۱رة٪۷الܯديد٪من٪
الخبراء٪واݚطب۱ء٪االم۱ن ٪و٪اݚصول٪الܯربي٪۷في٪الحضور٪والمن۱قش۸۱
م تمر ه لتب دل ال مي األم ني ال ربي
وضع٪المۨتمر٪اݚلم۱ني٪الܯربي٪لمة۱فح٪۷ۦمراض٪السرط۱ن٪اݚسس٪والسبل٪الجديدة٪ل݃تܯ۱ون٪الܯ݃مي٪والطبي٪واسيم٪۱في٪مج۱ل٪ۦمراض٪السرط۱ن٪وعاجه ٪ل ا٪ف۫نه٪من٪
اݚ مي٪۷ۦن٪يستمر٪المۨتمر٪سنوي٪۱وبصورة٪دائم٪۷لوضع٪المب۱د۬٪التوجيلي٪۷واݚس۱سي٪۷لتܯ۱ون٪ع݃مي٪مشترܼ٪وبشةل٪موسع ٪تتܻد݄٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷
بخ۱ل ٪الشةر٪والتܻدير٪إلݓ٪ةل٪الداعمين٪والرع۱ة٪ݚعم۱ل ٪ا٪المۨتمر٪و ݄٪الس۱دة٪:شرة٪۷ع۱ل݄٪الط٪۲المحدودة٪وشرة٪۷تونترا٪ل݃تܻني٪۸۱الطبي٪۷المحدودة٪وبةس݃ت٪۱دويتش݃ند٪
المحدودة٪وۦمجين٪المحدودة ٪ومۨسس٪۷روش٪ف۱رم٪۱وشرة٪۷استرا٪زينية٪۱ووزارة٪الصح٪۷اݚلم۱ني۷

ل ء جم ي الصداق ال ربي األم ني مع فد ف سطيني
رحب٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷وب۱لتܯ۱ون٪مع٪مما݃ي٪۷بܯا٪۷ف݃سطين٪الدب݃وم۱سي٪۷
في٪برلين٪يو݄٪اݚانين٪الموافܸ٪١٢٪نوفمبر٪6102٪في٪مܻر٪الجمܯي٪۷ب۱لوفد٪الܷ݃سطني٪
الزائر٪ل݃حديث٪حول٪إمة۱ني٪۸۱التܯ۱ون٪بين٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷والمۨسس٪۸۱
الܷ݃سطيني٪ ۷حيث٪ض݄٪الوفد٪مم݃اين٪عن٪الܻط۱ع٪الܯ٪݄۱الܷ݃سطيني ٪بم٪۱في ٪لܼ٪وزارة٪
الخ۱رجي٪۷والليئ٪۷الܯ۱م٪۷لإستام۱ر٪ومم݃اين٪عن٪الܻط۱ع٪الخ٪ ۱الܷ݃سطيني ٪خال ٪ا٪
الܻ݃۱ء٪ت݄٪من۱قش٪۷اݚوض۱ع٪اإقتص۱دي٪۷في٪ف݃سطين٪وآلي٪۸۱وخطوا٪۸التܯ۱ون٪المستܻب݃ي ٪
تܯمل٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ومن ٪تۧسيسل٪۱في٪يوليو٪6112٪ع݃ݓ٪دع݄٪الܻط۱ع٪
الخ٪ ۱الܷ݃سطيني٪والمۨسس٪۸۱الܯ۱م٪۷الܷ݃سطيني۷
تܯود٪ج ور ٪ا٪التواصل٪إلݓ٪الحم݃٪۷الترويجي٪۷لܷ݃سطين٪التي٪نظمتل٪۱جمܯي٪۷الصداق٪۷
الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ب۱لتܯ۱ون٪مع٪مما݃ي٪۷بܯا٪۷ف݃سطين٪الدب݃وم۱سي٪۷في٪برلين٪قي٪شلر٪م۱يو٪
٪6102وۦستمر٪۸من٪2٪إلݓ٪2٪م۱يو٪في٪مدين٪۷برلين٪وميونيخ ٪والتي٪ش۱رܼ٪بل٪۱وفد٪
رفيع٪المستوي٪من٪رج۱ل٪اݚعم۱ل٪الܷ݃سطينيين٪وۦتيح٪۸له٪الܷرص٪۷لمدة٪ااا٪۷ۦي٪݄۱
ل݃تواصل٪وتܻدي݄٪المۨسس٪۸۱الܷ݃سطيني٪۷ل݃شرة٪۸۱اݚلم۱ني٪۷والمۨسس٪۸۱السي۱سي٪۷ةشريܼ٪ل݃تج۱رة٪واإستام۱ر ٪تلدف٪الحم݃٪۷الترويجي٪۷لܷ݃سطين٪والتي٪ة۱ن٪۸برع۱ي٪۷
ن۱ئ٪۲المستش۱رة٪ووزير٪اإقتص۱د٪اݚلم۱ني٪سيغم۱ر٪غ۱برييل٪-٪نظرا٪إلݓ٪طبيܯتل٪۱التܯ۱وني٪-۷إلݓ٪زي۱دة٪وتܯميܸ٪الܯاق٪۸۱الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷من٪ۦجل٪تܯزيز٪التنمي٪۷
اإقتص۱دي٪۷في٪المنطܻ٪ ۷وال ݔ٪يمال٪ۦحد٪ۦ ݄٪اݚ داف٪التي٪تسܯݓ٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷إلݓ٪ترسيخل٪۱ضمن٪مج۱ل٪التܯ۱ون٪اإقتص۱دݔ
من٪ۦجل٪تܯزيز٪التب۱دل٪والتܯ۱ون٪سوف٪تܯمل٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷والبܯا٪۷الܷ݃سطيني٪۷في٪ۦلم۱ني٪۱ع݃ݓ٪تܯميܸ٪وتوسيع٪التܯ۱ون٪المميز٪الܻ۱ئ݄٪بينلم٪۱في٪
المستܻبل

مصر :ب د ال رص
استܯدادا٪ل݃زي۱رة٪المشترة٪۷إلݓ٪جملوري٪۷مصر٪الܯربيق٪ ۷مقن ٪ ٥٪إلقݓ ٪ ١٣٪إبقريقل ٪٥١١٢٪
عܻد٪۸وزارة٪الشۨون٪اإقتص۱ديق٪ ۷ووزارة ٪اإعقا݄ ٪والقطق۱قق٪ ۷والقتقةقنقولقوجقيق٪ ۱القبق۱فق۱ريق٪۷
وجمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷إجتم۱عق٪ ۱تقحقضقيقريق٪ ٪ ۱فقي ٪ ١٢٪مق۱رس ٪ ٥١١٢٪تقحق٪۸
عنوان٪"٪مصر٪ب݃د٪الܷر ٪ :اإسقتقاقمق۱ر ٪والقܷقر ٪القتقجق۱ريق٪ ۷لق݃قشقرةق٪ "۸۱وققد ٪حضقر٪
خصيص٪۱لل ا٪اإجتم۱ع٪الس۱دة٪محمد٪خاف٪وۦس۱م٪۷ب۱ش٪۱من٪الܻس݄٪اإقتص۱دݔ٪والتجق۱رݔ٪
في٪السܷ۱رة٪المصري٪۷في٪برلين٪إلݓ٪مدين٪۷ميونخ
٪في٪بداي٪۷اإجتم۱ع٪رح٪۲سܯ۱دة٪سةرتير٪الدول٪۷السيد٪فرانز٪جوزيف٪بق۱لضقيقوف ٪القةقرا݄٪
في٪وزارة٪اإقتص۱د٪الب۱ف۱ري٪ ۷وشةر٪ن۱ئ٪۲رئيس ٪جقمقܯقيق٪ ۷الصقداقق٪ ۷القܯقربقيق٪ ۷اݚلقمق۱نقيق٪۷
اݚست٪ ۱الدةتور٪رودنستوܼ٪ع݃ݓ٪التܯ۱ون٪المشترܼ٪وع݃ݓ٪تنظي݄ ٪ه٪الزي۱را٪۸المشقتقرةق٪۷
إلݓ٪مصر٪في٪شلر٪إبريل ٪وۦش۱ر٪في٪ة݃مته٪إلݓ٪الܯاق٪۸۱اإقتص۱دي٪۷الوايܻ٪ ۷بقيقن ٪مصقر٪
وواي٪۷ب۱ف۱ري٪ ۱إ ٪وصل٪حج݄٪التب۱دل٪التج۱رݔ٪بينلم٪۱فقي ٪عق٪ ٥١١٢٪ ݄۱إلقݓ ٪مق݃قيق۱ريقورو٪
منل݄٪221٪م݃يون٪واردا٪۸من٪مصر ٪ويܯمل ٪فقي ٪القܻقطق۱ع ٪القتقجق۱رݔ ٪واإققتقصق۱دݔ ٪مقع٪
مصر٪م٪۱يܻ۱ر ٪211٪۲شرة٪۷ومستامر٪من٪واي٪۷ب۱ف۱ري٪۱منل٪۱الܯديد٪من٪الشرة٪۸۱الܯ݃مي٪۷المشلورة٪مال٪سيمنس٪وش۱يܷ݃ر٪وم۱ن٪وبي٪ا݄٪دب݃يو
تܯد٪مصر٪واحدة٪من٪الدول٪اإستراتيجي٪۷وتܻد݄٪الܯديد٪من٪الܷر ٪اإقتص۱دي٪۷والتج۱ري٪ ۷إ ٪ينظر٪إلݓ٪البني٪۷التحتي٪۷ةواحدة٪من٪ۦ ݄٪الܻط۱ع٪۸۱الن۱مي٪۷في٪الب݃د٪ةقمق٪ ۱يقنقظقر٪
إلݓ٪مج۱ا٪۸التنمي٪۷الحضري٪۷والصن۱ع٪۸۱والطرܸ٪والط۱ق٪۷واإسة۱ن٪من٪المج۱ا٪۸الل۱م٪۷لإستام۱ر ٪ةم٪۱ي݃ܯ٪ ۲مقوققع ٪مصقر ٪اإسقتقراتقيقجقي ٪ةقنقܻقطق٪ ۷وصقل ٪بقيقن ٪ۦ ق݄٪
اݚسواܸ٪الܯ۱لمي٪۷عبر٪قن۱ة٪السويس٪دورا۱ ٪م٪۱في٪زي۱دة٪ۦ مي ٪۷ا٪الب݃د٪واإستام۱ر٪بل۱
بدوره٪شةر٪اݚست٪ ۱الدةتور٪راندولف٪رودنسوܼ٪سܯ۱دة٪سةرتير٪الدول٪۷ع݃ݓ٪التܯ۱ون٪المشترܼ٪وع݃ݓ٪إستض۱ف٪۷اإجتم۱ع٪التحضيرݔ٪لزي۱رة٪الوفد٪إلقݓ ٪مصقر ٪وۦشق۱ر ٪فقي٪
ة݃مته٪إلݓ٪ۦ مي٪۷مصر٪والترةيب٪۷السة۱ني٪(٪۷الش۱ب٪)۷لل ا٪الب݃د٪وال ݔ٪يܯد٪سوق٪۱ملم٪۱جدا٪ويدل٪ع݃ݓ٪اإمة۱ني(٪۷الةبيرة)٪والل۱م٪ ۷فضا٪٪عن ٪لܼ٪ف۫ن ٪القمقنقتقجق٪ ۸۱اݚلقمق۱نقيق٪۷
"صنع٪في٪ۦلم۱ني ٪"۱ا٪۸إقب۱ل٪وترحي٪۲شديد٪في٪مصر ٪اݚبوا٪۲اإستام۱ري٪۷واإقتص۱دي٪۷في٪مصر٪مܷتوح٪ ۷ل ا٪تلدف٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷من٪خال ٪عقمق݃قلق٪۱
ع݃ݓ٪تܯزيز٪التܯ۱ون٪اإقتص۱دݔ٪بين٪ۦلم۱ني٪۱ومصر٪ودع٪۱الشرة٪۸۱اݚلم۱ني٪۷إلݓ٪اإستܷ۱دة٪من ٪ه٪الܷرص٪۷والتي٪سوف٪تسل݄ ٪فقي ٪نقلق۱يق٪ ۷القمقطق۱ف ٪إلقݓ ٪تقܯقزيقز ٪القتقنقمقيق٪۷
اإقتص۱دي٪۷في٪المنطܻ۷
في٪نل۱ي٪۷ة݃مته٪دع٪۱اݚست٪ ۱الدةتور٪رودتشتوܼ٪مما݃ي٪الشرة٪۸۱إلݓ٪اإنضم٪݄۱إلݓ٪الوفد٪ال ݔ٪سوف٪يزور٪مصر٪في٪شلر٪إبريل٪لقإطقاع ٪عق݃قݓ ٪القوضقع ٪القܻق۱ئق݄  ٪قنق۱لقܼ٪
بشةل٪مب۱شر٪والحصول٪ع݃ݓ٪المܯ݃وم٪۸۱من٪مص۱در ٪۱المب۱شرة٪وبن۱ء٪عاق٪۸۱وشبة٪۷تواصل٪بين٪الطرفيقن ققد݄ ٪ضقيقܷق٪ ۱اإجقتقمق۱ع ٪السقيقد ٪مقحقمقد ٪خقاف ٪رئقيقس ٪القܻقسق݄٪
اإقتص۱دݔ٪والتج۱رݔ٪في٪السܷ۱رة٪المصري٪۷في٪برلين٪والسيد٪ۦس۱م٪۷ب۱ش٪۱مܯ݃وم٪۸۱ولمح٪۷عن٪ۦ ݄٪اإستام۱را٪۸واإعم۱ل٪التج۱ري٪۷واإقتص۱دي٪۷الحق۱لقيق٪ ۷فقي ٪مصقر(ۦدنق۱ه٪
يمةن٪تحميل٪مܯ݃وم٪۸۱مܷص݃٪۷لل ه٪الغ۱ي)۷

السيد۱ ٪نز٪يوخي݄٪ب݃يس٪عضو٪شرة٪۷ب۱ور٪المتخصص٪۷في٪ۦعم۱ل٪اإعم۱ر٪واإنش۱ء٪المسۨول٪عن٪فرع٪الشرة٪۷في٪مصر٪تحقدث ٪عقن ٪خقبقرتقه ٪وخقبقرة ٪شقرةقتقه ٪ةقۧحقدي٪
الشرة٪۸۱الن۱جح٪۷في٪مصر ٪وقد݄٪مܯ݃وم٪۸۱مب۱شرة٪ومܷيدة٪ل݃حضور٪حول٪قص٪۷نج۱ح٪الشرة٪۷في٪مصر ٪فخال٪عرضه٪ۦعطݓ٪لمحم٪۷عن ٪تق۱ريقخ ٪الشقرةق٪ ۷فقي ٪مصقر٪
(ب۱ورايجيب٪)۸والتي٪تܯمل٪من ٪عܻود٪في٪مصر٪حيث٪تۧسس٪۸ب۱ورايجي٪۸في٪ع٪0010٪݄۱مع٪شريܼ٪مح݃ي٪ةشرة٪۷مصري٪۷مس ۱م٪ ۷وۦش۱ر٪ۦنه٪ة۱ن٪عق݃قݓ ٪الشقرةق٪ ۷تقܯق݃ق݄٪
الشيء٪الةاير٪في٪البداي٪۷إا٪ۦن٪فترة٪منتصف٪التسܯين٪۸۱قد٪شلد٪۸نمو٪الشرة٪۷والتي٪ۦصبح٪۸تحܻܸ٪ۦرب۱ح٪ونمو٪متميز٪بشةل٪مستمر٪من ٪ع٪6111٪݄۱ويܯةس ٪ا٪القنقمقو٪
حج݄٪اإستام۱را٪۸ل݃شرة٪۷في٪الموقع٪حيث٪زاد٪حج݄٪اآلي٪۸۱ومة۱ت٪۲الشرة٪۷في٪مصر٪فضا٪عن٪عدد٪الܯ۱م݃ين٪في٪الشرة٪۷في٪مصر
ۦحد٪ۦسب٪۲۱نج۱ح٪الشرة ٪۷و٪الܻي۱دة٪المح݃ي٪۷المصري٪۷ل݃شرة٪۷حيث٪وضܯ٪۸اإدارة٪بۧيدݔ٪مصري٪۷مح݃ي٪ ۷ۦݔ٪ۦصبح٪الموقع٪يدار٪من٪ققبقل ٪فقريقܸ ٪مصقرݔ ٪مقحق݃قي ٪لقدي٪
الشرة٪۷ح۱لي٪۱م٪۱يܻ۱ر ٪211٪۲موظف٪يܯم݃ون٪في٪مصر(٪يܯتمد٪الرق݄٪ع݃ݓ٪حج݄٪المشروع٪۸۱والط݃٪ )۲الܯ۱م݃ون٪المصريون٪في٪الشرة٪۷يشܯرون٪ب۱لراح٪ ۷لق ا ٪حصق݃ق٪۸
الشرة٪۷ع݃ݓ٪الܯديد٪من٪الجوائز٪خال٪الـ٪62٪سن٪۷م۱ضي٪ ۷من٪خال٪وجود٪الشرة٪۷في٪مصر٪ف۫نل٪۱تستܷيد٪من٪المن۱فس٪۷الدولي٪ ۷ةم٪۱يقمقةقنقلق٪ ۱اإسقتقܷق۱دة ٪مقن ٪القܯقديقد ٪مقن٪
المشروع٪۸۱المح݃ي٪۷الةبري٪(٪مال٪ح۱لي٪۱اݚنܷ٪ܸ۱تح٪۸قن۱ة٪السويس) ٪ۦةد٪السيد٪ب݃يس٪ع݃ݓ٪عوامل٪نج۱ح٪الشرة٪۷في٪مصر٪والتي٪تتمال٪في٪إعطق۱ء ٪القمقسقۨولقيق٪ ۷ۦو ٪جقܯقل٪
المسۨولي٪۷في٪ۦيدݔ٪مصري٪۷فضا٪عن٪إستخدا݄٪التةنولوجي٪۱الحديا٪۷والجيدة٪إض۱ف٪۷إلݓ٪التدري٪۲والموظف٪الجيد٪والاܻ٪۷والܻر٪۲الشخصقي ٪والقتقܯق۱مقل ٪بشقةقل ٪عق۱دل ٪بقيقن٪
الموظܷين٪وحوسب٪۷الشرة٪۷وۦخيرا٪المراقب٪۷الم۱لي٪۷الجيدة بܯد ٪لܼ٪وضمن٪برن۱مج٪ااجتم۱ع٪قد݄٪السيد٪فرانܼ٪ة݃ونسير ٪مقن ٪بقنقܼ ٪تقنقمقيق٪ ۷الصق۱درا٪ ۸إمقةق۱نقيق٪ ۸۱القتقمقويقل٪
الخ۱ص٪۷بمصر٪وا٪سمي٪۱الܻض۱ي٪۱الخ۱ص٪۷ب۱لص۱درا٪۸إلݓ٪مصر ٪وتمويل٪المشروع٪۸۱مال٪مشروع٪۸۱قط۱ع٪الط۱ق٪۷الةلرب۱ئي۷

رئيس ال زراء المصر يست بل فد جم ي الصداق ال ربي األم ني

رئيس٪الوزراء٪المصرݔ٪يستܻبل٪وفد٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪ ۷اݚلقمق۱نقيق۷اتقيقحق٪ ۸القܷقرصق٪۷
ل݃مش۱رةين٪في٪الوفد٪المشترܼ٪لجمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ووزارة٪الدول٪ ۷القبق۱فق۱ريق٪۷
ل݃شۨون٪ااقتص۱دي٪۷وااعامي٪۷والط۱ق٪۷والتةنولوجي٪۱إلݓ٪مصر٪في٪الܷترة٪من٪٥٪إلݓ ٪١٣٪
إبريل٪٥١١٢٪الحصول٪ع݃ݓ٪مܯ݃وم٪۸۱مܷص݃٪۷ودقيܻ٪۷وايض۱ح٪۸۱حول٪فر ٪ااستاقمق۱ر٪
في٪مصر٪من٪مص۱در ٪۱ااس۱س ٪فضا٪عن ٪لܼ٪ة۱ن٪۸زي۱رة٪الوفد٪وال ݔ٪ش۱رܼ٪بقه ٪22٪
مش۱رة٪۱وبرئ۱س٪۷سةرتير٪الدول٪۷في٪واي٪۷ب۱ف۱ري٪۱السيقد ٪فقرانقز ٪جقوزيقف ٪ونق۱ئق٪ ۲رئقيقس٪
جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷اݚست٪ ۱راندولقف ٪رودنسقتقوܼ ٪فقرصق٪ ۷اقمقيقنق٪ ۷لقتقܯقمقيقܸ٪
الܯاق٪۸۱الܻ۱ئم٪۷بين٪ااطراف٪المختܷ݃٪۷وبن۱ء٪عاق٪۸۱جديدة٪بيقن ٪اعضق۱ء ٪القوفقد ٪ورجق۱ل٪
ااعم۱ل٪في٪ةا٪الب݃دين
ل ءا سي سي في ال هرة
تميز٪اليو݄٪ااول٪لبرن۱مج٪الزي۱رة٪إلݓ٪مصر٪بܻ݃۱ءا٪۸سي۱سي٪۷رفيܯ٪۷المستوي٪في٪الܻ ۱قرة؛٪
إ ٪التܻݓ٪الوفد٪سܯ۱دة٪وزير٪ااسة۱ن٪والمرافܸ٪والمجتمܯ٪۸۱الܯمراني٪۷القدةقتقور ٪مصقطقܷقݓ٪
مدبولي ٪فنمو٪السة۱ن٪المرتܷع٪في٪مصر٪والتوسع٪الܯمراني٪المتزايد٪وااحت۱ج٪۸۱المتزايدة٪لاسة۱ن٪والبني٪۷التحتي٪ ۷ونظرا ٪لقبقرنق۱مقج ٪القطقمقوح ٪الق ݔ ٪تسقܯقݓ ٪مصقر ٪إلقݓ٪
تحܻيܻه٪ف۱ن ٪ن٪ܼ۱فرص٪۷استام۱ري۱ ٪۷ئ݃٪۷ل݃مستامرين٪والشرة۱ء٪ااقتص۱ديين٪الدوليين٪ل݃مش۱رة٪۷في٪مال ٪ه٪المشروع٪ ۸۱فضا٪عن٪انل٪۱تܯد٪فر ٪مايرة٪لا قتقمق٪ ݄۱وا٪
سيم٪۱لܻ݃ط۱ع٪ااقتص۱دݔ٪والشرة۱ء٪الدوليين ٪ة۱ن٪موضوع٪البني٪۷التحتي٪۷من٪ا ݄٪الموضوع٪۸۱التي٪ت݄٪من۱قشتل٪۱في٪وزارة٪التخطيط؛٪إ ٪ت݄٪استܯراض٪الخطقط ٪فقي ٪مقجق۱ل٪
النܻل ٪مال٪:الموانن ٪والدع݄٪ال݃وجستي٪ل݃سةܼ٪الحديدي٪۷والطرܸ ٪فضا٪عن ٪لܼ٪ت݄٪تܻدي݄٪عرض٪مܷصل٪حول٪خطط٪التنمي٪۷المستدام٪۷في٪مصر٪(٪مصر ٪ )6121٪بقܯقد٪
لܼ٪ت݄٪استܻب۱ل٪الوفد٪في٪مܻر٪الليئ٪۷الܯ۱م٪۷لاستام۱ر٪والمن۱طܸ٪الحرة٪من٪قبل٪مدير٪الليئ٪۷السيد٪عاء٪عمر٪وفريܸ٪عمل٪الليئ٪ ۷وتܯد ٪القلقيقئق٪ ۷عضقو ٪اسق۱س ٪وفقܯق۱ل ٪فقي٪
وزارة٪ااستام۱رالمصري٪ ۷وحܻ݃٪۷وصل٪مع٪المستامرين٪ااج۱ن٪ ۲وقد٪قد݄٪اݚست٪ ۱عاء٪وفريܸ٪عمل٪الليئ٪۷شرح٪۱مܷصا٪حول٪عمل٪الليئ٪۷ونش۱ط۱تل٪۱وا٪سيم٪۱القنقشق۱ط٪
ااقتص۱دݔ٪في٪منطܻ٪۷قن۱ة٪السويس٪الجديدة ٪بܯد ٪لܼ٪التܻݓ٪رئيس٪الوفد٪السيد٪ن۱ئ٪۲رئيس٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪ ۷وسقةقرتقيقر ٪القدولق٪ ۷القبق۱فق۱رݔ ٪بسقܯق۱دة ٪رئقيقس٪
مج݃س٪الوزراء٪المصرݔ٪السيد٪شريف٪اسم۱عيل؛٪إ ٪تن۱ول٪الܻ݃۱ء٪زي۱رة٪الوفد٪والغ۱ي٪۷منل٪٪ ۱ة۱ن٪حܷل٪ااستܻب۱ل ٪وال ݔ٪اقي݄٪في٪مܻر٪سܯ۱دة٪السقܷقيقر ٪االقمق۱نقي ٪فقي ٪مصقر٪
السيد٪يوليوس٪جورج  ٪و٪ب۱ةورة٪نش۱ط٪۸۱اليو݄٪ااول٪من٪الزي۱رة٪وفرص٪۷امين٪۷ل݃وفد٪لبن۱ء٪صداق۸۱
زي رة الت س

الجديدة ل ن ة الس يس محط سيمنز لت ليد الك رب ء

اط݃ع٪الوفد٪في٪اليو݄٪الا۱ني٪من٪زي۱رته٪إلݓ٪مصر٪ع݃ݓ٪اعم۱ل٪التوسܯ٪۷الجديدة٪لܻن۱ة٪السويس؛٪إ ٪استܻبل٪الوفد٪رئيس ٪يئ٪۷قنق۱ة ٪السقويقس ٪القܷقريقܸ ٪مقلق٪ ۲۱مقلقمقيقش ٪وققد݄٪
شرح٪۱مܷصا٪لبرن۱مج٪عمل٪الليئ٪۷ونش۱ط٪۸۱التوسܯ٪۷الجديدة ٪واستܯرض٪الܷريܸ٪مل٪۲۱آلي٪۷الܯمل٪في٪الܻن۱ة ٪فܻد٪اش۱ر٪الܷريܸ٪مقلق٪ ۲۱إلقݓ ٪ان ٪القبقواخقر ٪وحقرةق٪ ۷القنقܻقل٪
البحرݔ٪في٪الܻن۱ة٪ة۱ن٪۸تۧخ ٪وقت٪۱طويا؛٪إ ٪ة۱ن٪۸البواخر٪تسير٪ب۱تج۱ه٪واحد٪فܻط٪ام٪۱اآن٪ومع٪التوسܯ٪۷الجديدة٪ف۱ن٪السܷن٪تسير٪بةا٪ااتج ۱ين٪مܯ٪۱وفي٪القوقق٪ ۸نقܷقسقه ٪
و و٪اامر٪ال ݔ٪س٪݄ ۱في٪خܷض٪تة۱ليف٪النܻل٪البحرݔ ٪وال ݔ٪يمةن٪مش ۱دته٪بشةل٪واضح ٪فضا٪عن ٪لܼ٪اش۱ر٪الܷريܸ٪مل٪۲۱إلݓ٪ان٪اعم۱ل٪التوسܯ٪۷ة۱ن٪مخطقط ٪لقلق٪۱
ان٪تت݄٪خال٪ااث٪سنوا٪۸ولةن٪ت݄٪انج۱ز ٪۱خال٪سن٪۷واحدة٪دون٪حدوث٪اݔ٪حوادث٪خطيرة ٪واةد٪الܷريܸ٪انه٪امر٪يج٪۲ان٪نةون٪فخورين٪به ٪في ٪نقلق۱يق٪ ۷القزيق۱رة ٪إلقݓ٪
قن۱ة٪السويس ٪استܯرض٪الܷريܸ٪مل٪۲۱المشروع٪۸۱ااقتص۱دي٪۷وال݃وجستي٪۷في٪منطܻ٪۷الܻن۱ة٪الجديدة ٪وا٪سيم٪۱المن۱طܸ٪السةق۱نقيق٪ ۷القجقديقدة ٪والقتقي ٪تقمقاقل ٪مقحقط ٪ا قتقمق٪݄۱
واضح٪من٪قبل٪المستامرين٪في٪المنطܻ ۷بܯد ٪لܼ٪اط݃ع٪الوفد٪من٪خال٪رح݃٪۷بحري٪۷عبر٪الܻوار٪۲ع݃ݓ٪التوسܯ٪۷الجديدة٪لܻن۱ة٪السويس٪في٪منطܻ٪۷ااسم۱عي݃ي٪ ۷وتمةنو ٪مقن٪
بن۱ء٪فةرة٪واضح٪۷ودقيܻ٪۷عن٪المشروع٪ ۸۱واش۱رو٪إلݓ٪ا مي ٪۷ه٪المشروع٪۸۱والتي٪يمةن٪ل݃مصرين٪ان٪يةونو٪فخورين٪بل ۱في٪طريܸ٪الܯودة٪إلݓ ٪القܯق۱صقمق٪ ۷القܻق ۱قرة٪

زار٪الوفد٪محط٪۷سيمنز٪ل݃ط۱ق٪ ۷والتي٪تܻع٪ضمن٪مشروع٪الܯ۱صم٪۷الجديدة ٪وتܯمل٪المحط٪۷من٪خال٪توربين٪۸۱الغ۱ز٪والبخ۱ر٪ل݃شرة٪۷سيمنز ٪وسوف ٪يقتق݄ ٪وصق݃قلق٪ ۱مقع٪
شبة٪۷الط۱ق٪۷المصري٪۷نل۱ي ٪۷ا٪الܯ٪݄۱لتس٪݄ ۱بجزء٪من٪مص۱در٪الط۱ق٪ ۷وتۧمل٪الشرة٪۷اانتل۱ء٪من٪وصل٪شبة٪۷الط۱ق٪۷من٪خال٪ااث٪محط٪۸۱اخري٪لرفع٪نسب٪۷القطق۱قق٪۷
إلݓ٪%٪21٪بح݃ول٪ع٪ 6101٪݄۱مم٪۱يس٪݄ ۱في٪الحد٪من٪النܻ ٪في٪الط۱ق۷؛٪نظرا٪لا مي٪۷الحيوي٪۷لل ا٪المشروع٪لمصر  ٪ن٪۱تجدون٪مܯ݃وم٪۸۱مܷص݃ق٪ ۷حقول ٪مشقروعق٪۸۱
شرة٪۷سيمنز٪في٪مصر

ل ءا ت يمي

ترب ي

اقتص دي

في٪صبيح٪۷اليو݄٪ااخير٪من٪الزي۱رة٪ق٪݄۱الوفد٪بزي۱رة٪المدرس٪۷اݚلم۱ني٪۷اانجي݃ي٪۷الا۱نوي٪۷وبدعوة٪من٪مدير ٪۱السيد٪توم۱س٪شرودرـ٪ة݃يمينت۱؛٪إ ٪اط݃ع٪الوفد٪ع݃ݓ ٪نشق۱طق٪۸۱
المدرس٪ ۷وتحداو٪إلݓ٪الطا٪۲من٪المرح݃٪۷الا۱نوي٪ ۷واتيح٪۸الܷرص٪۷للۨاء٪الط݃ب٪۷ل݃حديث٪والتܷ۱عل٪مع٪اعض۱ء٪الوفد٪ونܻل٪افة۱ر ݄٪وطموح۱تل݄٪المستقܻقبق݃قيق٪ ۷بقܯقد  ٪لقܼ٪
زار٪الوفد٪مرةز٪الܯ݃و݄٪االم۱ني؛٪إ ٪تمةن٪الوفد٪من٪ااطاع٪ع݃ݓ٪المرةز٪والحديث٪مع٪مما݃ي٪مخت݃ف٪المۨسس٪۸۱في٪مرةز٪الܯ݃و݄ ٪مال٪:فقراو ٪نقلقرو ٪وجق۱مقܯق٪ ۷مقيقونقخ٪
التܻني٪ ۷في٪نل۱ي٪۷زي۱رة٪الوفد٪إلݓ٪مرةز٪الܯ݃و݄٪تحدث٪مدير٪المرةز٪الدةتور٪روم۱ن٪لوةشيتر٪عن٪التجري٪۷المصري٪۷اݚلم۱ني٪۷المشترة٪۷في٪مج۱ل٪الܯ݃و݄؛٪وارتب۱ط٪المقرةقز٪
مع٪المج݃س٪التصديرݔ٪ل݃صن۱ع٪۸۱اللندسي٪ ۷وقد٪اتيح٪۸الܷرص٪۷خال ٪ا٪الܻ݃۱ء٪الحديث٪وااطاع٪ع݃ݓ٪الܯديد٪من٪التج۱ر٪۲المصري٪۷الن۱جح٪۷في٪السوܸ٪الܯ۱لقمقيق٪ ۷بقܯقد٪
ظليرة ٪لܼ٪اليو݄٪زارالوفد٪برئ۱س٪۷اݚست٪ ۱الدةتور٪ردونستوܼ٪الغرف٪۷اݚلم۱ني٪۷الܯربي٪۷ل݃صن۱ع٪۷والتج۱رة٪ت݃بي٪۷لدعوة٪رئيس٪الغرف٪۷الدةتقور ٪رايقنقر  ٪قيقربقيق۸؛ ٪إ ٪القتقܻقݓ٪
الوفد٪مع٪مما݃ي٪المۨسس٪۸۱ااقتص۱دي٪۷ورج۱ل٪ااعم۱ل٪المصريين ٪ل݄٪تةن٪لܻ۱ءا٪۸الوفد٪تܻتصر٪عق݃قݓ ٪الق݃قܻق۱ءا٪ ۸ااققتقصق۱ديق۷؛ ٪إ ٪ان ٪القوفقد ٪اجقري ٪عقددا ٪مقن ٪الق݃قܻق۱ءا٪۸
السي۱سي٪ ۷فزار٪الوفد٪برئ۱س٪۷سةرتير٪الدول٪۷الب۱ف۱رݔ٪فرانز٪جوزيف٪الج۱مܯ٪۷اݚلم۱ني٪۷في٪الܻ ۱رة ٪فضا٪عن٪لܻ۱ءا٪۸مع٪برلم۱نيين٪مصرييقن ٪ولقܻق۱ء ٪القبق۱بق٪ ۱تقواضقروس٪
الا۱ني

إم رة الش رق في ند ة برلين

ح٪۸شܯ۱ر"٪اإستام۱ر٪والܯمل٪مع٪وفي٪إم۱رة٪الش۱رق٪"۷دع ٪۸يقئق٪ ۷الشق۱رقق٪ ۷لقإقسقتقاقمق۱ر٪
والتطوير(٪شروܸ)٪ب۱لتܯ۱ون٪مع"٪برلين٪ب۱رتنرز٪لأعم۱ل٪والتةنولوجي٪ "۱وبقدعق݄ ٪جقمقܯقيق٪۷
الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷وغرف٪۷الصن۱ع٪۷والتج۱رة٪في٪برلين٪في٪٥٢٪م۱يو٪ ٪ ٥١١٢٪إلقݓ٪
ندوة٪حول٪إم۱رة٪الش۱رق٪ ۷إ ٪ۦت۱ح ٪۸ه٪الندوة٪الܷرص٪۷ل݃حضور٪اݚستقمق۱ع ٪لق݃قمقسقۨولقيقن٪
الحةوميين٪في٪إم۱رة٪الش۱رق٪۷حول٪إمة۱ني٪۷الܯمل٪وآف٪ܸ۱اݚستام۱ر٪في٪اإم۱رة
في٪بداي٪۷الܻ݃۱ء٪رح٪۲سܯ۱دة٪الشيخ٪ف ۱ق݄ ٪بقن ٪سق݃قطق۱ن ٪القܻق۱سقمقي ٪رئقيقس ٪دائقرة ٪القܯقاقق٪۸۱
الحةومي٪۷في٪إم۱رة٪الش۱رق٪۷ب۱لضيوف٪الةرا݄٪وۦعر٪۲في٪ة݃مته٪عن٪سܯ۱دته٪بلق ا ٪الق݃قܻق۱ء ٪
وۦش۱د٪ب۱لܯاق٪۷الجيدة٪والمامرة٪بين٪الم۱ني٪۱وإم۱رة٪الش۱رق٪ ۷تحدث٪بܯد ٪لقܼ ٪سقܯق۱دة ٪السقيقد٪
مروان٪بن٪ج۱س݄٪السرة۱ل ٪المدير٪التنܷي ݔ٪لليئ٪۷الشق۱رقق٪ ۷لقإقسقتقاقمق۱ر ٪والقتقطقويقر ٪حقول٪
إمة۱ني٪۷اإستام۱ر٪واݚعم۱ل٪فقي ٪اإمق۱رة ٪وققد ٪ۦشق۱ر ٪مقن ٪خقال ٪عقرضقه ٪الشق۱مقل ٪حقول٪
اإستام۱ر٪في٪اإم۱رة٪وإلݓ٪اإمة۱ني٪۷المميزة٪لإم۱رة ٪واسيم٪۱في٪النܻل٪البحرݔ ٪حيث٪يوجد٪الܯديد٪من٪الممرا٪۸الم۱ئي٪۷وااث٪موانن٪بحري٪ ۷واإستܷق۱دة ٪مقن ٪القمقنقطقܻق٪۷
الحرة٪في٪الباد ٪وقد٪ۦعتبر٪السيد٪مروان٪الش۱رق٪۷واحدة٪من٪ۦقوي٪المراةز٪اإقتص۱دي٪۷في٪المنطܻ٪ ۷ووصف٪الش۱رق٪۷بۧنل٪۱المرةز٪الصن۱عي٪في٪دول٪۷اإم۱را٪۸القܯقربقيق٪۷
المتحدة ٪ومع ٪لܼ٪تسܯݓ٪اإم۱رة٪إلݓ٪تنويع٪اإقتص۱د٪وۦن ٪دفل٪۱المنشود٪بۧن٪يةون٪ل݃بترول٪والغ۱ز٪واحد٪ب۱لمئ٪۷من٪الن۱تج٪الܻومي ٪ةم٪۱تسܯݓ٪اإم۱رة٪إلݓ٪تنقويقع ٪مصق۱در٪
الدخل٪الܻومي٪من٪خال٪تنوع٪مص۱در٪الدخل٪اإقتص۱دݔ٪واسيم٪۱تܯزير٪إقتص۱د٪المܯرف٪ ۷ودع݄٪البحث٪الܯ݃مي٪وتطوير٪التةنولوجي٪۱واإبتة۱ر
في٪النܻ۱ش٪الخت۱مي٪وال ݔ٪ش۱رܼ٪فيه٪فضا٪عن٪سܯ۱دة٪الشيخ٪ف٪݄ ۱بن٪س݃ط۱ن٪والسيد٪مروان٪بن٪ج۱س݄٪وسܯ۱دة٪السيد٪حسين٪المحمودݔ ٪الرئيس٪التنܷي ݔ٪لشرة٪ ۷اݚعقمق۱ل٪
التج۱ري٪۷ل݃ج۱مܯ٪۷اݚميرةي٪۷في٪الش۱رق٪ ۷وممال٪عن٪شرة٪۷الش۱رق٪۷ل݃بيئ"٪۷بيئ٪"۷ۦش۱ر٪المتحداون٪إلݓ٪اإمة۱ني٪۸۱اإقتص۱دي٪۷والبشري٪۷القتقي ٪تقتقمقتقع ٪بقلق٪ ۱إمق۱رة ٪الشق۱رقق٪۷
والܷر ٪اإستام۱ري٪۷الضخم٪۷الموجودة٪فيل٪ ۱وقد٪شجع٪المتحداون٪ضمن ٪ا٪السي٪ܸ۱ۦصح٪۲۱الشرة٪۸۱والمش۱ريع٪واإستام۱را٪۸الصغيرة٪والمتوسط٪۷إلݓ ٪اإسقتقاقمق۱ر٪
في٪المنطܻ٪۷وإعتب۱ر٪الش۱رق٪۷نܻط٪۷إنطاܸ٪إقتص۱دي٪۷لل݄

فد ري دة اأعم ل ال لمي في برلين
استض۱ف٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلقمق۱نقيق٪ ۷فقي ٪نقلق۱يق٪ ۷شقلقر ٪مق۱يقو ٪ ٥١١٢٪وفقد ٪ريق۱دة٪
اݚعم۱ل٪الܯ۱لمي٪۷ضمن٪زي۱رته٪إلݓ٪برلين ٪إ ٪قضݓ٪الوفد٪قبل ٪لܼ ٪رحق݃ق٪ ۷مقاقيقرة ٪وغقنقيق٪۷
ب۱ݚحداث٪والܻ݃۱ءا٪۸ۦستمر٪۸لام۱ني٪۷ۦي٪݄۱في٪برليقن ٪ۦتقيقحق٪ ۸مقن ٪خقالقلق٪ ۱القܷقرصق٪ ۷لقوفقد٪
رج۱ل٪اݚعم۱ل٪الشب٪۲۱من ٪دول ٪القخق݃قيقج ٪القܯقربقي ٪اإطقاع ٪عق݃قݓ ٪آخقر ٪القتقطقورا٪ ۸فقي٪
الܻط۱ع٪۸۱المختܷ݃٪۷في٪برلين ٪ج۱ء ٪۸ه٪الزي۱رة ٪بقܯقد ٪القرحق݃ق٪ ۷القتقي ٪ۦقق۱مقلق٪ ۱القوفقد ٪إلقݓ٪
ب݃جية٪ ۱حيث٪س ۱م٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷في٪تنظي݄٪زي۱رة٪الوفد ٪إلقݓ ٪بقرلقيقن٪
وإلݓ٪الܯديد٪من٪النش۱ط٪۸۱التܻني٪۷وا٪سيم٪۱الحديܻ٪۷التܻني٪۷والمتحف٪التܻني٪اݚلم۱ني

رح٪۲المدير٪التنܷي ݔ٪ل݃جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷بيورن  ٪قنقريقتقش ٪والسقيقد ٪ديقܷقيقد٪
ةوردن٪منسܸ٪البرن۱مج٪الاܻ۱في٪۷ب۱لجمܯي٪۷ب۱لضيوف٪الةرا݄٪في٪٣١٪م۱يو ٪ ٥١١٢٪فقي ٪مقܻقر٪
الجمܯي٪۷وۦستܯرض٪مع٪رئيس٪الوفد٪السيد٪ح۱ت݄٪محمد٪ابو٪ع݃و٪ۦ ݄٪الدروس٪المستܷ۱دة٪من٪الزي۱رة٪إلݓ٪برلين٪وحول٪إمة۱ني٪۷التܯ۱ون٪والܯمل٪المشترܼ٪وقد٪عبر ٪القوفقد ٪عقن٪
سܯ۱دته٪ب۱لزي۱رة٪واإنبل۱ر٪الشديد٪ب۱لنش۱ط٪۸۱المختܷ݃٪۷ل݃جمܯي٪۷في٪مختܷ݃٪۷الܻط۱ع٪۸۱وتܷرع٪نش۱ط٪۸۱الجمܯي٪۷في٪ۦلم۱ني٪۱والܯ۱ل݄ ٪القܯقربقي ٪واسقيقمق٪ ۱فقي ٪القܯقمقل ٪السقيق۱سقي٪
والتܯ݃يمي٪والاܻ۱في٪واإعامي
ونظرا٪لم٪۱يما݃ه٪قط۱ع٪الشب٪۲۱الܯربي٪من٪ۦ مي٪۷إستراتيجي٪۷في٪الܻط۱ع٪۸۱اإقتص۱دي٪۷لمسܻبل٪الܯ۱ل݄٪الܯربي٪تولي٪جمܯي٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱نقيق ٪ ۷ق ا ٪القجق۱نق٪ ۲ۦ قمقيق٪ ۷قصقوي٪
وتسܯݓ٪إلݓ٪تܯميܸ٪التܯ۱ون٪والܯمل٪المشترܼ٪بم٪۱يتܯܸ݃٪بل ه٪الܷئ٪ ۷ل ا٪تضمن٪۸المنܻ۱ش٪۸۱المشترة٪۷مع٪وفد٪الشب٪۲۱الخ݃يجي٪الܯديد٪من٪النܻ۱ط٪التي٪تلدف٪إلݓ٪بقحقث ٪سقبقل٪
التܯ۱ون٪والزي۱را٪۸المتب۱دل٪۷بين٪رج۱ل٪اݚعم۱ل٪من٪منطܻ٪۷الخ݃يج٪وۦلم۱ني۱

فرص اأعم ل اإستثم ر في ت نس

دع٪۸وزارة٪الشۨون٪اإقتص۱دي٪۷واإعا݄٪والطق۱قق٪ ۷والقتقةقنقولقوجقيق٪ ۱القبق۱فق۱ريق٪ ۷وجقمقܯقيق٪۷
الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷في٪62٪تموز٪6102٪في٪مܻر٪الوزارة ٪فقي ٪مقيقونقيقخ ٪إلقݓ ٪نقدوة٪
مܯ݃وم۱تي٪۷مشترة٪۷تح٪۸عنوان"٪تونس٪:مرس۱ة٪لإستܻرار٪واإزد ۱ر٪في٪شم۱ل٪ۦفقريقܻقيق٪ ۱
اإستام۱ر٪والܷر ٪التج۱ري٪۷ل݃شرة٪۸۱الب۱ف۱ري٪ "٪۷في٪بداي٪۷الܻ݃۱ء٪رحق٪ ۲السقيقد ٪ۦولقريقش٪
ةونست۱نتين٪ريجر ٪ن۱ئ٪۲رئيس٪الܯاق٪۸۱التج۱ري٪۷الدولي٪۷في٪وزارة٪الشۨون٪اإقتقصق۱ديق٪۷
واإعا݄٪والط۱ق٪۷والتةنولوجي٪۱الب۱ف۱ري٪ ۷واݚسقتق٪ ۱رانقدولقف ٪رودنسقتقوܼ ٪نق۱ئق٪ ۲رئقيقس٪
جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ب۱لضيوف٪الةرا݄٪ومما݃ي٪الشرةق٪ ۸۱وۦشق۱را ٪إلقݓ ٪زيق۱رة٪
الوفد٪اإقتص۱دݔ٪إلݓ٪تونس٪في٪الܷترة٪من٪61٪إلݓ٪21٪سبتمبر6102٪
ت نس كم قع لإستثم ر
ۦش۱ر٪السيد٪صاح٪الش۱بي٪قنصل ٪القجقمقلقوريق٪ ۷القتقونسقيق٪ ۷فقي ٪مقيقونقيقخ ٪فقي ٪ةق݃قمقتقه ٪إلقݓ٪
التطورا٪۸السي۱سي٪۷واإقتص۱دي٪۷الجيدة٪في٪باده٪وۦانݓ٪ع݃ݓ٪الܯاق٪۸۱اإقتص۱دي٪۷الܻ۱ئقمق٪۷
بين٪تونس٪وۦلم۱ني٪۱من ٪عܻود٪والتي٪ة۱ن ٪۸ا٪۸ۦ مي٪۷مميزة٪واسيم٪۱في ٪ضقوء ٪القظقروف٪
الرا ن٪۷في٪تونس ٪ونظرا٪لܻر٪۲إقتص۱د ٪۱وموقܯل٪۱الجغرافي٪من٪ۦوروب٪۱فضا٪عن٪الܯم۱ل٪المۨ ݃ين٪تۧ يا٪جيدا ٪ف۫ن٪تونس ٪تقܯقد ٪مقوققܯق٪ ٪۱جق ابق٪ ۱لق݃قصقنق۱عق٪ ۷اݚلقمق۱نقيق٪ ۷
وتحدث٪الܻنصل٪الش۱بي٪ع݃ݓ٪وجه٪الخصو ٪عن٪فر ٪اإستام۱ر٪واݚعم۱ل٪في٪قط۱عق٪ ۸۱الصقنق۱عق٪ ۸۱القغق ائقيق٪ /٪ ۷القزراعقيق٪ ۷واݚنقظقمق٪ ۷القمقيقةق۱نقيقةقيق٪ ۷والقةقلقربق۱ئقيق٪۷
واإلةتروني٪۷والطيران٪وصن۱ع٪۷الغزل٪والنسيج ٪والتܯ݃ي݄ ٪وۦعطݓ٪لمح٪۷ع۱م٪۷عن٪تونس٪وشܯبل۱
اإستثم ر ال رص التج ري في مش ريع الط ق

الت دين المي ه الت نسي

تبع ٪لܼ٪لمح٪۷موجزة٪عن٪الܷر ٪التج۱ري٪۷والمش۱ريع٪المخت۱رة٪في٪تونس٪ضمن٪قط۱ع٪۸۱الط۱ق٪۷والتܯدين٪والمي۱ه ٪السيد٪والتر٪انج݃قيقر٪ ۸عضقو ٪القمقجق݃قس ٪اإسقتقشق۱رݔ٪
لجمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ون۱ئ٪۲رئيس٪الجمܯي٪۷اݚلم۱ني٪۷التونسي٪۷ۦش۱ر٪بشةل٪خ۱ص٪۷إلݓ٪ۦن٪:قط۱ع٪توليد٪الط۱ق٪۷التونسقي ٪يقܯقد ٪ۦحقد ٪ۦ ق݄ ٪القܻقطق۱عق٪ ۸۱القتقي ٪تقܻقد݄٪
فرص٪۱جيدة٪لإستام۱ر٪ل݃شرة٪۸۱اݚلم۱ني٪ ۷ح۱لي ٪۱ن٪ܼ۱الܯديد٪من٪مشروع٪۸۱الط۱ق٪۷مال٪محط٪۸۱توليد٪الةلرب۱ء٪ب۱لغ۱ز٪والتي٪تܯد٪ۦحدي٪الܷر ٪اإستام۱ري٪۷والتي٪يقمقةقن٪
من٪خالل٪۱توريد٪توربين٪۸۱التوليد٪عبر٪الشرة٪۸۱اݚلم۱ني٪ ۷فضا٪عن ٪لܼ٪تسܯݓ٪تونس٪إلݓ٪إنت۱ج٪م٪۱يܻ۱ر٪0211٪۲ميج۱وا٪۸من٪محقطق٪ ۸۱طق۱قق٪ ۷القريق۱ح ٪بقحق݃قول ٪عق٪݄۱
٪6121و ي٪فرص٪۷لتوريد٪المحط٪۸۱عبر٪الشرة٪۸۱اݚلم۱ني٪ ۷ةم٪۱يܯد٪قط۱ع٪الط۱ق٪۷الشمسي٪۷ۦحد٪الܻط۱ع٪۸۱التي٪يمةن٪اإستام۱ر٪فيل٪۱حيث٪ت݄٪وضع٪قوانين٪ولوائح ٪مقن٪
ۦجل٪اإستܷ۱دة٪من٪قط۱ع٪الط۱ق٪۷المتجددة ٪في٪قط۱ع٪التܯدين٪ف۫ن٪تونس٪لديل٪۱مة۱ن٪۷رائدة٪دولي٪۱خصوص٪۱في٪إستخراج٪الܷوسܷ٪ ۸۱إا ٪ۦن ٪اإنقتق۱ج ٪مق٪ ۱يقزال ٪ۦققل ٪مقمق ٪ ۱قو٪
ع݃يه٪قبل٪اورة٪6100٪ولةن ٪و٪في٪تحسن٪مستمر ٪يܯد٪قط۱ع٪المي۱ه٪ۦحد٪ۦ ݄٪الܻض۱ي٪۱الملم٪۷ب۱لنسب٪۷إلݓ٪تونس٪حيث٪تܯ۱ني٪الدول٪۷من٪نܻ ٪ضخ݄٪في٪المي۱ه؛ ٪مقمق٪ ۱يشقيقر٪
إلݓ٪وجود٪فرص٪۷إسام۱ري٪۷في٪قط۱ع٪تح݃ي٪۷مي۱ه٪البحر٪واسيم٪۱في٪الوق٪۸الرا ن٪حيث٪قد݄٪بنܼ٪التنمي٪۷اݚلم۱ني٪حوالي٪021٪م݃يون٪يورو٪لتمقويقل ٪مقاقل  ٪ق ه ٪القمقشق۱ريقع٪
و ي٪فرص٪۷من۱سب٪۷ل݃شرة٪۸۱اݚلم۱ني٪۷لإستܷ۱دة٪في ٪ا٪المج۱ل ٪وۦخيرا ٪ۦةد٪السيد٪والتر٪انج݃ير٪۸ۦن٪تونس٪تܯمل٪بشةل٪ج۱د٪ومميز٪ل݃حصول٪ع݃ݓ٪الܯديد٪من ٪القتقمقويقل٪
الدولي٪ل݃مش۱ريع ٪م݄٪يس٪݄ ۱في٪حل٪الܯديد٪من٪المشةا٪۸المتܯܻ݃٪۷بل ا٪المج۱ا۸

تجرب

خبرة الشرك

األم ني في قط ع صن ع مك ن

السي را

لإطاع٪ع݃ݓ٪تجرب٪۷بܯض٪الشرة٪۸۱اݚلم۱ني ٪۷ا٪۸التجرب٪۷اإستام۱ري٪۷القطقويق݃ق٪ ۷فقي ٪تقونقس ٪تقحقدث ٪ضقمقن  ٪ق ا ٪الق݃قܻق۱ء ٪السقيقد ٪ةق݃قوس ٪فقةق۱رسقبقيقرقق٪ ۱القمقتقحقدث ٪مقن٪
شرة۷دراةس݃مي۱ر ٪مجموع٪۷تونس٪والسيد٪و ي݃مو٪۸زيندر٪من٪مجموع٪۷ليوني٪تونس ٪بدوره٪ۦش۱ر٪السيد٪ة݃وس٪إلݓ٪تجرب٪۷شرةته٪اإيج۱بي٪۷في٪تونقس ٪مقنق ٪ 21٪عق۱مق٪ ۱
وۦةد٪ع݃ݓ٪ۦن٪تونس٪تتمتع٪بنوع٪من٪اإستܻرار٪السي۱سي ٪ل ا٪ل݄٪تةن ٪ن٪ܼ۱ۦݔ٪خس۱ئر٪في٪اإنت۱ج٪خال٪اورة٪6100٪ع݃ݓ٪الرغ݄٪من٪صܯوبق٪ ۷القتقغقيقرا٪ ۸والقتقي ٪لق݄ ٪تقةقن٪
سل݃ه٪ل݃جميع ٪ةم٪۱ۦش۱ر٪إلݓ٪ۦن٪الباد٪تتمتع٪ب۱لܯم۱ل٪۷الجيدة ٪والمۨ ݃٪۷والرخيص٪۷نسبي٪ ۱فضا٪عن٪الحوافز٪الحةومي٪۷الجيدة٪ل݃مستامريقن ٪اݚجق۱نق٪ ۲إضق۱فق٪ ۷إلقݓ ٪القبقنقيق٪۷
التحتي٪۷والخدم٪۸۱ال݃وجستي٪۷الجيدة٪التي٪تحت۱ج٪إليل٪۱صن۱ع٪۷مةون٪۸۱السي۱را٪ ۸لܯ٪۲موقع٪تونس٪الجغرافي٪والܻري٪۲من٪ۦوروب٪ ۱دورا  ٪ق۱مق٪ ٪۱فقي ٪إز ق۱ر  ٪ق ا ٪القܻقطق۱ع ٪
حيث٪ۦض۱ف٪السيد٪زيندر٪ۦن٪حوالي٪21٪ش۱حن٪۷تغ۱در٪تونس٪في٪اݚسبوع٪عبر٪الܻوار٪۲إلݓ٪ۦوروب٪ ۱وۦخيرا ٪ف۫ن٪تونس٪توفر٪إط۱ر٪تنظيمي٪شܷ۱ف٪ومستܻر  ٪ن٪۱يقمقةقنقܼ٪
تحميل٪عرض٪شرة٪۷دراةس݃مي۱ر
ام٪۱السيد٪زيندر٪من٪مجموع٪۷ليوني٪تونس ٪فܻد٪تحدث٪عن٪خبرة٪شرةته٪في٪تونس٪والتي٪تزيد٪عن٪اݚربܯين٪ع٪ ݄۱فܻقد ٪ۦشق۱ر ٪إلقݓ ٪ۦن ٪الشقرةق٪ ۷تضق݄ ٪اقااق٪ ۷مصق۱نقع ٪فقي٪
تونس ٪يܯمل٪بل٪۱م٪۱يܻ۱ر٪06 211٪۲موظف٪وتܯد٪ۦةبر٪شرة٪۷لܻ݃ط۱ع٪الخ٪ ۱في٪الباد ٪وع݃يه٪ف۫ن٪الشرة٪۷تܯيل٪م٪۱يܻ۱ر٪011111٪۲ۦلف٪شخ ٪بقطقريقܻق٪ ۷مقبق۱شقرة٪
وغير٪مب۱شرة ٪ةم٪۱تܯمل٪مجموع٪۷ليوني٪تونس٪ضمن٪ۦط۱ر٪المسۨولي٪۷اإجتم۱عي٪۷من٪خال٪تܻدي݄٪الܯديد٪من٪النش۱ط٪۸۱والخدم٪۸۱مال٪المرافܸ٪الري۱ضيق٪ ۷واإحقتقܷق۱ا٪۸
المشترة٪۷وري۱ض٪اݚطܷ۱ل ٪فضا٪عن٪ۦن٪اإدارة٪المح݃ي٪۷تتۧلف٪في٪مܯظمل٪۱من٪المديرين٪التنܷي يين٪التونسيين٪مم٪۱يܯةس٪المستوي٪التܯق݃قيقمقي ٪القجقيقد ٪فقي ٪تقونقس ٪ومقع٪
لܼ ٪ب۱لطبع٪ف۫ن٪توفير٪عم۱ل٪۷م ۱رة٪ومدرب٪۷بشةل٪دائ݄٪بم٪۱فيه٪الةܷ۱ي٪۷لت݃بي٪۸إحتي۱ج٪۸۱الصن۱ع ٪۷و٪ۦحد٪ۦ ݄٪المܯضا٪۸التي٪تواجه ٪ا٪القܻقطق۱ع ٪فقي ٪تقونقس ٪لق ا ٪فق۫ن٪
ن٪ܼ۱برن۱مج٪تدريبي٪مشترܼ٪ع݃ݓ٪غرار٪النظ٪݄۱التدريبي٪اݚلم۱ني٪من٪ۦجل٪بن۱ء٪قدرا٪۸عم݃ي٪۷م ۱رة٪ومدرب ٪۷ا٪۸ةܷ۱ئ٪۷ع۱لي ٪ ۷ن٪۱يمةن٪تحميقل ٪عقرض ٪شقرةق٪ ۷لقيقونقي٪

زي رة فد إقتص د إل ت نس

٪ق٪݄۱وفد٪إقتص۱دݔ٪من٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ووزارة٪الدول٪۷الب۱ف۱ري٪ ۷لق݃قشقۨون٪
اإقتص۱دي٪۷واإعا݄٪والط۱ق٪۷والتةنولوجي٪۱في٪الܷترة٪مقن ٪ 61٪إلقݓ ٪ 21٪سقبقتقمقر ٪6102٪
بزي۱رة٪إقتص۱دي٪۷إلݓ٪تونس٪برئ۱س٪۷وزير٪الدول٪۷الب۱ف۱ري٪۷فرانز٪جقوزيقف ٪ونق۱ئق٪ ۲رئقيقس٪
جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷اݚست٪ ۱الدةتور٪راندولف٪رودنستوܼ ٪حيقث ٪ضق݄ ٪القوفقد٪
٪62مش۱رܼ٪من٪رج۱ل٪اݚعم۱ل٪بغي٪۷التܯرف٪عن٪قر٪۲ع݃ݓ٪آخر٪التطورا٪۸اإققتقصق۱ديق٪۷
والسي۱س٪۷في٪تونس ٪فضا٪عن٪التܯرف٪ع݃ݓ٪فر ٪اإستاقمق۱ر ٪وإجقراء ٪إتصق۱ا٪ ۸عق݃قݓ٪
مخت݃ف٪المستوي۸۱
إتص ا إقتص دي مبدئي
في٪بداي٪۷الزي۱رة٪والتي٪نظم٪۸من٪قبل٪الحجرة٪التونسي٪۷اݚلمق۱نقيق٪ ۷لق݃قصقنق۱عق٪ ۷والقتقجق۱رة ٪
ۦتيح٪۸الܷرصق٪ ۷لق݃قوفقد ٪بق۫جقراء ٪إتصق۱ا٪ ۸ۦولقيق٪ ۷واإطقاع ٪عق݃قݓ ٪القوضقع ٪اإققتقصق۱دݔ٪
والسي۱سي٪في٪تونس٪والتواصل٪مع٪رج۱ل٪اݚعم۱ل ٪القتقونسقيقيقن ٪حقيقث ٪إلقتقܻقݓ ٪القوفقد ٪مقع٪
رئيس٪الحجرة٪اإقتص۱دي٪۷السيد٪رۨوف٪بن٪دب٪۷والمدير٪التنܷي ݔ٪ل݃حجرة٪الدةتور ٪مق۱رتقن٪
نةي݃م۱ن ٪إض۱ف٪۷إلݓ٪مما݃ي٪المۨسس٪۷اݚلم۱ني٪۷ل݃تج۱رة٪واإستام۱ر٪وبنܼ٪التنمي٪۷اݚلم۱ني٪والجمܯي٪۷اݚلمق۱نقيق٪ ۷لق݃قتقܯق۱ون ٪القدولقي ٪لقإطقاع ٪بشقةقل ٪مقوسقع ٪عق݃قݓ ٪القܷقر ٪
اإستام۱ري٪۷واإقتص۱دي٪۷في٪تونس
المح دث

السي سي

اإقتص دي في ت نس

بܯد٪إنضم٪݄۱وزير٪الدول٪۷فرانز٪جوزيف٪إلݓ٪الوفد ٪ۦتيح٪۸الܷرص٪۷ل݃وفد٪في٪اليو݄٪الا۱ني٪إجراء٪الܯديد٪من٪المح۱دا٪۸۱السي۱سي٪۷واإقتصق۱ديق٪ ۷عق݃قݓ ٪ۦعق݃قݓ ٪القمقسقتقويق٪ ۸۱
حيث٪إلتܻݓ٪الوفد٪بسܯ۱دة٪وزيرة٪الط۱ق٪۷والمن۱ج݄٪التونسي۱ ٪۷ل٪۷شيخ٪روح٪۷وسܯ۱دة٪وزير٪التنمي٪۷واإستام۱ر٪والتܯ۱ون٪الدولي٪فضل٪عقبقدالقةق۱فقي ٪وسقܯق۱دة ٪وزيقر ٪القتقجق۱رة٪
والصن۱ع٪۷زي۱د٪الܯ ارݔ٪ومما݃ين٪عن٪وزارة٪التشغيل٪واإدم۱ج٪الملني ٪في ٪ا٪۸الوق٪۸زار٪الوفد٪مما݃ي٪۷اإتح۱د٪اݚوروبي٪في٪تونس٪وإلقتقܻقݓ ٪رئقيقس ٪القدائقرة ٪القتقجق۱ريق٪۷
السيدة٪دوين٪وإستمع٪إلݓ٪تܷ۱صيل٪المح۱دا٪۸۱بخصو ٪إتܷ۱قي٪۷التج۱رة٪الحرة٪بين٪اإتح۱د٪اݚوروبي٪وتونس"٪مشروع٪إتܷ٪ܸ۱التب۱دل٪الحر٪الش۱مل٪والمܯمܸ"
ةم٪۱إلتܻݓ٪الوفد٪ع݃ݓ٪غداء٪عمل٪مع٪ن۱ئ٪۲رئيس٪اإتح۱د٪التونسي٪ل݃صن۱ع٪۷والتج۱رة٪والصن۱ع٪۸۱التܻ݃يدي٪۷السيد ٪ش٪݄۱ال݃ومي٪واإطاع٪ع݃ݓ٪آخر٪التطورا٪ ۸اإققتقصق۱ديق٪۷
التونسي٪ ۷ۦخيرا٪إستمع٪الوفد٪إلݓ٪حديث٪السيد٪خ݃يل٪الܯبيدݔ٪المدير٪الܯ٪݄۱الوة۱ل٪۷حول٪سبل٪النلوض٪ب۱إستام۱ر٪الخ۱رجي٪التونسي٪وحول٪مشروع"٪تقونقس ٪ 6161٪عق݃قݓ٪
در٪۲اإدم۱ج٪واإستدام٪۷والنج۱ع٪"۷وۦش۱ر٪إلݓ٪المۨتمر٪الدولي٪وال ݔ٪سيܯܻد٪في٪تونس٪في٪الܷترة٪21-60٪نوفمبر ٪يمةن ٪لقرجق۱ل ٪اݚعقمق۱ل ٪والقمقسقتقاقمقريقن ٪القمقلقتقمقيقن٪
اإطاع٪ع݃ݓ٪موقع٪المۨتمر٪اإلةتروني
بل ه٪المن۱سب٪۷ۦق٪݄۱سܯ۱دة٪السܷير٪اݚلم۱ني٪في٪تونس٪الدةتور٪ۦندريس٪رينيةيه٪حܷل٪عش۱ء٪ل݃وفد٪وال ݔ٪ۦغتن݄٪الܷرص٪۷إجراء٪الܯديد٪من٪اإتص۱ا٪۸والنܻق۱شق٪ ۸۱مقع ٪القܯقديقد٪
من٪الشخصي٪۸۱السي۱سي٪۷واإقتص۱دي٪۷التونسي۷
زي رة شرك م رك ا
في٪إط۱ر٪الزي۱رة٪إلݓ٪تونس٪ۦتيح٪۸الܷرص٪۷ل݃وفد٪زي۱رة٪ميداني٪۷إلݓ٪شرة٪۷م۱رةوا٪۸تونس ٪إ ٪إستܻبل٪الوفد٪بحܷ۱وة٪ب۱لقغق٪ ۷فقي ٪مقܻقر ٪الشقرةق٪ ۷وتقܯقر٪ف ٪عقن ٪ققر٪ ۲عق݃قݓ٪
مص۱نع٪الشرة٪ ۷حيث٪ۦط݃ع٪السيد٪نورالدين٪الܯܻوبي٪الوفد٪ع݃ݓ٪مرافܸ٪الشرة٪۷التي٪تض݄٪م٪۱يܻ۱ر٪0211٪۲ع۱مل ٪وتܯمل٪الشرة٪ ۷فقي ٪مقجق۱ل ٪صقنق۱عق٪ ۷ۦنقظقمق٪ ۷القتقحقةق݄٪
ب۱لسي۱را٪۸واݚجلزة٪الخ۱ص٪۷بل٪ ۱ي ةر٪ۦن٪الشرة٪۷تحتܷل ٪ا٪الܯ٪݄۱ب۱ل ةري٪الخ۱مس٪۷والܯشرين٪لتۧسيس٪فرعل٪۱في٪تونس
بل ه٪المن۱سب٪۷السܯيدة٪نتܻد݄٪إلݓ٪الشرة٪۷بۧحر٪التل۱ني٪وۦجمل٪اݚم۱ني
٪

لننجز ال مل

تح ٪۸ا٪الشܯ۱ر٪نظم٪۸مۨسس٪۷ةنديد٪في٪62٪ۦةتوبر٪6102٪مۨتمرا٪في٪الوزارة ٪اإتقحق۱ديق٪۷
لشۨون٪اإقتص۱د٪والط۱ق٪۷في٪برلين٪تح٪۸عنوان"٪قم٪۷اإبداع٪في٪خܸ݃٪فر ٪القܯقمقل ٪وريق۱دة٪
اݚعم۱ل" ٪إ ٪ة۱ن٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ۦحد٪الشرة۱ء٪والراعين٪لل ا٪المۨتمر

افتتح٪المۨتمر٪من٪قبل٪السةرتير٪القبقرلقمق۱نقي ٪والقوزيقر ٪اإتقحق۱دݔ ٪لقإققتقصق۱د ٪والقطق۱قق٪ ۷ۦوفقي٪
بيةمير ٪إ ٪ۦتحي٪۸الܷرص٪۷ۦان۱ء٪المن۱قش٪۸۱الܯ۱م٪۷ل݃مۨتمر٪لم٪۱يܻر٪ ۲مقن ٪ 021٪مشق۱رܼ ٪مقن٪
مخت݃ف٪الدول٪الܯربي٪۷واݚفريܻي٪۷لتب۱دل ٪وجقلق٪ ۸۱القنقظقر ٪حقول ٪القܻقضق۱يق٪ ۱القرئقيقسقيق٪ ۷وريق۱دة٪
اݚعم۱ل٪وخܸ݃٪فر ٪الܯمل٪في٪المنطܻ٪ ۷في٪ۦط۱ر ٪ا٪القمقۨتقمقر ٪عقܻقد٪ ۸اقاث ٪ورش ٪عقمقل٪
متوازي٪ ۷ج۱ء٪۸تح٪۸عنوان"٪تܯزيز٪الܯم۱ل٪۷من٪خال٪إخقتقيق۱ر ٪القوظقيقܷق٪ ۷القمقائقمق"٪ "۷بقنق۱ء٪
الܻدرا٪۸من٪ۦجل٪النس۱ء٪وتمةين٪الشب٪"۲۱و"٪اإبتة۱را٪۸عبر٪الܻط۱ع٪لق݃قريق۱دة ٪اإجقتقمق۱عقيق٪ "۷
حيث٪نوقش ٪۸ه٪الموضوع٪۸۱ع݃ݓ٪نط٪ܸ۱واسع٪مع٪الخبراء ٪وجمܯ٪۸نت۱ئج٪المن۱قشق٪ ۸۱مقܯق٪۱
في٪نل۱ي٪۷ورش٪الܯمل ٪

ضمن٪الܷܯ۱لي٪۸۱والحوارا٪۸المس۱ئي"٪۷زينيث٪-توܼ"٪قدم٪۸س٪۸شرةق٪ ۸۱نق۱شقئق٪ ۷مقن ٪الشقرܸ٪
اݚوسط٪وشم۱ل٪ۦفريܻي٪۱شرح٪۱موجزا٪عن٪عم݃ل٪ ۱بينم٪۱إستمع٪الضيوف٪إلݓ٪ۦنغ٪ ݄۱القمقوسقيقܻقݓ٪
الܯربي٪۷ل݃ܯزف٪ع݃ݓ٪آل٪۷الܯود٪من٪قبل٪سيف٪ةرومي٪وقرع٪الطبل٪لح۱ت݄٪البط٪۷والتي ٪ۦضق۱فق٪۸
ۦجواءا٪رائܯ٪۷ع݃ݓ ٪ه٪اݚمسي۷

المج ل الث في ال مي الترب
تܯد٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷الܷن٪والاܻ۱ف٪۷والتربي٪۷والتܯ݃ي݄٪والܯ݃و݄٪عن۱صر٪ملم٪۷لتܯميܸ٪التܷ٪݄ ۱والصداق٪۷بين٪ۦلم۱ني٪ ۱والقܯق۱لق݄ ٪القܯقربقي ٪وتقܯقد ٪الق݃قغق٪ ۸۱القܷقنقيق٪۷
المختܷ݃٪۷من٪ۦد٪۲او٪موسيܻݓ٪ۦو٪فنون٪بصري٪۷من٪ۦ ݄٪الوس۱ئل٪والجسور٪التي٪يمةن٪من٪خالل٪۱النلوض٪ب۱لܯاق٪۸۱في٪شتݓ٪المي۱دين ٪ويقمقةقن ٪مقن ٪خقالقلق٪ ۱نقܻقل ٪القܻقيق݄٪
الاܻ۱في٪۷والحض۱ري٪۷وتب۱دل٪المܯرف٪۷إلݓ٪الاܻ۱ف٪۸۱ااخري ٪وقد٪ۦخ ٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ع݃ݓ٪ع۱تܻل٪۱تنظي݄٪الܻ݃ق۱ءا٪ ۸والقنقدوا٪ ۸وبقرامقج ٪القتقبق۱دل ٪وايقجق۱د٪
نܻط٪۷مشترة٪۷يتمةن٪من٪خالل٪۱الܯر٪۲واݚلم۱ن٪التܯرف٪ع݃ݓ٪الجوان٪۲المختܷ݃٪۷لاܻ۱ف۱تل݄

ج ان ال مل في المج ل الث في ال مي الترب
س س مح ضرا جم ي الصداق ال ربي األم ني " ت يش الث ف  -اأد
الم سي ال ربي
٪إمة۱ني٪۷تܯ۱يش٪الاܻ۱ف٪-۷اݚد٪۲والموسيܻݓ٪الܯربي ٪۷ي٪الغ۱ي٪۷المرجوة٪من ٪ه٪الس݃س݃٪ ۷والتي٪تنظ݄٪ب۱لتܯ۱ون٪مع٪مۨسس٪۷سام٪ ۷القܷقنقون ٪
وتتضمن ٪ه٪الس݃س݃٪۷قراءا٪۸لأدب۱ء٪الܯر٪ ۲وۦمسي٪۸۱ل݃موسيܻيين٪الܯر٪۲والموسيܻݓ٪الܯربي۷

د را ال غ ال ربي
ل݄٪يةن٪الربيع٪الܯربي٪المحط٪۷الزمني٪۷ااولݓ٪التي٪شلد٪۸فيل٪۱ال݃غ٪۷الܯربي٪۷ا تم۱م٪۱متزايدا٪لتܯ݃مقلق٪ ۱ولقةقن ٪ۦ قمقيقتقلق٪ ۱ازداد٪ ۸واسقيقمق٪۱
ل݃تب۱دل٪بين٪اورب٪۱وجيرانل٪۱الܯر٪ ۲ان٪مܯرف٪۷ال݃غ٪۷الܯربي٪۷يܷتح٪آف۱ق٪۱جديدة٪من٪الܷل݄٪واسيم٪۱في٪مج۱ا٪۸السي۱س٪۷وااقتصق۱د ٪والقاقܻق۱فق٪۷
والܯ݃و݄ ٪ولتسليل ٪ا٪التب۱دل ٪تܻي݄٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ݚعض۱ئل٪۱والجل٪۸۱الملتم٪ ۷اݚخقري ٪مقنق ٪مق۱رس ٪ 6102٪دورا٪۸
في٪ال݃غ٪۷الܯربي٪۷ل݃مبتدئين٪في٪مجموع٪۸۱صغيرة٪في٪مܻر٪عم݃ل٪۱في٪برلين

الم رض ال ني في م ر جم ي الصداق ال ربي األم ني
تنظ݄٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷الܯديد٪من٪المܯ۱رض٪الܷني٪ ۷والتي٪يت݄٪من ٪خقالقلق٪ ۱تشقجقيقع ٪القܷقنق۱نقيقن ٪القܯقر٪ ۲واݚلقمق۱ن ٪بقܯقرض٪
مܯروض۱تل݄ ٪ا٪۸الܯاق٪۷ب۱لܯ۱ل݄٪الܯربي٪في٪مܻر٪الجمܯي٪۷لتةون٪حܻ݃٪۷تواصل٪اܻ۱في٪۷وحض۱ري۷

اإجتم ع

الد ري ل ط ب األم ن ال ر
٪من٪خال٪الܻ݃۱ء٪اݚلم۱ني٪–٪الܯربي٪الدورݔ٪ترغ٪۲جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷في٪بن۱ء٪شبةق٪ ۸۱تقواصقل ٪وفقتقح ٪آفق۱قق٪ ۱جقديقدة ٪ۦمق٪݄۱
الط݃ب٪۷الخريجين٪والط݃ب٪۷الج۱مܯيين٪من٪اݚلم۱ن٪والܯر٪۲الشب٪ ۲۱ااجتم۱ع٪الدورݔ٪يܯܻد٪دوري٪۱ل݃شب٪۲۱الطا٪۲والخريجقيقن ٪مقن ٪جقمقيقع٪
المج۱ا٪۸اݚة۱ديمي٪۷وبشةل٪متواصل٪ةل٪شلرين٪في٪مܻر٪الجمܯي٪۷في٪برلين

النش ط

ال لي

من  00/6101ال 00/6102

فيم٪۱ي݃ي٪تجدون٪ق۱ئم٪۷نش۱ط٪۸۱وفܯ۱لي٪۸۱الجمܯي٪۷في٪المج۱ل٪الاܻ۱في٪والتربوݔ٪والتܯ݃يمي٪من ٪اجتم۱ع٪الܯ٪݄۱الم۱ضي٪ݚعض۱ء٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱نقيق٪ ۷تقܻق۱ريقر٪
مܷص݃٪۷حول٪نش۱ط٪۸۱حول ٪ا٪المج۱ل٪تجدونل٪۱في٪موقع٪الجمܯي٪۷اإلةتروني٪ع݃ݓ٪اإنترنيwww.dafg.eu ۸

إفتت ح م رض الص ر "رح جزائري " ل مص رة م ري ن بيك

س

رحب٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ل݃مرة٪الا۱ني٪۷ب۱لمصقورة ٪مق۱ريقون ٪بقيقةقلق۱وس ٪فقي٪
مܻر٪الجمܯي٪۷في٪برلين ٪من٪خال٪مܯرض٪الصور"٪رح݃٪۷جزائري٪ "۷والق ݔ ٪تقܻقد݄ ٪خقالقه٪
المصورة٪صورا٪فوتوغرافي٪۷تمال٪الاروة٪الاܻ۱في٪۷والجم۱ل٪الطبيܯي٪القجقزائقرݔ ٪جقمقܯقتقلق٪۱
عبر٪رح݃تل٪۱في٪مدن٪وقرݔ٪الجزائر ٪فضا٪عن ٪لܼ٪فۧن٪الصور٪تܯطي ٪إحسق۱سق٪ ۱خق۱صق٪۱
ين݄٪عن٪مدي٪خبرة٪وإحس۱س٪المصورة٪ۦان۱ء٪إلتܻ۱طل ٪۱ه٪الصور

٪دع٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷وب۱لتقܯق۱ون ٪مقع ٪سقܷق۱رة ٪القجقمقلقوريق٪ ۷القجقزائقريق٪۷
الديمܻراطي٪۷بل ه٪المن۱سب٪۷في٪06٪نوفمبر٪6102٪ۦعض۱ء٪وۦصدق۱ء٪الجمܯيق٪ ۷إلقݓ ٪إفقتقتق۱ح٪
مܯرض٪الصور"٪رح݃٪۷جزائري٪ "۷إ ٪رح٪۲عضو٪مج݃س٪الجمܯقيق٪ ۷اإسقتقشق۱رݔ ٪ومقديقر٪
متحف٪الܷن٪اإسامي٪الس۱بܸ٪في٪برلين٪اݚست٪ ۱الدةتقور ٪ةقاوس ٪بقيقتقر  ٪ق۱زا ٪بق۱لضقيقوف٪
الةرا݄٪وعبر٪عن٪سܯ۱دة٪الجمܯي٪۷بل ا٪الحدث٪وقد݄٪شةره٪ل݃سܷ۱رة٪الجقزائقريق٪ ۷عق݃قݓ ٪حسقن٪
التܯ۱ون٪والܯمل٪المشترܼ

"مص رة مع عين ث لث "
بدوره٪رح٪۲سܯ۱دة٪سܷير٪الجملوري٪۷الجزائري٪۷الديمܻراطي٪۷الشܯبي٪۷في٪برلين٪السيد٪نور٪الدين٪عوا݄٪ب۱لضيوف٪الةرا݄٪بل ا٪القمقܯقرض ٪والق ݔ ٪يقܻقد٪ ݄٪نقمقو ج ٪مقن ٪القةقنقوز٪
الاܻ۱في٪۷الجزائري٪ ۷وقد݄٪شةره٪ل݃مصورة٪م۱ريون٪بيةل۱وس٪ع݃ݓ٪عم݃ل٪۱ونش۱طل٪۱المميز٪في٪الجزائر ٪وۦش۱ر٪في٪ة݃مته٪إلݓ٪ۦن٪بܯض٪الصقور ٪بقحق۱جق٪ ۷إلقݓ ٪اقااق٪ ۷عقيقون ٪
إانت۱ن٪ة݄ ٪و٪الح۱ل٪لإنس۱ن٪الܯ۱دݔ٪والا۱لا٪۷والتي٪تنܻل٪تܯبير٪الصور٪من٪عين٪الܯدس٪۷إلݓ٪الܻ݃٪۲مب۱شرة ٪و و٪الشيء٪ال ݔ٪تم݃ةه٪المصورة٪م۱ريون٪بيةل۱وس ٪مقن ٪خقال٪
ه٪الة݃م٪۸۱عبر٪۸المصورة٪م۱ريون٪بيةل۱وس٪عن٪تܻدير ٪۱وشةر ٪۱الخ۱ل ٪إلݓ٪الجمܯي٪۷وسܯ۱دة٪السܷير٪ع݃ݓ٪تنظي݄ ٪ا٪المقܯقرض ٪ورحقبق٪ ۸بق۱لضقيقوف ٪القةقرا݄ ٪بقلق ا٪
المܯرض
م ري ن بيك

س – فن ن مميزة

م۱ريون٪بيةل۱وس ٪والح۱ص݃٪۷ع݃ݓ٪دب݃و݄٪تصمي݄٪وتܯمل٪من ٪61٪ع٪݄۱ةمصورة٪صح۱في٪۷مستܻ݃٪۷في٪الܯديد٪من٪المجا٪۸اݚلم۱ني٪۷والܯ۱لمي٪ ۷مال ٪جيو ٪سقيقسقون ٪مقريق۱ن ٪
ن۱شيون۱ل٪جيوغرافيܼ ٪وشتيرن٪و٪ةوزمو٪بوليتن ٪وعرض٪۸ۦعم۱لل٪۱في٪برلين٪وميونيخ٪ودوس݃دورف٪والجزائر٪ومرسي݃ي٪ ۱تتخ ٪المصورة٪م۱ريقون ٪بقيقةقلق۱وس ٪مقنق ٪عق٪݄۱
٪6110الجزائر٪ةنܻط٪۷ومحور٪رئيسي٪۷لنش۱طل٪ ۱وزار٪۸الجزائر٪من  ٪لܼ٪الحين٪01٪مرة٪تܯرف٪۸خالل٪۱ع݃ݓ٪الجزائر٪وإةتسب٪۸مܯقرفق٪ ۷خق۱صق٪ ۷حقول ٪القبق݃قد ٪واقܻق۱فقتقلق٪۱
وشܯبل٪ ۱ة۱ن٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷قد٪ۦستض۱ف٪۸المصورة٪ع٪6100٪݄۱ضمن٪المܯرض٪الܷني"٪الجزائر٪حبيبتي"[٪الربط٪مع٪مܻ۱لق٪ ۷حقول ٪القمقܯقرض ٪القܻقديق݄ ٪
يض݄٪المܯرض٪الح۱لي٪الصور٪التي٪جمܯتل٪۱المصورة٪ۦان۱ء٪رح݃تل٪۱إلݓ٪الجزائر٪في٪نل۱ي٪۷ع٪ 6102٪݄۱وتظلر٪الصور٪التنوع٪الجغرافي٪والاܻ۱فقي ٪القجقزائقرݔ ٪ةقمقلقرجق۱ن٪
الطوارܸ٪في٪السبيب٪۷ومنطܻ٪۷الܻب۱ئل ٪ۦغتن݄٪الحضور٪فرص٪۷المܯرض٪ل݃حديث٪مع٪المصورة٪والتي٪ۦش۱ر٪۸إلݓ٪ۦن٪الخط٪۷قد٪وضܯ٪۸لرح݃٪۷جديدة٪إلݓ٪الجزائر ٪و ٪عقبقر٪۸
عن٪إفتܻ۱د ٪۱وشوقل٪۱اليه
اإعج

يس د بين الحض ر

ۦظلر٪مܯرض٪الصور٪اإعج٪۲۱الشديد٪بين٪الحضور٪لمش ۱دة٪محتوي٪۸۱المܯرض ٪واسيم٪۱اݚشخ٪ ۱ال ين٪ل݄٪يܯرفوا٪الجزائر٪عن٪قر٪ ۲فضا٪عن ٪لܼ٪ة۱ن٪المقܯقرض٪
فرص٪۷ل݃جملور٪الجزائرݔ٪لرۨي٪۷باد ݄٪من٪منظور٪فني٪وبܯيون٪مصورة٪ع۱لمي٪ ۷ۦسܷر ٪ا٪اإعج٪۲۱واإنبل۱ر٪بق۱لصقور ٪القمقܯقروضق٪ ۷عقن ٪إيقجق۱د ٪ۦجقواء ٪وديق٪ ۷رائقܯق٪۷
ل݃حوار٪والنܻ۱ش٪وتب۱دل٪ۦطراف٪الحديث٪بين٪الحضور ٪يܯد٪مܯرض٪الصور"٪رح݃٪۷جزائري٪"۷ل݃مصورة٪م۱ريون٪بيةل۱وس٪الܷܯ۱لي٪۷اݚخيرة٪ضمن٪س݃س݃٪۷الܷܯ۱لي٪۸۱الاܻ۱فقيق٪۷
التي٪قدمتل٪۱جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ل݃تܯريف٪ب۱لجزائر٪و لܼ٪بمن۱سب٪۷إختي۱ر٪مدين٪۷قسنطين٪۷ع۱صم٪۷الاܻ۱ف٪۷الܯربي٪۷لل ا٪الܯ݄۱

د رة جم ي الصداق ال ربي األم ني اأ ل ل ج ال ربي المصري
من٪ۦجل٪توفير٪اݚمة۱ني٪۷ݚعض۱ء٪الجمܯي٪۷في٪برلين٪وۦلم۱ني٪۱والملتمين٪بتܯ݄݃٪الܯربيق٪ ۷مقن٪
التܯرف٪عن٪قر٪۲ع݃ݓ٪ۦحدي٪ال݃لج٪۸۱الܯربي٪ ۷نظم٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪ ۷اݚلقمق۱نقيق٪۷
في٪60٪نوفمبر٪6102٪وب۱لتܯ۱ون٪مع٪ۦست ۱ة٪الدراس٪۸۱اإسامي٪۷والܯربي٪۷السيقدة ٪السقيقدة٪
سيمون٪بريتز٪دورة٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷اݚولݓ٪ل݃لجق٪ ۷القܯقربقيق٪ ۷القمقصقريق٪ ۷
تܯرف٪المش۱رةون٪خال ٪ه٪الدورة٪والتي٪عܻد٪۸لمدة٪يو݄٪واحد٪ع݃ݓ٪ال݃لج٪۷القمقصقريق٪ ۷
وع݃ݓ٪اݚس۱سي٪۸۱الل۱م٪۷ل݃تواصل٪اليومي٪ب۱ل݃لج٪۷المصري٪ ۷وع݃ݓ٪المصط݃ح٪۸۱اليقومقيق٪۷
التي٪تستخد݄٪في٪التحي٪۸۱والتسوܸ٪والسܷر٪والܯاق٪۸۱الܯ۱م٪۷والحوارا٪۸الܻصيرة٪والܯقمقل٪
واݚسرة٪واللواي٪۸۱والتي٪تܯد ٪ا٪۸ۦ مي٪۷ب۱لغ٪۷في٪الحي۱ة٪اليومي٪۷المصري۷

تخت݃ف٪ال݃لج٪۸۱المح݃ي٪۷المحةي٪۷في٪الܯ۱ل݄٪الܯربي٪عن٪ال݃غق٪ ۷القܯقربقيق٪ ۷القܷقصقيقحق٪ ۷بشقةقل٪
ةبير ٪وتܯد٪مܯرف ٪۷ه٪ال݃لج ٪۸۱ا٪۸ۦ قمقيق٪ ۷ةقبقري ٪فقي ٪عقمق݃قيق٪ ۷القتقواصقل ٪سقواء ٪عق݃قݓ٪
المستوي٪الشخصي٪ۦو٪الܯم݃ي ٪وقد٪قدم ٪۸ه٪الدورة٪الܷرص٪۷ل݃مش۱رةيقن ٪والق يقن ٪لقديقلق݄٪
مܯرف٪۷س۱بܻ٪۷ب۱ل݃غ٪۷الܯربي٪۷الܷصيح٪۷لمܯرف٪۷ۦحدي٪ال݃لج٪۸۱الܯربي٪۷وتܯميܸ٪مܯرفتل݄٪بقۧحقد٪
الجوان٪۲الملم٪۷لل ه٪ال݃لج۷

إلݓ٪ج۱ن٪۲تܻدي݄٪دورا٪۸في٪ال݃غ٪۷الܯربي٪۷الܷصيح٪ ۷تܯܻد٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربيق٪ ۷اݚلقمق۱نقيق٪۷
من ٪نل۱ي٪۷نل۱ي٪۷ع٪6102٪݄۱الܯديد٪من٪الدورا٪۸ل݃لج٪۸۱القܯقربقيق٪ ۷مقاقل ٪الق݃قلقجق٪ ۷السقوريق-۷
الܷ݃سطيني٪۷وال݃لج٪۷المصري٪ ۷ة۱ن٪۸دورة٪الجمܯقيق٪ ۷لق݃قلقجق٪ ۷القمقصقريق٪ ۷والقتقي ٪عقܻقد٪ ۸فقي٪
نوفمبر٪6102٪الدورة٪الرابܯ٪۷ضمن ٪ه٪الس݃س݃۷

اإجتم ع الد ر لجم ي الصداق ح ل الشرك

الن شئ في غرف تج رة برلين

تܯد٪ظ ۱رة٪الشرة٪۸۱الن۱شئ٪۷واحدة٪من٪ۦةار٪الܻض۱ي٪۱ااقتص۱دي٪۷وااجتم۱عي٪۷المايقرة ٪فقي٪
عصرن٪۱الح۱لي٪والتي٪يش ۱د ٪۱جميع٪ۦنح۱ء٪الܯ۱ل݄ ٪المستامرين٪الشب٪۲۱والشرة٪۸۱الن۱شقئق٪۷
والتي٪ۦصبح٪۸تغزو٪ااسواܸ٪الܯ۱لمي٪۷من٪خال٪اݚفة۱ر٪والمنتج٪ ۸۱القجقديقدة ٪والقمقبقتقةقرة٪
سوف٪ت݃ܯ٪۲دورا٪رئيسي٪۱وح۱سم٪۱في٪مستܻبل٪ااقتص۱دي٪۸۱والحقيق۱ة ٪فقي ٪القمق۱نقيق٪ ۱والقܯق۱لق݄٪
الܯربي ٪ل ا٪عܻد٪۸جمܯي٪۷الصقداقق٪ ۷القܯقربقيق٪ ۷اݚلقمق۱نقيق٪ ۷فقي ٪ااول ٪مقن ٪فقيقرايقر ٪6102٪
اجتم۱عل٪۱الدورݔ٪الس۱بع٪ل݃ط݃ب٪۷وااة۱ديميين٪الشب٪۲۱تح٪ ۸عقنقوان" ٪الشقرةق٪ ۸۱القنق۱شقئق٪-۷
مدين٪۷برلين٪-نمو ج٪ل݃شرة٪۸۱الن۱شئ٪۷القܯقربقيق٪ "۷وققد ٪عقܻقد  ٪ق ا ٪الق݃قܻق۱ء ٪لشقبقةق٪ ۷القطق݃قبق٪۷
وااة۱ديمين٪ب۱لتܯ۱ون٪م٪۱بين٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷وغرف٪۷تج۱رة٪بقرلقيقن ٪و قي٪
المرة٪الا۱ني٪۷التي٪يتܯ۱ون٪بل٪۱الطرفين٪لܯܻد٪مال ٪ه٪ااجتم۱ع٪ ۸۱في ٪بقديق٪ ۷الق݃قܻق۱ء ٪رحق٪۲
السيد٪ةريستي۱ن٪فيسينلوتر٪ن۱ئ٪۲رئيس٪غرف٪۷برلين ٪القتقجق۱ريق٪ ۷والسقيقد ٪بقيقورن  ٪قنقريقش٪
المدير٪التنܷي ݔ٪لجمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ب۱لضيوف٪والمش۱رةين٪بل ا٪الܻ݃۱ء٪ولقبقدء٪
الحوار٪والنܻ۱ش٪الماير٪والبن۱ء٪لل ا٪الموضوع
ل ا٪عܻد٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷في٪اݚول٪من٪فيراير٪اجتم۱عل٪۱الدورݔ٪الس۱بع٪ل݃ط݃ب٪۷وااة۱ديميين٪الشب٪۲۱تح٪۸عنوان" ٪الشقرةق٪ ۸۱القنق۱شقئق٪ -۷مقديقنق٪ ۷بقرلقيقن٪-
نمو ج٪ل݃شرة٪۸۱الن۱شئ٪۷الܯربي٪ "۷وقد٪عܻد ٪ا٪الܻ݃۱ء٪لشبة٪۷الط݃ب٪۷واݚة۱ديمين٪ب۱لتܯ۱ون٪مع٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷وغرف٪۷تج۱رة٪برلين٪و ي٪المرة٪الا۱ني٪۷القتقي٪
يتܯ۱ون٪بل٪۱الطرفين٪لܯܻد٪مال ٪ه٪ااجتم۱ع٪ ۸۱في٪بداي٪۷الܻ݃۱ء٪رح٪۲السيد٪ةريستي۱ن٪فيسينلوتر٪ن۱ئ٪۲رئيس٪غرف٪۷برلين٪التج۱ري٪۷والسيد٪بيورن ٪نريش٪المدير٪التنܷقيق ݔ٪
لجمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ب۱لضيوف٪والمش۱رةين٪بل ا٪الܻ݃۱ء٪والحوار٪والنܻ۱ش٪الماير٪والبن۱ء٪لل ا٪الموضوع ٪ن۱قش٪عضو٪مج݃س٪إدارة٪جمܯي٪۷الصداق٪۷السيقد ٪ولقف٪
شܷيبر٪۸وۦربܯ٪۷خبراء٪ۦوجه٪الشبه٪وااختاف٪لـــ"النظ݄٪اإيةولوجي٪۷لشرة٪۸۱الن۱شئ٪"۷اݚلم۱ني٪۷والܯربيق٪ ۷بقحقضقور ٪مق٪ ۱يقزيقد ٪عق݃قݓ ٪ 21٪مقن ٪الضقيقوف ٪مقن ٪مقخقتق݃قف٪
الܻط۱ع٪۸۱ااقتص۱دي٪۷والمستامرين٪الش٪۲۱وال ݔ٪ۦسس٪بܯضل݄٪الشرة٪۸۱ۦو٪في٪طور٪ومرح݃٪۷تۧسيس٪شرة٪ ۸۱رئيقس ٪القجق݃قسق٪ ۷القحقواريق٪ ۷ومقديقر ٪الق݃قܻق۱ء ٪والق ݔ ٪عقمقل٪
ةمح۱مي٪في٪سي٪ܸ۱الܯاق٪۸۱ااقتص۱دي٪۷اݚلم۱ني-۷الܯربي٪۷لسنوا٪۸عديدة ٪ۦش۱ر٪في٪بداي٪۷المن۱قش٪۸۱إلݓ٪الدراس٪۷والتي٪نشر٪۸مۨخرا٪من٪ققبقل ٪شقرةق٪ ۷القمقحق۱سقبق٪ ۷ارنسق٪۸
ويونغ ٪حيث٪ۦش۱ر٪۸إلݓ٪ۦن٪مدين٪۷برلين٪تܯد٪من٪ۦفضل٪المدن٪في٪ۦوروب٪۱ل݃شرة٪۸۱الن۱شئ٪۷من٪حيث٪حج݄٪ااستام۱را٪۸بل۱
بيئ مميزة في برلين
ة۱ن٪۸مدين٪۷برلين ٪ةمدين٪۷ج ۱ب٪۷ل݃شرة٪۸۱الن۱شئي٪۷ۦحد٪ۦ ݄٪النܻ۱ط٪المرةزي٪۷ل݃من۱قش٪ ۸۱حيث٪تحدا٪۸ضمن ٪ا٪النط٪ܸ۱ةل٪من٪آن٪۱بيرغر٪من ٪فقريقܸ ٪الشقرةق٪ ۸۱القنق۱شقئق٪۷
في٪غرف٪۷تج۱رة٪برلين٪وةيرستين٪بوܼ٪من٪الܷريܸOpeners ٪ااستش۱رݔ٪ل݃شرة٪۸۱الن۱شئ٪۷حول٪ۦ مي٪۷برلين٪ةۧحد٪ۦ ݄٪مراةز٪استܻطق٪ ۲۱اافقةق۱ر ٪لق݃قشقرةق٪ ۸۱القنق۱شقئق٪۷
نظرا٪لتوفر٪جميع٪السبل٪ل لܼ ٪فنظ٪݄۱التܯ݃ي݄٪الج۱مܯي٪المميز٪وال ݔ٪يوفر٪الܷر ٪والةܷ۱ءا٪۸واافة۱ر٪المن۱سب٪۷لخܸ݃٪ۦفة۱ر٪مبتةرة٪واقتصق۱ديق٪ ۷حقيقث ٪سق ۱ق݄ ٪نقجق۱حقه ٪فقي٪
جܯل٪برلين٪محط٪ۦنظ۱ر٪الܯديد٪من٪الةܷ۱ءا٪۸ااوربي٪۷الن۱جح٪ ۷ةم٪۱س٪݄ ۱انخܷ۱ض٪التة۱ليف٪في٪ج݃٪۲الܯديد٪من٪اافة۱ر٪لتۧسيس٪شرة٪۸۱ن۱شقئق٪ ۷فقي ٪القمقديقنق٪ ۷فضقا ٪عقن٪
لܼ٪س٪݄ ۱مرةز٪برلين٪ةۧحد٪ۦ ݄٪الواجل٪۸۱ااوربي٪۷ل݃شب٪۲۱والةܷ۱ءا٪۸الش۱ب٪۷في٪جܯ݃ل٪۱مرةز٪لاستܻط٪۲۱الةܷ۱ءا٪۸الش۱ب٪۷المۨ ݃٪۷من٪جمقيقع ٪ۦنقحق۱ء ٪القܯق۱لق݄ ٪بق۱اضق۱فق٪۷
إلى لܼ٪س ۱م٪۸سلول٪۷ااجراء٪۸والحصول٪ع݃ݓ٪المܯ݃وم٪۸۱حول٪الشرة٪۸۱الن۱شئ٪۷في٪برلين٪في٪جܯ݃ل٪۱نܻط٪۷استܻط٪۲۱ل݃مستامرين٪ورۨس٪ااموال٪والشرة۸۱
الشرك

الن شئ في الد ل ال ربي ليس م ص ي  ،لكن أمر ضر ر ل تنمي

من٪خال٪نظرة٪سريܯ٪۷ع݃ݓ٪النظ݄٪اإيةولوجي٪۷ل݃شرة٪۸۱الن۱شئ٪۷الܯربي٪۷يتبين٪ان ٪ن۱لܼ٪اختاف٪۱شديدا٪عند٪المܻ۱رن٪۷بين٪البيئ٪۷ااستام۱ري٪ ۷بقيقن ٪بقرلقيقن ٪والقܯق۱لق݄ ٪القܯقربقي٪
نظرا٪إختاف٪الظروف٪والدوافع٪وراء٪تۧسيس٪الشرة٪۸۱الن۱شئ٪۷في٪ةا٪المنطܻتين ٪شدد٪۸دي۱ن ٪۱ولم۱ن٪مستش۱رة٪الجمܯي٪۷اݚلم۱ني٪۷ل݃تܯ۱ون٪الدوليGIZ ٪والمقتقخقصقصق٪۷
في٪مج۱ل٪ااقتص۱د٪المستدا݄٪والش۱مل ٪ع݃ݓ٪الܻواعد٪الخ۱ص٪۷لتۧسيس٪الشرة٪۸۱والمۨسس٪۸۱في٪الܯديد٪من٪الدول٪الܯربي٪ ۷حيث٪ۦش۱ر٪۸إلى۱لبيئ٪۷ااستام۱ري٪۷في ٪القمقجقتقمقع٪
الܯربي٪وال ݔ٪يتضمن٪ارتܷ۱ع٪مܯدا٪۸البط۱ل٪۷في٪الܻط۱ع٪الشب۱بي٪والتضخ݄٪في٪الܻط۱ع٪الܯ٪݄۱والن۱درة٪في٪تنوع٪المص۱در٪ااقتص۱دي٪ ۷و قو ٪اامقر ٪الق ݔ ٪يقتقطق݃ق٪ ۲وبشقةقل٪
ضرورݔ٪التنمي٪۷ااقتص۱دي٪۷وااجتم۱عي٪۷لܷتح٪آف۱ق٪۱جديدة٪وتحܻيܸ٪اݚفة۱ر٪المبتةرة٪حول٪التغيير٪اإيج۱بي ٪بدوره٪ۦةد٪السيد٪محمد٪رضوان٪ص۱ح٪۲مشروع٪التقةقنقولقوجقيق٪۱
الخضراء٪واابتة۱ر(٪مس۱ح٪۷عمل٪صديܻ٪۷البيئ-٪۷الܻ ۱رة)٪والمدعو݄٪من٪قبل٪الجمܯي٪۷اݚلم۱ني٪۷ل݃تܯ۱ون٪الدوليGIZ ٪ع݃ݓ٪النܻ۱ط٪التي٪تحدا٪۸عنقلق٪ ۱ديق۱نق ٪ ۱قولقمق۱ن ٪وۦشق۱ر٪
إلىۧن٪البئي٪۷ااستام۱ري٪۷تخت݃ف٪بشةل٪ةبير٪بين٪بܯض٪الدول٪الܯربي٪۷مال٪مصر٪عن٪الدول٪الغربي٪۷وبرلين٪والتي٪يܻود ٪۱روح٪المب۱درة٪واابتة۱ر ٪واستمر٪القحق۱ل ٪عق݃قݓ ٪مق٪۱
و٪ع݃يه٪الح۱ل٪من ٪اورة٪6100٪حيث٪ايزال٪الܷس۱د٪منتشرا٪ع݃ݓ٪نط٪ܸ۱واسع٪ةم٪۱ۦن٪المتط݃ب٪۸۱البيروقراطي٪۷تزيد٪من٪صܯوب٪۷تۧسيس٪الشرة٪۸۱الن۱شئي۷
هل يمكن لمدين أن تك ن نم ذج يحتذى به؟
تس۱ءل٪۸ةيرستين٪بوܼ٪حول٪امة۱ني٪۷ۦن٪تةون٪مدين٪۷نمو ج٪۱ل݃مدن٪ۦو٪من۱طܸ٪ۦخري٪يحت ي٪به٪في٪مج۱ل٪الشرة٪۸۱الن۱شئ٪ ۷وع۱دة٪م٪۱تةون٪القظقروف ٪القتقنقظقمقيق٪ ۷والقبقئقيق٪۷
ااستام۱ري٪۷و ي۱ةل٪الܯمل٪والتنظي݄٪تخت݃ف٪من٪مة۱ن٪إلىۥخر  ٪ه٪الظروف٪تخت݃ف٪اختاف٪۱ةبيرا٪عند٪مܻ۱رن٪۷الشرة٪۸۱الن۱شئي٪۷في٪الܯق۱لق݄ ٪القܯقربقي ٪وبقرلقيقن ٪بقنق۱ءا ٪عق݃قݓ٪
ااس۱س٪والتܯريف٪ال ݔ٪قدمته٪آن٪۱بيرغر٪ف۫ن ٪ن٪6211٪ܼ۱شرة٪۷ن۱شئ٪۷في٪برلين ٪فيم٪۱تبدو٪الܻ ۱رة٪ع݃ݓ٪سبيل٪الما۱ل٪بܯيدة٪ةقل ٪القبقܯقد ٪عقن  ٪ق ا ٪القرقق݄ ٪وۦشق۱ر٪ ۸ديق۱نق٪۱
ولم۱ن٪إلىۧن ٪ن٪611٪ܼ۱مب۱درة٪ل݃شرة٪۸۱ن۱شئ٪۷في٪الܯ۱ل݄٪الܯربي٪فܻط  ٪ا٪الرق݄٪ة۱ن٪من٪الصܯ٪۲مܻ۱رنته٪في٪السنوا٪۸الس۱بܻ٪۷ولةنه٪م٪۱يزال٪بܯيد ٪عقن ٪القمقܻق۱رنق٪ ۷حقتقݓ٪
مع٪مدين٪۷برلين٪وحد ۱
وۦةد٪۸دي۱ن ٪۱ولم۱ن٪ۦن٪الܷرص٪۷م٪۱تزال٪ةبيرة٪في٪مج۱ل٪الشرة٪۸۱الن۱شئ٪۷الܯربي٪۷وب۱لت۱لي٪ف۱ن ٪ن٪ܼ۱امة۱ني٪۷ل݃تنمي٪ ۷وۦش۱ر٪۸إلىۧن ٪ن٪ ܼ۱نشق۱ط ٪مقتقزايقد ٪لقبقدء ٪ااعقمق۱ل٪
الن۱شئ٪۷وا٪سيم٪۱في٪لبن۱ن٪واݚردن٪واإم۱را٪۸الܯربي٪۷المتحدة٪ومصر٪وع݃ݓ٪نحو٪متزايد٪ۦيض٪۱في٪تونس ٪ضمن٪تܻرير٪البنܼ٪الدولي٪حول٪مم۱رس٪۷ۦنشقطق٪ ۷اݚعقمق۱ل ٪فق۫ن٪
دول٪۷اإم۱را٪۸الܯربي٪۷المتحدة٪تܻع٪ضمن٪الخمسين٪ااول(٪ترتي٪ )20۲تضمن٪۸المن۱قش٪۸۱الخت۱مي٪۷الܯديد٪من٪اݚسئ݃٪۷حول٪آلي٪۷بدء٪الشرة٪۸۱الن۱شئ٪۷في٪برلين٪والܻق ۱قرة٪
وغير ٪۱من٪اݚم۱ةن٪ااخري ٪ةم٪۱تضمن٪الحوار٪والنܻ۱ش٪مع٪الحضور٪الܯديد٪من٪النܻ۱ط٪المتܯܻ݃٪۷ب۱لشرة٪۸۱الن۱شئ٪۷والدع݄٪الحةومي٪و٪الجمܯي٪۷اݚلم۱ني٪۷ل݃تܯق۱ون ٪القدولقي٪
GIZ.استمر٪الحوار٪الل۱دف٪والبن۱ء٪بين٪الحضور٪خال٪تن۱ول٪الضيوف٪بܯض٪ااطب٪ܸ۱الܯربي٪۷التقي ٪ۦعقد٪ ۸بقلق ه ٪القمقنق۱سقبق٪ ۷ۦتقحقيق٪ ۸القܷقرصق٪ ۷وةقمق ٪ ۱قو ٪القحق۱ل ٪فقي٪
ااجتم۱ع٪۸۱الدوري٪۷الس۱بܻ٪۷لجمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ل݃حضور٪من٪بن۱ء٪صداق٪۸۱جديدة٪وتܯميܸ٪الܻ۱ئ݄٪منل٪ ۱ووضع٪مشروع٪۸۱مشترة٪۷بين٪الحضور
المزيد٪من٪المܯ݃وم٪۸۱حول٪ااجتم۱ع٪الدورݔ٪لجمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ولمح٪۷موجزة٪عن٪ااجتم۱ع٪۸۱الس۱بܻ٪۷تجدونل ٪۱ن۱

الم رض ال ني "اإنس ن ،اأقدا  ،الك ن"
٪ۦق۱م٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ل݃مرة٪اݚولݓ٪مܯرض٪۱فني٪۱مزدوج٪۱لق݃قܷقنق۱نقيقن ٪فقي٪
مܻر٪عم݃ل٪۱في٪برلين ٪تقحق٪ ۸عقنقوان "٪اإنسق۱ن ٪اݚققدا݄ ٪القةقون" ٪عقرض ٪فقيقه ٪القܷقنق۱نق۱ن٪
السوري۱ن٪سوزان٪الܯبود٪وخضر٪عبد٪الةري݄٪ۦعم۱للم٪۱الܷني٪۷مقܯق٪ ۱حقيقث ٪ۦققيق݄ ٪القمقܯقرض٪
ب۱لتܯ۱ون٪بين٪الجمܯي٪۷وبين٪عضو٪الجمܯي٪۷السيدة٪ميس۱ء٪سامه-ولف٪من٪مۨسسق٪ ۷سقامق٪۷
لܷ݃نون ٪ول݄٪تةن٪مص۱دف٪۷ۦن٪يةون٪المܯرض٪لܷ݃ن۱نين٪السوريين ٪فلم٪۱يماان٪التنوع٪الܷنقي٪
واإبداعي٪لܷ݃ن۱ن٪السورݔ ٪وقدم٪۱إلݓ٪ۦلم۱ني٪۱قسرا٪ووجدا٪مرةزا٪جقديقدا ٪لقحقيق۱تقلقمق٪ ۱مقمق٪۱
يس٪݄ ۱في٪إاراء٪المشلد٪الܷني٪في٪ۦلم۱ني۱
ال ن في أ ق

الحر

ال ج ء

رح٪۲عضو٪مج݃س٪الجمܯي٪۷اإستش۱رݔ٪ومدير٪متحف٪الܷن٪اإسامي٪الس۱بܸ٪فقي ٪بقرلقيقن٪
اݚست٪ ۱الدةتور٪ةاوس٪بيتر۱ ٪زا٪في٪ة݃مته٪اافتت۱حي٪۷ب۱لضيوف٪الةقرا݄ ٪ ٪فقي ٪القمقܯقرض٪
وال ݔ٪ۦقي݄٪في٪الخ۱مس٪والܯشرين٪من٪شلر٪فبراير٪6102٪وعبقر ٪عقن ٪سقܯق۱دة ٪القجقمقܯقيق٪۷
بل ا٪الحدث٪وقد݄٪شةره٪لܻ݃۱ئمين٪ع݃ݓ٪المܯرض ٪وۦشق۱ر ٪فقي ٪ةق݃قمقتقه ٪إلقݓ ٪ۦن ٪اݚآف ٪مقن٪
الن۱س٪يܯ۱نون٪من٪التلجير٪والحر٪ ۲فةيف٪يمةن٪لقنق٪ ۱القتقܷقةقيقر ٪فقي ٪القܷقن ٪السقورݔ ٪وإقق۱مق٪۷
مܯرض٪ل لܼ؟٪وۦردف٪ق۱ئا٪:نܯ݄٪نستطيقع ٪ۦن ٪نقܻقيق݄ ٪مقܯقرضق٪ ۱فقنقيق٪ ۱اسقيقمق٪ ۱ا ا ٪ةق۱ن  ٪ق ا٪
المܯرض٪يܻد݄٪مܯ۱ن۱ة٪اإنس۱ن ٪فمن٪خال٪عنوان٪المܯقرض (٪اإنسق۱ن ٪ -٪ااققد݄ ٪–٪القةقون) ٪
وال ݔ٪ينܻل٪الين٪۱رغب٪۷اإنس۱ن٪في٪الحري٪۷وخوفه٪والتي٪تمال٪المحور٪اݚسـ۱سي ٪لق݃قمقܯقرض٪
الܷني ٪ف۱ن٪ع݃ݓ٪المرء٪التܷةير٪في٪ۦ مقيق٪ ۷القܷقن ٪فقي ٪ضقوء ٪اݚجقواء ٪السق۱ئقدة ٪فقي ٪القمقنقطقܻق٪۷
وااخب۱ر٪الر يب٪۷من٪سوري۱
اإنس ن كمح ر اس س
يܯد٪اإنس۱ن ٪و٪المحور٪اݚس۱س٪لأعم۱ل٪الܷني٪۷لܷ݃ن۱نين٪السوريين٪سوزان ٪القܯقبقود ٪وخضقر٪
عبد٪الةري݄٪ ٪وع݃ݓ٪الرغ݄٪من٪ااختاف٪بين٪الܷن۱نين ٪اݚ ٪ۦن ٪مقحقور ٪ۦعقمق۱لقلقمق٪ ۱القمقشقتقرܼ٪
ۦوحݓ٪ل݃سيدة٪ميس۱ء٪سام٪۷ب۫ق۱م ٪۷ا٪المܯرض٪المزدوج٪لܷ݃ن۱نين ٪فܻد٪السيدة٪ميس۱ء ٪سقامق٪۷
من٪خال٪ة݃متل٪۱في٪المܯرض٪عن٪شةر ٪۱لܷ݃ن۱نين ٪وۦش۱ر٪۸إلݓ٪ااخقتقاف ٪فقي ٪اݚسق݃قو٪۲
الܷني٪لة݃يلم٪۱و و٪اݚمر٪ال ݔ٪يزيد٪من٪سحر٪وجمق۱ل  ٪ق ا ٪القمقܯقرض ٪ويقزيقد ٪مقن ٪اجقتق ا٪۲
المش ۱د٪إليه ٪وفܯا٪ف۱ن ٪ا٪التن۱قض٪في٪اݚس݃و٪۲الܷني٪جܯل٪من٪إعقمق۱ل ٪القمقܯقرض ٪شقيقئق٪۱
افت٪۱ومايرا٪لا تم٪ ݄۱خضر٪عبد٪الةري݄٪:من٪الܯبودي٪۷إلݓ٪الحري٪ ۷ةم ٪ ۱قي ٪روح ٪اإنسق۱ن٪
تتحرܼ٪وتتنܻل٪دون٪قيود٪وحري٪ ۷ة لܼ ٪ي٪اݚقدا݄٪تحمل٪اإنس۱ن٪بدني٪۱وتنܻ݃ه٪من٪القܯقبقوديق٪۷
إلݓ٪الحري٪۷ومن٪الحر٪۲إلݓ٪السا݄ ٪اݚقدا݄ ٪يرمزل݃حري۷واإرادة٪المطܻ݃٪۷ل݃شܯ٪۲ال ݔ٪يحرر٪نܷسه٪من٪ۦݔ٪قيد ٪فܻد٪ع۱ش٪الܷن۱ن ٪ه ٪القتقجقربق٪ ۷شقخقصقيق۱؛ ٪إ ٪ولقد ٪القܷقنق۱ن٪
خضر٪في٪الحسة٪۷وغ۱در٪سوري٪۱في٪ع٪6102٪݄۱و و٪يܯيش٪ويܯمل٪اآن٪في٪بوتسدا݄ ٪اݚوض۱ع٪الرا ن٪۷وال݃جوء٪والبيئ٪۷الغريب٪۷والجديدة٪ل݄٪تمنܯه٪من٪ۦن٪يقةقون ٪مقبقدعق٪ ۱
الܷن۱ن٪خضر٪ةم٪۱وصܷته٪السيدة٪ميس۱ء٪سام٪۷فن۱ن٪ۦصيل٪يܯيش٪مع٪الܷن٪ولܷ݃ن ٪ۦق٪݄۱الܷن۱ن٪ۦةار٪من٪02٪مܯرض٪فردݔ٪-٪بم٪۱في ٪لܼ٪القمقܯق۱رض ٪القܷقنقيق٪ ۷خق۱رج ٪سقوريق٪ ۱
مال٪مܯرض٪قصر٪الܷنون٪والاܻ۱ف٪۷في٪ةواا٪لمبور٪/٪اندونيسي٪۱ع٪ 6101٪݄۱وش۱رܼ٪فيم٪۱يزيد٪عن٪26٪مܯرض٪۱مشقتقرةق٪ ۱فقي ٪سقوريق٪ ۱و قو ٪اݚمقر ٪الق ݔ ٪يقۨةقد ٪انقه ٪فقنق۱ن٪
استان۱ئي
س زان ال ب د :قض ي إنس ني ع لمي
في٪المܻ۱بل٪ف۫ن٪الܷن۱ن٪۷سوزان٪الܯبود٪ولد٪۸في٪تسܷية۱و ٪وع۱د٪۸إلݓ٪سوري٪۱لدراس٪۷فن٪النح٪ ۸وة۱ن٪۸واحدة٪من٪ۦولݓ٪النس۱ء٪الق݃قواتقي ٪اخقتق۱روا ٪دراسق٪ ۷فقن ٪القنقحق٪ ۸فقي٪
ج۱مܯ٪۷الܷنون٪في٪دمشܸ ٪ةم٪۱ۦصبح٪۸من٪الܯام٪۸۱الب۱رزة٪في٪الܷن٪السورݔ ٪ع۱د٪۸الܷن۱ن٪۷سوزان٪إلݓ٪ۦلم۱ني٪۱من٪خال٪منح٪۷دراسي٪۷ل݃حصول٪ع݃ݓ٪درج٪ ۷القمق۱جسقتقيقر٪
من٪ج۱مܯ٪۷برلين٪لܷ݃نون ٪ةم ٪۱و٪الح۱ل٪مع٪الܷن۱ن٪خضر٪ف۫ن٪اإنس۱ن٪يܯد٪المحور٪اݚس۱سي٪ݚعم۱ل٪الܷن۱ن٪۷سوزان٪الܯبود ٪ويبدو٪واضح٪۱ۦن٪انخܷ۱ض٪اݚبܯ۱د ٪لق݃قمقنقحقوتق٪۸۱
ي٪انܯة۱س٪۸۱ݚسئ݃٪۷اإنس۱ني٪۷الܯ۱لمي٪۷والحس۱سي٪۸۱اإنس۱ني٪ ۷الح٪ ۲والشܯور٪ب۱لوحدة٪والحزن٪غ۱لب٪۱م٪۱تةون٪الܯن۱وين٪والموضوع٪۸۱ݚعم۱للق٪ ۱القܷقنقيق٪ ۷إ ٪ۦنقلق٪ ۱تق݃قܷق٪۸
اانتب۱ه٪إلݓ٪اتس۱ع٪الةون ٪وتܯةس٪موقف٪الن۱س٪عن٪قر٪۲وتشܯر٪بحنينل݄٪إلݓ٪اݚبدي٪۷وإلݓ٪الانل۱ي۷
التن غ الخداع
غ۱لب٪۱م٪۱تخܷي٪اݚعم۱ل٪الܷني٪۷المختܷ݃٪۷انسج۱م٪۱وتن۱غم٪۱من٪الجم۱ل ٪حيث٪يظلر ٪لܼ٪في٪التم۱ايل ٪ولةن٪غ۱لب٪۱م٪۱يةون ٪لܼ٪التن۱غ݄٪واانسج٪݄۱خ۱دع٪ ۱يمةقن ٪ۦن ٪نقجقد  ٪لقܼ٪
في٪ۦعم۱ل٪الܷن۱ن٪۷الܯبود ٪إ ٪نجد٪ۦن٪الحرو٪۲واݚوض۱ع٪الرا ن٪۷قد٪ترة٪۸بصمتل٪۱وۦا۱ر ٪۱في٪مامح٪ۦعم۱لل٪۱الܷني٪ ۷فمنحوت٪۷رۦس٪الطܷل "٪الصقمق٪ "۸وتقܷق۱صقيقل ٪وشقةقل٪
الرۦس٪والܯيون(٪انخܷ۱ض٪الܷ݄ ٪والܯيون٪الܯمي۱ء٪ل݃طܷل٪)٪تظلر٪اللدوء٪والجم۱ل٪في٪الܯمل٪الܷني٪ولةنه٪يخܷي٪خ݃ف٪تܼ݃٪المامح ٪داا٪۸الرع٪۲والخس۱رة٪والتي٪ا٪يقمقةقن٪
وصܷل ٪ ۱ا٪التن۱غ݄٪واانسج٪݄۱والدائل٪والمܯ۱ني٪التي٪تظلر٪وراء٪مدلوا٪۸ۦعم۱ل٪الܷن۱نين٪خضر٪عبدالةري݄٪وسقوزان ٪القܯقبقود ٪تقجقܯقل ٪مقن  ٪ق ا ٪القمقܯقرض ٪ۦمقرا ٪مقاقيقرا٪
وفرص٪۷فريدة٪ل݃تܷةير٪والحوار٪ويس٪݄ ۱ة لܼ٪في٪إيج۱د٪حوار٪عربي٪ۦلم۱ني٪
تلدف٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷من٪خال ٪ا٪المܯرض٪إلݓ٪إيج۱د٪فرص٪۷ومنص٪۷ل݃حوار٪والنܻ۱ش٪واسيم٪۱في٪ضوء ٪اݚوضق۱ع ٪القرا قنق٪ ۷إ ٪اسقتقطق۱ع ٪القحقضقور٪
والضيوف٪ل݃مܯرض٪إيج۱د٪متسع٪من٪الوق٪۸ل݃حوار٪والنܻ۱ش٪مع٪الܷن۱نين٪والسيدة٪ميس۱ء٪سام۷

اإجتم ع الد ر لجم ي الصداق ال ربي األم ني في البرلم ن األم ني
لاطاع٪عن٪قر٪۲ع݃ݓ٪ا ݄٪ااحداث٪السي۱سي٪ ۷ول݃تܯرف٪ع݃ݓ٪آلي٪۷عمل٪النظ٪݄۱السقيق۱سقي٪
اݚلم۱ني٪ومصدر ٪ ۱وااطاع٪ع݃ݓ٪الܻض۱ي٪۱الجيوسي۱سي٪۷وةيܷي٪۷تܯ۱مل٪البرلم۱ني ٪مقܯقلق۱؟٪
وبن۱ء٪شبة٪۷من٪التواصل٪مع٪السي۱سيين٪اݚلم۱ن ٪عܻد٪اإجتم۱ع٪الدورݔ٪لجمقܯقيق٪ ۷الصقداقق٪۷
الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ل݃ط݃ب٪۷اݚلم۱ن٪والܯر٪۲الشب٪۲۱ل݃مرة٪الا۱من٪۷في٪62٪ابريل ٪ ݄6102٪فقي٪
مܻر٪البرلم۱ن٪اݚلم۱ني٪في٪ق݃٪۲برلين ٪وقد٪ج۱ء ٪ا٪اإجتم۱ع٪في٪البرلم۱ن٪اݚلم۱ني٪بقدعقوه٪
ةريم٪۷من٪سܯ۱دة٪الن۱ئ٪۲لويز٪امتسبيرܰ ٪بدۦ٪۸الزي۱رة٪إلݓ٪البرلم۱ن ٪اݚلقمق۱نقي ٪مقن ٪خقال٪
اطاع٪الزوار٪ع݃ݓ٪ق۱ع٪۸۱البرلم۱ن ٪وقص٪۷البرلم۱ن٪اݚلم۱ني ٪وت۱ريخ٪البن۱ء ٪وع݃ݓ٪آلقيق٪۷
عمل٪البرلم۱ن ٪وال ݔ٪يܯمل٪به٪م٪۱يܻ۱ر٪2111٪۲موظف ٪ةم٪۱تܯرف٪القزوار ٪عق݃قݓ ٪بقنق۱ء٪
البرلم۱ن ٪وال ݔ٪يܯد٪البن۱ء٪الا۱لث٪في٪شة݃ه٪الح۱لي٪من٪القمقبقنقݓ ٪ااصق݃قي ٪بقܯقد ٪ااسقتقمق۱ع٪
وااطاع٪ع݃ݓ٪الجوان٪۲المحتܷ݃٪۷ل݃برلم۱ن ٪التقܻقݓ ٪القزوار ٪بسقܯق۱دة ٪القنق۱ئق٪ ۲السقيقدة ٪لقويقز٪
امتسبيرܰ٪عضو٪البرلم۱ن٪اݚلم۱ني٪عن٪حز٪۲ااتح۱د٪\01٪الخضر ٪والܯضو٪في ٪مقجق݃قس٪
ادارة٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷مقنق ٪عق٪ ݄6102٪ ݄۱يق ةقر ٪ان ٪سقܯق۱دة ٪القنق۱ئق٪ ۲ققد٪
درس٪۸الܯ݃و݄٪ااسامي٪۷وع݄݃٪الا و٪۸البورتست۱نتي٪والܯ݃و݄٪السيق۱سقيق٪ ۷تقحقداق٪ ۸سقܯق۱دة٪
الن۱ئب٪۷إلݓ٪الحضور٪حول٪مشوار ٪۱في٪الحي۱ة٪السي۱سي٪ ۷فضقا ٪عقن ٪القܻقضق۱يق٪ ۱السقيق۱سقيق٪۷
الح۱لي٪ ۷وا٪سيم٪۱الܻض۱ي٪۱المتܯܻ݃٪۷ب۱لاجئين٪وااندم۱ج ٪تبع ٪لܼ٪من۱قش٪۸۱مامرة٪ومتميزة٪مع٪سܯ۱دة٪الن۱ئب٪ ۷تضمن٪۸الحديقث ٪حقول ٪الصقراع ٪فقي ٪سقوريق٪ ۱والقتقܯق۱مقل ٪مقع٪
(الدول٪۷ااسامي٪ )۷فضا٪عن٪التܯدد٪الاܻ۱في٪في٪الم۱ني٪۱ومشة݃٪۷مخيم٪۸۱الاجئين٪في٪الم۱ني۱
ع݃ݓ٪الرغ݄٪من٪قصر٪الزي۱رة٪والܻ݃۱ء٪مع٪سܯ۱دة٪الن۱ئب٪ ۷والتي٪ل݄٪تد݄٪سوي٪س۱ع٪۷واحدة ٪اا٪ان٪المش۱رةين٪في٪اإجتم۱ع٪الدورݔ٪لجمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلمق۱نقيق٪ ۷لق݃قمقرة٪
الا۱من٪۷ة۱نوا٪في٪غ۱ي٪۷ااعج٪۲۱والسرور٪من ٪ا٪الܻ݃۱ء٪و ه٪الزي۱رة ٪ة۱ن٪۸الزي۱رة٪ن۱جح٪۷في٪ضوء٪ااجواء٪الرائܯ٪۷التي٪ۦت۱ح٪۸ل݃زوار٪ااطاع٪ع݃ݓ ٪القܻقبق٪ ۷القزجق۱جقيق٪۷
ل݃برلم۱ن٪اݚلم۱ني٪الشليرة ٪ومش ۱دة٪برلين٪من ٪نܼ۱

ل ء برامج الم جستير األم ني ال ربي في برلين
في٪ۦط۱ر٪برامج٪الم۱جستير٪اݚلم۱ني٪۷الܯربي٪ ۷ۦجتقمقع ٪مق٪ ۱يقܻق۱ر٪ ٠١٪ ۲طق۱لقبق٪ ۱مقن ٪بقرامقج٪
الم۱جستير٪اݚلم۱ني٪۷الܯربي٪۷الخ۱مس٪في٪برلين٪فقي ٪القܷقتقرة ٪مقن ٪ ٥٠٪مق۱يقو ٪إلقݓ ٪ ٣٪يقونقيقو٪
٪ ٪٥١١٢ومن ٪إنطاܸ٪برن۱مج٪الم۱جستير٪المشترܼ٪ع٪٥١١٢٪݄۱عم݃٪ ۸جقمقܯقيق٪ ۷الصقداقق٪۷
الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ع݃ݓ٪دع݄٪نش۱ط۱ته٪في٪مخت݃ف٪النش۱ط٪۸۱التܯ݃يمي٪ ۷تلدف ٪ورشق٪ ۷القܯقمقل٪
والتي٪عܻد٪۸لمدة٪ۦسبوع٪في٪برلين٪إلݓ٪اإطاع٪ع݃ݓ٪آخر٪التطوار٪۸المختܷ݃٪۷والحصقول٪
ع݃ݓ٪صورة٪حصري٪۷ل݃حي۱ة٪السي۱سي٪۷في٪الܯ۱صم٪۷في٪برلين ٪بق۱إضق۱فق٪ ۷إلقݓ  ٪لقܼ ٪يقمقنقح٪
ا٪الܻ݃۱ء٪الܷرص٪۷ل݃مش۱رةين٪من٪اإطاع٪ع݃ݓ٪فر ٪القܯقمقل ٪فقيقمق٪ ۱يقتقܯق݃قܸ ٪بق۱لقܯقاقق٪۸۱
الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪ ۷ةم٪۱يتيح ٪ا٪الܻ݃۱ء٪الܷرص٪۷لبن۱ء٪عاق٪۸۱صداق٪۷جديدة٪وتܯمقيقܸ ٪القܻق۱ئق݄٪
منل٪ ۱فضا٪عن ٪لܼ٪زار٪المش۱رةون٪الوزارة٪اإتح۱دي٪۷ل݃تنمقيق٪ ۷اإققتقصق۱ديق٪ ۷والقتقܯق۱ون ٪
إض۱ف٪۷إلݓ٪لܻ۱ء٪الܯديد٪من٪مما݃ي٪المۨسس٪۸۱السي۱سي٪۷واإقتص۱دي٪۷والتقܯق݃قيقمقيق٪ ۷و "٪سقوܸ٪
الܷر "٪وال ݔ٪قدم٪۸من٪خاله٪بܯض٪المۨسس٪۸۱والليئ٪۸۱السي۱سي٪۷عم݃ل۱
ۦفتتح٪الܻ݃۱ء٪في٪٣١٪م۱يو٪٥١١٢٪في٪مܻر٪الوزارة٪اإتح۱دي٪۷ل݃تنمي٪۷اإقتص۱دي٪ ۷والقتقܯق۱ون ٪
حيث٪رح٪۲الدةتور٪م۱تي۱س٪فيتر٪والدةتور٪ةاوس٪بيتر۱ ٪زا ٪مقنقسقܸ ٪حق݃قܻق٪ ۷القبقحقث ٪فقي٪
برلين٪والدةتور٪محمد٪غني݄٪الم݃حܸ٪الاܻ۱في٪في٪السܷ۱رة٪المصريق٪ ۷فقي ٪بقرلقيقن ٪والقدةقتقورة٪
سوزان٪نوبر٪۸مدير٪دائرة٪التنمي٪۷الريܷي٪۷في٪ج۱مܯ ٪۷ومبول٪۸في٪برلين٪ب۱لمش۱رةين٪في ٪ا٪الܻ݃۱ء ٪ما݃٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯقربقيق٪ ۷اݚلقمق۱نقيق٪ ۷فقي  ٪ق ا ٪الق݃قܻق۱ء ٪بق۱لقرئقيقس٪
التنܷي ݔ٪ل݃جمܯي٪۷السيد٪بيورن ٪نريش٪وال ݔ٪ۦةد٪في٪ة݃مته٪اإفتت۱حي٪۷ع݃ݓ٪ۦ مي٪۷البرن۱مج٪المشترܼ٪اݚلم۱ني٪الܯربي٪في٪تܯزيز٪الܯاق٪۸۱اݚلم۱ني٪۷مع٪القܯق۱لق݄ ٪القܯقربقي ٪فقي٪
جميع٪الܻط۱ع٪۸۱والمج۱ا٪۸وشدد٪ع݃ݓ٪دور٪الط݃ب٪۷بشةل٪فردݔ٪من٪خال٪خبرتل݄٪وتج۱ربل݄٪الملني٪۷في٪تܯزيز٪التܷ٪݄ ۱بين٪الاܻ۱ف٪۸۱ب۫عتب۱ر ݄٪ "٪سقܷقراء" ٪القمقسقتقܻقبقل ٪فقي٪
المجتمع٪الدولي٪وب۱لت۱لي٪ينتظر٪ۦن٪تܻد݄٪وتظلر٪وجل٪۸۱نظر٪جديدة ٪تجدر٪الماحظ٪۷ۦن ٪ن٪ܼ۱الܯديد٪من٪الجقنقسقيق٪ ۸۱القمقشقتقرةق٪ ۷فقي  ٪ق ه ٪القبقرامقج ٪إلقݓ ٪جق۱نق٪ ۲اݚلقمق۱ن٪
والܯر٪ ۲في٪نل۱ي٪۷ة݃مته٪دع٪۱السيد٪بيورن٪المش۱رةين٪إلݓ٪التܯ۱ون٪المشترܼ٪مع٪الجمܯي٪۷في٪مج۱ل٪تܯزيز٪التܯ۱ون ٪القمقشقتقرܼ ٪اݚلقمق۱نقي ٪القܯقربقي ٪واإنضقمق٪ ݄۱إلقݓ ٪شقبقةق٪۷
التܯ۱ون٪ل݃جمܯي۷
مح ضرة بيرند أربل في جم ي الصداق ال ربي األم ني
بܯد٪اإنتل۱ء٪من٪ورش٪۷الܯمل٪الصب۱حي٪۷إجتمع٪ط݃ب٪۷برامج٪الم۱جستير٪مس۱ء٪في٪مܻر٪جميܯ٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷لإستم۱ع٪إلݓ٪مح۱ضرة٪بيرند٪ۦربل٪حول"٪المقصق۱لقح٪
والمب۱د۬٪والܯن۱صر٪الܷ۱ع݃٪۷في٪السي۱س٪۷الخ۱رجي٪۷اݚلم۱ني٪۷في٪منطܻ٪۷الشرܸ٪اݚوسط" ٪حيث٪ۦتخ ٪من٪ۦزم٪۷الاجئين٪الح۱ليق٪ ۷نقܻقطق٪ ۷إنقطقاܸ ٪إلقܻق۱ء ٪نقظقرة ٪عق۱مق٪ ۷حقول٪
الܯاق٪۸۱والمص۱لح٪اݚلم۱ني٪۷في٪منطܻ٪۷الشرܸ٪اݚوسط ٪حيث٪قس݄ ٪ه٪المص۱لح٪إلݓ٪إقتص۱دي٪۷وسي۱سي٪۷وۦمني٪۷فضا٪عن٪الܻض۱ي٪۱المتܯܻ݃٪۷ب۱للجرة ٪وۦش۱ر ٪بشقةقل ٪خق٪ ۱
وع݃ݓ٪عةس٪م٪۱يܯتܻد ٪فۧن٪المص۱لح٪السي۱سي٪۷ل݃ܯاق٪۸۱الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷تتܻد݄٪في٪اݚولوي٪۸۱الحةومي٪۷اݚلم۱ني٪۷ع݃ݓ٪المص۱لح٪اإقتص۱دي٪ ۷فقي  ٪ق ا ٪القمقسق٪ ܸ۱اضق۱ف ٪إلقݓ٪
لܼ٪قد݄٪لمح٪۷حول٪آخر٪التطورا٪۸الرا ن٪۷في٪سوري٪۱والܯراܸ٪ودع٪۱ع݃ݓ٪سبيل٪الما۱ل٪إلݓ٪الحܷ۱ظ٪ع݃ݓ ٪ةي݃٪۷الدول٪۷في٪ح۱ل٪عد݄٪وجود٪بديل٪غير٪ق۱بقل ٪لق݃قتقطقبقيقܸ ٪تقبقع٪

لܼ٪نܻ۱ش٪ماير٪بين٪المح۱ضر٪والضيوف٪الةرا݄٪تن۱ول٪الܯاق٪۷بين٪ۦلم۱ني٪۱والشرܸ٪اݚوسط٪والوضع٪السي۱سي٪في٪المنطܻ٪ ۷فضا٪عن ٪لܼ٪ةق۱ن  ٪ق ا ٪الق݃قܻق۱ء ٪فقرصق٪ ۷نق۱درة٪
ل݃ط݃ب٪۷ل݃حديث٪إلݓ٪المح۱ضر٪بيرند٪ۦربل
"س

ال رص " في منتدى ال

ضمن ٪ا٪الܻ݃۱ء٪عܻد٪يو݄٪الااا۱ء٪صب۱ح٪۱تح٪۸عنوان"سوܸ٪الܷر "٪وال ݔ٪ش۱رܼ٪به٪إلݓ٪ج۱ن٪۲جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربقيق٪ ۷اݚلقمق۱نقيق٪ ۷القܯقديقد ٪مقن ٪القمقۨسقسق٪ ۸۱والقلقيقئق٪۸۱
السي۱سي٪۷من٪الܻط۱ع٪۸۱السي۱سي٪۷وۦلܻݓ٪الضوء٪ع݃ݓ٪مج۱ا٪۸التܯ۱ون٪الܯربي٪اݚلم۱ني ٪في ٪ا٪اإط۱ر٪ۦستط۱ع٪الط݃ب٪۷التقܯقرف ٪عقن ٪ققر٪ ۲عق݃قݓ ٪عقمقل  ٪ق ه ٪القمقۨسقسق٪۸۱
السي۱سي٪۷وبن۱ء٪شبة٪۷تܯ۱رف٪وصا٪۸بين٪المش۱رةين٪في٪الܻ݃۱ء ٪مم٪۱مةن٪الط݃ب٪۷من٪وضع٪اݚس۱س٪لشبة٪۷إتص۱ا٪۸خ۱ص٪ ۷بقلق݄ ٪ةق۱ن  ٪ق ا ٪الق݃قܻق۱ء ٪لقبقرامقج ٪القمق۱جسقتقيقر٪
اݚلم۱ني٪۷الܯربي٪۷ل ا٪الܯ٪݄۱ن۱جح٪۱ومتميزا٪ةم٪۱ة۱ن٪في٪اݚعوا݄٪الس۱بܻ٪ ۷ف۫لݓ٪ج۱ن٪۲الموضوع٪۸۱المايرة٪والنܻ۱ش٪۸۱الحي٪۷ة۱ن ٪ا٪الܻ݃۱ء٪فرص٪۷امني٪۷ل݃ط݃ب٪۷لبنق۱ء ٪عقاقق٪۸۱
جديدة٪ولܻ۱ء٪الܯديد٪من٪الشخصي٪۸۱السي۱سي٪۷واإقتص۱دي٪۷فضا٪عن٪التܯرف٪ع݃ݓ٪عمل٪الܯديد٪من٪المۨسس٪۸۱السي۱سي۷

كينغز أك ديمي اأردني في ضي ف جم ي الصداق ال ربي األم ني
استض۱ف٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷في٪61٪يونيو٪6102٪عميد٪الܻبول٪والتسجقيقل٪
في٪ةنغز٪ۦة۱ديمي٪السيد٪م۱ةجزيجور٪روبنسون٪ل݃تܯرف٪عن٪قر٪۲ع݃ݓ٪ۦحد٪ۦ ݄٪الصقروح٪
الܯ݃مي٪۷في٪اݚردن٪والشرܸ٪اݚوسط"٪٪ةينغز٪ۦة۱ديمي"٪والتي٪تقلقدف ٪إلقݓ ٪بقنق۱ء ٪جقيقل ٪مقن٪
الشب٪۲۱يܻو݄٪ع݃ݓ٪التس۱مح٪والتܷةير٪الن۱قد٪والبن۱ء٪واإبقداع ٪ۦتقيقحق٪ ۸القܷقرصق٪ ۷خقال  ٪ق ا٪
الܻ݃۱ء٪ل݃ضيوف٪الةرا݄٪وۦولي۱ء٪اݚمور٪والط݃ب٪۷والملتمين٪من٪اإطاع٪عق݃قݓ  ٪ق ا ٪الصقرح٪
الܯ݃مي٪عن٪قر٪۲والحصول٪ع݃ݓ٪مܯ݃وم٪۸۱مܷص݃٪۷وش۱م݃٪۷حول٪التقܯق݃قيق݄ ٪والقتقدريق٪ ۲فقي٪
ه٪اݚة۱ديمي۷
اإختاط  ،التس مح ،النج ح
تܯد"٪ةينغز٪ۦة۱ديمي"٪والتي٪ۦنشئ٪۸ع٪6112٪݄۱من٪رۨي٪۷وتوجيل٪۸۱المܼ݃٪عبد٪ه٪الا۱نقي٪
مܼ݃٪اݚردن٪واحدة٪من٪ۦ ݄٪المدارس٪التܯ݃يمي٪۷المرموق٪۷والن۱جحق٪ ۷عق݃قݓ ٪مسقتقوي ٪اݚردن٪
والشرܸ٪اݚوسط٪ ٪حيث٪تجمع٪المدرس٪۷بين٪نظق٪ ݄۱القتقܯق݃قيق݄ ٪القغقربقي ٪القمقمقتقزج ٪بق۱لقاقܻق۱فق٪۷
والت۱ريخ٪والتܻ۱ليد٪في٪الܯ۱ل݄٪الܯربي ٪يدرس ٪القتقامقيق ٪والقتق݃قمقيق ا٪ ۸جقنقبق٪ ۱إلقݓ ٪جقنق٪ ۲فقي٪
المدرس٪۷الداخ݃ي٪۷حيث٪ا٪ت݃ܯ٪۲الܯوامل٪المحيط٪۷ة۱لجنس ٪والقܯقرܸ ٪والقديقن ٪ۦݔ ٪دور ٪فقي٪
الܯم݃ي٪۷التܯ݃يمي٪ ۷فضا٪عن ٪لܼ٪يتيح٪النظ٪݄۱التܯ݃يمي٪في٪المدرس٪۷القܷقرصق٪ ۷لقةق۱فق٪ ۷فقئق٪۸۱
المجتمع٪من٪ۦرس۱ل٪ۦبن۱ئل݄٪إلݓ٪المدرسق٪ ۷والقوصقول ٪مقن ٪خقالقلق٪ ۱إلقݓ ٪ۦرققݓ ٪القجق۱مقܯق٪۸۱
الܯ۱لمي۷
المدرس كن ط تب دل ث في
ع݃ݓ٪الرغ݄٪من٪ۦن٪اݚة۱ديمي ٪۷ي٪نسخ٪۷عن٪ۦة۱ديمي٪۷ديرفي݃د٪الداخق݃قيق٪ ۷اݚمقريقةقيق٪ ۷والقتقي٪
التح٪ܸ۱بل٪۱المܼ݃٪عبد٪الا۱ني٪إا٪ۦن ٪ه٪اݚة۱ديمي٪۷تܯد٪ۦةار٪من٪مجقرد ٪نسقخق٪ ۷ۦردنقيق٪ ۷مقن٪
ۦصل٪ۦمريةي ٪وع݃ݓ٪الرغ݄٪من٪ۦن٪الدروس٪في٪اݚة۱ديمي٪۷ب۱ل݃غ٪۷اݚنج݃يزي٪۷إا٪ۦن٪الط݃قبق٪۷
يحص݃ون٪ع݃ݓ٪دروس٪ب۱ل݃غ٪۷الܯربي٪۷ويط݃ܯون٪ع݃قݓ ٪القاقܻق۱فق٪ ۷القمقحق݃قيق٪ ۷والقتق۱ريقخ ٪لق݃قܯق۱لق݄٪
الܯربي ٪فضا٪عن ٪لܼ٪يܻو݄٪الط݃ب٪۷ب۱لܯديد٪من٪المشروع٪۸۱الܷܯ۱ل٪۷في٪المجتقمقع ٪القمقحق݃قي٪
اݚردني٪ل݃تܯرف٪عن٪قر٪۲ع݃ݓ٪ع۱دا٪۸وتܻ۱ليد٪المجتمع٪ااردني ٪تܯد٪النش۱ط٪۸۱التطوعيق٪۷
جزءا٪من٪الحي۱ة٪اليومي٪۷ل݃طا٪۲في٪اݚة۱ديمي٪۷إض۱ف٪۷إلݓ٪ااعم۱ل٪الخيري٪۷المختܷ݃ق٪ ۷القتقي٪
يܻو݄٪بل٪۱الط݃ب٪۷وا٪سيم٪۱في٪مخيم٪۸۱الاجئين٪في٪اݚردن
المدرس الصي ي

دراس ال غ ال ربي

تܻد݄٪المدرس٪۷ل݃ط݃ب٪۷الدوليين٪برن۱مج٪۱مميزا٪يتمال٪في٪المدرس٪۷الصيܷي٪۷وسن٪۷التب۱دل٪الاܻ۱في ٪حيث٪تتضمن ٪ه٪السن٪۷برن۱مج٪ۦة۱ديمي٪مةاف ٪إضق۱فق٪ ۷إلقݓ ٪دورس ٪الق݃قغق٪۷
الܯربي٪۷وبرن۱مج٪الزي۱را٪۸لمن۱طܸ٪مختܷ݃٪۷في٪اݚردن٪والܯ۱ل݄٪الܯربي ٪إ ٪تلدف٪المدرس٪۷من٪خال٪ۦنشطتل٪۱المختܷ݃٪۷إلݓ٪تܯزيز٪القتقبق۱دل ٪القاقܻق۱فقي ٪بقيقن ٪القاقܻق۱فق٪ ۸۱وزيق۱دة٪
التܷ٪݄ ۱والحوار٪بينلم۱
من٪خال٪مح۱ضرته٪حول٪اݚة۱ديمي٪۷ۦعطݓ٪السيد٪روبنسون٪الط۱بع٪الخ٪ ۱ل݃مدرس٪۷عبر٪الةاير٪من٪الܯ۱طܷ٪۷والدع۱ب٪۷و و٪اݚمر٪ال ݔ٪ل݄٪يقةقن ٪مسقتقغقر٪ ۲حقيقث ٪طق݃قبق٪۸
ۦصغر٪المش۱رة٪۸۱في٪المح۱ضرة٪من٪والد ٪۱االتح٪ܸ۱ب۱لمدرس٪ ۷يۨةد ٪ا٪اݚمر٪الغ۱ي٪۷التي٪تܯمل٪ع݃يل٪۱جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷من٪خال٪تܯزيز٪التب۱دل٪الاقܻق۱فقي٪
عبر٪الܯديد٪من٪المح۱ضرا٪۸والندوا٪۸التܯ݃يمي٪۷والمܯ݃وم۱تي٪۷التي٪تܻيمل۱

ف

اإسا  :حديث الخبراء في جم ي الصداق ال ربي األم ني

استض۱ف٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪ ۷وبق۱لقتقܯق۱ون ٪مقع ٪مقرةقز ٪القدراسق٪ ۸۱الشقرققيق٪۷
الحديا٪۷في٪الس۱بع٪من٪تموز٪٥١١٢٪مح۱ضرة٪ل݃خبراء٪تح٪۸عنوان٪"٪فل݄ ٪اإسقا݄ ٪ۦةقاقر٪
من٪مة٪۷والمسجد٪وم٪۱ش۱ء٪ه"٪والتي ٪دف٪۸إلݓ٪إلقܻق۱ء ٪الضقوء ٪عق݃قݓ ٪الصقورة ٪القنقمقطقيق٪۷
واݚحة٪݄۱المسبܻ٪۷حول٪اإسا݄ ٪قد݄٪ضيܷ٪۱اݚمسقيق٪ ۷ةقل ٪مقن ٪نقوشقيقن ٪اتقمق٪ ܼ۱مقن ٪مقرةقز٪
الدراس٪۸۱الشرقي٪۷و٪ةريستي۱ن٪ةوب݃ير٪من٪مدرس٪۷بقرلقيقن ٪لق݃قدراسق٪ ۸۱القܯق݃قيق¬ ۱القاقܻق۱فق٪۸۱
والمجتمܯ٪۸۱اإسامي۷ــ٪الت۱بܯ٪۷لج۱مܯ٪۷برلين٪الحرة ٪نظرة٪ش۱مق݃ق٪ ۷حقول ٪نشقۧ٪ ۸وتقطقور٪
المب۱د۬٪اݚس۱سي٪۷لإسا݄
في٪بدي٪۷الܻ݃۱ء٪رح٪۲رئيس٪الجمܯي٪۷التنܷي ݔ٪السيد٪بيورن ٪نريش٪ب۱لضيوف٪الةقرا݄ ٪وققد݄٪
شةره٪الخ٪ ۱لمرةز٪الدراس٪۸۱الشرقي٪۷الحديا٪۷ع݃ݓ٪التܯ۱ون٪والܯمل٪المقشقتقرܼ ٪وإنقجق۱ح٪
إق۱م ٪۷ه٪المح۱ضرة٪واسيم٪۱في٪الوق٪۸الح۱لي٪ونظقرا ٪لق݃قظقروف ٪السق۱ئقدة ٪مقن ٪إسقتقܻقبق۱ل٪
الاجئين٪والܯمل٪واإتص۱ل٪ب۱لܯديد٪من٪المس݃مين ٪إ ٪يܯمل٪الةاير٪من٪اافراد ٪فقي ٪مقيق۱ديقن٪
عمل٪مختܷ݃ ٪۷ا٪۸ص݃٪۷ب۱لمس݃مين٪تةون٪لديل݄٪صورة ٪ني٪۷مسبܻ٪ ۷يشقوبقلق٪ ۱عقد݄ ٪القيقܻقيقن٪
وسوء٪الܷل݄٪وربم٪۱عد݄٪الاܻ٪ ۷ل ا٪ج۱ء ٪۸ه٪المح۱ضرة٪لإج۱ب٪۷عن٪الܯديد٪من٪التقسقۨ۱ا٪۸
والغموض٪ضمن ٪ا٪اإط۱ر ٪وع݃ݓ٪الرغ݄٪من٪توققيق ٪ ۸ق ه ٪القمقحق۱ضقرة ٪والق ݔ ٪صق۱دف٪
موعد٪مب۱رة٪ةرة٪الܻد݄٪ل݃نصف٪نل۱ئي٪ةۧس٪ۦوروب٪۱إا٪ۦن٪الܯديد٪من٪الملتميقن ٪بقلق ا ٪الشقۧن٪
ة۱نوا٪ضمن٪الحضور٪لل ه٪اݚمسي۷
اإسا بين التن ع الحك المسب
بدء٪۸خبيرة٪مرةز٪الدراس٪۸۱الشرقي٪۷الحديا٪ ۷نقوشقيقن ٪اتقمق٪ ܼ۱حقديقاقلق٪ ۱بق۫نقتقܻق۱د ٪الصقورة٪
النمطي٪۷المسبܻ٪۷الس۱ئد٪حول٪اإسا݄٪والمس݃مين ٪الصقورة ٪الق قنقيق٪ ۷ةقمق٪ ۱ۦسقمقتقلق٪ ۱خقبقيقرة٪
الشۨون٪اإسامي٪۷يصܯ٪۲في٪ةاير٪مقن ٪اݚحقيق۱ن ٪تقغقيقيقر ق٪ ۱ۦو ٪القتقغقيقيقر ٪فقيقلق"٪ ۱اݚحقةق٪݄۱
المسبܻ "۷وۦش۱ر٪۸الخبيرة٪إلݓ٪ۦنه٪من٪الضرورݔ٪إصدار٪ۦحة٪݄۱مسبܻ٪۷مبني٪۷ع݃قݓ ٪صقورة٪
نܻدي٪۷صحيح٪ ۷ۦحد٪اݚما݃٪۷ع݃ݓ ٪لܼ ٪ي٪الصورة٪النمطقيق٪ ۷حقول ٪اإسقا݄ ٪والقتقي ٪تصقور٪
اإسا݄٪بۧنه٪دين٪مونولياي"٪دين٪ج۱مد"٪ا٪يسمح٪ب۱لتغيير٪ۦو٪إيج۱د٪تܷسير ٪فقردݔ ٪الصقورة٪
ل݃مس݄݃٪النمو جي٪غير٪موجودة ٪ع݃ݓ٪الܯةس٪من ٪لܼ٪ۦش۱ر٪۸نوشين٪اتم٪ܼ۱إلقݓ ٪ۦن ٪القديقن٪
اإسامي٪يتمتع٪ب۱لتنوع٪والمرون٪۷و٪يض݄٪الܯديد٪من٪الاܻ۱ف٪۸۱والتܻق۱لقيقد ٪والقتقي ٪تشق ۱قد ٪فقي٪
مم۱رس٪۸۱اݚفراد٪المس݃مين٪اليومي٪ ۷ةم٪۱ۦن  ٪قنق٪ ܼ۱فقرܸ ٪بقطقريقܻق٪ ۷اإيقمق۱ن ٪بقيقن ٪القمقسق݃ق݄٪
الܯراقي٪والمس݄݃٪السورݔ٪والمس݄݃٪اݚفغ۱ني ٪وۦن٪ةاير٪من٪المم۱رس٪۸۱التي٪يܻو݄٪بلۨ ٪۱اء٪اݚفراد٪تܯود٪إلݓ٪ع۱دا٪۸وتܻ۱ليد٪المجتمع٪وليس٪إلݓ٪مق٪ ۱يقتقطق݃قبقه ٪اإسقا݄ ٪تقبقع٪
لܼ٪التܻدي݄٪ال ݔ٪قد݄٪من٪خاله٪الخبيران٪في٪الشۨون٪اإسامي٪۷لمح٪۷موجزة٪عن٪نشۧ٪۸اإسا݄٪والܯن۱صر٪اݚس۱سي٪۷له ٪مال٪ۦرة۱ن ٪اإسقا݄ ٪القخقمقسق٪ ۷وۦصقول ٪ومقبق۱د۬٪
اإيم۱ن٪الست٪ ۷حيث٪تخ݃ل٪الحديث٪الܯديد٪من٪التܯ݃يܻ٪۸۱واإيض۱ح٪۸۱من٪ةريستي۱ن٪ةوب݃ير
الم رف بداً من الش را
ضمن٪إط۱ر ٪ه٪المح۱ضرة٪قد݄٪الخبيران٪شرح٪۱مܷصا٪وش۱ما٪لبܯض٪المصطاح٪۸۱التي٪تستخد݄٪بشةل٪متةرر٪ضمن٪الخط۱ب٪۸۱والقمقنق۱قشق٪ ۸۱القܯق۱مق٪ ۷ةشقܯق۱را٪ ۸مقاقل٪
"الجل۱د"٪و"٪الشريܯ٪"۷و"السܷ݃ي٪ "۷ل ا٪قد݄٪المتة݃م۱ن٪تܷسيرا٪وإيض۱ح٪۱ݚحد٪اݚما݃٪ ۷إ ٪تܯد٪ة݃م٪۷جل۱د٪ۦحد ٪ه٪اݚما݃٪۷والتقي ٪تقنق۱ققش ٪فقي ٪القܯقمقو݄ ٪بشقةقل ٪مقتقةقرر ٪إ ٪ۦن٪
مصط݃ح٪جل۱د٪وال ݔ٪يܯني٪النض۱ل٪ۦو٪الةܷ۱ح٪وا٪يܯني٪الحر٪۲المܻدس٪۷ةم٪۱يت݄٪تداوله٪في٪النܻ۱ش٪الܯ٪ ݄۱وۦش۱را٪إلݓ٪ۦن ٪ن۱لܼ٪نقوعقيقن ٪مقن ٪القجقلق۱د٪ :القنقوع ٪اݚول ٪والق ݔ٪
يسمݓ٪الجل۱د٪الصغير٪وال ݔ٪يمةن٪ۦن٪يسمݓ٪الةܷ۱ح٪المس݃ح٪وال ݔ٪تةون٪الغ۱ي٪۷منه ٪ي٪الدف۱ع٪عن٪النܷس٪ۦو٪الحر٪۲الوق۱ئي٪ ۷وا٪يمةن٪إيج۱د  ٪ق ا ٪القنقوع ٪مقن ٪القجقلق۱د ٪ۦو٪
إطاقه٪إا٪من٪خال٪الخ݃يܷ٪۷غير٪الموجود٪ح۱لي٪۱في٪الܯ۱ل݄٪الܯربي ٪ل ا٪ف۫نه٪من٪الصܯ٪۲إيج۱د ٪ا٪النوع٪من٪الجل۱د ۦم٪۱النوع ٪القاق۱نقي ٪مقن ٪القجقلق۱د ٪والق ݔ ٪يسقمقي ٪القجقلق۱د٪
اݚةبر٪ۦو٪م٪۱يܯرف٪بجل۱د٪النܷس٪و و٪الصراع٪بين٪المرء٪ونܷسه٪من٪ۦجل٪إيج۱د٪وتحܻيܸ٪الةم۱ل٪اݚخاقي ٪ل ا٪ف۫ن٪الܷرܸ٪بين٪الجل۱د٪الةبير٪والصغير٪يشير٪إلݓ٪ۦن ٪القرابقط٪
في٪تنܷي ݄٪يةمن٪في٪الܯاق٪۷بين٪المرء٪وه
اأسا

التي را الت دمي

بشةل٪متوازݔ٪قد݄٪ضيܷ٪۱اݚمسي٪۷ايض۱ح٪۱وشرح٪۱مܷصا٪حول٪ۦحد٪ۦ ݄٪الموضوع٪۸۱التي٪يت݄٪تداولل٪۱في٪النܻ۱شق٪ ۸۱القܯق۱مق٪ ۷والقتقي ٪تقتقنق۱ول ٪اإسقا݄ ٪وتصقوره ٪بقۧنقه  ٪و٪
إيديولوجي٪۷رجܯي٪۷ومتحجرة  ٪ا٪التصور٪حول٪اإسا݄٪ا٪يتܷܸ٪والتصور٪ال ݔ٪تما݃ه٪الج۱لي٪۷المس݃م٪۷في٪الملجر ٪ةم ٪۱و٪الح۱ل ٪ن٪۱في٪ۦلم۱ني٪ ۱إ ٪ۦنه٪ع݃ݓ٪سبيل ٪القمقاق۱ل٪
تܯܻد٪الܯديد٪من٪النܻ۱ش٪۸۱والحورا٪۸الاܻ۱في٪۷والتي٪تܯ۱رض٪وتنتܻد٪بشدة٪التوجل٪۸۱المتطرف٪۷من٪قبل٪اݚساميين٪وةم ٪۱و٪الح۱ل٪ب۱لنسب٪۷إلݓ٪المجتمܯ٪۸۱التي٪تقܯق۱رض  ٪ق ه٪
التي۱را٪ ۸فضا٪عن ٪لܼ٪ف۫ن٪اإسا݄٪يتܷ۱عل٪مع٪التغيرا٪۸الاܻ۱في٪۷واإجتم۱عي٪۷التي٪يشلد ٪۱المجتمع ٪ل ا٪فܻد٪نشۧ٪ع݃ݓ٪سبيل٪الما۱ل٪في٪ظل٪الܷصل٪الܯنصرݔ ٪فقي ٪جقنقو٪۲
ۦفريܻي٪۱حرة٪۷تحرر٪ا وتي٪تطور٪۸احܻ٪۱لم٪۱يسمݓ٪"٪ا و٪۸الرحم٪"۷وال ݔ٪تܷܯل٪مع٪زي۱دة٪ح۱ل٪۷اݚص۱ب٪۷بمرض٪نܻ ٪المن۱ع"٪۷اايدز"
ۦم٪۱في٪الم۱ني٪۱ف۫ن٪إيج۱د٪ةرسي٪دراس٪۷الدين٪اإسامي٪والمنشن٪حديا٪۱يشير٪إلݓ٪اإ تم٪݄۱بدراس٪۷الدين٪اإسامي٪من٪نواحي٪عديدة٪وتشجيع٪الحوار٪والنܻ۱ش٪النܻد ٪والقبقنق۱ء٪
اإسامي ٪ومن٪اݚما݃٪۷ع݃ݓ ٪لܼ٪ۦش۱ر٪۸نوشين٪اتم٪ܼ۱إلݓ٪اݚست٪ ۱الدةتور٪ملند٪خورشيد٪من٪ج۱مܯ٪۷مونستر ٪والق ݔ ٪يقܻقد݄ ٪مقن ٪خقال ٪طقريقܻقتقه ٪فقي ٪القدراسق٪ ۸۱القديقنقيق٪۷
"ا و٪۸الرحم٪"۷سبيا٪جديدا٪ل݃نܻ۱ش٪والحوار٪اإسامي ٪ة۱ن٪الحوار٪والنܻ۱ش٪ال ݔ٪تبع٪مح۱ضرة٪الضيوف ٪و٪ۦ مي٪۷ب۱لغ٪ ۷إ ٪ۦغتن݄٪الحضور٪الܷرص٪۷ل݃حقوار ٪والقنقܻق۱ش٪
وطرح٪اݚسئ݃٪ ۷المس݃مون٪وغير٪المس݃مون٪من٪الحضور٪تܷ۱ع݃وا٪بشةل٪ماير٪وغني٪وب۫حترا݄٪متب۱دل٪لأراء٪المختܷ݃٪۷التي٪طرح٪۸ضمن ٪ه٪اݚمسي٪ ۷والقتقي ٪تقلقدف ٪فقي٪
نل۱ي٪۷المط۱ف٪إلݓ٪إحترا݄٪مܯتܻدا٪۸وآراء٪اآخرين ٪ة۱ن ٪۸ه٪اݚمسي٪۷ن۱جح٪۷ل݃تب۱دل٪الاܻ۱في٪والديني ٪إ ٪لخ ٪ۦحد٪الحضور٪الغ۱ي٪۷والرس۱ل٪ ۷مقن  ٪ق ه ٪القمقحق۱ضقرة "٪فقي٪
النل۱ي٪۷نحن٪جميܯ٪۱بشر" ٪

جس

قرائي لأط ل الاجئين

في٪إط۱ر٪مب۱درة"٪ةت٪-٪۲صنܯ٪۸في٪اإم۱را٪"۸وضمن٪البرن۱مج٪الخ٪ ۱بملرجق۱ن ٪اݚد٪۲
الܯ۱لمي٪في٪برلين٪وب۱لتܯ۱ون٪مع٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربيق٪ ۷االقمق۱نقيق٪ ۷والقمقجق݃قس ٪اإمق۱راتقي٪
لةت٪ ۲القيق۱فقܯقيقن ٪و"مقܯقلقد ٪جقوتقه ٪ -٪مقنقطقܻق٪ ۷القخق݃قيقج" ٪ققدمق٪ ۸القةق۱تقبقتق۱ن ٪اإمق۱راتقيقتق۱ن٪
المتخصصت۱ن٪بةت٪۲اݚطܷ۱ل ٪ميا۱ء٪القخقيق۱ط ٪ونقورة ٪القخقورݔ ٪جق݃قسق٪ ۸۱ققرائقيق٪ ۷وقصق ٪
وحة۱ي٪۸۱رائܯ٪۷ومضحة٪۷من٪مۨلܷ۱تلم٪۱ضمن٪ۦعم۱ل٪الملرج۱ن ٪فقي ٪القܷقتقرة ٪مقن٪ 02إلقݓ٪
٪02سبتمبر٪ 6102٪فضا٪عن٪تܻدي݄٪مش۱رة٪۷خ۱ص٪۷لقأطقܷق۱ل ٪والقراغقبقيقن ٪مقن ٪اݚطقܷق۱ل٪
ال ين٪ليس٪لديل݄٪الܷرص٪۷لحضور٪برن۱مج٪الملرج۱ن ٪إ ٪ش۱رة٪۸الة۱تبت۱ن٪بج݃س٪۸۱ققرائقيق٪۷
في٪مةتب٪۷تمقبق݃قلقوف-شقويقنقبقيقرج ٪ݚطقܷق۱ل ٪مقن  ٪وݔ ٪اݚصقول ٪القܯقربقيق٪ ۷وفقي ٪مقرةقزݔ٪
"فرايدين۱و"٪و"ۦس۱ي݃وايܼ"٪لأطقܷق۱ل ٪القاجقئقيقن ٪ونقظقرائقلق݄ ٪اݚلقمق۱ن ٪الق يقن ٪حضقروا ٪بقلق ه٪
المن۱سب۷
٪ل ءا مع الاجئين الن ط ين ب ل ربي
ة۱ن٪۸ۦحدي٪ۦ ݄٪ۦ داف٪المب۱درة٪بين٪المج݃س٪اإم۱راتي٪لةت٪۲الي۱فܯين ٪و«مقܯقلقد ٪جقوتقه ٪-٪
منطܻ٪۷الخ݃يج "»ةت٪-۲صنܯ٪۸في٪اام۱را٪"۸إت۱ح٪۷الܷرص٪۷إيج۱د٪منص٪۷ل݃مۨلܷين٪واݚدب۱ء٪اإم۱راتيين٪لتܻدي݄٪ۦعمق۱لقلق݄ ٪القمقخقصقصق٪ ۷لقأطقܷق۱ل ٪والقيق۱فقܯقيقن ٪والقتقܯقريقف٪
ب۱إمة۱ن٪۸۱اإبداعي٪۷والاراء٪اݚدبي٪في٪دول٪۷اإم۱را٪ ۸قدم٪۸الة۱تبتين٪ميا۱ء٪الخي۱ط٪ونورة٪الخورݔ٪قراءة٪في٪المةتب٪۷المرةزي٪۷لمنطܻ٪۷تمب݃لوف-فقرايقديقنق۱و" ٪يقومقي ٪02٪
و٪02٪سبتمبر٪6102٪ع݃ݓ٪التوالي٪لاااين٪ت݃مي ا٪عربي٪۱من٪الܷصول٪اݚولݓ ٪وة۱ن٪لنش۱ط٪فريܸ٪الܯمل٪في٪المةتب٪۷الܷضل٪اݚةبر٪في٪إنج۱ح ٪ا٪الܯمل ٪فضا٪عن٪اإ تقمق٪݄۱
والحم۱س٪الةبير٪من٪التامي ٪لإستم۱ع٪لܻ݃ص ٪الܻصيرة ٪وة۱ن ٪ن٪ܼ۱إ تم۱م٪۱م݃حوظ٪۱من٪قبل٪المܯ݃مين٪والܻ۱ئمين٪ع݃ݓ٪التامي ع۱ش٪۸الة۱تبتق۱ن ٪والقܻق۱ئقمقيقن ٪عق݃قݓ ٪مقرةقز٪
الاجئين٪في٪فرايدين۱و٪تجرب٪ ۷حيث٪قرۦ٪۸ةل٪من٪ميا۱ء٪الخي۱ط٪ونورة٪الخورݔ٪بܯض٪من٪قصصل݄٪وإستط۱ع٪۸الة۱تبت۱ن٪اإندم۱ج٪والتقواصقل ٪مقع ٪اݚطقܷق۱ل ٪بقةقل ٪سقلقولق٪۷
وساس٪ ۷وفي٪النل۱ي٪۷ة۱ن ٪ن٪ܼ۱مܷ۱جئ٪۷لأطܷ۱ل٪عبر٪توزيع٪الح݃وي٪ب۱لرط٪۲ۦان۱ء٪قراءة٪قص٪۷الرط٪۲من٪۲ ٪ل݃ة۱تب٪۷ميا۱ء٪الخي۱ط ٪ةم٪۱قد٪݄٪المجق݃قس ٪اإمق۱راتقي ٪لقةقتق٪۲
الي۱فܯين ٪و"مܯلد٪جوته٪-٪منطܻ٪۷الخ݃يج"٪ةت٪۲الة۱تبتين ٪دي٪۷إلݓ٪المةتب۷
تشجيع ال راءة ب ل غ ال ربي ك سي لإندم ج
٪ۦقيم٪۸حܻ݃٪۷الܻراءة٪ل݃ة۱تبتين٪في٪ۦس۱ي݃وايܼ٪تمب݃لوف٪والمܯروف٪۷ب۱ݚعم۱ل٪التطوعي٪۷وبܷوز ٪۱ب۱لܯديد٪من٪الجوائز٪الܯ۱لمي٪۷نتيج٪۷لܯم݃ل٪۱القتقطقوعقي ٪وةق۱نق٪ ۸القدعقوة ٪غقيقر٪
محصورة٪ع݃ݓ٪الاجيئن٪في٪المۧوي ٪بل٪ت݄٪دعوة٪جميع٪الملتمين٪ب۱لاܻ۱ف٪۷الܯربي٪۷من٪اݚلم۱ن٪والسة۱ن٪المح݃يين ٪وة۱ن٪۸فرص٪۷جيدة٪لمܯرف٪۷المزيد ٪عقن ٪القاقܻق۱فق٪ ۷القܯقربقيق٪۷
وعيش٪تجرب٪۷ال݃غ٪۷الܯربي٪۷بةل٪م٪۱فيل٪۱من٪تنوع٪وتܯبير ٪ۦحدي٪النܻ۱ط٪الرئيس٪۷لل ا٪الܻ݃۱ء٪إلݓ٪ج۱ن٪۲رس݄٪اإبتس۱م٪۷ع݃ݓ٪وج٪۷اݚطܷ۱ل٪الن۱طܻين٪ب۱ل݃غ٪۷القܯقربقيق ٪ ۷قو ٪ۦيضق٪۱
إرس۱ل٪إش۱رة ٪:لܼ٪ان٪اإندم۱ج٪الن۱جح٪يܯني٪ۦيض٪۱اإستمرار٪في٪تܯ݄݃٪ال݃غ٪۷اݚ݄٪وۦن٪يةون٪اݚطܷ۱ل٪ع݃ݓ٪مܯرف٪۷ب݃غتل݄٪اݚ݄ ٪فنت۱ئج٪الدراس٪۸۱ال݃غوي٪۷الحديا٪ ۷ۦشق۱را٪ ۸إلقݓ٪
ۦن٪تܯ݄݃٪لغ٪۷ا۱ني٪۷يةون٪ۦفضل٪بةاير٪إ ا٪ة۱ن٪الطܷل٪لديه٪مܯرف٪۷جيدة٪ب݃غته٪اݚ݄ ٪فضا٪عن ٪لܼ٪ف۫ن٪تܯ݄݃٪اݚطܷ۱ل٪الاجئين٪الن۱طܻيين٪ب۱ل݃غ٪ ۷القܯقربقيق٪ ۷لقغقتقلق݄ ٪اا݄ ٪فق۱ن  ٪لقܼ٪
ايܯرقل٪عم݃ي٪۷إندم۱جل݄٪بل٪يدع݄٪عم݃ي٪۷اإندم۱ج٪بشةل٪سريع٪وفܯ۱ل ٪ة۱ن ٪لܼ٪ۦحد٪اݚسب٪۲۱التي٪دفܯ٪۸مروة٪الܯܻروبي ٪رئيس٪مج݃س٪إدارة٪القمقجق݃قس ٪اإمق۱راتقي ٪لقةقتق٪۲
الي۱فܯين٪إلݓ٪مش۱رة٪۷الة۱تب٪۷ميا۱ء٪الخي۱ط٪ونورة٪الخورݔ٪في ٪ه٪الزي۱رة٪إلݓ٪مرةز٪الاجئين٪في٪برلين٪والتي٪ة۱ن٪۸محط٪ترحي٪۲لدي٪الحضور ٪وۦش۱ر٪۸الܯܻقروبقي ٪إلقݓ٪
ۦن٪المج݃س٪اإم۱راتي٪لةت٪۲الي۱فܯين٪لديه٪إيم۱ن٪راسخ٪بۧ مي٪۷الܻراءة ٪واسيم٪۱لأطܷ۱ل٪ب۱ل݃غ٪۷اݚ݄٪في٪تةوين٪مامح٪شخصيتل݄٪الاܻ۱في٪ ۷وفي٪ۦ مي ٪۷لܼ٪في٪إلل٪݄۱اݚطقܷق۱ل ٪
ةم٪۱تلدف٪الܻراءة٪إلݓ٪ج۱ن٪۲إةتس٪۲۱المܯرف٪۷إيج۱د٪ۦس۱س٪ل݃تܯ۱يش٪الس݃مي٪واݚمل٪والنج۱ح٪وترسيخ٪اللوي٪۷والاܻ۱ف٪۷الܯربي٪۷اݚص݃ي٪۷لدݔ٪اݚطܷ۱ل ٪فضا٪عن٪اݚطܷ۱ل ٪فقܻقد٪
ترة٪۸تجرب٪۷الܻراءة٪في٪مرةز٪الاجئين٪إنطب۱ع٪۱مميزا٪لܻي٪إستحس۱ن٪جميع٪المش۱رةين٪إضق۱فق٪ ۷إلقݓ ٪القةق۱تقبقتقيقن ٪وعق݃قݓ ٪القرغق݄ ٪مقن ٪اݚجقواء ٪السق۱ئقدة ٪واݚحقزان ٪واݚلق݄٪
والتحدي٪۸۱المستܻب݃ي٪۷التي٪يحتضنل٪۱الܯديد٪من٪اݚشخ٪ ۱في ٪ه٪المراةز٪إا٪ۦن ٪ه٪التجرب٪۷س ۱م٪۸في٪رس݄٪اإبتس۱م٪۷ع݃ݓ٪وجوه٪اݚطܷ۱ل٪و ٪القمقتقطقوعقيقن ٪وبق۱لقتقۧةقيقد٪
سوف٪تةون٪مصدر٪إلل٪݄۱لܻص ٪جديدة ٪ومضحة۷

كت  -صن

في اإم را في م رج ن اأد ال لمي  -برلين

في٪الس۱دس٪عشر٪من٪سبتمبر٪6102٪ۦغتن݄٪م٪۱يܻ۱ر٪۲من٪ااام۱ئ٪۷طܷل٪متحمقس ٪القܷقرصق٪۷
لإستمت۱ع٪بيو݄٪اݚد٪۲الܯ۱لمي ٪والحصول٪ع݃ݓ٪توقيع٪الة۱تبت۱ن٪اإم۱راتيت۱ن٪المتخصصقتق۱ن٪
في٪ۦد٪۲اݚطܷ۱ل٪ميا۱ء٪الخي۱ط٪ونورة٪الخورݔ٪وال݃ت۱ن٪ش۱رةت٪۱في٪ۦعقمق۱ل ٪مقلقرجق۱ن ٪اݚد٪۲
الܯ۱لمي٪وال ݔ٪عܻد٪في٪برلين٪في٪لܷترة٪من٪2٪وحتݓ ٪ 02٪سقبقتقمقبقر ٪ 6102٪وققد ٪جق۱ء٪۸
مش۱رة٪۷الة۱تبت۱ن٪ضمن٪مشروع٪"٪ةت٪-۲صنقܯق٪ ۸فقي ٪اإمق۱را٪ "۸بقغقيق٪ ۷القتقܯقريقف ٪بقۧد٪۲
اݚطܷ۱ل ٪وب۱إمة۱ن٪۸۱اإبداعي٪۷والاراء٪اݚدبي٪في٪دول٪۷اإم۱را٪ ۸وتسق݃قيقط ٪الضقوء ٪عق݃قݓ٪
اإنج۱زا٪۸المتميزة٪والمل۱را٪۸اابتة۱ري٪۷ل݃ةت٪۲۱اإم۱راتيين٪المتخصصين٪بۧد٪۲اݚطܷق۱ل ٪
والحديث٪إلݓ٪اݚطܷ۱ل٪حول٪اܻ۱ف٪۷وتܻ۱ليد٪دول٪۷اإم۱را٪۸الܯربي٪۷القمقتقحقدة ٪وققد ٪تق݄ ٪تقنقظقيق݄٪
البرن۱مج٪الخ٪ ۱بل ه٪المن۱سب٪۷من٪قبل٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪ ۷اݚلقمق۱نقيق٪ ۷وبق۱لقتقܯق۱ون ٪مقع٪
المج݃س٪اإم۱راتي٪لةت٪۲الي۱فܯين٪ومܯلد٪جوته٪-منطܻ٪۷الخ݃يج ٪فضا٪عن٪ملقرجق۱ن ٪اݚد٪۲

الܯ۱لمي٪في٪برلين ٪وإلݓ٪ج۱ن٪۲مش۱رة٪۷الة۱تبت۱ن٪ب۱لܻ݃۱ءا٪۸التي٪عܻد٪۸ع݃ݓ۱ ٪مش٪الملرج۱ن٪ق۱مت٪۱بزي۱رة٪مرةز٪اݚطܷ۱ل٪الاجئين٪في٪منطܻ٪۷تمب݃لوف٪ومةتبق٪ ۷فقريقديقنق۱و٪
وش۱رةت٪۱في٪ج݃س٪۸۱قراءة٪لأطܷ۱ل٪الاجئين٪من٪ۦصول٪عربي۷
كت اأط ل ك سي ل تب دل الث في
يلدف٪المشروع٪ب۱لدرج٪۷اݚولݓ٪إلݓ٪تس݃يط٪اݚضواء٪ع݃ݓ٪اإمة۱ني٪۸۱واݚفة۱ر٪المبتةرة٪في٪دول٪۷اإم۱را٪ ۸القܯقربقيق٪ ۷القمقتقحقدة ٪وإلقݓ ٪مق٪ ۱وصقل ٪إلقيقه ٪ۦد٪ ۲اݚطقܷق۱ل ٪فقي٪
اإم۱را٪۸من٪تطور٪ونمو٪ع݃ݓ٪جميع٪المستوي٪ ۸۱إض۱ف٪۷إلݓ ٪لܼ٪ة۱ن٪۸الغ۱ي٪۷من٪زي۱رة٪الة۱تبت۱ن٪التܯرف٪عن٪قر٪۲بۧد٪۲اݚطܷ۱ل٪اإم۱راتي٪والاܻ۱فق٪ ۷والق݃قغق٪ ۷والقتقܻق۱لقيقد ٪
واإطاع٪ع݃ݓ٪جميع٪المستوي٪۸۱والاܻ۱ف٪۸۱والتܯرف٪ع݃ݓ٪اܻ۱ف٪۷الܯ۱ل݄٪الܯربي ٪ومح۱ول٪۷مح۱ة۱ة٪اݚحة٪݄۱المسبܻ٪۷والصور٪النمطي٪۷الس۱ئدة٪حول  ٪ق ه ٪القمقوضقوعق٪ ۸۱ةق۱ن٪
لتܷ۱عل٪الة۱تبت۱ن٪بشةل٪متحمس٪وصبور٪والتمتع٪بروح٪الܷة٪۷ ۱والدع۱ب٪۷وإج۱ب٪۷جميع٪اݚسئ݃٪۷التي٪طرحل٪۱اݚطܷ۱ل٪من٪خال٪الحوار٪والنقܻق۱ش ٪بقيقن ٪القةق۱تقبقتق۱ن ٪واݚطقܷق۱ل٪
الدور٪اݚةبر٪في٪إنج۱ح٪الܻ݃۱ء٪بينلم٪۱وتܻدي݄٪نظرة٪ا۱قب٪۷عن٪الحي۱ة٪اليومي٪۷في٪دول٪۷اإم۱را٪۸الܯربي٪۷المتحدة ٪ةم٪۱ة۱ن٪لمܻدم٪۷البرن۱مج٪في٪ملرج۱ن٪اݚد٪۲الܯ۱لقمقي ٪بقيقرتق٪۱
ندريةس٪دورا٪رئيس٪في٪إنج۱ح٪التܷ۱عل٪بين٪الحضور٪من٪اݚطܷ۱ل٪والة۱تبت۱ن ٪حيث٪ۦجي٪۲عن٪ة۱ف٪۷اݚسقئق݃ق٪ ۷القتقي ٪طقرحق٪ ۸مقاقل ٪مق ٪ ۱قو ٪القطقول ٪اإعقتقيق۱دݔ ٪لق݃قنقخق݃ق٪۷
اإم۱راتي٪ ۷وم ۱ي٪الطريܻ٪۷الما݃ݓ٪لتسܻ݃ل٪ ۱وم ۱و٪لون٪المابس٪التܻ݃يدي٪۷ل݃رج۱ل٪والنس۱ء٪في٪دول٪۷اإم۱را٪۸الܯربي٪۷المتحدة ٪ولم ۱ا٪ترتدݔ٪النسوة٪الحج٪ ۲۱وفقي ٪القنقلق۱يق٪۷
فܻد٪ۦجي٪۲عن٪ةل٪اݚسئ݃٪۷بۧريحي٪۷ورح۱ب٪۷صدر
أط ل فض ليين

إمراءة مبدع

ة۱ن٪السۨال٪حول٪نܻ٪۲۱الة۱تب٪۷ميا۱ء٪الخي۱ط٪وتحجبل٪۱بشةل٪ة۱مل٪ۦحد٪اݚسئ݃٪۷التي٪نوقش٪۸بروح٪الدع۱ب٪۷وبشةل٪صريح ٪فܻبل٪زي۱رتل٪۱إلݓ٪الم۱ني٪۱ل݃مشق۱رةق٪ ۷بق۱لقܷقܯق۱لقيق٪۸۱
الܯ۱م٪۷ل݃ملرج۱ن٪ق۱م٪۸الة۱تب٪۷بوضع٪نܻ۱بل٪۱ج۱نب٪۱ةنوع٪من٪اإحترا݄٪ل݃اܻ۱ف٪۷اݚلم۱ني٪ ۷ومن٪ۦجل٪إجراء٪حوار٪غير٪متحيز٪وإعط۱ء٪صورة٪واضحق٪ ۷ودققيقܻق٪ ۷حقول ٪القنقسق۱ء٪
المنܻب٪ ۸۱وۦردف٪۸الة۱تب٪۷ميا۱ء٪الخي۱ط٪ق۱ئ݃٪۷انني٪ۦرتدݔ٪النܻ٪۲۱ݚني٪ۦشܯر٪به٪ةم٪۱لوةن٪۸ۦناݓ٪ط۱ئر٪الوطواط ٪وۦض۱ف٪۸ق۱ئ݃٪۷ۦنني٪بقبقسق۱طق٪ ۷ۦشقܯقر ٪ۦنقه ٪تقحق٪ ۸نقܻق۱بقي ٪ۦو٪
حج۱بي٪ۦنه ٪ن۱لܼ٪قوة٪إبداعي٪۷يمةن٪إةتش۱فل٪۱وتجܯ݃ني٪ۦةار٪إبداع٪ ۱والحܻيܻ٪۷ۦن٪اݚطܷ۱ل٪ليس٪لديل݄٪حواجز٪ۦو٪خوف٪في٪التواصل٪مع٪الاܻق۱فق٪ ۸۱اݚخقري ٪وظقلقر لقܼ ٪فقي٪
الܷܯ۱لي٪۸۱التي٪شلد ٪۱الܻ݃۱ء٪من٪خال٪تجرب٪۷إرتداء٪المابس٪اإم۱راتي٪۷لܷ݃تي۱ن٪والܷتي٪۸۱حيث٪تس۱بܸ٪اݚطܷ۱ل٪بشغف٪في٪عيش ٪ه ٪القتقجقربق٪ ۷ةقمق٪ ۱ةق۱ن ٪لق݃قصقܷقوف ٪القتقي٪
وقܷ٪۸ۦم٪݄۱ط۱ول٪۷الة۱تبت۱ن٪ل݃حصول٪ع݃ݓ٪توقيܯلم٪۱دورا٪رئيس٪۱في٪إظل۱ر٪مدي٪نج۱ح٪فܯ۱لي ٪۸۱ا٪الܻ݃۱ء٪وتمةين٪الܯديد٪من٪الحضور٪في٪إلܻ۱ء٪نظرة٪ع݃ݓ٪الاܻق۱فق٪ ۷القܯقربقيق٪۷
ولغتل٪ ۱ةم٪۱ظلر٪تحمس٪اݚطܷ۱ل٪في٪التܯرف٪ع݃ݓ٪ال݃غ٪۷والاܻ۱ف٪۷الܯربي۷
أمسي ادبي في جم ي الصداق ال ربي األم ني
ۦتيح٪۸الܷرص٪۷في٪ۦمسي٪۷الخ۱مس٪عشر٪من٪سبتمبر٪6102٪ل݃ب۱لغين٪من٪خال٪الحܻ݃٪۷اݚدبي٪۷اإطاع٪واإستم۱ع٪لأد٪۲اإم۱راتي٪من٪خال٪الحق݃قܻق٪ ۷اݚدبقيق٪ ۷القتقي ٪ةق۱نق٪۸
تح٪۸عنوان"٪من٪الةت٪ ۲الصح۱رݔ٪والܻم݃٪۷الل۱رب٪ ۷ةت٪-۲صنܯ٪۸في٪اإم۱را٪"۸حيث٪قد݄٪خال ٪ه٪اݚمسي٪۷القܯقديقد ٪مقن ٪القبقرا قيقن ٪والقدائقل ٪اݚدبقيق٪ ۷القتقي ٪تشقيقر ٪ۦن٪
اإم۱را٪۸الܯربي٪۷المتحدة٪لديل٪۱الةاير٪لتܻدمه٪ع݃ݓ٪عةس٪الصورة٪النمطي٪۷الس۱ئدة٪والتܻ݃يدي٪ ۷تحدا٪۸إلݓ٪ج۱ن٪۲اݚديب٪۷الܯق۱لقمقيق٪ ۷اݚلقمق۱نقيق٪ ۷ومقۨلقܷق٪ ۷ةقتق٪ ۲اݚطقܷق۱ل ٪ۦوتقݓ٪
ةراوزي ٪ميا۱ء٪الخي۱ط٪ونورة٪الخورݔ٪عن٪التطور٪السريع٪ݚد٪۲اݚطܷ۱ل٪في٪ب݃ديلم٪ ۱بدوره٪شةر٪المدير٪التنܷي ݔ٪لجمقܯقيق٪ ۷الصقداقق٪ ۷القܯقربقيق٪ ۷اݚلقمق۱نقيق٪ ۷السقيقد ٪بقيقورن٪
نريش٪الحضور٪الةرا݄٪والمج݃س٪اإم۱راتي٪لةت٪۲الي۱فܯين٪ومܯلد٪جوته٪في٪منطܻ٪۷الخ݃يج٪وبرن۱مج٪الي۱فܯين٪في٪ملرج۱ن٪اݚد٪۲الܯ۱لمي٪في٪برلين٪ال ݔ٪س٪ ݄ ۱فقي ٪إنقجق۱ح٪
زي۱رة٪الة۱تبت۱ن ٪ةم٪۱شةر٪سܷ۱رة٪دول٪۷اإم۱را٪۸الܯربي٪۷المتحدة٪في٪برلين٪ع݃ݓ٪دعمل݄٪ل݃مشروع٪والزي۱رة
كت  -صن

في اإم را ال ربي المتحدة

ج۱ء٪۸مب۱درة"٪ةت٪-۲صنܯ٪۸في٪اإم۱را٪"۸من٪خال٪التܯ۱ون٪م٪۱بين٪المج݃س٪اإم۱راتي٪لةت٪۲الي۱فܯين٪ومܯلد٪جوته٪-منطܻ٪۷الخ݃يقج ٪مقن ٪ۦجقل ٪سق݃قوܼ ٪طقرܸ ٪جقديقدة ٪فقي٪
مج۱ل٪تشجيع٪الܻراءة٪في٪مجتمع٪يسيطر٪ع݃يه٪الموروث٪الشܷ ۱ي٪في٪نܻل٪الܻص ٪والحة۱ي٪ ۸۱إ ٪تܷتܻر٪المةتب٪۷اإم۱راتي٪۷إلݓ٪مواد٪مةتوب٪۷ب۱لܯربي٪۷من۱سبق٪ ۷لقأطقܷق۱ل ٪لق ا٪
ج۱ء ٪۸ه٪المب۱درة٪من٪خال٪عܻد٪الܯديد٪من٪ورش٪الܯمل٪الخ۱ص٪۷بܻص ٪اݚطܷ۱ل٪ش۱رܼ٪بل٪۱الة۱تب٪۷والرس۱م٪۷اݚلم۱ني٪۷الخبيرة٪بل ا٪المج۱ل٪ۦوتݓ٪ةراوزي٪من ٪القبقدايق٪ ۷
حيث٪ج۱ء٪۸نت۱ئج ٪ه٪المب۱درة٪بشةل٪مبلر٪وبن۱ء٪واسيم٪۱ط݃ب٪۷اݚديب٪ ۷بدور م٪۱تحدا٪۸الة۱تبت۱ن٪اإم۱راتيت۱ن٪عن ٪يمن٪۷ۦد٪۲اݚطܷ۱ل٪الغربي٪ع݃ݓ٪طܷولتيلم٪ ۱فقܻقصق ٪
من٪واقع٪الحي۱ة٪اليومي٪۷من٪دول٪۷اإم۱را۸؟٪شيء٪بܯيد٪المن۱ل٪ضمن٪ۦد٪۲اݚطܷ۱ل٪في٪ب݃د٪يܯد٪غني٪ب۱لܻص ٪الشܷ ۱ي٪ ۷وفقي ٪ظقل ٪القتقحقول ٪السقريقع ٪مقن ٪مقنقطقܻق٪ ۷مقۧ قولق٪۷
ب۱لܻب۱ئل٪البدوي٪۷إلݓ٪دول٪۷حديا٪۷متميزة٪و و٪اݚمر٪ال ݔ٪شةل٪مصدر٪إلل٪݄۱ل݃ܯديد٪من٪الةت٪ ۲ة۱ن ٪۸ه٪المص۱در٪محط٪ۦنظ۱ر٪وإ قتقمق٪ ݄۱القةق۱تقبقتق۱ن ٪مقيقاق۱ء ٪القخقيق۱ط ٪ونقورة٪
الخورݔ ٪ودافع٪ݚخ ٪زم٪݄۱المب۱درة٪وتܻدي݄٪الاܻ۱ف٪۷اإم۱راتي٪۷اݚصي݃٪۷التي٪تܯبر٪عن٪تراث٪ب݃ديمل٪۱الܯريܸ
من الت يد الش ي إل ث ف ال راءة
ۦش۱ر٪۸الة۱تبت۱ن٪إلݓ٪ۦن٪التحول٪من٪اܻ۱ف٪۷التراث٪الشܷلي٪إلݓ٪إرس۱ء٪اܻ۱ف٪۷الܻراءة٪في٪مجتمع٪تنتشر٪فيه٪اܻ۱ف٪۷تن۱قل٪الموروث٪الشܷلي٪ة۱ن٪ليس٪ب۱ݚمر ٪السقلقل ٪فقي ٪نقلق۱يق٪۷
المط۱ف٪فۧنه٪سيةون٪من٪ص۱لح٪الجميع٪واسيم٪۱ۦصح٪۲۱ۦد٪۲اݚطܷ۱ل٪التواصل٪مع٪ۦ ۱لي٪اݚطܷ۱ل٪وبي۱ن٪ۦ مي٪۷قراءة٪قص٪۷قصيرة٪قبل ٪القنقو݄ ٪و قو ٪اݚمقر ٪الق ݔ ٪يقبقتقغقيقه٪
الܯديد٪من٪اݚطܷ۱ل٪حول٪الܯ۱ل݄ ٪وفي٪اآون٪۷اݚخيرة ٪حص݃٪۸المۨلܷت۱ن٪ع݃ݓ٪دع݄٪مل݄٪من٪ۦع݃ݓ٪مستوي ٪حتݓ٪الܻي۱دة٪السي۱سي٪۷في٪الباد٪ۦعترف٪۸بܻيم٪۷الܻراءة٪في٪القحقܷق۱ظ٪
ع݃ݓ٪التܻ۱ليد٪والاܻ۱ف٪۷والܻي݄٪اإجتم۱عي٪۷و و٪اݚمر٪ال ݔ٪س٪݄ ۱في٪إعان٪عن"٪ع٪݄۱اإم۱را٪۸لܻ݃راءة" ٪ةم٪۱تحدا٪۸الة۱تبت۱ن٪عن٪بܯض٪اآا۱ر٪الج۱نبي٪۷لاܻ۱ف٪ ۷القܻقراءة ٪حقيقث٪
تنشتر٪عبر٪برن۱مج٪انسترجرا݄٪ۦون٪اين٪مم٪۱يمال٪الرغب٪۷لدي٪الشب٪۲۱الي۱فيܯين٪في٪قراءة٪بܯض٪الرواي٪۸۱عبر ٪ا٪البرن۱مج
ح ار د ن تحيز
من٪خال٪اإطاع٪ع݃ݓ٪اݚص۱ل٪۷ومن٪واقع٪حي۱ة٪وتجرب٪۷الة۱تبتين٪اإم۱راتيتين٪ميا۱ء٪الخي۱ط٪ونورة٪الخورݔ٪فۧنه٪يج٪۲النظر٪إلݓ٪مستܻبل٪اقܻق۱فق٪ ۷القܻقراءة ٪اإمق۱راتقيق٪ ۷بقةقل٪
اܻ٪ ۷إن٪الܻص ٪الܻصيرة٪التي٪وضܯ٪۸من٪قبل٪الة۱تبتين٪ل݄٪تتܻصر٪ع݃ݓ٪منطܻ٪۷الخ݃يج٪الܯربي٪بل٪ة۱ن٪اللدف٪من ٪ه٪الܻص ٪إجتي۱ز٪الحدود ٪والقوصقول ٪إلقݓ ٪القاقܻق۱فق٪۸۱
اݚخري ٪و و٪م٪۱يظلر٪عندم٪۱قدم٪۸الة۱تبتين٪الܻصتين"٪جوار٪۲ۦمي٪الܯجيب٪"٪"۷ورط٪۲من٪ ٪"۲ ٪وتمال٪قص٪۷جوار٪۲ۦمي٪الܯجيب٪۷حة۱ي٪۷ۦ݄٪إم۱رتي٪۷ت݃بس٪الܯقبق۱ءة ٪ ٪
وتغطي٪وجلل٪۱وترتدݔ٪عب۱ءة٪سوداء٪تܻ݃يدي٪ ۷وا٪يمةن٪تمييز ٪۱إا٪من٪خال٪لون٪جواربل٪۱المميز ٪وۦظلر٪۸الة۱تب٪۷ميا۱ء٪الخي۱ط٪ضمن  ٪ق ا ٪الق݃قܻق۱ء ٪ةقل ٪صقدارة ٪رحق٪۲
وحم۱س٪ل݃نܻ۱ش٪والحوار٪حول٪موضوع٪۸۱تن۱قش٪في٪ةل٪اݚم۱ةن٪وليس٪فܻط٪في٪ۦلم۱ني٪ ۱وۦظلر٪۸قص٪۷الرط٪۲مقن  ٪ق٪ ۲القروعق٪ ۷واإبقداع ٪فقي ٪تضقمقنقلق٪ ۱القܯقديقد ٪مقن٪
الصور٪الرائܯ٪۷والجمي݃٪۷ومدي٪اإبداع٪واإبتة۱ر ٪وت݄٪إت۱ح٪۷الܷرص٪۷في٪نل۱ي٪۷الܻ݃۱ء٪بت وܸ٪طܯ݄ ٪لܼ٪الرط٪۲ال بي٪من٪خال٪الةܯܼ٪ال ݔ٪ۦعد٪حس٪۲الوصقܷق٪ ۷اݚصق݃قيق٪۷
ل لܼ ٪مم٪۱س٪݄ ۱في٪إيج۱د٪ۦجواء٪اܻ۱في٪۷غني٪۷لتب۱دل٪الحوار٪بين٪الضيوف٪الةرا݄٪والة۱تبتين ٪فة۱ن ٪ا٪الܻ݃۱ء٪الاܻ۱في٪فرص٪۷غني٪۷ل݃تب۱دل٪الاقܻق۱فقي ٪لق݃قةقبق۱ر ٪والصقغق۱ر ٪والقتقي٪
يرتجݓ٪منل٪۱إيج۱د٪فرص٪۷ۦخري٪إستمرار٪مال ٪ه٪الܻ݃۱ءا٪۸الاܻ۱في۷

إفتت ح الم رض ال ني "اإبتك ر يكمن في التغير"
دع٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪ ۷وبق۱لقتقܯق۱ون ٪مقع ٪سقܷق۱رة ٪القجقمقلقوريق٪ ۷القجقزائقريق٪۷
الديمܻراطي٪۷في٪02٪ۦةتوبر٪6102٪إلݓ٪حܷل٪إفتت۱ح٪المܯرض٪الܷني"٪اإبتةق۱ر ٪يقةقمقن ٪فقي٪
التغير"٪لܷ݃ن۱ن٪الجزائرݔ٪ن۱صر٪الدين٪زيتوني٪في٪مܻر٪الجمܯي٪۷في٪برلين ٪إ ٪حضر ٪حقܷقل٪
اإفتت۱ح ٪سقܯق۱دة ٪السقܷقيقر ٪القجقزائقرݔ ٪فقي ٪بقرلقيقن ٪السقيقد ٪نقور ٪القديقن ٪عقوا݄ ٪والقܯقديقد ٪مقن٪
الدب݃وم۱سيين٪والملتمين٪بل ا٪الحدث

إغتن݄٪الحضور ٪ه٪الܷرص٪۷لإطاع٪ع݃ݓ٪ۦعم۱ل٪الܷن۱ن٪والتܯرف٪عن٪قر٪۲ع݃ݓ ٪تقمق۱زج٪
اݚلوان٪والخطوط٪في٪ۦعم۱ل٪الܷن۱ن ٪حيث٪تتميز٪اݚعم۱ل٪الܷني٪۷لق݃قܷقنق۱ن ٪زيقتقونقي ٪بقتقمق۱زج٪
اݚلوان٪الخريܷي٪۷مع٪الخطوط٪لتܯطي٪ۦعم۱ا٪فني٪۷رائܯ٪ ۷ويستقدل ٪مقن ٪عقنقوان ٪القمقܯقرض٪
الܷني٪ۦن٪الܷن۱ن٪ايم۱رس٪الشةل٪الةاسيةي٪في٪ۦعم۱له٪الܷني٪ ۷وۦش۱ر٪الܷنق۱ن ٪القزيقتقونقي ٪ۦن٪
الܷن۱ن٪حر٪ة۱لمال٪الܯربي"٪اإستراح٪۷في٪التغير"(٪التقغقيقيقر ٪ضقرورݔ ٪مقن ٪ۦجقل ٪تقحقܻقيقܸ٪
الرف۱ه٪واإزد ۱ر) ٪إ ٪يܯمل٪الܷن۱ن٪من٪خال٪ۦس݃وبه٪ونلجه٪الخ٪ ۱ع݃ݓ ٪إظقܷق۱ء ٪القحقدااق٪۷
والتطوير٪ع݃ݓ٪فن٪الخط٪الܯربي٪عبر٪إستخدا݄٪اݚلوان٪والخط٪الܯربي٪في٪إيص۱ل٪رس۱لته٪الܷني۷

في٪بداي٪۷الحܷل٪رح٪۲المدير٪التنܷي ݔ٪لجمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷السيد٪بيورن ٪نريش٪وسܯ۱دة٪السܷيقر ٪السقيقد ٪نقورالقديقن ٪عقوا݄ ٪بق۱لضقيقوف ٪القةقرا݄ ٪وبق۱لقܷقنق۱ن ٪بقلق ه٪
المن۱سب٪ ۷وۦعر٪۲سܯ۱دة٪السܷير٪عن٪سܯ۱دته٪ب۱لتܯ۱ون٪وإق۱م ٪۷ا٪المܯرض٪وال ݔ٪يستمر٪عرض٪لوح۱ته٪في٪مܻر٪الجمܯي٪۷حتݓ٪نل۱ي٪۷شلر٪نوفمبر ٪إض۱ف٪۷إلقݓ  ٪لقܼ ٪شقةقر٪
سܯ۱دة٪السܷير٪الܷن۱ن٪ع݃ݓ ٪ا٪المܯرض٪وع݃ݓ٪مس ۱مته٪في٪نܻل٪جزء٪من٪الܷن٪الجزائرݔ٪إلݓ٪برلين٪واسيم٪۱في ٪ق ه ٪اݚيق٪ ݄۱القتقي ٪تصق۱دف ٪اإحقتقܷق۱ا٪ ۸بق۱لقܯقيقد ٪القوطقنقي٪
الجزائرݔ ٪بܯد٪الترحي٪۲ب۱لضيوف٪الةرا݄ ٪شةر٪الܷن۱ن٪زيتوني٪سܯ۱دة٪السܷير٪ومدير٪الجمܯي٪۷ع݃ݓ٪إستض۱ف ٪۷ا٪المܯرض ٪ا݄٪قد݄٪الܷن۱ن٪لمح٪۷موجزة ٪عقن ٪تقطقور ٪فقنقون٪
الخطوط٪الܯربي٪ ۷ل ا٪ج۱ء ٪۸ه٪الܷرص٪۷ل݃حصول٪ع݃ݓ٪مܯ݃وم٪۸۱إض۱في٪۷قيم٪۷حول ٪ا٪النوع٪من٪الܷنون ٪إض۱ف٪۷إلݓ ٪لܼ٪ۦش۱ر٪الܷن۱ن٪إلݓ٪التطورا٪۸التي٪طقرء٪ ۸عق݃قݓ٪
ه٪النوع٪من٪الܷنون٪وۦنه٪يسܯݓ٪إلݓ٪إستخدا݄ ٪ه٪النوع٪من٪الܷنون٪في٪زي۱دة٪التواصل٪الحض۱رݔ٪والاܻ۱في٪بين٪الاܻ۱ف٪ ۸۱ةم٪۱تحدث ٪القܷقنق۱ن ٪عقن ٪عقامق٪ ۸۱اإققتقبق۱س ٪مقن٪
خال٪إستخدا݄٪اݚما۱ل٪الܯربي٪۷وۦح۱ديث٪الرسول٪الةري݄ ٪ويو ۱ن٪غوته٪وولي݄٪شةسبير٪إلݓ٪زي۱دة٪التܷ٪݄ ۱بين٪الاܻ۱ف٪ ۸۱ج۱ء٪۸ۦبرز٪ۦحداث٪الحقܷقل ٪مقن ٪خقال ٪ققيق٪ ݄۱القܷقنق۱ن٪
زيتوني٪ب۱لرس݄٪الحي٪ۦم٪݄۱الضيوف ٪إ ٪إستخد݄٪ة݃م٪۸۱النشيد٪الوطني٪الجزائرݔ٪لتمايل٪ع݄݃٪الجزائر٪من٪خال٪تم۱زج٪٪اݚلوان٪اݚخضر٪واݚحمر ٪وبܯد٪اإنتل۱ء٪من٪تنܷقيق ٪
الܯمل٪الܷني٪قد݄٪الܯمل٪ةلدي٪۷إلݓ٪سܯ۱دة٪السܷير٪الجزائرݔ ٪ا݄٪إغتن݄٪الحضور٪الܷرص٪۷ل݃حوار٪والنܻ۱ش٪مع٪الܷن۱ن٪حول٪ۦعم۱له٪الܷني٪۷وبܯض٪تܻني٪۸۱الرس݄٪المستخقدمق٪ ۷فقي٪
ا٪المج۱ل
ة۱ن٪۸ال݃غ٪۷اݚلم۱ني٪۷والܯربي٪۷والܷرنسي٪۷ح۱ضرة٪في٪من۱ق۱ش٪۸۱حܷل٪اإفتت۱ح ٪حيث٪تحدث٪الܷن۱ن٪والحضور٪حول٪اݚس۱لي٪۲الܷني٪۷المختܷ݃٪ ۷وإسقتقخقدا݄ ٪القخقط ٪القܯقربقي ٪فقي٪
الܷن٪مع٪تم۱زج٪اݚلوان٪إيص۱ل٪رس۱ل٪۷فني٪۷مܯبرة٪وقيم۷

فد س د في ضي ف جم ي الصداق ال ربي األم ني
إستض۱ف٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪ ۷فقي ٪مقܻقر ق٪ ۱فقي ٪بقرلقيقن ٪يقو݄ ٪القخقمقيقس ٪61٪
ۦةتوبر٪6102٪وفدا٪طابي٪۱من٪ج۱مܯ٪۷المܼ݃٪سقܯقود ٪والق ݔ ٪حقل ٪ضقيقܷق٪ ۱عق݃قݓ ٪مقۨسقسق٪۷
ةونراد٪ۦدين۱ور٪ۦان۱ء٪زي۱رته٪إلݓ٪برلين ٪في٪بداي٪۷الܻ݃۱ء٪رحق٪ ۲القدةقتقور ٪جقيقدون ٪ﭭ٪نـقدةقر٪
مدير٪البرن۱مج٪اإق݃يمي٪لدول٪الخ݃يج٪الܯربقي ٪فقݓ ٪مقۨسقسق٪ ۷ةقونقراد ٪ۦديقنق۱ور ٪بق۱لضقيقوف٪
الةرا݄٪والمش۱رةين٪بل ا٪الܻ݃۱ء ٪وۦانݓ٪ع݃ݓ٪إلتزا݄ ٪جقمقܯقيق٪ ۷الصقداقق٪ ۷القܯقربقيق٪ ۷اݚلقمق۱نقيق٪۷
بتܯزيز٪وتܯميܸ٪التب۱دل٪الاܻ۱في٪والتܷ٪݄ ۱المتب۱دل٪بين٪ۦلم۱ني٪۱والܯ۱ل݄٪الܯربي ٪واسيم٪ ۱مقاقل٪
ا٪الܻ݃۱ء٪بين٪ط݃ب٪۷سܯوديين٪من٪تخصص٪۸۱الܻ۱نون٪والܯ݃و݄ ٪السقيق۱سقيق٪ ۷وشقبق٪ ۲۱ۦلقمق۱ن ٪
وال ݔ٪يܯد٪وسي݃٪۷من۱سب٪۷ومميزة٪لتܯزيز ٪ا٪التب۱دل
٪بدوره٪قد݄٪المدير٪التنܷي ݔ٪ل݃جمܯي٪۷السيد٪بيورن ٪نريش٪شةره٪وتܻديره٪ل݃دةتقور ٪جقيقدون٪
ﭭ٪نـدةر٪ومۨسس٪۷ةونراد٪ۦدين۱ور٪ع݃ݓ٪الܯمل٪والتقܯق۱ون ٪القمقشقتقرܼ ٪فضقا ٪عقن ٪تقرحقيقبقه٪
بحܷ۱وه٪ب۱لضيوف ٪مقن ٪اݚةق۱ديقمقيق٪ ۷القܯقربقيق٪ ۷اݚلقمق۱نقيق٪ ۷لق݃قشقبق٪ ۲۱القبق۱حقاقيقن ٪فقي ٪القܯق݃قو݄٪
واإنس۱ني٪ ۸۱و٪مب۱درة"٪تمةين٪ۦصح٪۲۱المش۱ريع"٪وال ين٪لبوا٪دعوة٪القجقمقܯقيق٪ ۷إلقݓ  ٪ق ا٪
الܻ݃۱ء٪بةل٪سرور٪وترح٪ ۲۱ةم٪۱قد݄٪السيد٪بيورن ٪نريش٪لمح٪۷موجزة٪عن٪نش۱ط٪۸۱وۦعم۱ل٪الجمܯي٪۷في٪المج۱ا٪۸المختܷ݃٪۷السي۱سقيق٪ ۷واݚعقمق۱ل ٪واإعقا݄ ٪واإتصق۱ا٪۸
والاܻ۱ف٪۷والتܯ݃ي݄٪والܯ݃و݄
بشةل٪خ٪ ۱ف۫ن٪المج۱ل٪اݚخير٪ۦݔ"٪الܯ݃و݄٪والتربي٪"۷وال ݔ٪يܻد݄ ٪ن٪۱اليو݄ ٪يܯد٪ۦحد٪اݚما݃٪۷الن۱جح٪۷ع݃ݓ٪عم݃ي٪۷لتب۱دل٪وإت۱ح٪۸الܷر
وۦصح٪۲۱اإ تم۱م٪۸۱المختܷ݃٪۷من٪الܻط۱ع٪۸۱الاܻ۱في٪۷والܯ݃و݄٪وتܯميܸ ٪لܼ٪التب۱دل٪عبر٪الحدود ٪

٪ل݃تواصل٪بيقن ٪القبق۱حقاقيقن ٪الشقبق٪۲۱

٪بܯد٪ة݃م٪۷السيد٪بيورن ٪نريش٪الترحيبي٪۷تحدا٪۸الدةتورة٪م۱ري٪۱رودر٪المنسܻ٪۷اݚة۱ديمي٪۷لمشروع٪اݚة۱ديمي٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ل݃شب٪۲۱الب۱حاين٪في٪الܯ݃قو݄ ٪واإنسق۱نقيق٪۸۱
عن٪المشروع٪وال ݔ٪يلدف٪إلݓ٪التب۱دل٪اݚة۱ديمي٪والبحاي٪بين٪الب۱حاين٪الشب٪۲۱من٪الباد٪الܯربي٪۷و٪ۦلم۱ني٪ ۱وتشجيع٪المش۱ريع٪البحاي٪۷و لܼ٪لبن۱ءعاق٪۷وايܻ٪۷بقيقن ٪القܯق݃ق݄٪
والمجتمع ٪وتحدا٪۸ة لܼ٪عن٪نش۱ط٪۸۱المشروع٪عبر٪الحدود٪وتܯزيز٪التب۱دل٪الܯ݃مي٪بين٪الب۱حاين٪في٪المن۱طܸ٪المختܷ݃٪ ۷فضا٪عن٪اإ تم۱م٪۸۱البحقاقيق٪ ۷القمقخقتق݃قܷق٪ ۷فقي٪
ۦبح۱ث٪المن۱خ٪والمي۱ه٪وإدارة٪الموارد٪وسام٪۷اݚغ ي٪۷والܯ݃و݄٪اانس۱ني۷
إض۱ف٪۷إلݓ ٪لܼ٪تحدا٪۸الدةتورة٪م۱ري٪۱رودر٪عن٪موقع٪المم݃ة٪۷الܯربي٪۷السܯودي٪۷ضمن٪نش۱ط٪۸۱اݚة۱ديمي٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ل݃شب٪۲۱الب۱حاين٪في٪القܯق݃قو݄ ٪واإنسق۱نقيق٪ ۸۱
حيث٪ۦش۱ر٪۸إلݓ٪ۦن٪النش۱ط٪م٪۱يزال٪محدودا٪ ٪إا٪ۦنه٪من٪المܻرر٪عܻد٪ورش٪۷الܯمل٪اݚولݓ٪حول٪اإبتة۱ر٪في٪مدين٪۷جدة٪السܯودي٪۷الܯ٪݄۱الܻ۱د݄
ۦحد٪اݚما݃٪۷الن۱حج٪۷قدمل٪۱اݚست٪ ۱الدةتور٪ۦوليܷر٪ةورن٪ۦست٪ ۱التܷ۱عل٪اإنس۱ني٪الح۱سوبي)HCI(٪٪في٪ج۱مܯ٪۷ۦوفنبرܰ ٪حول٪عم݃قه ٪والقܷقوائقد ٪القتقي ٪حصقل ٪عق݃قيقلق٪ ۱مقن٪
خال٪مشروع٪اݚة۱ديمي٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ل݃شب٪۲۱الب۱حاين٪في٪الܯ݃و݄٪واإنس۱ني٪ ۸۱ومن٪اإختص۱ص٪۸۱المتܯددة٪وشبة٪۷التب۱دل٪الاܻ۱في٪الل۱ئ݃٪۷القتقي ٪يقܻقدمقلق٪ ۱القمقشقروع ٪
ةم٪۱تحدث٪الدةتور٪ۦوليܷر٪ةورن٪عن٪عم݃ه٪وعن٪تطوير٪م٪۱يسمݓ٪ب۱لروبوت٪۸۱اإجتم۱عي٪ ۷و ي٪الروبوت٪۸۱الܻ۱درة٪ع݃ݓ٪قراءة ٪القتقܯق۱بقيقر ٪واإيقمق۱ءا٪ ۸لقتقܷقسقيقر ٪القوجقه٪
البشرݔ ٪وتنسيܸ٪التܷ۱عل٪وفܻ٪۱ل لܼ ٪وال ݔ٪يܯد٪جزءا٪من٪دراس٪۷حول٪التܷ۱عا٪۸اإجتم۱عي٪۷اليومي٪۷والمس۱عدة٪في٪التدقيܸ٪اإجتم۱عي٪المحتمل ٪ويشقيقر ٪القدةقتقور ٪إلقݓ٪
إ تم۱مه ٪ن٪۱في٪فل݄٪الليةل٪اإجتم۱عي٪بشةل٪خ٪ ۱واإختاف٪۸۱الاܻ۱في٪۷في٪النظر٪إلݓ ٪ه٪التطورا٪۸التةنولوجي٪۷الجديدة ٪ةم٪۱إغتن݄٪القدةقتقور  ٪ق ه ٪القܷقرصق٪ ٪ ۷لقتقܻقديق݄٪
مشروعه٪ل݃حضور٪وعبر٪عن٪رغبته٪في٪الحصول٪ع݃ݓ٪الدع݄٪والتب۱دل٪اݚة۱ديمي٪مع٪اآخرين ٪إض۱ف٪۷إلݓ ٪لܼ٪دار٪نܻ۱ش٪وحوار٪بن۱ء ٪بقيقن ٪اݚسقتق٪ ۱القدةقتقور ٪والقطق݃قبق٪۷
الحضور
إنتظر٪بشغف٪ورغب٪۷شديدة٪الحضور٪فرص٪۷التܯرف٪عن٪قر٪۲ع݃ݓ٪عمل٪المنظم٪۷غير٪الحةومقيق"٪ ۷تقمقةقيقن ٪ۦصقحق٪ ۲۱القمقشق۱ريقع" ٪والقتقي ٪تقلقدف ٪لقتقܯقزيقز ٪القܯقاقق٪۸۱
اإقتص۱دي٪۷بين٪رج۱ل٪اݚعم۱ل٪الشب٪۲۱في٪منطܻ٪۷الشرܸ٪اݚوسط٪وۦوروب٪ ۱وا٪سيم٪۱عبر٪برن۱مج٪التوجيه٪ال ݔ٪وضܯته٪ويستمر٪لمدة٪ام۱ني٪شلور
وتܯمل٪منظم"٪۷تمةين٪ۦصح٪۲۱المش۱ريع"٪ع݃ݓ٪إيج۱د٪البني٪۷التحتي٪۷الضروري٪۷الصديܻ٪۷ل݃بيئ٪۷في٪منطܻ٪۷الشرܸ٪اݚوسط٪وشم۱ل٪ۦفريܻي٪ ۱وتܯمل٪عبر٪القوسق۱ئقل ٪القمقتق۱حق٪۷
ع݃ݓ٪إيج۱د٪تب۱دل٪ع݃مي٪بين٪اݚطراف٪المختܷ݃٪ ۷ضمن ٪ا٪المج۱ل٪ف۫ن٪المنظم"٪٪۷تمةين٪ۦصح٪۲۱المش۱ريع"٪تحصل٪ع݃ݓ٪دع݄٪من٪وزارة٪الخ۱رجي٪۷لقجقمقلقوريق٪ ۷ۦلقمق۱نقيق٪۱
اإتح۱دي٪۷ومܯلد٪الܯاق٪۸۱الاܻ۱في٪۷الخ۱رجي(٪۷إيܷ)۱
في٪نل۱ي٪۷الܻ݃۱ء٪ۦتيح٪۸الܷرص٪۷ل݃حضور٪والضيوف٪لتب۱دل٪ۦطراف٪الحديث٪والنܻ۱ش٪والحوار٪المشترܼ ٪ۦان۱ء٪حܷل٪اإستܻب۱ل٪الشرقي٪ال ݔ٪ۦعد٪خصيص٪۱لل ه٪القمقنق۱سقبق٪ ۷
وقبل٪ۦن٪يستةمل٪الضيوف٪السܯوديين٪مت۱بܯ٪۷الوجل٪۷الت۱لي٪۷من٪رح݃تل݄٪إلݓ٪البرلم۱ن٪االم۱ني

ال ء الد ر الت سع لجم ي الصداق ال ربي االم ني كير ن الب حث ن الس ري ن
م ٪۱و٪الدور٪ال ݔ٪تܯ݃به٪التربي٪۷والܯ݃و݄٪في٪ۦوق٪ ۸۱زيق۱دة ٪القلقجقرة ٪وةقيقف ٪يقمقةقن ٪القوصقول٪
إليلم٪۱ع݃ݓ٪حد٪سواء؟٪تح ٪۸ا٪التسۨ۱ل٪عܻد٪اإجتم۱ع٪الدورݔ ٪لقجقمقܯقيق٪ ۷الصقداقق٪ ۷القܯقربقيق٪۷
اݚلم۱ني٪۷ل݃ط݃ب٪۷اݚلم۱ن٪والܯر٪۲الشب٪۲۱ل݃مرة ٪القتق۱سقܯق٪ ۷فقي ٪ 61٪ۦةقتقوبقر ٪ 6102٪فقي ٪مقܻقر٪
جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱نيق٪ ۷إ ٪إسقتقضق۱ف ٪الق݃قܻق۱ء ٪ۦاقنقيقن ٪مقن ٪اصقحق٪ ۲۱القܯقاقق٪ ۷بقلق ا٪
الموضوع۱ ٪ن٪۱ف۱لي٪من٪منظم٪۷ةيرون٪"٪التܯ݃ي݄٪الܯ۱لقي ٪القمقܷقتقوح" ٪والقدةقتقور ٪مقلقنقد ٪مق۱لقܼ ٪
مۨسس٪مب۱درة٪الب۱حاون٪السوريون٪وال݃ ان٪ۦاري٪۱الܻ݃۱ء٪ب۱لنܻ۱ش٪والحوار٪وقد݄٪ةل٪منل٪۱ۦسق۱سق٪۱
جيدا٪ل݃من۱قش۷
في٪ة݃مته٪الترحيبي٪۷قد݄٪عضو٪مج݃س٪إدارة٪الجمܯي٪۷اݚستق٪ ۱القدةقتقور ٪مق۱تقيق۱س ٪فقيقتقر ٪لقمقحق٪۷
موجزة٪عن٪عمل٪الجمܯي٪۷ومج۱ا٪۸عم݃ل٪۱المتܯددة٪ونش۱ط۱تلق٪ ۱القمقخقتق݃قܷق٪ ۷فضقا ٪عقن  ٪لقܼ٪
شجع٪الح۱ضرين٪ع݃ݓ٪تܻدي݄٪مܻترح٪۸۱وموضوع٪۸۱ومس ۱م٪۸۱مستܻبق݃قيق٪ ۷مقخقتق݃قܷق٪ ۷لسق݃قسق݃ق٪۷
اإجتم۱ع٪۸۱الدوري٪۷لجمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷االم۱ني٪ ۷واسيم٪۱في٪مال ٪ه٪اݚوقق٪ ۸۱إ ٪ۦن٪
الجمܯي٪۷وغ۱يتل٪۱وإ تم۱م۱تل٪۱تلدف٪إلݓ٪بن۱ء٪جسور٪التܯ۱رف٪والتܯ۱ون٪بين٪الن۱س ٪والقحقد ٪مقن٪
اݚفة۱ر٪المسبܻ٪ ۷ةم٪۱قد݄٪شةره٪لمنظم٪۷ةيرون٪ولمب۱درة٪الب۱حاون٪السوريون٪ع݃ݓ٪التܯ۱ون٪المشترܼ٪والبن۱ء٪والتي٪يܯتܻد٪ۦنلم٪۱سوف٪يس ۱م۱ن٪في٪تغيير٪حقيق۱ة ٪القܯقديقد ٪مقن٪
الن۱س٪نحو٪اݚفضل
برلين البداي في إزال الح اجز الت يمي
تشير٪اإحص۱ءا٪۸إلݓ٪حصول٪م٪۱يܻ۱ر٪۲من٪٦20٪من٪الشب٪۲۱ع݃ݓ٪التܯ݃ي݄٪الج۱مܯي٪في٪الܯ۱ل݄ ٪فيم٪۱ا٪يتج۱وز ٪ا٪الرق݄٪النسقبق٪ ٦0٪ ۷بقيقن ٪القاجقئقيقن ٪الشقبق٪ ۲۱فقمق ٪ ۱قي٪
الܯوائܸ٪التي٪توضع٪في٪طريܸ٪الاجئين٪ل݃حصول٪ع݃ݓ٪التܯ݃ي݄٪الج۱مܯي؟
مع ٪ه٪اݚسئ݃٪۷وغير ٪۱تܯمل٪منظم٪۷ةيرون"٪التܯ݃ي݄٪الܯ۱لي٪المܷتوح"٪والتي٪تۧسس٪۸ع٪6102٪݄۱في٪برلين ٪وقدم۱ ٪۸ن٪۱ف۱لي٪من٪المنظم٪۷التܻرير٪التحق݃قيق݃قي ٪القمقܻقد݄ ٪مقن٪
المܷوضي٪۷الس۱مي٪۷لأم݄٪المتحدة٪لشۨون٪الاجئين٪الت۱بܯ٪۷لأم݄٪المتحدة٪بل ا٪الخصو ٪وۦش۱ر٪۸إلݓ٪النܻ۱ط٪التي٪ت݃ܯ٪۲دورا٪في٪الܯم݃ي٪۷التܯ݃مي٪۷المتܯܻ݃٪۷بقلق ا ٪القمقوضقوع٪
(التةܷ݃٪ ۷الܻيود٪الܻ۱نوني٪۷والܻدرا٪۸ال݃غوي٪۷والܻدرة٪ااستيܯ۱بي٪۷ل݃ج۱مܯ٪)۸۱وشرح٪۸البرن۱مج٪التܯ݃يمي٪الܻ۱ئ݄٪من٪ةيرون٪وةيܷي٪۷التܯ۱مل٪مع٪جميع ٪القجقوانق ٪ ۲ا٪ ۸القܯقاقق٪ ۷
في٪نل۱ي٪۷البرن۱مج٪الموضوع٪من٪قبل٪ةيرون٪يةون ٪ن۱لܼ٪شل۱دة٪ج۱مܯي٪ ۷وفي٪اݚس۱بيع٪اݚخيرة ٪ت݄٪قبول٪م٪۱يزيد٪عن٪211٪اجن٪لديل݄٪الرغب٪۷في٪اإلتح٪ܸ۱في٪القدراسق٪۷
الج۱مܯي٪۷ضمن ٪ا٪البرن۱مج
ولةن٪ةيف٪ترغ٪۲منظم٪۷برليني٪۷جديدة٪وغير٪حةومي٪۷في٪تغير٪النظ٪݄۱التܯ݃ي݄٪الج۱مܯي٪في٪ۦلم۱ني۱؟٪لإج۱ب٪۷ع݃ݓ ٪ا٪التسۨ۱ل ٪ۦش۱ر۱ ٪۸ن٪۱فق۱لقي ٪إلقݓ ٪إسقتقخقدا݄ ٪القدورا٪۸
المܻدم٪۷ع݃ݓ٪اإنترن٪۸والتي٪تܻدمل٪۱الج۱مܯ٪۸۱مال٪ج۱مܯ۱ ٪۷رف۱رد٪ومܯلد٪م۱س۱تشوستس٪ل݃تةنولوجي٪ ۱وة لܼ٪الܯديد٪من٪الج۱مܯ٪۸۱اݚوروبي٪۷الشرية٪۷ومن٪خال ٪القنقظق٪݄۱
التܯ݃يمي٪ال ݔ٪وضع٪ل݃تܯ݄݃٪عبر٪اإنترن٪۸يجܯل٪من٪السلل٪ع݃ݓ٪الاجئين٪الحصول٪ع݃ݓ٪شل۱دة٪دراسي٪۷وع݃ݓ٪حي۱ة٪مستܻرة٪يتحة݄٪فيل٪۱الاجݓء٪بنܷسه

ضمن٪برن۱مج٪ةيرون٪ف۱ن٪السنتين٪اݚوليتين٪من٪برن۱مج٪البة۱لوريوس٪تةون٪عبر٪اإنترن٪۸وا٪يحت۱ج٪المش۱رةين٪فيل٪ ۱إلقݓ ٪تقܻقديق݄ ٪ۦݔ ٪واق۱ئقܸ ٪رسقمقيق٪ ۷وبقܯقد ٪إنقلق۱ء  ٪ق ا٪
المرح݃٪۷بنج۱ح ٪ف۫ن٪المشترܼ٪ي݃تحܸ٪بۧحد٪شرة۱ء٪برن۱مج٪ةيرون ٪وخال ٪ه٪المرح݃٪۷يج٪۲ع݃ݓ٪المش۱رةين٪تܻدي݄٪م٪۱ياب٪۸وضܯي٪۷ال݃قجقوء؛ ٪إسقتقةقمق۱ل ٪القدراسق٪ ۷لقمقدة٪
سنتين٪إض۱فيتين٪ل݃حصول٪ع݃ݓ٪درج٪۷البة۱لوريوس ٪وتصف۱ ٪ن٪۱ف۱لي٪اإلتزا݄٪من٪وراء٪رۨي٪۷ةيرون٪بۧنل"٪۱من٪المخي݄٪إلݓ٪الحر݄٪الج۱مܯي" ٪
النت ئج ال مي دائم جيدة ب در إنتش ره
الب۱حث٪السورݔ٪الدةتور٪ملند٪م۱لܼ٪وال ݔ٪ترܼ٪وطنه٪ع٪6110٪݄۱ل݃دراس٪۷في٪فرنس٪۱وفي٪وق٪۸احܸ٪في٪المم݃ة٪۷المتحدة ٪يجرݔ ٪القيقو݄ ٪وبقܯقد ٪القتقخقرج ٪ۦبقحق۱اق٪ ۱حقول٪
موضوع٪۸۱الخ݃ي٪۷والبيولوجي٪۱الجزيئي٪۷وع݄݃٪اݚورا݄ ٪ۦش۱ر٪إلݓ٪ۦنه٪وبܯد٪ۦربع٪سنوا٪۸من٪عمل٪مب۱درة٪الب۱حاون٪السوريون“٪منظم٪۷غير٪الحةومي٪”۷ۦصبح ٪لقديقلق٪ ۱ۦةقاقر٪
من٪6٪م݃يون٪شخ ٪مت۱بع٪ع݃ݓ٪الܷيسبوܼ ٪و و٪اامر٪ال ݔ٪يجܯل٪من٪منظمته٪واحدة٪من٪ۦةبر٪الحرة٪۸۱الܯربي٪۷الܯ݃مي٪ ۷إ ٪تض݄٪22٪فريܸ٪عمل ٪مقخقتق݃قف ٪تقتقةقون ٪مقن٪
 ٪211من٪الح۱ص݃ين٪ع݃ݓ٪درج٪۷البة۱لوريوس٪والم۱جستير ٪والمرشحين٪ل݃دةتوراه٪والمتخصصين٪من٪دون٪شل۱دة٪ج۱مܯي٪۷وال ين٪يܯمق݃قون ٪فقي ٪ 22٪دولق٪ ۷مقخقتق݃قܷق٪ ۷بق۱سق݄٪
"الب۱حاون٪السوريون"
ومع ٪لܼ ٪ف۫ن٪المش۱رةون٪ليسو٪من٪السوريين٪حصري٪۱فلن٪ܼ۱الܯديد٪من٪الجنسي٪۸۱المختܷ݃٪۷واݚدي۱ن٪والخܷ݃ي٪۸۱السي۱سي٪۷وال ي٪۸يتحداون٪الܯربي٪۷يܯم݃ون٪إسبوعقيق٪ ۱عق݃قݓ٪
ترجم٪۷م٪۱يܻ۱ر ٪21٪۲مܻ۱ل٪۷ع݃مي٪۷في٪موضوع٪۸۱مختܷ݃(٪۷ب۱ستان۱ء٪الدين٪والسي۱س٪)۷ونشر ٪۱في٪موقܯل٪۱ع݃ݓ٪شبة٪۷اإنترن٪ ۸ويةمن٪عمل٪مب۱درة٪الب۱حقاقون ٪السقوريقون٪
الحܻيܻي٪في ٪ا٪المج۱ل٪ةحܻ݃٪۷وصل٪في٪ايص۱ل٪وتبسيط٪الم۱دة٪الܯ݃مي٪۷المترجم٪۷وجܯ݃ل٪۱ۦةار٪وضوح٪ ۱وۦردف٪الدةتور٪ملند٪م۱لܼ٪ق۱ئا٪الܯ݄݃ ٪شقيء ٪ا ٪يقنقبقغقي ٪القخقوف٪
منه٪الܯ݄݃ ٪و٪الحل ٪ةم٪۱ۦن٪الرغب٪۷ة لܼ٪في٪تشجيع٪وج݃٪۲المزيد٪من٪الن۱س٪إلݓ٪الܯ݄݃ ٪وۦن٪يةون٪الܯ݄݃٪ۦداة٪لܷل݄٪ۦفضل٪فيم٪۱بينلم٪ ۱ۦحد٪الغ۱ي٪۸۱من٪وراء٪مب۱درته ٪
ۦحد٪اݚما݃٪۷والنم ۱ج٪ع݃ݓ٪دور٪الܯ݄݃٪في٪التواصل٪م٪۱بين٪الن۱س ٪و٪مرةز٪السنةروترون(٪سيزامي)"٪المرةز٪الدولي٪لشܯ۱ع٪سنةروترون٪ل݃ܯ݃و݄٪التجريبي٪۷والتطبيܻقيق٪ ۷فقي٪
الشرܸ٪اݚوسط"٪في٪اݚردن ٪إ ٪يܯمل ٪ن٪ܼ۱ع݃م۱ء٪من٪مصر٪والبحرين٪وإيران٪وإسرائيل٪واݚردن٪وب۱ةست۱ن٪واݚراضي٪الܷ݃سطيني٪ ۷وتقرةقيق٪ ۱وققبقر ٪فضقا ٪عقن  ٪لقܼ٪
يري٪الدةتور٪ملند٪م۱لܼ٪ع݃ݓ٪ضرورة٪دع݄٪وتܯزير٪الܯ݄݃٪ةۧس۱س٪لبن۱ء٪مجتمع ٪وانش۱ء٪اݚعم۱ل ٪وخܸ݃٪فر ٪الܯمل٪والمس ۱م٪۷يوم٪۱من٪اݚي٪݄۱في٪إع۱دة٪بن۱ء٪سوري۱
الر ى المست ب ي
ضمن ٪ا٪الܻ݃۱ء٪وال ݔ٪ۦدير٪من٪قبل٪يون۱س٪رايشي٪احد٪اعض۱ء٪اإجتم۱ع٪الدورݔ٪ل݃جمܯي٪ ۷ۦتيح٪۸الܷرص٪۷ل݃مشق۱رةقيقن ٪لقإقسقتقܷقسق۱ر ٪واإسقتقمق۱ع ٪إلقݓ ٪رۨيق٪ ۷الضقيقوف٪
المستܻب݃ي٪۷حول٪موضوع٪الܻ݃۱ء ٪بدور ٪۱قدم۱ ٪۸ن٪۱ف۱لي٪نظرة٪ا۱قب٪۷في٪عمل٪منظم٪۷ةيرون٪وۦش۱ر٪۸إلݓ٪ۦن٪برن۱مج٪ةيرون٪الج۱مܯي٪اآن٪فقي ٪إطق۱ر ٪القܯقمقل ٪لق݃قحقصقول٪
ع݃ݓ٪اإعتراف٪الرسمي٪الج۱مܯي ٪حتݓ ٪لܼ٪الحين٪سوف٪تستمر٪ةيرون٪في٪إستخدا݄٪خدم٪۸۱اإنترن٪۸من٪ج۱مܯ٪۸۱ۦخري ٪ۦم٪۱فيم٪۱يتܯܸ݃٪بمب۱درة٪القبق۱حقاقون ٪السقوريقون٪
فۧنل٪۱تܯمل٪اآن٪ضمن٪إط۱ر٪اإعتم۱د ٪إ ٪تܯمل٪المب۱درة٪ع݃ݓ٪تسجيل٪نܷسل٪۱ةمنظم٪۷غير٪حةومي٪۷في٪برلين ٪يترةزعم݃ل٪۱بشةل٪خ٪ ۱ع݃ݓ٪الج۱لي٪۷السوري٪۷في٪ۦلم۱ني٪ ۱
 ٪وتتط݃ع۱ ٪ن٪۱ف۱لي٪إلݓ٪توسيع٪الܷئ٪۷المستلدف٪۷من٪برن۱مج٪ةيرون"٪التܯ݃ي݄٪الܯ۱لي٪المܷتوح" ٪من٪فئ٪۷الاجئين٪إلݓ٪اݚشخ٪ ۱الراغبين٪في٪الحصول٪ع݃ݓ٪التܯ݃ي݄٪الج۱مܯي٪
وال ين٪ليس٪لدي݄٪الܻدرة٪ع݃ݓ٪الوصول٪إلݓ٪التܯ݃ي݄٪الج۱مܯي٪التܻ݃يدݔ ٪فيم٪۱يتط݃ع٪الدةتور٪م۱لܼ٪ملند٪إلݓ٪رۨي٪۷اليو݄٪ال ݔ٪تتܻد݄٪وتتوسع٪الܯ݃و݄٪الܯربي٪۷بم٪۱فيه٪الةܷ۱ي٪۷
لترجم٪۷المܻ۱ا٪۸الܯ݃مي٪۷من٪ال݃غ٪۷الܯربي٪۷إلݓ٪ال݃غ٪۷اإنج݃يزي۷
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منظم "تمكين أصح

المش ريع"

رحب٪ ۸جمܯي٪ ۷الصداق٪ ۷الܯربي٪ ۷اݚلم۱ني٪ ۷في ٪ ٪الا۱لث ٪من ٪نوفمبر ٪ ٪ ٥١١٢٪ب۱لمنسܻين٪
اإق݃يميين ٪لمنظم٪ ۷اݚة۱ديمي٪ ۷الܯربي٪ ۷اݚلم۱ني٪ ۷ل݃شب٪ ۲۱الب۱حاين ٪في ٪الܯ݃و݄ ٪واإنس۱ني٪۸۱
ومنظم"٪۷تمةين٪ۦصح٪۲۱المش۱ريع"٪في٪الܻ݃۱ء٪الخ۱

٪وال ݔ٪عܻد٪٪ل݃ليئ٪۸۱الااث٪بلدف٪

التنسيܸ ٪واإطاع ٪ع݃ݓ ٪ۦعم۱ل ٪ةل  ٪يئ٪ ۷وبحث ٪سبل ٪وفر

٪التܯ۱ون ٪والܯمل ٪المشترܼ٪

بينل݄ ٪ل ه ٪الغ۱ي٪ ۷قد݄ ٪المدير ٪التنܷي ݔ ٪ل݃جمܯي٪ ۷السيد ٪بيورن  ٪نريش ٪لمح٪ ۷موجزة ٪حول٪
نش۱ط٪۸۱الجمܯي٪۷واسيم٪۱في٪المج۱ل٪الاܻ۱في٪والܯ݃و݄٪والتربي٪۷وال ݔ٪يܯد٪ۦبرز٪النش۱ط٪۸۱
ا٪۸الܯاق٪۷ب۱لمشلد٪الاܻ۱في٪والتܯ݃يمي٪الج۱مܯي٪ويܻد݄٪مج۱ا٪واسܯ٪ ۱ل݃تܯ۱ون٪مع٪اݚة۱ديمي٪۷
الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ل݃شب٪۲۱الب۱حاين٪في٪الܯ݃و݄٪واإنس۱ني٪ ۸۱إض۱ف٪۷إلݓ ٪لܼ٪ف۱ن٪النش۱ط٪۸۱
اݚخري٪مال٪س݃س݃٪۷الܻ݃۱ءا٪۸الدوري٪۷لجمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷وس݃س݃٪۷المتحداين٪
لج۱مܯ٪ ۷ميونخ ٪التܻني٪ ۷والمۨتمر ٪اݚلم۱ني ٪الܯربي ٪ل݃سرط۱ن ٪تܯد ٪موضوع ٪ ۸۱ا٪ ۸إ تم٪݄۱
وفرص٪۷ل݃تܯ۱ون٪مع٪منظم"٪۷تمةين٪ۦصح٪۲۱المش۱ريع" ٪
تلدف٪اݚة۱ديمي٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ل݃شب٪۲۱الب۱حاين٪في٪الܯ݃و݄٪واإنس۱ني٪۸۱والتي٪تܯد٪ۦحد٪ۦ ݄٪المنظم٪۸۱الܯ݃مي٪۷الܯ۱لمي٪۷متتܯد٪۸التخصص٪۸۱وتۧسس٪۸ع٪ ٥١١٣٪݄۱إلݓ٪
التب۱دل٪اݚة۱ديمي٪والبحاي٪بين٪الب۱حاين٪الشب٪۲۱من٪الباد٪الܯربي٪۷وۦلم۱ني٪ ۱وتشجيع٪المش۱ريع٪البحاي٪۷و لܼ٪لبن۱ء٪عاق٪۷وايܻ٪۷بين٪الܯ݄݃٪والمجتمع ٪تح ٪۸ه٪المܯي۱ر٪تܻد݄٪
اݚة۱ديمي٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ل݃شب٪۲۱الب۱حاين٪في٪الܯ݃و݄٪واإنس۱ني٪۸۱الدع݄٪ل݃ب۱حاين٪الشب٪۲۱من٪ۦلم۱ني٪۱والܯ۱ل݄٪الܯربي٪ضمن٪مجموع٪۸۱صغيرة٪متخصص٪ ۷فضا٪عن ٪لܼ٪
ف۫ن٪تنوع٪الخܷ݃ي٪۸۱الاܻ۱في٪۷واإجتم۱عي٪۷والملني٪۷ݚعض۱ء٪المجموع٪۸۱يسمح٪بتܯدد٪وجل٪۸۱النظر٪في٪الܻض۱ي٪۱المطروح٪۷وتطوير٪افة۱ر٪ومܷ ۱ي݄ ٪مبتةرة٪ومختܷ݃٪ ۷ل ا٪
تܯمل٪اآن٪الܯديد٪من٪المجموع٪۸۱ضمن٪موضوع٪۸۱مختܷ݃٪۷مال٪إدارة٪المي۱ه٪والموارد٪والتܯ݃ي݄٪واإبتة۱ر

اابتة۱ر ٪:ي٪الة݃م٪۷التي٪ت݃خ

٪عمل٪المنظم٪۷غير٪الربحي"٪۷تمةين٪ۦصح٪۲۱المش۱ريع"٪وتلدف٪إلݓ٪تܯزيز٪الܯاق٪۸۱اإقتص۱دي٪۷بين٪رج۱ل٪اݚعم۱ل٪الشب٪۲۱في٪منطܻ٪۷

الشرܸ٪اݚوسط٪وۦوروب٪ ۱تܯمل٪المنظم٪۷من٪خال٪ۦربع٪ۦس۱لي٪۲ل݃وصول٪إلݓ٪اݚ داف٪والغ۱ي٪۸۱التي٪وضܯ٪۸ݚج݃ل٪٪:۱من٪خال٪البرن۱مج٪التوجيلي٪وال ݔ٪يستمر٪ام۱ني٪۷
شلور٪تس۱عد٪المنظم٪۷في٪توجيه٪ومس۱عدة٪الشب٪۲۱في٪تطوير٪وإيج۱د٪اݚفة۱ر٪وخط٪۷الܯمل٪ل݃سوܸ ٪من٪خال٪المܻر٪ااول٪ل݃منظم٪۷في٪تونس٪ت݄٪إنش۱ء"٪بي٪۸ل݃ܯمل" ٪إ ٪ت݄٪
إنش۱ء٪س۱ح٪۷ل݃ܯمل٪الجم۱عي٪توفر٪اݚس۱سي٪۸۱الازم٪۷ل݃ܯمل٪اليومي ٪فضا ٪عن٪إيج۱د٪اݚجواء٪المن۱سب٪۷لܯم݃ي٪۷اإبداع٪واإبتة۱ر٪ل݃شب٪ ۲۱الط۱محين٪إلݓ٪الܯمل٪الن۱جح ٪
إض۱ف٪۷إلݓ ٪لܼ٪ف۱ن٪الܯمل٪ج۱رݔ٪ع݃ݓ٪إق۱م٪۷مال ٪ه٪اݚم۱ةن٪والمخصص٪۷إيج۱د٪مة۱ن٪ل݃ܯمل٪واإبداع٪في٪ةل٪من٪الܻ ۱رة٪وعم۱ن ٪ةم٪۱دع٪۸المنظم٪۷إلݓ٪زي۱رة٪إلݓ٪
مة۱ن٪عم݃ل٪۱في٪الܯ۱صم٪۷التونسي٪ ۷تلدف٪المنظم٪۷من٪خال٪عم݃ل٪۱إيج۱د٪وإق۱م٪۷عاق٪۸۱تج۱ري٪۷مستدام٪۷بين٪ۦلم۱ني٪۱والشرܸ٪ااوسط٪ودع݄٪إنش۱ء٪شبة٪۸۱تواصل٪فيم٪۱
بينلم٪ ۱فضا ٪عن٪إيج۱د٪ۦجواء٪من۱سب٪ ۷ومائم٪۷لإبتة۱ر٪واإبداع ٪واسيم٪٪۱ان ٪الظروف٪ااجتم۱عي٪۷والبني٪۷التحي٪۷تشةل٪ۦةبر ٪٪الܯܻب٪۸۱لرواد٪اݚعم۱ل٪من ٪الشب٪ ۲۱
فضا٪عن٪صܯوب٪۷توفير٪قواعد٪البي۱ن٪۸۱الازم٪۷في٪بܯض٪اݚحي۱ن٪لܯمل٪المنظم٪۷والتي٪ۦبد٪۸اݚة۱ديمي٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ل݃شب٪۲۱الب۱حاين٪في٪الܯ݃و݄٪واإنس۱ني٪۸۱رغبتل٪۱
في٪المس۱عدة٪في ٪ا٪الشۧن
ة۱ن٪الܻ݃۱ء٪بين٪اللئي٪۸۱الااث٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷واݚة۱ديمي٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ل݃شب٪۲۱الب۱حاين٪في٪الܯ݃و݄٪واإنس۱ني٪۸۱ومنظم"٪۷تمةين٪ۦصح٪۲۱المش۱ريع"٪
إش۱رة٪واضح٪۷ع݃ݓ٪إمة۱ني٪۷التܯ۱ون٪المستܻب݃ي٪بين٪الليئ٪۸۱الااث٪وۦحد٪ااخب۱ر٪الجيدة٪ل݃ܯاق٪۸۱اݚلم۱ني٪۷الܯربي۷

ال ء الد ر ال شر لجم ي الصداق ال ربي األم ني ب لت
اإلكتر ني

ن مع م قع الشر

تنظ݄ ٪جمܯي٪ ۷الصداق٪ ۷الܯربي٪ ۷اݚلم۱ني٪ ۷من ٪الܯ٪ ٥١١٢٪ ݄۱إجتم۱عل٪ ۱الدورݔ ٪ل݃شب٪۲۱
والب۱حاين٪اݚلم۱ن٪والܯر٪ ۲فܷي٪الܯ۱شر٪من٪نوفمبر٪ ٥١١٢دع٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷
اݚلم۱ني٪۷ب۱لتܯ۱ون٪مع٪الموقع٪اݚخب۱رݔ٪والتح݃ي݃ي"٪الشرܸ"٪إلݓ٪الܻ݃۱ء٪الدورݔ٪الܯ۱شر٪في٪
مܻر٪الجمܯي٪ ۷في ٪برلين ٪لاستم۱ع ٪إلݓ ٪لܻ۱ء ٪خ۱

٪تح٪ ۸عنوان "٪ا ٪تنس۱ني ٪ــــ ٪لبن۱ن ٪من ٪

بداي٪۷الحر٪۲السوري٪"۱ل݃حديث٪حول٪ب݃د٪اݚرز ٪إ ٪نܻ۱ش٪ةريستوف٪دينةياةير٪من٪موقع٪
الشرܸ ٪اإلةتروني ٪مع ٪الܯديد ٪من ٪الحضور ٪والملتمين ٪التطورا٪ ۸وااوض۱ع ٪الرا ن٪ ۷في٪
لبن۱ن٪وال ݔ٪تܻدر٪مس۱حته٪بــــ١١٤٢٢٥ة݄٪مربع٪-وا٪سيم٪۱من ٪بداي٪۷الحر٪۲السوري۱
حتݓ٪وإن٪ة۱ن٪لبن۱ن٪محط٪ۦنظ۱ر٪وس۱ئل٪اإعا݄ ٪في٪اݚس۱بيع٪الم۱ضي٪۷بܯد٪تنصي٪۲رئيس٪
جديد٪له٪بܯد٪ۦن٪شغل٪المنص٪۲لمدة٪طوي݃٪ ۷إا ٪ۦن ٪اݚخب۱ر٪الܻ۱دم٪۷من ٪ا٪الب݃د٪غ۱لب٪ ۱م٪۱يطغݓ٪ع݃يل٪۱في٪وس۱ئل٪اإعا݄ ٪ۦخب۱ر٪الةوارث٪والصراع٪۸۱ۦو٪ةۧحد٪الب݃دان٪
اݚةار٪تۧايرا ٪في ٪منطܻ٪ ۷الشرܸ ٪اݚوسط ٪ل ا ٪ارت٪ ۸۱جمܯي٪ ۷الصداق٪ ۷الܯربي٪ ۷اݚلم۱ني٪۷ب۱لتܯ۱ون ٪مع ٪موقع ٪الشرܸ ٪اإلةتروني ٪من ٪خال ٪فܯ۱لي٪ ۸۱الܻ݃۱ء ٪الدورݔ ٪الܯ۱شر٪
لجمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷إلܻ۱ء٪الضوء والتܯرف٪عن٪قر٪۲ع݃ݓ٪الوضع٪الرا ن٪في٪لبن۱ن ٪واسيم٪۱تۧاير٪اݚحداث٪٪الرا ن٪۷في٪سوري٪۱ع݃يه.
التغيرا

اضح

تحد٪۸السيد٪ةريستوف٪دينةياةير٪ــــ٪مۨسس٪موقع٪الشرܸ٪اإلةتروني٪وال ݔ٪ع۱ش٪في٪لبن۱ن٪وة۱ن ٪ن ٪ܼ۱ا٪الشلر٪ضمن٪برن۱مج٪الشرܸ٪السي۱حي ٪ـــ٪في٪البداي٪۷عن٪
الخܷ݃ي٪ ۷الت۱ريخي٪ ۷ل݃ܯاق٪ ۷بين ٪لبن۱ن ٪وسوري٪ ۱قبل ٪الحديث ٪حول ٪اآا۱ر ٪السي۱سي٪ ۷واإقتص۱دي٪ ۷واإجتم۱عي٪ ۷ل݃حر٪ ۲في ٪سوري٪ ۱ع݃ݓ ٪ب݃د ٪اݚرز ٪لبن۱ن ٪وۦردف ٪ق۱ئا٪ :إن٪
اݚحداث٪في ٪سوري٪ ۱جܯ݃٪۸من ٪لبن۱ن ٪ب݃دا ٪مغܻ݃٪ ۱بحة݄ ٪الموقع ٪الجغرافي ٪وۦصبح٪البحر ٪المتوسط  ٪و٪المنܷ ٪الوحيد ٪لتصدير ٪وإستيراد٪البض۱ئع ٪ونظرا ٪لنܻ
واإستام۱ر٪في٪ب݃د٪يܯ۱ني٪ۦصا ٪من٪ضܯف٪اإقتص۱د ٪فضا ٪عن٪إنلي۱ر٪عم݃ي٪۸۱النܻل٪والتنܻل٪لأشخ۱

٪السي۱ح٪۷

٪والبض۱ئع٪مع٪سوري٪ ۱يظلر٪مدي٪تۧاير ٪اݚزم٪۷السوري٪۱ع݃ݓ٪

لبن۱ن ٪وۦش۱ر٪السيد ٪ةريستوف٪ۦن٪اݚزم٪۷السوري٪۱تمال٪قضي٪۷سي۱سي٪۷داخ݃ي٪۷ل݃بن۱ن٪ۦةار٪منل٪۱قضي٪۷خ۱رجي.۷
قضي الاجئين
ل݄٪يܯد٪سرا ٪ۦن ٪لبن۱ن٪واحدة٪من٪ۦةبر٪الدول٪التي٪تستضيف٪الاجئين ٪إ ٪يܯيش٪ح۱لي٪ ۱في٪لبن۱ن٪م٪۱يܻ۱ر٪۲من٪ ١٤١٢٪م݃يون٪اجݓء٪سورݔ٪مسجل ٪فضا ٪عن٪الܯديد٪من٪
الاجئين٪السوريين٪غير٪المسج݃ين ٪والܯديد٪من٪الاجئين٪الܯراقيين٪والاجئين٪الܷ݃سطينيين ٪و و٪اݚمر٪ال ݔ٪يشير٪إلݓ٪ۦنه٪ا٪يوجد٪ب݃د٪آخر ٪في٪الܯ۱ل݄٪لديه ٪ا٪الܯدد٪من٪
الاجئين٪مܻ۱رنه٪مع٪سة۱ن٪الب݃د ٪فوفܻ٪۱ل݃مܷوضي٪۷الس۱مي٪۷لأم݄٪المتحدة٪لشۨون٪الاجئين٪ف۫ن٪ةل٪شخ

٪من٪ۦربܯ٪۷ۦشخ۱

٪في٪لبن۱ن ٪و٪من٪الاجئين٪السوريين(٪تܻرير٪

م۱رس.(٥١١٢٪
إهتم م

كبيرة ل ب د صغير

في٪النܻ۱ش٪الخت۱مي٪إغتن݄٪الحضور٪الܷرص٪۷ل݃حوار٪والنܻ۱ش٪مع٪ضيف٪اݚمسي٪۷السيد٪ةريستوف٪دينةياةير٪حول٪الܯيد٪من٪الموضوع٪۸۱ةۧار٪إرتܷ۱ع٪عدد٪الاجئين٪في٪
لبن۱ن ٪وتܻييمه ٪ل݃رئيس ٪الجديد ٪ومبدۦ ٪المس۱واة ٪بين ٪الطوائف ٪واآف٪ ܸ۱المستܻب݃ي٪ ۷لأة۱ديميين ٪ال݃بن۱نيين ٪الشب٪ ۲۱والܯديد ٪من ٪المواضيع ٪اݚخري ٪في ٪خت٪ ݄۱الܻ݃۱ء ٪وال ݔ٪
ش۱رܼ٪فيه٪الܯديد٪من٪الضيوف٪والملتمين٪بموضوع ٪ه٪اامسي٪ ۷ۦتحي٪۸الܷرص٪۷لل݄٪لتب۱دل٪ۦطراف٪الحديث٪ۦان۱ء٪حܷل٪اإستܻب۱ل٪ال ݔ٪ۦعد٪بل ه٪المن۱سب.۷
ل݃مزيد٪من٪المܯ݃وم٪۸۱حول٪الܻ݃۱ء٪الدورݔ٪لجمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ولمح٪۷موجزة٪عن٪الܻ݃۱ءا٪۸الس۱بܻ٪۷يرجݓ٪زي۱رة ٪ا٪الرابط .

ق م س جم ي الصداق ال ربي األم ني المص ر ألم ني-عربي
قد݄٪الܯديد٪من٪اݚلم۱ن٪خال٪ۦزم٪۷الاجئين٪اݚخيرة٪ةم۱ ٪۱ئا٪من٪الܯمل٪الرائع٪والمس۱عدة٪اݚولي٪۷إغ۱ا٪۷الاجئقيقن ٪مقن ٪خقال ٪إسقتقخقدا݄ ٪القܯقديقد ٪مقن ٪القوسق۱ئقل ٪وطقرܸ٪
التواصل٪المختܷ݃٪۷سواء٪الܷ݃ظي٪۷ۦو٪المܯنوي٪۷والتي٪ۦستخد݄٪فيل٪۱اݚيدݔ٪واݚرجل٪ة۫ش۱را٪۸فضا٪عن٪الترحي٪۲الح۱ر٪ب۱لܻ۱دمين٪إلݓ٪ۦلم۱ني۱
لةن٪الܯديد٪من٪الܯ۱م݃ين٪بۧعم۱ل٪اإغ۱ا٪۷والاجئين٪يرغبون٪بتܯ݄݃٪لغ٪۷ۦخري٪بسرع۷؛٪ل ا٪ۦرتۧ٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱نقيق٪ ۷إطقاܸ ٪مشقروع ٪القܻق۱مقوس ٪القمقصقور٪
وال ݔ٪سيض݄ ٪621٪مصط݃ح٪من٪الܻط۱ع٪۸۱المختܷ݃٪۷مال٪المواد٪الغ ائي٪۷والصح٪۷والحي۱ة٪اليومي٪۷والبني٪۷التحتي۷؛٪رغب٪۷مقن ٪جقمقܯقيق٪ ۷الصقداقق٪ ۷القܯقربقيق٪ ۷اݚلقمق۱نقيق٪ ۷فقي٪
المس ۱م٪۷في٪تسليل٪التواصل٪بين٪الܯ۱م݃ين٪في٪قط۱ع٪اإغ۱ا٪۷والاجئين٪الܯر٪ ۲

مج ل اإعا

ااتص ا

تسܯݓ٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ۦن٪تܻد݄٪ۦعم۱لل٪۱من٪خال٪وس۱ئل٪اݚعا݄٪الܯربي٪۷واݚلم۱ني٪۷المرئي٪۷والمسموع٪۷بصورة٪شܷ۱ف٪ ۷وإطقاع ٪القجقمقلقور ٪عق݃قيقلق٪ ۱مقن٪
خال٪الوس۱ئل٪اإعامي٪۷المختܷ݃٪۷اݚعا݄٪والصح۱ف٪۷فضا٪عن٪التܻ۱رير٪المتب۱دل٪۷والتي٪من٪المۨمل٪ۦن٪تةون٪مصدر٪الل٪݄۱لܻ݃ض۱ي٪۱الܯقربقيق٪ ۷واݚلقمق۱نقيق٪ ۷وتقةقاقيقܷقلق٪ ۱لق ا٪
تحر ٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ع݃ݓ٪التنسيܸ٪بين٪مخت݃ف٪اݚطراف٪الܷܯ۱ل٪۷في٪مج۱ل٪الܯاق٪۸۱الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷وإيجق۱د ٪صقا٪ ۸دائقمق٪ ۷بقيقنقلق٪ ۱وتقبق ل ٪جقلقودا٪
اعامي٪۷متواص݃٪۷في٪مخت݃ف٪وس۱ئل٪اإعا݄٪المةتوب٪۷والمرئي٪۷والمسموع٪ ۷وتستضيف٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷احد٪ااعاميين٪النشيقطقيقن ٪فقي ٪مقجق۱ل ٪عقمق݃قه٪
إدارة٪حܻ݃٪۸۱النܻ۱ش٪والحوار٪التي٪تܻيمل٪۱الجمܯي٪۷بين٪الحين٪وااخر ٪ةم٪۱تنظ݄٪الجمܯي٪۷ۦمسي٪۸۱ل݃نܻ۱ش٪والحوار٪حول٪الموضوع ٪۸۱ا٪ ۸الصق݃ق٪ ۷فقي ٪مقجق۱ل ٪اإعقا݄ ٪
فضا٪عن ٪لܼ٪فۧن٪الܻ݃۱ءا٪۸الشخصي٪۷إلݓ٪ج۱ن٪۲جلود٪ااتص۱ا٪۸الܷܯ۱ل٪۷جزءا٪ا٪يتجزۦ٪من ٪عقنق۱صقر ٪تقبق۱دل ٪عقاقق٪ ۸۱الصقداقق٪ ۷وتقنقمقيقتقلق٪ ۱ويقܯقد ٪مقوققع ٪القجقمقܯقيق٪۷
اإلةتروني٪ع݃ݓ٪اانترن٪۸منبرا٪رئيسي٪۱لنشر٪المܯ݃وم٪۸۱وتܯميܸ٪التܷ٪݄ ۱بين٪اݚعض۱ء٪فضا٪عن٪إيص۱ل٪المܯ݃وم٪۸۱الضروري٪۷إلݓ٪شتݓ٪التنظقيقمق٪ ۸۱القمقܯقنقيق٪ ۷والقرۦݔ٪
الܯ٪݄۱في٪ةل٪من٪الب݃دان٪الܯربي٪۷م۱ني٪ ۱فضا٪عن٪نشر٪ااخب۱ر٪ومواعيد٪اق۱م٪۷المح۱ضرا٪۸والمܯ۱رض٪التي٪تنظمل٪۱الجمܯي۷

أشك ل الت اصل في مج ل اإعا

ااتص ا

تنظيم ال ءا ااعامي
تܯمل٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ع݃ݓ٪تنظي݄٪الܯديد٪من٪حܻ݃٪۸۱الحوار٪والمܻ۱با٪۸مع٪صن۱ع٪الܻرار٪والضيوف٪من٪الܯ۱ل݄٪الܯربي٪

المح ضرا

الم رض
تܻو݄٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷بتنظي݄٪المح۱ضرا٪۸وحܻ݃٪۸۱النܻ۱ش٪والمۨتمرا٪۸من٪ۦجل٪تس݃يط٪الضوء٪ع݃ݓ٪المشلد٪اإعامي ٪٪
ودور٪وس۱ئل٪اإعا݄٪في٪الدول٪الܯربي۷

النش ط

ال لي

من  00/6101ال 00/6102

فيم٪۱ي݃ي٪تجدون٪ق۱ئم٪۷نش۱ط٪۸۱وفܯ۱لي٪۸۱الجمܯي٪۷في٪المج۱ل٪اإعامي٪وااتص۱ا٪۸من ٪اجتم۱ع٪الܯ٪݄۱الم۱ضي٪ݚعض۱ء٪جمܯي٪۷الصداقق٪ ۷القܯقربقيق٪ ۷اݚلقمق۱نقيق٪ ٪ ۷تقܻق۱ريقر٪
مܷص݃٪۷حول٪نش۱ط٪۸۱حول ٪ا٪المج۱ل٪تجدونل٪۱في٪موقع٪الجمܯي٪۷اإلةتروني٪ع݃ݓ٪اإنترنيwww.dafg.eu.٪۸

رئيس تحرير صحي
األم ني

الجزيرة الس دي في ضي ف جم ي الصداق ال ربي

ۦستض۱ف٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪ ۷فقي ٪ 01٪ديسقمقبقر ٪ 6102٪فقي ٪مقܻقر ق٪۱
سܯ۱دة٪اݚست٪ ۱خ۱لد٪بن٪محمد٪الم۱لܼ٪رئيقس ٪تقحقريقر ٪صقحقيقܷق٪ ۷القجقزيقرة ٪السقܯقوديق٪۷
ل݃حديث٪حول"٪تجرب٪۷المم݃ة٪۷الܯربي٪۷السܯودي٪۷في٪مة۱فح٪۷اإر ٪۲۱الدولي"
بܯد٪ة݃م٪۷ترحيبي٪۷قصيرة٪ل݃سيد٪حس٪݄۱مܯروف٪ن۱ئ٪۲رئيس٪جمܯيي٪۷الصداق٪۷الܯربيق٪۷
اݚلم۱ني٪۷قد݄٪خالل٪۱الصحܷي٪۷واݚديب٪۷القبقيقرلقيقنقيق٪ ۷جقولقيق٪ ۱جقيقراخ ٪والقتقي ٪ۦدار٪۸
الحوار٪مع٪الضيف٪السܯودݔ ٪يܯد٪اݚست٪ ۱خ۱لد٪بن٪محقمقد ٪القمق۱لقܼ ٪رئقيقس ٪تقحقريقر٪
صحيܷ٪۷الجزيرة٪من٪رواد٪الصح۱ف٪۷في٪المم݃ة٪۷الܯربي٪ ۷السقܯقوديق٪ ۷وۦحقد ٪القنقشقطق۱ء٪
والܷ۱ع݃ين٪في٪المج۱ل٪الصح۱في٪وۦحد٪مۨسسي ٪يئق٪ ۷الصقحقܷقيقيقن ٪السقܯقوديقيقن ٪القتقي٪
تۧسس٪۸ع٪6112٪݄۱و و٪ن۱ئ٪۲رئيس٪مج݃س ٪اإدارة ٪فقيقلق٪ ۱وققد ٪نشقر ٪القܯقديقد ٪مقن٪
الةت٪۲ويجول٪الܯ۱ل݄٪ل݃تܯريف٪ب۱لمم݃ة٪۷الܯربي٪۷السܯودي۷
تܯد ٪ه٪المن۱سب٪۷لܻ۱ءا٪مميزا٪لإستم۱ع٪والحصول٪ع݃ݓ٪القمقܯق݃قومق٪ ۸۱مقن ٪مصقدر ق٪۱
اݚس۱سي٪من٪المم݃ة٪۷الܯربي٪۷السܯودي٪ ۷وقد٪ۦش۱ر٪الم۱لܼ٪إلݓ ٪ۦنقه ٪يقتقحقدث ٪ةقرئقيقس٪
تحرير٪صحيܷ٪۷مستܻ݃٪۷وخق۱صق٪ ۷ومقمقولق ٪ ۷اتقيق(٪ ۱إعقانق٪ ۸۱وتسقويقܸ ٪والقمقبقيقܯق٪)۸۱
والصحيܷ٪۷اتمال٪ۦݔ٪جل٪۷رسمي٪ ۷وق۱ل٪:ۦنه٪يسܯݓ٪ۦيض٪۱ل݃حܷ۱ظ٪ع݃ݓ٪تب۱دل٪مܷقتقوح٪
لݙراء٪والحوار٪مع٪الجملور
٪ۦةد٪الم۱لܼ٪بشةل٪خ٪ ۱ع݃ݓ٪ۦن٪اإر ٪۲۱يتن۱قض٪وقي݄٪اإسا݄ ٪اݚسق۱سقيق٪ ۷والقتقي٪
عبر٪عنل٪۱الܯديد٪من٪ع݃م۱ء٪الدين٪من٪مخت݃ف٪الب݃دان٪وا٪سيم٪۱في٪المم݃قةق٪ ۷القܯقربقيق٪۷
السܯودي٪ ۷ۦن٪مة۱فح٪۷اار ٪۲۱اتتمال٪في٪الܯم݃ي٪۸۱الܯسةري(٪۷الجيش) ٪بل٪تقتقمقاقل٪
في٪مة۱فح٪۷عܻ݃ي٪۷اإر ٪۲۱وۦفة۱ره٪والتي٪تمال٪خطرا ٪عق݃قݓ ٪القܷقئق٪ ۷الشق۱بق٪ ۷وتقܯقمقل٪
بشةل٪مستمر٪ع݃ݓ٪تض݃ي݃ل݄٪وخداعل݄
و ةر٪الم۱لܼ٪ۦن٪المم݃ة٪۷الܯربي٪۷السܯودي٪۷واحدة ٪مقن ٪القبق݃قدان ٪اݚةقاقر ٪تضقررا ٪مقن٪
اإر ٪ ۲۱ل ا٪تܯمل٪بشةل٪واضح٪وع݃ݓ٪جميع٪المستوي٪۸۱لمة۱فح٪۷اإر ٪ ۲۱سقواءا٪
ع݃ݓ٪مستوي٪السي۱س٪۷اݚمني٪۷وإنܷ٪ ۱اݚمقن ٪والقܻق۱نقون ٪ۦو ٪عق݃قݓ ٪القمقسقتقوي ٪القدولقي ٪
وتܯمل٪المم݃ةق٪ ۷عق݃قݓ ٪إيقجق۱د ٪القܻقواعقد ٪اݚسق۱سقيق٪ ۷لق݃قتقܯق۱ون ٪القدولقي ٪والقحقوار ٪بقيقن٪
الحض۱را٪۸والاܻ۱ف٪۸۱واݚدي۱ن ٪ومن٪اݚما݃٪۷ع݃ݓ ٪لܼ٪ۦش۱ر ٪القمق۱لقܼ ٪إلقݓ ٪القمقۨتقمقر٪
الدولي٪لمة۱فح٪۷اإر ٪۲۱وال ݔ٪عܻد٪في٪الܯ۱صم٪۷الري۱ض٪قبل٪بضع٪سنقوا٪ ۸وضق݄٪
الواي٪۸۱المتحدة٪وروسي٪۱وااتح۱د٪اݚوروبي ٪ودول ٪ۦخقري ٪بق۱إضق۱فق٪ ۷إلقݓ ٪إنشق۱ء٪
مرةز٪المܼ݃٪عبد٪ه٪الܯ۱لمي٪ل݃حوار٪بين٪ۦتب۱ع٪اݚدي۱ن٪والاܻ۱ف٪۸۱في٪الܯ۱صم٪۷النمس۱وي٪۷فيين۱
ةم٪۱عم݃٪۸المم݃ة٪۷ع݃ݓ٪وضع٪الܻوانيين٪الخ۱ص٪۷بماحܻ٪۷اإر ٪ ۲۱والتشريܯ٪۸۱الخ۱ص٪۷بوقف٪تمويل٪ودع݄٪اإر ٪ ۲۱وطبܻ٪۸المم݃ة٪۷برن۱مج٪۱خ۱ص٪ ٪۱إعق۱دة ٪تق ۱قيقل٪
المدانين٪ب۱إر ٪۲۱من٪خال٪مجموع٪۷من٪الخبراء٪والمستش۱رين٪النܷسيين٪واإجتم۱عيين ٪إض۱ف٪۷إلݓ٪ع݃م۱ء٪الدين٪والشريܯ٪۷وال ݔ٪يلدف٪إلݓ٪استيܯ٪۲۱المتورطيقن ٪فقي٪
الܷةر٪اإر ۱بي٪وإع۱دة٪دمجل݄٪في٪المجتمع٪وتصحيح٪مܷ ۱يمل݄ ٪ويܯمل٪برن۱مج٪الرع۱ي٪۷الاحܻ٪۷وال ݔ٪يܯنݓ٪المدانين٪ب۱إر ٪ ۲۱الق ݔ ٪ۦطق݃قܸ ٪سقراحقه ٪بصقورة ٪نقلق۱ئقيق٪۷
و لܼ٪بتܻدي݄٪الخدم٪۸۱اإنس۱ني٪۷واإجتم۱عي٪۷والتواصل٪مܯل݄٪من٪ۦجل٪إظل۱ر٪التوب٪۷الت۱م٪۷من٪اݚفة۱ر٪اإر ۱بي٪ ۷وع݃ݓ٪الرغ݄٪من٪وجود ٪بقܯقض ٪اإنقتقةق۱سق٪ ۸۱فقي  ٪ق ا٪
البرن۱مج٪اآن٪إا٪ۦن ٪ن۱لܼ٪الܯديد٪من٪النت۱ئج٪اإيج۱بي۷

س راء المغر
األم ني

الجزائر ت نس في حديث خ ص لجم ي الصداق ال ربي

ن۱قش٪سܷراء٪ب݃دان٪المغر٪۲الܯربي ٪المغر٪۲والجزائر٪وتونس٪في٪ۦجقواء ٪وديق٪ ۷فقي٪
٪02فبراير٪6102٪بمܻر٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷الܻض۱ي٪۱الرا ن٪۷والتقܯق۱ون٪
بين٪ۦلم۱ني٪۱ودول٪شم۱ل٪ۦفريܻي٪۱الܯربي۷
بܯد٪الة݃م٪۷الترحيبي٪۷ل݃سيد٪حس٪݄۱مܯروف٪ن۱ئ٪۲رئيس٪جمܯي٪۷الصداق٪ ۷خقال ٪الق݃قܻق۱ء٪
ال ݔ٪ۦدير٪من٪قبل٪اݚست٪ ۱الدةتور٪ۦودو٪شت۱ينب۱خ٪من (٪مبولد٪فدرين-٪۱مرةز ٪القحقةق݄٪
لشرܸ٪اݚوسط٪-٪شم۱ل٪ۦفريܻي٪ )۱ن۱قش٪وۦج٪۲۱سܯ۱دة٪السܷراء ٪السقيقد ٪عقمقر ٪زنقيقبقر ٪
سܷﻴﺮ٪الﻤﻤ݃ﻜ٪۷الﻤغﺮبﻴ٪۷وسܯ۱دة٪السيد٪نور٪الدين٪عوا݄ ٪سܷير٪الجملوري٪ ۷القجقزائقريق٪۷
الديمܻراطي٪۷الشܯبي٪۷وسܯ۱دة٪السيد٪إلي۱س٪الܻصرݔ ٪سܷير٪الجملوري٪۷التونسيق٪ ۷عق݃قݓ٪
ۦسئ݃٪۷الصحܷيين٪والخبراء٪ومما݃ي٪مخت݃ف٪المۨسس٪۸۱السي۱سي٪۷في٪مج۱ا٪۸اللقجقرة٪
والاجئين٪والسي۱س٪۷اݚمني۷
تنظ݄٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷لܻ۱ءا٪۸مع٪الشخصي٪۸۱السي۱سي٪۷القܷق۱عق݃ق٪ ۷فقي٪
ۦلم۱ني٪۱والدول٪الܯربي٪ ۷من٪ۦجل٪الوقوف٪ع݃ݓ٪الܻض۱ي٪۱الرا ن٪۷والتي٪تةون٪الܯقاقق٪۸۱
الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷من٪ۦ ݄٪النܻ۱ط٪فيل٪ ۱وتلدف ٪ه٪الܻ݃۱ءا٪۸إلݓ٪بن۱ء٪جسور٪التقواصقل٪
وتܯميܸ٪الܯاق٪۸۱بين٪الشخصي٪۸۱المختܷ݃٪۷وبن۱ء٪عاق٪۸۱جديدة

حديث جم ي الصداق ال ربي األم ني الخ ص مع س دة اأست ذ الدكت ر س د
ط ال جمي
في٪إط۱ر٪الزي۱رة٪التي٪يܻو݄٪بل٪۱سܯ۱دة٪اݚست٪ ۱الدةتور ٪سقܯقد ٪طق݃قܷق٪ ۷القܯقجقمقي ٪وزيقر٪
اإعا݄٪الس۱بܸ٪في٪دول٪۷الةوي٪۸إلقݓ ٪القمق۱نقيق٪ ۱نقظقمق٪ ۸جقمقܯقيق٪ ۷الصقداقق٪ ۷القܯقربقيق٪۷
اݚلم۱ني٪۷لܻ۱ء٪خ٪ ۱مع٪سܯ۱دة٪الضيف٪في٪٥٢٪م۱يو٪٥١١٢٪في٪مܻر٪الجمܯي۷
في٪بداي٪۷الܻ݃۱ء٪رح٪۲السيد٪حس٪݄۱مܯروف٪ن۱ئ٪۲رئيقس ٪جقمقܯقيق٪ ۷الصقداقق٪ ۷القܯقربقيق٪۷
اݚلم۱ني٪۷بسܯ۱دة٪السيد٪من ر٪بدر٪الܯيسݓ٪سܷير٪دول٪۷الةوي٪۸لدي٪جقمقلقوريق٪ ۷ۦلقمق۱نقيق٪۱
اإتح۱دي٪۷والضيوف٪الةرا݄ ٪بܯد ٪لܼ٪تحدث٪سܯ۱دة٪السيد٪الܯجقمقي ٪تقبقع  ٪لقܼ ٪حقوار٪
ونܻ۱ش٪مشوܸ٪بين٪الحضور٪من٪صحܷيين٪ومقمقاق݃قي ٪القܻقطق۱ع ٪السقيق۱سقي ٪واإعقامقي٪
والاܻ۱في٪حول٪الܯديد٪من٪اݚمور٪الرا ن٪۷مال ٪مسقتقܻقبقل ٪الشقرܸ ٪اݚوسقط ٪والقتقطقرف٪
الديني٪ودور٪ۦوروب٪۱في٪الܯ۱ل݄٪الܯربي ٪وقد٪ۦدير ٪ا٪الحوار٪من٪قبل٪سܯق۱دة ٪اݚسقتق٪ ۱
مصطܷݓ٪السܯيد٪مدير٪برامج٪ال݃غ٪۷الܯربي٪۷الس۱بܸ٪في٪الدويشه٪ف݃يه ٪ة۱ن  ٪ق ا ٪الق݃قܻق۱ء٪
والحديث٪فرص٪۷خ۱ص٪۷إلܻ۱ء٪الضوء٪ع݃ݓ٪اݚوض۱ع٪القرا قنق٪ ۷فقي ٪الشقرܸ ٪اݚوسقط٪
وتب۱دل٪اآراء٪ووجل٪۸۱النظر٪ضمن ٪ه٪الܻض۱ي٪ ۱تنظ݄٪جمقܯقيق٪ ۷الصقداقق٪ ۷القܯقربقيق٪۷
اݚلم۱ني٪۷لܻ۱ءا٪۸بين ٪السقܷقراء ٪القܯقر٪ ۲والشقخقصقيق٪ ۸۱اإعقامقيق٪ ۷والسقيق۱سقيق٪ ۷ومقع٪
الصحܷيين٪والخبراء٪من٪ۦجل٪الوقوف٪ع݃ݓ٪اݚوضق۱ع ٪القرا قنق٪ ۷وتقܯقمقيقܸ ٪القتقواصقل٪
وتܯميܸ٪الܯاق٪۸۱بين٪الشخيصي٪۸۱المختܷ݃٪۷وبن۱ء٪عاق٪۸۱جديدة

جم ي الصداق ال ربي األم ني
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مج س اإدارة

بدعوة٪ةريم٪۷من٪سܯ۱دة٪السܷير٪المصرݔ٪الجديد٪في٪برلين٪وعضقو ٪مقجق݃قس ٪اإدارة٪
في٪الجمܯي٪۷سܯ۱دة٪السܷير٪الدةتور٪بدر٪عبدالܯ۱طݓ ٪عقܻقد ٪اإجقتقمق۱ع ٪القܯق٪ ݄۱ݚعضق۱ء٪
جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷لل ا٪الܯ٪)6102(٪݄۱في٪اݚول٪من٪ديسمبر٪في٪مقܻقر٪
السܷ۱رة٪المصري٪۷في٪برلين ٪إ ٪تخ݃ل٪اإجتم۱ع٪حܷا٪موسيܻي٪۱لܷرق٪۷برلقيقن ٪لق݃قشقبق٪۲۱
وتوسܯ٪۸عضوي٪۷مج݃س٪إدارة٪الجمܯي٪۷لتض݄٪عضوين٪جديدين٪بܯقد ٪اإطقاع ٪عق݃قݓ٪
الܻوانين٪اإداري٪۷والم۱لي٪۷ل݃جمܯي۷
ۦفتتح٪اإجتم۱ع٪الܯ٪݄۱ݚعض۱ء٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷لل ا٪الܯ٪ ݄۱مقن ٪خقال٪
المܻطوع٪۷الموسيܻي(٪۷الܯنܻ۱ء)٪ل݃موسيܻ۱ر٪ميشيل٪ةوريتقي ٪ )0202-0212(٪والقتقي٪
عزفل٪۱ۦربܯ٪۷من٪ع۱زفي٪التشي݃و٪من٪شب٪۲۱فرق٪۷برلين ٪في٪ة݃مته٪التقرحقيقبقيق٪ ۷ۦشق۱ر٪
سܯ۱دة٪السܷير٪الدةتور٪بدر٪عبدالܯ۱طݓ٪إلݓ٪ۦ مي٪۷الܯاق٪۸۱اݚلم۱ني٪۷الܯربي٪۷واسيقمق٪۱
ه٪اݚي٪ ݄۱وۦةد٪ع݃ݓ٪دور٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷في٪تܯميܸ٪وبن۱ء ٪جسقور٪
التواصل٪بين٪ۦلم۱ني٪۱والܯ۱ل݄٪الܯربي ٪بدوره ٪عقبقر ٪رئقيقس ٪القجقمقܯقيق٪ ۷القدةقتقور ٪ۦوتقو٪
فيسلوݔ٪عن٪سܯ۱دته٪بل ا٪اإجتم۱ع٪وۦةد٪ع݃ݓ٪ۦ مي٪۷عمل٪الجقمقܯقيق٪ ۷فقي ٪القمقجق۱ا٪۸
السي۱سي٪۷واإعامي٪۷والتܯ۱ون٪اإقتص۱دݔ٪والاܻ۱في٪والتܯ݃ي݄٪والܯ݃و݄٪والتربي٪۷في٪دع݄٪الܯاق٪۸۱الܯربي٪۷اݚلم۱ني۷
قد݄٪ۦعض۱ء٪مج݃س٪اإدارة٪الس۱دة٪:السيد٪حس٪݄۱مܯروف٪والسيد٪فولف٪شܷيبر٪۸واݚست٪ ۱الدةتور٪م۱تي۱س٪فيتر٪التܻرير٪السنقوݔ ٪عقن ٪اݚنشقطق٪ ۷القمقخقتق݃قܷق٪ ۷لق݃قجقمقܯقيق٪ ۷فقي٪
مج۱ا٪۸الܯمل٪المختܷ݃٪ ۷والتي٪تضمن٪۸الܯديد٪من٪اݚحداث٪والܷܯ۱لي٪۸۱المميزة ٪مال٪زي۱رة٪السܷراء٪الܯر٪۲إلݓ٪ب۱دن٪فورتمبيرܰ ٪والمۨتمقر ٪اݚلقمق۱نقي ٪القܯقربقي ٪القاق۱نقي٪

لمرض٪السرط۱ن ٪وموئمر٪الط۱ق٪۷ولܻ۱ء٪وزير٪الط۱ق٪۷السܯودݔ٪النܯيمي ٪فضا٪عن٪المܯرض٪الܷني٪ل݃قܷقنق۱ن ٪القغقول ٪ودورا٪ ۸الق݃قغق٪ ۷القܯقربقيق٪ ۷والق݃قلقجق٪ ۸۱والقܯقديقد ٪مقن٪
النش۱ط٪۸۱الاܻ۱في٪۷والܯ݃مي٪۷والتربوي٪۷المختܷ݃٪۷التي٪نܷ ٪۸من ٪اإجتم۱ع٪الܯ٪݄۱ݚعض۱ء٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷اݚخير
بܯد٪تܻدي݄٪التܻرير٪الم۱لي٪من٪قبل٪ۦمين٪الصندوܸ٪الدةتور۱ ٪رالد٪م۱رةܷ۱ر٪۸وإقراره٪من٪قبل٪اإجتم۱ع٪الܯ٪݄۱ݚعض۱ء٪الجمܯي٪ ۷تق݄ ٪إسقتقةقمق۱ل ٪بقنقود ٪اإجقتقمق۱ع ٪مقن ٪خقال٪
إجراء٪إنتخ۱ب(٪۸۱ۦستܻط٪۲۱مشترܼ)٪ݚحد٪نوا٪۲رئيس٪الجمܯي٪ ۷إ ٪ۦنتخ٪۲السيد٪نبيل٪الخويطر٪(٪ۦرامةو٪السܯودي٪-٪۷الرئيس٪التنܷي ݔ٪–٪شرة٪۷ۦرامةو٪لمش۱ريع ٪القطق۱قق٪)۷
ب۱ݚغ݃بي٪ ۷وبل ا٪يحل٪السيد٪الخويطر٪مة۱ن٪الشيخ٪نواف٪بن٪ن۱صر٪بن٪خ۱لد٪آل٪ا۱ني٪وال ݔ٪سيةون٪عضوا٪في٪المج݃س٪اإستش۱رݔ٪ل݃جمܯي٪ ۷ةم٪ ۱ۦنقتقخق٪ ۲صق۱حق٪ ۲السقمقو٪
الم݃ةي٪عبدالمجيد٪بن٪عبداإله٪بن٪عبدالܯزيز٪آل٪سܯود٪عضوا٪في٪مج݃س٪اإدارة٪ل݃جمܯي۷
ۦختت݄٪اإجتم۱ع٪الܯ٪݄۱ݚعض۱ء٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷لل ا٪الܯ٪݄۱من٪خال٪عزف٪ۦحدي٪المܻطوع٪۸۱الموسيܻي٪۷لܷ݃ن۱ن٪آستور٪ب۱نت۱لقيقون ٪بقيق۱زوا ٪والقتقي ٪عقزفقتقلق٪۱
الܷرق٪۷الموسيܻي٪۷من٪برلين ٪فيم٪۱ة۱ن٪الضيوف٪يستمتܯون٪بحܷل٪اإستܻب۱ل٪ال ݔ٪ۦقي݄٪بل ه٪المن۱سب۷

جم ي الصداق ال ربي األم ني

م رض ت ظيف الاجئين في برلين

تح٪۸شܯ۱ر٪اإندم۱ج٪من٪خال٪التܯ݃ي݄٪وإت۱ح٪۷فرص٪۷عمل ٪ۦقي݄٪في٪مرةز٪الاجئين٪في٪
منطܻ٪۷موابي٪۸برلين٪يو݄٪اݚحد٪60٪فبراير٪6102٪مܯرض٪۱بل ا٪الخصو ٪نظ݄٪من٪
قبل٪سܯ۱دة٪الن۱ئ٪۲ۦوزة۱ن٪موت݃و٪وبܯا٪۷مدين٪۷برلين ٪إ ٪ۦتيح٪۸الܷرص٪۷من٪خال ٪ا٪
المܯرض٪ل݃ܯديد٪من٪المۨسس٪۸۱والليئ٪۸۱الحةومي٪۷والجمܯي٪۸۱التي٪تܯمل٪مع٪الاجيئن٪
لܯرض٪الܷر ٪واإمة۱ني٪۸۱الوظيܷي٪۷المت۱ح٪۷لديل݄٪والحديث٪مع٪الاجئين٪بشةل٪
مب۱شر
من٪خال٪المنص٪۷المܯ݃وم۱تي٪۷التي٪ۦق۱متل٪۱جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ۦتيح٪۸
الܷرص٪۷ل݃ܯديد٪من٪الحضور٪لإطاع٪ع݃ݓ٪نش۱ط٪۸۱الجمܯي٪ ۷ةم٪۱ق٪݄۱الܻ۱ئمون٪ع݃ݓ٪
جن۱ح٪الجمܯي٪۷في٪المܯرض٪ب۱طاع٪الجملور٪ع݃ݓ٪فر ٪المܯرض٪والܷܯ۱لي٪۸۱التي٪
تنܷ ٪۱الجمܯي٪ ۷ومن٪ضمنل٪۱ق۱موس٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷المصور٪اݚلم۱ني
الܯربي ٪إ ٪ۦستط۱ع٪الܯديد٪من٪اݚطܷ۱ل٪المش۱رة٪۷في٪وضع٪الرسوم٪۸۱لبܯض٪الة݃م٪۸۱التي٪يضمل٪۱الܻ۱موس
حتݓ٪ديسمبر٪6102٪نشر٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪021٪۷مܷردة٪ضمن٪ق۱موسل٪۱المصور٪من٪خال٪صܷح٪۷الܷيسبوܼ٪وصܷح٪۷الجمܯي٪۷اإلةتروني٪ ۷بدءا٪
من٪م۱رس٪6102٪سوف٪يت݄٪نشر٪06٪مܷردة٪اسبوعي٪۱ضمن٪فئ٪۷محددة
فضا٪عن٪التواصل٪مع٪الاجئين٪وإطاعل݄٪ع݃ݓ٪الܷر ٪والمܯ݃وم٪۸۱من٪قبل٪الجمܯي٪ ۷ۦغتن݄٪الܻ۱ئمون٪ع݃ݓ٪جن۱ح٪الجمܯي٪۷المܯ݃وم۱تي٪۷الܷرص٪۷ل݃تواصل٪مع٪
المۨسس٪۸۱والجمܯي٪۸۱وۦصح٪۲۱الܯاق٪۷ب۱لاجئين٪ل݃تܯرف٪عن٪قر٪۲ع݃ݓ٪ۦعم۱لل݄٪وتب۱دل٪المܯ݃وم٪ ۸۱وقد٪س ۱م٪۸عضو٪الجمܯي٪۷السيدة٪بيتين٪۱ةي݃ر٪في٪دع݄٪نش۱ط٪
الجمܯي٪۷خال ٪ا٪المܯرض
وقد٪شلد٪مܯرض٪الوظ۱ئف ٪ا٪حضورا٪إعامي٪۱مميزا٪من٪الܯديد٪من٪وس۱ئل٪اإعا݄٪المختܷ݃٪ ۷نظرا٪لةونه٪يܯܻد٪بل ا٪اإط۱ر٪ل݃مرة٪اݚولݓ ٪ويمةن٪اإطاع٪ع݃ݓ٪
التܻرير٪اإخب۱رݔ٪لمحط٪۷برلين-براندنبورܰ ٪ن۱

ح ل داع س دة الس ير السيد جم

مب ر الجنيبي

دع٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷في٪الا۱ني٪من٪م۱رس٪6102٪إلݓ٪حܷل٪وداع٪
لسܯ۱دة٪السܷير٪اإم۱راتي٪السيد٪جمܯ٪۷مب۱رܼ٪الجنيبي٪بمن۱سب٪۷انتل۱ء٪فترة٪عم݃ه٪ةسܷير٪
ل݃دول٪۷اإم۱را٪۸الܯربي٪۷المتحدة٪لدي٪جملوري٪۷ۦلم۱ني٪۱ااتح۱دي٪ ۷إ ٪ش۱رܼ٪الܯديد٪من٪
السܷراء٪الدول٪الܯربي٪۷ومندوبي٪الوزارا٪۸اݚلم۱ني٪ ۷ووزارة٪الخ۱رجي٪۷اݚلم۱ني٪۷
وۦعض۱ء٪المج݃س٪اإستش۱رݔ٪لجمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷والܯديد٪من٪ۦصدق۱ء٪
الجمܯي٪۷في ٪ا٪الحܷل

عبر٪رئيس٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷الدةتور٪اوتو٪فستلوݔ٪عن٪شةره٪الح۱ر٪
لسܯ۱دة٪السܷير٪ع݃ݓ٪نش۱ط۱ته٪الܷ۱ع݃٪ ۷وجلوده٪ةܯضو٪في٪المج݃س٪اإستش۱رݔ٪ل݃جمܯي٪ ۷
ومس ۱م٪۷سܯ۱دة٪السܷير٪وزماۨه٪السܷراء٪الܯر٪۲في٪تܯميܸ٪ۦواصر٪التܯ۱ون٪مع٪
جملوري٪۷ۦلم۱ني٪۱اإتح۱دي٪ ۷فܻد٪عمل٪سܯ۱دة٪السܷير٪خال٪سنوا٪۸عم݃ه٪الااث٪الم۱ضي٪۷
في٪برلين٪ع݃ݓ٪تܯميܸ٪عاق٪۸۱الصداق٪۷بين٪ۦلم۱ني٪۱ودول٪۷اإم۱را٪۸الܯربي٪۷المتحدة ٪

وۦةد٪رئيس٪الجمܯي٪۷ع݃ݓ٪قن۱عته٪الت۱م٪۷بۧن٪سܯ۱دة٪السܷير٪وع݃ݓ٪الرغ݄٪من٪مل۱مه٪الجديدة٪سيبܻݓ٪صديܻ٪۱مܻرب٪۱من٪ۦلم۱ني٪۱ومحܷزا٪وع۱ما٪٪بشةل٪جدݔ٪ع݃ݓ٪تܯميܸ٪
الܯاق٪۸۱بين٪الب݃دين ٪وفي٪نل۱ي٪۷ة݃مته٪قد݄٪رئيس٪الجمܯي٪۷ۦطي٪۲ۦمني۱ته٪إلݓ٪سܯ۱دة٪السܷير٪في٪عم݃ه٪الجديد٪في٪الܻ ۱رة
بدوره٪قد݄٪السيد٪ميغيل٪بيرغر٪المستش۱ر٪اإق݃يمي٪ل݃شرܸ٪اݚدنݓ٪واݚوسط٪والمغر٪۲الܯربي٪في٪وزارة٪الخ۱رجي٪ ۷شةره٪وتܻديره٪لسܯ۱دة٪السܷير٪وۦش۱ر٪إلݓ٪النج۱ح٪الةبير٪
والمامر٪والتܯ۱ون٪بين٪اإم۱را٪۸وۦلم۱ني٪۱خال٪فترة٪عمل٪سܯ۱دة٪السܷير٪في٪برلين ٪وۦةد٪ع݃ݓ٪ۦن٪دول٪۷اإم۱را٪۸الܯربي٪۷المتحدة٪من٪ۦ ݄٪الشرة۱ء٪التج۱ريين٪ݚلم۱ني٪ ۱
فضا٪عن٪ةونل٪۱شريܼ٪سي۱سي٪وايܸ٪ݚلم۱ني٪۱اإتح۱دي٪۷في٪المنطܻ٪ ۷إض۱ف٪۷إلݓ ٪لܼ٪تحدث٪سܯ۱دة٪المستش۱ر٪عن٪الܯاق٪۸۱بين٪الب݃دين٪في٪الااث٪سنوا٪۸الم۱ضي٪۷وعن٪
ۦ ݄٪اإنج۱زا٪۸التي٪ۦامر٪عنل٪۱التܯ۱ون٪بين٪الب݃دين٪واسيم٪۱حري٪۷السܷر٪والتۧشيرا٪۸الخ۱ص٪۷بين٪الب݃دين٪والتي٪س ۱م٪۸في٪سلول٪۷السܷر٪بينلم۱
بدوره٪قد݄٪سܯ۱دة٪السܷير٪اإم۱راتي٪السيد٪جمܯ٪۷مب۱رܼ٪الجنيبي٪شةره٪وتܻديره٪وعرف۱نه٪إلݓ٪رئيس٪الجمܯي٪۷إت۱ح ٪۷ه٪الܷرص٪۷إلܻ۱ء٪ة݃م٪۷الوداع٪إصدق۱ئه٪في٪الم۱ني٪ ۱
وۦردف٪سܯ۱دة٪السܷير٪في٪ة݃مته٪من٪خال٪الحديث٪عن٪نت۱ئج٪التܯ۱ون٪المامر٪والبن۱ء٪في٪الܯاق٪۸۱اݚلم۱ني٪۷اإم۱راتي٪۷في٪جميع٪المج۱ا٪۸والتي٪تزداد٪يوم٪۱بܯد٪يو݄ ٪إ ٪
ۦش۱ر٪سܯ۱دة٪السܷير٪ۦن٪حج݄٪التب۱دل٪التج۱رݔ٪بين٪الب݃دين٪قد٪ۦرتܷع٪من01 2٪م݃ي۱ر٪يورو٪ع٪6106٪݄۱إلݓ٪02 2٪م݃ي۱ر٪يورو٪ع٪ 6102٪݄۱وۦةد٪ع݃ݓ٪ۦن٪المنتج٪۸۱
والخبرا٪۸والمܯرف٪۷اݚلم۱ني٪۷محط٪ترحي٪۲لدي٪الشܯ٪۲اإم۱راتي ٪وۦش۱ر٪إلݓ٪ۦن٪حوالي٪0111٪شرة٪۷ۦلم۱ني٪۷تܯمل٪في٪دول٪۷اإم۱را٪۸الܯربي٪۷المتحدة ٪وۦن٪عدد٪
الرحا٪۸الجوي٪۷بين٪الب݃دان٪قد٪ۦرتܷع٪من022٪إلݓ٪011٪رح݃٪۷ۦسبوعي٪ ۱وۦةد٪ة لܼ٪ع݃ݓ٪ۦ مي٪۷تحرير٪تۧشيرا٪۸السܷر٪بين٪الب݃دين ٪وع݃ݓ٪الܯاق٪۸۱السي۱سي٪۷المميزة٪
بين٪الب݃دين ٪وا تم٪݄۱الج۱نبين٪ب۱لܯديد٪من٪الܻض۱ي ٪۱ا٪۸اݚ مي٪۷اݚق݃يمي٪۷والدولي۷
وفي٪نل۱ي٪۷ة݃مته٪تحدث٪سܯ۱دة٪السܷير٪حول٪اݚ مي٪۷اݚس۱سي٪۷لܷل݄٪الاܻ۱ف٪۸۱واسيم٪۱التس۱مح٪المتب۱دل ٪وع݃ݓ٪اا٪يس۱ء٪فل݄٪التس۱مح٪ع݃ݓ٪ۦنه٪مجرد٪شܯ۱ر٪ولةنه٪قيم٪۷
ۦس۱سي٪۷ل݃تܷ٪݄ ۱المتب۱دل٪والتܯ۱يش٪الس݃مي ٪ل ا٪ۦرتۧ٪۸اإم۱را٪۸الܯربي٪۷المتحدة٪مۨخرا٪تܯيين٪وزيرا٪ل݃تس۱مح٪في٪حين٪شلد٪۸صورة٪الܯر٪۲والمس݃مين٪تشويل٪۱ةبيرا٪
وضررا٪ةبيرا٪وربط٪۱ب۱ݚر ٪ ۲۱فܻد٪فتح٪۸الم۱ني٪۱ۦبوابل٪۱آآف٪الاجئين٪الܷ۱رين٪من٪الحر٪۲والدم۱ر ٪ل ا٪فۧن٪ۦ مي٪۷الحوار٪وفتح٪قنوا٪۸ل݃حوار٪والتܷ٪݄ ۱ل݃حܷ۱ظ٪ع݃ݓ٪
التم۱سܼ٪اإجتم۱عي٪وۦق۱م٪۷عاق٪۸۱قوي٪۷طوي݃٪۷اݚجل ٪ةل ٪ا٪يجܯل٪من٪عمل٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷في٪الܻط۱ع٪۸۱والمج۱ا٪۸المختܷ݃٪۷السي۱سي٪۷
وااقتص۱دي٪۷والاܻ۱في٪۷والتܯ݃مي٪۷عن۱صر۱ ٪م٪۷في٪تܯميܸ٪وبن۱ء٪الجسور٪بين٪الاܻ۱ف٪۸۱المختܷ݃٪ ۷ودع٪۱سܯ۱دة٪السܷير٪الحضور٪إلݓ٪دع݄٪وتܯزيز٪عمل٪الجمܯي٪۷لمواص݃٪۷
تحܻيܸ٪ا دافل٪۱وغ۱ي۱تل٪۱في٪دع݄٪وتܯزيز٪الܯاق٪۸۱الܯربي٪۷اݚلم۱ني۷

ح ل داع س دة الس ير ال راقي الدكت ر حسين الخطي
دع٪۸جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷في٪٥١٪سبتمبر٪٥١١٢٪إلݓ٪حܷل٪وداع٪سܯ۱دة٪
السܷير٪الܯراقي٪الدةتور٪حسين٪محمود٪الخطي٪۲بمن۱سب٪۷إنتل۱ء٪فترة٪عم݃ه٪ةسܷير٪
لجملوري٪۷الܯراܸ٪لدي٪جملوري٪۷ۦلم۱ني٪۱اإتح۱دي٪۷والتي٪ن ۱ز٪۸الس٪۸سنوا٪ ۸حضر٪
الحܷل٪الܯديد٪من٪سܷراء٪الدول٪الܯربي٪۷ومندوبي٪الوزارا٪۸اݚلم۱ني٪ ۷ووزارة٪الخ۱رجي٪۷
اݚلم۱ني٪۷ومما݃ي٪البرلم۱ن٪اݚلم۱ني٪والمۨسس٪۸۱السي۱سي٪۷المختܷ݃٪۷وۦعض۱ء٪المج݃س٪
اإستش۱رݔ٪لجمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷والܯديد٪من٪ۦصدق۱ء٪الجمܯي۷

بل ه٪المن۱سب٪۷عبر٪رئيس٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷الدةتور٪ۦوتو٪فستلوݔ٪عن٪
شةره٪الح۱ر٪لسܯ۱دة٪السܷير٪ع݃ݓ٪نش۱ط۱ته٪الܷ۱ع݃٪۷وجلوده٪ةܯضو٪في٪المج݃س٪اإدارݔ٪
والمج݃س٪اإستش۱رݔ٪ل݃جمܯي٪ ۷ةم٪۱شةره٪ع݃ݓ٪جلوده٪في٪تܯميܸ٪ۦواصر٪التܯ۱ون٪بين٪
جملوري٪۷الܯراܸ٪وۦلم۱ني٪۱اإتح۱دي٪۷وع݃ݓ٪الܯديد٪من٪النش۱ط٪۸۱المشترة٪۷مع٪جمܯي٪۷
الصداق٪۷والندوا٪۸واسيم٪۱المتܯܻ݃٪۷بمة۱فح٪۷اإر ٪۲۱وع݃ݓ٪تنظي݄٪الزي۱را٪۸اإقتص۱دي٪۷
إلݓ٪مدين٪۷ۦربيل٪في٪شم۱ل٪الܯراܸ ٪فضا٪عن٪الندوا٪۸الاܻ۱في٪۷والܯم݃ي۷
٪ةم٪۱ۦةد٪الدةتور٪فستلوݔ٪ع݃ݓ٪الجلود٪المميزة٪لسܯ۱دة٪السܷير٪في٪زي۱دة٪التܯ۱ون٪اإقتص۱دݔ٪والتج۱رݔ٪وع݃ݓ٪الدور٪المحܷز٪والجدݔ٪في٪تܯميܸ٪الܯاق٪۸۱بين٪الب݃دين ٪
وفي٪نل۱ي٪۷ة݃مته٪قد݄٪رئيس٪الجمܯي٪۷ۦطي٪۲ۦمني٪۸۱النج۱ح٪المستܻب݃ي٪۷لسܯ۱دة٪السܷير
بدوره٪قد݄٪سܯ۱دة٪السܷير٪الدةتور٪حسين٪الخطي٪۲شةره٪وتܻديره٪وعرف۱نه٪إلݓ٪رئيس٪الجمܯي٪۷وإلݓ٪ن۱ئ٪۲رئيس٪الجمܯي٪۷السيد٪حس٪݄۱مܯروف٪وإلݓ٪الحضور٪الةرا݄٪
إت۱ح ٪۷ه٪الܷرص٪۷إلܻ۱ء٪ة݃م٪۷الوادع٪إصدق۱ئه٪في٪ۦلم۱ني٪ ۱وۦش۱ر٪سܯ۱دة٪السܷير٪في٪ة݃مته٪إلݓ٪النش۱ط٪۸۱المختܷ݃٪۷والتي ٪دف٪۸إلݓ٪تܯميܸ٪التܯ۱ون٪بين٪الب݃دين٪وتحسين٪
الܯاق٪۸۱اݚلم۱ني٪۷الܯراقي٪۷في٪السنوا٪۸الس٪۸اݚخيره٪واسيم٪۱في٪المج۱ل٪اإقتص۱دݔ٪والتي٪ة۱ن٪۸مامرة٪ل݃غ۱ي۷
فضا٪عن ٪لܼ٪تحدث٪سܯ۱دة٪السܷير٪عن٪الܯمل٪والتܯ۱ون٪المشترܼ٪مع٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪ ۷إ ٪ۦش۱ر٪إلݓ٪ۦنه٪لܻي٪الترحي٪۲وحرارة٪اإستܻب۱ل٪والرغب٪۷في٪
الܯمل٪المشترܼ٪من٪الجمܯي٪۷من ٪اليو݄٪اݚول٪لܯم݃ه٪في٪ۦلم۱ني٪۱مم٪۱ة۱ن٪له٪اݚار٪الةبير٪في٪الܯمل٪المشترܼ٪مܯل٪ ۱ةم٪۱س٪݄ ۱تنوع٪النش۱ط٪۸۱والغ۱ي٪۸۱الس۱مي٪۷ل݃جمܯي٪۷
بدعمل٪۱الة۱مل٪من٪قبل٪السܷراء٪الܯر٪۲في٪ۦلم۱ني٪ ۱في٪نل۱ي٪۷ة݃مته٪عبر٪سܯ۱دة٪السܷير٪عن٪ب۱لغ٪شةره٪وتܻديره٪ع݃ݓ ٪ا٪الحܷل٪وقد݄ ٪دي٪۷ت ة۱ري٪۷إلݓ٪سܯ۱دة٪رئيس٪
الجمܯي٪۷تܯبيرا٪عن٪تܻديره٪لجلود٪الجمܯي٪ ۷تبع ٪لܼ٪حديث٪وحوار٪بين٪الضيوف٪الةرا݄٪وسܯ۱دة٪السܷير٪في٪موضوع٪۸۱مختܷ݃٪۷تتܯܸ݃٪ب۱لܯاق٪۸۱الܯربي٪۷اݚلم۱ني۷
٪

جم ي الصداق ال ربي االم ني ت ت ي فدا من مج س الش رى

إلتܻݓ٪الدةتور٪ۦوتو٪فيسلوݔ٪رئيس٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷وۦعض۱ء٪من٪
الجمܯي٪۷يو݄٪اݚانين٪2٪نوفمبر٪٪6102٪وفدا٪من٪ۦعض۱ء٪مج݃س٪الشوري٪السܯودݔ٪
وسܷير٪المم݃ة٪۷الܯربي٪۷السܯودي٪۷لدي٪ۦلم۱ني٪٪۱سܯ۱دة٪الدةتور٪عواد٪ص۱لح٪عبده٪
الܯواد ٪و لܼ٪خال٪الزي۱رة٪التي٪يܻو݄٪بل٪۱الوفد٪السܯودݔ٪إلݓ٪ۦلم۱ني٪ ۱ويض݄٪الوفد٪
ال ݔ٪يܻضي٪ۦسبوع٪۱في٪الܯ۱صم٪۷اݚلم۱ني٪۷الܯديد٪من٪ۦعض۱ء٪مج݃س٪الشوري٪
السܯودݔ ٪ومن٪الجدير٪ب۱ل ةر٪ۦن٪مج݃س٪الشوري٪السܯودݔ٪ة۱ن٪قد٪ۦستܻبل٪الܯديد٪
من٪الوفود٪اݚلم۱ني٪۷في٪المم݃ة٪۷الܯربي٪۷السܯودي٪ ۷
يتةون٪مج݃س٪الشوري٪السܯودݔ٪٪من٪021٪عضوا٪يܯينل݄٪المܼ݃ ٪ملمته٪إبداء٪
الرۦݔ٪في٪السي۱س٪۸۱الܯ۱م٪۷ل݃دول٪۷التي٪تح۱ل٪إليه٪من٪المܼ݃ ٪ةم٪۱يحܸ٪ݚعض۱ء٪٪
المج݃س٪إقتراح٪ۦݔ٪نظ٪݄۱جديد ٪ۦو٪تܯديل٪نظ٪݄۱ن۱ف ٪وعرضه٪ع݃ݓ٪رئيس٪المج݃س ٪
تلت݄٪في٪الشۨون٪المختܷ݃٪ ۷فضا٪عن ٪لܼ٪توجد٪لجن٪۷ل݃صداق٪۷البرلم۱ني٪۷السܯودي٪۷
اݚلم۱ني٪۷في٪مج݃س٪الشوري٪السܯودݔ ٪
ت مي

ت سيع ال اق

في٪ة݃مته٪الترحيب٪۷رح٪۲الدةتور ۦوتو٪فيسلوݔ٪ب۱لضيوف٪الةرا݄٪وۦش۱ر ٪إلݓ ۦ مي٪۷التܯ۱ون الن۱جح مع سܷ۱رة٪المم݃ة٪۷الܯربي٪۷السܯودي ٪۷والتي٪ة۱ن ۦحد٪ۦ ݄٪
مامحل٪۱الزي۱رة٪الن۱جح٪۷لوزير٪النܷط٪والاروة٪المܯدني٪۷السܯودݔ٪الس۱بܸ٪ع݃ي٪النܯيمي٪ضمن٪مۨتمر ۦمن٪الط۱ق٪۷وال ݔ٪عܻد٪الܯ٪݄۱الم۱ضي ونظ݄٪ب۱لتܯ۱ون٪م٪۱بين٪
الجمܯي٪۷والة݃ي٪۷اإتح۱دي ٪۷ل݃دراس٪۸۱اݚمني٪ ۷ةم ۱ۦعر٪۲عن٪سܯ۱دته٪ل݃تواصل٪المب۱شر٪مع ۦعض۱ء٪مج݃س٪الشوري٪السܯودݔ٪وعن٪زي۱رة٪سܯ۱دة٪السܷير٪
الدةتور٪عواد٪ص۱لح٪عبده٪الܯواد٪لمܻر٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪ ۷بدور م٪۱عبر٪ةل٪من٪الدةتور٪عواد٪ص۱لح٪عبده٪الܯواد٪ورئيس٪الوفد ٪السܯودݔ
مܯ۱لي ٪الدةتور٪خ۱لد٪بن٪عبد٪ه٪السبتي٪عن٪عميܸ٪سܯ۱دتل݄٪بل ه٪الزي۱رة٪و ا٪الܻ݃۱ء ٪وإت۱ح ۷الܷرص٪۷ة لܼ ݚجراء٪مزيد٪من٪المح۱دا ۸۱بشۧن٪التܯ۱ون٪المستܻب݃ي٪
لتܯميܸ٪الܯاق٪۸۱الودي٪۷الܻ۱ئم٪۷بين٪الطرفين وبدوره٪عبر٪سܯ۱دة٪السܷير وال ݔ٪يܯمل٪ةسܷير٪ل݃مم݃ة٪۷الܯربي٪۷السܯودي٪۷من ٪ۦواخر الܯ٪݄۱الم۱ضي ٪عن٪شةره٪
وسܯ۱دته ٪ب۱ل݃غ٪۷اݚلم۱ني٪۷وۦش۱ر إلݓ٪ۦنه في٪طور٪تܯ݄݃٪ال݃غ٪۷اݚلم۱ني۷
التب دل الث في كم ت ح لت مي ال اق
ة۱ن٪الطرفين متܷܻ۱ن٪ع݃ݓ٪ۦن٪المزيد٪من الܷܯ۱لي ۸۱والنش۱ط٪۸۱الاܻ۱في٪۷من شۧنل٪۱تܯزيز وتܯميܸ ودع݄٪الܯاق٪۸۱الودي ۷والمستܻب݃ي٪۷الܻ۱ئم٪۷بين٪ۦلم۱ني٪۱والمم݃ة٪۷
الܯربي٪۷السܯودي٪ ۷ويܯد٪مܯلد٪جوته٪في٪الري۱ض٪وسيط ٪۱ل݃اܻ۱ف٪۷اݚلم۱ني٪۷في٪المم݃ة٪۷الܯربي٪۷السܯودي ۷وۦحد٪اݚما݃٪۷اݚولݓ٪الن۱جح٪۷ل݃تب۱دل٪الاܻ۱في بين٪الب݃دين ۦم٪۱
مزيد٪من٪التܯ۱ون٪المستܻب݃ي٪في٪المج۱ل٪الاܻ۱في٪وفي٪مج۱ل ٪فيم٪۱يتܯܸ݃ بۧلم۱ني٪۱فۧن٪الطرف۱ن٪جمܯي٪۷الصداق٪۷الܯربي٪۷اݚلم۱ني٪۷ووفد٪مج݃س٪الشوري يطمح۱ن٪إلݓ
 ٥١٣١التربي٪۷والتܯ݃ي݄ ٪واسيم٪۱ان٪الشب ۲۱ۦحد ۦ ݄٪الܷئ٪۸۱المستلدف٪۷في ۦط۱ر٪التب۱دل٪الاܻ۱في٪ضمن٪مشروع٪رۨي٪۷السܯودݔ

