
 

 

 انثشَايح انؼاو نًٓشخاٌ انهٕص ترافشأخ فٙ دٔسذّ انثايُح 

 2048ياسط  47ٔ  46-45- 44أٚاو 

 انثشَايح انثمافٙ.4

  2048ياصٚغٙ : اَطاللا يٍ فاذر ُٚاٚش يغاتمح انشؼش األ . 

  ٙياسط زفم شا٘ + ذمذٚى  44ٕٚو  : تششاكح يغ خًؼٛح ذافٕكد انُغٕٚح "إدسَاٌ"االزرفال تانًٕسٔز انثماف

اترذاء يٍ انغاػح  ، أدا٘طشٚك ت   تُاخ أسكاٌ أزٕاػ األَٕاس ٔ  ،فشلح انفشٔعٛحيغٛح يٍ ذُشٛط أ:  إدسَأٌخثح 

 .يغاء 45

 ٛاترذاء تششاكح يغ خًؼٛح ذافٕكد انُغٕٚح  تًذسعح يسًذ انخايظ نُذٔاختماػح ا نهًشأجو انؼانًٙ ٕاالزرفال تان

 .خٕائض  ،لشػح  ،ٔ انصسح (  زٕل األو) َذٔج  2048ياسط  45 ٕٚو انخًٛظانغاػح انثانثح يٍ 

 كرابن  ذمذٚى:La réussite d’une transformation de conflit dans le monde arabe. 

Le succès des médiations des rois. 

فٙ ػٍ ٔعاطح خالنح انًهك يسًذ انغادط َصشِ هللا فٙ انصشاع  Kathrin Warwegانز٘ ذرسذز فّٛ انكاذثح 

 .خُٕب -خُٕب فٙ انرؼأٌح خالنرّ ٔيغاًْيانٙ دٔنح 

  تذاس انشثاب ذافشأخ ػهٗ انغاػح انثاَٛح  2048ياسط  7دٔسج ذكُٕٚٛح نهرؼشٚف تشٚاضح انشطشَح : ٕٚو األستؼاء

 .نفائذج انًغرٕٖ اإلترذائٙٔانُصف 

  ٕٚو انغثد (  تاكادٚشػشض زٕل دٔس انرؼأَٛاخ انفالزٛح فٙ انرًُٛح انًغرذايح ) طهثح انًاعرش تدايؼح اتٍ صْش

  . 2048ياسط  47

  ( يدًٕػح انًكرة انششٚف نهفٕعفاط تصفح ػايح ) يُٓذط صساػٙ يٍ  حصسٛستطشٚمح انرغًٛذ ػشض زٕل 

 . 2048ياسط  46ٕٚو اندًؼح .

  أدا٘تًشكضٚح  2048ياسط  7ٕٚو األستؼاء   أدا٘ٔسشح انشعى زٕل ذًُٛح انهٕص تًذسعح انهٕص . 

  عح يسًذ انخايظ .ستًذ انًٓشخاٌ أٚاوطٛهح  زغُاءنشكش يؼشض انهٕزاخ انرشكٛهٛح نهفُاَح 

 عح يسًذ ستًذ 2048ياسط  44نشكش  ٕٚو   غُاءٔسشح انشعى نفائذج األطفال يٍ ذأطٛش انفُاَح انرشكٛهٛح ز

 انخايظ.

 2048ياسط   24ٕٚو  آكهٕيذُٚح ذٛضَٛد ٔ شاطئ  إنٗئذج ذاليٛز يدًٕػح يذاسط انهٕص اسزهح ثمافٛح نف. 

 

  اترذاء  2048ياسط  47انرٕخّٛ انذساعٙ نفائذج ذاليٛز انغُح ثاَٛح تاكانٕسٚا تًذسعح يسًذ انخايظ ذٕو انغثد

 .يٍ انؼاششج صثازا



 

 

 انثشَايح انشٚاضٙ.2

  ٙػهٗ انغاػح انثانثح يغاء  تانماػح انًغطاج  2048ياسط  44ٕٚو  دٔس٘ فٙ كشج انمذو تشاػى َٓائ 

 2048انًغطاج يغاء تانماػحانغاػح انثانثح  ياسط ػهٗ 48ٕٚو  ذ فرٛاخٛان كشجج فٙ ايثاس. 

  تخضاَح ذافشأخ تًذسعح يسًذ  2048ياسط  44ٔ  40 فرٛاٌ + كثاس  –دٔس٘ انشطشَح : صغاس

 . انخايظ 

  ٙح انراعؼيمش ذٕٛٚض٘ نهدًؼٛاخ ػهٗ انغاػح  أياواَطاللا يٍ  2048ياسط  44   أالعردًايٙانًش

 .صثازا

  عثاق انذساخاخ انٕٓائٛحVTT  يذسعح يسًذ انخايظ أياواالَطاللح  2048 ياسط  44ٕٚو. 

  ٙػهٗ انغاػح انؼاششج صثازا .   أدا٘تطشٚك  2048ياسط  46ٕٚو  انشياٚح يغاتمح ف 

 ٕٚ نرشدٛغ يًاسعح كشج  2048ياسط  47 انغثد وافرراذ َاد٘ كشج انغهح تًذسعح يسًذ انخايظ

 انغهح ترافشأخ.

  ػهٗ  2048ياسط  46يغاتماخ سٚاضٛح نفائذج رٔ٘ االزرٛاخاخ انخاصح تانماػح انًغطاج ٕٚو

 . اإلػالحانغاػح انثايُح صثازا يُظًح يٍ طشف خًؼٛح ذسذ٘ 

 انشاتؼح يغاءػهٗ انغاػح    أدا٘تطشٚك  2048ياسط  44ٕٚو   نٕزاخ انفشٔعٛحيٍ ض ٔػش  . 

 انثشَايح االخرًاػٙ.3 

  دساخح ْٕائٛح 250ذٕصٚغ VTT نًساستح  إػذاد٘ األٔنٗ يٍ انرؼهٛى انثإَ٘ اخ انغُح زئذج ذهًٛانف

 . تًذسعح يسًذ انخايظ  2048 ياسط  47انغثد  ٕٚو ذٛضَٛد تإلهٛىانًذسعٙ  انٓزس

   ٙياسط  47انغثد  ٕٚواالزرٛاخاخ انخاصح  انخاصح تزٔ٘ذغهٛى يفاذٛر عٛاسج انُمم انًذسع

 انخايظ.تًذسعح يسًذ  2048

  تًمش خًاػح  2048ياسط  43ٔ 42 ٕٙٚيانثطالح انٕطُٛح انًغاًْح فٙ زًهح إلػذاد ٔ ذدذٚذ

   .ذافشأخ

 َٛٔأيشكد ازرفاء تانٕٛو   حانفالزٛ حذٕصٚغ ْذاٚا نًدًٕػح يٍ انًرؼأَاخ انًُخشطاخ فٙ انرؼا

 . يسًذ انخايظ  تًذسعح 2048 ياسط  45انخًٛظ  ٕٚو انؼانًٙ نهًشأج

   تًذسعح يسًذ انخايظ  2048 ياسط  47انغثد  ٕٚو اإلدياجلغى ذمذٚى ْذاٚا نفائذج ذاليٛز . 



 

 

 .انداَة انر4ًُٕ٘

 ٍٛ47ٔ انغثد  46  اندًؼحاالَطاللح نًشاسٚغ ذًُٕٚح خذٚذج تًُطمح ذافشأخ ٕٚيٙ  إػطاء ٔ  ذذش 

 .2048ياسط 

  انرًُٛح انمشٔٚحٔ ًدانٛح يٍ طشف ٔصاسج انفالزح ٔ انصٛذ انثسش٘ يؼشض انًُرداخ ان ذُظٛى        

 اكح يغ خًؼٛح انهٕص ذافشأخ .شٔ انًٛاِ ٔ انغاتاخ تش

   نفائذج انرؼأَٛاخ ٔ اندًؼٛاخ انسشفٛح تالهٛى ذٛضَٛد  انصُاػح انرمهٛذٚحذُظٛى يؼشض  نًُرٕخاخ 

  . 2048ياسط  45ٕٚو انخًٛظ 

 5.انداَة انفُٙ

 اترذاء يٍ انغاػح انراعؼح نٛال سفالخ:نه يسًذ انغادط تغازح    2048ياسط  45 خًٛظٕٚو ان 

 ٍٚيدًٕػح اياسا 

   يدًٕػح سٕٚ نٕكغٕط   

 عٕط َدٕو  يدًٕػح ازًذ 

 يدًٕػح ايذٚاصٌ ايٙ َرإَخ 

   ايذٔكاليدًٕػح 

  ٌسشٛذ اذش٘انفُا 

 اترذاء يٍ انغاػح انراعؼح نٛال سفالخنه يسًذ انغادط تغازح   2048ياسط  46 دًؼحٕٚو ان 

  أزٕاػ  أسكاٌ نهشخال 

  انشاٚغح يُٛح ذثاػًشاَد 

 ٍيدًٕػح اٚد ياذ 

 انشاٚظ ازًذ أياعد 

 يدًٕػح عؼٛذ اعًغٕس 

 ٙانشاٚظ أانطانة انًضٔض 

 انفكاْح :اكضٔو 

    اترذاء يٍ انغاػح انراعؼح نٛال سفالخنه يسًذ انغادط تغازح    2048ياسط  47ٕٚو انغثد 

 تُاخ انهٕص  أزٕاػ 

 ٘ٔسلصح انشكادج ػهٙ انسًذا 

 ٍأشثاٌ انفُاٌ نسغ 

  ٘انفُاَح ايًٛح أيغؼذ 

 انشاٚظ عؼٛذ أذداخد 

 انفكاْح :ازًذ َرايا. 


