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 كهًـــــة

 / أحًذ يحًذ نقًاٌ يعانى األستار

 ًُظًة انعًم انعربيةانًذير انعاو ن

 فى

 ورشة انعًم انقىيية إلطالق انتقرير انعربى اآلول 

 ق انعًم انعربية حىل يعهىيات أسىا

 ( 2102سبتًبر / أيهىل  22 - 22) انخرطىو ، جًهىرية انسىداٌ 

  

 يُظًة انعًم انعربية

 يكتب انعًم انعربى
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 بسى اهلل انرحًٍ انرحيى

 

 

 

 ِٔيُٓةخ ْةز   أَشغش حنًُظًةش حنقٕيٛةش   يٍ  ًححنغٕدحٌ حنشقٛق ػذد حكظضخٌكؼٛشح أعؼذَٗ 

ل كةةٕل عةةٕر حنؼًةةم حنؼشرةةٙ ػهةةٙ  خ حألَٔةةخصصةةظٓخ العةةقر طقشٚش ٗحنظةة حنٕسشةةش حنٓخيةةش

أٌ ٚلظٗ ْزح حنظقشٚةش رٓةزح   ، ٔيًخ ٚغش نّ حنخخعش ٔرٍٛ أْهّ حنكشحو حنخٛشس  حنغٛزش ّأسض

حنقذس يٍ حالْظًخو ٔحنشػخٚةش ْٔةزح حنلضةٕس حنًٓةخد ٚظقةذو حنـًٛةغ كضةٕسل أخةٗ حنُخثةذ          

حألٔل نشثٛظ حنـًٕٓسٚش ْٔةٕ طشةشٚل نؼًةم ىةٕيٗ ٚظُةخٔل يٕضةٕػخ ْخيةخ يةٍ يٕحضةٛغ          

 حنغخػش فشكشًح ؿضًٚق نشػخٚظك ٔحْظًخيك ٔكضٕسل حنشخصٗ .

حف حالَظخؽ فٗ حنغٕدحٌ حنشقٛق . ٔكةزنك يًؼهةٗ   كًخ أسكذ رـًٛغ حنلخضشٍٚ يٍ أعش

نلشكةةش حنُقخرٛةةش حنؼشرٛةةش  حنةةذٔل حنؼشرٛةةش حنشةةقٛقش ، كًةةخ ٚغةةؼذَٗ أٌ أسكةةذ رةةخألخٕس ىةةخدس ح    

 حنًظٕحؿذٌٔ يؼُخ .

 ثؾ حألعخعةةٛش نًغةةق ىةةٕس حنؼًةةم نؼةةخوٚظةةضحيٍ رنةةك يةةغ الةةذحس حنُظةةخٚغةةؼذَٗ أٚضةةخ أٌ ٔ

كشكةش ٔدُٚخيٛكٛةش    ٓىشقخ  ُْةخ نظظةزؼ  ألنطلغذ  أٚضخفٙ حنغٕدحٌ ْٔٙ خغٕس ْخيش  2111

ّ   عٕر حنؼًم كظٙ ٚظى حنظؼخيم يةغ يؼغٛخطةّ ٔحنةظلكى    ٔكغةُخ فؼةم   ،  ّٔحْظضحصحطة  فةٗ كشكظة

حنقخثًٌٕ ػهٛش كًُٛةخ حنظةضو حنًغةق رخألعةظ حنؼهًٛةش ٔحنًؼةخٚٛش حنذٔنٛةش حنًؼظًةذس ٔعُٛةخ فةٙ           

 أكؼش يٍ خًغش ػشش ٔالٚش عٕدحَٛش . فٗحنًغق 

يٕلةٕل نلكٕيةش   حنـضٚةم  ُْٔخ ٔؿزض حنظلٛش ٔحالشخدس رٓةزح حالَـةخص حنًظًٛةض ٔحنشةكش     

حنًشةةٕٓد نٓةةخ   ٔحنـٓةةخص حنًشكةةض٘ نءكصةةخ  ٔأعةةشحف حالَظةةخؽ حنؼقػةةش      حنغةةٕدحٌ حنشةةقٛقش 

 . رخنلٕٛٚش ٔحنُشخط حنذإٔد

ٔٚغٛذ أٌ أػزش ػٍ رخنغ حػظضحصَخ رخنؼقىخص حنًًٛضس حنظٗ طشرظ يُظًش حنؼًم حنؼشرٛش 

أعشحف حالَظخؽ حنؼقػش فٗ حنغٕدحٌ حنلزٛةذ ٔكةزنك حنةذٔس حالٚـةخرٗ حنةزٖ طهؼزةّ ٔفةٕدِ         يغ

 فٗ طؼضٚض يغٛشس حنظؼخٌٔ ٔدػى حنظضخيٍ حنؼشرٗ .
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نقةةذ أدسكةةض يُظًةةش حنؼًةةم حنؼشرٛةةش يُةةز ٔىةةض يزكةةش خغةةٕسس اًْةةخل يشةةكهش حنزغخنةةش         

حسس أٔنٕٚخطٓةةخ ٔحَؼكخعةةخطٓخ ػهةةٗ حالعةةظقشحس ٔحأليةةٍ ٔحنغةةهى حالؿظًةةخػٗ ٔٔضةةؼظٓخ فةةٗ لةةذ

ٔيُلض كم حْظًخيٓخ فٗ سلذ ٔحىغ حنظشغٛم ٔعشر ٔٔعخثم حنظؼخيةم يؼةّ نهلةذ يةٍ ط ةخىى      

ٍ     اعقرفٙ حنزغخنش ، ٔدسؿض حنًُظًش   (2112)حرظةذح  يةٍ ػةخو     طقةخسٚش دٔسٚةش كةم عةُظٛ

ػهةٙ ىضةخٚخ حنظشةغٛم ٔحنزغخنةش ٔىةذيض يةخدس خصةزش ألعةشحف حالَظةخؽ حنؼقػةش           فٛٓةخ  سكضص 

ٕع كخٌ ٔال ٚضحل ٔعٛضم ػُصشح ْخيخ ٔيةذخق نهظًُٛةش حنًغةظذحيش حنظةٙ     نهظؼخيم يغ يٕض

  ُٚشذْخ حنـًٛغ. 

) حنًًهكةش حألسدَٛةش حنٓخشةًٛش (    ػًةخٌ  فةٙ   ألةذسَخِ طهك حنظقخسٚش رنك حنةز٘   خشأٔكخٌ 

 أٔضةةخعػهةةٗ حَؼكخعةةخص حالكظـخؿةةخص حنشةةؼزٛش حنؼشرٛةةش    ) حنؼةةخو حنًخضةةٙ طلةةض ػُةةٕحٌ.    

 (حنظشغٛم ٔحنزغخنش كخضشح ٔيغظقزق

حنظٙ شةٓذطٓخ   حألكذحع ٔحنظغٕسحص ٔنؼم حنًُظًش ىذ ألخرض فٙ رنك كظٙ طٕحكذ طهك 

ٓ يُغقظُةةخ حنؼشرٛةةش ٔال  ط ةةشع ػهُٛةةخ حٌ طكةةٌٕ طهةةك حنظةةٕحْش يلةةم حْظًةةخو     خصحنةةض طةةذحػٛخط

 ٔٚظلقق حنغهى ٔحأليٍ حالؿظًخػٙ . حنـًٛغ الكظٕحثٓخ ٔفك عقعًٓخ كظٙ طغظقش يـظًؼخطُخ

حنكظةةذ  فةةٗ حلةةذحس يةةٍ أؿةةم رنةةك كؼ ةةض حنًُظًةةش ؿٕٓدْةةخ خةةقل حنغةةُٕحص حنغةةخرقش        

ٗ حكظٛخؿةخص  حالكصخثٛش حنذٔسٚش ٔطغٕٚشْخ شكق ٔيضًَٕخ نهٕلٕل انٗ اعخس يُٓـٗ ٚهز

حنـٓةةخص حنًغةةظ ٛذس ٔٚشضةةٗ شةةغل حنزةةخكؼٍٛ ٔحنًٓظًةةٍٛ رغةةٕر حنؼًةةم ٔطكةةٌٕ طهةةك حنكظةةذ   

 حالكصخثٛش ؿغشًح ٚغًق ربَشخ  حنشزكش حنؼشرٛش نًؼهٕيخص عٕر حنؼًم .

ّ  حألٔل نًؼهٕيخص ْزح حنغةٕر  نٕٛو رصذد يُخىشش حنظقشٚشَلٍ ح ْٔخ ، فًُغقظُةخ   ٔاعقىة

ػهةةٙ حأللةةؼذس حنغٛخعةةٛش ٔحالىظصةةخدٚش   يغةةزٕىش  حنؼشرٛةةش يةةشص رظةةشٔف ٔطلةةٕالص  ٛةةش  

 ٔحالؿظًخػٛش .

نزح عؼُٛخ يٍ خةقل ْةزح حنظقشٚةش طقةذٚى رؼةا حالؿخرةخص كةٕل حخةظقالص عةٕر حنؼًةم            

حنظلةذٚخص حنلقٛقٛةش حنظةٙ ًٚةٕؽ رٓةخ حنغةٕر رغٛةش فةظق كةٕحس           حنؼشرٙ ، كًخ كخٔنُةخ حٌ َزةشص  

ٓضةًٓخ عةٕر لةخخذ    ٚ كهةٕل   د حؿظًخػٙ ْخدة ٔيؼًق رٍٛ أعشحف حالَظخؽ عةؼٛخ الٚـةخ  

 كظٙ ٚكٌٕ ػخيم دػى نهظًُٛش ٔنٛظ لخدو نٓخ . ّيظلشل ٚلغٍ طشٔٚض
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لةؼٕرش  فةُلٍ ؿًٛؼةخ َؼهةى ؿٛةذح      حألخٕس ٔحألخٕحص حنكشحو  أٚٓخكخَض يغخيشس يلغٕرش 

فُٓةةخل َقةةد كةةخد فةةٙ    طلظةةخؽ حنةةٙ حنظلهٛةةم ٔحنًقخسَةةش ،  ، حنظؼخيةةم يةةغ رٛخَةةخص يضةةغشرش   

حنزٛخَخص كًخ َٕٔػخ َخْٛكى ػٍ حخظقفٓخ نؼذو حػظًخد حعظخذحو أدنش فٓشعش ٔطصةُٛل يٕكةذ   

س ى حٌ حنًُظًش ىذ أىةشص حنظصةُٛل حنؼشرةٙ نهًٓةٍ ٔحنظةٙ حػظًذطةّ رؼةا حنةذٔل حنؼشرٛةش          

كخٔنُةخ طـًٛةغ حنزٛخَةخص رخْظًةخو ٔيؼةخرشس ٔلةزش ٔالةشحس         حنزؼا حٜخش ،َُٔظظش حػظًخد 

حنةزؼا  نكةٍ   2111ُْٔةخل يةٍ ىةذو رٛخَةخص      2111طزخُٚض فخنزؼا ٔفش رٛخَةخص كظةٙ   ٔىذ 

 . 2112 حٜخش أكظ ٗ رزٛخَخص

طهك حنظشٔف ألَُخ َؼهى أَٓخ خخسؿش ػٍ اسحدطٓى خخلش َٔلٍ َؼهى حٌ ػقخفةش  َلٍ َقذس 

حألسىخو ٔحالكصخ حص يخصحنض كذٚؼش ، ٔىذ أظٓشص حنظلةٕالص حنظةٙ شةٓذَخْخ يةذ٘ حنلخؿةش      

  كهًخ كخَض حنقشحسحص ٔحنغٛخعخص ٔحىؼٛش زٛخَخص ٔحالكصخ حص فكهًخ كخَض دىٛقشحنٙ حن

أَُخ َذسل َٔظ ٓى طصٕسحص حنزؼا فٙ ػذو حنُشش حنكخيم نزٛخَخص حنظشغٛم نًخ ًٚكٍ حٌ 

نكُُخ َـضو حٌ يغخٔة ػذو َشش طهك حنزٛخَخص ىذ طكٌٕ أكؼش  طُظـّ يٍ آػخس ىذ طكٌٕ عهزٛش 

 خغٕسس .

أعةةشحف حالَظةةخؽ  أيةةخونهزغخنةةش دٌٔ طةةٕحفش يؼهٕيةةخص كخيهةةش ٔدىٛقةةش   فةةق ًٚكةةٍ حنظصةةذ٘

    ٓ ٔطغٕٚةةغ  خحنؼقػةةش ٔأيةةخو حنقٛةةخدحص ٔحنًةةٕحعٍُٛ كظةةٙ ٚظؼةةخٌٔ حنـًٛةةغ فةةٙ يٕحؿٓةةش طلةةذٚخط

  حنظشٔف نظكٌٕ فٙ لخنق حسط خع َغذ حنظشغٛم.

حنصٕسس حنكهٛش نغٕر حنؼًم حنؼشرةٙ   اٌ انٙحنظقشٚش حنًٕضٕع أيخيكى ٚشٛش فٙ يـًهش 

ىزةةم حنظغةةٕسحص حنظةةٙ شةةٓذطٓخ حنًُغقةةش فةةٙ حنغةةُظٍٛ      ّزةةذٔ أكؼةةش ضةةزخرٛش يًةةخ كخَةةض ػهٛةة   ط

ٌ  21ٔحىظشد ػذد حنؼخعهٍٛ يةٍ   %16حنًخضٛظٍٛ فقذ ى ضص حنزغخنش حنٙ  ػخعةم ػةٍ    يهٛةٕ

 أٔ٪ يُٓى يٍ حنشزخد ٔال ٚزذٔ نُخ حٌ حنُغزش يششلش نهظُخىد فٙ حنًذ٘ حنقشٚذ 25 حنؼًم

 خُة ك حنًظٕعظ كٛغ أظٓشص رؼا حالكصخ حص حنلذٚؼش حسط خع َغةزش حنزغخنةش ْٔةٕ يةخ     كظٗ

ٔيةخ ٚظشطةذ ػهةٙ     ِيضغشرخ ٔحالعةظقشحس نةى ٚصةم يةذح     حأليٍفٙ حنذٔل حنظٙ يخصحل  َّظٕىؼ

انةٗ طٕىؼخطُةخ    صأشةش ىةذ  ٔ ) رنك يٍ طشحؿغ فٙ حالَظخؽ ٔطشحؿغ كشكش حالعةظؼًخس ٔحنغةٛخكش  

 ( . 2111حالدحسس فٗ حنقخْشس فٗ يخسط أػُخ  حالؿظًخع حنغخسة نًـهظ 
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  تحذيات هاية : أياو ُاانتقرير يضع

ظضض ربػذحد   ٛشس يٍ حنؼةخيهٍٛ  كٔحنذٔحٍٔٚ ح ِحنظٕظٛل حنلكٕيٙ حعظُ ز يذح : هاأون 

 .ّ فٙ طؼغٛه" سرًخ دٌٔ ادسحل  ٚغًٕٓ "م حنزٍٚ نٛظ فقظ ال ٚئدٌٔ ػًق ر

دفةغ ػخنٛةش نكةٙ ٚٓةت حٌ ٚهؼةذ دٔسح فةٙ        حٌ حنقغةخع حنخةخي ٚلظةخؽ حنةٙ ىةٕس      : اهثاَي 

دٔس حنظةخرغ نٛصةزق شةشٚكخ فةخػق ٔيةئػشح       ّس يؼذالص حنًُٕ ٔحٌ ٚشفغ ػٍ كآْهطلقٛق صٚخد

  فٙ حنظًُٛش.

حنظقشٚش ٚكشل ػٍ طةذَٙ حنظشكٛزةش حنظؼهًٛٛةش نقةٕس حنؼًةم حنؼشرٛةش ٔحكظٛخؿخطٓةخ         : اهثانث 

  حنٙ رشحيؾ طذسٚذ يظغٕسس ٔشخيهش كظٙ طظٕحثى يغ حطـخْخص حنًُٕ حالىظصخد٘ 

طضحٚةةذ أػةةذحد خشٚـةةٙ حنـخيؼةةخص حنُظشٚةةش ٔالعةةًٛخ أػةةذحد حالَةةخع رصةةٕسس       : اه  رابع 

يلةذٔدس يًةخ    صصخص حنًغهٕرش نغٕر حنؼًم يهلٕظش رًُٛخ أػذحد حن ٍُٛٛ ٔحنلشفٍٛٛ ٔحنظخ

حنلةخنٙ رٕلة ش حنًٕنةذ حألعخعةٙ ن ةشي       ٚظغهذ اػخدس حنُظش فٙ ًَٕرؽ حنًُٕ حالىظصخد٘ 

  حنؼًم.

س ٛش حنًظٕحصَش ٔحنظٙ طئػش ػهٙ ىذسحنظقشٚش ٚغشف رقٕس ىضٛش رٛجش حنؼًم   : اهخايس 

 . ؿزد حنشزخد نهؼًم فٗحنقغخع حنخخي 

نؼهُخ  رٓزح حنظقشٚش ىذ خغَٕخ نأليخو نخذيش اَشخ  حنشزكش حنؼشرٛش نًؼهٕيخص عٕر حنؼًم 

ٔحنةزٖ   2112ْٔٗ أكذ حنًشخسٚغ حنظٗ أىشطٓخ ىًش حنكٕٚةض حالىظصةخدٚش ٔحالؿظًخػٛةش ُٚةخٚش     

عٛغٓى فٗ طلغٍٛ عٛخعخص حنظشغٛم ٔحالعظخذحو فٗ حنٕعٍ حنؼشرةٗ يةٍ خةقل سلةذ ٔحىةغ      

  ضٕ  حكظٛخؿخص أعٕحر حنؼًم .دٔنش نظلقٛق حنظشغٛم حألفضم فٗ حنقٕٖ حنزششٚش فٗ كم 

ًكٍ حنًشةخسكٌٕ ٔرًغةخػذس حنخزةشح  أٌ ٚغٕلةٕح فةٗ أػًةخر حنظقشٚةش        ظٚة أَُخ َغًةق أٌ  

ٔكٕحسًح العظخقي حنذسٔط حنظٗ ًٚكٍ أٌ ٚغظ خد يُٓخ نهخةشٔؽ رشإٚةش    ٔأٌ ٚشزؼِٕ َقخشًخ

يشظشكش طغخػذ فٗ طؼًٛق حن ٓى نذٔس حنًؼهٕيةش فةٗ لةٛخ ش حنغٛخعةخص ٔحنزةشحيؾ ٔحنظؼخيةم       

 يغ يشكقطُخ رغشر ػهًٛش ْخدثش ٔٔحػٛش .

 َٔؼق أٌ يذحخقطكى ٔطؼهٛقخطكى عٕف طُقم حنظقشٚش انٗ حنصٕسس حنظٗ طـؼم يُةّ طقشٚةشحً  

ػةٍ أكةٕحل ٔأٔضةخع    اىهًًٛٛخ طُظظشِ حنًئعغخص حالىهًٛٛةش ٔحنذٔنٛةش نٛكةٌٕ حنًؼزةش حنلقٛقةٗ      
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عٕر حنؼًم حنؼشرٛش ٔعزم طغٕٚشْخ كظٗ ٚقٕو رذٔسِ حنًؤيٕل فٗ خهةق حنًضٚةذ يةٍ فةشي     

     حنؼًم ٔحنلذ يٍ حنزغخنش .

ؼضٚض حنةذكظٕس  حنظلٛش ٔحنظقذٚش نه شٚق حنزٖ ىخو رٓزح حنؼًم حنُٕػٗ ٔفٗ يقذيظٓى حألم حن

 سأفض سضٕحٌ .

أكٛةةٛكى ؿًٛؼةةخ يؼًُةةخ رنةةك حالْظًةةخو ٔحنةةذػى ٔحنًةةئحصسس حنظةةٗ َـةةذْخ دحثًةةخ يةةٍ أعةةشحف  

ؼقىةش حنلًًٛةش حنظةٗ َغةـُخْخ يؼةخ  ، كًةخ أكٛةٗ        حالَظخؽ حنؼقػش فٗ ْزح حنزهذ حنؼضٚض ٔطهك حن

 كضٕس ٔيشخسكش يًؼهٗ حنذٔل حنؼشرٛش حنشقٛقش

 قو ػهٛكى ٔسكًش حهلل ٔرشكخطّ ،،شخكشًح نكى كشٚى الغخثكى ٔحنغ

 


