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وشرة األخببر الذورَت وال ُمستجذاث مه ملتقً المؤسسبث العربُت الذاعمت
ٗعُسًب هشبزكزكن ًشسرٌب اإلخجبزٗخ السثؼ٘خ األّلٔ لولزقٔ الوإظعبد الؼسث٘خ الداػوخ8104 ،
شّزّا هْقؼٌب اإللكزسًّٖ

فٖ ُرا الؼبم ،قسزًاب ئػابةح ًشاس زظابلزٌب اإلخجبزٗاخ ثشاكل ةّزٕ ّزثؼاٖ لٌجقأ ػلأ ارئابم ةابان هاغ اجكزٌب
الوزٌبه٘خ هي األػضبء ّالشسكبء ّاطالػكن ػلٔ ًشبطبرٌب ًّشبطبد جكزٌب ّالْاظؼخ.
زثغٗ ،عزسجغ هلزقٔ الوإظعبد الؼسث٘خ الداػوخ ًشبطبد السثغ الارٕ هضأ ّئًزبشاراَ ّخااظ السثاغ
فٖ كل ٍ
القبةمً .علظ الضْء ػلٔ أػوبم األػضبء ًّؼلوكن ثأخجبز القابع هي جو٘غ أًحبء الؼبلن.
لدٌٗب الكث٘س فٖ حقجزٌب ػي السثغ األخ٘س هي ظٌخ ّ 8103السثغ األّم هي ظٌخ ُ ،8104هزوٌ٘ي أى رزالؼْا ػلٔ
ُرٍ الٌجرح هي أخجبزًب ّخااٌب.
ًجدأ ثبطالػكن ػلٔ اجزوبػٌب العٌْٕ ّاجزوبع الِ٘ئخ الؼبهخ ( )8104ال ُوصهغ ػقادٍ ثبلشاساكخ هاغ هسكاص جاْى
ة .غ٘سُاابزد  -الزبهؼااخ األهسٗك٘ااخ ثبلقاابُسح )ّ (AUCهإظعااخ ظاابّٗسض للزٌو٘ااخ اتجزوبػ٘ااخ فااٖ القاابُسح -
هئس فٖ الحسم الزبهؼٖ للزبهؼخ األهسٗك٘خ ثبلقبُسحّ ،ذلك فٖ  04 - 03أٗلْم (ظجزوجس) ً .8104سجْ هٌكن
اتحزفبظ ثِرا الزبزٗخ ّردٌَّٗ فٖ جداّم أػوبلكنّ ،ظ٘ئلكن هٌب قسٗجب رفبص٘ل أكثس.
ُٗالق هلزقٔ الوإظعبد الؼسث٘خ الداػوخ "أجٌادح الؼاابء" فاٖ  8104ثوٌبظاجخ اِس زهضابى الكاسٗن ًّادػْكن
إلزظبم هشبزٗؼكن ّثساهزكن ّقضبٗبكن ّغ٘سُاب هاي جُال أػوابلكن ّهجابةزاركن السهضابً٘خ كاٖ ًٌشاسُب ط٘لاخ
ِس زهضبى .لوعبُوبركنً ،سجْ الزْاصل ػجس ُرا الجسٗد اإللكزسًّٖ.
ًزؤٌ أى رزدّا ّرزٌْا الفببدح هي ُرٍ الٌشسح اإلخجبزٗخ ًّزالاغ قُادهب تظازوسازٗخ اترئابم ّالزْاصال هؼكان
ط٘لخ العٌخ.
هغ الزوٌ٘بد الحبزح،
ًببلخ فبزّقٖ
السب٘عخ الزٌف٘رٗخ  -هلزقٔ الوإظعبد الؼسث٘خ الداػوخ

االجتمبعٍ السىىٌ واجتمبع الهُئت العبمت لملتقً المؤسسبث العربُت الذاعمت.7102 ،
راان ػقااد اجزواابع هلزقاأ الوإظعاابد الؼسث٘ااخ الداػوااخ العاإٌْ
ّاجزوبع الِ٘ئاخ الؼبهاخ ( )8103فاٖ ث٘اسّد – لجٌابىّ ،ذلاك
فٖ  01ّ 01أٗلاْم (ظاجزوجس) ،فاٖ حاسم الزبهؼاخ األهسٗك٘اخ
فٖ ث٘سّد .رضوي اجزوبع األػضبء خالم هدح ْٗم ًّئا
ال٘ااْم هزحاادو٘ي ًّشاابطبد هْاءه اخ لألػضاابء ،أهااب الٌئ ا
الثبًٖ هي الْ٘م الثبًٖ ،فقد رن ركسٗعَ تجزوبع الِ٘ئاخ الؼبهاخ
ّاًزخبثابد هزلاط اإلةازحً .سجاْ شٗابزح ُارا الوْقاغ للوصٗاد
حْم هخسجبد اتجزوبع ّجو٘غ رقبزٗس الولزقٔ ثوب فاٖ ذلاك
جلعخ اجزوبع الِ٘ئخ الؼبهخ  ُّٖ -هفزْحاخ لزو٘اغ األػضابء
ّاألطساف الوِزوخ ثبلحضْز هوب ٗؼكط الزصام هلزقٔ الوإظعبد الؼسث٘خ الداػوخ ثوجبةئ الشفبف٘خ ّال ُوعاببلخ.
رزدّى جو٘غ ػول٘بد الزدق٘ق الوبلٖ ّالزقبزٗس العٌْٗخ ػلٔ هْقؼٌب اإللكزسًّٖ أٗضب.

العطبء االجتمبعٍ فٍ المىطقت العربُت  -تقرَر
ظابُن هلزقاأ الوإظعابد الؼسث٘ااخ الداػوااخ ثبلزؼابّى هااغ ثؼا
األػضبء فاٖ رحضا٘س رقسٗاس ابهل حاْم الؼاابء اتجزوابػٖ
فٖ الوٌاقخ الؼسث٘خ .قبهذ ثزحسٗسٍ كابزّل٘ي ُبزرٌ٘ال ّقبهاذ
ثٌشااسٍ ااجكخ الؼااابء اتجزواابػٖ للؼدالااخ اتجزوبػ٘ااخ ّالعااالم
الؼبلو٘اااخ ثبلزؼااابّى هاااي هزلاااخ أتٗاااٌط )ّ (Allianceهلزقااأ
الوإظعبد الؼسث٘خ الداػوخ ّهسكص جْى ة .غ٘سُبزد للؼابء
اتجزواابػٖ ّهإظعااخ الولااك خبلااد ّPhilanthropy Age
ّهإظّعاااخ ظااابًد لالظزشااابزاد الزٌوّْٗاااخ ّالؼاااابء اتجزوااابػٖ
ّ .WINGSكواب ران راْف٘س الزسجواخ لواْجص ػاي الزقسٗاس هاي
هلزقاأ الوإظعاابد الؼسث٘ااخ الداػوااخ ّهإظّعااخ ظاابًد لالظزشاابزاد الزٌوّْٗااخ ّالؼااابء اتجزواابػٖ فااٖ الوٌاقااخ
الؼسث٘خ.

ُرا الزقسٗس ػي الؼابء اتجزوبػٖ فٖ الوٌاقخ الؼسث٘خ ُاْ جاصء هاي ةزاظاخ أػواق ،اثزادأد ػابم
لوساجؼخ الحبلخ الساٌُخ للؼابء اتجزوبػٖ فٖ اتقزئبة الٌب ا ّةّزٍ فاٖ ػبلوٌاب ال٘اْمُ .ارا الزقسٗاس
ُْ الثبلث هي رلك الدزاظخ الزٖ ًأهل أى ٗكْى جصءا هي ظلعلخ رزع٘س للؼابء اتجزوبػٖ.
8102

تسلُط الضىء علً أحذ أعضبء ملتقً المؤسسبث العربُت الذاعمت:
هإظعخ ُبًٖ قدّهٖ للوٌح الدزاظ٘خ
هإظعااخ ُاابًٖ قاادّهٖ للوااٌح الدزاظاا٘خ هااي األػضاابء الوإظعاا٘ي لولزقاأ
الوإظعبد الؼسث٘خ الداػوخ ّرشبزكٌب رقسٗسُب األخ٘س حْم زحلخ قبهذ ثِاب
الوإظعااخ هااإخسا ئلاأ فٌلٌاادا .زحلاازِن كبًااذ هلِوااخ ّزابؼااخ ،رؼسفااْا هااي
خاللِب ػلٔ الٌظبم الزؼل٘وٖ الفٌلٌدٕ الرٕ ٗقغ ثا٘ي الوسارات الؼشاسح األّلأ
فاٖ الؼاابلن .الدزاظااخ ًقاااخ اًاااال لخلاق الحااْاز حااْم الزؼلاا٘ن الاارٕ ًئااجْ
ئلااِ٘ن ًّعااؼٔ أى ًااساٍ فااٖ فلعااا٘ي .اقااسأ الزقسٗااس الكبهاال الاارٕ ٗلخاا
ًزببزِن.

الجذَذ لذي ملتقً المؤسسبث العربُت الذاعمت
أمبدَمُت ملتقً المؤسسبث العربُت الذاعمت
ًؼول ػلٔ ئًشبء "ثْاثخ أكبةٗو٘خ هلزقٔ الوإظعبد الؼسث٘خ الداػوخ" ػلٔ هْقؼٌب اإللكزسًّٖ حئسٗب ألػضبء
هلزقٔ الوإظعبد الؼسث٘خ الداػوخ كٖ ٗئلْا ئلٔ الوحزْٓ الزدزٗجٖ لوعبقبد ثٌبء القدزاد الوْابوخ لألػضبء.
ظ٘زن رحو٘ل هحزْٓ أكبةٗو٘خ هلزقٔ الوإظعبد الؼسث٘خ الداػوخ فٖ الزاصء الوخئا لألػضابء ػلأ هْقؼٌاب
اإللكزسًّٖ الوحوٖ ثكلوخ هسّز لخلق هٌئخ رحول هحزْٓ كبهل هعبقبد هلزقٔ الوإظعابد الؼسث٘اخ الداػواخ

لجٌبء القدزاد .رسقجْا ُرا الزاْٗس!
مسبقبث بىبء القذراث 7102 -
ًخاظ إلًزبج هعبقبد ثٌبء القادزاد لِارٍ العاٌخ ّأرووٌاب والواخ هٌِاب حزأ اٙى ًّقاْم ثٌشاسًبُب ػلأ الوْقاغ.
اقسؤّا الوصٗد هي رفبص٘ل الوعبقبد العبثقخ ّالقبةهخ ٌُب.
اثزدأًب ُرٍ العٌخ ثوعب ػقدًبٍ فٖ هعقظ – ظلاٌخ ػُوبى ،رحذ زػبٗاخ أحاد أػضابء الولزقأ (ّػضاْ هزلاط
ئةازح) ،الوإظعخ الزٌوْٗخ الؼُوبً٘اخُ .ػقاد الوعاب فاٖ اِس كابًْى الثابًٖ (ٌٗابٗس) حاْم "الزعاْٗق اتجزوابػٖ
ّرؼصٗاص ري٘٘اس العالْ "ّ .فاٖ اِس اجبط (فجساٗاس) ػقادًب هعاب "رٌو٘اخ القادزاد فاٖ هزابم الخاابة الؼابم
ّهِبزاد الزقدٗن" ،أهب الشِس الوبضٖ ،كبى هْضْػٌب ػي "رحْٗل األوس ئلٔ أةاح ئةازٗخ هف٘دح".
ظ٘زن رحدٗث أجٌدح هعبقبد ثٌبء القدزاد ثشكل ةّزٕ ػلٔ هْقؼٌب اإللكزسًّٖ ّئزظبم الدػْاد ّالوعززداد
هي فسٗقٌب  -حعت الوؼزبة كلوب خااٌب لوعب جدٗد .ئثقْا ػلٔ ئرئبم!
فعبلُبث التشبُل 7102
ً٘ عبى (اثسٗل)  :82اجزوبع رحبل الشجبة تػضبء الزحبل الوق٘و٘ي فٖ اتزةى
ً٘ عبى (اثسٗل)  :11هٌبقشبد الابّلخ الوعزدٗسح  -اإلطبز القبًًْٖ للوإظعبد اتجزوبػ٘خ فٖ األزةى
 احفظ ُرا الزبزٗخ!  04 – 03أٗلاْم (ظاجزوجس) :اتجزوابع العإٌْ ّئجزوابع الِ٘ئاخ الؼوْه٘اخ فاٖ القابُسح –
هئس ،فٖ الزبهؼخ األهسٗك٘خ فٖ القبُسح .الزفبص٘ل تحقب!
كوب ُْ الحبم ثبلٌعجخ لوعابقبرٌب الوؼٌ٘اخ فاٖ ثٌابء القادزاد ،ظاٌقْم ثزحادٗث هْقؼٌاب أإللكزسًّاٖ ةّزٗاب لا٘ؼكط
جو٘غ فؼبل٘برٌب الزشج٘ك٘خ.
السب٘عخ الزٌف٘رٗخ لولزقٔ الوإظعبد الؼسث٘خ الداػوخ ًببلخ فبخْزٕ ا زسكذ هاغ طابز ا٘وب الاسب٘ط الزٌف٘ارٕ
للولزقااأ الؼااابلوٖ للؼاااابء اإلظاااالهٖ ( )WCMPفاااٖ كزبثاااخ فئااال حاااْم حْكواااخ هزااابلط اإلةازح ّأفضااال
هوبزظاابد الوٌظواابد غ٘ااس الحكْه٘ااخ ثؼٌااْاى "أفضاال الووبزظاابد الؼبلو٘ااخ لوٌظواابد الوززوؼاابد الوحل٘ااخ
ّالوٌظوبد غ٘س الحكْه٘خ ّغ٘سُب هي هزبلط ئةازاد الِ٘ئبد غ٘س السثح٘خ :ةزّض هزؼلوخ هاي جو٘اغ أًحابء
الؼبلن" (ًشس سكخ ثْزة ظْزض ّّٗلٖ ّرحسٗس ثٌْ٘لْثٖ كبغٌٖ).
ٗزضوي الفئل حبتد ةزاظ٘خ ػاي ػضاْٗي هاي أػضابء هلزقأ الوإظعابد الؼسث٘اخ الداػواخ ُّواب :هإظعاخ
اإلهبزاد ّهإظعخ ػجد الوحعي قابى .ربل٘ب ً الساثظ للكزبة.
ران اًزخاابة هلزقاأ الوإظعاابد الؼسث٘اخ الداػوااخ لالًضااوبم ئلاأ ػضاْٗخ ( ! )WINGSراان اًزخاابة السب٘عاخ
الزٌف٘رٗخ لولزقٔ الوإظعبد الؼسث٘اخ الداػواخ ًببلاخ فابخْزٕ لالًضاوبم ئلأ هزلاط ئةازح ( )WINGSفاٖ
كبًْى الثبًٖ  8104لودح رٌزِٖ فٖ ًِبٗخ ظٌخ  8181ػلوب ثأى ًببلخ ػضْح أٗضب فٖ لزابى الحْكواخ ّالوبل٘اخ
الزبثؼخ لوزلط ئةازح (.)WINGS
اجزوبع هزلط اإلةازح فاٖ ثس الًْخ ! ران روث٘ال هلزقأ الوإظعابد الؼسث٘اخ الداػواخ فاٖ
اجزواابع هوااْلٖ ( )WINGSرحااذ ػٌااْاى "اتظاازثوبز فااٖ الؼااابء اتجزواابػٖ ّرٌو٘ااخ
الؼابء" ّذلك فٖ هدٌٗخ ثس لًْخ فٖ  83 - 82آذاز (هبزض) .حضس اتجزوبع أػضابء
هلزقٔ الوإظعبد الؼسث٘خ الداػوخ هي الوإظعخ الزٌوْٗخ للشسكخ ال ُؼوبً٘خ ح٘ث قدم الش٘خ
خبلد الوعي ،السب٘ط الزٌف٘رٕ للوإظعخ ،ػسض حاْم الزاصام الوإظعاخ الزٌوْٗاخ للشاسكخ
الؼُوبً٘ااخ ثاادػن الجٌ٘ااخ الزحز٘ااخ للؼااابء اتجزواابػٖ ّالئااٌدّ الؼسثااٖ للثقبفااخ ّالفٌااْى.
ئظزابع هلزقٔ الوإظعبد الؼسث٘خ الداػوخ ػسض "رقسٗس األوس  "8103 - 8101خاالم
جلعااخ خبصااخ للااْابح ( )noiPoster Sessهااي جلعاابد اتجزواابع الزااٖ راان رخئ٘ئااِب ألػضاابء ااجكخ
( )WINGSهوي لِن األواس الولواْض هاي أجال الوشابزكخ هاغ ثابقٖ األػضابء .لقاساءح رقسٗاس هزلاخ أتٗاٌط
( )ennniilAحْم اتجزوبعً ،سجْ شٗبزح ُرا الساثظ .للحئْم ػلٔ كلواخ الادخْم الوسرجااخ ثب ازساكك فاٖ
هزلخ أل٘بًط ( )ennniilAازجْ ازظبم ثسٗد اتكزسًّٖ الٔ ُرٍ الؼٌْاى.

اوضم لعضىَت ملتقً المؤسسبث العربُت الذاعمت
للوصٗد هي الوؼلْهبد حْم اتًضوبم لشجكخ األػضبء الوزٌبه٘خً ،سجْ ئزظبم ثسٗد الكسرًْٖ ئلأ حٌا٘ي الخا٘ات ،هادٗسح
خدهبد الشجكخ ّالؼضْٗخ ،أّ شٗبزح هْقؼٌب ػلٔ اإلًزسًذ لزقدٗن طلت اًضوبم للؼضْٗخ.
ئثقٔ ػلٔ ارئبم هؼٌب
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