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 تقرير حول طريق الحرير 

 

 طش٠ك احلش٠ش

 دت١ٙذ
معـم Silk Road ررؼؼمايرؼرم معـمجمؿقسة معؽقغة موػلمذؾؽة ماظطرقماظيتمربطتمبنيمذعقبماظعاملماظؼدؼؿ، عـمأذفر

روعا اظدروبمواٌلاظؽمواٌلاراتماظربؼةمواظؾقرؼةماٌؿؿدةمعـماظصنيم)اٌصدرماألصؾلمظؾقرؼرماظطؾقعل(مإشم
1

م.

 

م مسؾك مطؾري متأثري مايرؼر مظطرؼؼ معـؾطان ماظؼدمية مايضارات معـ مطـري وايضارةم اظصقـقة ازدػار

مايدؼث واظروعاغقة واهلـدؼة اٌصرؼة مظؾعصر مأردتماظؼقاسد محؿكمأغفا
م.2 ممير محقثمأغف مطاغتمم،اظدولمبنيمسشرات، صإذا

اظؾداؼةمعـماظصنيمصؾعدػامتأتكمعـغقظقاموترطؿاغلؿان،مطازاخلؿان،مأوزبؽلؿان،مأصغاغلؿان،مترطقا،مإؼران،اهلـد،مباطلؿان،مدقرؼام

،معصرم،ومإؼطاظقا
3 . 

م

مم-طاالتلم:  لمشاظلموجـقبمميؿدمررؼؼمايرؼرمعـماٌراطزماظؿفارؼةمظمممشالماظصنيمحقثمؼـؼلؿمإشممصرسنيم

معـطؼةم:اٌفشع اٌشّايل معـ مذرق طقؾؿشاك-بؾغار ميّر ماظؼرم أوروبا وسرب مجزؼرة ماألدقد وحؿك وذؾف وحبرم اظؾقر

مباظؾـدضقة ووصقاًل واظؾؾؼان عرعرة

معـم:اٌفشع اجلٕٛتٟ  مبنيموسرب وخرادان ترطلؿان صقؿّر معا موممبالد متدعر مسرب مو مدقرؼا ماألغاضقلمو مو مطرددؿان اظـفرؼـمو

وممشالمأصرؼؼقامأغطاضقةمإشمماظؾقرماألبقضماٌؿقدطمأومسربمدعشؼمومبالدماظشاممومعصر
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.startimes.com/f.aspx?t=33635427
http://www.startimes.com/f.aspx?t=33635427
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/296607.aspx
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
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 احلضاَ االلرصادٞ ٌطش٠ك احلش٠ش ٚطش٠ك احلش٠ش اٌثذشٞ ٌٍمشْ احلادٞ ٚاٌؼشش٠ٓ

"اٌشؤ٠ح بشؽؾمعشرتكماظصقـقةم،مأصدرتماظؾفـةماظقرـقةمظؾؿـؿقةمواإلصالحمووزارةماًارجقةموزارةماظؿفارةم2015عارسمساممم28ظمم
م"ٌطش٠ك احلش٠ش ٚطش٠ك احلش٠ش اٌثذشٞ ٌٍمشْ احلادٞ ٚاٌؼشش٠ٓٚاٌرذشن ٌٍذفغ تاٌرشاسن يف تٕاء احلضاَ االلرصادٞ 

م

،م2013خاللمزؼارتفمآلدقاماظقدطكمودولمجـقبمذرضلمآدقامظممدؾؿؿربموأطؿقبرمسامممررحماظرئقسماظصقينمذلمجقـؾقـغحقثم

"طش٠ك احلش٠ش اٌثذشٞ ٌٍمشْ احلادٞ مو"احلضاَ االلرصادٞ ٌطش٠ك احلش٠ش" سؾكماظؿقاظلمعؾادرةمذاتماألػؿقةمظؾؿشاركمظممبـاءم
مبعدمبـٚاٌؼشش٠ٓ  مباالخؿصارمصقؿا مإظقفؿا معـمضؾؾماجملؿؿعماظدوظل"احلضاَ ٚاٌطش٠ك")ؼشار مباظغا مأثارماػؿؿاعا ،محقثمأنمم("،ممما

قلماًط،ملاػؿمظممتطقؼرماالزدػارماالضؿصاديمواظؿعاونماالضؿصاديماإلضؾقؿلمظؾدولماظقاضعةمسؾكمردؿم"احلضاَ ٚاٌطش٠ك"معؾادرة

مسظقؿةمختدممعصاحلم مصقعؿربمذظؽمضضقة مواظؿـؿقةمظمماظعامل، ماظلالم موتعزؼز ماظؿقاصؾمواظؿػاسؾمبنيمايضاراتماٌكؿؾػة، وتعزؼز

م.ذعقبمدولماظعاملمبأدره

مطؿامأطدماظرئقسماظصقـكمأنماهلدفمعـمعؾادرةمررؼؼمايرؼرماالضؿصادىمؼؿؾكصمصكمإحقاءمسالضاتماظصداضةماظؼدميةمصكماظعامل

وظؽـمالمذؽمأنمظدؼفمداصعامورـقامحمؾقامأؼضا،موػقماظداصعماظذىممتؿدمجذورهمإشممصفقةماظرخاءمم،اٌعاصرماظذىمهؽؿفماظعقٌة

م.ماٌؿـاعقةمبنيمذرقماظصنيموشربفا

 

مملتؾؼمحقثممتدوظة،مم65ميرمػذاماظطرؼؼمبـ ظؾؿلاػؿةمصكمػذاماٌشروعم-حؿكماآلنمم-عقاصؼةمطملنيمدوظةمعـفا
5

سمرتقم،صفقم

ضاراتمآدقاموأوروباموأصرؼؼقا،موػؿامؼربطانمدائرةمذرضلمآدقاماالضؿصادؼةماظـشطةمعـمررف،مبدائرةمأوروباماالضؿصادؼةماٌؿؼدعةمعـم

،محقثمؼرتطزمايزامماالضؿصاديمررفمآخرموؼؼعمبقـفؿامسددمشػريمعـماظدولماظيتمتؽؿـمصقؿامإعؽاغقاتمػائؾةمظؾؿـؿقةماالضؿصادؼة

م-اٌؿراتماألتقةم:كمتػعقؾمظطرؼؼمايرؼرمسؾ

مم.)حبرماظؾؾطقؼ(مسربمآدقاماظقدطكمورودقامأٚسٚتا-ممش اٌصني

مم.سربمآدقاماظقدطكموشربلمآدقامِٕطمح اخل١ٍج ٚاٌثذش األت١ض ادلرٛسط -ممش اٌصني

مم.وجـقبلمآدقامواحملقطماهلـديمجٕٛب ششلٟ آس١ا -ممش اٌصني

اظؾقريمظؾؼرنماياديمواظعشرؼـمظمماالغطالقمعـماٌقاغئماظلاحؾقةمباظصنيمإشمماحملقطماهلـديمبقـؿامؼؿؿـؾماالواهماظرئقللمظطرؼؼمايرؼرم

م.عرورامبؾقرماظصنيماىـقبل،مواعؿدادامإشممأوروبا;موطذظؽمعـماٌقاغئماظلاحؾقةمباظصنيمإشممجـقبلماحملقطماهلادئمسربماظؾقرماىـقبل

 

عزاؼاػامسؾكمدمقمؼؽؿـمصقفمحقزمطؾريمظؾؿؽاعؾماالضؿصاديموإعؽاغقاتمطاعـةمطؾريةمتؿؾاؼـماظدولماظقاضعةمسؾكمرقلماًطمظممعقاردػامو

موتقاصؾماألسؿالموتداولم ماظلقاداتموترابطماظؾـكماظؿقؿقة متـادؼ مصقـؾغلماختاذ مسؾقف، ماظشعقبمطاألػدافمماظعؿالتظؾؿعاون وتػاػؿ

،اظرئقسماظصقينمذلػامطؿامأطدمظرتطقزماىفقدمسؾكمتعزؼزماظؿعاونهلذهماٌؾادرةمماظرئقلقة
6

دالدؾممػذاماظطرؼؼموباظؿاظلمؼؼقؿموؼلؿؽؿؾم

ظقجلؿقةموصـاسقةموضقؿقةمتغطلمضارتلمآدقاموأوروبا،طؿامؼلاسدمسؾكمتعزؼزمجفقدماظدولماآلدققؼةمواألوروبقةمظممإرالقمإعؽاغقاتماظطؾبم

ةماظدصعماظذاتقةمظؾـؿقماالضؿصاديموضدرتفمسؾكماحملؾلمظممطؾمعـفاموظمماٌـطؼة،موإرمادمجماالتمجدؼدةمظؾـؿقماالضؿصاديموتعزؼزمضق

جمابفةماٌكارر،ممبامؼدصعماالضؿصادمإشممإسادةماهلقؽؾةموتطقؼرمغقسقؿف
7

م.

 
                                                           

م2014دؼلؿربمم23ماظققمماظلابعم،،مأضمدمصمعة،ممسقدةم"ررؼؼمايرؼر"ماظؿارسمكمخاللمزؼارةماظلقلكمظؾصنيم 5

اظؾفـةماظقرـقةمظؾؿـؿقةمواإلصالحموزارةماًارجقةم،اظرؤؼةمواظؿقركمظؾدصعمباظؿشاركمظممبـاءمايزامماالضؿصاديمظطرؼؼمايرؼرموررؼؼمايرؼرماظؾقريمظؾؼرنماياديمواظعشرؼـم 6

م.2015عارسمماظصقـقةم،موزارةماظؿفارةاظصقـقةم

م.2014إبرؼؾمم23،عـؿدىماظؿعاونماظصقينماظعربلم،21ععؾقعاتمسـمايزامماالضؿصاديمظطرؼؼمايرؼرموررؼؼمايرؼرماظؾقريمظمماظؼرنمالم 7
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  فٝ طش٠ك احلش٠ش اجلذ٠ذ ٠ح ٌٍصنيح ٚااللرصاد١اٌس١اساٌفٛائذ 

م١ٍِاس دٚالس أِش٠ىٝ 04شروعمررؼؼمايرؼرماظؾقرىمٌؾقزامماالضؿصادىمظطرؼؼمايرؼرموظجمؾسماظدوظةماظصقـكمخصصم

ممتق مأجؾ مايرؼرعـ مررؼؼ مصـدوق مخالل معـ مؼؾفؿا م، معؾادراتممِثادسج صٕذٚق طش٠ك احلش٠شوتعد مأربع معـ واحدة

ماطؿلؾتمزطمًامطؾريًامصكمبؽنيمصكماألذفرماألخريةمظدسؿماظؿـؿقةمصكمإصرؼؼقاموجـقبمذرقمآدقا.

مػٍٝ ذأس١س تٕه جذ٠ذ ٌٍر١ّٕح فٝ شٕغٙاٜ اٌصني ٚششواؤ٘ا فٝ جمّٛػح دٚي اٌرب٠ىسصػكمذفرمؼقظققمواصؼتم

وؼـاطمبفذاماظؾـؽمعلاسدةماظدولماألسضاءمظؾؿغؾبمسؾكمتؼؾؾاتماظلققماٌاظقةماظدوظقةمم،عؾقارمدوالرم100برأمسالمؼصؾمظـققم

مومتقؼؾمعشروساتماظؾـقةماظؿقؿقةمصكماظدولماظـاذؽة.

مأعرؼؽكمعـمأجؾمم50طؿقبرماٌاضل،مخصصتمبؽنيمأوصكم ذأس١س تٕه االسرثّاس ا٢س١ٜٛ  اٌلاػؿةمصكعؾقارمدوالر
ودقؼقمماظؾـؽمبؿؿقؼؾمعشروساتماظؾـكماظؿقؿقةمصكمصمقعمأدماءمآدقا،مععمإؼالءماػؿؿاممخاصمبدولم AIIBٌٍث١ٕح اٌرذر١ح

م مظـقق معشروساتف ممتقؼؾ مرصع ماظؾـؽ موؼلؿفدف م)آدقان(. مآدقا مذرق مجـقب مدول مدوالر.م100رابطة معؾقار

احلىِٛراْ اٌص١ٕ١ح ٚادلىس١ى١ح ػٍٝ إٔشاء صٕذٚق ٌٍرؼاْٚ اٌثٕائٝ فٝ جماالخ اٌث١ٕح  ٚافمدصكمغقصؿربماٌاضكم
م1.2واتػؼتمطؾؿاماظدوظؿنيمسؾكماٌلاػؿةمصكماظصـدوقمحبصةمإصماظقةمتصؾمظـققمماٌرذر١ح ٚاٌصٕاػح ٚاٌس١ادح، ٚاٌطالح.

معؾقارمدوالرمأعرؼؽكمسؾكمأنمؼؿؿمعضاسػةمػذهمايصةمصكماٌلؿؼؾؾ.

ودؽؽمومراضةمتصاالتموتقظقدمطفرباءمإجقؼةموعراصؼمغؼؾمومذؼمررقمبرؼةموحبرؼةموادرةماظطرؼؼمومايزاممعؿقضعمعؾصكمإرارم

جقامايدؼـةمظقحدؼدؼةمجدؼدةمحبقثمتزؼدمحرطةماظؿدصؼاتمظؾلؾعمواٌعؾقعاتمواظلقاحةمواظطالبمورجالماالسؿالمواظؿؽـق

دـقاتمضؾقؾةمدقؽقنماظـؼؾمواظلػرمبنيماظصنيموأوروبامسؾكمدؾقؾمواٌعارفماظعؿؾقةمبنيماظصنيموذؿكمبؼاعماظعامل،موخاللم

االدؿـؿاراتماًارجقةم،مممامدقؽقنمظفمباظغماظمثرمظممتقدقعممعراتمعـماظقضتماظراػـم10اٌـالمأؼلرموأدرعمبؽـريمبـققم

ماظـػقذماظعاٌكمظؾؽنيم اظؿقؿقةمواٌشروساتممقةؿـؿاراتماظصقـقةمصكمعشروساتماظؾـةماالددوضعمآظقاتمظزؼاعـمخاللموتعزؼز

م.ماظيتمتؼعمسؾكمررؼؼمايرؼرموممحباجةمعادةمإشممتطقؼرماظطرقمواظؾـقةماظؿقؿقةاظيتمماظؿفارؼةمصكماظدولماألخرىم

م

ماآلدققىم مظؾـؽماظؿـؿقة مرأسماٌالماظؽاصكمظؿؿقؼؾماٌشروساتمADBووصؼا ماظؾؾدانمدقؽقنمظدؼفا مصعددمضؾقؾمعـمػذه ،

م مإشماظالزعة.وحبلبماظؾـؽمغػلف ماٌـارؼماٌلؿفدصة  12حنٛ  ؼصؾماظـاتجماحملؾكماإلصماشمماظلـقىمظؾؾؾدانمصكمػذه
معـمذش١ٍ٠ْٛ دٚالس مهؿاجمألطـر مجمؿؿعة موظؽـفا محبؾقلمساممم730، مدـقؼاعًم ماظؿقؿقة معـماالدؿـؿاراتمصكماظؾـقة مدوالر عؾقار

معـمخاللمبـؽماظؿـؿقةماآلدققىمواظؾـؽم،م2020 اظدوشمماظؾذؼـمؼؼقعانمظلـقاتمبؿؿقؼؾمعـؾموػذامالمميؽـمتقصريهمضطعًا

صكماظدولماآلدققؼةمبشؽؾمدـقي،مسؾكمأنمم١ٍِاس دٚالس أِش٠ىٝ 14حنٛ ػذهماٌشروسات،محقثمؼؼقممطالماظؾـؽنيمبضخم

ماظؿقؿقة ماٌؾؾغمصؼطمٌشروساتماظؾـقة ماظصقـقةمإشممإغشاءمصـدوقمررؼؼمايرؼرمم،ؼقجفمغصػمػذا مبايؽقعة محدا معا وػق

ماظؿؿقؼؾقةاظذىمؼعدمأ ماظػفقة مباظؿاظلمتؽؿلبمطربمصـدوقمظؾؿعاونماظــائكمبنيماظدولمعـمأجؾمددمػذه مررؼؼمو عؾادرة

م.ايرؼرماىدؼدةمحبلبمسددمعـماًرباءماٌاظقنيمأػؿقةمخاصةمغظرًامظؽقنمبؽنيماٌصدرماظقحقدمظؾؿؿقؼؾ

م

م
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وظؽـفمدقؽقنمصـدوضامعؿعددماألررافممCICوتشريمعصادرمإشممأنمصـدوقمررؼؼمايرؼرمدقدارمسؾكمشرارمػقؽةمادؿـؿارماظصنيم

وسؾكماظرشؿمعـمأنماظصنيمدؿؽقنمصاحؾةمم،وظقسمظؾصنيمصؼط،محقثمرمبمأنمؼلؿـدمأىمعشروعمإشممإصماعمأطـرمعـمررف

رؼـ،مصاظدسؿمايؽقعكماحملؾكمساعؾمأدادكمإلنازماٌشروعمبـفاحماظقدماظعؾقا،مصإغفامرمبمأنمتؿػاوضمععماألسضاءماآلخ

وػقمعامؼلؿدسكمطؿامؼشريمسددمعـماًرباءمإشممضرورةموضعمغظاممإلدارةماظصـدوقمحبقثمؼعربمسـمعصاحلماىؿقع،موؼرسكم

مصكمغػسماظقضتمخؾؼماظطؾبماًارجكم)ظؾشرطاتماظصقـقة(موتعزؼزماظلققماحملؾقة.

م

رباءمبضرورةماالدؿػادةمعـماًرباتماظصقـقةمواظدوظقةمعـمأجؾمتقصريمإدارةمصعاظةمظصـدوقمررؼؼموعـمثؿمؼغمقصكمععظؿماً

مايرؼرمواضرتحمبعض

مبؽؾمبؾدمؼعؿؾمبفم مصكمغػسماظقضتمغػلفمحبقثمميؽـماالدؿػادةمعـماظػرصماًاصة موعرغة مساعة، مادرتاتقفقة ػؿمصقاشة

اإلصرؼؼكمػـاكمخماررمعؿـقسةمتؿؿـؾمصكماظؾقؽاتماظؼاغقغقة،مواظلقاداتموحبلبمعصدرمصكمصـدوقماظؿـؿقةماظصقـكم،ماظصـدوق

مصكمخمؿؾػماظدول متؿقحماظدخقلمإشمماظلققمم،اظضرؼؾقة مترتقؾاتمخاصة مؼؿؾـكمصـدوقمررؼؼمايرؼر وباظؿاشممرمبمأن

م وتراسكماظلقاداتماٌؿؾعةمبؽؾمدوظة.

مسؾكم معؽاغةممميؽـمأنمؼؿققلماجلذٜٚ االلرصاد٠ح ادلّٙح ٌٍغا٠حوسالوة محققىمظزؼادة ماظؾقرىمإشممسـصر ررؼؼمايرؼر

مسؾكماظؿعاونماظــائكماظذىمؼراسكماٌصاحلماظصنيمساٌقًا مترتؽز مغقعمجدؼدمعـماظعالضاتماظدوظقة موذظؽمعـمخاللمبـاء ،

ررؼؼممحقثمدقغمؿؽـمصـدوقمال ختٍٛ ادلثادسج ِٓ اٌس١اسحطؿام،مؿؾادظةمظؾفؿقعموسؾكمضدمماٌلاواةاٌشرتطةمواٌـاصعماٌ

ماظقالؼاتم محقثمتلقطر ماألعرؼؽكمصكماٌـطؼة مبؽنيمعـماظؿصدىمظؾـػقذ ماظؿقؿقة ماآلدققىمظؾؾـقة موبـؽماالدؿـؿار ايرؼر

م8ماٌؿقدةمسؾكماٌؤدلاتماظدوظقةماٌاظقةمواظؿفارؼةمعـؾمصـدقماظـؼدماظدوشممواظؾـؽماظدوشمموبـؽماظؿـؿقةماآلدققى.

م

 ذؼظ١ُ اٌرثادي اٌرجاسٜ

اظصقينمذلمجنيمبقـغمأعؾفمظممأنمتؿفاوزمضقؿةماظؿفارةمععماظدولماٌشارطةمظممخطةمبؽنيمإلغشاءمررؼؼمحرؼرمأبدىماظرئقسم

مأسقامم2.5جدؼدم ترؼؾققنمدوالرمخاللمسشرة
9

م مصؼطموإمنامحقثمأنم، ماظطرؼؼمملمميؽـمجعراصقًا مبفا ماٌـارؼماظؿكمدقؿر اخؿقار

ؾادلماظؿفارىمبنيماظصنيمودولماالهادماألوروبكمواظدولماآلدققؼةموعـطؼةماضؿصادؼًامصكماٌؼامماألولموػقمعامؼؿضحمصكمحفؿماظؿ

مم.ماظشرقماألودطمواظدولماإلصرؼؼقة

م

م مؼؼربمعـممدجُ اٌرجاسج اٌص١ٕ١ح ِغ االحتاد األٚسٚتٝبؾغمإصماشممم2013صكاللمسام مبؾغم١ٍِاس دٚالس 555عا مبقـؿا دجُ ،
اظؿكمتضؿمبروغاىموطؿؾقدؼامواغدوغقلقاموالوسموعاظقزؼاموعقامنارمم)آس١اْ(اٌرجاسج اإلمجا١ٌح ِغ ساتطح دٚي جٕٛب ششق آس١ا 

معـم مأطـر موصقؿـام موتاؼالغد مصكمعؼابؾم١ٍِاس دٚالس 004واظػؾؾنيمودـغاصقرة ِغ دٚي اٌششق مدٚالسم١ٍِاس 152ِا ٠مشب ِٓ ،
ماألٚسط مودمق مأم،١ٍِاس دٚالس ِغ اٌذٚي اإلفش٠م١ح 251، معـمثؾثمومتـؾماٌـارؼماألربعمجمؿؿعة مذش١ٍ٠ْٛ دٚالس( 2.05)طـر

اصد٘اس جتاسج اٌصني ِغ أٚسٚتا، ععماظعاملموصؼامألحدثمبقاغاتمصـدوقماظـؼدماظدوظل.مذش١ٍ٠ْٛ دٚالس( 0.1اٌصني )اصماشمموارةم
                                                           

 .  5102ٌناٌر  4األهرام اإلقتصادي , جرٌدة , أحمد عبد الفتاح ,  السٌاسة واالقتصاد فى طرٌق الحرٌر الجدٌد 8

 
 . 5102مارس  52, جرٌدة مال و أعمال ,  ترٌلٌون دوالر 5.2الرئٌس الصٌنً ٌأمل أن تتجاوز تجارة "طرٌق الحرٌر"  9
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ماظلقؼسموبابمامٚدٚي ا٢س١اْ، ٚاٌششق األٚسط ٚإفش٠م١ا ماسؿؿادماظصنيمسؾكماٌؿراتماظؾقرؼةمسربمضـاة ٌـدبمدقؤدىمإشممزؼادة

ماظشأنمميؽـمإدراكمعدىمأػؿقةماًطقطماظؾقرؼةمظؾصنيموٌاذامطاغتمبؽنيمم،وعضقؼمػرعزمواحملقطماهلـدىموعضقؼمعؾؼا وصكمػذا

م ماظصنيمعع موارة متـؿق مأن موعـماٌؿقضع ماظؾقرى. مررؼؼمايرؼر مظؿعزؼز ماالضؿصادؼة مصكماظدبؾقعادقة مظؾغاؼة ماظؽؿؾماألربعمغشطة ػذه

 4دقانمواظشرقماألودطمواظؾؾدانماإلصرؼؼقة(موبصقرةمأسؿمععماظؼاراتماظـالثمآدقاموأوروباموإصرؼؼقامظؿصؾمإشمم)االهادماألوروبل،ماآل
مذش١ٍ٠ٛٔاخ دٚالس حبٍٛي ٔٙا٠ح اٌؼمذ احلايل.

 
،مطؿامترشبماظصنيم١ٍِ1414اس دٚالس حبٍٛي ػاَ  044 إشممتإٌسثح إلفش٠م١اتلؿفدفماظصنيماظقصقلمحبفؿماظؿفارةماظــائقةمظذام

١ٍِاس دٚالس حبٍٛي  054 بفدفماظقصقلمباظؿفارةمإشممدمقمإتشاَ اذفاق اٌرجاسج احلشج ِغ االحتاد األٚسٚتٝصكمادؿؽشافمإعؽاغقةم
١ٍِاس دٚالس حبٍٛي ػاَ  544صؿأعؾمهؼقؼمػدفماظؿفارةماظؾقـقةمععماظصنيمظقصؾمإشممم.ٚتشأْ دٚي جٕٛب ششق آس١ا1414ػاَ 

 .١ٍِ1414اس دٚالس حبٍٛي ػاَ  254، ٚوزٌه اٌٛصٛي حبجُ االسرثّاساخ اٌث١ٕ١ح إىل 1414حبٍٛي ػاَ  ، ٚذش1425ْٛ١ٍ٠

معـماظعامممٚتشأْ اٌذٚي اٌؼشت١ح ماظدولماظعربقة معع ماظــائقة ماظؿفارة محفؿ مظزؼادة مأسربماظرئقسماظصقـكمسـمتطؾعمبالده صؼد

،مورصعمرصقدماالدؿـؿارماظصقـكمشريماٌاشممصكماظدولماظعربقةمعـمادعةاألسقامماظؼ١ٍِاس دٚالس  ١ٍِ044اس دٚالس إىل  104 اٌاضك

خاللماظعشرمدـقاتماظؼادعةمصضاًلمسـمتلرؼعمعػاوضاتماتػاضقةماظؿفارةمايرةمم١ٍِاس دٚالس ١ٍِ04اساخ دٚالس إىل أوثش ِٓ  24

FTAدؿـؿارماآلدققىمظؾؾـقةماظؿقؿقةبنيماظصنيمودولمجمؾسماظؿعاونماًؾقفكمودصعماظدولماظعربقةمظؾؿشارطةمصكمبـؽماالم.
10

طؿامم

عؾقارمدوالرمإصماشممادؿـؿاراتماظصنيم 700اظصنيمعـماظدولماظعربقةمأطـرمعـمغصػفا،موعـمبنيم أدعارماظطاضةماظؿكمتلؿقردػاممتـؾ

مالمؼزؼدمحفؿ مم8.3ػذهماالدؿـؿاراتمصكماظدولماظعربقةمجمؿؿعةمسؾكم صكماظعامل، معؾقارمدوالر اظصقـققنمأنموؼؤطدماٌلؽقظقنم،

عضاسػةمػذهماألرضاممسشراتماٌراتمخاللماظلـقاتماظؼؾقؾةماٌؼؾؾة. عؾادرةمإحقاءمررؼؼمايرؼرمدؿعؿؾمسؾك
11

م

 " اٌص١ٕ١ح  –ادلصش٠ح "اٌؼاللاخ 
ؿصرمصأنماظدوظؿنيمظدؼفؿامحضارةمسظقؿة،ممعـذمأعدمبعقد،محقثسالضاتمصداضةموتعاونموؿعمبنيماظشعؾنيمتربطمعصرموماظصنيم

ماظصنيمسالضاتمإدرتاتقفقةأولم موعـمأوائؾماظدولماظؿكمأضاعتمععفا متعرتفمباظصني، موإصرؼؼقة مسربقة مأنمػـاكدوظة مطؿا تطقرمم،

عالضاتماٌصرؼةماظصقـقةمبصقرةمطؾريةمصكمزؾماعؿالكماظؾؾدؼـمأرضقةمعشرتطةموخؾػقةمثؼاصقةمعؿؼاربةمإضاصًةمظقجقدمدواصعمظدىمظؾ

واىاغبماٌصرىمؼعؿربممِصش مبثاتح تٛاتح ألفش٠م١اصاىاغبماظصقـكمؼعؿربمم،ماٌؿؾادظةمايؽقعؿنيمسؾكمضرورةمتعؿقؼماٌصاحل

ا" فٝ اٌر١ّٕح االلرصاد٠ح
ً
ا فش٠ذ

ً
.ماٌصني " منٛرج

12

مم

تعؿؾمظممجماالتماظصـاسةمواظؾـاءممششوح 2114إىل حنٛ  األْ اٌششواخ اٌص١ٕ١ح اٌؼاٍِح يف ِصشسددمػلماظقضتماياضرمتصؾمص

ادلشذثح اظصنيممومهؿؾ،١ٍِْٛ دٚالس 544اسرثّاساخ ذصً إىل حنٛ واظؿشققدمواًدعاتموشريػامعـماجملاالتماهلاعة،مبإصماظلم
سؾكمضائؿةماظدولماٌلؿـؿرةمظممعصر،مصقؿامتلعكمعصرمإشممأنمتصؾحماظصنيمضؿـمأطربمسشرمدولمعلؿـؿرةمماٌشاتؼح ٚاٌؼششْٚ

م١ٍِاس دٚالس فٝ ِٕطح اٌششق األٚسط 04اٌصني ذسرٙذف ضخ اسرثّاساخ تٕذٛ أنممصضاًل،خاللماظلـقاتماظؼؾقؾةماٌؼؾؾةمصقفا

عـطؼةمحمقرمم،محقثمأنوصؼمادرتاتقفقؿفاماٌؼؾؾة،مممامزمؿؿمسؾقـامتفقؽةمعـاخماالدؿـؿارمظؾػقزمبـصقبماألددمعـمػذهماالدؿـؿارات
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ماظؿكم ماٌـارؼ ماظلقؼسمعـمأػؿ مسـمطقنمػذهمضـاة مصضال ماظؿصدؼر، معـمأجؾ مبفدفماظؿصـقع ماالدؿـؿاراتماظصقـقة تلؿفدصفا

 13.اٌـطؼةماظؾابماظرئقلكمظؿصدؼرماٌـؿفاتمٌكؿؾػمدولمأصرؼؼقا

 ص٠اسج اٌس١سٟ ٌٍصني
عـممعصرمعامتؿؿؿعمبفخاللمزؼارةماظرئقسماٌصريمسؾدماظػؿاحماظلقللمظؾصنيمظممذفرمدؼلؿربماٌاضلمسؾكماظرئقسماظصقـكممأطد

ثؼؾمصكماظعاملماظعربكمواظؼارةماإلصرؼؼقةمواظعاملماإلدالعك،معؤطدًامأنماظصنيمحرؼصةمسؾكمتعزؼزماظعالضاتماظــائقةموأغفامعاضقةمضدعًام

ذىمظؿدسقؿمسالضاتماظؿعاونمواظشراطةمععمعصر،ماظؿكمتغمعدممنقذجًامظؾعالضاتماظصقـقةماظعربقة،مواظعالضاتماظصقـقةماإلصرؼؼقة،موعـااًلمزمؿ

مظؾؿعاونمبنيمدولماىـقب.م

  -شًّ ِا ٠ٍٟ :ذخالي ادلشدٍح اٌمادِح لاخ تني اٌثٍذ٠ٓ الي ٘زٖ اٌض٠اسج أسس ٌشىً اٌؼالد١ث مت حتذ٠ذ خ
 مسؾكمإضم2016إضاعةمصعاظقاتمثؼاصقةمباظؿؾادلمبنيماظؾؾدؼـمصكمسامم اعةماظعالضاتماظدبؾقعادقةماظذىمدقشفدماالحؿػالممبرورمدؿنيمساعًا

مم.بقـفؿا

 م ماظشاعؾة ماإلدرتاتقفقة مدقدسؿترصقعمسالضاتماظؾؾدؼـمإشممعلؿقىماظشراطة ممما مسؾكمم، اظؿـلقؼماٌشرتكمواظؿعاونمبنيماظؾؾدؼـمدقاء

ماٌلؿقىماظــائكمأومصكماظؼضاؼامايققؼةمصكماحملاصؾماظدوظقة.

 مم.دؿـؿارموتذظقؾماظعؼؾاتمأعامماٌلؿـؿرؼـصرؼةمظؿقلنيمعـاخماالاٌفقدماىباظعؿؾمواالدؿـؿارمصكمعصر،مخاصةمصكمضقءماظصنيماػؿؿامم

 سؾكمدسؿماظشرطاتماظصقـقةمظؿـػقذمعشروساتمصكمعصرمصكمجماالتماظلؽؽمايدؼدؼةمواظؼطاراتمصائؼةماظلرسة،محرصمايؽقعةماظصقـقةم

 وحػرماألغػاق،موتـؿقةمحمقرمضـاةماظلقؼس.م

 ماظيتمزمؿاجمإظقفاا ماظػاسؾةمظممسددمعـماظؼطاساتمايققؼة موتقظقدماظؽفرباءممٌشارطة مجمالماظطاضة موظممعؼدعؿفا االضؿصادماٌصري،

م.اإلصرؼؼلمظؾؿـؿقةم-ادؿػادةمعصرمعـماألدواتماظؿؿقؼؾقةماٌؿاحةموعـفاماظصـدوقماظصقينمم،معـمخاللواظؾـقةماظؿقؿقة

 ٌُصدرؼـماٌصرؼنيماظلققماظصقـقةمضرورةمدرادةمععممعماظشرطاتماظصقـقةمسؾكماالدؿريادمعـمعصرقتشف واظرتوؼجمظؾؿـؿفاتماٌصرؼةما

مبفا.مموتعرؼػماٌلؿفؾؽماظصقين

 مػائؾة معـمإعؽاغقاتمدقاحقة متؿؿؿعمبف معا مصكمضقء مإشممعصر ماظصقـقة ماظلقاحة معـم،حقثممتشفقع مترشبمظمماجؿذابمغلؾة أنمعصر

 .اظعامعؾقارمدوالرمظممم120عؾققنمدائحمؼـػؼقنمم120اظلائقنيماظصقـقنيماظذؼـمؼؼدرمسددػؿمدـقؼًامبـققم

 ظعؿؾقةمغؼؾماظؿؽـقظقجقامواًرباتماظصقـقةمدقاءمظممجمالمعـمخاللمماػؿؿاممعصرمبؿعزؼزماظؿعاونمصكماجملاالتماظعؾؿقةمواظؿؽـقظقجقة

م. اظؿعؾقؿماظػينمأومتؼـقاتماظؿصـقع

 م مظؾعؾقم مصقـقة مجاععة موإغشاء مظؾشؾابماٌصرىمصكماىاععاتماظصقـقة، ماٌؼدعة ماظدرادقة ماٌـح مسدد مصكمعدؼـةمزؼادة واظؿؽـقظقجقا

.ماإلمساسقؾقةماىدؼدةمظؿؼدؼؿمخدعةمتعؾقؿقةمعؿؿقزةمظؾؿصرؼنيمعـمأبـاءمدقـاء
14م

م

ٚيف خراَ ادلثادثاخ ٚلغ اٌشئ١ساْ ػٍٝ ٚث١مح إلاِح ػاللاخ ششاوح إسرتاذ١ج١ح شاٍِح تني اٌثٍذ٠ٓ ، وّا ٚلغ اٌٛصساء 
 :ادلؼ١ْٕٛ يف اٌثٍذ٠ٓ ػٍٝ االذفال١اخ اٌرا١ٌح

 ظؾؿعاونماالضؿصادىمواظػينمبنيماظؾؾدؼـماتػاضقة. 

 اتػاضقةمإرارؼةمظؾؿعاونمظممجمالماظطاضةماىدؼدةمواٌؿفددة. 

 اتػاضقةمإرارؼةمظؾؿعاونمظممجمالماظػضاءمبنيمػقؽةماظػضاءماظقرـقةماظصقـقة CNSA واهلقؽةماظؼقعقةماٌصرؼةمظالدؿشعارمسـمبعدموسؾقمماظػضاء. 

 صقينمعشرتكمظؾطاضةماٌؿفددةمبنيموزارةماظؾقثماظعؾؿلماٌصرؼةمووزارةماظعؾقممواظؿؽـقظقجقاماظصقـقةم-عذطرةمتػاػؿمإلغشاءمععؿؾمعصري. 

 2014حمضرمأسؿالماظدورةماظلاددةمظؾفـةماظؿفارؼةمواظػـقةمواالضؿصادؼةماٌشرتطةماظيتمسغمؼدتمظممبؽنيمخاللمذفرمدؼلؿربم. 
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 سالضاتماظشراطةم''بقـجمظممخؿاممعؾاحـاتفؿامسؾكمبقانمبشأنمإضاعةممووضعماظرئقسمسؾدماظػؿاحماظلقللمواظرئقسماظصقينمذلمجني

بنيماظؾؾدؼـمؼـظؿمطاصةمجقاغبماظعالضاتماظــائقةمبنيماظؾؾدؼـم،موالمدقؿامبعدمترصقعماظعالضاتمبقـفؿامإشممػذامم''االدرتاتقفقةماظشاعؾة

.ماٌلؿقىماٌؿؼدم
15 

 رصاد٠ًا ٚ س١اس١ًا لٚ فٛائذج إ" اجلذ٠ذ  "طش٠ك احلش٠شِصش 
دمضدممصؼ ،مِصش ِشوضًا ٚ سو١ضج ٌطش٠ك احلش٠ش اجلذ٠ذإشمماظصنيمزفرتمصؽرةمأنمخاللمزؼارةماظرئقسمسؾدماظػؿاحماظلقللم

ماظطرؼؼم،موعـمجاغؾفمدوم50ررؼؼمايرؼرمعـمخاللمعصرمومأطـرمعـممءاظرئقسماظصقينمذلمجنيمبقـجمعؾادرةمإلحقا ظةمميرمصقفا

ماظؽؾريةمظممػذهماٌرحؾةرحبماظرئقسمسؾدم مإشمماإلدؿـؿاراتماًارجقة مأنمعصرمظممحاجة م،اظػؿاحماظلقللمباٌؾادرةمخاصة

م ماظؿكمتلؿفدفمهؼقؼماظؿعاونموعصاحلماظشعقبعؤطدًا ماٌؾادراتماإلرمابقة متدسؿمعـؾمػذه معصرمم،مأنماظؼاػرة مإشممدور عـقػا

أنمعصرمأصؾقتمسؾكماظطرؼؼمخاصةم،ممٌؾادرةماظطؿقحموهؼقؼمأػداصفااموعقضعفاماإلدرتاتقفكمطـؼطةمارتؽازمرئقلقةمظؿـػقذمػذه

مماظؾقرىمضؿـمحزاممايرؼرماظصقـك مو ماألنمعـؾمعشروعمضـاةماظلقؼسماىدؼدم، ممممممممظممزؾماٌشروساتماظعؿالضةماظيتمؼؿؿمإضاعؿفا

م.مإضؿصادؼًامعـؾماظصنيماظدولماظؽؾريةمومحمقرمضـاةماظلقؼسمأصؾحمعـماظضروريمعشارطة

م

ععمونمدقفمتعقدمعـمجدؼدمبؿـشقطماظؿفارةماظداخؾقةمواًارجقةم،ماألعـمومزععروصةمعـذمضدؼؿماظمٌطش٠ك احلش٠ش فٛائذ إلرصاد٠حٚ

اظصـاساتماٌؿعؾؼةموماظؿعؾقبخدعاتماظلػـمومصـاساتماظؿغؾقػمومحمقرمضـاةماظلقؼسمومسؿؾمعشروساتمظقجقلؿقةمخاصةمباظـؼؾماظؾقريمو

ماظؾقريموـباظ مؼؾ موأؼضُا ماإلدرتاتقفلمعـمايؾقبمغؼؾمايؾقبمعشروساتمختزؼـ معصر مدعقاطمخمزون حقثمدقأعـمعشروعمصقاعع

،مشريػامعـماٌشروساتماظعؿالضةماظيتمدقفمهدثمغؼؾةمغقسقةمظممعـطؼةمضـاةماظلقؼسمخاللماظلـقاتماظعشرةماظؼادعةمؼادعةموظؾلـقاتماظ

اٌشروساتمعـمأػؿقةمصكممظؽؾمتؾؽوعامم اٌؼاعةممبشارطةموادؿـؿاراتمصقـقة،ومأغشطةمعـطؼةماظؿعاونماالضؿصادىمواظؿفارىمباظلقؼسم

مم.ٌصرموماظصنيمخؾؼمرطائزمأضقىمظطرؼؼمايرؼرماظؾقرىمصكمصقرتفماٌعاصرة،مومبامؼعقدمبفمػذامطؾفمعـمعـاصعم

م

ٌصرمعـمررؼؼمايرؼرمومؼعدمأػؿفامػلماظشراطةماإلدرتاتقفقةمععمأطربمدولمظمماظعاملمماٌس١اس١حِٓ اٌفٛائذ اإلسرتذ١ج١ح ٚو

عـمحقثماظؿعدادماظلؽاغلمومأطربمدوظةمإضؿصادؼًامبعدماظقالؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقةم،مصفذهماظشراطةمضدمتػؿحماظطرؼؼمظعدؼدمعـمحاظقًام

اظشرقماألودطموممشالمأصرؼؼقام.مماٌشروساتمومتضعمعصرمأضداعفامطدوظةمحمقرؼةمصاسؾةمظممعـطؼة
16

م

 
 سمس١ا ٌطش٠ك احلش٠ش إٔضّاَ ِصش

م مدمق مؼضؿ مواظذى ماظصقـك مايرؼر مظطرؼؼ ماالضؿصادى مظؾقزام ماظؿفارى مظالهاد مرمسقا مصقـقةمم92اغضؿتمعصر مأسؿال عـظؿة

ايرؼرمعـمخاللماظؿعاونمبنيمومتماالتػاقمسؾكمإخؿقارمصمعقةمرجالماألسؿالماٌصرؼنيمممـالمٌصرمصكماهادمررؼؼم،موأجـؾقة

م.شرصةموارةمذـغفاىمواىؿعقة

م

                                                           
 5104دٌسمبر  26  ,أ ش أ ,زٌارة السٌسً للصٌن من البداٌة للنهاٌة  02

 
16

 http://5khtawat.com/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-
%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-
%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/ 

 

http://5khtawat.com/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
http://5khtawat.com/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
http://5khtawat.com/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
http://5khtawat.com/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
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اغضؿاممعصرمإشممررؼؼمايرؼرمؼشؿؾمتؽـقػماظؿعاونمصكمسددمعـماألغشطةمواظؿكمتؿضؿـماظرتوؼجمظألغشطةمأنمسؾكماالتػاقموممتم

م.اظؼاػرةموبؽنياظؿفارؼةموتـظقؿماظػعاظقاتماظؿفارؼةمصكماظؾؾدؼـماظؿكمعـمذأغفامتعزؼزمحرطةماظؿفارةمبنيم

ماألنمأصؾقت ماالدؿـؿاراتممعصر معـ مىذبمعزؼد معؿاحة ماظصقـكموباظؿاشممصاظػرصة مايرؼر ماظؾقرىمضؿـمحزام ماظطرؼؼ سؾك

اظصقـقةمواالدؿػادةمعـماٌـطؼةماظصقـقةمباظعنيماظلكـةمواظؿكمتؼعمضؿـمغطاقمحمقرمإضؾقؿمضـاةماظلقؼس
م.17

 حتذ٠اخ ِصش أِاَ طش٠ك احلش٠ش 
م

عـمورائفامتعؿقؼماإلصالحممفاٌصني ذسرٙذف ، إرادةموعصاحلمعصرمواظصنيمحقلمإناحمػذهماٌؾادرةماظصقـقةطذامتؿالضكم

أضؾماألاظشاعؾماظذىمؼـؿفففمزسؿاؤػاماىددموتعزؼزماالغػؿاحمطاعؾماألبعادمسؾكماًارجموتـؿقةمعـارؼفاماظغربقةموايدودؼةم

اظؾـقةماألدادقةمواظؿـؿقةمصكماٌـارؼماظؿكمميرمبفاماظطرؼؼانموتعزؼزممتؼدعا،مصضالمسـمتأطقدمدورػاماظطؾقعكمصكمخؾؼموتؼقؼة

وزغفاماظدوشم،مصكموضتمتدأبمصقفماظقالؼاتماٌؿقدةمسؾكماظلعكمالحؿقائفامعـمخاللماظؿققلماإلدرتاتقفكمإشممعـطؼةمآدقام

تماالدؿـؿارموغؼؾماظؿؽـقظقجقامصكمجماالم٠ُٚٙ ِصش تال شه االسرفادج ِٓ اٌصني«.محمقرمآدقا»ــماظؾادقػقؽماٌعروفمبادؿم

م.مواظؿعاونمصكمعشروساتمضقعقةمطربىمهؼؼماظـفقضمباالضؿصادماظؼقعك

م

مأنمورىم موؼـؾغكمسؾكمعصر ماىدؼدؼـمسؾكماالدؿػادةمعـماظصني، تؿلابؼماآلنمدولمسدؼدةمسؾكمرقلمررؼؼكمايرؼر

ماظشرطاتماظص مأنمنؿذبمبفا ماظؿكممتؽــا معراجعةمدرؼعةموجذرؼةمظؾققاصز مصكمصقفاقـقةمظالدؿـؿار مخاصةمأنماٌشرتكمعـفا ،

 .اٌؿعـرةمؼشؿؽكمعـماظعراضقؾماظؿكمؼالضقفا«معـطؼةماظؿعاونماالضؿصادىمواظؿفارىمباظلقؼس»

م

وظؿذطريمايؽقعةمواٌلؽقظنيمظدؼـا،مصإنماظشرطاتماظصقـقةمأوضقتمصكمتصرزماتمغشرتفامودائؾماإلسالممباظصنيمصكمدؾؿؿربم

معـؾ:ممِؼٛلاخ ضخّحأٔٙا ذٛاجٗ م2012

 مشؿقضموسدممادؿؼرارماظلقاداتمايؽقعقةموتغريػاماٌلؿؿرمـ

 م.اذمػاضمطػاءةماإلداراتمايؽقعقةموصعقبةماظؿـلقؼمععفام

 م.صعقباتمتلفقؾماظشرطاتم

 م.رقلمسؿؾقاتماظؿػؿقشماألعـكمواظصقكمسؾكماالغؿاجم

 م.صعقباتمتقصريماظطاضةم

 موضعػم ماٌصرؼة ماظعؿاظة مىؾبماظعاعؾنيمعـماذمػاضمطػاءة مؼضطرػؿ مظؾؿدرؼبممما مواصؿؼارػا ماظؿؼـك علؿقاػا

 .اظصني

 مضاربنيماٌـؾم ماإلعداداتمواًدعاتماٌعاوغةماظالزعة، مظؾؿـؿقةماظصـاسقةموسدممتقاصر سدمماطؿؿالماظؾـقةماظؿقؿقة

اًارجمبقـؿامتػرضمبأغفؿمؼرؼدونماغؿاجمعـؿجمععنيمظؽـمبعضمضطعمشقارهمالمتـؿجمظدؼـاموزمؿاجقنمالدؿريادػامعـم

 .ضققدامسؾكماالدؿرياد

م

ماالدؿـؿارؼةم ماظؾقؽة موتقصري ماألجـؾك مىذبماالدؿـؿار مواضقة مدقاداتمتػضقؾقة مبؿؾؽماظشرطاتمبقضع وراظبماٌلؽقظقن

اآلعـة،معـقػنيمبأنمػـاكمآصاضامطؾريةمظؾؿعاونمخاصةمصكمجماالتماظصـاساتمطـقػةماظعؿاظةمواًدعات،موإعؽاغقةماىؿعمبنيم
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أمسالمدولماًؾقجمواظؿؽـقظقجقاماظصقـقةمظالدؿػادةمعـمعزاؼامعصرمعـمعقضعموأؼٍدمساعؾةمرخقصةمغلؾقا،مإذامعامأعؽـمصؼطمر

 18.إزاظةماظصعقباتمواٌعقضاتمأعامماٌلؿـؿرؼـ

م

 خراَ 
م

م.مطـريامعـمذظؽمأطـربقدطمآدقامإظلمم  صطرؼؼمايرؼرماىدؼدم

م

م مهرصماظصنيمسؾك ماظلقاق، مػذا مبنيوخالل مصقؿا ماظعالضة معع ماظصققح موتؼدؼؿم اظؿعاعؾ مواٌصؾقة، ماٌعـقؼة اٌلؤوظقة

مهرصمسؾكمتؼدؼؿ مطؿا ماٌشروسة، ماٌصؾقة معراساة معع مسؾكماٌصؾقة ماألخالضقة معـماٌلاسدةم اٌلؤوظقة مظممودعفا عا

اإلدراعمبعفؾةماظؿـؿقةمبؽؾمصدقممظؾدولماظعربقةمواظؾؾدانماظـاعقةماألخرىموجرياغفاماظصدؼؼة،موتلاسدماظؾؾدانماظـاعقةمسؾك

ودؿزؼدماظصنيمعـمادؿـؿاراتفامبادؿؿرارمظمماٌـارؼماحملقطةمبفا،موتعؿؾمسؾكمدصعماظؿقاصؾمواظرتابطمععمػذهمم،وإخالص

ممبامرمعؾماٌـارؼماظربؼةم ماظؿقؿقة، ماإلضؾقؿلمظالدؿـؿارمواظؿؿقؼؾمٌشارؼعماظؾـقة موتؾقثمظممطقػقةمإغشاءماإلرار اٌـارؼ،

مرؼةماحملقطةمبفامعـارؼمظؾلالممواظصداضةمواظقئام.واظؾق

م

مصإنم موررؼؼمظؾؿػاسؾمظذا موررؼؼمظؾؿعاونمواظؽلبماٌشرتك، "ايزاممواظطرؼؼ"مررؼؼمظالحرتامماٌؿؾادلمواظـؼةماٌؿؾادظة،

اظؿأطقدممايضاري.موراٌامتلريماظدولماظقاضعةمسؾكمرقلمايزاممواظطرؼؼمبؿػاػؿموتؽاتػمظممغػسماالواه،مدؿؿؿؽـمبؽؾ

عـمردؿمصػقاتمجدؼدةمظؾـاءمايزامماالضؿصاديمظطرؼؼمايرؼرموررؼؼمايرؼرماظؾقريمظؾؼرنماياديمواظعشرؼـ،ممبامرمعؾم

م."ذعقبفامتؿؿؿعمععامبـؿارماظؿشاركمظممبـاءم"ايزاممواظطرؼؼ

 

جية ػٍٝ اجملرّغ اٌذٚيل ا١ٌَٛ االسذماء تشٚح طش٠ك احلش٠ش ٚ تٕاء ػٍٝ وً ِا سثك 
ٍح يف اٌسالَ ٚاٌرؼاْٚ ٚاالٔفراح ٚاٌرساِخ ٚاالسرفادج ادلرثادٌح ٚاٌصّٛد أِاَ ادلرّث

اٌصؼٛتاخ، ٚإضفاء ِمِٛاخ ػصش٠ح ػ١ٍٙا إلد١ائٙا ٚذىش٠س ل١ّرٙا يف اٌؼصش 
 احلذ٠ث، مبا حيمك ثشٚاخ جذ٠ذج ِاد٠ا ِٚؼ٠ٕٛا ٌٍّجرّغ اٌثششٞ.
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م ،ماهلقؽةماظعاعةمظإلدؿعالعاتم.اظعالضاتماٌصرؼةماظصقـقة .1

ماياديم .2 مظؾؼرن ماظؾقري مايرؼر موررؼؼ مايرؼر مظطرؼؼ ماالضؿصادي مايزام مبـاء مظم مباظؿشارك مظؾدصع مواظؿقرك اظرؤؼة

م.2015عارسمماظصقـقةم،موزارةماظؿفارةاظصقـقةماظؾفـةماظقرـقةمظؾؿـؿقةمواإلصالحموزارةماًارجقةم،واظعشرؼـ

م23،عـؿدىماظؿعاونماظصقينماظعربلم،21عؾقعاتمسـمايزامماالضؿصاديمظطرؼؼمايرؼرموررؼؼمايرؼرماظؾقريمظمماظؼرنمالع .3

م.2014إبرؼؾم
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م2015ؼقؼـقمم26،مجرؼدةماألػرامم،محمؿدمضمادم،ممترؼؾققنمدوالرمحفؿماظؿؾادلماظؿفارىمبنيماظدولماألسضاء205 .4
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م2014دؼلؿربمم23،اظققمماظلابعم،ممأضمدمصمعة،ممسقدةم"ررؼؼمايرؼر"ماظؿارسمكمخاللمزؼارةماظلقلكمظؾصني .6
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م
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 .2014مدؼلؿربمم23م،مم11،معصرم أضمدمرأصت،مدوظةمإلحقاءمررؼؼمايرؼرم50ظرئقسماظصقـكمظؾلقلك:متؾؼقتمعقاصؼةما .9

م2014دؼلؿربم 26  ،أمشمأم،زؼارةماظلقللمظؾصنيمعـماظؾداؼةمظؾـفاؼة  .10
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