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اليمه يمرر أقوى قاوون للحصول علي المعلومات في العالم العربي 

 
 يٍ األول فٍ انًؼهىياخ ػهً انذصىل دق قاَىٌ إقشاس خالل يٍ انذًَقشاطٍ انذكى إنً انرذىل فٍ فاسقح ػاليح انًٍُ شهذ

 RTIانًؼهىياخ  ػهً انذصىل قىاٍَُ ذقُُى َحيُهج" تاعرخذاو وانذًَقشاطُح انقاَىٌ يشكض قثم يٍ ذذهُم فٍ. . انؼاو هزا َىنُى

Rating” ، وَُثال، فُهُذا يغ جُة إنً جُثا انؼانى، فٍ 17 انًشكض فٍ انًٍُ وضغيًا  َقاط، 105 عجم قذ انقاَىٌ أٌ وجذ 

 (.89 ػهً دصهد انرٍ )وذىَظ( َقطح 56 ػهً دصم انزٌ )األسدٌ: انؼشتٍ انؼانى فٍ َظشائه ػٍ ويرقذيا

 

أتشَم يٍ  شهش فٍ قاَىٌ يششوع األصم فٍ انثشنًاٌ أقش. انصؼىتاخ يٍ انرششَؼُح انؼًهُح ذخهى نى رنك، يٍ انشغى وػهً

 أثاسها انرٍ نإلػرشاضاخ  واعرجاتح. انرصذَق ػهُه سفض هادٌ، يُصىس سته ػثذ انًٍُُ انشئُظ ونكٍ انؼاو انجاسٌ،

، أَضا إصانح ( اإلَزاس صافشاخ يطهقٍ )انًثهغٍُ تذًاَح فًُا َرؼهق عًُا وال قىج، أقم نُصثخ انقاَىٌ يششوع ذؼذَم ذى انشئُظ،

 .انجضء انًرؼهق ترغهُة انًصهذح انؼايح

 

 إنً انىصىل دق ػهً نهذصىل يرٍُ قاَىٍَ إطاس َىفش َضال ال انقاَىٌ ونكٍ انرؼذَالخ، ذقذَى َرى نى نى األفضم يٍ كاٌ نقذ"

 َذػى وانذًَقشاطُح انقاَىٌ يشكض. "وانذًَقشاطُح انقاَىٌ نًشكض انرُفُزٌ انًذَش يُذل، طىتٍ صشح ،"انًٍُ فٍ انًؼهىياخ

 فٍ انذق يٍ ػًهُا َغرفُذوٌ انًىاطٍُُ أٌ يٍ نهرأكذ ورنك انقاَىٌ، ذُفُز فٍ إَجاتُح تطشَقح نالَخشاط انًُُُح انغهطاخ

 ".انًؼهىياخ ػهً انذصىل

 

 إَجاتُح اجشاءاخ اذخار عُذفض انًٍُ فٍ انًؼهىياخ ػهً نهذصىل قىٌ قاَىٌ صذوس أٌ فٍ  وانذًَقشاطُح انقاَىٌ يشكض َأيم

 . انًؼهىياخ ػهً نهذصىل قىاٍَُ إػذاد تصذد كهُهًا أٌ دُث وانًغشب، يصش عًُا ال أخشي، ػشتُح تهذاٌ فٍ  يًاثهح

 

نرقًُُه تاعرخذاو  انرفصُهُح وانُرائج انًٍُُ، انًؼهىياخ ػهً انذصىل دق قاَىٌ فٍ انرؼذَالخ دىل ًَكٍ اإلطالع ػهً يزكشج

 إنً نهقاَىٌ سعًُح غُش ذشجًح إنً تاإلضافح انُهائٍ، شكهه فٍ "RTI Ratingيُهجُح ذقُُى قىاٍَُ انذصىل ػهً انًؼهىياخ "

  .ػثش هزا انشاتظ اإلَجهُضَح
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