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مقدمة : 

يكددن عنهددب  جدددص    أع ددد منهدد دددا صيندد ن  ثددن ف  دد    و 19جبئحددة وفيد ددد عندددمب أددد   

نهدب مأدةية   دت  س عب  مب تحييت إيطبي ب  إي ص  إيى أؤرت ن يليأبء!  فب  مدن صيععد    

 ش عت صيأعيدية دا صتخدب  صيعديدد مدن صاجد صءص  صيعتتبأعدة يعيصجهدة  .ينلنب صييأبء حتى

جبئحة فير نب على صألصعدة فبددة: صيندح ة  صت تندبدية  صتجتعبع دة  صيتعل ع دة  صألمن دة 

ب صنعكس على صيشعير أبي ضب يدى صيعديصنن ن  صيعق عد ن علدى حدد سديصء  إيدى مع غ  هب  

جبندددش إشدددبدة عددددة منيعدددب  عبيع دددة  ددددا مقددددمتهب منيعدددة صيندددحة صيعبيع دددة أتلددد  

إت    تدصع ب  صيجبئحة ت تزصل مأتع ة  مب يف ض ضد  رة صيتعبمدا صيجدبد معهدب  .صاج صءص 

ب  صيعجتعددا صيعدددنا صيجددبدة دددا سدديصء علددى صيعأددتيى صي سددعا    مددن جبنددش مؤسأدد

 صضطالعهب أعأؤ ي بتهب صتجتعبع ة صيتا تف ضهب ث    صألزمة صي صهنة.

أددد را صيدديننا  دقددد تنددد  )إحدددى م ددبدرص  م فددز  سدد بر   صيتزصمددبم مددن ملتقددى  سدد بر 

و أةأعبدهب صيعتنيعة  تدصع بتهب صيعتتبأعة علدى 19أبيعنب شة  صيتحل ا يجبئحة فير نب وفيد د 

عضي من صينخش صيأدعيدية صيفك يدة صيع قفدة  100بحا صيح بة فبدة    ي  أعشبرفة نحي من

 صيعهتعة أبيشة  صيعبم.

ح د  يشدتعا   عضبء ملتقى  سد بر   يتضعن صيتق ي  صيحبيا خالصة مب صنتهت إي ه نقبشب  

: صينددح ة  صيتبي ددةأعددبد صألعلددى ملخددف تنف ددع   تأددعة محددب ر  تنب يددت أبيتحل ددا صيتق يدد  

عد   صي      صن ة   صت تنبدية   صيتعل ع ة   صينفأ ة   صألس ية   مب يتعلق أبيععا عن أ  

 ميص دد   فددعي   ص ددا صيعأددؤ ي ة صيينن ددة  انددبء صيجبئحددة  دضددالم عددن حقددي  صانأددب  

نتددبئا صيقضددبيب صيتددا صيتيصدد ب     ةعلتقددى علددى يقدد ن أددصي جبئحددة. صيخددالل  زمددة  أددعيديةصي

د ه  ها محا صهتعبم صيجهب   ص  صيعال ة   رأعب تم صألخدع أ عضدهب خدالل صيفتد ة  تن ح

  .صيعبض ة
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صيعلخف صيتنف ع  : 

  ح د  تدم تنب يهدب  19-فيد دد)يع ض هعص صيتق ي  يخالصة نقبشب  ملتقى  سد بر حديل جبئحدة 

علدى صيعجتعدا صيأدعيد   سديصء مدن صنعكبسب  صيجبئحة من محب ر عدة  حب يت دا مجعلهب تحل ا 

     مدب صتخدع مدن إجد صءص   تددصأ   يلتك د  معهدب  مدن تددصع ب  نبح ة رصدد تةا  صتهدب  مدب  دضدت إي ده

مددب  نبرئددة حددبل دددا صيععبيجددة صيفعبيددة أليددة  ز   بغة تيصدد ب  ععل ددة يعكددن    تأددهم صنتهددبء أندد

 حد اهب دا صيعأتق ا.

     د تم صيت ف ز دا هعص صيأ ب  على 19-فيد د)  د تنب ل صيعحير صأل ل صي عد صينحا يجبئحة 

علع دة حييده  جن دبم إيدى جندش مدا جهديد صيحقدبئق بيتنب ل د   س فير نب فعهدد صدحا  مدب يتعلدق أ

.  تدم صيتةف دد صيجبئحدةصيقطبع صينحا صيأعيد   إجد صءص  صيععلكدة صتحت صزيدة ددا ميصجهدة تحدديب  

على    صألزمة صيحبي ة  ا تت    صينحة ها صيعقيم صألف    صألسبسدا يح دبة صانأدب   صيع تكدز صيدع  

د يهدب أشدكا جديصئ     فديصر  يجدش    يؤخدع ت  نى عل ه فا  نشدطته  جهديدا  إنجبزصتده     م  مهددم

أع ن صتعت بر.  يعص دعدن صيعهدم صيععدا علدى إعطدبء صيقطدبع صيندحا صيعزيدد مدن صيددعم  صامكبندب  

صيعبدية  صي ش ية  صيتجه زص  صيتقن ة من خالل صألنيعة صينح ة صيعتقدمة  صيعأتدصمة  من خدالل 

ة مكينبته ددا صيخطدا صيتنعييدة صيينن دة  صسدتحدص  ردا صيطب ة صتست عبأ ة يلقطبع صينحا أكبد

صيتخننددب  صيط  ددة صيعطليأددة يامدد صض صييأبئ ددة صيععديددة  عقددد صيشدد صفب  صتسددت صت ج ة صيد ي ددة 

 يتطيي  صيقدرص  صيعع د ة صيينن ة.

    فب  اعدة صتفدب  علدى    تدةا   19-فيد د) مب صيعحير صي بنا د فز على صألا  صت تنبد  يجبئحة 

ب منقطَا صيني     هعص صيهلا  سهم دا ضع   أب ء فير نب أجبئحته  ص  صتنتشبر صيعبيعا    جد هلعم

ص تنبد  فلا عبيعا  دتي   صتست  صد  صيتندي    تدنى نعي صينبتا صيعحلا صاجعبيا  تل  مؤا ص  ت 

بب ت أد    تتةا  ش   نهب  ضعفت جاَّ صت تنبدص  صيعبيع ة إْ  يم يكن فلهب مجتععةم   يتل  صألس 

د  صيد عم منهدب. يكدن  صت تنبدص  صيعبيع ة يكي  عجلة صألععبل  ضحت تأ   أ اء إْ  يم يكن تي َّ

ر    صت تنبد صيعبيعا   رغم فا مب حد  من تي ُّ  يلح فة صت تنبدية أفعا جبئحة فير نب  دبيتنيُّ

  صيعبي دة  صينقديدة.  د عدب يتعلدق فب  أحبجة إيى إعبدة ه كلة يعؤسأبته  ألد صته  ندز تم يلأ بسدب

أبت تنبد صيعحلا صيأعيد   دإننب يأنب أععزل ععب يحد  دا صيعبيم  يكدن مدن صيعهدم صاشدبرة إيدى 

    أبء فير نب يم يكدن   ل صخت دبر يدخلده صت تندبد صيأدعيد  ددا مأد  ته أعدد صيععدا أعتطل دب  

   نج  د هب  تجب زهب أبمت بز  أ دد    صخت دبر   دهعص صت تنبد خبَض صخت برص  ف   ة من   ا  2030رؤية 

  دد صمتدد صألاد  صت تندبد  يجبئحدة . فير نب يياُّ صأل يى  صألعن  علدى صاندال  حتدى هدعا صيلحيدة

 فير نب ي شعا صيش فب  صيك   ة   صيعنشآ  صينغ  ة  صيعتيسطة.

   ح د  19-فيد دد) دا س ب  متنا تندب ل صيعحدير صي بيد  صيتعلد م عدن أعدد ددا ثدا جبئحدة 

جبئحة صيتدا تندزصل نعد ف تفبصد لهب ييمدبم أ ديم. صيأ ز   أقية  هع ة صيتعل م عن أعد دا ثا هعا 

ب هللا مدن هد فبنت صيأعيدية من صيد ل صيأ ب ة ددا تديد   صيتقن دة صيتدا تأدبعد علدى  يد  أعدب ح ب

تعلد م مدن خدالل شد كة مدخيل ص تنبد  معتبز   درة علدى تديد   صألجهدزة  صي ن دة صيتحت دة يهدعص صي

صتنبت   يية.   د تم تفن د إيجبأ ب   سل  ب  تج أدة صيتعلد م عدن أعدد ددا صيعؤسأدب  صيتعل ع دة 

أبيععلكة  انبء  زمة جبئحة فير نب   صختتم صيعحير أ ؤية يعأتق ا صيتعل م عن أعد دا م حلدة مدب أعدد 

 جبئحة فير نب.



   
 

  

(4-71) 

     د تدم تأدل ا صيضديء ددا 19-فيد د)  ع ض صيعحير صي صأا يلععا عن أعد دا ثا جبئحة

 تدةا  ص صي   هدعا صيجبئحدةهعص صانبر على  ص ا  تحدديب  تحديل صيععلكدة يلععدا عدن أعدد ددا ثدا 

لععا عن أعد على صيد ية  صيعجتعا من منطلق    جبئحة فير نب  ضعتنب  مبم خ بر تأدد صيعتي عة ي

ص منه   صيخطدا صيعأدتق ل ة يهدعص صينديع مدن منه  دبيتفك   دا صيععا عن أعد  ص    ص عبم ت منب

صيععددا  صي دد صما  صدد حت نبدددعة أدد ن عشدد ة  ضددحبهب  صألمدد  صيددع  يأددتيجش محب يددة صستشدد ص  

 مأتق ا صيععا عن أعد دا م حلة مب أعد جبئحة فير نب.

-فيد دد) سلا صيعحير صيخبمس من صيتق ي  صيضيء على صيعأؤ ي ة صيينن ة  انبء  زمة جبئحة 

 صيعأدؤ ي ة هدعا فنعدي   اعدالء صيعأدؤ ي ة صيينن دة    سدبئا تنع دة صيجبئحدة   ح   تم تنب ل 19

  صسددتنبدصم إيددى    إعددالء صيعأددؤ ي ة صيينن ددة يهددبيدددى صيددنفء  صيشدد بب   صاي ددب  صيععل ددة صيععددززة 

عبسد  تعدد مأدةية ددا غبيدة صألهع دة يضدعب  ت -فعب دا  زمة فير ندب صيحبي دة  -خبصة  انبء صألزمب  

 صيعجتعا  عدم صنف صط عقدا دا م ا هعا صيي    صتست نبئ ة صيتا تجتبح صيعبيم  جعا. 

 يم يغفا صيتق يد  مؤسأدة صألسد ة  ح د  تندب ل صيعحدير صيأدبدس صألسد ة  صيتحدديب  صيتدا 

     د تم صاشبرة دا هعص صيندد إيى جيصندش مدن صيتحدديب  19-فيد د)تيصجههب دا ثا  زمة جبئحة 

تحدديب    صيدد ر هدعا صي   محدددص  تجدب ز صألسد ة صيأدعيدية يصيجبئحدةصجه صألسد ة ددا ثدا صيتا تي

صيعتي ا من صيد ية  صيعؤسأب  صيعجتعع دة يددعم  حعبيدة صألسد ة مدن تددصع بتهب  دكعدب  ثهد   

 زمدددة جبئحدددة فير ندددب    صيعدددبيم فلددده ددددا حبجدددة إيدددى إعدددبدة ت ت دددش   رص ددده صيندددح ة  صت تندددبدية 

  خبصة صيأ بس ة  دقد فشفت فعي  حبجة صألس ة اعبدة ت ت ش  د رصهب  مهبمهب صيدأليمبس ة  

    صألس ة تعد صيحلقة صألهم يعأبندة صيد ية ددا خططهدب صيعجتعع دة  إج صءصتهدب  معدب يأدتيجش 

 .   يكي  يهب من صيعقيمب   صألنيعة مب يضعن صيعحبدية على  يتهب  تعك نهب

     دد 19-فيد دد)ب ل صينحة صينفأ ة دا ثا  زمة جبئحة  خنف صيتق ي  صيعحير صيأبأا يتن

تم صيتط   إيى صاابر صايجبأ ة يلجبئحة على صينحة صينفأ ة  تس عب من نبح ة صفتأبب مهبرة صيتك   

ما صيي      صي ح  عن صي دصئا صيعتبحة   تين د صيعال دب  صألسد ية.  ددا صيعقبأدا دقدد تدم رصدد 

علددى صينددحة صينفأدد ة  صنطال ددبم مددن تةف ددد منيعددة صينددحة صيعبيع ددة حددة لجبئ أدد ز صااددبر صيأددل  ة ي

(WHO   صيقلددق  تتضددعن   اعددة ااددبر ملعيسددة يلجبئحددة علددى صينددحة صينفأدد ة ألددد صد صيعجتعددا علددى

صيندحة صيجأدع ة    إصدبأة  حدد  د عدب يخدفسديصء يحتعدا حد اده حد      صيتيجس معب  صتفتئبب 

يقلددق مددن صاصددبأة أددبيف   س دددا حددد  صتدده.  صنتهددى صيعحددير إيددى ص    ددد صد صيعبئلددة    دقددد صيععددا 

مجعيعة من صاي ب  صيععل ة يعيصجهة اابر جبئحة فير نب غ   صيع غيأة علدى صيندحة صينفأد ة ألدد صد 

 صيعجتعا صيأعيد .

 صهتم صيعحير صي بمن أقض ة صي      صن ة  أبعت برهب  دد تقد  ددا أعدم صألجهدزة صيحكيم دة 

صيأ عة  صيع  نة صيعطليأة يتنف ع صيع بدرص   صيق صرص    ت صألزمب  فعب دا  زمة جبئحة عبئقبم  مبم 

فير نب صيععبص ة. دبيعالحظ  نه منع أدء إندال  م دبدرص  صيد يدة صعت دبرصم مدن منتند  شده  مدبرس 

م دددإ  معيددم تلدد  صيع ددبدرص  يددم يددتم تفع لهددب أبيعأددتيى صيعددةميل د عددب يتعلددق أبيتنف ددع 2020

إيى صيعأتف دين صيعأتهدد ن.   د تم تيض   أعم من تل  صيع بدرص   أعم صألم لدة   صييصيل

يلعق ددب  صي      صن ددة صيتددا  صجهتهددب   صختددتم صيعحددير أددبيتط   إيددى اي ددب  معبيجددة صاشددكبت  

 صي      صن ة دا صييص ا صيأعيد   انبء  زمة جبئحة فير نب.
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خدالل  زمدة  أدعيديةصانأدب   ميص د  صي  خ  صم دقدد عد ض صيعحدير صيتبسدا يقضد ة حقدي  

نب    د تم دا هعص صيأ ب  تنب ل ت عب  صيجبئحدة علدى مفدبه م حقدي  صانأدب    فدعي   جبئحة فير

جهيد صيععلكة دا مجبل حقي  صانأب  دا ثا صيجبئحة.  أددص  صضدحبم ددا صيعجعدا    صيأدعيدية 

مقدمدة صانأدب  صيتدا  ضدعتهب ددا حة  د عن ت دا تعبملهب ما جبئحة فير نب أبيعحبدية علدى صد

  يييبتهب    بمت أتيد   مب يلدزم صيعديصنن  صيعقد م يلعحبديدة علدى صدحتهم  سدالمتهم  تديد   

 س ا صيع ف صيك يم يهم خالل دت ة صيجبئحة صيتا تأ ش أهب د   س فير نب.

 ي  إيدى  هدم  من صيجدي  أبيعف   نه  د تم صاشبرة دا أدصية فا محير من صيعحب ر صييصردة أبيتق

صيتيص ب  صيعأتخلنة  فعب تم تضع ن فا محير خالصة يلنقبشب  صييصردة أشةنه   أ ز صألدكبر صيتا 

 .تع ا منطلقب  رئ أة يفهم  تحل ا صي عد صيع  يتنب يه صيعحير

 

  



   
 

  

(6-71) 

 

 

 

 

 

 

 

 صيعحير صأل ل

  19-عد صينحا يجبئحة )فيد دصي   

 

 

 

 صيعحب ر:

 07 صيتيص ب . •

 08 فعهدد صحا.د   س فير نب  •

 08 صيقطبع صينحا صيأعيد   ميصجهة تحديب  فير نب. •

 

 صيعشبرفي :

 :  . دبئزة أنت  حعد صيعج  ش.صيير ة صي ئ أة •

 .من  عضبء ملتقى  س بر  33): صيعتدصخلي   •

 

 إدصرة صيحيصر:

 د. خبيد أن ده ف •
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ندب  صيت ف ز على دعدم صيقطدبع صيندحا   بئ دبم  عالج دبم  أندبء فدبدر ن دا  ص عال دة أتخن

صيجيصئ  صيع ض ة م ا: صيطش صيي بئا  نش صيحع ب   متخنن ن دا صيتقن دب  صيح ييدة 

 . عليم صألح بء أبيتنأ ق ما مؤسأب  صيتعل م صيعبيا  غ  هب

 

 أهم التوصيات

ييزصرة صينحة دا صيخطا صيتنعيية صيعأتق ل ة مدن ح د  صيععا على ردا صيطب ة صتست عبأ ة 

) عدصد صيعأتشف ب   عدد  سد ة غد   صيعنبيدة صيع فدزة  عددد صألن دبء   صيععبرسد ن صيندح  ن 

  صألجهزة صيط  ة   صيععدص   صيننبعب  صيض  رية .

 

صعتعبد صيع فز صييننا يخطة نيصرئ ادصرة صألزمب  تتنددى مأدتق ال أل  جديصئ       أئدة  

صي شدد ية أعشددبرفة جع ددا صيقطبعددب   ص  صيعال ددة مددا  زصرة صينددحة   دععهددب أددبيعيصرد 

 صيعبدية صيالزمة  دبينحة ها صيعقيم صألف    صألسبسا يح بة صانأب   صيع تكز صيع  ت ندى 

 عل ه فا  نشطته  جهيدا  إنجبزصته. 

 

 

إنشبء صيعزيد من صيع صفز صي ح  ة صيعتقدمة  تطيي  صيقبئم منهب دععبم يلقطدبع صيط دا مدا 

ئ دة  أعدب ددا  يد  صيلقبحدب   صيتعن دا   تعك نهدب صيت ف ز علدى صيتخنندب  صيد  قدة  صييأب

  إش صفهب   ت بدل صتست صت ج ب  ما صيد ل  ص  صيتجبرب صينبجحة.

 

 .صتستع صر دا ردا حنة صيقطبع صينحا من م زصن ة صيد ية
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 د   س فير نب فعهدد صحا 

دا 19-فيد دد) صصا د د  س  ص   صيعأدتجد تعددُّ  صسدتفحبيه ددا د ل ف  د ة ددا صيعدبيم  متخدعم

ب   يم يكن  حد    ر دبم متزصيددة  عيص دش هدعص صييأدبء  مدن عدد ى سد يعة صتنتشدبر  يتنير  منحنى  أبئ ًّ

تعل دق خطديط جييدة  َ ْ    دصء صيف  ض  صيشعبئ  صيدين ة صيجعبع دة   عزل مد  فبملة   يلضحبيب  

 تهديدد تقل ف ف   يب  صيشد فب  ألععبيهدب   جبمعب   صيعدصرس  صيإغال    أ ية  سك  حديدية  

 أبيعل برص . صيتا تقدر عبي ةصيخأبئ  صي   مالي ن صييثبئ 

 صيعندبأ ن مدن٪ 80إت  نه  أبيت ف ز على صيحقدبئق صيعلع دة حديل د د  س فير ندب  نجدد    نحدي 

 ة أأد طة ت تحتدب  إيدى رعبيدة ن  دة  تنفأد  عد صض يديهم     ع صض    يديهم ي س إمب أبيف   س

يكن صيف   س ميجيد دا جهبزهم صيتنفأا  ينشد    صيعد ض  دهدم مندبأي  مدن غ د   عد صض  

أل  جهبزهم صيعنبعا  د حبرب صيف   س   أبيتبيا تن   يديهم منبعدة ضددا أعدد  يد    هدعص عدبدةم 

سدنة   مدب  60هم   ا من يحنا عند صألشخبص صألصحبء صيعين ي س يديهم     م صض مزمنة  عع  

يضدعي   14-5أبينأ ة إيى صيعخبيط ن يعنبب د تم حجزهم مدة صيحضبنة  ها مب أد ن  دب  يدعي  ي  ييمم

ند    14دا صيحج  صيندحا صيعددة صيقنديى  هدا  دب  إيدى    تيهد  علد هم صألعد صض    تحلد لهم ي  ييمم

حجز   إيى    يكي  يدينب تحل ال  صانب  سل  ب  أ ن ب   ي  سدبعة  ادم يخ جدي   48هعدب علدى صأل دا إيجبأ ًّ

مددن صيحجدد   ي حأدد ي  فعتعددبد ن.  مددب أخندديص صيتأددبؤل: هددا يجددش    يكيندديص تحددت صيع ص  ددة  

دبتعتقبد    هعص ض  ر ٌّ إ ص فبنيص ت يحتبجي  رعبيةم صح ة   نتةفد مدن صيتدزصمهم أدبيحج  صيندحا إيدى 

ب.      ين   تحل لهم سل  ًّ

  صيعأددتجد مشددكلةم  أبئ ددة عبيع ددةم  19-فيد ددد)تجعددا د دد  س   صييص ددا    اعددة عدددة  سدد بب

 منهب:  لة صيععليمب  صيعتيدِّ ة عنه مقبرنة أبيف   سب  صألخ ى  دضالم عن متبأعة هعص صيف د  س 

ص أ ن صي ش . فدعي   ب جدًّ را دا فاِّ م ة ينتقا د هب من شخف اخ    هعص يجعا صنتشبرا س يعم تطيُّ

م صيج ندب  عدن ن يدق صيهندسدة صيج ن دة ددا صيعخت د ص  هدا دكد ة  بألدة ت قى دك ة صيتالعدش أد ع

ر   صيفعا  رد صيفعا صيع  ي يه ا صي ش  يدى إصبأتهم أه.   يلتنديق خبصةم ما صينعا صيعتطيِّ

ه إيى    صيشبئعب   صيععليمب  صيعغلينة حيل د د  س فير ندب صيعأدتجد   من صيعهم صيتن ُّ

دب عدن ف   ة   يجش    يكي  يددينب صيقد درة علدى صيتعبمدا مدا عددم صيعع ددة ددا هدعا صأل ضدبع عيضم

صخدتال  معليمدب  خبنئدة. ددبييص ا    هدعص صيف دد  س جديدد   هندبا عددة   رص  علع دة تيصيدت دددا 

 صييهير تيضِّ  أعَم خنبئنه  يكن ت زينب ت نع   صيك  َ  عنه. 

ر صيعلدم مدن  من جهة  خ ى  دإنه انتدب  صيلقدبح نحتدب  صيشدف َة صيج ن دة يلف  د  س    دد تطديَّ

هعا صينبح ة   جع ا م صفز صألأحب  يديهب هعا صيشف ة صا    تأتط ا    تأتخلنهب مدن صيع ضدى 

صيعنبأ ن.  تجدر صاشبرة إيى  ننب ت نحتب  يدمبء صيع ضى انتب  يقدبح   يكدن دمدبء صيع ضدى    صي الزمدب 

أدة صيف د  س   هدعا ت عطدى فعنتجدب  صيددمبء أهب صيعضبدص  صيح يية صيتدا  نتجتهدب  جأدبمهم يعحبر

 يلع ضى يتأبعدهم على تخطا صيع حلة صيح جة. 

 

 .صيقطبع صينحا صيأعيد   ميصجهة تحديب  فير نب 

إ  مب حنا دا جبئحة فير نب إنعدب هدي صخت دبر يكدا د يدة د عدب يتعلدق أكدا مدن: مددى جبهزيدة 

مدددى  عددا صيعدديصنن ن  صيتعبسدد  صيقطددبع صينددحا   مأددتيى صيحيفعددة دددا صألجهددزة صيحكيم ددة   

صتجتعبعا. دإ ص ضع   حد هعا صيعحب ر نتي ا صستع صر صيجبئحة  حنديل فبرادة إنأدبن ة  فعدب حندا 

 دا أعم صيد ل صأل ر أ ة. 
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ة أبينأد ة يلعديصنن ن هدي  د َّ  36 حأش منيعة صينحة صيعبيع ة  ددإ  صيععددل صيعدبيعا ياسة

ة  36مددة ي تفددا هددعص صيععدددل عددن ات  مدديصنن   أعددم صيددد ل صيعتقدِّ  10يكددا  دد َّ أك  دد .  عدددد صألسة

ب  حنا صنتشبر ف    يلف   س دلن  صيعطليأة دا صييأبء يعتعد على صيعنحنى صييأبئا  دإ ص فب  م تفعم

ة صيعأتشدف ب   علدى  د َّ ينفا شاء   إيطبي ب خ   م بل  دقد صنهدبر صيقطدبع صيندحا مدا    نأد ة  سة

 34إيى  3دتت ص ح من  -حأش إحنبئ ب  غ   مؤفدة  -ة صيعنبية صيع فزة من صيععدل.  مب عن عدد  سة َّ 

ص يكدا     فبندت 34    علدى نأد ه ألم يكدب 3.5 يد  مديصنن   فبندت   دا نأد ة ددا صيند ن  100س ي م

قتده صيند ن  12.5إيطبي ب دا صييسا  .  مب أخنيص صيحج  على صيعبمل ن دا صيقطبع صينحا  دقدد ن َّ

 فددب  صيعددبملي  يأددكني  دنددبدَ    ي ددة مددن صيعأتشددف ب   يضددعب  عدددم نشدد هم يلعددد ى دددا 

تدعي  صيعجتعا   تأه ا صنتقبيهم يلععا.  د عب يخفُّ صيت  ع أبيدم من صيعتعبد ن  دإ  صين ن صاَ  

صألشددخبص صيددعين  صددبأهم صيعدد ض أددبيت  ع أبيدددم  خبصددة صي الزمددب  ألخددع صيعضددبدص  صيح ييددة مددنهم 

ة أعد   يم تندر   صيتي ا    تكي  ميجديدةم   إعطبئهب يلع ضى  يكن هعا صيعضبدص  يم تن   تجبريَّ

 دا صيشهير صيقبدمة. 

 دةم  علدى درجدة عبي دة مدن صيعهن دة.  صييص ا    إج صءص  صيععلكة صتحت صزية فبنت ريبديدةم  علع

ددرس ددا  م   ي  نى عل هب  ت ط ح ضدعن ) دضدا صيععبرسدب   صيتدا ت  ياَّق  ت قيَّ  ها تج أة يجش    ت 

هعص صيعجبل  سيصء دا نش صيكيصر     إدصرة صألزمدب . يكدن صييضدا صيحدبيا  دد  ا دت    صيندحة هدا 

ص حتى يال تنبد  دقد تعطلت عجلة ف ا شداء عنددمب تع ضدت صيندحة يلخطد    يدعص  سبس  مهمٌّ جدًّ

ددب   أنددبء صيكددبدر صيط ددا أجع ددا  ددب  عالج ًّ دعددن صيعهددم صيت ف ددز علددى دعددم صيقطددبع صينددحا أجديددة   بئ ًّ

تخننبته ما صيت ف ز على صيتخننب  صيتدا نحتبجهدب ددا م دا هدعا صيجديصئ   صيطدش صيي دبئا   ندش 

  .نب  دا صيعليم صيط  ة صألخ ىصيحع ب    نش ف بر صيأن م الم   مب يت عهب من تخن

   صييضا صيحدبيا عكدس    اعدة  زمدةم حق ق دةم   مدن صيعهدم صتسدتفبدة منهدب ت سد عب د عدب 

 يخفُّ مب يلا:

دا صيتعلد م  صت تندبد   صختلدت  • أت صدحة صيعععديرة تعطَّ د ة : إعطبء صينحة صأل ييية  دحد ن ض    تم

 أق ة صيعنييمب    صهتز  صيح بة.

ب:  •   ص دا    عؤشد ص  تشد   إيدىصيعنبيدة أبيندحة ت دد  مدن صد  ح صيتعلد م صيعدبم  صيجدبمعا.  صيابن م

ص مددن د رص  صيع ددبا إيددى صيتجه ددزص  صينددح ة   صيعنبيددة أبينددحة دددا صيعدددصرس صيعبمددة ضددع    أدددءم

ص أبيتيع دة أهدب   منبشدا منهج دة  غ د    فعي  عدد صيطالب دا صيفنيل من نبح ة صح ة م  رم

ب.منهج ة دا جبن  ش صينحة  يضم

ب: صتهتعبم أعيضيع صست صت ج ب  صيكيصر   إدصرة صألزمب . •  ابي م

ب: صيني  دا د ر مؤسأب  صيعجتعا صيعدنا  د را دا صألزمب .  •  رصأعم

ص يلعأتق ا أعد درس     أبيععا علدى جدعب ف  يدب  19-فيد د) من صيض  ر     نأتعد ج دم

مجبل صألمن صي  يييجا   َعْقدد شد صفب  صسدت صت ج ة  صيش فب  صيد ي ة  معبما صألأحب  صيعبملة دا

معهب يتطيي  صيقدرص  صيعع د ة صيينن ة   صستقطبب خ  صء  علعبء دا مجبيا صألسلحة صي  يييج دة 

 صيك عبئ ة من د ل صيعبيم يتين ن صيعع دة دا هعين صيعجبي ن.  على صيعددى صيطييدا  يجدش زيدبدة 

ددا متددى تحتددب  تلدد  صانفددب  صيحكدديما علددى علدديم صألسددبس أ شددكا م بشدد   ألندده ت يعكددن صيتي ُّ

دب خدالل عقددين مدن  صيتخننب    صيدي ا على  ي  مجعيعة مدن صيعشدبفا  صجهدت صيععلكدة تق ي م

ص من حعى صييصد  صيعتنددع  صنتهدبءم أكيد دد . يدن يقديم صيقطدبع صيخدبص أددعم صي حدي  19-صيزمن أدءم

ب . ععيمم  ب  ت يعنا هدعص عددم دعدم صيقطبعدب  صيندح ة صألخد ى  أدا صأل ي ة    غ   صت تنبدية )ثبه يًّ

 يجش َرْدا مأتيى صيتكبما أ ن صيجع ا.
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 صيعحير صي بنا

  19-فيد د)صألا  صت تنبد  يجبئحة 

 

 

 

 صيعحب ر:

 11 صيتيص ب . •

 12 صألا  صت تنبد  يجبئحة فير نب على صيعأتيى صيعبيعا. •

 13 على صت تنبد صيعحلى صيأعيد .صألا  صت تنبد  يجبئحة فير نب  •

 15 صألا  صت تنبد  يجبئحة فير نب على صيش فب  صيك   ة.  •

 15 صألا  صت تنبد  يجبئحة فير نب على صيعنشآ  صينغ  ة  صيعتيسطة.  •

 صيعشبرفي :

  صي ئ أة:  . ن  ا صيع برا. صيير ة •

 من  عضبء ملتقى  س بر.  32)صيعتدصخلي :  •

 إدصرة صيحيصر:

  . ع د صي حعن أبسلم   •
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 أهم التوصيات

صيععا على تةس س صيعزيد من صيننبديق صتست عبرية صيي ف دة يعيصجهدة 

 صيطيصرئ.

 

 

 

تهدب صيد يدة   هع ة عبما صيأ عة دا متبأعة   صرص  صيدعم صيك  ى صيتدا    م

 صينددغ  ة مددن  ألهع ددة عبمددا صيددزمن دددا إنقددب  صيعنشددآ  صيعتيسددطة

 .صييصيل يع حلة صادالس

 

 

 

تطيي   دصء فا من صيه ئة صيأعيدية يل  بنب   صيعفبء صتصدطنبعا  ه ئدة 

صيعحتيى صيعحلا  صيعشت يب  صيحكيم ة  مخ جبتهب علع بم  ععل بم   صيخ    

مددن د ر صيعتفدد   إيددى د ر صيع ددبدر دددا تطدديي  صيعحتدديى صيعحلددا صيعددةميل 

 .صي ش ية أتةه لهب صيتةه ا صيعنبسش  صيعنبدس  صيعنتا صقا صيعيصهش 

 

 

 

ردددا ففددبءة صانتددب  صينددنبعا متعدددد صألغدد صض مددن خددالل تط  ددق صألتعتددة 

صيكل ة  إضبدة إيى ميصف ة صيعديرد صي شد   يدعي   صتعتعدبد علدى سالسدا 

صامدددصدص  صيعحل ددة  تطدديي  صيقددبئم منهددب يالسددتغنبء  يددي أشددكا جزئددا 

 .  صدتدريجا عن صتست

 

 

 

تفع ددا م ددبدرص  صينددند   صيعجتععددا يلتخف دد  مددن صااددبر صتجتعبع ددة 

 .على صألد صد  صأل س  صيعحتبجة 19- صت تنبدية ييأبء فيڤ د

1 

2 

3 

4 

5 
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 .صألا  صت تنبد  يجبئحة فير نب على صيعأتيى صيعبيعا 

صت تنبد صيعبيعا   ا  أبء فير نب يدم يكدن ددا  حأدن حدبل  دهدي يعدبنا مندع صألزمدة صيعبي دة 

م    يد  د عدب يتعلدق تحديددصم أععل دب  صانتدب   صيتندن ا   سدعبر صيعنتجدب  2008صيعبيع ة دا صيعبم 

ا منع صيح ب صيعبيع دة صي بن دة أق دبدة  م يكدب.  هدي  ندبتا عدن  صيه كا صت تنبد  صيعبيعا صيع  تشكَّ

 خلا ه كلا دا مضعينه  دععط ب  صي يم غ    بدرة على صيع ف أبيه كا صيقديم. 

 ما أدصية صنتشبر صييأبء     صر منيعة صيندحة صيعبيع دة َ ْصد  هدعص صيف د  س أبييأدبء أأد ش 

س عة صتنتشبر  فب  هنبا   ل إشبرص  صيقلق صت تندبد   رغدم    صي دصيدة فبندت صد ن ة  صيعشدكلة 

دب مدا أدصيدة صيحد ب صي دبردة صح ة    فب  هنبا نيع  من صتحتفبء صيغ أا أعب يحد  دا صين ن  خنيصم

ى إيدى شد ه إ فدبل  من خالل ح ب صيتع يفب  صيجع ف ة أ ن صين ن   م يكب. مدب ي د  صيعيضديع     دَّ

يعكدن     يلح فة صت تنبدية دا فبدة  نحبء صيعبيم   حتى ييمنب هعص   ت ي ع   حتى صا  إيى    مدى

 يأتع  هعص صا فبل. 

ب منقطدَا صيني د    هدعص   ت ش     تةا    أبء فير نب أجبئحته  ص  صتنتشبر صيعبيعا    جد هلعم

صيهلا  سهم دا ضع  ص تنبد  فلا عبيعا  دتي   صتست  صد  صيتندي    تدنى نعي صينبتا صيعحلدا 

ص  صيعبيع دة إْ  يدم يكدن فلهدب مجتععدةم  صاجعبيا  تل  مؤا ص  ت ش   نهب  ضدعفت جداَّ صت تندبد

 يتل  صألس بب ت أد    تتةا  صت تنبدص  صيعبيع دة يكدي  عجلدة صألععدبل  ضدحت تأد   أد اء إْ  يدم 

 يكن تي َّ  صي عم منهب.

   صت تنبد صيعبيعا فب  يعبنا من خلا ه كلا  صض  ألسد بب ف  د ة  منهدب مدب هدي  صييص ا 

م ا  م يكب    ر أدب   منهدب مدب هدي علدى مأدتيى    ه كدا صت تندبد على مأتيى صيد ل صأل بي م  

الم على صيعقبس صيغ أا أبيعفهيم صيعبم منع صيح ب صيعبيع ة   تغ َّ   معط ب  ف   ة منع  فنَّ فب  م 

دب  دب   سدي  تكدي    ي م  ي  صيح ن  دبين ن يم تكي  ميجيدة فقية صدنبع ة   صد حت صي بن دة عبيع ًّ

دلة يجأدم  دديم  يكدن صيجأدم صيحدبيا 2008معبيجب  صألزمة صيعبيع دة ) صأل يى.  أبيتبيا  فنَّ   فبندت م 

ب.  صيغ ب يع ف حبية إنكدبر يتلد  صيحقدبئق.  صيتطديرص  صيتقن دة يضدب  إيدى  يد  مقبسبته مختلفة فل ًّ

 هعص جعا فاَّ صألجهزة  صيحكيمب   صيقطبعب  صيعبي ة غ    بدرة على صيتجب ب ما   غ   صيعأ ي ة

ا يه.  هعص تي َّ ب  ف   معب فب  ي   صيتطير  فعي  صيتكتال  صا ل ع ة أق بدة صين ن أد   صاَ  تةخع زخعم

ر    صت تندبد   رغم فا مب حد  من تي ُّ  يلح فة صت تنبدية أفعا جبئحدة فير ندب  دبيتنديُّ

 صينقديددة. صيعددبيعا فددب  أحبجددة إيددى إعددبدة ه كلددة يعؤسأددبته  ألد صتدده  نددز تم يلأ بسددب  صيعبي ددة 

ب ادصرة  دب صد ن ًّ دب  م يك ًّ ص  مفهيم صينقد دا صت تنبد  د تغ  . فعب سي  نشدبهد أدصيدةم تفبهعم  تحديدم

ب يالسددتحيص  علددى صيعددبيم   ت ييجددد خ ددبر ابيدد  مددا صألسدد . فعددب     ددب صدد ن ًّ ب  م يك ًّ صيعددبيم    صدد صعم

 زين صيقيى صيجديدة. صيعؤسأب  صيد ي ة سي  تتم إعبدة ه كلتهب أعب يتعبشى ما ميص

ص صيش فب  صيتا فبنت يديهب  صيكبسش صأل ل من صألزمة ها صيتقن ة  دا فبدة صيعجبت    تحديدم

نعيحب  ددا صيأد ط ة علدى صيعدبيم مدن خدالل صيتقن دة  دعدب يعلكدي  مدن أ بندب   معليمدب  عدن 

ا فبسد ي  ف   د  صألد صد حيل صيعبيم ت تعلكه صيحكيمب  صي سع ة عن ميصنن هب.  سي  يكدي  هندب

 سيصء على صينع د صيأ بسا    صت تنبد . 

فعب  نه سي  يكي  هنبا عيدة  يدي أشدكا   دا يلحدد د صت تندبدية علدى مأدتيى صيد يدة 

ط ية  إ ص مب صستطبعت صيد ل صييصع ة    يكي  يديهب د رص  صانتب  صيكبملة. دقدد فبندت  ت تدزصل  صيق 

 ل. جبئحة فير نب صبدمةم يك    من صيد 

 مجعا صيقيل إنه أبي غم معب صدر من تن ؤص  أةا  صييأبء علدى صت تندبد صيعدبيعا  دلدن تكدي  

نهبئ ة  أا تعتعد على مدى نيل صيفت ة صيالزمة يلتعبدا   أبيتبيا مدى نجبح صيأ بسب   صاجد صءص  

تَخعة.   صيع 
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  . صألا  صت تنبد  يجبئحة فير نب على صت تنبد صيعحلى صيأعيد 

د عب يتعلق أبت تنبد صيعحلدا  اادبر جبئحدة فير ندب  دإنندب يأدنب أععدزل ععدب يحدد  ددا صيعدبيم  

م مددن أدد صما  مأددبعدص  دلددن تتعدددى فينهددب مأددبعدص  يتخف دد  صألادد   يدد س محدديا   دددِّ  مهعددب   

دبت تنبد صيعبيعا دا ف    من صيتقدي ص  أد  صيدخيل دا رفيد   هنبا َمن يتعددى  يد  أتشد  هه 

ا صيعبم   صيع  من صيععكن    يأتع  إيى مب أعد صي أا صأل ل من صيعبم صيقدبدم.  يكدن هدا أدال أبيشل

م درس ددا إدصرة صألزمدب    إيجدبد صيحلديل  ش  د صة خبصة يلعشبريا صينغ  ة  صيعتيسدطة يدتعلُّ

 يلتعبدا  صيتة لم ما صأل ضبع صيحبي ة  صيقبدمة. 

 تنبد صيأعيد  دا مأ  ته أعد صيععا أعتطل ب   يم يكن  أبء فير نب   ل صخت بر يدخله صت

  دهعص صت تنبد خبَض صخت برص  ف   ة من   ا    نج  د هب  تجب زهب أبمت بز  أ دد    صخت دبر 2030رؤية 

فير نب يياُّ صأل يى  صألعن  على صانال  حتى هعا صيلحيدة   ت يأدتط ا تجدب زا إت صت تندبدص  

دن نعدي صت تندبد صيأدعيد  خدالل  - أكا تفبؤل  -ق قة صيقيية صي صسخة صي ن ب . صيح دا تحأُّ هدا تي ُّ

%    د يعيد  ي  إيى صيزيبدص  صيك   ة دا إنتب  صيدنفا صيخدبم  6هعص صيعبم أدرجة ف   ة    د ينا إيى 

%   ستؤد  زيبدة إنتب  صيغبز  صي ددء ددا تشدغ ا مندفبة جدبزص  13    ينعي صيقطبع صينفطا أنأ ة 

  2030. فعب    صستع صر تنف ع رؤيدة صيععلكدة 2020ينبتا صيعحلا صاجعبيا يقطبع صينفا دا إيى تعزيز ص

ا  ح ِّ نة دا مختل  أ صما صي ؤية  س كي  صيع  من خالل صيتط  ق صيد  ق ياليتزصمب  صيتفن ل ة صيعضعَّ

نددبد صيدد ئ س يال تنددبد غ دد  صينفطددا.  يعت دد  نطددب  صيتددةا  ص  صيعحتعلددة يف دد  س فير نددب علددى ص ت

صيععلكة غ   مؤفد إيى حدد ف  د   دبيأدعيدية صتخدع  صيعديدَد مدن صاجد صءص  صتحت صزيدة يعندا صنتشدبر 

صيف   س   يكن دا صينهبيدة هدعص يد س سديى  جده  صحدد   صييجده صاخد  هدي صنتشدبر صيف د  س ددا 

يعبيع دة مختل   نحبء صيعبيم يفت ة غ   محددة   رأعب يدؤد  إيدى صضدط صب  صسدا  دصئدم ددا صيتجدبرة ص

ب عق ةم  خ ى  مبم صت تنبد صيعحلا.2020 صينبتا صيننبعا عبم      هي مب س كي  حتعم

 يعع دة صألا  صت تنبد  ألزمة فير نب على صت تنبد صيأدعيد  ت أدد مدن إدرصا صيفد   أد ن 

م حلة رصد صألا   م حلة تحف ز صت تنبد دا جبن ا صيع ض  صيطلدش.  مدن  هدم صيععدبي   صيتدا يجدش 

   نعتعددد عل هددب  هددا متبأعددة معدددل نعددي صاصددبأب  خددالل صيفتدد ة صيعبضدد ة   نأدد ة صيتعددبدا مددن 

ر هللا  -صيعنبأ ن خالل صيفت ة نفأهب.  م حلة صي صد تكي  عندمب ي تفا معدل نعي صاصبأب    -ت  دَّ

ت صزيددة  مددا صنخفددبض نأدد ة صيتعددبدا مددن صيعنددبأ ن   صيتددا تأددتلزم صتخددبَ  صيعزيددد مددن صاجدد صءص  صتح

ز  ص   صأل ييية تكي  يانشطة صيتدا ت عدزِّ    تهب ين غا صيععا على رصد صألا  دا صألنشطة صألف   تةا  م

ب  خدمب  ض  رية حبل تةاَّ   سلألة صامددصدص   جبنش صيع ض فبيننبعب  صيينن ة صيتا ت يدِّ  سلعم

هدب علدى صت تندبد صيأدعيد   صيعبيع ة.   د يكي  من صيع ك  صتنتهبء مدن رصدد جع دا صاادبر   ععق

 عل ه  ت أد من صيععا صيح    يتحف ز جبنش صيطلش  صيع ض أشكا متيصز    تحف ز جبندش صيعد ض 

دددا هددعا صيع حلددة صيددع  س أددبعد أط يقددة م بشدد ة  غ دد  م بشدد ة دددا صيأدد ط ة علددى صسددتق صر 

ا صيح ييددة مأددتييب  صألسددعبر   مددن َاددمَّ تحف ددز جبنددش صيطلددش  مددن خددالل تقلدد ف صددبدرص  صيأددل

 صتست صت ج ة  ص  صألمن صيغعصئا  صيد صئا  غ  هب  أجبنش خفم صيتكبي   صيتشغ ل ة.  مدن صيعهدم 

دا هعا صيع حلة صينيد  ددا إمكبن دة تدين ن ف  د  مدن صيندنبعب  صيغعصئ دة  صيد صئ دة  صيعأدتلزمب  

ا    م حلددة.  صألجهددزة صيط  ددة.  صيحلدديل صيعنطق ددة يددن تكددي   صضددحةم حتددى تتضدد  صي ؤيددة  نحددن ددد

دق صألمد  أدةر صح صي شد     حأبأب  صألا  صت تنبد   صي أ   صيخأدبرة حأبسدة  صدع ة يلغبيدة إ ص تعلَّ

 عل نب ددا هدعا صيع حلدة ميصزندة مندلحة صيععديم  صدحتهم مقبأدا صيعندلحة صت تندبدية.  يعكدن 

ندد ن أددإدصرة صيتيصدد ة أتكل دد  صيعزيددد مددن صيعفكدد ين  صي ددبح  ن صت تنددبدي ن  صيأ بسدد  ن  صيعخت

دددب يل  بندددب   صيععليمدددب  صينبتجدددة عدددن هدددعا  صألزمدددب   صيكددديصر  يععدددا صيدرصسدددب  صيعلع دددة  دقم
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ب    ُّ  يع ه    يجش صيع  صيعأتفبد  صيدرسصألزمة.  شخف يععا دا صيقطبعدب  صيعتضد رة ص تندبديًّ

ص ي  عنة فا شاء دا ش فته ي تعكن من صيتعبدا أشكا س   يا. من هعا صألزمة     ي خطا ديرم

دا صيععلكة تةا   سدل  بم أةزمدة د د  س فير ندب  منهدب ص تنبدية  تش     هنبا  طبعب  

 طبع صيتندن ا صيعد ت ا أبيعأدتهل     طدبع صي يبضدة  صيأد بحة  صيت د ده أبعت دبرا مدن صيكعبي دب   

ند ش   طبع صينقا صيجي  فعب هي مع      صض .  مب صيتةاُّ  صايجدبأا دبتعتقدبد  نده سد كي  مدن ن

صيأعيدة دا صيقيى صيعبملة   صنخفبض صيتأت    تطيي   ف   دا صستخدصمب  صيتقن ة.  صيعدةميل    

يكددي  مددن إيجبأ ددب  هددعا صألزمددة إنشددبء  زصرة يل حدد  صيعلعددا يفنددا صيتعلدد م صيجددبمعا عددن صي حدد  

ه.  صيتطيي   ت ح  هعا صييزصرة ضعن مجدبت  مختلفدة ددا تطديي  صيقطدبع صيط دا   جهزتده   د يتد

 رأعب يكي  من صيتةا  ص  صت تنبدية يهدعا صألزمدة صرتفدبع مأدتيى صعتعبدندب علدى إمكبن بتندب صيعحل دة  

 على ر سهب  طبعندب صيخدبص صيدع   ا دت علدى مد ِّ صيعقديد صعتعبديدة م تفعدة أبيعقبرندة مدا صيقطدبع 

 صيخبص صألجن ا صيع  ا ت ضع  صعتعبديته أعؤش ص   صضحة.

تةا   جبئحدة فير ندب علدى صت تندبد صيعحلدا     صيعحتديى صيعحلدا أل   ي الحظ دا س ب  تحل ا 

نتةجدة  دإنشدبء ه ئدة  د ية إْ  يم يكن إحدى صي فدبئز صتسدت صت ج ة يهدب  دهدا تَعددُّ د يدةم رعييدةم  غ د  م 

تختفُّ أبيعحتيى صيعحلا تحت صسم )ه ئة صيعحتيى صيعحلدا  صيعشدت يب  صيحكيم دة  تَعددُّ أدبدرةم  صَ  

عد   س بسا  ص تنبد  دا ا   صحد   حتى يتعكن صيعحتيى صيعحلا من صي  دب   صينعدي صيعأدتع ين   أ 

َعدَّ يه مقيمب    نشدطة  ص  م تكدزص  تحف زيدة   م تكدزص  مدر سدة تتفدق  صامكبندب   ت أد    ت 

ا صيدع  صيط  ع ة  غ   صيط  ع دة صيتدا تزخد  أهدب صيد الد  ددبيعحتيى صيعحلدا يَعددُّ صيعخدز َ  صتسدت صت ج

يأبعد   َّ د ية    تأدتغنا عدن غ  هدب ددا مجدبت  عددة  دفدا م دا هدعا صألزمدة صيعتعلقدة أيأدبء 

فير نب  غ  هب من صألزمب  تةتا صيحبجة إيى صتستفبدة مدن  عدبء صيعحتديى صيعحلدا مدن خدالل مدب تدمَّ 

ب. أ قم  أنبؤا  تحن له م 

لت أإعبدة ه  كلة صت تنبد صيأعيد  نحي صت تنبد  تجدر صاشبرة إيى    جبئحة فير نب  د عجَّ

    ددد صنعكدس  يد  ددا خطددا 2030صي  عا  صيدع   فبندت صيععلكدة   صدالم سدبئ ةم إي ده ضدعن رؤيدة 

ل  15 جهديد صيحكيمدة ددا صيتحيل صي  عا  ح   تقت ب من  بئعة  دضدا  دب ددا صيتحديُّ دب عبيع ًّ نعي جم

ل   تنع ددة صيعحتدديى صيعحلدددا   تعزيددز تنبدأددد ة صي  عدا  صتأتكدبر   تطييددد   تحأدد ن منددبا صألععددب

صت تنددبد   تحأددد ن ت ت دددش صيععلكددة دددا صيعؤشددد ص  صيد ي ددددة  ح دددد   ثهدددد  تق يدددد  معبرسددددة 

 فددزةم دددا ت ت دددش صيععلكدددة  -صيددع   صدددرا صي ندد  صيد يددا حدي ددمب  -م 2020 نشددطة صألععبل يعددبم 

د يدددة   190مدددن أ دددن  62م ت دددة  يتندددا إيدى صيع ت دددة  30ية معبرسددة صألععبل أد مددن نبح ددة سددهي

دددا صيعددبم صيأددبأق  ح   جددبء  صيععلكددة دددا صيع ت ددة صأل يدددى ضعدددن  92  يدد  مقبأددا صيع ت ددة 

ددن ت ت ددش صيععلكددة أ ددم  يدد  تحأُّ  36 الاددة م صفددز إيدى صيع ت دددة  بئعددة  دضا عشدد  د ل. فعددب دعَّ

دددا تق يدد  صيتنبدأدد ة صيعبيعددا صيددع  يندددرا صيعنتدددى صت تنبد  صيعبيعددا. فعددب ثهدد   جهدديد 

ل صيه كلددددا ت تنبدهددددب    يدددد  مددددن خددددالل صعتعددددبد تقن ددددة  صيععلكددددة جل ددددةم دددددا ععل ددددة صيتحدددديُّ

دب   يدعدددم هدددعا صينت جدددة صينشددد  صيأدد يا  38دددا صيع ت دددة  صيععليمددب   صتتنددبت   يتن دد  عبيع ًّ

ددن مؤشدد  صيقدددرة  يتقن دة صينطدب  صيع يدم  صيزيدبدة صيك  دد ة دددا مأددتخدما صانت نددت. فعددب تحأَّ

مأدتيى     يد  مدن خدالل صيزيدبدة ددا نل دب  أد صءة صتختد صع  36علدى صتأتدكبر يت ن د  ددا صيع فدز 

صانفب  علدى صي حد   صيتطييد .  د عدب يخدف تق يد  صيتنبدأد ة صيعبيعدا صيندبدر عدن صيععهدد صيد يدا 

م أ ددن صيددد ل صألف د  تنبدأدد ة أدددIMDيلتنع دة صادصريدة ) قدت صيععلكدة  ف   تقددُّ ص   13   دقدد حقَّ م فددزم

. 26يتحتدا صيع فدز   أ دن  ف   صيدد ل تنبدأد ةم

ي قى من صيعهدم صاشدبرة إيدى    صيتطديرص  صيتدا حددات مندع خعدس سدنيص  علدى مأدتيى  

صت تنبد صيعحلا  سبعد  على صيحدِّ من صيتةا  ص  صيأل  ة يجبئحة فير نب علدى صيعددى صيقند     يكدن 
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ددب صتعتقددبد    صااددبر صايجبأ ددة علددى صيعدددى صيعتيسددا  ف دد  أك  دد  مددا تحق ددق  هدددص  صسددت صت ج ة   يضم

ععلكة من خالل مب يحد  يقطبع صيطب ة على مأدتيى صيعدبيم   صيدع   ا تدت صيععلكدة  نهدب صيقبئدد يل

صيعؤا  د ه على مأتيى صيعبيم   تع   متى  ف   تتح ا.  يعا مب حدد  يأدبعد ددا إعدبدة صينيد  

دا أعم صيتيجهب    صيععا على    يكي  يددينب  ددر  متزصيدد مدن صتفتفدبء صيدعصتا  فبمدا صيدد رص  

ب د عب يخفُّ صألمن صيغعصئا  صيتقنا  صينحا.   صانتبج ة  خنيصم

 

  .صألا  صت تنبد  يجبئحة فير نب على صيش فب  صيك   ة 

ص تلد  دهد عب ي ت ا أبألا  صت تنبد  علدى مأدتيى صيشد فب  صيك  د ة   ندبا شد فب   تحديددم

سدي   -صيندنبعا  صي لديا تشد نصيتا صست ع   دا تقن ب  صيعأتق ا من إنت نت صألش بء  صيدعفبء 

 تكي  صيعأتف د صألف   معب حد .

دب حدد  أل   صألخد ى صيش فب  صيك   ةيكن دا صيعقبأا دإ  اعة صيعديد من  يدم تكدن أعندةى ععَّ

منشةة  خ ى صغ  ة    متيسطة    دي  صيعتيسطة نت جة يجبئحدة فير ندب   يكدن د    دندى شد  

من غ  هدب  إت إنده ددا حدبل إنبيدة  مدد     زمدة ت شد      دإ  صيعنشآ  صيك   ة تياُّ  دنى خطيرةم 

دب  ب ج صء    ض مبي ة    عدم تلق هب حقي م ب إْ  فبنت  د تك َّد  ديينم صيتةا   س طبيهب فغ  هب  خنيصم

 مبي ة يهب أعديين ب  من يد  ععالئهب يأ ش    اخ . 

ا دددا جع ددا صتتج بهددب  يتخفدد م صيتكددبي     ددد أددد   صيشدد فب  صيك  دد ة أبيفعددا دددا صيتحدد ُّ

  أ زهددب تكددبي   صيعدديثف ن  معددب سدد نتا عندده تأدد ي  صيك  دد   تخفدد م صي  صتددش   مددن  إجددبزص  

ب فلعب نبيت  زمة جبئحة فير نب. ص   صألا  عع قم  يلعيثف ن. س كي  صأليم شديدم

 من صيعقت حب  صيتا يعكن درصستهب على مأتيى صيععلكة دا هدعص صينددد     تقديم شد فة 

 ي فش فة  نن ة رصئدة أعب يلا: رصمك

إنشبء ش فة صستكشب  د ي ة  شد صء شد فب  نفط دة صدغ  ة  متيسدطة تقديم أتطيي هدب  -1

ن صألسعبر إمب صي  ا  صيتخبر     صتحتفبظ أ عضهب  ص  صألمبفن   إضبدة صحت بن ب    عند تحأُّ

 صيعهعة. 

نهدب. رأعدب هندب يكدي  صتستحيص  على ش فب  صغ  ة تعلد  تقن دة حدي دة ددا صيخددمب   تين  -2

 صند   صتست عبرص  صيعبمة هي  رصع صتست عبر.

صتسددتحيص  علددى شدد فب  يلنددنبعب  صيعأددك ية  تقن ددب  صيع ددبا  صيطب ددة صيعتجددددة  صيزرصعددة  -3

  صي نبء  صيعفبء صتصطنبعا   غ    ي .

 

  .صألا  صت تنبد  يجبئحة فير نب على صيعنشآ  صينغ  ة  صيعتيسطة 

ح ِّا صألسبس يلنهيض أبت تنبدص  صيعحل ة  دهدا تعد صيعنشآ  صي نغ  ة  صيعتيسطة صيع 

ب صيعنتجب  أيِّ  صي ئ س أل  منتا خنيصم صيعحل ة   أبيتبيا دإ  مأةية صتهتعدبم أهدب   صيخدمب  صيع 

 صيي ي  معهب  أجبن هب  على صيدد صم يَعددُّ  حدد  هدم صيعيصمدا صألسبسد ة يددعم صت تندبد صيديننا 

 فكا.

صاابر صت تنبدية صيأل  ة صيتا نبيت صيعنشدآ  صيندغ  ة  صيعتيسدطة ددا صيععلكدة    يتالدا

طبي ة متي عة أدععهب   يكنَّ صيد ية فبنت  سد َع ددا صيتفك د    ضدا صيحلديل مدن خدالل  فب  اعة م 

عدة م بدرص  نيع ة  فتةج ا ددا أعم رسيم صيخدمب  صيحكيم ة  صي سيم صي لدية صيعأتحقة على 

 30طبع صيخبص يعدة االاة  شه    تةج ا تحن ا صي سيم صيجع ف ة على صيديصردص  يعددة منشآ  صيق
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ب مقبأا تقديم ضعب  أنيك   ي  ياشه  صي الاة صيقبدمة   تةج ا تيريد ض ي ة صيق عة صيعضدبدة  ييمم

  ض ي ة صيأدلا صتنتقبئ دة  ضد ي ة صيددخا   تةج دا تقدديم صا د صرص  صيزفييدة  تةج دا سددصد صيع دبي 

     ديل نل دب  2019صيعت ت ة عل هب   من  صيشهبدص  صيزفيية أال   يد عن مدة إ د صر صيعدبم صيعدبيا 

مة من  ة ا صيه ئة صيعبمة يلزفدبة  صيددخا   تفدييم  زيد  صيعبي دة  صيتقأ ا د   ش ط ددعة مقدَّ

عدبم يلعيصدقة على صا  صض  صاعفدبء مدن سددصد رسديم  عيصئدد صيقد  ض صيععنيحدة حتدى نهبيدة صي

صيحددبيا يع ددبدرة أ نددبما صسددتدصمة صيشدد فب    فددعي  تعكدد ن  صددحبب صألععددبل مددن تعديددد تةشدد  ص  

 شده  د    3صيخ     صيعيدة صيتا يم ت أتغا خالل مدة حي  صيدخيل  صيخ    من صيععلكدة يعددة 

ندرة صيتدا يدم ت أدتغا خدالل مددة حيد   مقبأا   تعك نهم من صست دصد رسيم تةش  ص  صيععا صيع 

 شه  د   مقبأا   صاعفبء من صيعقبأا صيعبيا علدى صييصدددين  3دخيل  صيخ       تعديدهب يعدة صي

 شده  د    3   تعديدد إ بمدبتهم يعددة 2020صيعنته ة إ بمبتهم من تبريخه  حتى نهبية شه  يين دي 

 مقبأا   غ  هب من صيع بدرص   صي  صما صيتا تدعم ص تنبدنب. 

مدة يادد صد  يعنشدآ  صيقطدبع صيخدبص   صيتي ا  نه فلعب زصد صيددع م صيحكديما  صيحديصدز صيعقدَّ

ب يك    من صاابر صت تنبدية صيكبرا ة   دا  ب صست ب  ًّ  فبنت  ت  ة صيتنف ع س يعة  دأ كي   ي  عالجم

دا حدد اهب   يكددن  حدد اهب. صيعشدكلة ي أدت ددا صاادبر صيتدا ن صهدب    ندتعكن مدن صستشد صدهب  تي ُّ

ضدب  تكعن صيعشكلة دا  دب  ي  عه  صيتن ؤ أده أأد ش جهلندب أعددة صألزمدة  ععقهدب حبي ًّ مب ت ي عكن تي ُّ

 يعي  صيعدد صيتا  د يأتغ  هب صيتعبدا أعد صنتهبء صألزمة  على مأتيى صيحكيمة    صيقطبع صيخبص. 
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 صيعحير صي بي 

  19-فيد د)عد دا ثا جبئحة صيتعل م عن أ  

 

 

 

 صيعحب ر:

 18 صيتيص ب . •

 تق  م تج أة صيتعل م عن أعد دا صيعؤسأب  صيتعل ع ة أبيععلكة •

 19  انبء  زمة جبئحة فير نب. 

 21 رؤية يعأتق ا صيتعل م عن أعد دا م حلة مب أعد جبئحة فير نب. •
 

 صيعشبرفي :

 : د. محعد صيعلحم  د. حعد صي  ي ن  د. سع د صيععيد . صيتعق ش صي ئ أة صيير ة •

 من  عضبء ملتقى  س بر.  23)صيعتدصخلي   •

 

 إدصرة صيحيصر:

 د. هند صيخل فة •
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 أهم التوصيات

إعددصد صسددت صت ج ة متكبملددة يلتعلد م عددن أعددد يدمجده دددا م صحددا صيتعلد م صيعختلفددة  صيتعلدد م 

صيخبص  تكي  أبيتنأ ق أ ن  زصرة صيتعلد م  ه ئدة تقدييم صيتعلد م  ه ئدة صتتندبت   تقن دة 

ضددعب   مددن صيععليمددب  يضدد ا صيأ بسددب   صاجدد صءص   صيتخطدد ا يالحت بجددب  صيتقن ددة  

 .صيععليمب 

تيث    أنبء أ صما صيتعل م صيعتف د عن أعد يت س خ مهدبرص  صيطل دة صيخبصدة أدبيتيصز  

 ما صيتعل م صيعنتيم. 

أنبء نيبم متكبما ادصرة صيتعل م عن أعد أنفته خ بر صست صت جا  بدم  أقية من ح   

 تنع م صيعحتيى صي  عا   اي ب  صيتنف ع   صيحيفعة   ضد ا  د ص  صيتقدييم صيتخط ا 

   غ  هب.

نى تحت ة متكبملة تضعن نجبح تط   . ق س بسة صيتعل م عن أعدتةس س أ 

تدديد   صي  ئددة صيتعل ع ددة صيعنبسدد ة  صيعطليأددة يجع ددا صيطل ددة دددا منددبزيهم   ضددا 

 .أ صما  م بدرص  يعأبندتهم دا تيد   صتحت بجب  صيتقن ة صيالزمة
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  تق  م تج أة صيتعل م عن أعد دا صيعؤسأب  صيتعل ع ة أبيععلكة  انبء  زمة

 جبئحة فير نب.

: إيجبأ ب  صيتعل م عن أعد:     تم

أ ز   أقية  هع ة صيتعل م عن أعد دا ثا جبئحة فير نب صيتا تندزصل نعد ف تفبصد لهب ييمدبم 

صيأعيدية من صيد ل صيأ ب ة دا تيد   صيتقن ة صيتا تأبعد على  ي  أعب ح بنب هللا من أ يم.  فبنت 

مدخيل ص تنبد  معتبز   درة علدى تديد   صألجهدزة  صي ن دة صيتحت دة يهدعص صيتعلد م مدن خدالل شد كة 

صتنبت   ييدة.  ددا صييص دا اعدة ديصئدد يهدعص صينديع مدن صيتعلد م ددا ثدا صألزمدة   يد  علدى عددة 

 ص تنبدية  صجتعبع ة  ييجأت ة  يعكن تيض حهب د عب يلا: مأتييب 

دإنندب نبيعدب عبن ندب مدن عددم تديد  صيع دبنا صيعنبسد ة يلعددصرس  على صيندع د صت تندبد : •

  ض ة صيعددصرس صيعأدتةج ة صيتدا  دد تكدي  معي دب يلععل دة صيت أييدة  صيتعل ع دة   يد  

أأ ش نقف صيع صدق    تيصضعهب. فعب    أنبء مدصرس حدي ة مكل  يلغبية   جديد تعلد م 

صيتعل ع دة مدن خدالل م دبنا صدغ  ة  عن أعد س حا هعا صيعشكلة  إ  يعكن إدصرة صيععل ة

تضم مكبتش مجهزة أتقن ة حدي ة. هعص صيتيجده سد خلق  دد  مدبيا أح د  يدتم تيج هده إيدى 

 طبعددب   خدد ى  ف دد  إيحبحددب فبينددحة  صاسددكب   صي عبيددة صتجتعبع ددة  صيتنددن ا  صي حددي  

 صيعلع ة.

ا   صيهجد ة دإ  صيتعل م عن أعد س خف  مدن صيحد صا صيأدكبن على صيعأتيى صيليجأتا: •

من صي ي  إيى صيعد    صيضغا على صيط   أأ ش صيتنقا  صيح فة صيع  رية صيععتدبدة. يدن 

ن ى صيك    من صيأ برص  دا ن  نب ينقا صيطل ة معب س نعكس على تحأدن صي  ئدة  نقدبء 

صيهيصء  صنخفبض مأتييب  صيتلي . فعب    صيتعل م عن أعدد سد حد مدن صنتشدبر صألمد صض 

 صيطل ة  خبصة دا دنا صيشتبء أأ ش تالصقهم دا دنيل مكتية. صأل أئة أ ن 

مشدكال  س أدبعد ف  د صم ددا صيحدد مدن دإ  صيتعل م عدن أعدد على صيعأتيى صتجتعبعا:  •

م ا صيتنع   مب يعن ه  جديد  عددصد ف  د ة مدن صيتالم دع ددا مكدب   صحدد يندعش صيأد ط ة 

إيقددبع صيعقددبب علددى  علدد هم مددن   ددا معلعدد ن ت يتدديد    علددى صددالح ب  فبد ددة دددا

صيعخطئدد ن.  يضددبم دددبيتعل م عددن أعددد س أددبعد دددا ععل ددة دمددا أعددم صيفئددب  مددن     

 صتحت بجب  صيخبصة ما    صنهم من صيطل ة د   تكلفة أبهية.

 دا سد ب  متندا  تكشد  صيقد صءة صيتحل ل دة أخنديص مددى منفعدة صيتعلد م عدن أعدد مدن 

أل  ب   صايجبأ دب  مدن هدعا صيأ بسدة صيتعل ع دة صيتدا عدمهب يهعص صينها صيتعل عا  أععنى  د   صي

 تعد  ديعة  حدي ة دا صيي ت نفأه ععب يلا:

 صاسهبم دا ردا صيعأتييب  صي قبد ة   صيعلع ة   صتجتعبع ة أ ن صألد صد. .1

يخف  من ضع  صامكبن ب  صيتا تعبنا منهب أعم مؤسأب  صيتعل م صيعبم  صيعدبيا علدى حدد  .2

 سيصء. 

قلا من صي .3 ف   ب  صيف دية أ ن صيطالب  عند  ضا صيعنبدر صيتعل ع دة صيعتنيعدة أد ن يدد  فدا ي 

تعلم  دضال عن تقديم صيدعم صيكبما يلعؤسأب  صيتعل ع ة أكا مب تحتبجه يتنتا تعل عبم دعدبتم  م 

 من  سبئا  تقن ب  تعل م.

 ن  ح د  يعكنده دت  صادب  دا صترتقبء صييث فا يعن دبته  طبر صيتعل م صيعنتيم من صيعيثف .4

  ي  من صيدرصسة  صيععا دا     صحد. 

ييد  صيي ت  صيجهد  فعب يحفز صيعتعلم على صفتأبب  ف    در من صيعهبرص   صيتحن ا صيعلعا   .5

 ني صم يت ف ز صيععل ة صيتعل ع ة دقا على صيعحتيى صيدرصسا د   صيتطلا إيى    جيصنش  خ ى.
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بم    ي  من خالل صخت بر صيعنبدر صيتدا يأدتيحا منهدب يأبعد صيف د على صتعتعبد على نفأه فل  .6

معليمبته أعصته د   تةا   من صيغ     هعص هي صيهد  صألسبس يلتحيل من س بسة صيتعل م إيدى 

 س بسة صيتعلم. 

مالئعة صيتعل م عن أعد يكبدة صألد صد سيصء فب  محبض صم    نبي دبم  دتتدةتى هندب صيع  ندة صيعتع لدة  .7

يخ برص   مبم صيعتعلم  دقبم ي غ ته دا صيعشبرفة أةريح ة مطلقة فينده ددا أ تده أإتبحة صيعجبل  ص

  أ ن  هله. 

 

 ابن بم: سل  ب  صيتعل م عن أعد:

 صرتفبع صيتكلفة صيعبدية يالنضعبم يهعص صينيع من صيتعل م. .1

عدم تقّ ا أعم صيعجتععب  يهعص صينيع من صيتعل م  صعتقبدص    هدعص صيدنعا صيتعل عدا ت يأدبعد  .2

 على تيد   د ص ععا  يعقبرنته أبيتعل م صينيبما صيع  يتطلش صيحضير دا صيقبعب  صيدرصس ة. 

شعير صيطالب    حنييهم على صيتعل م فع ا تعل م   ي دبء  مديرهم ددا صيعندبزل      صيق عدة  .3

 عل عة يم تنا إيى صيطعيح. صيت

عدم تيد   إتبحة صيتقن ة صيحدي ة على  جزصء من صيعأبحة صيجغ صد ة يل الد  معب يح م صي عم مدن  .4

صيتيصصا صيععلا أ ن صيطالب   سدبتعتهم  دضدال عدن صييد    صت تندبدية يددى أعدم صألسد  

 صيتا ت تعكنهم من صيحنيل على صألجهزة صيحبسيأ ة صيعطيرة. 

اشبرة إيى جبنش مهم يتعلق أة  صيتعل م صتعت بد  ت يتي   على إينبل صيععليمة أا  تجدر ص

يعتد ألف   من  ي  ح د  يغطدا صيجيصندش صألخال  دة  صيأدليف ة  صتجتعبع دة أباضدبدة إيدى ععل دة 

صيتق د م يلعحندلة صيعلع دة  فدعي  صيجيصنددش صيشخند ة. ي ندى علدى هددعص صيتق د م صيك  د  مدن صيقدد صرص  

 يل دددا صيع صحددا صألعلددى يلدرصسددة  فددعي  صيحنديل علددى  ث فددة    ت   ددة أبيععددا    تندد ي  فدبيق

يلععبرسة. يعي  صنحند  صيتعلد م عدن أعدد ددا أدصيبتده أععل دة إيندبل صيععليمدة.  تطدير   سدبي ش 

صيتق ددد م صيعلعدددا يلتعلددد م عدددن أعدددد   صددد حت شددد يكب مالزمدددب ددددا صيك  ددد  مدددن صيجبمعدددب  يع حلدددة 

 ععل ة تق  م  دصء صيطالب يليصج ب . صي كبييرييس دا 

 يضبم من صيعهم صييضا دا صتعت بر    أعم صيعجبت  صيعلع ة ت ت ا أتجبرب علع ة  ت يعكن 

ععلهب عن أعد. دا صيي ت صيحبيا يتم تطيي  دنيل صدت صض ة  ص   أعبد االا دة تعكدن صيطبيدش مدن 

فندا يهدب إت  نهدب ي أدت أع دا صيععبرسدة ععا صيتج أة دا صييص ا صتدت صضدا   مدا جديدة صيععدا صي

صي د يدة صيفعل ددة.  هنبيدد  صستشدد ص  تسددتخدصم صيطبأعددب  االا ددة صألأعددبد  ح دد  يأددتط ا صيطبيددش 

 ن بعة صيتج أة  صيتا يحنا عل هب إيكت  ن ب  يكن ي قى جزء صاش ص  من   ا صيععلم.  

من صيعشبفا صت تندبدية )غدالء   مب تم  ف ا حيل إمكبن ة    يكي  صيتعل م عن أعد حال يك   

صيع بنا صيعدرس ة  صيتهبم م ت ب  صيععلع ن معيم م زصن ب  صيعؤسأب  صيتعل ع دة    صيعشدكال  

صيليجأت ة    صتجتعبع ة  يعكن    يكي  حق ق ب دا   ته يععبيجة  زمة فير نب صيحبي ة    غ  هب من 

فبمال عن صيتعل م صيكالس يك دصخا صيعددصرس  صألزمب   يكن ت يعكن    يكي  صيتعل م عن أعد عيضب

 من ام سنيا أحبجة يلع بنا صيعدرس ة  صيععلع ن. صيطالب أحبجة ي س دقا يلتعلم أدا يليجديد 

صانأددبنا  صيتفبعددا  ععددا  نشددطة إنأددبن ة مشددت فة  صيشددعير  نهددم مخلي ددب  ادم ددة  ي أددت 

 إيكت  ن ة.

أددتيى صيتعلدد م عددن أعددد      ت تةخددعنب إننددب أحبجددة إيددى تقددييم دعلددا حق قددا يلجدديدة دددا م

صيعبنفة    صي ح  عن تيد   م زصن ب  ص تنبدية يك ندعي  ن تها د حب أيص ا صيتعل م عن أعد.  مدن 

صيععكن دعال  جيد مق رص  درصس ة  أحد د  ل لة جدص دا إنبر صيتعل م عن أعد. يكن إ  تم صيتيسا 

دص يدم تدتعلم دعدال.  ص دا صيععلعد ن صي ديم دا  ي  دبيخشد ة  نندب سنحندا علدى مخ جدب  هشدة جد
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 صيععلعددب  يندديء أددبيك    مددن صيعشددكال  صيتددا  د زهددب صيتعلدد م عددن أعددد   يعكددن سددؤصيهم عنهددب 

 حن هب  س درا صيعأؤ ل ح نهب    صيعين تعدبنيص أد  ح إيجبأ دة مدا نعدا صيتعلد م عدن أعدد هدم 

ععل ة صيتعلم  يعص من صيعهم    ت تكي  دئب   ل لة جبدة فبنيص دا أ ئة صجتعبع ة تح هم  تهئي يهم 

 تج أة صيتعل م عن أعد صتضط صرية صي يم  نعي جب يتخع دا ضيئه   صرص  صست صت ج ة.

 أددبي غم مددن صيتأدده ال  صيعج  ددة  صيعتقدمددة صيتددا ييد هددب نيددبم صيتعلدد م عددن أعددد  حدد ص 

دددا مجددبل صألفددبديعا  صيقددبئع ن عل دده علددى تددعي ا  معبيجددة فددا صينددعيأب   إت    أعددم صيعددبمل ن

 صجهيص عز    ه  ب  ت  ي ص  ت نهبية يهب مدن   دا صيطل دة أندعيأب   حجدا مختلقدة   أدبي غم 

من صيح ص على صحتيصئهم  دععهدم  تشدج عهم. أدا صسدتخدم صيد عم إمكبندبتهم   فبئدبتهم ددا 

ا أعضددهم صيهدد  ب  صيددتحجا    أدددعيص أبأتكددبر  سددبي ش يلغددف   ددت صتخت ددبر    أدددعيص أبيتعددب   مدد

صي عم ي س أبيتعل م أا أبيتحبيا على صيععلم  على صتخت دبر  يدعص يجدش    يكدي  صيجهدد صيعأدتق لا 

دا غ س   م  حش صيتعل م  ن ع صيغف  مب شبأهه من  خال  ب   أل  هعص يعد مؤشد  خطد . حتدى 

يععتعدد علدى عددة عندمب يتم صستخدصم  سليب صتخت بر صي ح ا  صألسئلة صيعفتيحة  صتخت بر صيعنزيدا ص

منبدر يإلجبأة عل ه  نجد أعم صيطالب يتعب ني  ما أعم صيعكبتش صيعتخننة يإلجبأدة علدى م دا 

تل  صتخت برص   صيعيضيع يحتب  إيى سن  يصن ن   نيعده يععب  دة م دا تلد  صيعكبتدش.. صيدخ   هدعا 

أحدد  صتده دهدي نيدبم من معضال  صيتعل م عن أعد  صيتا أحبجه يععبيجة.  مب نيبم صيتعل م عن أعد 

معها  متع ز يعدب د ده مدن تأده ال   خددمب  ألدصء فدا مدن صيععلدم    صيطبيدش  تقدديم صيعدبدة 

 صيعلع ة أةر ى  س لة معكنة.

 هنبا صيك    من صألسئلة يعكن    تط ح دا س ب  تج أة صيععلكة يلتعل م عن أعد دا ثدا 

 جبئحة فير نب  منهب:

ن أعد صا  أعد صيقد صرص  صيجديددة أإيغدبء صتمتحبندب  ف   يعكن   بس مخ جب  صيتعل م ع •

  نقا صيطالب جع عب إيى صيع حلة صيتبي ة  

مددب ن  عددة تج أددة صيعدددصرس صيأددعيدية دصخددا صيعددد  صيك دد ى يلتعلدد م عددن أعددد مقبرنددة  •

 أبيعنبنق صي يف ة  صينبئ ة  

مددب ن  عددة تج أددة صيعدددصرس صيأددعيدية يلتعلدد م عددن أعددد مقبرنددة أبيعدددصرس صألجن  ددة  •

  صيعدصرس صيعبيع ة دا صيعد  صيك  ى دصخا صيأعيدية  

 مب تج أة مدصرس صيعبيم دا صيتعل م عن أعد  ف   يعكن مقبرنتهب أبيتج أة صيأعيدية  •

نب  صيتعلد م عدن أعدد مب صيدر س صيعأتفبدة من فا  ي  يتيث فهب تحقب دا تعزيز من •

  صستخدصمه يدعم صيتعل م صيع بش  

 

   عد دا م حلة مب أعد جبئحة فير نب.رؤية يعأتق ا صيتعل م عن أ 

ددب مددا  دد صرص  صيد يددة أتعل ددق صيععددا صيتعل عددا  صألفددبديعا دددا جع ددا صيعؤسأددب   تجب أم

عد.  دا ثا هعص صيخ دبر صيتعل عدا  ه إيى خ بر صيتعل م عن أ  صيتعل ع ة  يلحد من صنتشبر فير نب  تم صيتيجُّ

ر صيطدبرئ صيددع  يجدة  يدده صيد يددة   نحدن يددم نته ددة يده أشددكا ج دد سدديصء مددن جبندش صيطددالب    صيكددبد

صيتعل عددا    مددن صيعؤسأددب  صيتعل ع ددة نفأددهب  نحتددب  إيددى تطدديي  صي ن ددة صيتحت ددة صي  ع ددة  خدديصدم 

صانت نت صيتا تدعم صيععل دة صيتعل ع دة صايكت  ن دة أشدكا خدبص   فبددة صيقطبعدب  صألخد ى أشدكا 

ه يلقنير عبم. د غم صينجبحب  صيتا تحققت دا ميصجهة جبئحة فير نب  إت  نه ت  ن    اعة أعم   ج

ع د صينيد  د ده  ددبيتعل م عدن أعدد   صيععدا عدن أعدد  ت يتةت دب  جد صَء ص تندبء  جهدزة  صيتقنا ت أد    ن 
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ييح ددة مددا أدد صما متيصضددعة تضددعهب صألجهددزة صيعختنددة د      تعلددم    تةسدد س أدد صما متكبملددة 

  دبعلة أط    صدت صض ة ها  سبس  دصء صألععبل  صيعهبم فعب ها على صيط  عة. 

  د يكي  من صيعالئم    ين   صانعي   صيتعل عا م فش مشت ا من صيعفهيم ن )عن أعد 

 صيتقل د   ي س دقدا ددا صيتخنندب   صيتدا تفد ض نفأدهب أبيععبرسدة ددا صيتجدبرب مدن خدالل 

صيعخت  ص    صيتط  قب  صيع دصن ة  أا  يضبم دا صيتخننب  صيني ية  صيتا يعكن تخط هب أبيتعل م عن 

مهبرص    درص  ت  نى من خالل صيععل ة صيتعل ع ة صيتقل دية )رأعب معيعهب غ   منهجا   أعد. هنبا

إدرصا تفبعلا أ ن صيعددرس  صيطل دة  أد ن صيطل دة  نفأدهم  صيتغلدش علدى صي هدبب صتجتعدبعا  أندبء 

صيندددص ب   صيتعددبر  ) دددا صيغبيددش صألج ددبل تتددزصمن دددا مختلدد  صيعنبصددش  صييثددبئ  صيحكيم ددة 

 يضبم أنبء صيقدرص  صيق بدية دا شخند ة صيطبيدش.  يضدبم صاحأدبس أبيتحدديب  صيتدا تيصجده  صيخبص   

صينفء أأ ش صيتقل ب  صتجتعبع ة  اابرهب م ا صيتفك  صألس     صيعخددرص    صتنحد ص    صارهدبب 

 ت نا صألدكبر صيضبية. صيععليمة صا   سها حنيتم  صستدعبء  معبيجة أأ ش تنيع  تطير  سبئا 

صيتقن ة  صانت نت  إت  نهدب ت سدخ ددا  جددص  صيطبيدش أأد ش صيتفبعدا ددا دنديل صيعدرسدة  صيتدا 

ي صدق تحن لهب أكلعة  ني ة من صيعدرس  /   تأبأق زمالئه دا منبدأته  تنف ق  تشج ا. نعدم 

 ها ردة دعا  إدصرة  معبيجة  زمة تستع صر صيتعل م دا  سا فير نب.

هب.  صيتعلد م عدن أعدد ضد  ر   حتعدا   مدن صيعهدم    يدتم زيدبدة إت    صيف ص تةتا ت تنبص

صعتعبدية  تني م صيتعل م عن أعد ما صيتعل م صيتقل د  ي شعا جع دا صيتخنندب  صيععل دة  صألدأ دة  

 مأتييب  صيتعل م صألسبسا  صيجبمعا  مب أعد صيجبمعا   تدعي ا صيندعيأب  صيتدا تيصجهده )دن دة  

  صجتعبع ة   ته ئة صيعنشآ  أعب يأها  يد  .  فدعي  مدن credential  بنين ة  تني ع ه  مندص  ة

صيض  ر  مشبرفة صيقطبع صيخبص أع  ض مغ ية دا صيحنيل علدى صيتقن دة صيالزمدة   صيععدا علدى 

تحأدد ن صتتنددبت   تقن ددة صيععليمددب    أ مج ددب  تعنددا أددبيتعل م أةسددعبر خبصددة....إيخ .  يكددن يددن 

صسة يعب م   أه صيععل ة صيتعل ع دة مدن صيتج أدة صيحبي دة  دمجهدب مدا يكي   ي  دعبل  ف   أد   در 

صيتجبرب صيأبأقة يهب  درصستهب من خدالل  رش ععدا مكيندة مدن جبمعبتندب صيعختلفدة )صايكت  ن دة  

 فب سدددت   أق دددة صيجبمعدددب  صي ئ أددد ة  اخدددعين ددددا صتعت دددبر صألأعدددبد صيجغ صد دددة   صت تندددبدية  

عجتعا  دال يزصل هنبا  ح بء عشيصئ ة  يغلدش عل هدب صيتقدبرب صينأد ا     صيعكينب  صيديعيغ صد ة يل

 صيع  ا  سيء صييضا صت تنبد .

  ي قا ض  ريبم دا هعص صانبر صيععا على مب يلا:

ددب يفلأددفة صيعقدد رص   • إعدددصد صسددت صت ج ة يلتعلدد م صايكت  نددا دددا فددا مؤسأددة تعل ع ددة  دقم

أشددكا د  ددق  تعددد  دقددبم يإلمكبنددب  صيعتبحددة يكددا صيدرصسدد ة أهددب علددى    تحدددد صألد صر د هددب 

 مؤسأة.

صيتةف د على  هع ة تكبما جع ا  نيعة صيتعل م صايكت  نا فخ بر صسدت صت جا  دبدم  أقدية  يحتدي   •

على نيبم متكبما ادصرة صيتعلم عن أعد  نيبم صيفنديل صتدت صضد ة  نيدبم صيعأدتيدع صي  عدا  

ألنيعة صيحبي ة  صيقبئعة فنيدبم صيق ديل  صيتأدج ا  نيدبم  نيعة إدصرة صيعحتييب  صي  ع ة ما ص

 عضبء ه ئة صيتدريس  نيبم صي  يد صايكت  نا  نيبم إدصرة صي سبئا صينن ة  غ  هب من صألنيعدة 

 صألخ ى.

 صتستفبدة من صيتجبرب صيعبيع ة يليصيل إيى منييمة متكبملة يلتعل م عن أعد. •

علدى شدهبدص  صيتعلد م عدن أعدد د      عيصئدق  صتعت ص  أشدكا رسدعا أشدهبدص  صيحبصدل ن  •

  صيتةف د على صألحق ة دا صيحنيل على د ص  ث ف ة منبس ة دا سي  صيععا.
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منبس ة صيعنبها صيدرصس ة  صي د صما صيتدري  دة صايكت  ن دة يلعد ض ددا تقن دب  صيتعلد م عدن أعدد   •

ب أإشد   ص  مجعيعدة مدن صيكفدبءص   تنع عهب  دق معبي   صيعق رص  صايكت  ن ة صيععتعدة عبيع م

 صيعلع ة صيعتخننة.

حدد  صيجهددب   ص  صيعال ددة دددا صيجبمعددب  علددى إ بمددة مزيددد مددن صيددد رص  صيتدري  ددة ألسددبتعة  •

 صيجبمعب  يتنع ة مهبرصتهم دا تنع م صيعق رص  صايكت  ن ة.

صيتق  م صيعأتع  يلعنبها  صي  صما صيتدري  ة صايكت  ن ة صي صم ة إيى تجييد صيعنبها  صيحنيل علدى  •

 نتبئا تحقق صيهد  يلعخ جب  صيتعل ع ة. 

 تحديد ميضيع صيتعل م عن أعد من ضعن صأل يييب   صيعن  صي ح  ة. •

ل جبهزيددة صيعكددب  صيععددا علددى تدديد   صي  ئددة صيتعل ع ددة صيعنبسدد ة يلطل ددة دددا صيعنددبزل مددن خددال •

 صيعنبس ة  صيعيه  صيعبم يلطل ة.

عد حتى تؤتا اعبرهب صيع جية. • م عن أ    جيد تنع م محكم  إدصرة على مأتيى عبل ي  صما صيتعلُّ

تنف ع أ صما تيعيية يكا صيفئب  )صيطل ة     ي بء  مديرهم   صيععلعد ن   صادصريد ن  انجدبح نيدبم  •

 صيتعل م عن أعد. 

زة صايكت  ن ة  مدى جبهزيتهب   ض  رة تيد   صيدعم صيفنا يلطالب  مدن خدالل صيتةفد من صألجه •

متخنندد ن يعكددن صيتيصصددا معهددم مددن خددالل  سددبئا صيتقن ددة صيحدي ددة  انددبء    ددب  صي دد  

 صتدت صضا.
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 صي صأاصيعحير 

  19-عد دا ثا جبئحة )فيد دعن أ   صيععا

 

 

 

 صيعحب ر:

 25 صيتيص ب . •

 26 تحيل صيععلكة يلععا عن أعد دا ثا جبئحة فير نب. ص ا  تحديب   •

 27 تةا  ص  صيععا عن أعد دا ثا  زمة جبئحة فير نب على صيعجتعا. •

 29 مأتق ا صيععا عن أعد دا م حلة مب أعد جبئحة فير نب. •
 

 صيعشبرفي :

 : د. زه   رضيص   د. ع دصيعزيز صيح  ب   د. سلطب  صيعير ا. صيتعق ش صيير ة صي ئ أة •

 من  عضبء ملتقى  س بر.  21)صيعتدصخلي :  •
 

 إدصرة صيحيصر:

 ريبض نجمد.  •
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 صيتيص ب . •

إنشبء يجنة  نن ة تضم صيجهب   ص  صيعال ة مدن صيقطدبع صيحكديما  صيخدبص  صيعددنا  ييضدا  .1

أ نبما  ننا  حيفعة يلععا عن أعد ددا صيقطبعدب  صي الادة علدى    يكدي  مدن  هدم  هدصدده 

 ردا نأ ة صيأعيدة دا صيقيى صيعبملة. 

 دددا صست شدددبد  دصئدددم يلععدددا عدددن أعدددد مدددن   دددا  زصرة صيعددديصرد صي شددد ية  صيتنع دددة  ضدددا دي .2

صتجتعبع ة  يضم فبددة صيتفبصد ا صيعتعلقدة أأدبعب  صيععدا  تق د م صيعيثد   نأدش إيزصم دة 

 .صيتط  ق دا فا مجبل

تطيي  تط  قب  محل ة ينيبم صيععا عن أعد  تشعا صيجبنش صيع ئا ما م صعبة صينيصحا صألمن ة   .3

أدعية فبدة صيش فب   صيعتخنند ن أتقن دة صيععليمدب  ددا صيععلكدة يلتندبدس ددا  يد  مدا 

 حفزص  صيالزمة.  ضا صيع

دعية منشآ  صيقطبع صيخدبص  غ د  صي أحدا إيدى  ضدا صيضديصأا  صيععدبي   صيالزمدة  تق د م  دصء  .4

 .صيعيثف ن عن أعد يتكي  جزء من نيبمهب صيدصخلا  حيفعتهب

ريددة  ضددا دي ددا صست شددبد  يشددعا أ  تيفدديل صتتنددبل  صيعحددب ي  صألمن ددة  يحددد  أنددفة د  .5

يلتنييه عن صستخدصم صيتط  قب  صامنة صيعحددة  صفتشب     اغ ص  تكنيييج ة عند صيععا عن 

 أعد من   ا  زصرة صتتنبل  تقن ة صيععليمب  أبيتعب   ما صيه ئة صيينن ة يامن صيأ   صنا.

 

  

 أهم التوصيات

إنشددبء يجنددة  نن ددة تضددم صيجهددب   ص  صيعال ددة مددن صيقطددبع صيحكدديما  صيخددبص 

 صيعدنا  ييضا أ نبما  ننا  حيفعة يلععا عن أعد دا صيقطبعب  صي الاة علدى 

    يكي  من  هم  هدصده ردا نأ ة صيأعيدة دا صيقيى صيعبملة. 

تطيي  تط  قب  محل ة ينيبم صيععا عن أعد  تشدعا صيجبندش صيع ئدا مدا م صعدبة 

صيندديصحا صألمن ددة  أدددعية فبدددة صيشدد فب   صيعتخنندد ن أتقن ددة صيععليمددب  دددا 

 صيععلكة يلتنبدس دا  ي  ما  ضا صيعحفزص  صيالزمة. 

 ضا دي ا صست شبد  يشعا أ  تيفيل صتتنبل  صيعحب ي  صألمن ة  يحد  أنفة 

د ريددة يلتنييدده عددن صسددتخدصم صيتط  قددب  صامنددة صيعحددددة  صفتشددب     اغدد ص  

مب  أبيتعب   تكنيييج ة عند صيععا عن أعد من   ا  زصرة صتتنبل  تقن ة صيععلي

 ما صيه ئة صيينن ة يامن صيأ   صنا.

 ضا دي ا صست شدبد  دصئدم يلععدا عدن أعدد مدن   دا  زصرة صيعديصرد صي شد ية 

يضددم فبدددة صيتفبصدد ا صيعتعلقددة أأددبعب  صيععددا  تق دد م  صيتنع ددة صتجتعبع ددة  

 .صيعيث   نأش إيزصم ة صيتط  ق دا فا مجبل

دعية منشآ  صيقطبع صيخبص  غ   صي أحا إيى  ضا صيضيصأا  صيععبي   صيالزمة 

 . تق  م  دصء صيعيثف ن عن أعد يتكي  جزء من نيبمهب صيدصخلا  حيفعتهب
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 تحديب  تحيل صيععلكة يلععا عن أعد دا ثا جبئحة فير نب.  ص ا  

م سّ عت من ععل ة تط  ق صيععدا عدن 2019يالحظ    جبئحة فير نب صيتا أد   دا   صخ  عبم 

أعددد أشددكا   سددا   فبنددت هددعا صألزمددة أع بأددة صتخت ددبر صيحق قددا يجبهزيددة د ل صيعددبيم دددا مجددبل 

 يله صيحعد   ا تت يلعبيم  نهب من صيد ل صي صئددة ددا مجدبل صيتقن ة   دا هعص صيجبنش نجحت صيععلكة 

  تقن ة صيععليمب   صتتنبت   تعل  صيعقيمب   صألد ص  صألسبس ة يلععا عن أعد. 

 هنب ت أدد مدن صاشدبرة يدد ر صيععلكدة صي دبرز  ح د  أدبدر  أق دبدة صيعلد  سدلعب  حفيده هللا 

د ل مجعيعدة صيعشد ين يعتبأعدة  ععدبيهم ددا يعقد   ل صجتعبع صدت صضا )عن أعدد  يضدم رؤسدبء 

ثا هعا صيجبئحة    يضبم صستع صر حكيمة صيععلكة يعيصصلة صيععدا عدن أعدد سديصءم عقدد صجتعبعدب  

مجلس صييزرصء    مجلس صيشديرى    غ  هدب مدن صيقطبعدب  صيعأدك ية  صألمن دة  صيعدن دة يضدعب  

 ععا.تقديم فبدة صيخدمب   صألععبل صيعنبنة أهم تستع صر صي

 مددا صسددتع صر صنتشددبر د دد  س فير نددب دددا جع ددا  نحددبء منطقددة صيشدد   صأل سددا  صيعددبيم  

 صدد حت صيشدد فب  تتأددبءل: ف دد  سدد ؤا   يدد  علددى  دصئهددب   ف دد  سددتتعّكن مددن صيحفددبظ علددى 

 صستع صرية  ععبيهب   مب ها صيتغ  ص  صيتا ين غا تط  قهب على ميثف هب  ععالئهب 

ال  صيتبم  دا ح ن  بمدت غ  هدب  أفد ض إجد صءص  صدبرمة علدى ح    علنت أعم صي لدص  صاغ

صيأف   صيتنقا  صيتجععب   أهد  صيحد مدن صنتشدبر د د  س فير ندب.   دد ددعدت هدعا صاجد صءص  

عد  صستخدصم صيتكنيييج ب ألدصء  صيش فب  صينغ  ة  صيك   ة على صألخع أع ن صتعت بر خ بر صيععا عن أ 

يى صي ح  عن    أدصئا معكنة يعتبأعة س   صيععدا علدى صييجده صيععتدبد  مهبمهب صي يم ة  أباضبدة إ

هعص صيتحّيل صيعفبجئ  يد شعيرصم أبيقلق  عدم صي ق ن يدى أعم صيقطبعب  صيعبمة  صيخبصدة  يكنده 

 فب   م صم ض  ريبم يعيصجهة صيي    صي صهنة.

ل صيتكنيييج دب  م دا صيتدا تععدا ددا مجدب هعص صيتحّيل فب    ا تعق ددصم يلعديدد مدن صيشد فب 

 سددبئا صاعددالم صي  ع ددة  مددزّ د  صي  مج ددب   صيشدد فب  صيتددا تععددا دددا مجددبل ميص ددا صيتيصصددا 

صتجتعبعا  غ  هب  ددا حد ن ثهد   ف د  تعق ددصم يلشد فب  صيتدا تعتعدد ن  عدة ععلهدب علدى صيتيصجدد 

 صيشخنا  م ا صيعطبعم  متبج  صي  ا أبيتجزئة  صيقطبعب  صيحكيم ة  غ  هب.

لى صي غم من  ي  أب  من صيض  ر     ت دد  صيشد فب   صيعنيعدب  ددا فبددة صيقطبعدب   ع

أبستخدصم صألد ص   صيتقن ب  ع   صانت نت    ي  يلتغّلش على صيتحديب  صت تنبدية  صيعبي ة صينبجعدة 

ى عن جبئحة فير نب  دكعب تقيم صيعد   صي لدص  أباغال  صيتدبم يلحدد مدن صنتشدبر صيف د  س  يجدش علد

صيش فب   صيعنيعب   صيحكيمب   يضبم صتستعبنة أبألد ص  صيتا تحد من صتتنبل صيجأد  يضدعب  

 صستع صرية صألععبل.

 مددن  جهددة نيدد  صيعختندد ن دددإ  د دد  س فير نددب  ج دد  صي لدددص   صيعؤسأددب  علددى صيتيجدده 

  أتيد   يلععا عن أعد  دت  ادب بم جديدة دا صيععا   تةس س  بعدة ععا ص تنبدية جديدة تأع

 صيعبل دا مقبأا صرتفبع صيعكبسش.

 هعص مب  هش إي ه تق ي  نش ا دا   ت سبأق مي ا وهبردبرد أدزنس رد ديو  صيدع  يقديل إ  

صيعبيم أعد فير نب ين يكي  نفأه   ا فير نب   يم يأدت عد صيتق يد  حنديل مشدبفا نت جدة صيتغ  د  

قيل إنهب تحديب  ن  ع ة ستحنا عدبجالم صيأ يا من صيععا دا صيعي ا إيى صيععا عن أعد  يكنه ي

 م اجالم  دضالم عن دقدص  أعم صألشخبص ييثبئفهم. إت    هعص س كي  تحقبم يه إيجبأ ب  عديدة  

 س ييد  ععبتم   ثبئ   ح      هعص صينعي   صيجديد من صيععا س يد  دا صيعنبري   صتنفب ب 

صيعتعددب ن ن صيددعين صعتددبد ص علددى صيععددا مددن  جديدددة. فعددب    صيععددا عددن أعددد مدد ي  أبينأدد ة يدد عم

 صيعنزل من   ت اخ   يكنه ي س فعي  أبينأ ة يلجع ا.
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 دا س ب  متندا  مدا صيتددصع ب  صيد ي دة ألزمدة فير ندب  صيتدا صسدتلزمت صيت بعدد صتجتعدبعا 

 هددي مددب أددد   دددا  Fintechثهدد   مددن جديددد صيددد صدا صيخبصددة أبسددتخدصم صيتكنيييج ددب  صيعبي ددة 

جبأة يه عدد من صيش فب  صيعبملة دا صدنبعة صيتكنيييج دب صيعبي دة.   دقدب يتقددي ص  عددد مدن صتست

صيخ دد صء  دددإ  صتسددت عبرص  دددا صددنبعة صيتكنيييج ددب صيعبي ددة تتجدده إيددى صينعددي علددى عكددس عدددد مددن 

صيقطبعددب  صألخدد ى صيعتددةا ة سددل بم أبنتشددبر فير نددب    يدد  مددا تزصيددد تط  قددب  صيعدددديعب  صيعبي ددة 

ستخدصم  جهزة صيعحعيل  خبصة دا ثا تحدعي ص  منيعدة صيندحة صيعبيع دة أشدة  إمكبن دة نقدا أب

 صيف   س أيصسطة تدص ل صأل رص  صيعبي ة صيتقل دية.

إت    اعة أعم صيتحديب  صيتا تيصجه صيعبيم  صيععلكدة  صيتدا تزصمندت  صيتحديل ألدصء ف  د  مدن 

 صألععبل عن أعد دا ضيء صيععبرسة صيععل ة:

تيد  صيتجه زص  صيكبملة  صي ن ة صيتحت ة صيعنبس ة تعبمبم انجبز صيععا عن أعد  منهدب أعدم  عدم .1

صييسبئا  صيتجه زص  صيتقن ة يلععا عن أعد    يعقد صتجتعبعب  صيد رية صتدت صض ة    متبأعدة 

 صانجبز إيكت  ن ب يكبدة صيعيثف ن  صيعبمل ن يدى تل  صيجهب .

 هددب صيقطبعددب  صيحأبسددة دددا صيحكيمددة تلجددة إيددى صسددتخدصم  صدد حت أعددم صيجهددب   أعددب د .2

  Skype for Business , VPNصيتط  قدب     صي د صما صيجدبهزة  صيعتديد ة أبيأدي  صيعدبيعا م دا 

MS Teams  ZOOM  ية  سبئا  خ ى  ما صيتحفظ على صستخدصم تل  صي  صما يكبدة صألععدبل    

 ل  صيتط  قب .يعدم تيد  صيأ ية صيتبمة أعب يتدص ل خالل ت

يم يتق د أعم صيعيثف ن أبستخدصم صألجهزة صيعخننة يهم من جهة صيععا  صيعط ق عل هب  .3

 ضيصأا صألمن صيأ   صنا صيععتعدة.

هنبا نقف دا أعم صيكيصدر صي ش ية صيعؤهلة صيتا تأتط ا صيتق د أعفهيم صيععا عن أعدد   .4

دى أعددم صيعددديثف ن  مددن صيعالحددظ    هنددبا تفددب   دددا مأدددتيى صيعع دددة  صيقدددرة يدد

  صيعبمل ن دا هعص صيجبنش.

ت تيجد اي ة  صضحة يتط  ق هعص صينيع من صألععبل  متبأعة  دصء صيعهبم  صيعأؤ ي ب  صيعنبندة  .5

 .أبيعيثف ن  متبأعة  ععبيهم

عدم صيتيصز  أ ن صيح بة صيعهن دة  صيح دبة صتجتعبع دة  ح د  تييدد  أعدم صيعشدبفا صتجتعبع دة  .6

 دب  ععدا مع ندة    صد حت أعدم صيجهدب  تععدا إيدى    دب  متدةخ ة  دددا يعددم صتيتدزصم أة 

أعم صألح ب  حتى ددا إجدبزة نهبيدة صألسد يع   مدا صيحجد  صيعنزيدا  صد   أعدم صيعأدؤ ي ن ت 

 يف   أ ن  يبم صألس يع    إجبزة نهبية صألس يع. 

عددن جبئحددة ت ييجددد دي ددا اجدد صءص  صيععددا عددن أعددد دددا م ددا هددعا صييدد    صيطبرئددة صينبجعددة  .7

 فير نب.

 ت تيجد صيليصئ   صألنيعة  صيتش يعب   صيحيفعة صيعنبس ة يعفهيم صيععا عن أعد. .8

 

 .تةا  ص  صيععا عن أعد دا ثا  زمة جبئحة فير نب على صيعجتعا 

يعكن صيني  إيى صيععا عن أعد صيع  د ضته  زمدة جبئحدة فير ندب  مدن زص يدة ص تندبدية تتعلدق 

أبسددتهالا صيطب ددة )سدديصء دددا صيعيصصددال   صسددتخدصم  سددبئا صينقددا    صألمددبفن  صيعكبتددش صيتددا 

تأتهل  فع ة معت د ة مدن صيطب دة  صيكه أدبء  صيي ديد  صألادب   صيجهدد صي شد  .. صيدخ .  أدبيط ا 

عبل ينعش إنجبزهب عن أعد  تأد من ععا م دصنا ييك يعكن حن  هعا صألععبل يعع دة دهنبا  ع

 صيجزء صيع  يعكن إنجبزا منهب عن أعد  أيسبئا صيتقن ة صيحدي ة. 
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 م  اخ  يتعلق أبيععا عن أعد  هي    هعص صينعا من صيععا غ   ومجندرو    ت يدتم تقأد عه 

ععا عن أعد تنبسدش صيجنأد ن أدا  دد تجدد د ده صيعد  ة على  سبس صيجنس  ف    ن ى  دعهبرص  صي

د صددة يلق ددبم أيث فتهددب صيتقل ديددة ف أددة أ ددت  دددا  ص  صيي ددت ميثفددة منتجددة د      ت دد ح 

 مأكنهب. 

 يضبم يعكن صيتط   إيى صيععا عدن أعدد مدن صيزص يدة صيعتعلقدة أأد عة صانجدبز  تديد   صيي دت 

ا صيعنند  صي شد   صيدع   دد يكدي  معي دب  فعدب    أحكم    صيععدا سد تم إيكت  ن دب أع ددص عدن عبمد

يجددد صيعأددب صة دددا صيتعبمددا   مددن اددم يقلددف ددد ص صيفأددبد  صيعحأدديأ ة  صيععددا عددن أعددد ي 

  صي      صن ة صيع ض ة.

 من  أ ز تةا  ص  صيععا عن أعد على صيد ية  صيعجتعدا صيعتي عدة ددا ثدا جبئحدة فير ندب مدب 

 يلا:

صيتددق صينقد  يعيصئد صيععا  فعب سدتزيد نأد ة صألمديصل  س حد  تغ    دا تحعا صيكلفة  دا .1

صيتددا ستندددر ينددبي  شدد فب   جن  ددة دددا صيخددبر  علددى شددكا ععلددة صددع ة. دبيعبيدد  صيحق قددا 

يإلنت ندددت  صيشددد فب  م دددا  ي دددا  م ك  سددديدت  شددد فب  صأل عدددبر صيندددنبع ة  شددد فب  

قبأدا علدى أعدم صيخددمب  صتتنبت  صيعبيكة يلتقن ب   صيخدمب   غ  هب  د ي د    تقبضدا م

صيعقدمددة يلعأددتخدم  فددعي  أبينأدد ة يتط  قددب  صيعحبداددة  صيتندديي   هددعا جع عهددب تعلكهددب 

 ش فب   جن  ة خبر  صيحد د.

س ن   صيعجتعا  صألععبل  صيد يدة  ف د  ع ضدة يالختد ص   يدن يكدي  هندبا معليمدب  سد ية   .2

يشد فب   م يك دة.  ددا  دجع ا صيععليمب  ستكي  مكشيدة يلعبيك ن يلتقن دب   معيعهدب

هدعص صانددبر يجددر صيتن دده إيدى    هنددبا خطديرة دصئعددب مدن صتختدد ص  مدن   ددا صيهدبف ز صيدددصخل  ن 

 صيخبرج  ن   يكن ستتندى يهم صألجهدزة صيعختندة ددا صيعنيعدب  صيخبصدة  صيد يدة   هدؤتء 

ة ددا عبدة  بدرين على تحق ق مأتيى معقيل من  من صيععليمب .  يكن صيعشدكلة صيحق ق د

صيش فب  صألجن  ة صيعبيكة يلتقن ب   دعن يضعن  نهب ين تأتخدم صيععليمب  صيأ ية    ت  عهب 

يجهب   خ ى   هعص ينط ق على جع ا صي  مج دب  صيتدا ت  عهدب هدعا صيشد فب   يد س مقنديرص 

 على أ صما صيتيصصا صيع ئا    صينيتا  انبء صيععا عن أعد.

 بدرين علدى صسدتخدصم صيتط  قدب  أعضدهم غ د   دبدر  س كي  هنبا دئب  من صيعيصنن ن غ   .3

 تقن ب  صي عم صاخ  غ    بدر مبي ب  اخ    غ    بدرين ت مبي ب  ت تقن ب.

س كتش   صحبب صألععبل    هنبا ت ها دا صيك  د  مدن صألععدبل     ف  د ص مدن صييثدبئ  ت  .4

 ندب  أ دب     هندبا حبجة يهب.  يعا  هم مكتأش يتج أدة صيععدا عدن أعدد ددا ثدا جبئحدة فير

 ثبئ  ف   ة غ   مكبن ة   يعكن  دصؤهب أعص  صيجيدة     دضا  عن أعد.  هدعص  سد عزز تقل دا 

صعتعبد صيتق  م على صيحضير  صتنن ص  دا ف    من صألح ب   إيى صيتق د م صيع ندا أشدكا  سدبس 

ي ددا مدن صيعدصيدة ددا  على صألدصء  ح   يم يعد يلحد د صيزمبن ة  صيعكبن ة  ا .  هعص من شةنه   

 صيتق  م  تقل ف د ر صيعنبص  غ   صيض  رية دا صيتق  م.

إ  صيععا عن أعدد  دد يفقدد صيشدخف عيصمدا صيتحف دز علدى  دصء صيععدا يعددم  جديد صيدنيم     .5

صيأ بسب  صيعنبسد ة يتأده ا ععل دة صتتندبل أبيععدا    يضدب  دد يضدط  صيعدبملي  عدن أعدد 

ا صيعطلدديب د   صيحندديل علددى مقبأددا يهددعا صيزيددبدة دددا يلععددا سددبعب  زصئدددة يتنف ددع صيععدد

 صيأبعب  دال ييجد مق بس محدد.

 دا صيأ ب   صته دإ  تج أة صيععا عن أعد  انبء جبئحة فير ندب صنطدي  علدى مفبر دة مهعدة 

تعت مالحيتهب من صيجع ا   يعكن  صدفهب أبيععدا عدن  د ب  يكدن هدعا صيعد ة ودصخدا صي  دي و  

ح ددبة صيع ّدهددة صيتددا عبشددهب صيعددبيم صيع أددير وتحديدددصو علددى صألنعددبط د بيفعددا نغددت ميددبه  صي



   
 

  

(29-71) 

صيط  ع ة يلع ف  صيتعبيف   صبر  صيح بة ومبديدةو ومندّنعةو ددا ف  د  مدن ميبه هدب   ضدعفت 

م ف بتهب صانأبن ة صيط  ع ة. حتدى جدبء  جبئحدة فير ندب  د ضدت عل ندب تغ د ص  مختلفدة ددا  نعدبط 

فبنددت صألععددبل صيقل لددة تكددبد ت تنجددز إت أبيجهددد صيك  دد   صيضيضددبء  ح بتنددب صيععل ددة  صيشخندد ة  دقددد

  صيجَل ة  يكن دا ثا صيجبئحة تم إنهبءهب ع   وتط  قب  ر ع ةو دا هد ء.

 على صيجبنش صاخ  اعة ارصء تعهش إيى    جبئحة فير نب  د عزز  ف  د ص مدن   عدة صيعديدد مدن 

صتجتعبعب  دا صأل  ب  صألف   مالءمدة  نأدتط ا صألععبل عن أعد. دنحن صي يم نأتط ا    نعقد 

   نقدم صيك    من صيد رص  صيتدري  دة أعدب د هدب صيجيصندش  ص  صيط  عدة صيعهن دة   نأدتط ا    نددي  

عددص من  ععبينب عن أعد  دق اي ة تتأق  ن  عة نعا هعص صيععدا.. صيدخ. فدب  صيد عم ي دد  تخيددب 

يددرفيص معط بتهدب  فدب  هدؤتء ي  د    صيك  د  مدن  من صدالح ة صيععدا عدن أعدد تسد عب معدن يدم

صاشددكبت  نحيهددب  فددبنيص يشددككي  أإنتبج تهددب  إت    تج أددة صيعديددد مددن صيعؤسأددب  صيحكيم ددة 

 صيش فب    ا فير نب دا عدد من صألععبل صيتا  ثفت د هب نأبء يعبرسن صيععا من مندبزيهن 

أح   ت نلقا أبي قا فلده ددا م ددص  صيععدا   عطت مؤش ص  إيجبأ ة  صسعة. صيعهم عدم صيع بيغة 

عددن أعددد  ت ين غددا    نتعأدد  أععبرسددب  تقل ديددة تفتدد ض    صيععددا دددا مكتددش صيشدد فة هددي 

صألدضا. هعص صيتيسا س ت     ت إمكبن ة صتستع صر دا تقييم صيتجبرب  ابن دب مع ددة مددى ن  عدة 

  ة دا تطيي  هعا صيتجبرب مأتق ال. صيف    دا صانتبج ة  ففبءتهب  هي مب س عنحنب  درة عبي

 

   عد دا م حلة مب أعد جبئحة فير نب.مأتق ا صيععا عن أ 

  أعم صألزمب   صيعيص   تج   صبنا صيق صر    صنبعه فا ددا مجبيده  مي عده تتخدب   د صر إ

 د يكدي  تندح ح بم    يحدد  تغ  د صم ددا منييمدة صيععدا    صيعجتعدا ادم مدب يل د     يعديد صييضدا 

يط  عته دا أعم صألح ب  أعد ز صل صألا   صيتةا  .  هنب صيتأبؤل ها ينط ق هعص صييضا على جبئحدة 

ير نب!   م    صألم  يختل   في  صيق صر هنب ي س د ديبم  ت يختف أعجتعا د   اخ  أقدر مب هي  د صر ف

د يا  إ  صختلفت  أعبدا  حد دا   ت ش     جبئحة فير نب  ضعتنب  مبم خ دبر تأدد منده  ددبيتفك   

صيععا  صي د صما دا صيععا عن أعد  ص    ص عبم ت منبص منه   صيخطا صيعأتق ل ة يهعص صينيع من 

 ص حت نبدعة أ ن عش ة  ضحبهب.  ت قى صيتأبؤت : ها سنني  يلععا عن أعدد سديصء فعجتعدا 

   فقطبع ن عبم  خبص على  نه حبية نبرئدة تنتهدا أبنتهدبء صألزمدة  نعديد فعدب فندب!   إيدى    مددى 

نيد  يلععدا ستكي  هعا صيني ة!   ها يأهم صيعبئد صت تندبد  )تديد   صيعندبري   ددا تعزيدز صي

عن أعد  صيتيسا د ه!   مب مدى تةا    ي  على صي طبية  ها س أهم ددا زيبدتهدب!   هدا هندبا 

 حليل مقبألة!   من جبنش اخ : ها س فت  صيععا عن أعد ادب بم جديدة يلحد من صي طبية!  

 على صي غم معب تقدم دإ  صدمة صألزمة جعلت صيف د يكتشد   ددرص   مهدبرص  جديددة ددا 

د غم عدم صيتخط ا  صيتةسد س يلععدا عدن أعدد ددا غبي  دة صيقطبعدب   عددم  ضديح نيدبم   صته.

صيععا د ه  إت    صييص ا صيع  عبشه من خبض هعا صيتج أة خالل صألزمة صيحبي دة سد جد  نده ينطدي  

علددى إيجبأ ددب  منهددب تدديد   صيي ددت  صيتكلفددة يلتنقددا مددن  إيددى صيععددا. سدد قلا مددن تكدددس  عدددصد 

صيعنتج ن   زيبدة إنتبج ة صيعبمل ن صيعنتج ن دعل بم. يعطا د صة يكبددة دئدب  صيعجتعدا  صيعبمل ن غ  

صيعددؤهل ن يلععددا خبصددة مددن     صتحت بجددب  صيخبصددة    صيأدد دص  معددن يددديهن ثدد    خبصددة 

تعنعهن صيخ    من صيعنزل. فعب يت   صيع  نة دا صيي ت   تحف ز م د  صي  بأدة صيعصت دة يكدا ميثد  

مب نحتبجه حق قة شدعيي ة صيععدا عدن أعدد يجع دا جيصندش صيحقدي   صييصج دب    إنشدبء    ميثفة. 

   أبم إدصرية مأتقلة يلععا عن أعد.
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 تجدر صاشبرة إيدى  نندب يدم نكدن نتي دا     زمدة    جبئحدة فير ندب ستيصدلنب إيدى هدعص صيحدد مدن 

يعب   صألنيعدة جدبهزة صيتي      صيشلا صيتبم ددا جع دا صألععدبل  صيقطبعدب . يدعص يدم تكدن صيتشد 

 منهب صيحيفعة صيتا تضدعن إجد صءص  صيععدا عدن أعدد سديصءم مدن صيعشدّ ع )صيديزصرص  صيععن دة  م دا 

صتتنبت   تقن ة صيععليمب      زصرة صيعيصرد صي ش ية  صيتنع ة صتجتعبع دة     حتدى جهدب  صيععدا. 

 ن على صي ح  عن  س لة افعبل   يضبم يم تكن صيعننب  صيعحل ة ميجيدة  معب  ج    غلش صيعأؤ ي

 ععبيهم   صج بتهم أة  ن يقدة مهعدب تكلد  صألمد    يدم يكدن  مدبمهم خ دبر إت صسدتخدصم صيعنندب  

صألجن  ة صيجبهزة يالستخدصم   يم يني  ص يلجيصنش صألخ ى  منهب مأدتيى صيحعبيدة ددا تلد  صيعنندة. 

صتتنبت   تقن ة صيععليمب    يكدن صيدع   يدينب دا صيععلكة  يله صيحعد أن ة تحت ة معتبزة دا مجبل

ينقننب دا مجبل صيععا عن أعد هي  جيد صألد ص   صييسبئا صيعحل ة   مدن  ههعدب منندة محل دة 

أجع ا  د صتهب صيتقن ة نأتط ا    ن ق أهب  نتعبما معهب أح يدة. صيعطلديب مندب هدي تطديي  منندة 

يدهدب صيقطدبع صيخدبص  دعدن رحدم صألزمدب   نن ة تكي  رصئدة يلععا عدن أعدد  تددععهب صيد يدة  يق

 تخلق صيف ص.

 صيعتي ا    يكي  يه ئة صتتنبت   تقن ة صيععليمدب   صيه ئدة صيينن دة يامدن صيأد   صنا  

د ر رئ س دا إرشبد صيجهب  صيحكيم ة حتى صيخبصة.  دا صييص ا صيععلدا يجدش مالحيدة إ  صيععدا 

عن أعد يعد من  سس صينيم صادصرية  دكا ععا على  رض صييص دا    ددا دصئد ة صيععدا صي ئ أدة  

   ينبح ه ععا عدن أعدد مدتعم    مكعدا يده   هدعا صيخبصد ة ت تعندا    صات دب  أهدب هدي ددا تأد 

   ب  حد   صألزمب  دحأدش  أدا صيعفتد ض    يكدي   يد   بعددة  سبسد ة أل   طدبع  يدب فدب   

سيصء خدما    صنبعا    تجدبر   دبيععدا عدن أعدد هدي مدنها يشدكا رفدن  سدبس أل  منييمدة 

صألأعدبد  صينتدبئا صيععل دة صيع تغدبة يهدعا صيعنييمدة  تأدد مدن صيتكبمدا  ععا   حتى تكتعدا  تيهد 

صيععلا مب أ ن صيععا دا دصئ ة صيععا صي ئ أة   إت بع مأل   ييم يلععا عن أعدد  هندب نكدي   دد 

 صلنب إيى أدصية م حلة صيتحق ق صيكبما يلتق د أهدعا صيأ بسدة تفتأدبب نتدبئا إيجبأ دة يقدية صيععدا 

إيدى صيع صحدا صيالحقدة  يتيجدش إت دبع خطديص  ميضديع ة  تتع دا ددا تديصد   يصعدد  عبمة.  يليصديل

 سبس ة ايجبد أ ئة شبملة تدعم مأد  ة محققدة ينتدبئا مطليأدة عندد تط  دق س بسدة صيععدا عدن 

 أعد   يتحق ق  ي  تأد من صيجبهزية يعنبص   سبس ة م ا: 

 لتنف ع.    تكي  ن  عة صألععبل صيعطليب  دصؤهب عن أعد  بألة ي •

 تيصد  صيتش يعب  صيدصععة يأ بسة صيععا عن أعد.  •

 تيصد  صألد ص  صيتقن ة صيدصععة يأ بسة صيععا عن أعد.  •

 د ض ر بأة  ص  تقن ة عبي ة يأالمة  دصء صيععا عن أعد.  •

   تكي  س بسة صيععا عن أعد  حد صألرفدب  صألسبسد ة صيعكعلدة يعنييمدة صيععدا صألسبسد ة  •

  ي أت جزء ابني . 

 تأددد مددن صتعتدد ص    ندده أعددد مددب  يقددت جبئحددة فير نددب أياليهددب علددى مختلدد  منددبحا صيح ددبة 

ب ددا نعدا  ت تندبدية  ص صتجتعبع دة صيح دبة دعبي بتهب  من صيعؤفدد    صيعدبيم س شدهد تحديتم جدعريم

ب  سبي ش جديددة ددا إدصرة صألععدبل   س شدهد صيعأدتق ا صيق يدش ددا صيععلكدة حد صا ر عدا  معلنم

ح    ا تت تج أة صيععا عن أعد يددينب جدد صهب  صيعبد   صيتيصصا صيتيصجد إيى صيحبجة إيكت  نا أد   

مددن صيجهددب       مأددتيى صانتبج ددة دددا صيععددا مددن صيعنددزل يك  دد    ففبءتهددب خددالل هددعا صألزمددة

ب     علدى حتدى مدن   مدن ف  د  ددا صي سدعا صيدد صم مقد  ددا صيععدا مأدتيى صيش فب  فب  مأب يم

 إر -جدعر  أشدكا صيععدا مفدبه م سدتغ   فير ندب جبئحدة     فعدب.   دا ميثف ن  أعدد صيعيص ا

ص  ف  دد  سدد كي   صيتحدديل -صيععددالء خدمددة م صفددز صنتهددت مددب م ددا سدد نتها صيفخعددة صيعكبتددش  جدددم



   
 

  

(31-71) 

 مدن صانتبج ة زيبدة إيى تؤد  م تك ة م بدرص   ن ح مأتع  أشكاعلنب نلجة يتطيي  صألنيعة  ستج

دب   سد كي  مدن   يييدب  مختلفة ز صيب ب   ص ع م ص حق ق م .  صيتنير    نيبم صيععا عن أعد  ص   خ برم

يقتند   ت : يجدش صيتج أدة هدعا نجدبح صسدتع صر يضدعب   يكدن صيعبجدا صيد ية دا صيعأدتق ا صيق يدش 

تط  قهب دا صيعنبنق صيحض ية صيتا يتيد  أهب صانت نت  أأ عة عبي ة  جن بم إيى جنش ما عدم إغفدبل 

  هع ة محي  م ة غ   صيتكنيييج  ن يتعك نهم من صستخدصم  نيعة صتتنبل عن أعد. 

ن دة  جديد يضبم دإ  من  هم صيعقيمب  ينجدبح  صسدتع صر صانجدبز ددا صيععدا عدن أعدد     ييدة أ 

  صسدتخدصم أعدد عدن صيتيصصدا مهدبرص  نأد ب  عددم ضدعب    فعي  ادصرة صألدصء )مؤش ص  صألدصء 

 . مأتع  أشكا يتحدي هب صألنيعة

   ا فا هعص يجش تيد   أن ة تحت ة  ف ة  ر ع ة   إيجبد اي ة تضعن صيتيصز  أد ن صيععدا مدن 

ر  ددا نيدبم إيكت  ندا تدد ميثد  يكدا سدنييةصيعنزل  من مقد  صيععدا  مدن ح د   ضدا  هددص  

 نيدبم يخلدق عبي دة  أعهن دة ي س   رص   يتحق ق صيعخ جب  صيع جية من ني ية صسدتع صرية صألععدبل 

 أع  ندة معده صيتعبمدا يعكن صعت بد   م   صيطيصرئ صألزمب  ث    يجعا أعد عن يلععا متكبما

 .عبي ة  مهن ة

تج أدة نبجحدة يد عم صيفئدب   يفتد ص  كدي  ي يعكن صاشبرة إيى    صيععا عن أعد يعكن    

 محددة  من ام دإنهب تأتحق صيتط  ق  تفت  ادب بم جديدة يلحد من صي طبية   من  م لة  ي  مب يلا:

صيععا عن أعد منبسش تستغالل ميصهش     صتحت بجب  صيخبصة دا  ثبئ  مع نة يأها  .1

 د هب تط  ق صيععا عن أعد.

صيععا عن أعد د صة عي عة يلع  ة صيحبما  صيع ضا  ينضعن    صيطفا  دد نعدب نعديص صدح حب  .2

    دا نفس صيي ت يم تفقد صيع  ة  ث فتهب.تس عب خالل عبمه صأل ل  سل عب

ب  رأعب  .3 ب      نلجدة يده يعكن تط  ق صيععا عن أعد على مأتيى صيعدصرس  صيجبمعب  ني يم ععل م

 انبء دت ص  سقيط صألمطبر    حد   صيكديصر  صيط  ع دة أددتم مدن تعل دق صيدرصسدة فعدب يط دق 

 سبأقبم.

صيععا عن أعد منبسش يلعيث  صيعين يعبنا من  م صض مزمنة  يعنحده د صدة ي دؤد  صيععدا  .4

أعددد  يددي يأددبعب   ل لددة أدددت مددن إجددبزة نييلددة تحدد م صيجهددة مددن صتسددتفبدة مددن  درصتدده  عددن

  تضع  من حعبسه   درته على صيععا م ة  خ ى.

معد ن مدن  من صيعنبسش    نط ق صيععا عن أعد صتخت بر  يلعيث   أة  يحدق يده صخت دبر عددد .5

صأليبم خالل صيعبم أشد ط تديزيعهم علدى مددصر صيأدنة أددتم مدن صضدط صر صيعيثد     يةخدع مدن 

رص د إجبزصته صيأنيية يل قبء دا صيعنزل يي   مع ن علدى صيد غم مدن  درتده صسدتكعبل مهبمده 

 صييث ف ة من صيعنزل.

ددب خددالل شدده  رمضددب  يعددن ي غددش مددن  .6 مددن صيعنبسددش    يددتم تط  ددق صيععددا عددن أعددد صخت بريم

صيعدديثف ن  فيندده شدده  ر حددبنا  صيجلدديس دددا صيعنددزل يأددبعد علددى صيتفدد   يلع ددبدة دددا هددعص 

صيشه .  فلنب نع      صيد صم دا نهبر رمضب  يعبنا من  لة صانتبج ة  هعص صيعالحظ عند زيبرة 

  ؤسأب .أعم صييزصرص   صيع

سددنة دددا  20مدن صيعنبسددش    يعتعددد صيععددا عددن أعددد أشدكا دصئددم يلعدديثف ن صيددعين  فعلدديص  .7

صيخدمددة  مددب دددي    أخبصددة صينأددبء دتدد ة مددب   ددا صيتقبعددد    نت فدده حأددش رغ ددة صيعيثدد /ة 

  حبيتهعب صينح ة.
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ص يلعد صدق ن خدبر  صيد يدة أددل صتنقطدبع عدن صييث فدة    تعدتعهم  .8 صيععا عن أعد منبسش جددم

 أباجبزص  صيطييلة صتست نبئ ة.

صيحكدديما   ددا فير نددب فددب  يعتعددد  سبسددب علددى حضددير صيعيثدد     تق دد م مدديثفا صيقطددبع  .9

جأديب من خالل صيتي  ا صيير ا  صي نعة  أععنى صيحضدير هدي  سدبس صيتق د م  صانتبج دة تدةتا 

دا صيعقبم صي بنا )يعدم  جيد  د ص  تق د م  صضدحة . يكدن خدالل فير ندب  صد حت صانتبج دة هدا 

ا  خدالل فير ندب ددإ  صانتبج دة هدا صألسدبس ددا صألسبس.  مب أبينأ ة إيى صيقطبع صيخبص   د

صيتق  م.  صيأؤصل صيعل  مأتق الم هنب: مب صاي ة    صألد ص  صيتقن دة صيتدا تضدعن   دبس صانتبج دة 

 عن أعد أشكا صح   ما ض ا    ب  صيععا يجع ا صيقطبعب  

اي ددة صيععددا عددن أعددد أحبجددة إيددى اقبدددة  حددس أبيعأددؤ ي ة  فددعي  معددبي    صيخالصددة    

 شدد  ط إدصريددة يتحق ددق صانتبج ددة صيعطليأددة  يعكددن صي دددء أهددب أط يقددة نأدد  ة يدد عم صييثددبئ  

 ي عم صيفت ص   دا أعم صيجهب    من ام   بس نجبحهب من دشلهب ي تم صتخب  صيق صر صيعنبسش. 

صيععا عن أعدد  تفع دا صيتقن دب   بسب   صاج صءص  صيالزمة ادصرة  نحتب    ا صيتط  ق تيا ق صيأ

صي  ع ة صيحدي ة  تط  قب  صيععدا صيجعدبعا    ضدا تشد يعب  منبسد ة يده تضدعن صيحقدي   تقد ر 

صتيتزصمب   صيتا تعت د  مدن  هدم مقيمدب  نجدبح  صسدتع صر صانجدبز يلتط  دق صيفعلدا صامدن ددا غ د  

  حبت  صألزمب .

 Proactive سي  يعتعد منها صيععا صادصر  دا صيعأدتق ا علدى نهدا صادصرة صتسدت ب ا 

Approach  خبصددة دددا ثددا صرتفددبع صيتكلفددة صت تنددبدية صيع ت طددة أيهددير صأل أئددة    غ  هددب مددن 

صيعخبن  غ   صانتبج ة. هعص صينها يأع  أبتخب  صيتدصأ   صيالزمة يعقب مة صيندمب  صيتا  د تنشة خبر  

حد د صيعؤسأة صت تنبدية  يهد  إيدى تندع م إندبر شدبما يةخدع ددا صعت دبرا عددد مدن صيعنبصد  

أ ة  صيتدا تشدعا صيع ص  دة صيعأدتع ة يل  ئدة صيخبرج دة أهدد  صتخدب  صيتددصأ   صتحت صزيدة صيالزمدة صي ئ 

يعيصجهة مخبن  صدمب  صيطلش صيعختلفة  صددمب  سالسدا صامددصدص  صي ئ أد ة  أح د  يعكدن 

تشخ ف صيندمة أشكا  دضا تتخب  صاجد صءص  صيالزمدة يددرئهب.  يعتعدد هدعص صيدنها علدى م صعدبة 

   صيع بش ة  غ   صيع بش ة صيعتعلقة أبيتدةا  ص  صيأدل  ة يتلد  صينددمب  متع لدة ددا تكدبي   صيتكبي

خددمب  صي عبيددة صيط  دة يلعدديثف ن  تعييضددب  صاعب دة  صييد ددب  صيع كد ة  صيخأددبرة صت تنددبدية 

 صينبتجة عن صنخفبض صانتبج ة أأ ش صأل أئة. 
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 صيخبمسصيعحير 

  19-جبئحة )فيد دصيعأؤ ي ة صيينن ة  انبء  زمة 

 

 

 

 صيعحب ر:

 34 صيتيص ب . •

 35  زمة جبئحة فير نب فنعي   اعالء صيعأؤ ي ة صيينن ة. •

 36  سبئا تنع ة صيعأؤ ي ة صيينن ة يدى صينفء  صيش بب صيأعيد . •

 37 اي ب  ععل ة مقت حة يتعزيز صيعأؤ ي ة صيينن ة دا صألزمب . •
 

 صيعشبرفي :

 : م. دبضا صيق نا  د. دبيزة صيح أا  د. سع د صيغبمد .  صيتعق ش صيير ة صي ئ أة •

 من  عضبء ملتقى  س بر.  28)صيعتدصخلي :  •
 

 إدصرة صيحيصر:

  . ه لة صيعك  ش •
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 أهم التوصيات

إا صء صيعنبها صيدرصس ة أبيعفبه م صيينن ة   د م صيعيصنندة صيندبيحة  متطل دب  

 صيعأؤ ي ة صتجتعبع ة ني يبم  ععل بم.

م بدرة صيت أ ة صيينن ة يتنع ة صتجبهب  صيش بب إيجبأ بم نحي صيتفبعا معهدب  تفع ا

 . صيح ص دا هعص صيجبنش على تفع ا د ر صيععلم صيقد ة

درصسددة  تحل ددا محتدديى  سددبئا صيتيصصددا صتجتعبع ددة  صيععددا علددى رصددد 

 صيتيجهب  صيفك ية صيتا تععا ضد  حدة صيينن  صيتعبما معهب أحزم.

  صي  صما صاعالم دة صيعتخنندة حديل صيعأدؤ ي ة صيينن دة  تنف دعهب تك    نش

أآي ب  جب أدة  متطديرة  تيج ههدب يجع دا شد صئ  صيعجتعدا  دععهدب مدن خدالل 

 .مننب  صيتيصصا صتجتعبعا صيعختلفة

إعطددبء مجددبل  ف دد  يعشددبرفة ارصء صيعدديصنن ن دددا صيدد ؤى  صيخطددا  صيعشددبريا 

خددع  ارصءهددم أعدد ن صتعت ددبر  صرتفعددت صيتنعييددة  دكلعددب 
 
صزدصد  مشددبرفبتهم   

دددا فددا  عندددهم مشددبع  صيدديتء  صتنتعددبء يلددينن   أبيتددبيا تحعددا مأددؤ ي بته

 .صأل  ب   صيي   
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  فير نب فنعي   اعالء صيعأؤ ي ة صيينن ة.جبئحة  زمة 

صيعع ية د ر  ننا مهم   ت صألزمب  على نحدي يندش يكا ميصنن  يبم فب  جنأه    م حلته 

دددا منددلحة صسددتق صر صيددينن  صيعحبديددة علددى مكتأدد بته  مدخ صتدده  دددا مقدددمتهب وميصنن ددهو 

أإعال  صييتء ييتة صألم   يتم  ععالم من خالل صتيتزصم أبيحقي   صييصج ب  صيعصت دة  إت دبع صيتعل عدب  

  جع ا   صرصتهم تنش أبيدرجة صأل يى دا منلحة صيينن  أبيتبيا  صتيتزصم أبيقيصن ن  إدرصفبم منهم  

صيعيصنن.   د  فد   زمة فير نب هدعا صيحق قدة     صيعديصنن ددا صيععلكدة علدى  ددر صيعأدؤ ي ة 

  نه يأتشع  صيد ر صيك    صيع   بمت أه صيد يدة تجبهده  حد ص صيق دبدة صي شد دة علدى  يد .  رأعدب 

 تم بتة مدن أعدم صيشد بب صيدعين ت يددرفي  حجدم تند دبتهم   فبنت هنبا حبت  د دية  شب ة

   د تعبملت معهب صيجهب  صيعأؤ ية أحزم  هي مب يتطل ه صيعي   دا م ا هعا صيي   .

مددن جبنددش اخدد   فددد  هددعا صألزمددة ر ح صيعيصننددة صيتددا يتعتددا أهددب صيعدديصنن صيأددعيد  مددن 

صيخ  ص   أإعال  رغ تهم صيعشدبرفة ددا صيعجدبت  صيجنأ ن سيصء من صيش بب    صيفت ب      صحبب 

صيتطيع ددة صيعتعددددة   جددبء إعددال   زيدد  صيعدديصرد صي شدد ية  صيتنع ددة صتجتعبع ددة أفددت  مننددة صيععددا 

 صيتطيعا  تةف دص يعي   تحينب ف      صي  م  صا إيى عش ص  صات  من رصغ ا صيتطيع.

فا دا مجبيده  خبصدة مدب يعدس مع شدة  يضبم جبء  مشبرفة رجبل صألععبل  صيقطبع صيخبص 

صيعيصنن  صيعق م  ح بته صي يم ة يعيصجهة صألزمة أعب ي  ز صيد ر صيحق قا يلعيصنن أعشبرفته  ح ده 

 ييننه.

  ددد  ثهدد    زمددة فير نددب تفبعددا مجتععددا متع ددز أدد ن االا ددة صيعجتعددا صي ئ أددة )صيقطددبع 

ة  صيأدد ط ة  إدصرة صألزمددة  صيدددعم صيحكدديما  صيقطددبع صيخددبص   صيتطدديعا  أنددير متعددددة  مختلفدد

صيعبيا من   ا صيحكيمة   صيع بي  صيتا  دمت من صي نيا   أعم  صدحبب رؤ س صألمديصل   تزصيدد 

 عدددصد صيعتطدديع ن دددا صيعجددبل صينددحا   أددبيط ا ت ننأددا    هددعا صيتج أددة هددا جديدددة أط يقتهددب 

سدبأقة د هدب تفبعدا مجتععدا  صيعن ية على صيعجتعا دا صيتفبعدا مدا  زمدة  إ  فدب  هندبا  م لدة

 يكددن تدددي ا صيحكيمددة أأدد بدة تبمددة م ددا صي فدديد صت تنددبد  صيددع  ت ددا حدد ب صيخلدد ا صأل يددى )تح يدد  

صيكييت . غ      صيعطليب هي صستدصمة صيشدعير أبيعأدؤ ي ة يعدب أعدد صألزمدة  صيدع  س ضدا  يد  

 صيتدا  صدالم هدا ددا معددل  على صيعح    مب يت عهب من تدصع ب  ص تنبدية  صرت دبا نأد ة صي طبيدة

م تفددا   ددا صألزمددة  إضددبدةم يتاددبر صتجتعبع ددة  صينفأدد ة   صينددح ة. ت يعكددن يلعجتعددا  صيك ددب  

صيأ بسا    ينا إيى صيتطلا  صيطعيح أعد صيتعد ض ألزمدب  أعختلد  مشدبرأهب  إت إ ص  درا ر حدبم 

  معنبم  إنهب د صة يالرتقبء أط يقة مختلفة. 

تعدد  -فعب دا  زمة فير نب صيحبي دة  -صيعأؤ ي ة صيينن ة خبصة  انبء صألزمب    صيعؤفد    إعالء

مأةية دا غبيدة صألهع دة يضدعب  تعبسد  صيعجتعدا  عددم صنفد صط عقددا ددا م دا هدعا صييد    

 صتست نبئ ة صيتا تجتبح صيعبيم  جعا.  تقيم هعا صيعأؤ ي ة على رفبئز  سبس ة  ها:

   بدتده  عددم صيخد    علدى مدب ت سدعه صيق دبدة   تسد عب    ألددنب  صي ف زة صأل يى: صييتء يلينن •

تح ا أه د ل مضط أة  دد يضدع  أعضدهب صيشد  يندب   نهدم يتح ندي  صيفد ص يإليقدبع د عدب أ نندب. 

يأتخدمي  من  جا  ي   سبئا صيتيصصا صتجتعبعا  رأعب إعالمهدم صي سدعا  ح بندبم. هندب يجدش 

 هم  ريعة صيتدخا دا  ضبيبنب صيينن ة مهعب تدا  ص أبينزصهة    نتأم أبيحعر صيشديد     ت نعط

   صيعيضيع ة.  ضبيبنب فأعيدي ن نعبيجهب د عب أ ننب  أدعي  نقفدا صي دبب علدى    تددخا مهعدب 

 فب  أ ص ب دهي دا صينهبية فالم معأيل ي صد منه تقييم عقدنب صتجتعبعا.

أبتنن بع يلقبني  صيعبم  عدم صيخ    عل ه تحدت صي ف زة صي بن ة اعالء صيعأؤ ي ة صيينن ة تتع ا  •

   ث   من صيي   . صتنن بع يلقبني  يضعن ديعيمة صيعجتعا  يعندا صتعتددصء يتديد   صألمدن 
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 صيعدل يلجع ا  دغبية صيقبني  دا صينهبية ها ت س خ صيعددل  حفدظ صيحقدي   تط  دق صيعدصيدة 

  أقبء صيعجتعا.

صيعأؤ ي ة صيينن ة تتع ا دا صيعحبدية على صيععتلكب  صيعبمدة  صد بنتهب صي ف زة صي بي ة اعالء  •

مددن صيتخ يددش  منددا    ميهدد  مددن ميددبه  صتعتدددصء عل هددب  صيت ل دد  عددن فددا مددب يعددس هددعا 

صيععتلكب  أأيء يشعا  ي  جع ا صيع صددق صيعبمدة  صيخددمب .  غد س هدعص صيتيجده عندد  أنبئندب 

  من ينب  تية عل هم.

عة اعالء صيعأدؤ ي ة صيينن دة تتع دا ددا صيق دبم أبيععدا صيعيفدا إيدى فدا مندب أكدا صي ف زة صي صأ •

جدية  نزصهة صستشعبرص يلد ر صيع  نقيم أده فدةد صد  ددنحن ددا صضدطالعنب أعأدؤ ي بتنب نأدبهم 

دا صستع صر صيعجتعا  أقدبء يحعتده  عددم تدةا ا أبألزمدب  صيطبرئدة مهعدب فبندت. جع دا صيشدعيب 

  مب يأبعد علدى تعبسدكهب إضدبدة إيدى مدب سد ق هدي صيععدا أد  ح جعبع دة م    تع  أةزمب    

 صيتخلف من صألنبن ة  صيني  إيى صيعجتعا فبألس ة صيك   ة صيتا تيد  ألعضبئهب صيعال  صامدن عندد 

 صألزمب .

صي ف زة صيخبمأة اعالء صيعأؤ ي ة صيينن ة  انبء صألزمب  ها صيتضح ة  نك ص  صيعص   صي عد عدن  •

 من شةنه شق عنب صيجعبعة تحت    دعيى  د تيد  أبيجع ا إيى صيهب ية ت سع  هللا. فا مب 

 

 صيأعيد   سبئا تنع ة صيعأؤ ي ة صيينن ة يدى صينفء  صيش بب. 

غبي بم مب يك   صينقبش حديل ف ف دة تنع دة صيعأدؤ ي ة صيينن دة يددى صيدنفء  صيشد بب  ف ف دة 

رصء حيل  ي   ح   ي صهب صيد عم مدن خدالل صتحتفدبل صيععا على إعالئهب يدى صيعيصنن.  تتعدد صا

أبي يم صييننا    صتيتزصم أبيز  صيأعيد     أبعتعبد مبدة صيت أ ة صيينن ة  غ  هدب  أ نعدب يد ى اخد    

    ي  يتم من خالل تعزيز صتنتعبء يلينن ع   تيد  صيخدمب   حعبيدة حقدي  صيفد د   جديد إشد بع 

 حق قا من فبدة صأل جه.

يتعلق أععل دة تنع دة صيعأدؤ ي ة صيينن دة يددى صيدنفء دهدا متدصخلدة  يجدش    تكدي   د عب

متكبملددة مددن ح دد  صيجهددد صيع ددع ل مددن   ددا مؤسأددب  عديدددة دددا صيعجتعددا.  ت يكددي  نجبحهددب 

 تحق ق نتبئجهب صيع جية إت أتكبت  هعا صيعؤسأب . دلي تنب ينب صيتعل م م الم نجد  نه ت أدد مدن رأدا 

ئة صيطدالب يتعلد عهم صتنتعدبء  صتهتعدبم أدبيعجتعا صيعددنا  إ بمدة صألنشدطة صيتطيع دة صيتعل م أ  

صيتا تخدم صيعجتعا. فعي  صيت ف ز على تبريخ صي الد  جغ صد تهب   حدتهب أعب ينبسش  درصتهم  يععق 

ي ة جع ر صتنتعبء يلينن. فعب    يلتنشئة صتجتعبع ة صيد ر صألف د  ددا تعلد م  ت سد خ هدعا صيعأدؤ 

 صيتا أدصيتهب تكي  من  تء  صنتعدبء صيفد د ألسد ته  صحتد صم  د صدهدب  صيتعد   علدى مهبمده   د صرا 

فتدريش   يى يتحعا صيعأؤ ي ة صألف  .  يضبم ي ب ا صيعؤسأب   د صر هبمة يتعزيز صيجيصنش صيينن ة  

أ ددة صيينن ددة  خبصددة صاعددالم.  أعددم صيعددؤا ين دددا صيعجتعددا. إ ص تددم  ضددا صألسددس صينددح حة يلت 

 .  حبض صم  دإننب سنيصجه  نتغلش على     زمة مأتق الم

 من  جا تنع ة  تعزيز مفهيم صيعأؤ ي ة صيعجتعع دة ددا صرت بنده أبيعيصنندة يددى صيدنفء 

  صيش بب صيأعيد  يجش صألخع أعب يلا:

لدى ت ف ز مؤسأب  صيعجتعا صيعأؤ ية عن صيتنشئة صتجتعبع ة  صألس ة  صيعدرسدة  صاعدالم  ع •

ت أ ة صألنفبل على صيعيصننة  صيينن ة  من خالل تدري هم على صيش صفة دا   نبنهم  صيدتعكن 

 من صيعهبرص  صيالزمة يتفع ا د رهم دا صيعجتعا دا صيحبض   صيعأتق ا.

 تيد   صيقد ة صينبيحة دا سليا صي صشدين تجبا صيعجتعا. •
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 إت بع صيعنها صيت أي  صيديعي  صنا. •

 صيتدريش على تحعا صيعأؤ ي ة.  •

 إت بع صيعنها صيتط  قا دا معبرسة صيعيصننة  صيتع    عن صيينن ة. •

 دددا صيأدد ب   صتدده  دددإ  تنع ددة صيعأددؤ ي ة صتجتعبع ددة يدددى صيددنفء يكددي  مددن خددالل: إيجددبد 

 تعزيز صتتجبا صايجبأا )صيعي   صينفأا  تجبا صيينن  مكينبته صألسبسد ة   صي دبنا غد س سدليا 

صيعيصننددة صيععلددا يدددى صيجع ددا  خبصددة صألنفددبل. يجددش    يكددي   صضددحب يلجع ددا    )صيعأددؤ ي ة 

صيينن ددة    عددة م أحددة  يددي علددى صيعدددى صي ع ددد د  دددا صيعقبأددا يجددش    ت يشددع  صيعدديصنن    

)صيالمأؤ ي ة  صيينن ة ها ن يق صينجبح.  يجش    ت ننير صيينن دة ددا سدليا يفيدا  أل  هدعص 

 مأؤ ي ة  نن ة زصئفة.يأها نشيء 

 يضبم إ  من  هم  سس إعدالء صيعأدؤ ي ة صيينن دة ددا صألزمدب  صيت أ دة صيينن دة أح د  ي فدز 

تعل عنب على تنع ة صينبشئة  صيش بب أبتتجبهدب  صيينن دة  معدبنا صيعد  ءة  صيفددصء ي دزدصد ص صعتدزصزصم 

كبنتده أد ن د ل صيعدبيم فينده أيننهم  مجتععهم  ن  عته صي قبد ة  صتجتعبع ة  صت تندبدية   م

د يدة  20يش    أخدمة صيح م ن صيش يف ن  مي عه صيجغ صدا  صت تنبد  أبعت برا من ضعن  ف د  

ص تنبدية دا صيعبيم  غ    ي   ي كينيص  ف   إدرصفبم   ع بم أعقيمبته   جعلهم  ععدق  ع دبم أحقدي هم 

 صيحددس صتجتعددبعا دددا نفيسددهم    صج ددبتهم نحددي  نددنهم. إيددى جبنددش تنع ددة صيعبنفددة صيينن ددة 

 إفأددبأهم صتتجبهددب  صايجبأ ددة نحددي د ل صيعددبيم دددا زمددن صيعييعددة  صي دديرة صيععليمبت ددة  صيتقن ددة 

صيعتطيرة   مكبنة  ندنهم أد ن د ل صيعدبيم.  أدعي  نكدي  حققندب هدد  إعددصد مديصنن ن صدبيح ن 

ندنهم  صيدددبع عنده  صيععدا يديهم ر ح صييتء ييننهم  تحعا صيعأؤ ي ة  انبء صألزمدب    حدش  

مددن  جلدده   غدد س حددش صينيددبم  صحت صمدده   تنع ددة  سددس صيحدديصر  صيتعددب    حددش صألععددبل صيخ  يددة 

  صيتطيع ة.

  خ  صم دإ  صيع تكز صي ئ س ي نبء صي  ح صيينن ة  من ام صيشعير صيجععا أبيعأؤ ي ة صيينن ة 

ي  يا صيعهدد عنددمب  ددمهب يلعدبيم.    مب تفضا أه سع2030دا صيععلكة س نشة من رؤية صيععلكة 

  ددد نددب ف محددير صيعجتعددا صيح ددي    صيددينن صيطعدديح  ف ف ددزت ن مهعتدد ن ستنددنعب  مجتععددب 

سعيديب متنبغعب ما متطل ب  صيعن    متجبنأب  منأجعب ما نفأه  صيعبيم  يةخع أةس بب صيتقددم 

 صت تندبدية   صيععه  دة   صيعلعا  صيعع دا  صت تنبد . مجتعا مت صأا أجع دا شد صئحه صيع   دة 

 صيعع ية  يشع  أبيعأؤ ي ة صيف دية  صيجعبع ة أبيينن   منده ددا جع دا صييد   . مجتعدا يقديم 

على صيتعب   أ ن صيقطبع صيحكيما  صيخبص  صيعيصنن ن ي دا صسم صيدينن عبي دب  إيدى صيعكبندة صيتدا 

 يأتحقهب أ ن صيد ل صيعتقدمة. 

 

  صيعأؤ ي ة صيينن ة دا صألزمب .اي ب  ععل ة مقت حة يتعزيز 

 رد دا صي بب صي بي  من صينيبم صألسبسا يلحكم   هي صيخبص أعقيمب  صيعجتعا صيأعيد   

 : ويقيم صيعجتعا صيأعيد  على  سبس من صعتنبم  د صدا أح ا هللا  تعدب نهم علدى 11دا صيعبدة )

  علددى   : وتعزيددز صييحدددة 12) صي دد   صيتقدديى  صيتكبدددا د عددب أ ددنهم  عدددم تفدد  همو    فددد  صيعددبدة

صيينن ة  صجش   تعنا صيد ية فا مب يؤد  إيى صيف  ة  صيفتنة  صتنقأبمو.  دا ضيء  ي  دإ  اعدة 

عدزز صيععدا  صيعطدبء أإتقدب   حبجة إيى إيجبد أ نبما ععلا تط  قا  يتعع ق صيعيصنندة  معبيشدتهب  ي 

 دد صر )صسددت صت ج ة  نن ددة يتعزيددز ألجددا صيددينن  مجتععدده.  مددن  يدد : سددن )نيددبم صيعجتعددا    إ

ضبّدهب .   صيعيصننة  محبرأة مب ي 
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 إ ص فبنت صيتيع ة أبيعأؤ ي ة صيينن ة هبمة  ض  رية دا فا صيي       د ض ع ن دإنهدب 

تندد    صج ددة دددا صألزمددب  ح دد  تك دد  صاشددبعب  خنيصددبم مددا صنتشددبر  سددبئا صيتيصصددا صتجتعددبعا 

يتع ي   جندص    هدص  مع نة معب يضدبع  مدن د ر رب   صستغاليهب من ضعب  نفيس من صيخبر 

صألس ة دا تيع تهب  خبصة صأل تد أةهع ة  خدع صيععليمدة مدن منددرهب صي سدعا  إت دبع صيتعل عدب  

 صارشبدص  صينبدرة أهعص صيخنيص. يقد تحينب دا هعا صألزمة ف   صننه  صيعجتعا  صيد ية دا 

صيعت بديدة أ نهعدب.  يعدا مدن صيعنبسدش هندب صاشدبرة إيدى  أيتقة  صحددة  ا تدت ععدق صيعال دة  صي قدة

مقيية صيكبتدش صألسدكتلند  صيأدبخ   صيف لأدي  وتيمدبس فبري داو صيدع  عدبش ددا صيقد   صي دبمن 

 عش : )جع ا    يعي  صانأب  من  جا  ننه   يكن صألجعا    يح ب من  جا هعص صيينن .

علددق صألمدد  أبيأددعيدية   منهددب إ  حددش صيددينن يدد س صدعددبء أددا ععددا  عطددبء   عندددمب يت

ص أينن دة  ب  صحددم دب صدفًّ  نأ جهب صتجتعبعا  صت تندبد   صيأ بسدا  صي قدبدا  عل ندب    نقد  جع عم

حبدظ علدى  ر صح  أندبء هدعص  عد ني .  حش صيينن    ن  خبينة  صبد ة  دعالم  معبرسةم  صستعبعبَ  أ 

 سد بدته صيينن دة.  حدش صيدينن    نكدي  صيينن   ت صأه  مقدسبته   مكتأ بته   ت صاه  اقبدته  

ص  صحدة دا مجبأهة صألخطبر  صيكيصر   صيح  ب  صألم صض صيجبئحة  صيفتبفة.  من هدعص صيعنطلدق  يدم

دنحن صا   مبم صخت بر حق قا يهعا صيينن ة دا تعزيز صيدتالحم  صيتد صأا  صتنند بع يعجبأهدة صنتشدبر 

ح دبة د هدب.   خدعص أبتعت دبر يكدا مدب  رد  فد ا  دإّنده س يا يف   س يفت  أبي ش ية  يشَا مندبحا صي

يتع ن عل نب جع عب  د صدص  مؤسأب      نتعب   علدى إعدالء ر ح صيعأدؤ ي ة صيينن دة  علدى صيدد صم 

 ي س   ت صألزمب  دقا      نتحد من  جا    نيصصا أنبء صيينن      ندعم فا خطية تتخدعهب 

 جا    نخ   من هعا صألزمة أأالم.     تكي  صي دصية من صيحكيمة      تتكبت  جع ا صيجهيد من 

صيعأؤ ل نفأه  ام دا فا ميصنن صدغ  ص فدب   م ف  د ص   ت قدى صألدعدبل هدا صيشدبهد  صي  هدب  

مدده    مدديصنن  قدِّ يينندده   تتحقددق عندددمب يخلددف صيط  ددش  - يددب فددب  مي عدده  - صيدددي ا علددى مددب ي 

 صيعيث   صيعهندس  صيش نا  صيتدبج   صيندحفا  صيعأك    صيععلم  صيطبيش  إمبم صيعأجد 

 تعش صيك ة  غ  هم ددا تةديدة مدب علد هم أدإخالص   مبندة  صدد    عنددمب يدةم    أحدش صيدينن 

 ينهي  عن فا مب يض  صيينن أضع   حا  إخالص يله  حدا دهم  نن ي   صييننّ ة أبختنبر هدا 

 ل ه تجبا  ننده  يت جعهدب  دعدبت  ص عدةم  مشبع  صيعح ة  صييتء  صيعطبء صيتا يحعلهب صانأب  دا

على صألرض  تحقق معنى صيينن ة  صيعيصننة أكا معبن هب صيعي عة.  صيينن ة صينبد ة  مب تع له 

 ا.من حش  تقديس يلينن   تضح ة اعالء شةنه  صيحفبظ على  منه  صستق صر 

 من خالل صاتا: معبيعهب تض  دا هعص صانبر اعة اي ة مقت حة ت

ب    صيععلكة نأ ا صجتعبعا  صحدد      نكدي    ا صتجتعبعا:صينأ • صيينن ة ت حتِّم عل نب صاا ب  د مم

ص  صحدددة   أةننددب  هددا  حدددة  نن ددة متع ددزة    هددا أددةس شددديد   ن ددع صيتف  ددة  أل  صيف  ددة  يدددم

 صيتف  ة  صالم غ   ميجيدة دا صيقدبميس صيأدعيد  صي صد ن   عل ندب صيعحبديدة علدى تعبسد  

قدرص  هعص صيينن  حعبية ص تنبدا من صتنه دبر   صيتةف دد  نأ جنب صتجتعبعا   صيعحبدية على م 

 على    صتستهتبر م ديض أشدة.

من صألس ة ي د  صالح صيعديصنن  صيعجتعدا   منهدب ي دد  تحند ن صألأندبء  تعزيدز  صألس ة صيينن ة: •

تنددا أهددب صييصيدددين ر ح صيعيصننددة ددد هم  حددش صيددينن مددن صيععددبنا صيعهعددة صيتددا يجددش    يع

 صيع أ ن  ألنه يييد يدى صيندغبر  صيشد بب صتنتعدبء  صيععدا صيعتيصصدا ينهضدة  ردعدة  ندنهم 

 صيعشددبرفة دددا أنددبء صيددينن   تجعلهددم محّنددن ن ضددد صيت ددبرص  صيعنح دددة صيتددا تحددب ل    تغددز  

ص ص ف   م ص دا  عقيل صيش بب دتحييهم يقنبأا مي يتة دا جأد صأل نب    ت ش     يهم د رم جدم

تعزيز صنتعبء   تء صألأنبء يلينن   صيك    من صألمير صيتا يجش    يلتفت يهب صاأبء  صألمهب  عند 

ت أ تهم ألأنبئهم من ح   حش صيينن  تعع ق صيعيصننة يديهم.  مب يعكن صيتةف د عل ه هنب  هي 
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ش صيدينن  صيدع د عدن د ر صييصيدين صيك     أبألخف صألم  صيتا يجش    تقيم أإرضدبع  نفبيهدب حد

حعبا منع نعيمدة  ثفدبرهم   صألب صيدع  يعلعهدم معدبنا صيينن دة  صيعيصنندة ددا ح دبتهم أدة  

 .  يكي   د ة ععل ة  يتم  دعالم

إ  هعا صألزمة فبد ة تخت بر إخالص  غن بء صيأعيدية تجبا  ندنهم  ددال يجديز   ا يبء صيأعيدية: •

يهم دا م ا هعا صييد    صيعند  ة إدصرة ثهديرهم يلد يدة صيتدا ت دعل فدا غدبل  نفد س ددا 

ميصجهة هعا صيجبئحة أكا ص تدصر   ت فهب ها  صيعيصنن ن صيعبدي ن ييصجهي  صألزمة د   تدخا 

بحة  مبم فا صألا يبء صيعين ندبييص مدن خ د  صيدينن يك ي أدهعيص صا  يد د إيجبأا منهم   صيف صة مت

صيجع ددا يدده  دبيععلكددة   هلهددب يأددتحقي  صيعزيددد   حددش صيددينن ت يحتددب  إيددى شددعبرص  رنبنددة  

ص علددى ح نددب يلددينن.  يعكددن درصسددة إنشددبء صددند   تعددب نا  ددب   أدددم  صألدعددبل هددا صيشددبهدة دصئعم

الستفبدة من رص دا دا صيخ    مدن هدعا  زمدة فير ندب    غ  هدب يلععلكة يأبهم د ه صألا يبء  ي

 من صألزمب  أة ا خأبئ  معكنة يلينن  صيعيصنن ن.

عندمب نتحد  عن صيعأؤ ي ة صيينن ة يإلعالم  دإننب نش   أيضديح إيدى صألدصء صيعأدؤ ل  صاعالم: •

عددبرس  يإلعددالم  علددى مأددتيى صيعؤسأددة صاعالم ددة   علددى مأددتيى صينددحفا    صاعالمددا صيع 

يلعهنددة.  هددعص صألدصء صيعأددؤ ل يتحقددق مددن خددالل ت نددا  علددى معددبي   صيعهن ددة  صيعيضدديع ة 

 صتيتزصم أهب أة نى درجة   صيتحلا أبيعندص  ة دا نش  صألخ بر  صيععليمب    تجنش تليين صيخ   

 أن غة غ   مهن ة   تح ى صيدِّ ة دا فتبأة تن يحب  صيعأؤ ي ن.

يجددش    يكددي  شددبغا مقعددد مجلددس صيشدديرى  هددالم يحعددا تلدد    عضددبء مجلددس صيشدديرى: •

صيعأؤ ي ة صيينن ة  صضعبم دصئعبم   أدصم منلحة صيينن دي  فا صعت دبر.     يكدي  صيعضدي  دد ة 

يحتعى أهب  أبيعص  دا مجبل صيعيصننة  إت بع صألنيعة.     يكدي  يهدم د ر ملعديس ددا هدعا 

د هدعا صيتج أدة صيحبي دة إيدى م صتدش تدتالءم  صامدبل صألزمة أيضا رؤية تطيي ية   خطة زمن ة تقي

 . صيطعيحب  صيتا ت نى على صيعجلس فجهة معن ة أإ  صر صيتش يعب  صيتني ع ة صيعختلفة

نأتح ُّ هنب صيحس صييننا صيك    صيع  تتعتا أه صيش فب  صيك  د ة ددا صيععلكدة   صيقطبع صيخبص: •

  عي عة عزز  مأ  ة صينهضدة  يكدن ا   ت ش   نهب  دمت خالل صيعقيد صيعبض ة مش  عب

ى اقبدة )رد صيجع ا يلينن    تقديم أإسدهبم دبعدا ددا صدنا صيفدبر   ميصجهدة  صأل ص  أل  تت نَّ

تددصع ب  تفشددا د دد  س فير نددب  أدإنال  صيعزيددد مددن صيع ددبدرص  صيتدا تحعددا نددبأا صيعأددؤ ي ة 

ص ما صيد ية  دجع  عنب دا سدف نة  صحددة   ضد أتب  علدى صيعجتعع ة. ي كينيص يدصم  صحدة   ل بم  صحدم

درة على صحتعبيهعب أأهيية  دهندبا ضد أة صيجبئحدة صيكين دة   ؤيعة حقبم  دل س يلد ية    صي  س م 

  صيض أة صي بن ة ض أة صينفا صيعتهب  .

ب من  صغ  د د   صغ  مأؤ ل ددا صيعجتعدا إيدى  ف د  دد د  محبرأة صيفأبد: • عل نب    ن جا جع عم

يعجتعددا إيددى صيتعأدد  صيتددبم أةسبسدد ب  صيددنها صي أددبنا صيأددل م      تكددي    ف دد  مأددؤ ل دددا ص

طبيش أةدصء هعا صيعأؤ ي ة على حأدش  محبرأة صيفأبد مأؤ ي ة صيجع ا   فا د د سعيد  م 

 نب ته.     يتم تضع ن صيعنبها صيدرصس ة  ي  منع صيع صحا صأل ي ة. 

ا غبية صألهع ة س ععقب  مدن  دا س ب  متنا  دإ  هنبا  م ص  مطليأب  أشدة  هعب د

 ر ح صيينن ة  صيعيصننة تس عب دا    ب  صألزمب : 

يتعلق أي د  فدا  شدكبل صيعنند ية صيتدا أد ز  ددا صيأدبحة  خبصدة ددا  سدبئا  :صأل لصألم   -

صيتيصصدا صتجتعدبعا ح دد  هندبا  شدخبص  ددد يكينديص مددن هدعص صي لدد    مددةجير   مدن خبرجدده  

صيالدددت    أعضددهم يعدد   نفأدده أبتسددم. إ  أدد  صيعنندد ية دددا صيعجتعددا صيأددعيد  يهددب 
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أحأدم  حدزم  فلندب يعد      ضد ب صييحددة صرتدصدص  خط  ة  يجش     هعص أقية صيقدبني   

 صيينن ة خط   جدصم على    ألد.  صيد ية تأتط ا أعب يديهب من إمكبن ب  من صييصيل يهؤتء. 

د  ت ا أبيتنع ة صيعتيصزنة يكبدة منبنق صيععلكدة مدا م صعدبة عددد صيأدكب  ددا  : مب صألم  صي بنا -

منبنق ضع فة دا صي ن دة صيتحت دة  فا منطقة  مأبحتهب  نقبط  يتهب  ضعفهب صيخ. دهنبا

  تعبنا من  لة صتست عبر د هب معب يددا ش بأهب يلنز ح يعنبنق تيد  صيف ص صييث ف ة.

 إ ص فدب  صتيتددزصم أددبيقيصن ن  صيعحبديددة علددى صيعكتأدد ب   صجددش دإندده يندد    ف دد  إيحبحددبم دددا 

لدى صدع د صيععدا    صألسد ة    ب  صألزمب  أبحت صم صألنيعة  صيقيصن ن  تحعا صيعأؤ ي ة سيصء ع

   صألد صر صييصجش صيق بم أهب  أا تتعدصهب أبيع بدرة يكا مهعة  نن ة  دد تأدهم ددا صحتديصء صألزمدة 

 صيقضددبء عل هددب    صيتخف دد  منهددب.  هنددبا مأددبرص  يعكددن صيحدددي  عنهعددب د عددب يتنددا أتعزيددز 

تةس أا صيع بدر أع دد    نييدا صيعأؤ ي ة صيينن ة دا    ب  صألزمب     خبرجهب: صأل ل: صيعأبر صي

 صيعدى.  صي بنا: صيعأبر صانا صيعالجا  ن   صيعدى. 

: صيعأبر صيتةس أدا • :  يتطلدش    تكدي  هندبا خطدة صسدت صت ج ة علدى صيعأدتيى صيديننا   تم

تأتهد  ردا مأتيى صيعشبع  صيينن ة  صيتحف ز على تحق ق متطل دب  صيعيصنندة صيحق ق دة 

  صألزمب  أشكا خدبص  هدعا صيخطدة فعدب جدبء ددا رؤيدة صيععلكدة دا فا صأل  ب   دا    ب

ت يعكن صييصيل إي هب إت من خالل تكبما صألد صر  تحعدا صيعأدؤ ي ب  أد ن صيقطبعدب   2030

صي ال  )صيحكيما  صيخبص  منيعب  صيعجتعا صيعدنا   دق مأتييب  تخط ط ة ف  ى تتفد ع 

م  ي   م  تقدديم قدد م ددبأا  ت  ت  نفددعم  ت   فددزم د هددب دددا هددعا صيع حلددة أبيددعص  علددى صألسدد ة  تتدديزع  ت 

 صيعؤسأددب  صيت أييددة صيعختلفددة  صاعددالم  غ  هددب مددن صيعنيعددب   ص  صيعال ددة أددبيتخط ا 

 صيجعر . 

د   ز د ده  هع دة د ر صيقدبدة   دبدة صيعجعيعدب  صيعختلفدة  سديصء  ابن بم: صيعأبر صانا صيعالجا: •

غ د  صيحكيم دة أعختلد  مأدتييب  صيق دبدة صنتهدبءم  بدة صألس ة  م  بدة صيعنيعب  صيحكيم ة  

أبيق بدة صيعل ب يلينن. دفدا   دت صألزمدب  يحتدب  صيندبس يلق دبدة صي شد دة صيعتأدعة أبيقددرة 

بل  تهدئة صيعيص    على تحعا صيعأؤ ي ة  ردا صي  ح صيععنيية  صيعحفزة على صيتيصصا صيفعم

 تدعي ا صيندعيأب .  عالئعدةصي صاجد صءص ب  صيعتيت ة  حن  صيتحدديب   صيقضدبيب صاشدكبي ة  صتخد

دا صيعأدؤ ي ة   صيحعد يله صيع  تفضا على أالدنب أق بدة حك عدة فبندت علدى  ف د   ددر مدن تحعم

 صيتضددح ة أقطددبع ف  دد  مددن دخددا  ص تنددبد صيد يددة يعنددلحة صيعدديصنن ن مددن خددالل صاجدد صءص  

يددى جبنددش د ر   هع ددة صيق ددبدة دددا  صيقدد صرص  صيتددا تددمم صتخب هددب خددالل  زمددة و فير نددب و صيحبي ددة. إ

صيعأدددبر صي دددبنا  هندددبا  هع دددة يلدددد ر صاعالمدددا صيعتيصصدددا  صيعك ددد  صيعتأدددم أبيشدددفبد ة 

 صيععليمب  صينح حة  صييص ع ة  يك ت يكي  هنبا د صة يتزي د  صألخ دبر  تنب دا صيشدبئعب . 

يت ق دد  صيعأددتع   يضددبم علددى صيجهددب   ص  صيعال ددة أبألزمددة   يددبم فبنددت هدددا صألزمددة مأددؤ ي ة ص

 صيعتيصصددا عددن ن  عددة صألزمددة  ردددا مأددتيى صيدديعا أددباج صءص  صيعطليأددة يلتخف دد  مددن 

 نةتهب. فعي  دإ  صألس ة عل هب د ر ف    دا إعالء صيعأؤ ي ة صيينن ة ألد صدهب  خبصة دا 

   ددب  صألزمددب  مددن خددالل صيتيج دده  صارشددبد  صيقددد ة صيتط  ق ددة صيحأددنة  تيزيددا صيعهددبم 

بء.  فدا مديصنن  ميصنندة علد هم مأدؤ ي ة عي عدة  ف  د ة تجدبا  صيتح ف ز على صيتجب ب صي نم

أالدهم دا فا ح ن   دا    ب  صألزمب  على  جه صيخنيص صست شبدصم أتعبي م دينندب صيحن د  

صيحباددة علددى هددعص صألمدد   تحق قددبم يعتطل ددب  صيعيصننددة صيفبعلددة  تعب نددب  تكددبمالم مددا تعل عددب  

 . إج صءص  صيد ية
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 فددإج صءص  علع ددة  يتعزيددز  إعددالء صيعأددؤ ي ة صيينن ددة يدددى  ددد صد صيعجتعددا صيأددعيد   انددبء 

 صألزمب  أجبنش مب س ق  ف ا  مب يلا:

تددةي   صيعنددبها صيعختلفددة دددا مختلدد  صيع صحددا صيدرصسدد ة )صتأتدصئ ددة  صيعتيسددطة  صي بنييددة   •

ة   دد م صيعيصننددة   إيضددبح صيجبمع ددة  صيتددا ت فددز علددى مفددبه م صيينن ددة  صيعأددؤ ي ة صيينن دد

 صيقيصن ن صيتا تحعا  ي .  

إعدصد  نش  صي  صما صاعالم ة صيعتخننة  تيج ههب يجع ا ش صئ  صيعجتعا حيل هعا صيقضدبيب  •

صيهبمة  على    تنفع أح كة إعالم ة مدر سة  أع دصم عن نعا صيع بش ة صيتا نشدبهدهب أشدكا 

 ر ت نا دا جع ا  سبئا صاعالم صيينن ة. 

إنشددبء حأدددبأب  متعدددددة علدددى منندددب  صيتيصصدددا صتجتعدددبعا يخدمدددة هدددعص صيتيجددده.  يعكدددن  •

صتستفبدة من أعم صيعيص ا صينبجحة دا هعص صيعجبل   صيتا تجدد يهدب ر صجدب أد ن دئدب  عع يدة 

 مختلفة. 

إ بمة صيعؤتع ص   صيند ص   صيعحبض ص   صيلقبءص  صيعلع ة يدنفس صيغد ض يلخد    أتيصد ب   •

   قهب. مهعة يعكن تط

صيق بم أتحل ا  درصسة  سبئا صيتيصصا صتجتعدبعا ي صدد صيتيجهدب  صيفك يدة صيتدا تععدا علدى  •

 شق صين   صييحدة صيينن ة  أ  صاشبعب  صيتا تهدد صيألم صيعجتععا.

صيتنأ ق أ ن صيجهب  صيععن ة ) من صيد ية   زصرة صيدصخل ة  ه ئة صتتندبت   صيععليمدب    زصرة  •

 نيعة   يصن ن  عقيأب  صينش    ج صئم صينشد  صايكت  ندا  يلتندد  يكدا مدب  صاعالم  يتفع ا

 يعس صييحدة صيينن ة   نش  مضبم ن صيك صه ة  صيعنن ية أ ن صيعيصنن ن. 

صتستفبدة من تجدبرب صيدد ل صألخد ى صيعلفتدة يعع ددة صألسدبي ش صيتدا صسدتخدمتهب ددا تعزيدز  •

 صيعأؤ ي ة صيينن ة يدى صيعيصنن ن.
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 صيأبدسصيعحير 

 صألس ة  صيتحديب  صيتا تيصجههب دا 

  19-جبئحة )فيد دثا  زمة 

 

 

 

 صيعحب ر:

 43 صيتيص ب . •

 44 رصد يجيصنش من صيتحديب  صيتا تيصجه صألس ة دا ثا جبئحة فير نب. •

 46 محددص  تجب ز صألس ة صيأعيدية يتحديب   زمة فير نب. •

  صيد ر صيعتي ا من صيد ية  صيعؤسأب  صيعجتعع ة يدعم  حعبية  •

 48 صألس ة من تدصع ب  جبئحة فير نب.
 

 صيعشبرفي :

 :  . د. مج دة صينبجم  د. زيبد صيدريس   . ه لة صيعك  ش. صيتعق شصيير ة صي ئ أة  •

 من  عضبء ملتقى  س بر.  19)صيعتدصخلي :  •
 

 إدصرة صيحيصر:

 د. مهب صيع دص  •

 

 

 

 

 

 



   
 

  

(43-71) 

 

 

  

التأكيد عىل وصول الرسائل التوعوية واإلرشادية من ِقبل مجلس شؤون األرسة إىل 

 ومدنها.جميع الرشائح املجتمعية يف كل املناطق بقراها ومحافظاتها 

هي الحلقة  االستمرار يف سن األنظمة والترشيعات التي متًكن األرسة وتقويها؛ فاألرسة

األهم يف حفظ املجتمع والحصن القوي الذي يُستَند إليه يف األزمات، واالهتامم بها، 

 .يُعد أمراً يف غاية األهمية

 

وضع مجموعة من الخطط واإلجراءات للوقاية والحد من العنف األرسي بشكل عام السيام يف أثناء 

ت للضحايا، وتفعيل الخطوط الهاتفية الساخنة األزمات، مثل: زيادة الوعي وتسهيل وصول الخدما

يف مثل هذه الظروف والحرص عىل تقديم الدعم واإلرشاد النفيس واالجتامعي والحامية 

 للمعنفني بالرسعة واملهارة املهنية املطلوبة يف مثل تلك الحاالت.

 

سن سياسات اجتامعية وأنظمة خاصة للتعامل مع األزمات والكوارث لحامية األرس األقل 

دخًًل، والفئات الهشة يف املجتمع، برشاكة بني الدولة ومؤسسات املجتمع املدين بحيث 

 يكون هناك جاهزية للتدخل عند حدوث األزمات.

 

تغيري وتطوير بعض أنظمة العمل؛ لتصبح أكرث مرونة لصالح أفراد األرسة، خاصة للمرأة 

 العاملة الحامل أو املرضع ذات املسؤوليات املزدوجة بني املنزل والعمل.

 

 أهم التوصيات
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 .رصد يجيصنش من صيتحديب  صيتا تيصجه صألس ة دا ثا جبئحة فير نب 

فعددب  ثهدد    زمددة جبئحددة فير نددب    صيعددبيم فلدده دددا حبجددة إيددى إعددبدة ت ت ددش   رص دده صينددح ة 

 صت تنبدية  صيدأليمبس ة  صيأ بس ة  دقدد فشدفت فدعي  حبجدة صألسد ة اعدبدة ت ت دش  د رصهدب 

 مهبمهب  خبصة أعد ثهير أعم صيتحديب  خالل دت ة صيحيد  صيعنزيدا  صيتدا جعلدت صألسد ة تيصجده 

 ش  عل هب صينجبح د ه أبمت بز أتعب   جع ا  د صدهب   من  هم هعا صيتحديب : صمتحب  صع

صيتغ دد  دددا شددكا صيعال ددب   صألد صر دددا صألسدد ة  صيعشددكال  صينبتجددة عنهددب: تعددد صألسدد ة هددا  -1

صيعؤسأة صأل يى صيععن ة أتقدديم صيددعم يكبددة  د صدهدب علدى صخدتال   ععدبرهم   صهتعبمدبتهم  

بل   صيشد بب   صيعأدني    يكدالم مدنهم صحت بجبتده  متطل بتده  صيتدا  منبيحهم  دهندبا صألنفد

ج   صيعبدة    يتم إش بع جزء ف    منهدب جهدب   مؤسأدب   خد ى )فدبيتعل م  صي عبيدة صيندح ة  

صيت د ه . دقد  ص   صيتعل م صي يم دا صيعنزل   على صألس ة متبأعة تعل م صألأندبء  صاشد ص  علدى 

على صألس ة صيحبي ة صيتا صألب  صألم د هب غبي بم يععال   هعب  يضبم  تعل عهم   هعص يشكا ضغا

مطليب منهعب  دصء مهبم  ععدبيهم عدن أعدد   مدن صيعتي دا    يكدي  يهدعا صألد صر صيعتدصخلدة 

 صيجديدة  صيعفبجئة دا     صحد تةا   على تفبعال   عال ب   د صد صألس ة  من ح د  صيخالددب  

ن دا إدصرة صألس ة  دا تحديدد صأل يييدب  سديصء مدن صينبح دة صيعبديدة    صيتا  د تنشة أ ن صيز ج 

دا إش بع متطل ب  صألأنبء   متطل ب  صيتعل م   صيحفبظ على صحة فدا دد د ددا صألسد ة   صيتدا 

 ددد ينددتا عنهددب مشددبفا  مشددبج ص   ددد تنددا يحددد    تنددا يععبرسددة تنددن  ضددعن صيعندد  

مح ا صألس ة  ت نعلم ها ستنا يلجهدب   ص  صألس  .  غبي بم هعا صيععبرسب  ستيا دا 

صتختنبص يعيصجهتهدب  صيتعبمدا معهدب  رصددهب  م سدتيا ددا دصخدا صيعحد ا صألسد     ت 

يعكن تقدي  إيى  ين ستتجه   مب س كي   ا هب مأتق الم على صألس ة  على صيعال ب  صيتا تحكم 

  د صدهب   

نه خالل دت ة صيحج  صيعنزيا زصد إدمب   سبئا إدمب   سبئا صيتيصصا صتجتعبعا: دعن صيعالحظ   -2

يص  شددَ ه أبألسدد ى يهدديصتفهم صينقبيددة  ألجهددزتهم  صيتيصصددا صتجتعددبعا ألددد صد صألسدد ة    صدد ح 

لددا  صألخ دد  علددى هددعا  عكددن صيتحدد ا أددد نهب  دبعتعددبدهم صيك  صيحدي ددة  أح دد   صددَ   مددن غ دد  صيع 

صتدت صض ة  دفا صيغبيش  أحكم صيحي   صييسبئا.   ص   فا شخف دا صيعبئلة مشغيتم أح بته

صيعنزيددا صاج ددبر   نجددد صألب  صألم مشددغيت  إيددى جبنددش صنشددغبيهعب أة ضددبع صألأنددبء صينددح ة 

 صينفأ ة  ت دبدل صألد صر يعأدبعدتهم  أإنهدبء  ععبيهعدب عدن أعدد  معدب جعدا صيعدشء مضدبع  

ل  ب  فعي  زيبدة إدمب  صألأندبء يعشدبهد صألددال م  صيعألأدال  صألجن  دة ع د  عل هم.  من صيأَّ

ص أتعدبي م دينندب  صانت نت   صيكا يع    نهب  د تنطي  على محتيى  منبث   تند دب  ت تل دق  أددم

 صيحن    عبدصتنب  تقبي دنب. 

أددت صينددبس مددن أعضددهم  -3 صيعحبديددة علددى صيأدد ية  صيخنيصدد ة: دكعددب     سددبئا صتتنددبل   َّ

عكددن صيعحبديدة علددى صيأد ية  صيخنيصدد ة  أشدكا ف  د  خددالل دتد ة صيحيدد    صد   مددن غ د  صيع 

صيعبئل ة  دقد يلجة صي عم أحجة صيعلا يلفضفضة صيعؤدية يكشد  صيعأدتير   صي ديح أدبيعحيير  

 ين   صيجع ا على مع ددة أعدب يحدد  أد ن جددرص  صألسد ة صييصحددة  معدب  دد َيْأدَع  يلعأد ئ ن 

 صيح بة صييص ع ة. صيعتنع ين من صت ت صب من صيشخف  تحط عه  صأتزصزا دا 

م زصن ددة صألسدد ة: تزصيددد  دددا ثددا جبئحددة فير نددب صيحدديصرص   صينقبشددب   صينكددب  صيعتدص يددة عددن  -4

صيتكبي   صيعبديدة  صيعندبري  صيزصئددة صيتدا تعدبنا منهدب صألسد ة صيأدعيدية أعدد صيحيد  صيعنزيدا  

تهم أأدد ش يجدديء صيدد عم يشدد صء صيععقعددب   صألد يددة  صيعدديصد صيغعصئ ددة أشددكا يفددي  حبجددب

ددب مددن عدددم تيصجدددهب مأددتق الم     يدد غ تهم دددا عدددم  صيععتددبدة    يدد  إمددب يغدد ض صيتخددزين خيدم
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صيخد     ف دد  مددن مد ة يشدد صئهب     يشدد صء أعدم صيعأددل ب   صيكعبي ددب  مدن صألغعيددة  صأليعددبب 

ب على تخطا هعا صيفت ة صيعن  ة.  يعأبعدة صيجع ا نفأ م

يدد  ينفقددب   دخددا  -5 عكددن صينَّ صألسدد ة أشددكا رسددعا إت مددن خددالل  ر ددبم  أ بنددب   أددبيط ا ت ي 

ص تنبدية  صجتعبع ة مياي ة  يتكي  جزء  من تخط ا صست صت جا على صيعدى صي ع دد  يلعأدبعدة 

 دا َ ْضا صيخطا صيينن ة يال تنبد  صيعجتعا.

صيجبنش صينفأا: دخالل  زمة جبئحة فير نب تتع ض صألس ة ييم بم يأ ا من صألخ بر صيعخ فة عدن  -6

   س فير نب  مب  د يتأ ش دا حبية من صيقلق  صيض ق.  أال ش  تق دا  دد صد صألسد ة يتلد  د

صألخ ددبر يختلدد  أددبختال   ععددبرهم  شخندد بتهم   هنددبا مددن يأددع  يهددعا صألدكددبر صيأددل  ة 

 .  أبيأ ط ة عل ه خبصة ف بر صيأن  صألنفبل   ت ن يد يليضا    يزدصد سيءم

بيتي ا     زمدة جبئحدة فير ندب صيحبي دة  يدن تعد  د      تتد ا مأتق ا صيعال دة أد ن صألج دبل: دد -7

أنعبتهب على مأتق ا صألس ة   دا صدل هب د ر صألسد ة  صيعال دة أد ن صألج دبل  د أد ش هدعص 

صييأبء فب  يتط  ق  بعدتا دنا ف بر صيأن عن صينغبر  صيت بعد صتجتعبعا  مقيمب  ينجبح  ف   

د   تشدكا أدؤر  أبئ دة  دق دة دصخدا صي  دي   صألح دبء دا ميصجهة تفشا صيف   س  صيح لييدة 

صيأكن ة.  فب  اج صءص  صيعزل صتجتعبعا نتبئا  ص  دتية د عب يخف دنا صألجدصد عن صينغبر 

من اابر سل  ة  نفأ ة على صغبر صيعبئلة  ف برهب  دنأد ة ف  د ة مدن صألسد  فدب  يعد ف د هدب 

ية صألنفبل  م صدقتهم إيى صيعدصرس    صألمبفن صألجدصد ما عبئالتهم  يعتعد   عل هم دا رعب

ب تحتعبت  تع ضهم يلعد ى من صألأنبء    من صألحفبد.  صيعبمة  صألم  صيع  تي   تعبمم

تختلد  صيعخددبن  صيتددا سدتكي  صألسدد  مع ضددة يهدب أنددبء علددى معط دب  متعددددة م ددا مكينددب   -8

بد    حتى صي  ئا )نيع صيأكن   د صدهب ) نفبل  مأني   معب ي     أنبء على مأتيصهب صت تن

 صيحا   دبألس ة صيتا ييجد أهب مأن     ف د  هدا ددا تحدد ف  د  نت جدة صييضدا صيحدبيا مدن ح د  

صيقددرة ددا صيحفددبظ علدى صددحتهم سديصءم صيجأددية    صينفأدد ة  ددبيتغ    صيحبصددا ف  د  علدد هم  

صتجتعبع ة  صيتيصصدا صيدع   د ض صيعزية دا هعا صيع حلة صيعع ية يه تةا  ا   صدتقبد صيعال ب  

فب  سعة يعجتععنب من ح   صيح ص على صيزيبرة يلعأن ن  صتجتعبع أهدم.  فدعي  مدن صينبح دة 

صينددح ة صيجأدددية ح دد   نهددم أددال شدد   ف دد  ع ضددة يإلصددبأة أددبيع ض.  عل دده ت أددد مددن تدديد   

ألأندبء. فدعي  صألمد  صتحت صزص  صيالزمة  صيتا  د تكي  يأ ش خالدب   ح بنبم أ ن صيعأدن ن  أد ن ص

أبينأدد ة يانفددبل ح دد     أقددبئهم صيطييددا دددا صيعنددزل يدده تددةا   أشددكا    أددةخ  علددى نعدديهم 

صتجتعبعا تحقدبم. إضدبدة إيدى  نهدم  دد يكيندي  ع ضدة يععبرسدة صايدعصء ضددهم نت جدة صخدتال  

صييضا  صيتي عب  أ نهم  أ ن  صيديهم دا  درتهم على صيتحن ا صيدرصسا عن أعد.    دا تق ا

صيدد صهن  صيتغ دد  دددا ن  عددة صيح ددبة  فعددب    صيععددب ي   يضددبم  جدديدهم دددا صألسدد ة يدده تحديبتدده 

خنيصددبم مددن فددبنيص يتلقددي  خدددمب  رعبيددة مددن مؤسأددب   خدد ى.  مددب د عددب يتعلددق أبيعخددبن  

صت تنبدية دها صيتحد  صألف    صألف   تةا  صم  خطيرة  دهنبا  س  ف   ة تعتعد دا دخلهدب علدى 

جهددب صي دديما   نت جددة يليضددا صيحددبيا صنقطددا صيدددخا    يضددبم هنددبا صيك  دد  معددن دقددد ص     ددد إنتب

يفقددد ص  ععددبيهم إ  نددبل  مددد جبئحددة فير نددب  معددب يعنددا مزيددد مددن صي طبيددة   يضددبم هنددبا  سدد  

ستكي  ضعن صألس  صيفق  ة صيتا تحتب  مأدبعدة  دعدم  هدعص س شدكا ضدغا علدى صيضدعب  

   صيخ  ية تحقبم.صتجتعبعا  على صيجعع ب

صيقلددق  صيخددي  مددن صيعأددتق ا: إ  صييدد    صيتددا تع شددهب صألسدد ة صي دديم  هددا ثدد    غ دد   -9

مأدد ي ة يددم تعدد  أهددب مددن   ددا.  هددا ثدد    ت دد  حبيددة جعبع ددة مددن صيقلددق  صيخددي  مددن 

صيعأتق ا  أعب يت تش عل ه من شعير جعبعا أعدم صألمب . إ  تةا   هدعا صييد    علدى صألسد ة 

تييب  مختلفة  دهنبا صيعأتيى صيعتعلق أ نبء صألس ة  صيعال ب   صألد صر  صيق م يةتا على مأ
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 صيعفبه م صيتا تتشكا من خاليهب هعا صيعال ب   صألد صر. إ  أعم هعا صيتغ  ص  يدةتا إيجبأ دب 

يع د صيتيصز  يد ر صييصيدين  صألأنبء  فعدب  نده يكشد  عدن صيجيصندش  ص  صيق عدة صألعلدى ددا ح دبة 

 صيتا ت يعكن صي قبء أد نهب   يعص دها  ص  صيق عة صألعلى  من صيعف  ض    يعط هب  صانأب 

صيعجتعا صيعكبنة صيعل ب. دبيطش  صيعلم  صي ح  صيعلعا  على   عة من ص تندبء صيعبرفدب  صيعبيع دة 

 صيتأكا دا صيعقبها. إ  هعا صيتغ  ص  صيجعرية تأد مدن صامأدبا أهدب يديك ت تفلدت مدن أد ن 

ب أعد صنتهبء صألزمة.  مب صيعأتيى صي بنا من صيتغ   دهي يد ت ا أد  ت ن صيح دبة صي يم دة  صيدع   يدين

تغ   أشكا ف     ديجدد  دد صد صألسد ة  نفأدهم  جهدب ييجده أعدد ت بعدد  عزيدة  ح د  صعتدبد فدا 

مددنهم    يأدد   دددا دلكدده أع دددص.  هنددب صألسدد ة أحبجددة إيددى ف  دد  مددن صيدددعم  صارشددبد يلأددعبح 

ب أبيتعددبيف  صيتأددبم   صتحتدد صم يلعشددبع   صيحددق دددا صيتع  دد  عنهددب يدد عم صيأددالم دددا ألد صدهدد

 صي  ت. 

اعددة خشدد ة مددن    أعددم صيأددليف ب  صيتددا نتجددت يعيصجهددة جبئحددة فير نددب  ددد تكتأددش صددفة  -10

صيديعيمة سيصء على مأتيى صألس ة    صيعجتعا  صيد يدة حتدى أعدد عديدة صيح دبة إيدى ن  عتهدب. 

حفز يده وصيقلدق صتجتعدبعاو صيدع  تفشدى ددا  نحدبء صيعدبيم   صيشدعير أضدع   صيتنير     ف   م

صيعجتعا دا ميصجهة صيعخبن .  صتعتقدبد    أعدم صيأدليف ب  صيتدا صتخدعتهب صألسد  يعيصجهدة 

ب على  د صدهب سدي  تأدتع  فنت جدة يهدعص صيقلدق خبصدة ددا صيعال دة مدا صيعدبيم  19فيد د  ح صم

نتجدددب  صيخبرج دددة  خبصدددة صيعطدددبعم  صيكبد هدددب     مدددبفن صيخدددبرجا  صي قدددة صيعف ندددة ددددا صيع

صيتجععب  صيتا ستقا ف   صم يدى صألس    رأعدب سد ييد  يد  صأتكدبرص  مالئعدة تحت بجدب  صألسد ة 

 يععبرستهب ح بتهب خبر  إنبر صيعنزل. يكن صيحق قة     ف   مب يقلق هي  م ين: 

ا إيى صيتقن دة  صيتيصصدا صتدت صضدا  صألم  صأل ل: هي  ضا صألس  صيتا ي س يديهب  صيل سه •

 صيددع  سدد ؤد  إيددى صيعفبر ددة دددا صييصدديل إيددى صيخدددمب   صيتددا  هعهددب صيتعلدد م عددن أعددد     

صييصيل إيى صيخدمب  صينح ة صيتا تم تيد  هب من إينبل  د ية  غ  هدب   صيدع  أدد را سد عزز 

ب.  من صيف   ب  أ ن صألس   يزيد صألس  صيعح  مة ح مبنم

خ : هي  زمة صي عبية دا ثا تزصيد صيحبجة إيى صي عبية يانفبل  ف بر صيأن  غ  هم من صألم  صا •

 صيفئب  صألضع  دا صألس ة.

 

 محددص  تجب ز صألس ة صيأعيدية يتحديب   زمة فير نب. 

تش      زمة جبئحة فير ندب فشدفت صيأدتبر عدن مددى تعبسد  أن دب  صألسد ة  صسدتق صرهب  

علددى ميصجهددة صيتحددديب   ح دد     صيعيص دد  صينددع ة    دددرتهب صألسدد   يدد  مددب يخلددق صيفددبر  أدد ن 

 صألزمب  تيه  مدى  درة صألس ة على صي قبء.  د عب يتعلق أبيد ر صيعةميل من صألس ة يتجب ز  زمدة 

 جبئحة فير نب فنعي   يازمب  صيطبرئة د عكن صاشبرة إي ه دا صينقبط صيتبي ة:

ة أبعت برهدب د صدة اعدبدة ت ت دش صي  دت دصخل دبم:  خال دبم  ديندبم صيني  إيى  زمدة جبئحدة فير ندب صي صهند -1

)صينليص    أق ة صيع بدص  أةسليب صيت غ ش    فعي  تيزيا صألد صر  صيعأؤ ي ب   فعب يجش    

يعبرس صييصيدص  د رهعب دا متبأعة صيتعل م عن أعد   خلق جي ص تنبد  يعزز  هع ة صيعحبديدة 

بم   صسددتهالا صيع ددبا  صيكه أددبء   صيطل ددب  صيخبرج ددة أعختلدد  علددى صيددنعم د عددب يتعلددق أبيطعدد

 نيصعهددب   صيعنبديددا   صيفيصفدده  جع ددا صيعدديصرد صألخدد ى صيتددا صعتدددنب عل هددب مددا تيد هددب.  أددبيط ا 

 ت ت ش  هم ميرد  هي صيي ت.  
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خلق ر ح صتهتعبم  صيتعدب   أد ن صألسد  صيق ي دة أبينأدش  فدعي  صيج د ص  يالنعئندب  أةسدليب  -2

بأعة تعطا معنى تفهم صألزمة  أأ ش    صيعيصرض تزدصد نأ تهب.  ما صيحج  ين   صيت ف دز  مت

 على صيعص   ف     هعص مخا أبيتضبمن صيعطليب دا م ا هعا صيي   .  

ت يعكن    نتنير    جع ا صألس  يديهب صامكبنب   صيعبدية  صيتقن دة صيتدا تتد   يهدب صاددبدة مدن  -3

عتعددددة صيتددا تددم إنال هددب تزصمنددبم  جبئحددة فير نددب   هنددب رأعددب ييهدد  د ر صيخدددمب  صايكت  ن ددة صي

صيعأددؤ ي ن عددن صألح ددبء )صيععددد  يعتبأعددة  يدد   تقددديم صي عبيددة صيعطليأددة يهددعا صألسدد  صيتددا ت 

 تعتل  صانت نت  ت تأتط ا صادبدة من صيتط  قب  صايكت  ن ة.    

مدب يدد ر   هع دة صيشدعير أبتنتعدبء صيحق قدا إ فبء صي  ح صيينن ة يددى صألسد   مدن خدالل شد ح  -4

 ي س صيععني  صييبه   دقا   صيتا صعتبد صينبس عل هب من جعا  ش ال   يبدطدب   نن دة 

 على  هع تهب  أا تحييلهب إيى سليا  تن دب  تع   عن  حدة صيعن  .   

جعدة يدعصتنب من صيض  ر     يتشبرا جع ا  دد صد صألسد ة مدا صألم  يتحييدا هدعا صيعحندة إيدى م ص -5

 صألس ية دا فا صيجيصنش: صي  ح ة  صألخال  ة  صت تنبدية  صتجتعبع ة  صينفأ ة.

صيف صة صا  مه ةة ياب ي نبء عال ب   س ية جديدة   يفت  صفحة جديدة ما صألأنبء تأتع  يعدب  -6

أعد فير نب  دبألأنبء دا  مس صيحبجة يعأبندتهم دا ميصصلة مأد  تهم صيتعل ع دة صيعف  ضدة 

   يحتدبجي  إيددى مأدبعدة مددن تع د   مشددبريعهم   لدة مدددصخل هم  -صيتعلدد م عدن أعددد-علد هم 

 أباضبدة يحبجتهم صيك   ة يلدعم صينفأا دا ثا هعا صيي   .

تعزيز صي  بأة صيعصت ة  صألخال  ة يدى صألأنبء  م ص  ة هللا دا فا تن دبتهم   تفع ا د ر صألس ة  -7

 صتجتعبع صألس    أبحتضبنهب ألأنبئهب.أةهع ة صاحأبس  صتمتنب  يعتعة 

صيتفك دد  صيجعددبعا أتنددييش مأددبرص   تقييددة جيصنددش د ديددة  جعبع ددة   مشددبرفة صألأنددبء دددا  -8

صأليعبب صيجعبع ة  صيتا تعتعدد علدى إععدبل صيفكد   ت ت دش صألدكدبر   صفتشدب  صيعيصهدش  إعدبدة 

ص عن   صألجهزة صايكت  ن ة.إح بء أعم صيعبدص   صيتقبي د صيجع لة أ ن  أنبئهب أع دم

صيتيع ة أض  رة صتهتعبم أبيجيصنش صيي بئ ة يجع ا  د صد صألس ة عند صستخدصم  سدبئا صيتيصصدا  -9

صتجتعبعا   تع يفهم أبيعخبن  صيعح طة أهم  متبأعتهم أشكا مأتع   يتحبدظ صألس ة على 

 عدم إدشبء صألس صر  صيخنيص ب  صألس ية.

هالف ة  انددبء صألزمددة  تحل لهددب أهددد  تدديد    يصعددد أ بنددب  دهدم اي ددب  نعددي صيعندد  دب  صتسددت -10

ص تنددبدية  صجتعبع ددة تعكددس   ص ددا إنفددب   صسددتهالا  دخددا صألسدد ة صيعع شدد ة   دددق نيددبم 

 إيكت  نا د  ق يفضا أيصيل هعا صي  بنب  يلع فز صييننا يإلحنبء  صيععليمب .

د  سد صر صينجدبح دعشدبرفتهم تزيدد مشبرفة جع ا  د صد صألس ة دا صيتخط ا يلع زصن دة  ألنهدب  حد -11

دصدع ددتهم يلتط  ددق  صاحأددبس أبيعأددؤ ي ة صألسدد ية  مددا  هع ددة صيتخطدد ا صيج ددد  صيتنف ددع 

 صألم ن  صيعتبأعة صيشه ية يلخطة صيعيضيعة.

صتهتعبم أبيجيصنش صيدين ة  أتقيية عال تهم ما هللا  صيلجيء يالستغفبر  صيدعبء أة  يكشد  هللا  -12

 نب صييأبء.عنب صيغعة  ي دا ع

 -سديصء فندب نأدكن معهدم     فدبنيص ددا مندزل اخد  -صتهتعبم أبيجيصنش صينفأ ة ألأنبئنب   صيددينب  -13

  صيح ص على حعبية جهبزهم صيعنبعا   نعةنتهم  دععهم.

يفت صيني  ألهع ة  جيد د ر يلع شد صألسد   يععب ندة مدن يحتدب  مدن  دد صد صألسد ة يلتعدبدا  -14

 حد    ي .من صاصبأة أكير نب دا حبل 
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  صيد ر صيعتي ا من صيد ية  صيعؤسأب  صيعجتعع دة يددعم  حعبيدة صألسد ة

 .من تدصع ب  جبئحة فير نب

شهد  صيأنيص  صألخ  ة خطيص  جبدة  تش يعب  دبعلة من صيد يدة أهدد  حعبيدة صألسد ة 

 حعبيدة  حفظ صستق صرهب.  منهب إنشبء مجلس شدؤ   صألسد ة   إ د صر نيدبم صيحعبيدة مدن صايدعصء 

صيطفا  إضبدة إيى حزمة ف  د ة مدن صاصدالحب   صيتشد يعب  صيتدا تندش ددا صدبي  حعبيدة صألسد ة 

  د صدهب صيتا    تهب  زصرة صيعدل   دا هعا صيجبئحة صيد ية مأتع ة ددا صيحفدبظ علدى صألسد ة مدن 

ا هدعا خالل صيكم صيك    من صيق صرص   صاج صءص  دا جع ا صيعنبحا  صيتدا تهدد  إيدى تخف د  ضدغ

صيجبئحة على صيف د  على صألس ة  دهنبا إعفبءص   مأبعدص   تأه ال    من  أ زهب  د صر إيقدب  

 حكبم صيزيبرة ألنفبل صيعطلقد ن يلحفدبظ علد هم مدن صيتنقدا  صيتعد ض يلعد ض ت سدع  هللا.  مدب 

ي  جزء مدن تقيم أه صيد ية صي يم هي إدصرة صيعخبن  صتجتعبع ة  ها س بس ة صجتعبع ة نتعنى    تك

تنع م صيأ بسب  صتجتعبع ة  دها صييس لة يتخطا صألزمب    ضا صيأ نبرييهب  صيعنبسد ة علدى 

جع ا صيعأدتييب  صيعجتعع دة عندد صيتعد ض يكدا خطد  مدن صيعخدبن   تتضدعن صسدت صت ج ة تخف د  

    بية  إعبدة تك   .

هدب  حعبيتهدب يك دب   دا ثا جبئحة فير نب  ي قى هنبا حبجدة تسدتع صر د ر صيد يدة ددا دعع

صألس ة أبألنيعة  صيتش يعب   صاج صءص  صيعؤدية إيى تحق ق صستق صرهب صيعنشيد  ألننب فلعب سع نب 

يلحفددبظ علددى صألمددب   صتسددتق صر صألسدد   صددح بم  نفأدد بم  صجتعبع ددبم    ع ددبم  ص تنددبديبم  فلعددب ضددعنب 

ا تفع دا خطدا صيد يدة  تقددمهب أعي  هللا  من  ص تنبد  صحة صيعجتعدا   أبيتدبيا صيعأدبهعة دد

  تعك نهب. 

نبط أهب من  ة ا صيد ية فا مب يتعلدق   يعكن يعجلس شؤ   صألس ة أنفته صيجهة صيعل ب صيع 

أبألس ة  صيدع  فدب  صيهدد  مدن   بمده تعكد ن صألسد ة  تعزيدز د رهدب صيتنعدي  ددا جع دا مندبنق 

 ة عل ه    يأت ع  هعا صيجبئحدة صيععلكة  يعكنه يعش د ر هبم دا هعص صيشة . مجلس شؤ   صألس

 صنعكبسبتهب صايجبأ ة على صألس ة دا إج صء صيعديد من صيدرصسب   صألأحدب   صيخد    أخطدا ععدا 

صست صت ج ة تعزز من د ر صألس ة صيتنعي  يعجتعا ح ي  دا  نن نعيح فعب جبء دا رؤية صيععلكة 

عة يدعي  2030 علدى مأدتيى صيد يدة   مدن خدالل رددا     ي  من خالل صاج صءص   صيقيصن ن صيعني 

مأتيى صييعا أةهع ة ف ب    ة م صألس ة دين بم  صجتعبع دبم ددا ح دبة صألدد صد  صيعجتععدب .  صت تد صح 

دددا هددعص صيندددد    يقدديم صيعجلددس أإنشددبء  نددبة تلفزيين ددة عبئل ددة متع ددزة  جب أددة   ص  مضددعي  

نفددق علدى إنشددبئهب   تفع لهدب أدد   حددد د مدب يعكددن     محتديى غ د  عددبد  تددخا دددا فدا أ دت  ي 

م د هددب صي دد صما  صيعأددبأقب   صألنشددطة  أددت ع  تحقددبم دددا عيصئدددهب صتجتعبع ددة  صيينن ددة  تقدددم ي 

صيعبئل ة أحيصدز  جيصئز تأبعد علدى صيعشدبرفة  تشدجا عل هدب  تعد ن علدى تقييدة صيد  صأا صألسد ية 

 صيت د ه دة  صي يبضد ة. فعدب    اعدة  أبيش صفة ما صيقطبع صيخبص  صيعؤسأب  صيتعل ع دة  صيت أييدة

ض  رة دا هعا صيفت ة أل  يععدا صيعجلدس علدى صييصديل إيدى جع دا صيشد صئ  صيعجتعع دة   تيج ده 

صي سبئا صيتيعيية صيتا ت   عن ن يق صيتلفبز  صي صديي  صانت ندت  يانفدبل  يك دبر صيأدن  صيشد بب 

مة فير ندب   ددا مجدبت  تيعييدة مختلفدة  يتأبء  صألمهب  يلتعبما ما صيعشكال  صينبجعة عن  ز 

م ت طددة أبيجبئحددة.  مددب د عددب يتعلددق أبتسددت صت ج ة صيينن ددة ياسدد ة  ددد عكن صاشددبرة إيددى نقطتددب  

  سبس تب :
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دالأدد مدن صتسدتفبدة مدن  - حتى يدي صددر  -  ت: أعب    صتست صت ج ة يم تندر    يم تنته أعد  •

   عل هب.هعا صيي    دا تطيي هب  إدخبل صيتعديال

ابن دب: هندبا ضد  رة يع صجعدة  نيعتندب جع عهدب يحعبيدة صألسد ة  صتسدتفبدة مدن م  رندب أهدعا  •

صيجبئحددة   صيتنددير    هددعص صيددد ر مندديط أعجلددس صألسدد ة خبصددة د عددب يتنددا أإمكبن ددة صيتقدددم 

يعجلس صيشيرى أحزمة من صيتعديال  على صألنيعة صيتا ت ت ا أبألس ة  تعبسكهب ي س ددا 

 نب دحأش  يكن على نحي دصئم  أعب ينبسش صيعجتعا صيأعيد    يدتم  يضدب عكأدهب زمن فير

 دا صتست صت ج ة صيينن ة ياس ة   هعص صيد ر هي د ر صيد ية دا صيعحبدية على أنبء صألس ة.

 يضبم دعن صيعهم    تنا صي سدبئا صيتيعييدة صيعنبسد ة صيتدا يعددهب مجلدس شدؤ   صألسد ة 

تط ا صي عم صيتعبما ما صيتقن دة   سدبئا صيتيصصدا صيحدي دة د كدي  مدن يكا صيش صئ   دقد ت يأ

صيعنبسش إينبل صي سبئا عن ن يق صي صديي  صيتلفزيي   صيجيصل  يضبم   أعب ينبسش ن  عدة فدا دئدة 

عع ية دع الم نعةنة ف بر صيأن على س  ا صيع بل  د يكي  من صألنأش يه    يتم من خدالل صيتلفدبز 

 دئة من دئب  صيعجتعا.  هكعص أبينأ ة يكا

 دددا سدد ب  متنددا  مددن صيضدد  ر     تتضددعن خطددا صتسددتجبأة صيينن ددة يجبئحددة فير نددب 

سلألة مدن صاجد صءص  صيي بئ دة يلحدد مدن صيعند  صيعنزيدا  اندبء صيحجد  م دا زيدبدة عددد د ر صايديصء  

حدبيا ياسد    زيبدة صييعا.  تأه ا  صيل صيضحبيب يلخدمب . فعب    اعدة حبجدة يدرصسدة صييضدا صي

 تنع م س بسب  تل ا صيحبجب  صيعتفب تة يتل  صألس  حتى تضعن صانندب  ددا م صعدبة صيف   دب  

 أ ن صألس  يليصيل إيى صيخدمب .

 من صيعهم صيتةف د على د ر صيعؤسأب  صيعجتعع ة يعأبعدة صألس  على صيتعبما ما جبئحة 

 نب صيطبرئة من خالل صاي ب  صيتبي ة: فير

 تدصأ     بئ ة يلتةفد من تأه ا حنيل صألد صد صيععن  ن على صيخدمب  صيعنبس ة يهم.صتخب   •

تك    صيخدمب  صيعقدمة يكبددة صألدد صد  صألسد  مدا صأل ضدبع صيعأدتجدة   تغ  د  نعدا نلدش  •

 صيخدمب    تع ي   د صد صيعجتعا أهب.

 ئ  صألزمب  .تيد   صيتدريش  أنبء صيقدرص  يلعبمل ن دا هعص صيعجبل )حبت  صيطيصر •

صيحبجة يلت ف ز دا حبت  صيطيصرئ علدى حعبيدة صيفئدب   صيشد صئ  صألشدد هشبشدة  فبألنفدبل   •

  صألشخبص     صاعب ة   صيعأن ن   صينأبء صيعع ضب  يلعن .

صيحبجة يتفع ا صيخطديط صيهبتف دة صيأدبخنة ددا م دا هدعا صييد    يتقدديم صيددعم  صارشدبد  •

 صينفأا  صتجتعبعا.

 صفة  صيتنأ ق أ ن فبددة صيعؤسأدب   صيقطبعدب   ص  صيعال دة فبيندحة   صيععدا تعزيز صيش •

  صيتعل م  صيضعب  صتجتعبعا  غ  هب.
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 صيأبأاصيعحير 

  19-)فيد دصينحة صينفأ ة دا ثا  زمة جبئحة 

 

 

 

 صيعحب ر:

 51 صيتيص ب . •

 52 صاابر صايجبأ ة يجبئحة فير نب على صينحة صينفأ ة.  •

 52 صاابر صيأل  ة يجبئحة فير نب على صينحة صينفأ ة.  •

 54 اي ب  ععل ة يعيصجهة اابر جبئحة فير نب غ   صيع غيأة على صينحة صينفأ ة. •
 

 صيعشبرفي :

 : د. دهد صي ح ب  د.  دبء ن  ة  د. مهب صيعن  .  صيتعق ش صيير ة صي ئ أة •

 من  عضبء ملتقى  س بر.  32)صيعتدصخلي :  •
 

 صيحيصر:إدصرة 

 د. نيصل صيض   ب  •
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 صيتيص ب . •

إ بمة شد صفب  دبعلدة مدا صيقطدبع صيخدبص  تسدت عبر صيع زصن دب  صيعخنندة ي نديد صيعأدؤ ي ة  .1

 .صتجتعبع ة ينبي  أ صما صينحة صينفأ ة دا صيعجتعا

يلفئدب  صيعع يدة صيعختلفدة فدا   ةإعدصد  دية إسعبدب    ي ة تضط صأب  صينحة صينفأ ة ميجه .2

 .أعب ينبس ه

 .تيد   خطيط صستشبرص  سبخنة يالستشبرص  صينفأ ة  دا متنب ل صيجع ا .3

أدن  صألنفدبل      صتهتعبم أبيفئب  صألف   صحت بجبم يل عبية صينفأ ة دا صألزمدب  م دا ف دبر صي .4

 .صتحت بجب  صيخبصة

 psychologicalصيدعم صينفأا يلكيصدر صينح ة  صيط  ة أتني م ع بدة إسدعبدب  نفأد ة   ي دة  .5

first aid .صخت برية يلطب م صينحا يعيصجهة صيضغيط صيتا ييصجهينهب دا هعا صيجبئحة 

 

  

 أهم التوصيات

إ بمددة شدد صفب  دبعلددة مددا صيقطددبع صيخددبص  تسددت عبر صيع زصن ددب  صيعخننددة ي ندديد 

 .صيعأؤ ي ة صتجتعبع ة ينبي  أ صما صينحة صينفأ ة دا صيعجتعا

 .تيد   خطيط صستشبرص  سبخنة يالستشبرص  صينفأ ة  دا متنب ل صيجع ا

صيدددعم صينفأددا يلكدديصدر صينددح ة  صيط  ددة أتنيدد م ع ددبدة إسددعبدب  نفأدد ة   ي ددة 

psychological first aid  صخت برية يلطب م صينحا يعيصجهة صيضدغيط صيتدا ييصجهينهدب

 دا هعا صيجبئحة.

  ي ددة تضددط صأب  صينددحة صينفأدد ة ميجهددة يلفئددب  صيعع يددة إعدددصد  ديددة إسددعبدب  

 .صيعختلفة فا  أعب ينبس ه

صتهتعبم أبيفئب  صألف   صحت بجبم يل عبية صينفأ ة دا صألزمب  م ا ف بر صيأن  صألنفبل 

 .     صتحت بجب  صيخبصة

1 

2 

3 

4 

5 
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  .صاابر صايجبأ ة يجبئحة فير نب على صينحة صينفأ ة 

 من  هم صاابر صايجبأ ة يجبئحة فير نب دا صيعجتعا صيأعيد  مب يلا:يعد 

صفتأبب مهبرة صيتك   ما صيي      صانأب  أط عه متك    يكنده  دد يقدب م  ح بندب  أعدب يدؤا   .1

 على نفأ ته أشكا سل ا. 

 صي ح  عن صي دصئا صيعتبحة   صيتع   عل هب   صتستفبدة منهب.  .2

 أ ز صيتعلم  صيععا فة يييب  تم صيععا  در صامكب  على تعي ا صينعبب يلق بم أهعب.  .3

تين ددد صيعال ددب  صألسدد ية  زيددبدة صأليفددة   دد ب صيعبئلددة مددن أعددم.  صيعؤفددد    تعكددن  ددد صد  .4

صألس ة صيأعيدية  خ  ص من صي قبء ما أعضدهم مد غع ن ت مخ د ين. هدم يدةفلي   ج دبتهم مدا 

ما تلفزيين ددة مشدت فة  يأدععي  نقدد  أنددبءهم يد عم هدعا صي دد صما  أعدم   يشدبهد   أد ص

ب يععبرسة ريبضب  أأد طة. فدا   هم يعبرسي   ح بنب  يعبأب مشت فة     يحفز   أعضهم أعضم

ددب مددن تفهددم تدددريجا ألددد صد صألسدد ة  ددب ن  م هددعا صيتفددبعال  صينددع ة دددا   يهددب تنددتا صا  خل طم

    يق ب من صألأنبء  صي نب  س ؤتا اعبرا تحقدب أعضهم ما أعم  ألحبدي   نيل  أععق  ف

 رغم تحديبته صييصضحة دا صيي ت صيحبض . 

سبهعت جبئحة فير نب دا إعدبدة ت ت دش صأل يييدب    مدد جأدير صيتيصصدا  أندبء صيعال دب  ددا  .5

ثا صيتفبعا  صتحتكبا صي يما صيعأتع    صفتشب  صييضا صيط  عا يلح بة صألسد ية   إمكبن دة 

صيعت بدل أ ن  د صدهب علدى أعضدهم صيد عم   إمكبن دة  ضدبء    دب  مأدل ة  مف ددة  صتعتعبد

دصخا صي  ت  ما  د صد صألس ة  غ د   يد  مدن إيجبأ دب  عديددة.  صيتحدد  صألف د  هدي صسدتع صرية 

هددعا صايجبأ ددب  أعددد صنتهددبء صألزمددة   صيحفددبظ علددى ديعيمتهددب يتكددي  جددزء مددن نأدد ا صيك ددب  

 . صألس    م بدئه    عه

  

  .صاابر صيأل  ة يجبئحة فير نب على صينحة صينفأ ة 

ندب علدى   نه  رغدم صاادبر صيأدل  ة صييصضدحة يجبئحدة فير  WHO فد  منيعة صينحة صيعبيع ة )

ص تنددبديب   صسددتق صر صيددد ل عبمددة  إت    اعددة ااددبر ميصزيددة علددى صينددحة صينفأدد ة ألددد صد صيعجتعددا 

حديل مدب حدد     مدب سد حد  يندب فةشدخبص سديصء مدن ح د  تس عب من صنتشدبر صيقلدق  صتفتئدبب 

صينحة صيجأع ة    إصبأة  حد  د صد صيعبئلة    دقد صيععا    دقا صيقلق من صيعدد  صيعجهديل صيدع  

ت ي ددد     صيعددبيم حتددى صا   ددبدر علددا صيأدد ط ة عل دده.   ف دد  صيعخددب   صيتددا  ددد تددؤا  علددى صينددحة 

 صيتنقا صيع  د ض من صيحكيمب  على شعيأهب.صينفأ ة هي صيحج     تق  د صيح فة  

 أع  ر صيي ت  تنبعد معدت  صاصبأة أف   س فير نب  أدص    اعة  زمة مقلقة على جع دا 

صيعأتييب   منهب صيعأتيى صينفأا  دقد  ل ت صيجبئحة ح بة عدد ف    من صينبس ر سب على عقش  

  صيقلق صيعنبحش يلجبئحة يةتا من صيعنبدر صيتبي ة:

يقلق  يعنا صيخي   تيجس صيخ فة من صيحبضد   صيعأدتق ا! صيخدي  مدن إصدبأة صيفد د     حدد ص .1

 د صد صألس ة أبييأبء     حد صأل دبرب ددا صيعديندة    خبرجهدب   عددم مع ددة متدى تنتهدا صيجبئحدة  

  متى يعيد صينبس يح بتهم صيط  ع ة. هعص صيعبما أحد  صته ي    صيقلق. 

هددي ضددخ مأددتع  ت يخلددي مددن إاددبرة. يتخلددا هددعص صيضددخ تضددبرب دددا صيضددخ صاعالمددا صي دديما   .2

صيععليمددب  صيخبصددة أبييأددبء   درجددة صنتشددبرا   عالجدده    ح بنددب تنددب م دددا صيععليمددب  أندديرة 

تشتت صيعتلقا.  ت ننأى أبيط ا ني ية صيعؤصم ة  مب إ ص فب  صييأبء ح أبم أ يييج ة  م  نده  ضدبء 

د دا تأ ب صيف   س من  حدد صيعخت د ص .  يزيدد صيطد ن ألدة   در     نه مج د خطة غ   مقني
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صنتشبر أعم صيشبئعب  دا  سبئا صيتيصصا صتجتعبعا  خ     شخبص غ د  مدؤهل ن  ي أديص 

 ن بء يقدمي  معليمب  ت تقا ضدعن صختنبصدهم. هدؤتء تحديددص يخلقدي  أل لدة  ييجديد مدن 

د ة دا ثدا جبئحدة فير ندب  إت  نندب يند هم  ي دد شبئعبتهم. فعي  دعا هعص صيكم من صيشفب

نعدد ف مددب يعكددن تأددع ته وصضددط صب ف بدددة صيععليمددب و   هددعص صتضددط صب سدد خلق أدددصخلنب 

 صضط صأب   خ ى جديدة من نيعهب.

تخي  صي عم من دقدص   ععبيهم   ثبئفهم أع  ر صيي ت خبصدة مدن يععلدي  ددا صيقطدبع  .3

ز مدبيا  دد تيصجهده صيد يدة يدؤا  ددا صيخبص   خي  من يععلي  دا صيقطبع صيحكديما مدن عجد

 درتهب على ص   م ت ب  صيعيثف ن.  من صيعخب   صيع  رة فدعي  صيخدي  مدن نقدف أعدم 

 صيعنتجب   صيألا صيتعيين ة  صرتفبع سع هب. 

صيخي  من نشيب ح ب دا مكب  مب  أأ ش صأل ضدبع صت تندبدية  صيأ بسد ة.  أل  منبنقندب  .4

 لق صينبس  د يكي  م  د رص. يد ت ا جدزء مدن هدعص صيقلدق مد ة  صيع أ ة د هب نزصعب  مأتع ة دإ 

 خ ى أني ية صيعؤصم ة صيتا تغعيه  دهندبا مدن يعتقدد أدة  ح أدبم ستنشدش تكدي  صيند ن ن ددب 

 د هب. 

صييدد   صيضددبغا يددؤد  إيددى صيقلددق علددى صيعدددى صيقندد    يكندده علددى صيعدددى صألندديل يددؤد  إيددى  .5

 على صتأتهب  أبيح بة   صيتشبؤم  تي ا صألسي .صتفتئبب  دقدص  صألما  ضع  صيدصدع ة 

صضط صأب  صينيم  صضط صأب  صألفا  دبنعدصم صيد  ت ن  عددم صيدعهبب إيدى صيععدا   عددم  جديد  .6

 نشددطة أديلددة  يددؤد  دددا  حدديصل ف  دد ة إيددى صضددط صب إيقددبع صيح ددبة صي يم ددة   إحدددص  خلددا دددا 

عي  تتغ د  صيشده ة   دد يزيدد تندب ل صيأبعة صي  يييج ة معب يؤا  علدى  نشدطة صيجأدم فلهدب. فد

صألنععة يلتغلش على صيعشبع  صيعزعجة  يغ بب صألنشطة صتجتعبع دة    صي يبضد ة  تضدط صب 

 صيأبعة صي  يييج ة  يضبم!

 تقل ب  صيعزص   صيعن  ة   تت ص ح أ ن صيحز   صيغضش  صيف ح  صيخي .  .7

 زيبدة حبت  صيعن  صيعنزيا ج صء صيحج   اابرا صينفأ ة. .8

صيتغ دد  صيعفددبجئ دددا  ت دد ة صيح ددبة  عدددم صتعت ددبد علددى صاجدد صءص  صيتددا صتخددعتهب صيد يددة أددبيتزصمن  .9

 جبئحة فير نب  خلق مشكلة يدى صي عم   خبصة معن صعتبد ص على صيععا دا ث    ن  ع دة 

خبر  صيعنزل. هعص أحد  صته  ّيد يدى صي عم غعيض أشة  ن  عة صيععا مأدتق الم   نده يعكدن 

 نبء عن عدد من صيعيثف ن دا حبل صستع صر صيحج     تفب م صأل ضبع صينح ة.صتستغ

مب س ق ينط ق على صيععيم  يكن فب  هندبا اعدة دئتدب  مع ضدتب  يضدغا إضدبدا مقبرندة 

 أبيفئب  صألخ ى:

صأل يدى: صيعددبملي  ددا صيندد  صأل ل يعيصجهددة جبئحدة فير نددب مددن معبرسد ن صددح  ن أعختلدد   •

ددا   أدبم صيطديصرئ  صيعنبيدة صيع فدزة  جندبح صألمد صض صيععديدة  تخننبتهم صيدعين يععلدي 

 صأل أئة  صيعبملي  دا صيعأ  صيكشفا ددا صألح دبء. ح د   نهدم ددا صددصرة صيعشدهد  تحدت 

صيضغا صيدصئم.  خيدهم مدن    ينقلديص صيعدد ى إيدى  دد صد  سد هم.  أعدم صيعنشدآ   دد   

 عدة  يبم حعبيةم ألس هم. سكنب يعن هم دصئعي صتختالط أبيحبت  يعضي  د ه 

صي بن ة: صألس  صيتا ثهد   ددا  حدد  د صدهدب حبيدة فير ندب     ف د ! خيدهدب علدى صيعندبب  مدآل  •

صاصبأة  صيخي  من    يكي  عدد منهم حبمال يلف   س دا م حلة صيحضبنة )من يديم ن إيدى 

 !ييمبم      نهم منبأي   يم تيه  عل هم صألع صض أعد    ين تيه   أدصم  14

فعب    هنبا دئتب  تعت  ص   ف   ع ضة يتابر صيأدل  ة مدن أدب ا صيعجتعدا   هعدب: ف دبر صيأدن 

 صيع ضى صينفأ  ن. دك بر صيأن يع لي  إيى صتخب  نعا ح بة ييما )ر ت ن  محددد  يندعش علد هم 

تيضد   أشدة تغ    هعص صينعا  فعب    صيتة لم ما صييضا صيجديد يحتب    تب  نديل  جهددص  ف د ! يدعص 
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صألم  يهم   هع ته ينحتهم ض  رية   فعي  محب يدة إشدغبيهم أعدب يح دي  ععلده   إرشدبدهم إيدى 

صسدددتخدصم صيتيصصدددا صيع ئدددا  صي نددد   يلتيصصدددا مدددا مدددن يح دددي .  مدددن ف دددبر صيأدددن صيعندددبأ ن 

أبيخ  / يزهبيع   هؤتء  يضبم يتش  ي  أ  ت نهم صي يما أشكا ف     يأتح ا علد هم    يفهعديص 

ء  صيجبئحددة  ضدد  رة صيحيدد  صيعنزيددا  إت ددبع  سددبئا صتحتدد صز صيي بئ ددة  ددد يزيددد مددن عندد  تهم صييأددب

دتأب رهم نيأب  صيغضش   دا صيحبل هعا يكي  من صيعالئدم نلدش نند  صيعختند ن ع د  صيهدبت  

عت دد  م  دد ص  يتعددديا ج عددب  صيددد صء صيعحددددة يهددم.  مددب صيع ضددى صينفأدد ي  دهددعص صييدد   صيضددبغا ي 

  بم رأعب يؤد  إيى صتنتكبس    زيبدة  ضا صتضط صب صيعن ا! صستخدصم تقن ب  صيتهدئدة نفأ بم/ عن

 صيتطع ن..  صي عد عن ش ب صيعن هب  أك  ة  صست دصيهب أبألعشبب..  فدعي  إأقدبؤهم مشدغيي ن 

دا صي  ت أعب هي مف د  مأا  تجعلهم يشع    أعيدة صيح بة إيى ن  عتهدب.  ددا أعدم صيحدبت  

 ا ض  رة يتعديا ج عب  صألد ية!تكي  هنب

 

 .اي ب  ععل ة يعيصجهة اابر جبئحة فير نب غ   صيع غيأة على صينحة صينفأ ة 

من صيعنبسش صست عبر جبئحة فير نب دا صيت ف ز على تحأ ن صينحة صينفأد ة ألدد صد صيعجتعدا 

 صيأعيد   من خالل  سبئا عديدة  منهب: 

جتعع ددة: •  صيعأددبأقب    أدد صما يلتيصصددا صيطفددييا يقضددبء  م ددا: مننددب  صيحدديصر  م ددبدرص  م 

صيي ددت ع دد  صيعأددبأقب   مددب يعددزز صيحدديصر  صيينن ددة  صيعأددؤ ي ة  صيجديددة   يجع ددا صيع صحددا 

صيعع ية  سيصء من خالل  زصرة صيشؤ   صتجتعبع ة     ع   صألندية   م صفز صألح بء   صيجبمعدب   

  صيعأبجد   صيتلفبز   صيش فب    غ  هب.

م ا تني م سكن صيععبل   تني م تئحدة صيدع   صيعدبم.   دد  لتش يعب   ص  صيعال ة:د صة ي •

 أ ز   زمة فير نب  هع ة صحت صم صينيبم  إجالل ف    صيأن  رجا صألمدن  صيحقدي  صيعجتعع دة  

 مددن صيعؤفددد    عددال  صينددحة صينفأدد ة ت يعكددن دنددله عددن سددليف ب  صيعجتعددا  صينددحة 

 صيعجتعع ة صي ص  ة. 

فب  تدتبم صيتفبعا صيعجتععا صيجبد ع   صتستفبدة من مننب  صيتيصصدا   مدن  صيحيصر: مننب  •

 صيعهم تفع ا اقبدة صيحيصر  صيتفبعا صيعجتععا  يعب يه من إيجبأ ة. 

أددتحداة غ دد   تنيدد م صيعددبدص   تندديي هب: • يدددى صيعجتعددا صيك  دد  مددن صيعددبدص   صألعدد ص  صيع 

صيأل عة  م ا صاد صط دا صيهددصيب أبيعنبسد ب  صتجتعبع دة   تكدبي   صيدز ص    صادد صط أبألفدا 

دا صيعطبعم    تا صأل  دب  ددا صتسدت صحب    غ  هدب صيك  د     دد  جددنب  نفأدنب  نندب نعد ف 

عتديدة   ت أدةس    نأدعا أدز ص  معتددل يده أد نهب  معب يقتضا إأ صز  ي    إي جدبد صي ددصئا صيع 

سعته صيخبصة دا ثا فير نب  د كي  مب أعد فير نب ي س فعدب   لده  أتةصد ا أعدم صيعدبدص  

 صيحأنة   تنييش صيأاء منهب. 

دإدطبر صينبئم   متبأعة صيجبئا   صيدعهبب إيدى صيندبد   فدا  إيجبد صي دصئا صيعجتعع ة  صينفأ ة: •

    ت يعي     ي  أتفع ا صي دصئا.   ي  يجش

 أدد ز  صألزمددة  صأل يييددة دددا صافدد صم  يان ددبء  صيعع ضدد ن  إفدد صم  هددا صيعطددبء دددا صألزمددب : •

  صيعلعبء  دهم سند صي الد صيحق قا دا    ب  صألزمب . 

 صيفندا عدن صييثدبئ  علدى صسدتق صر صيعدبئال   صينددحة   هع دة درصسدة  اد  صيتغ د ص  صيعبي دة •

  صينفأ ة.
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أ ز يدى صيك    من صيعيثف ن  صيطالب صيت صخا دا صيتحن ا  صانتب    صستع صر صيح بة دا جدية: •

دإنه غ   مق يل  شه   معدب يقتضدا تعزيدز اقبددة صيجديدة  ي د ز  -إ  فب  مق يتم  سبأ ا  - هعص 

تقنبم  ت نبجحدبم   ي ع عدا صيعيثد   ي  دا تفع ا صيدرصسة  صتخت برص  صيجبدة  ي تخ   صيطبيش م 

 أإتقب    إ  فب  غ   حبض صم. 

صنلعنب علدى هشبشدة مجتععدب   خد ى   صتستنبد على صيعفبه م صيش ع ة صيت أيية  صينفأ ة: •

دددا صعت ددبر صأل يييددة يلعددبل علددى حأددبب صانأددب      يييددة صينددحة يلشدد بب علددى ف ددبر صيأددن  

ن ة  ص  صيعال ة أبينحة صينفأد ة  حبت  صتفتئبب  نحيهب. يعص من صألهع ة إأ صز صيعفبه م صيدي

 صستق صرهب  من  ي : صيتيفا على هللا  صايعب  أبيقدر  صألخع أبألس بب   صيتعبسد  صألسد    

  حأن صيتعبما  صألدب  دديننب  بعدة صستق صر  سعي ر ح   مب  عبنفة  أنبء مجتعا. 

حدة  صيحجد  علدى  دد صد  دا س ب  متنا  د عة  هع ة يلق بم أدرصسب  علع ة حيل تدةا   صيجبئ

صيعجتعا   صيتي ا  نه س كي  يددينب تدةا   مختلد  أد ن صيك دبر  صيندغبر  أد ن سدكب  صيفلدا  صيشدقق 

 أ ن صألح بء صيعفتيحة  صيعكتية  أد ن صيعدد   صألريدب .  مدن صيجددي  أبتهتعدبم درصسدة تدةا    يد  

 على صيحبت  صيع ض ة  حبت  صيطال . 

صيقدديصن ن أبيجبندش صينفأددا  ح د     ف  دد  منهدب يفتقدد  إيدى  يدد    يضدبم مدن صيضدد  ر  صهتعدبم 

دبيجبنش صينفأا ت ي د   صضحب  نه من صأل يييب  يدينب   أجبندش صيتشد يعب  نحتدب  يلتنف دع د نقندنب 

 ن ددبء  مع ضدد ن  مأتشددف ب   ع ددبدص  نفأدد ة  أددا ينقنددنب صيدديعا أةهع ددة م صجعددة ن  ددش    

ة أكدا  يد   دنيدبم صيندحة صينفأد ة يتعبمدا مدا مدن هدي معبيا نفأا  ينقننب تشد يعب  خبصد

م يم  ث  ده دا صيعأتشفى ما صيط  ش  غ  ا دقا   مب زصيت م صجعة متخنف  صعة ددا 

ف    من صيحبت    يم نلحظ دا صاعالم صهتعبمبم مالئعبم أهعص صيجبنش دا ثدا هدعا صيجبئحدة.  ألنندب ت 

أهب ألخندبئا يأدبعدنب  شدع  ف  د  مندب أدبيقلق صيشدديد  نتحد  عن صيعشبع   ععب يقلقنب  ت نتحد  

 فددا ثدد    صيددنقف صيتشدد يعا  صيتنف ددع  زصد  صيط نددة ألددة علددى مددن هددم م ضددى مددن صألسددبس 

   هلهم دا هعا صيجبئحة. 

 ي ددد  ملحددبم تفع ددا د ر صألسدد ة دددا تعزيددز صيجبنددش صينفأددا ألد صدهددب  خبصددة ف ددبر صيأددن 

ل صيععليمب  أةسليب هبدئ  متيصز   مطعئن  مدن ح د   صألنفبل  من ح   صيح ص على إينب

صيتةف د على صي  ب  صتنفعبيا ياحدص   دبييصيددين هعدب صيقدد ة   صاي دة صيتدا يددي    أهدب صيجدي صيعدبم 

د أحأددش صهتعبمددب   ددد صد  ياسدد ة. فعددب    علددى صألأدديين تنيدد م جددد ل يدديما ح ددي  متندديع متجدددم

تجة عن صي قبء صايزصما صيطييا دا صيعنزل   من صيععكدن    صألس ة يتخف   صيضغيط صينفأ ة صينب

يشددتعا  يدد  علددى أعددم صأليعددبب  صيعأددبأقب  صي قبد ددة  صي يبضدد ة  غ  هددب  تحف ددز صيجع ددا علددى 

 صيعشبرفة أبيجيصئز صي أ طة جدصم. 

 يضبم د عة ض  رة يتيج ه صاعدالم يعنب شدة  ضدبيب صيندحة صينفأد ة ددا ثدا جبئحدة فير ندب  

  صتهتعبم أعأةية صينحة صينفأ ة ددا صييضدا صيد صهن ين غدا    تت فدز علدى صيفئدة صألف د  فعي  دإ

تض رص  هم: صيععبرسي  صينح ي   رجبل صألمن  فا من يععا دا د   صيععدا يعيصجهدة صيجبئحدة 

سيصء فبنيص دا صين  صأل ل فبيععبرس ن صينح  ن    غ  هم   سيصء فبنيص ميثف ن    متطيع ن. 

ا صيت ف ددز علددى صيفئددب  صألخدد ى  هددم ف ددبر صيأددن  صيفئددب  صيحأبسددة فبيع ضددى دددا فددعي  ين غدد

صيعأتشددف ب   صيع ضددى صينفأددبن  ن  صيعأددبج ن  صيجندديد دددا صيخددا صألمددبما  صألنفددبل      

 صيعنبأ ن      صيعتيد ن.  دا ضيء  ي  يعكن صيتةف د على صيجيصنش صيتبي ة: 
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ش صينحا صينفأدا يل ددء أععدا إجد صءص  متدرجدة ض  رة حن  صيفئب  صيضح ة يلع ض دا صيجبن .1

 يعأبعدتهب.

تشددعا هددعا صاجدد صءص    ت تيع ددة صيعح طدد ن  صيعتعددبمل ن مددا هددعا صيفئددب  أل  صيعأددبندة  .2

 صينفأ ة يلع يم صينحا صينفأا  هم من تيع ته هي نفأه.

مة يهم تيع ة هعا صيفئب  أ سبئا  ف ة  متع زة تأبعدهم دا صتنعئنب  إيى صيخدمب  صيعقد .3

 سيصء دا صيجبنش صينحا صيعالجا    جبنش صي عبية صينفأ ة.

تيع ددة  ددد صد صيعجتعددا أةمددبفن تدديصد  خدددمب  صي عبيددة صينفأدد ة يعشددكال  صينددحة صينفأدد ة  .4

صيعنبح ة يعع  صيجبئحة  تيص    ع صض هعا صيعشكال   عدم صيخش ة    صيتحفظ من صيحدي  

 عن هعا صألمير.

صيعتخننة أبي عبية صينفأ ة    صيعال  صينفأا من خدالل عقدد د رص   تجه ز صيع صفز  صيع بدص  .5

يقدمهب خ د صء متقددمي  ي ددا مأدتيى صيخدمدة صيعالج دة    صي عبيدة صينفأد ة مدا صيت ف دز علدى 

 صيعشكال  صيتا يعكن    تنشة من  ع  صيجبئحة.

عندد صيحددي  عدن تيع ة صاأبء  صألمهب  حيل  نفبيهم صينغبر  تز يددهم أباجبأدب  صيعنبسد ة  .6

صيجبئحددة مددا تدديج ههم حدديل منددا  خ ددبر صيشددبئعب   صينددير صيعشدديهة يلنفأدد ة عددن هددؤتء 

 صي بدع ن  ض ا تجييهم ع   ش كة صانت نت   سبئا صيأيشبل م ديب.

تيج ه صاأبء  صألمهب   صاخدية صيك دبر حديل ف ف دة معبملدة صألنفدبل ددا ثدا صيجبئحدة  خبصدة  .7

غ  ة  صألمددبفن صيعغلقددة ح دد  ينددعش ح فددة صيطفددا ف  دد ص يلددعين يع شددي  دددا صيشددقق صيندد

  صنطال ه. 

تيج ه من ي عي  ف بر صيأن حيل  صيل صيحدي  معهم حديل صيجبئحدة  ضد  رة نعدةنتهم مدا  .8

أ  رسبئا رسع ة من  زصرة صينحة تنبشد ف بر صيأن أعددم صيضدغا علدى غ د  صيعخدبيط ن مدن 

هم  صتفتفددبء أعددن معهددم  أل  دددا  يدد   أنددبئهم )  حفددبدهم  غ دد هم مددن  ح ددبئهم  يزيددبرت

 مأبندة ألأنبئهم صيعين ت ي غ ي  دا زيبرتهم حفبثب على ح بة  صيديهم. 

صتهتعبم أنفأ ة صألنفبل ع    نشطة مخننة يهم ي ع   ص عن  نفأهم من خالل صي سم     .9

 صيعيس قى حأش سنهم  صألنشطة صي دن ة  صيعهن ة صيتا يقيمي  أهب دا صيعنزل. 

 حلقب  دعم نفأا دا م صفز صألح بء  ع   ميص ا صيتيصصا  مننب  صيف ديي.  عقد .10

إتبحة تط  قدب  دعدم نفأدا  صدحا  ر حدبنا مدن خدالل صألجهدزة صيعف دة صيتدا يتزصيدد معددت   .11

 صستخدصم صألد صد يهب على نحي متأبرع. 

ع دد   تفع دا صيخددا صيأددبخن يالستشددبرص  صينفأدد ة   فددعي  صينيد  دددا إمكبن ددة إرسددبل رسددبئا .12

صيجيصل تنطي  على ننبئ   إرشدبدص  يك ف دة صيتعبمدا مدا صيضدغيط  أعدم تعدبرين صيتدنفس 

 صيتغعية صيعف دة  ف ف دة صيتيصصدا مدا صتستشدبري ن صيعتخنند ن مد ال ددا تيج ده صينأدبء    

 صألنفبل    ف بر صيأن. 
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تأدد يا صيجهددديد صي صم ددة إيدددى تطدديي  صيععبرسدددب   صيأ بسدددب  .1

صادصريددة أددبألجهزة صيحكيم ددة مددن خددالل مكبتددش تحق ددق صي ؤيددة 

 .يعكبدحة صي      صن ة صيأل  ة

صي ن ة صيتحت ة  صيتش يع ة صيتا تأع  أبستخدصم  تيث د  تطيي  .2

 حد  صيتقن ب  دا صألتعتة  صي  عندة صيتدا يقلدا صسدتخدصمهب إيدى 

 .حد ف    من د ص صتستغالل  صيفأبد صادصر 

إعدبدة صينيد  ددا جع ددا صألنيعدة  صيلديصئ  صيتنف عيدة  صيتفأدد  ية .3

صتسدت نبئ ة   تعديلهب أنبءم على صيتجبرب صيعأتفبدة مدن صييد   

  أح   تن   م نة  دبعلة   بألة يلتط  ق خدالل 19يجبئحة فيد د 

 .صألزمب   حبت  صيطيصرئ

  بم  زصرة صيتعل م يلععدا أتضدع ن صيعندبها صيدرصسد ة  خال  دب  .4

صيععا  اقبدة صيععا صيجعبعا  صيع بدرص  صيع تك ة يلتغلش علدى 

ة  معدب يأدهم ددا صي      صن ة  أبي دء دا م صحا صيتعل م صيع كد  

 تعزيز تل  صي قبدب  دا صألج بل صيقبدمة.

تشك ا خل ة  زمدة تنف عيدة  ص  صدالح ب  خبصدة يإلشد ص  علدى .5

تنف ع حزم صيع بدرص  صيحكيم ة  غ د  صيحكيم دة  تدعي ا صيعق دب  

صيتا تيصجههدب  تقل دا صاجد صءص   صيعتطل دب  صيتقل ديدة  تيا دق 

 عهب فعب يجش.صيتغعية صي صجعة صيأ يعة يلتفبعا م

 أهم التوصيات
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  : صي      صن ددة   دصء صيد يددة  صيقطبعددب  صيحكيم ددة )صيعبمددة  دددا صألزمددب

 جبئحة فير نب فنعي  .

نقطة تحيل هبمة دا مأ  ة صيتنع دة صيأدعيدية أشدكا  2030يع ا إنال  رؤية صيأعيدية 

  د صتهددب يع صجعددة  تطدديي  عددبم   دددا ميضدديع هددعا صيقضدد ة أشددكا خددبص  إ   جهددت  نيبرهددب 

 تحأ ن ه بفا صيععا دا صيقطبع صيحكيما   فب    ل أ صما صي ؤية صيتا أد   صيتط  ق ددا   دت 

م ك  هي أ نبما وصيتحيل صيينناو صيدع  يهدد  إيدى تطديي  منييمدة صيععدا ددا صيقطدبع صيحكديما 

تفبص ا.  يكدن علدى  رض  ردا ففبءته  دعبي ته أكا مب يحعله هعص صيهد  صتست صت جا صيهبم من 

سنيص  منع إنال  صي ؤية ددإ   حدد مالمد  هدعا صيع حلدة  عق دب  صيتنف دع هدي  4صييص ا  أعد م  ر 

تلدد  صيفجددية صيعع قددة أدد ن مأددتيى صدد بغة    ددبدة صي ؤيددة   هدددصدهب  صسددت صت ج بتهب  مأددتييب  

ط ددا  تددةخ   تحق ددق صيتنف ددع صيفعلددا ي  صمجهددب  م بدرصتهددب  مشددبريعهب. هددعص صييص ددا  دى إيددى تع

مكتأدد ب   تطلعددب  صي ؤيددة  تطدديي  مدددصهب  عددال ة علددى مددب ت تددش علددى  يدد  مددن هدددر دددا صيعددبل 

 صيجهد   ح بنب صيعندص  ة. فعب     اقبل صي      صن ة نبيت أ صما صي ؤيدة  م بدرصتهدب  مشدبريعهب  

تعتعدبد علدى صيفد    سبد صيعشهد تعدد صألجهزة  صيف    تدصخا صختنبصبتهب  صالح بتهب  ف  ة ص

صتستشبرية صيتا تععد إيى تط  ق نعدب   نعط دة جبمددة  د ضدهب علدى مختلد  صألجهدزة صيحكيم دة 

 أ غم تفب   مجبت  ععلهب  ث  دهب  متطل بتهب  غ    ي .

 منع حليل  زمة د   س فير ندب ععلدت صيق دبدة صيأدعيدية علدى تعكد ن مختلد  صيقطبعدب  

 ة علددى إنددال  صيعديددد مددن صيع ددبدرص   صيحددزم صيعيجهددة تحديدددص يتحعددا مأددئيي ة ميصجهتهددب  عددال

يتخف    ع بء صألزمة صت تنبدية على صيعديصنن ن أشدكا عدبم  علدى صيقطدبع صيخدبص أشدكا خدبص 

أهد  حعبيته مدن صتنه دبر  تعك نده مدن صيتعبسد  أدا  صيأدعا يلعأدبهعة ددا معبيجدة تحدديب  

دى صي ع ددد. يقددد فبنددت جهدديد  ميص دد  صيحكيمددة صألزمددة  صسددت عبر صيفدد ص صيتددا تحعلهددب علددى صيعدد

صيأعيدية نعي جب يحتعى أبيعقبرنة ما  ص ا د ل صيعبيم صيتا  صجهت هعا صيجبئحة صيعبيع ة   محدا 

تقدي   صمتنب  صيجع ا ميصنن ن   صددين   دد صدص  مؤسأدب   أعدب ع د   عنده مدن تضدبمن   حددة 

ن مخددبن   ت عددب  علددى صينددبس  صت تنددبد أدد ن صيق ددبدة  صيشددعش   إحأددبس أعددب تحعلدده صألزمددة مدد

 صيعجتعا. إت     ييل صي      صن ة   اقبيهب يم تغش عن صيعشهد حتى دا ثد    صألزمدة صي صهندة 

أكددا  سدد      فددت مددن جديددد تلدد  صيفجددية صيعع قددة أدد ن صيقدد صر  صيتنف ددع حددبئال د   تحق ددق تلدد  

صسدتهجب  ددا مجعدا صألحديصل إت  نده يكدي  صيع بدرص  اابرهب صيعةميية.  إ ص فدب  هدعص صييص دا محدا 

فبرا ب دا حبل صألزمة  إ  يف   م بدرص  صيق بدة من محتيصهب   يعندا   ديع صيضد ر   يزيدد مدن ددصحدة 

 صيت عب  صيأل  ة على مجعا مكينب  صيد ية  ص تنبدهب  ميصنن هب. 

م ددإ  2020س  صيعالحظ  نه منع أدء إنال  م دبدرص  صيد يدة صعت دبرصم مدن منتند  شده  مدبر 

معيددم تلدد  صيع ددبدرص  يددم يددتم تفع لهددب أبيعأددتيى صيعددةميل د عددب يتعلددق أبيتنف ددع  صييصدديل إيددى 

صيعأتف دين صيعأتهدد ن.  د عب يلا تيض   ي عم من تل  صيع دبدرص   أعدم صألم لدة يلعق دب  

 صي      صن ة صيتا  صجهتهب:

ا د صض مؤسأدب  شعلت م دبدرص  مؤسأدة صينقدد صيع أدا صيأدعيد  تخند ف محفيدة  •

صيقطبع صيخبص  خبصة صينغ  ة  صيعتيسدطة ع د  صي نديا صيتجبريدة. إت  نهدب مدب زصيدت حتدى صا  

تيصجدده تعق دددص  إجدد صءص  صي ندديا صتئتعبن ددة  صتستقنددبئ ة صيع قلددة أبيعأددتندص   صيياددبئق 

  صيضعبنب .

شعلت م بدرص  مؤسأة صيتةم نب  صتجتعبع ة إعفبء مؤسأب  صيقطبع صيخبص من غ صمدب   •

عدم سدصد رسيم صيتةم نب  صتجتعبع دة خدالل دتد ة صألزمدة  يكنهدب ددا  ص  صيي دت يدم تأدع  
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أإصدددصر شددهبدص  صيتةم نددب  صتجتعبع ددة صيتددا تحتبجهددب صيعؤسأددب  يتقددديم نل ددب  صدد   

 مأتحقبتهب صيتعب دية.

م ددبدرص  مؤسأددة صيتةم نددب  صتجتعبع ددة فددعي  سدددصد نأدد ة مددن ر صتددش عدددد مددن  تضددعنت •

صيعبمل ن صيأعيدي ن دا مؤسأب  صيقطبع صيخبص ضعن أ نبما وسبندو  يكنهب رأطدت  يد  

أبيتزصم صيعؤسأدب  أ  ندبما حعبيدة صألجدير د   دعدم تعييدا صيعؤسأدب  يأددصد مأدتحقب  

 أق ة صيعيثف ن دا تل  صيعؤسأب .

مل ددبر ل يلأدددصد صيعبجددا  50م صيحدد م ن صيشدد يف ن حفيدده هللا  رعددبا م لدد  خنددف خددبد •

يعأددتحقب  صيقطددبع صيخددبص صيعتددةخ ة عددن سددنيص  سددبأقة   مددا  يدد  يددم تددت  يعؤسأددب  

 يبم تحدت حيد  صيتجديل يجعدا مأدتندص  تلد   10صيقطبع صيخبص سيى مهلة  ن  ة ت تتجب ز 

غ   صيتجبرية أآي ة غ د   صضدحة صيععدبيم  د   صيعأتحقب  من مق ص  صيععا  تقديعهب إيى صي

  س لة يلعتبأعة    صاأال  عن   يل تل  صيعطبي ب   ميعد ص دهب.

 دا س ب  متنا  اعة أعدم صيعق دب     صيتحدديب  صيتدا تدؤد  أدبادصرة صيحكيم دة    صادصرة 

 دا منهدب ددا صيعبمة )صيعؤسأب   صيه ئب  صيحكيم ة  إيى صيقنير دا  دصء مدب هدي مطلديب  متي

تحق ق صألهدص   تقديم صيخدمب  صيعتي عة  تس عب ددا صييد    صتسدت نبئ ة م دا جبئحدة فير ندب 

  منهب على س  ا صيع بل  ي س صيحن :

دفدا  ص دا صادصرة صيحكيم دة )صي      صن دة   نهدب تلجدة إيدى  صيتعأ  أح د ة صينيبم  صيلديصئ : •

 صأل صم   غ    ي  معب يندر من صيق بدة معب يؤد   صيتط  ق صيح دا يلنيبم  صيليصئ   صيق صرص 

إيددى تعق ددد صيخدمددة  ع  لددة تنف ددع صيع ددبدرص   صيخدددمب  صيحكيم ددة  صيتعأدد  أح د ددة صينيددبم 

 تفأ  ا تفأ  صم يتفق  أيصع  صيعيث  صي      صنا من ح د   دصء صيخدمدة    حتدى صتمتندبع 

 عنهب.

     صن ب  دا صيد ل صينبم دة  حتدى يدي صدعدت  ها  حد صيخنبئف دا صي  صيع فزية صيشديدة: •

 نهب تةخع أةسليب صيالم فزية  فت ت دا  نيعتهدب يكدن صيععبرسدة صيععل دة تكشد  عدن ت ف دز 

 صيألطة صادصرية  هعص يؤد  إيى ضع  صألدصء  إضعب  صيكفبءص  صادصرية.

ب  صيعنبسدش من  س بب  نير صي      صن ة صيحكيم ة عددم صخت دبر صي جدا صيعنبسدش ددا صيعكد •

  عدم  جيد نيبم تق  م يالخت بر يلعنبصش صيق بدة دها تتم أط يقة عشيصئ ة.

 صييص ا  نه فعب نجحت صيأعيدية ددا إدصرة  زمدة جبئحدة فير ندب  ددإ  صي      صن دة  فدد  يندب 

فعي     يدينب  زمة دا صادصرة.  من صيعؤفد     حد  هم صيدر س صيعأتفبدة من جبئحة فير نب  هي: 

ض  رة تيد   خطا أديلة   تيد   م  نة دا صاجد صءص   صألنيعدة ددا حبيدة صأل ضدبع غ د  صيط  عدة 

ب تكي  تكلفة صيق صر صيخبنئ  صيت صجا عنه   ا أك    من عدم صتخب      د صر حتدى يدتم   صألزمب   دةح بنم

أشددكا و    سدد ش تفشدا د د  س فير ندب Foreign Affairsصيتةفدد مدن صدحته.   دد  فدد   مجلدة و

س يا دا صيعد  صاي صن دة فدب  أأد ش صي      صن دة غ د  صيقدبدرة علدى صتسدتجبأة أط يقدة منأدقة 

 متعبسدكة يحدبت  صيطدديصرئ صيندح ة صيعبمدة.  عندددمب نجدد    مددب تدم صتخدب ا علددى  رض صييص دا دددا 

خدبص صيينن ضعن صاج صءص  صألخ  ة صيهبددة من   ا صيد ية نحي ت أ   إجد صءص  عديدة صيقطدبع صي

 ته ئة صيعنبا يه  دععه   صيتا ت ش  فبنت خطيص  سديدة تددعم صيتيجهدب  صي صهندة  صيخطديص  

صيهبددة نحي  ضا ص تنبد   دضا.. يكن متى مب تيصجد    ضلا من  ضالع م ل  صيش  صي الاة  ها: 

 دب  صيفأبد  صي      صن ة  صنعدصم صيكفدبءة ددا    مؤسأدة    شد فة    منيعدة    د يدة       ف

يكي  فبدا أتدم  هب    إدالسهب    على   ا تقدي  ع  لة تنف ع صيقد صرص  صيندبدرة  مدن ادم ع  لدة 

إنتبج تهب.  فعي  مب  ا تته صيعشبهدص   صيدرصسب  صأل ي ة أعد تج أة صيععا عن أعد من صيعنزل     
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ب  صيعطييدة  ف د ة هنبي  ف  د ص مدن صي      صن دة صيزصئددة ددا صيععدا صي  ت ندا صيأدبأق: فبتجتعبعد

صيتعل عب   صاجد صءص  صيتدا ت دصع يهدب معدب يتطلدش صيتغ  د  صيحتعدا.  مدن صيتغ  د ص  صيتدا سد حداهب 

 فير نب دا صيععا صيعؤسأا على فا صيعأتييب  صاتا:

صيق ددبس صيفعلددا يفبعل ددة صيعؤسأددب  صيعبمددة  صيخبصددة دددا صيععددا أبيحددد صألدنددى دددا    ددب   .1

 صيكيصر   صألزمب .

       صن ة   هع ة تأه ا صيخدمب  صيعقدمة.فأ  صي .2

تغ     نعدبط صيععدا  صتسدتهالا  صيح فدة   صسدتععبل صيعيصصدال  صيعصت دة صيح فدة  أدا  حتدى  .3

 س شعا تخط ا صألح بء  صيعنبزل.

 إتبحة صيف صة يلع تك ين  صيع دع ن  ت نا  دكبرهم صيععل ة  صيقبألة يلتنف ع. .4

 

   صي      صن دة ددا صييص دا صيأدعيد   اندبء  زمدة اي ب  معبيجة صاشدكبت

 جبئحة فير نب.

يعكن رصد عدد من صيعالحيب  صألسبس ة يتشدخ ف صييضدا صيحدبيا  صيتدا يعكدن    تأدتند 

 إي هب معبيجة صاشكبت  صي      صن ة دا صيعجتعا صيأعيد    ها فعب يلا:

  عل دده صيحكيمددة مددن ادد  ص  صيجهددبز صيحكدديما صيتنف ددع  يدددي   يددنيم مددب تعلكدده صيد يددة  تأدد ط .1

 نن ة أجع ا  نيصعهب  صمت بزص  س بدية  غ  هب مدن مأدؤ ي ب  تني ع دة )ددا إندبر صألنيعدة 

 صيقدديصن ن  صيتددا تنفدد د دددا ت ت  هددب ينددبي  صيد يددة.  تقدديم أددعي  تحددت ر بأددة )اي ددب  صيتفتدد ف 

 صادصر    صينيبم  صيقضبء صادصر   فا  ي  تحت ني   يا صألم . 

   ي  دا س ب  ميصزنة أ ن صيعنبي   صيعقبصد صيعختلفة )صيتا يحدددهب    تديحا أهدب  ها تيد .2

صألنيعددة أدددءص مددن نيددبم صيحكددم إيددى فددا صألنيعددة  ص  صيعال ددة  علددى  سددبس مددن صيتني عددب  

  صيليصئ   صيتعل عب  صاج صئ ة )أكا  نيصعهب  صيعكتيأة  صيععلنة. 

 ة  صاج صئ دة  صيتنف عيدة  صألعد ص  صيتدا تحددد تكي  حيل  ي  فم ف    مدن صألنيعدة صيعيضديع .3

صينالح ب   صيعأئيي ب   صاج صءص   مقبي أهب  معبي  هب يإلدصرة )صييحدة صيععت  ة من ح   

 صيعأؤ ي ة دا صيجهبز صيتنف ع  صييننا  تأعا دا مجعيعهب صيقبني  صادصر .

صيععلكددة دصئعددب  علددى  تفدد ض صيأ بسددب  صيعل ددب  صألعدد ص   صألنيعددة )صيتددا ت شددحهب حكيمددة .4

صيشفبد ة.   هم مجبت  صيشفبد ة ها صيشفبد ة دا إعال  صألنيعة  صيتعل عب  أكا  نيصعهب 

  صيشفبد ة دا صاج صءص  تحت صيتنف ع  أعدا. 

مع دة  دهم هعص فله  صيعهدبرة ددا صسدت عبأه جدزء رئد س مدن ففدبءة صادصرة    يد  يتطلدش  .5

 ة يلتعل عب  إضبدة اي ب  تضعن  ي   تضعن حأدن تةه ا يلعيث   صيجهبز   ضيح  عالن

 صيق صر. 

صيقضبء صادصر  مأؤ ل عن ر بأة صيجهبز صيتنف ع .  يكن هندبا م حلدة   دا صتضدط صر يلجديء  .6

يلقضددبء صادصر   هددي إعطددبء د صددة يددإلدصرة يتعددديا   صرهددب    عدمدده    إج صءهددب  ح دد  تحتدد م 

 صيألطة صيتقدي ية يإلدصرة.

صرص  اي ة يع صجعة صيقد صر  عدمده أأد عة  علدى  سدس شد ه  ضدبئ ة  ص  ندبأا تكي  دا صاد .7

ح بد  تحكم صيق صر ميضيع ب إضبدة يالعت برص  صيعهن ة )تكدي  مأدتقلة عدن رئد س صادصرة إيدى 

 حد ف      تععا أشكا شفب   حأش إج صءص   صضحة.
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صألجهددزة صيحكيم ددة ضددعن    صيتعييددا علددى منييمددة إدصرة صيتغ  دد  صيتددا نشددهد صنتشددبرهب دددا  .8

مكبتش تحق ق صي ؤية تأتحق صاشبدة  صيتقدي   يكنهب ها  يضبم تندطدم أدبيك    مدن صيعقب مدة 

صينبجعة عدن معبرسدة أ     صن دة رصسدخة دصخدا صألجهدزة صيحكيم دة أشدكا عدبم.  اعدة دجدية 

 ع صيفعلا عع قة أ ن مأتيى ص بغة    بدة صي ؤية   هدصدهب  صست صت ج بتهب  مأتييب  صيتنف

ي  صمجهب  م بدرصتهب  مشبريعهب أعب ددا  يد  تفع دا صألد ص  صيتنف عيدة  منهدب إدصرص  صيتغ  د  

  مكبتش تحق ق صي ؤية.

 تةس أبم على مب تقدم  دإ  اعة حبجدة اي دب  دبعلدة يععبيجدة صاشدكبت  صي      صن دة ددا 

 ن  أ زهب مب يلا:صييص ا صيأعيد   انبء صألزمب   فعب دا  زمة جبئحة فير نب  م

صيتغلش على مأةية ضدع  صيكفدبءص   ددق اقبددة  ريدد  ث فدة  ت  ريدد ععدا   فدعي  ضدع   .1

 صيعقدرة على صتخب  صيق صر.

    يضبم case by caseإيجبد نيبم شبما يعبيا مختل  صيحبت   ي س صيتعبما معهب حبية أحبية  .2

  ة.  ضا صينيبم فتني م  ي س فتعق د   إيجبد صيحليل صايجبأ

تد ين صيق صرص  صيتا خ جت من ر ح صينيبم  ي س ننده يتكدي  م جع دة  تددرس ددا صيدد رص   .3

صادصريدة.  فع دبل دددإ  صيقضدبء أةفعلدده ددا أ يطبن ددب م ندا علدى هددعص صتتجدبا. يدد س يدديهم نددف 

 مكتيب   إنعب ت صفعب  صألحدص  صنعته. 

 صيتعل عدب    تم أدة ل ددا    يكي  هنبا سدجا حكديما ميحدد تدد   د ده صألنيعدة  صيلديصئ   .4

نيبم ده سا مت صأا  تقيم عل ه إدصرة مختنة  مب ينش  د ده يط دق  مدب يدم ينشد  ت يعتدد أده  

    تكددي  علن ددة  مأددتقلة عددن صادصرص   مددا تحديددد    ددب   مدددد يجع ددا صيقدد صرص  صادصريددة 

 صيعخيية أهب صادصرة  عند تجب زهب تعت   ميصدقة.

بس  يلنيبم  صيعهبرص  صادصرية صيعبمة صيتدا تتد جم صيقدبني  صادصر     يكي  هنبا منها متع .5

)خال  صيعهدبرص  صيخبصدة أععدا صادصرة   تكدي   سدبس يالخت دبرص   صيت   دب  )مدا صيعهدبرص  

 صيفن ة  ص  صيعال ة .

   يععم دا صيقبني  صادصر   صيتني م صيحكيما  جيد يجب  ش ه  ضبئ ة مأدتقلة ددا صادصرة  .6

أدددإج صءص  محدددددة )شددد ه  ضدددبئ ة  مدددا جع دددا  نددديصع صيشدددكب ى )مدددن صيعددديثف ن تتعبمدددا 

 صيعأتف دين .  تكدي  هدعا صيلجدب  هدا صيعت دة صينهبئ دة   دا صيلجديء يلقضدبء صادصر  يلشدبيك 

 ) صادصرة تددا تكبي   صيشكيى إ ص نج  صيشبيك هنب  هنبا .

 دة  صنطال دب مدن م دد  صيشدفبد ة إيجدبد  هع ة    تتييى  زصرة صيعيصرد صي ش ية  صيتنع ة صتجتعبع .7

دي ا صست شبد  يهندسة صاج صءص  صادصريدة  اندبء صألزمدب  يكدا جهدة مدن صيجهدب  صيحكيم دة 

 . صيقطبع صيخبص أبيتنأ ق ما تل  صيجهب 

 ددد يكددي  مددن صيعنبسددش    تتددييى  زصرة صيعدديصرد صي شدد ية  صيتنع ددة صتجتعبع ددة إ بمددة أدد صما     .8

عددد ألصددحبب صيقدد صر دددا صيجهددب  صيحكيم ددة تأددبهم دددا تطدديي  صألنيعددة  رش تدري  ددة عددن أ  

 . تحدي هب  صيععا على إ صأة اابر صي      صن ة

ميصجهة  زمة جبئحة فير ندب صيتدا  بمدت أهدب فبددة صألجهدزة صيحكيم دة يلتعد    اي ة  هع ة رصد .9

 .على صايجبأ ب   تعزيزهب  صيأل  ب  يتالد هب
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 نه  أغم صينيد  عدن  جهدة صينيد  حديل وصي      صن دةو فينهدب يكن من صيعهم صاشبرة إيى 

سل  ة    إيجبأ ة  دإنه ينعش إ  يم يأتح ا صيحكدم عل هدب أع ددص عدن  ضدعهب ددا إنبرهدب صيندح    

.  هدا يدم تحد ر  فينهب جزء مدن منييمدة إدصريدة يهدب ميصصدفب    د م  مفدبه م يجدش تح ي هدب   تم

ب حتى صا ! فعي  دإنده د    جديد تدةن   يلععبرسدة صادصريدة  تنب ف  تدرس أإيجبأ بتهب  سل  بته

يدددينب  درصسددتهب درصسددة علع ددة  تةخددع أبتعت ددبر  شخندد ة صانأددب  علددى هددعا صألرض   صيتندديع صي  ئددا 

ص مددن سدد ع ن ب  صيقدد   صيعبضددا حتددى صي دديم    صيحضددبر  يكددا منددبنق صيععلكددة   صيتطددير  تحديدددم

ة. ينعش تيج ده صينقدد يلععبرسدة علدى  رض صييص دا. دبينقدد يدةتا  تةا  ص  صيعدصرس صيغ أ ة  صيع أ 

دب  يدؤد  يإلصدالح  ص منهج م من مدى صتستفبدة    صيخأبرة من تل  صيععبرسة   أبيتبيا هي ي س نقدم

صيعنشيد  صيتطيي  صيعطليب. د ل صيعبيم تتأبأق ينشد  تجبرأهدب  تحدب ل دصئعدب صتدتخدبر أدة  يدديهب 

يعبن ددة  صألم يك دة  صي  يطبن ددة   صيعدرسدة صي بأبن ددة. يعدب ص ت يكددي  يدددينب مددصرس م ددا: صيعدرسدة صأل

صيعدرسددة صيأددعيدية  مكتيأددة   ص  مددنها  صضدد  تدددرس  تنددب ف  يكتددش د هددب درصسددب  أح  ددة 

 مععقة. 

 صيعؤفد    معبيجة صي      صن دة أجدع رهب صيععتددة ددا ععدق صيععبرسدة صادصريدة صيحكيم دة 

  ص من صيجد يععبيجتهب أبيتيصز  مدا جهديد صيتحديل صيديننا يضدعب  تحق دق تتطلش أعم صين    ف 

 تطلعددب  صيتنع ددة صيينن ددة. يكننددب  يضددبم أحبجددة مبسددة يت نددا  2030مكتأدد ب   مأددتهددب  رؤيددة 

مأددبرص  عبجلددة يتفع ددا م ددبدرص  صيد يددة صيتددا عكأددت إيعبنددب أةهع ددة صيقطددبع صيخددبص  د را دددا 

كي    ت نعي جب يعأبرص  صيحليل صيعبجلة يلتعبما ما صألزمب  على صيتنع ة.  يعا هعا صيعأبرص  ت

   ابن ب  س لة يخلدق نعدب   ينجبحدب  مأدجلة علدى سد  ا فعب دا  زمة فير نب صي صهنة صيعدى صيقن  

 صيتغ    اا ب  إمكبن ة  نجبعة  د ص صيتغ    على صيعدى صي ع د.
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 صيتبساصيعحير 

 حقي  صانأب   ميص   صيأعيدية 

 نب خالل  زمة جبئحة فير

 

 

 

 صيعحب ر:

 65 صيتيص ب . •

 66 ت عب  جبئحة فير نب على مفبه م حقي  صانأب . •

 67 جهيد صيأعيدية دا مجبل حقي  صانأب  دا ثا جبئحة فير نب. •
 

 صيعشبرفي :

 د.  دبء ن  ة. :  . تحم صينبص   د. ع دصايه صينبي   صيتعق شصيير ة صي ئ أة  •

 من  عضبء ملتقى  س بر.  16)صيعتدصخلي :  •

 

 إدصرة صيحيصر:

  . مهب عق ا     •
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ا إعدددصد تق يدد  حقددي ا مددن   ددا ه ئددة حقددي  صانأددب  يياددق جع دد.1

 صاج صءص  صيتا  بمت أهب صيععلكة دا ميصجهة جبئحة فير نب.

 ضددا صسددت صت ج ة إعالم ددة أبيتنأدد ق أدد ن فددا مددن  زصرة صيخبرج ددة .2

 صاعالم  ه ئة حقي  صانأب   غ  هب من صيعؤسأب  صيحقي  دة 

يتنح   صينيرة صيأل  ة عن صيععلكة  صتسدتعبنة أعتخنند ن ددا 

 علم صينفس  صتجتعبع يهعص صيغ ض. 

تفع دددا د ر مجلدددس صيشددديرى ددددا مخبن دددة صي  يعبندددب  صيعبيع دددة .3

 صيتنأدد ق مددا صيعؤسأدددب   ص  صيعال ددة دصخل دددبم  فه ئددة حقدددي  

 صانأب    زصرة صيخبرج ة.

تيا ق  أ ز صاشدكبت  صيقبنين دة صينبشدئة عدن جبئحدة فير ندب   رصدد .4

مالمحهب  تت ا اابرهب على صيعال ب  صيقبنين ة أيجه عبم  صيتعب ديدة 

 أشكا خبص.

صتنخدد صط أشددكا  ددي   مهنددا  ععلددا دددا صيعنيعددب  صيد ي ددة .5

صيعهعددة م ددا مجلددس حقددي  صانأددب   منيعددة صينددحة صيعبيع ددة 

 غ  هددب   صسددت عبر جع ددا صيقدديى صيعع نددة علددى صيتأددييق يندديرة 

 حقي  صانأب . صيععلكة   ص ا تطيرهب  إصالحبتهب دا مجبل 

 أهم التوصيات
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 . ت عب  جبئحة فير نب على مفبه م حقي  صانأب 

م بدئ حقي  صانأب  ها دا  صلهب ت صفم  ع ص  مشت فة  نتب  مخبضب  إنأبن ة. نعت مدن 

صيأددعب ية اددم رسدد ت دددا صي قبدددة صيغ أ ددة دددا مددب فددب  يأددعى بوصيقددبني  رحددم تعددبي م صألديددب  

صيط  عاو.   د ددا يإلجعبع عل هب دا ص غتهب صيعند ية  مدب خلفدت صيحد  ب صيعبيع دة مدن  يدال . 

 دلأفة هعا صيع بدئ  ص بغتهب صيعن ية  تع ا نعيحب   إنأبن ة مشت فة  معبي   يلعأؤ ي ب  

صيد ية صيينن دة. ت لدير  علدى صيعأدتيى صيدد يا ددا وصاعدال  صيعدبيعا  صييصج ب  يلف د  صيعجتعا  

 1948دق ة  أإجعبع صألعضبء دا صيجعع ة صيعبمدة ددا صألمدم صيعتحددة  ددا عدبم  30يحقي  صانأب و )

  3)1م الدية. ادم ددا إندبر هدعص صاعدال    صسدتنبدص علدى دقد ص  ددا م  دب  صألمدم صيعتحددة صيفقد ص  

 ي تهب يلععددا دددا سدد  ا تفع ددا م ددبدئ حقددي  صانأددب  علددى مأددتيى حدديل مأددؤ 56)    55 

صيقبني  صيد يا صيعبم  صيخبص  تةسس ت صفم مهم من صيعيصا دق  صيعفدبه م ددا ثدا مؤسأدبتهب  

 نلددق عل دده وصيشدد عة صيد ي ددة يحقددي  صانأددب و. مددن  رفبنهددب  دضددالم عددن صاعددال   صتدده  صيعهدددين 

ندبدية  صتجتعبع دة  صي قبد دةو  و صيحقدي  صيعدن دة  صيأ بسد ةو صيد ي  ن صيخبص ن أد وصيحقي  صت ت

  اي ب  تنف عهب  متبأعتهب.

 أبي ح  ددا صاعدال  صيعدبيعا يحقدي  صانأدب    أبيتحديدد مدب يتعلدق أبيندحة فحدق يإلنأدب  

أد   تع  ز. نجد مب ننه    )يكاِّ شخف حقٌّ دا مأتيى مع شة يكفدا يضدعب  صيندحة  صي دبهدة 

ددةم علدى صددع د صيعةفددا  صيعلد س  صيعأددكن  صيعنبيددة صيط  دة  صددع د صيخدددمب  يده  ألسدد ت ه   خبصَّ

صتجتعبع ة صيض  رية   يه صيحقُّ ددا مدب يدةمن أده صيغيصئدا ددا حدبت  صي طبيدة    صيعد ض    صيعجدز    

ا    صيش خيخة    غ    ي  من صيي    صيخبرجة عن إرصدته  صيتا تفقدا  س بب ع شه .   صيت مُّ

دإنه  ما    م د  حقي  صانأب  عل ه إجعدبع فدينا   نندا  إت    هندبا صخدتال  ددا  فعي 

صيتفبص ا ألس بب مت بينة من اقبدة ألخ ى  من د ية ألخ ى  من م حلة ألخ ى.  يكن يكدبد يكدي  

ينبي   دا ثا جبئحة فير نب من صي بأت على مأتيى صيعبيم    ح ية صيح فة  صيتنقا سي  تتقلف

ا.  جبئحدة نيكدى حأبب صيعيصنن. يف ض  ي  تكبت  صيعنبي   صيعخبن   ص  صيطبأا صيصيألطة عل

فير ندب إنعدب عجلددت مدن صيد ؤى صيعأددتق ل ة م دا  يد  دددا صيخنيصد ة صيتدا سددي  تدتقلف ينددبي  

ا صيعقبأا سدي  تتدةا  حقدي  صيعدال   صيعنبيدة صيط  دة  صيش فب  صيك  ى  على حأبب صيعيصنن.  دة

ينبي  صيعجتعا على حأبب صيعبي دة صيعبمدة  مدب يندبحش  يد  مدن زيدبدة ددا   صيخدمب  صتجتعبع ة

 صيض صئش. 

 أبيني  يعب تم من صيد ل صيعتقدمة دا صيعبيم تزصمنبم  جبئحة فير نب  نجد  نهدم صصدطدميص مدا 

هدعص صي ندد مددن خدالل  ضدا   يييددب  عع يدة ددا صحتدديصء صيجبئحدة.  فبندت جبئحددة فير ندب أع بأدة صخت ددبر 

 يععبي   صيق م صيغ أ ة تحديدصم  مدى صيتعأ  أهب. م دصنا 

  ت بنؤ    حتى صتنكعدبش صت تندبد   أأ ش صيعلى صيعأتيى صيعبيعا  يعا صيك    من صيد ل

مضدط ةم  ددا صيعقبأدا إيدى    سدي  تتجدهفير ندب جبئحدةي طبية صيهبئلدة صيتدا ند    أأد ش  نأش ص

فدبء صيدعصتا ددا صيندنبعب  صتسدت صت ج ة )صألد يدة صتفت  صيععا علدىيتيسا دا صيضعب  صتجتعبعا  ص

نيعة مفعب    من صيعتي ا    تع د  صيععدص  صيط  ة  صيغعصئ ة....    صيتيسا دا صيحعبئ ة صيتجبرية  

 صيح  ب صيتجبرية أ ن   طبب صت تنبد صيعبيعا. يعيصف ة  صيتجبرية صيد ي ة صيني  دا دلأفتهب صيعبمة
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 دا مجبل حقي  صانأب  دا ثا جبئحة فير نب. أعيديةجهيد صي 

  علدى صدع د حقدي  إ  منطلقب  مب صتخع  صيععلكة مدن إجد صءص   صسدتحدات مدن تني عدب

  26 28)   لهب  مأط ة أيضيح دا نيبمهدب صألسبسدا صيفقد ص  ) فير نب جبئحةصانأب  دا ثا 

ت جم  صيعؤفد  على س  ا صيع بل . 39  30  29 أشدكا متأدبرع إيدى  ص دا تشد يعا     هعا صيع بدئ ت 

 تني عدددا ددددا مجدددبل صيشدددؤ   صيعدي دددة   صيشدددؤ    صيخددددمب  صيندددح ة  صيتعل ع دددة  صي قبد دددة 

 صتجتعبع دة  صألحديصل صيشخند ة. فعدب  نده يدد س محدا صخدتال     صيعشد ع صيأدعيد  ددا ت جعتدده 

يععبهددص   صيعيصا دق يهعا صيع بدئ يني  أع ن صيجد  ن ة صتيتزصم  دا ش عة حقي  صانأب   ددا ص

صيد ي ة  ص  صيعال ة حتى يي يم تكن صيععلكة ن دبم د هب دضالم عن صيتةا   د هب أبي غم مدن مخبضدب  

  تحيت  محل ة  إ ل ع ة  اقبد ة  صجتعبع ة منبح ة ت تخفى على صيع ص ش. 

حة فير نب. يعيصجهة جبئفبنت صيععلكة صيع أ ة صيأعيدية  صضحة منع صي دصية دا خ برصتهب    د

دقد صختبر  صانأدب  علدى صت تندبد  صيعدبل  صألععدبل  صانأدب  د   تع  دز أد ن مديصنن    مقد م 

سيصء فبنت إ بمته ش ع ة    مخبيفة   أنبء على  ي   ضعت خطتهب صتحت صزية  صيي بئ ة يعحبصد ة 

 ل صيتا علقت صيددخيل صييأبء  صيحد من اابرا صينح ة  صتجتعبع ة  صت تنبدية  دكبنت من   صئا صيد

إي هب فعب علقت صيعع ة من صيخبر   صيدصخا  صيدرصسة إيدى     صدلت إيدى م حلدة صاغدال  صيكلدا مدا 

صيحي  صيكلا.   د فبنت صيخطيص  متدرجة اخعة دا صيحأد ب  محبصد ة صييأدبء  صيدتحكم ددا صنتشدبرا 

يفزع  فعب  نهب جعلدت مدن ما عدم إحدص  صدمة دا صيعجتعا  مفبجةته تجن ب يحد   ديضى نت جة ص

  صيي بيدة  دفعلدت صيتعلد م   يييبتهب تأه ا صييصيل يلخدمب  صيض  رية  اندبء صيعضدا ددا إجد صءص

   دععت خدمب  صيتيص ا ع د  صيتط  قدب  صيعختلفدة  شدجعت صيعديصنن ن علدى صيتأدج ا عن أعد

صيتط  قددب   أهددب  دععددتهم مبي ددب فعددب دعلددت فددعي   صيزمددت أقندديص  صيددددا صايكت  نددا  نددير 

فعدب علقدت إيقدبع عقيأدة صيأدجن ددا   صيحكيم ة يلتيصصا  صيحنيل علدى تندبري  صيتنقدا صيكت  ن دب

صيحقددي  صيعبي دددة  فعددب تيسدددعت  زصرة صيندددحة دددا إجددد صء صيعأددد   صيفحددف ي شدددعا صيعددديصنن ن 

   صيعق ع ن نيبم ب    مخبيف ن ما إعفبء صيعخبيف ن من صيعقيأب  صينيبم دة  صيتكفدا أعدزل  عدال

صيعنبأ ن   دا س  ا ففبية ح بة ف يعة يلعيصنن ن  صيعق ع ن  دمت صيد ية حزم تحف زية يلقطبع 

صيخددبص يلعحبديددة علددى صييثددبئ  مددن تأدده ا صتئتعددب  إيددى دعددم صألجددير إيددى تعددديا مدديصد نيددبم 

صيععددا   مددا صسددتع صر صاجدد صءص  صتحت صزيددة  صيي بئ ددة فددب  صيعجتعددا يتددبأا تطدديرص  صييأددبء أكددا 

شددفبد ة ع دد  مددؤتع ص  صيعتحددد  أبسددم  زصرة صينددحة مددا تك  دد  صيجهدديد صيتيعييددة ع دد  صي سددبئا أ

صينن ة  صألدالم صيقن  ة  مننب  صيتيصصدا صتجتعدبعا  صيليحدب  صارشدبدية  ألغدب  مختلفدة ددا 

 .محب ية اينبيهب ألف   ش يحة من صيعأتهدد ن

غدال  صيدد يا صيكبمدا  صدعيأة صيتنقدا عدا صا يم تغفا صيأعيدية عن رعبيبهب دا صيخدبر   د

 د   يهم نبئ ص  احضبرهم على حأبأهب   من يم تته ة صيي    احضبرا  سكنته على حأبأهب  

يقددد فددب  نهددا  خطددة صيععلكددة صيع أ ددة صيأددعيدية دددا صيتعبمددا مددا صيجبئحددة نهجددب إنأددبن ب يع ددا 

تنددبد  أحقددي  صانأددب   ل شدد يعة  عقددديتهب  دينهددب  صيتزصمهددب أبيشدد يعة صاسددالم ة صيتددا تعت دد  

 تف ض صيعددل  صيعأدب صة أد ن صي شد .   دد  ا تدت صيععلكدة ددا هدعا صيجبئحدة    حقدي  صانأدب  

ي أت شعبرص  تقبل  إنعب  دعدبل دنجحدت د عدب دشدلت د ده صيدد ل صيعتقدمدة   ت زصيدت صيععلكدة 

ب مأبعدة صيعدبيم ددا مأتع ة دا خطهب صيع  صختطته ينفأهب يعيصجهة صييأبء  محب ية فا جهده

تخطا هعا صألزمة ع   صيتنأ ق ما صيد ل صألخد ى  صيعنيعدب  صيد ي دة  تقدديم صيعأدبعدة صيعبديدة 

 يعنيعة صينحة صيعبيع ة.
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  أع بأدة إعدال   2020مبرس  19  د فب  خطبب خبدم صيح م ن صيش يف ن صيعيجه يلشعش دا 

   مب س تم من إج صءص  ص تنبدية   صدح ة    من دة فلهدب سدت صعا صيعديصنن  صيعقد م  سدالمتهم 

مهعب فل   ي . ففبية صيد ية صيعال  يلعيصنن  صيعق م  صيعخبي  فبنت يفتدة إنأدبن ة دشدلت أهدب 

 م صيعخددبي  د ل متقدمددة ح دد  نيبمهددب صينددحا ت يأددع  أعددال  مددن ت يعلدد  تةم نددبم  ف دد  أددبيعق

يقيصن ن صا بمة  جن بم إيى جندش مدا صيتشدديد علدى عددم صتسدتغنبء عدن صيععبيدة  إيغدبء صيعقديد  فعدب 

 ضعت  زصرة صيعيصرد صي ش ية إج صءص  تحيل د   صيفندا صيعطلدق   مدب صيحدزم صت تندبدية صيعبي دة 

قبئم أأ ش  زمة صيطلدش يلقطبع صيخبص إت اعبنة صيش فب   دععهب يلتقل ا من صألا  صت تنبد  صي

 صينبشئة من تق  د صيح فة. 

متكبملدة   فدب   صييص ا    صيععلكدة  دد تعبملدت مدا جبئحدة فير ندب أخطدة صحت صزيدة    بئ دة 

أ ن ععا صيجهب  صيعختلفة من  هم صيعيصما دا نجبح هعا صيخطة. ح   ععلدت علدى تديد   صيتنبغم 

 هم على صيق بم أةععبيهم. مأبعدت جع ا صحت بجب  صيطب م صينحا يحعبيتهم

  بمددت ه ئددة حقددي  صانأددب  أعددم صيفعبي ددب  عددن أعددد خبصددة  دددا سدد ب  متنددا دقددد 

صاج صءص  صيي بئ ة  صتحت صزية صيعت عة دا    فعب تبأعت صيجعع ة صيينن ة يحقي  صانأب 19 -أكيد د

يلجهدب   صيأجي  أبعت برهب  مبفن مكتية  مغلقة    دمت أعدم صيعقت حدب   أعدم صيتيصد ب 

 ص  صيعال ة أهد  صيتقل ا من  عدصد صيأجنبء  على  جه صيخنيص صيعطبي  ن أحقي  خبصة    د 

من   ا صيد يدة  صيتدا صسدتفبد منهدب ف  د ص مدن صيأدجنبء  صيعي ديد ن معدب   صدر  تعل عب  صيعفي

علدى صدحة صيأدجنبء    دد  فدد  صيجعع دة   لا من صتفتيبظ دا صيأجي   سبعد ددا صيعحبديدة

ى    م ا هعا صيق صرص  س كي  يهب د ر دعبل ي س دقا علدى مأدتيى صيعحبديدة علدى صدحة عل

إيى دعم صيجيصنش صانأدبن ة ألسد هم    ددرة أعضدهم علدى  صيأجنبء  صيعي يد ن  إنعب يتجب ز  ي 

 ت ت ش   ضبعه د عب يتعلق أأدصد ديينهم.

رص  علددى صيعأددتيى  عنددد صينيدد  يعددب  بمددت أدده صيععلكددة مددن جهدديد  مددب صتخعتدده مددن  دد ص

ح د    فير ندبجبئحدة تددصع ب  صيتندد  ي   نجددهب تعدد مدن  دضدا صيدد ل ددا صتجتعبعا صت تنبد 

 أددد  صهتعبمهددب صيكبمددا أضددعب  تلدد  صيحقددي  صانأددبن ة يلفئددب  صيعتضدد رة مددن صييأددبء  مددن خددالل 

 صيح ص على مب يلا:

   تحق دق صألمدن صيديث فا دعم صت تنبد صيأعيد    صيعؤسأب  صينغ  ة   صألد صد   سد هم •

يهددم   صيحفددبظ علددى صددحة   سددالمة صيعدديصنن  صيعقدد م   تحعددا تكددبي   صددحتهم دددا صيحجدد  

صينحا   صألد ية  صيتحبي ا  صألجهزة   صيكيصدر صيط  ة  صيي بئ ة   صيت ت  ب  صألمن ة يلحج    حي  

  .صيتجّيل

ب  صيعحبديدة علدى صسدتق صر تط  دق خطدة متيصزندة أد ن إعدبدة ددت  صألنشدطة صت تندبدية تددري • ج م

 أعد تنأ ق مأتع  أ ن  زصرة صينحة  صيجهب  صيععن ة.  .صأل ضبع صينح ة  صتجتعبع ة

   يكددي  مددن صتعت ددبرص  دددا خطددة إعددبدة دددت  صت تنددبد إعطددبء صأل يييددة يانشددطة صيضدد  رية  •

ص  صيي بئ دة يعندا صيالزمة يتيد   صيألا  صيخدمب  صألسبس ة   صتخب  فبددة صتحت بندب   صاجد صء

 تفشا صيف   س دصخا  مبفن صيععا  ما صيتةف د على صيعيدة أحعر.
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متبأعددة صيتجددبرة صيد ي ددة دددا صيتعبمددا مددا صيع حلددة صيحبي ددة مددا صيتنأدد ق صيعأددتع  دددا مجعيعددة  •

 .صيعش ين

 ي  منشةة حنلت على شهبدة صيزفبة  يتتعكن  164تةج ا صا  صرص  صيزفيية صيتا صستفبد  منهب  •

 يد  منشدةة مدن تةج دا صيضد صئش   شدعلت  250من صستع صر  ععبيهب. فعب صسدتفبد مدب يزيدد علدى 

 سدصد مأتحقب  صيقطبع صيخبص. صيتا  علنتهب صيد يةمل بر ل  50حزمة صيد

صسدددتع صرهب أدددبتيتزصم أحعبيدددة صيقطدددبع صيندددحا  دعدددم منييمدددة صيحعبيدددة  علدددىصيحكيمدددة  تةف دددد •

 .صتجتعبع ة يك ت يتةا  صيعيصنن

فب  من   يى صيع بدرص  صيتا  دمتهب صيععلكة مع لة دا  زصرة صيعيصرد صي شد ية إنشدبء صيندند    •

  تحعددا صيعجتععدا يلتخف د  مدن اادبر  زمددة فير ندب علدى صيفئدب  صانأددبن ة صألشدد تضد رصم   فدعي

صييزصرة فلفة صيتيص ا دا دت ة صيحي  صيكلدا عدن صيعأدجل ن يدديهب مدن مأدتحقا صيضدعب  ع د  

صيتعب دد مددا  حددد تط  قددب  صيتيصد ا يلتيصددا يهددم مجبنددب  فدعي  دحددف صيععبيددة  إيدديصئهم دددا 

صيعدصرس   غ  هب من صيع بدرص  صيتا  دمتهب صيحكيمة مأتقلة    أبيتعب   ما صيقطدبع صيخدبص 

 بع صي بي .    صيقط

 هدا  - صنطال بم مدن مأدؤ ي ب  صيأدعيدية علدى صيندع د صيدد يا دقدد صسدتحدات صيععلكدة 

يلعأبهعة ددا حدا  19 –خبصة أكيد د   T20مجعيعة ععا خبصة ضعن   -تقيد مجعيعة صيعش ين

صيعشكلة على مأتيى عبيعا    يد  أعدد صجتعدبع صيقعدة صيدع  دعدى إي ده خدبدم صيحد م ن صيشد يف ن 

نددتا عندده صيتددزصم مجعيعددة صيعشدد ين أعدددة صيتزصمددب  تنددش فلهددب دددا حقددي   19 -أكيد ددد صيخددبص 

فعي  دقد  دمت صيأعيدية دععبم مبي بم يعنيعة صينحة صيعبيع ة يدعم صيد ل صأل ا حيدبم  صانأب .

 .  ميصنن هب  تيد   مأتلزمب  صينحة  صيحعبية يكيصدرهم صينح ة

غبادة صانأدبن ة أدةد صر مهعدة ددا ميصجهدة ت عدب   يضبم دقد صضطلا م فز صيعلد  سدلعب  يإل

جبئحة فير نب    د فبنت يه مأبهعب  عديدة على صيعأتيى صيد يا  دعلى س  ا صيع بل  بم م فدز 

صيعل  سلعب  يإلغباة  صألععبل صانأبن ة أتشك ا يجنة خبصة أجبئحة فير نب يددى صيدد ل صيعتضد رة 

فب صم يتيج هب  خبدم صيح م ن صيش يف ن صيعل  سلعب  أدن يتقديم صيعأبعدص  صيط  ة  صاغبا ة   إن

    ا م فز صيعل  سلعب  يإلغباة ستة عقيد يددعم د يتدا صيد عن -حفيه هللا -ع دصيعزيز ال سعيد

و  يتددديد   عددددد مدددن صألجهدددزة 19 دلأدددط ن صيشدددق قت ن يعكبدحدددة د ددد  س فير ندددب وفيد دددد 

سلة غعصئ ة ددا مدي يدة غ دا  250م  صيع فز أتيزيا  صيعأتلزمب  صيط  ة صيض  رية  صيي بئ ة  فعب  ب

 أب زي  أعحبدية حض مي   اغباة صيعأتهدد ن من إج صءص  صيحج  صيعنزيا. 

من صيعهم عندد إأد صز جهديد صيأدعيدية أنددد صيتعبمدا مدا جبئحدة فير ندب علدى دا صيعجعا  

  صيأدع  صاسدالما صيددين فينهب نبأعة  سبسبم من تيجهب صيعأتيي ن صيعحلا  صيد يا صيتةف د على 

 ددد جددبء  دددا مقدمددة   يييددب  صيععلكددة فعنطلددق دضددالم عددن    صيعحبديددة علددى صددحة صانأددب  

 . سبسا يكا صاج صءص  صيتا تم صتخب هب يلتند  اابر صيجبئحة
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 : صيخبتعة  

و دددا صيأددعيدية  صيعددبيم  جعددا اخددعة دددا صيتشددكا  19ت تددزصل تدددصع ب  جبئحددة فير نددب وفيد ددد 

: صت تندبدية  صتجتعبع دة  سيصء من نبح دة مدب خلفتده مدن اادبر سدل  ة علدى فبددة مندبحا صيح دبة

 صينح ة  صيتعل ع ة  صيأ بح ة  صألمن ة  صاعالم دة  غ  هدب     مدن نبح دة صاجد صءص   صيتددصأ   

 صيتحجددد م مدددن اابرهدددب غ ددد  صيع غيأدددة علدددى صألدددد صد    صيتدددا تحدددب ل ميصجهدددة هدددعا صيتددددصع ب 

صيجبئحدة مدن  أعبدهدب   صيعجتععب   در صامكب .   د حدب ل تق يد  ملتقدى  سد بر صيحدبيا تحل دا

صيعتعددة  فعحب ية ايقبء صيضيء على جيصن هب صيعختلفة  صيتن  ه إيى أعدم صيجيصندش صيتدا ت قدى 

 أحبجة إيى صيتةف د عل هب ألهع تهب. 
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