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يعررره اررذا التقريررر لقهررنيتمت  هرررتمت لل وررهرررا ل  رر ار     

م، وناقشرهرا نخببرة  ترنير      2021  تقى أسبار خالل شهر أكت بر 

 فكررري الر كررة    ت ررت اورراين، والررذين أ ررروا ا رر ار   ررن 

بررارامها البالررام  و قهررراتها ا ايثررةا رنيررل تااولررىل القهررنية ا و     

ايسررررتقدام أن رترررره وتا نيررررره، بنيارررررا تااولررررىل القهررررنية ال اننيررررة       

 ايسهاتنيجنية الص نية   جانيب ال قاية والعالج.

 

 

 



78 

–2021  2015  
7 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 

13102021

 امللخص التنفيذي. 

   الورقة الرئيسة: أ. حممد الدندني 

 :التعقيبات 

 التعقيب األول: د. سعيد الغامدي 

    التعقيب الثاني: م. سامل املري 

  .براهيم ناظرإإدارة احلوار: م 

  املداخالت حول القضية 

 تزايد معدالت االستقدام وارتفاع تكلفته يف اململكة. أسباب 

 .االستقدام وعالقته بثقافة العيب والنظرة الدونية لبعض املهن 

 .آثار العمالة الوافدة على اجملتمع السعودي 

 .وسائل احلد من معدالت االستقدام ومعاجلة اإلشكاالت املرتبطة به 

 التوصيات 

 املصادر واملراجع 

 املشاركون 

 

 

 



78

 –2021     8 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 فيذيامللخص التن: 

ذكررررر أ. ارررررد الدنرررردنل   ال رقررررة الرمنيسررررة أ  أن رررررة    

 أارهرا  عرد    سربا   والراجعرة  السرري   برالتغني  ايستقدام اتسرىل 

السر   والرمل      تا رنيا ااولرة   والتر ومت وأيهرا    السرع ي   سنياسة

 أغ ررر    سرررريعة جرررا الشرررك ةا ثقرررد كانرررىل قرررراران    َترررر َ 

 بع ا ر   ربطهرا  وعدم مش لنية التبطنيطتفتقد إ   ووقتنية، ا رنيا 

 والهرررري العررررام التع ررررنيا  رررر  خطررررط التارنيررررة و رجرررران    هرررررة

كرا اسرتعره أسربا  ايسرتقدام و اهرا نشرب  الربالي        واجلا عل

ثهرال  عرن اتسراعها وق رة عردي السركا  وق رة         ،ا الت ايرد اوتط ر

 ننيررةالنيدا ا عرررال  ررن كرر  الكفررامان وعرر وو الرر اوامت عررن    

 الردخ    صراير  وتعردي  العرر   وبنيئرة  ا ج ر وتدنل العايان بسب 

 دير ع رى العد  ا   س   العرر  و رر ر   كب ا  ااك خ ال اأوضح أ  و

 عاجلتره كرل ي    ع رى  بالعر  ووال  واوتر ، الدولة أنشطة  ن

  .2030 ةيرؤ الطر ح ال وي  شروعاا قي  ور تك   عامقا 

أكَّرررد ي. سرررعنيد الغا ررردي   التعقنيررر  ا ول ع رررى أ     بنياررررا

السب  ا اا   ايستقدام ا  ع وو نسربة عالنيرة جردا   رن أثرراي      

وأ   ،الشع  السع يي عرن الكر    رن ا عررال الهانيرة وا رثنيرة      

اااك ن ر  يوننية    ت ت الااوق إ  بعض الهن، رنيرل يشرعر   

الهررن   رر  ة هاررة  الكرر    ررن الارراي بالعنيرر   ررن  ارسررة بعررض     

السرررباكة، اجلررر ار ، ا رررداي ، الصرررنياغة، الطرررب ، ا القرررة،    

أعرال الا اثة، وغ ارا الكر    رن الهرن النيدويرةه وأنره رغرا  را         

تشهده الر كة  ن تط ر كرا  وكنيفا  وارتفاع  ست ى التع رنيا    
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زالرىل  سرنيطر      ت ت الرار ، إي أ  ت ك الفراانيا وا ثكرار ي  

لنية  ن أثراي اوترر ، وولر ىل إ  يرجرة أ  الربعض     ع ى نسبة عا

 ي ميكن له أ  يصاار أي شبص ميتهن ت ك ا عرال وبعض ت ك

كررررا أ   رررن ا سررربا    ،تاررردرج ضررررن  قاثرررة  العنيررر    ا عررررال

هررررة الرررمل سررراارىل   زيررراي  ايسرررتقدام    ترعارررا    ا خررررى ال

 ررى السررع يي، ارر  عرر وو التبصصررمت الرررا مت  ررن السررع ييمت ع

العر    القطاع اخلاص، ن را  لتدنل الرواتر ، ولطبنيعرة العرر ،    

ووج ي البدي  ا ك  ل الااس 

أشار م. سا  الري   التعقني  ال انل إ  أ  ا دو    بنيارا

 ع را رراين ايسرتقدام برأيره ارر  تع رنيا الرربح  لر ا  العررر         

ةشركان و كات  ايستقدامه ولرني  لهررور  وواني،رة، وأ  ارذا     

 والهادسرمت  وا وبرام  متي يشر  بعض الهن الهروري،ة     الدرس

 حترىل  أو رك  ني،رة   رسسران    إ ،ا الهن ثهذه ركرها،   و ا

  رن  وبرالرغا . ع نيهرا  السنيطر  السه   ن  ا، و ن رك  ل، تا نيا

جيراي  إشك ة س   العرر    الر كرة وك رر  اراوين       خط ر 

َ   جرهرررا ي   التشرررري  وي   ر ا  ررر ل إي أ   عاجلاتهرررا   َتررر 

ورمبررا يكرررن ا رر  العر ررل  ررذه الشررك ة   أ  تترر    التطبنيررق

ة  سرررررولنية تا ررررنيا وتافنيررررذ اسررررتقدام العرالررررة العررررد،    ا ك  رررر

ولكررن  الالسررتئجار خلد ررة الرر اوامت ولررغار القرراولمت ا  ررنيمت    

جيرر  أ  تارربى وزار  الرر اري البشررري،ة والتارنيررة ايجتراعنيررة بافسررها   

عرررن ارررذا ال ضررر ع، ثهرررل غررر  قررراير    تصررر ره ع رررى   اجهرررة     

را، ةالهغ ط   اذا الشب  يثتقاراا ل ك اير ال
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 وتهراىل الداخالن ر ل القهنية ا اور التالنية 

أسبا  ت ايد  عدين ايستقدام وارتفاع تك فته   الر كة. •

ايستقدام وعالقته ب قاثة العني  والا ر  الدوننية لبعض الهن. •

 آ ار العرالة ال اثد  ع ى اوتر  السع يي. •

اإلشرركاين  وسررام  ا ررد  ررن  عرردين ايسررتقدام و عاجلررة      •

الرتبطة به.

و ررن أبرررز الت لررنيان الررمل انتهررى إلنيهررا الت رراورو      تقررى 

 أسبار ر ل القهنية  ا ي ل 

إنشرررام انيئرررة ع نيرررا ياررردرج حتتهرررا تررر ومت الهرررن وايسرررتقدام         -1

ل قطرراعمت العررام واخلرراص  رتبطررة مبج رر  الرر زرام. جهررة التافنيررذ   

 ة    الشئ   ايقتصايية والتارنيةه.

  بنيانرران رقرنيررة ن عنيررة ةلررتص بالعرالررة ا جابنيررة  إنشررام قاعررد -2

وكررذلك القرر ي العا  ررة السررع ييةه ميكررن  ررن خال ررا ا صرر ل    

ع رررى الع   ررران الط  برررة  رررن أي جهرررة رك  نيرررة أو خالرررة ذان    

عالقرررة برررال اري البشررررية و عرثرررة العررراو مت عرررن العرررر ، وعررردي     

، اخلرررجيمت، وأنرر اع التبصصرران، والهررن الط  بررة بسرر   العررر    

وأعررداي ا جانرر  ولصصرراتها وجهررة عر ررها. جهررة التافنيررذ ةوزار  

ال اري البشرية والتارنية ايجتراعنية، ا نيئة العا ة لإلرصامه.
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   الورقة الرئيسة: أ. حممد الدندني

 قد ة 

ولساا ال رنيردين   ، ن العروو أ  ايستقدام أ ر ي  فر  اه 

ولكاه استقدام ن عل  تستقدما ةنيذا العا ، ثالدول الصااعا  

ببن رررة واضرر ة  ترترر يو  ترعرراتها   والررد   متبررالت و اتهررليو

لدم  صاحل البالي. بدأ ايستقدام ك اار  بعد ررر  أكتر بر   

وكررا  اسررتقدام   ،وارتفرراع أسررعار الررافط و ررن  ررا الطفررر  ا و    

قب ها كانىل العرالة  ،  ا برزانشامان  ن  اازل وور  عرالة اإل

 طر نيسرر سررب  و عررروو أخرررى عربنيرة  جاسررنيان  ررن وق نيرر  ةنير رانيال

نعررا كررا   والعررر ، القرردوم ةيررمتررتعها  ر لنيررر ةنيرررانيال العرالررة

ولكارره    ااارر وغوأوبررام  متارراك اسررتقدام نرر عل  ررن  درسرر  ا

 أن ررررة أ  فرررىخيي و دا ،نيرررو ف ا نيرررابجيبررر  كرررا  إ  ا نيسررر ب كرررني

رهرا  وأا عرد    سربا   والراجعة  يالسر ني بالتغ اتسرىل ايستقدام

   والرمل  السر    انيااولة تا ر  ها يوأ ،متوالت و السع ي  اسةنيس

 أغ ررر  و  عةيثقررد كانررىل قرررراران سررر    ، جررا الشرررك ة  َ ر َترر 

سراتل    هرة، بع ا   وربطها طنيالتبط ةنيمش ل تفتقد ةنيآن ا رنيا 

 اكن أخرى  ن ال رقة.أ ا   ا سبا  و

ثالاتررام  الررمل   بفامررد ، بتلنيعتقررد أ  نقرران ا ن رررة سرر  أي 

لاقان ا ن رة والمل ست لد  ر  الاقران     ةنيل أثه  وسا شهانينع

 اسرتعراه  دني ن الفب   ة،نيام لألن رة ا الالاقد ال ض عل والبال

 ،ولكن وضعها   ا سبا   ها ال  عروثةوا ايستقدام أسبا 

 .ل  اار  ثعال لعالج ال ل ل   تهانيراوتكرن أ
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 أسبا  ظاار  ايستقدام  و ن

 إعرررداي سررربق والرررذي ا نينسرررب  يا السررررارررنشرررب  الررربالي وتط ر  .

 وكر    هاة ك  حتتاج ا وراو ةنيبالي  ها ث ة،يالبشر العاالر

.جهد

 وق رررة السررركا  عررردي ق رررة  ررر  ةنيررراتسررراع الررربالي وتسرررارع التار .

.  الكفامان

 ةنيررالعرب الكفررامان  نيوجتارر يسررتقطا  اسررةنيعرردم وجرر ي س  .

ل  ت ثر      واها أو   بالي الهجر. وا واإلسال نية

 بسرب   إ را  ةانير داننيال ا عررال   رن   كر   عرن  متع وو الر اوا  .

ثهارراك أسرربا  أخرررى أين ل عرر وو     هررا،نيذه  بررالف ثوارر العررايان

خل.إ العر ... ئةنيو اها تدنل ا ج ر وب

 ا عررال  عن ال اون رجبىل والمل ةحيتعدي  صاير الدخ  الر .

. ذلك شابه و ا ةنيداننيال

م والهرري العررا انيالتع رر مببرجرران ةنيررعرردم ارتبرراط خطررط التار  .

واجلا عل.

ول يررد  ررن الت ديررد ميكررن تقسررنيا ايسررتقدام إ   رر        

والعرالرة الدربرة    ،هةير العاي العرالةة الدربة  العرالة غ  لاثئان و

ل ار و  خَتستِّر وثئة  ة،نيوالعرالة الا ل ة،نيوالهن ايختصال ة،نيالها

ر سررتل َت اشرراتهاهه اُل ا نيررثع   كرر  مي نية التجررار والصررااع الررذ  ثئرر

ها، وأوض ها   الاقاط اآلتنية نيع 

 ت رررك ألألسرررت ي   اهرررا، أي   الرا رررة غررر  ةيرررالعرالرررة العاي .

  ار ل ا ع ى.  ا اولكاها باعتقايي  ناينسبتها  ن  ر  ال اثد
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 هايولررد  ني  غرالبها التسرر  وا ررالل  الر اقعل  أو اجلرراري انيالتا ر 

ا ع رررى ن الرررل الشررر ارع  اثاررررا العرررر ، ق رررة  رررن تشرررك  نسررربة

 ، التر ث  ةنير بغ ةيل غا ئةنيس أوضاع   ش  نيعيو الصباح   ات رو ي

  رن  نر ع  ةنيجاسر  ولكر   ببن اعها ةميل جر  رت   ااوقها ولألست

 ةنير تقر م ببعررال آن  ثذه الفئرة،  ار  بهرا  لرتص  أو بهرا   نيتتر ا نشطة

 ثهرررا ترراج نهاا حي عاررد ا  متلرردى  قرراول   هررا  يوأ ،متالرر اوا  لرردى 

  ررا ي ا يشررهر ل فررري دث يرري ع ررى أ    ل رقرراول والررذي تعرر ل فررك  ، خ

 إ  120 تب رف  ةنيالاالر  عا ر   ةنير   ي اررا نيب ال،ير ر 1500 عرن  دي ي

ك َهتخررر أ  كرررنميذه الفئرررة ي ثهررر ، ررر  وجبرررة الغررردام  اي يرررر 150

ريم اررروبعرررض  ارررا ،ني ع  ب غرررا   نيرررل كف دثع  يررر هررراث ،كرررذاا

أ   -   ركردا  نيذا لاومسعىل و-عرال بالئان  هيالكفالم لد

. عرال باآليو   ب ن   سه  و ربح جدا  هيا  ن لده ا

 ذان شرركة  أو  رسسرة     رة  حترىل   نياجلر عر يبد أ   الث

  الكفرراين  ررن الارر ل   َاررر تخ أي أعرررال، هايولررد  عررروو ا نيررك

بر  ولر     عرر ا  أي هيلد  نيول صنيول رة  رسسة ع ى يكا  رخ

أررررد العررررال ةالع ررراه يثررره العقررر ي وخرررتا       رررر حيايسرررتهتار أ  

 ةنير ارا أ  شرركان العرالرة الا ل   االتاراقض  و ارته،نيالرسسة   سر 

 انيتا ررر  جررردي وي  ارررازل وخررردم متوسرررامق عرررا الن بتررربج  تقررر م

  هر ث ،ذا الا رام ار  تبر  ي أ   اطقنيرا    ني ر ث ة،ير العاي العرالرة   لتبج

. باشر  ارتكار غ هنيوث إنسانل  ن ام غ

 أ   نير يل  جرد يالعرالة الدربرة، أغ بهرا تردربىل   بالينرا، ثرال       .

  جررديوي  ،خلإ ...ذا وذاك كهربررامل أو سررباك أو باررام أو  ررار ارر

 كرل  مت عر  اختبرار  بعد ا نيا  هانيع  ا ص ل  جي وشهاي  اختبار
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    تصررة شررركة نيمتارراك رخصررة   اولررة ل عررر  أو تعررا تكرر  

باختبررار التقرردم   لتقرر مة ةنيررا  سررىلنيول  الررل وررروه الاشررب ب ررد

ل عررر    الر كررة وإلرردار شررهاي  لرر ل را  ررها العررر     هاترره 

ث ص اا ع رى سر م اخلد رة والارت  وأنتجارا  اصرة إلضراثة         ،ثقط

الفئة اخلا سة.

خل إوالهارردي والرردري...   نيرر  كالطب   أو ا هثرر البتصرر .

العررر  ع ررى   جيررالفئررة الرمل  ذه وارر ، ررن  هرن  سرراند   تبعهررايو را  

اررا ابكاثررة السررب  وا رررص أ  تكرر   البطالررة لررفر     اهررانيت و

ذا ار و ر    تره، ني  وجر ي ا جرايب والسرع يي   ب   ار ولسرب  واضرح و  

أو خد رررة ترررفر ترررداث    ا م  اتجرررقررردِّتخ كفرررامان اسرررتقطباا تارررانيث 

حتترراج رخصررة   هررا يذه الفئررة أوارر فها،نيلررار  العررر  ع ررى ترر ظ  

. وررو  الرل  رن    ةنير   اولة ل رهاة بغض الا ر عن شرهايته اجلا ع 

باختبار القايم والتبكد  ن خفته و قدرته. ق ميب د الاشب   غ

. ا ير و عا  ا ير  اي وال اوارة  ال اون ةيمحا وعدم الفر  الغالم غ .

 ةنير    ن الركن ايستررار باسرتقدام عرالرة  ا ل  ا نسبل أ   جي

ذه ار  ع رى  القهرام  ارا نيع   جير  أنارا  أم ا نير ر وأس     قاثة وجع ها

 دير لت د الطرر   أررد  الغرالم  أ  الربعض  عتقرد ي  وا نيجير  تدراال ا

ي تعر ل  ن ثَرر  داير ذا الغرالم ثايسرتقدام   ت ا  ا    أنه    ايستقدام

    نيولر  العا الن   ثقط الغالم ولاذا. تركه صع ي لمع ى ش

 ع ررى       الط رر  كرر  ارر والطبررا   الا لررل والعا رر  متالسررامق

 إ  تصرر  ةنيررالنيح بالترربج  ببسررعار خَرس رري ولرراذا ثقررط  العررا الن

 ا رررر ال أرسررن    ل عا  ررة  تررردث  الشررركة  ارررا نيب ال،يرر ر 3300

 أو 20 و  اواررة كررر اون أيثرر  ولرراذا. اليررر 1300وقرردره   ب غررا 
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ذا ار و ر    ة،نير أخررى  قابر  اسرتقدام عا  رة  ا ل     ا ورسر    ا لفأ 23

جابرة  رن جهرة  سررولة،  ر       ثال نقران وي جترد اإل   ،لرىل  طبق

لدى العام رة  سربا   هررة     رةنيى ثكر  العا  ة القَغْ ذا أرى أ  تخا

 ةنيررا عر ا َّتخرر لنيررر ،وإعرردايه لسرر   العررر  تررهنيوترب ملررص الررا 

  نير ج ع رى  حنصر   تنير ك. ارة ني ع لسراعان   قب لرة  ببسرعار   التبج

وي نهر  لرفة   ته  !ني  العر  وقدس ا ا عروي    وا و ات  جاي

.ا خرى اننيالتعالل والكف أ ام اجلاس

 ايسرررتقدام  شرررك ة  رررن  يذه  ررر ارررثئرررة التجرررار والصرررااع و  .

سره   ي ن َ ر  ووجردوا  جتراري  رر   هاي  لرد  نير  ها أو عرال والتسه،

   نخررررك ِّيا أو باليارررر   لتجررررار عررررر يوبعهررررها   ررررا، قيررررالطر

 كرررر    أنهررررا القرررر ل صررررحيورمبررررا  اها،نيررررب رررررانيشررررراكان ث

ببن اعهرا  رن  ر اي بارام وبقراين و البر          جترار ثهل  القطاعان،

ذه واررخل. إ أخشررا ... و ارراجر ورررداي  اراننيوخررد ان وورن سرر 

 طر نيالسر  الركرن   رن  والرمل  ةنير الفئة رمبا أنهرا خرجير  الفئرة ال ان   

ررن  ث كاثرة،  القطاعران   رذه  ك رة نيا وإعاي  اةني ع ببن رة هانيع 

 ولر   أكفرام  نيمتثار   يبتبر العر  متوت و ك تهانياالركن إعاي  

ى  َغررتخوكررذلك  قترره،يور عررر  ث كرر  ا عرررال  ررذه يمتاينيرركق

 ةنير تعاون اننير ذه سره ة واسرتبدا ا عرع  وار   تسه لك  صنيالهاخ

  كهررا ميو بهررا  عررر  يرة اشررركان تكرر    سررا    ا رنيررام، أو  

. الكا  س انيول الك   نيول ةنيأجاب عرالة  ن ببي وي   يسع ي

ك  الفئان ول  باسر    مت ن الها التطر  لعا    شهك بو 

أي وار    الهارة،  ونر ع  الع ررل   ني تفاوتة وبغرض الا رر عرن الت صر    

رعروو أ  عالقة ايسرتقدام  ث والصد ، وا  انة العر  اننيأخالق
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ل يول وارر نيال اثررد  ررن ٪80 رمبررا وتشررك  اررةنيل  رر  يول  عارر

 ثررال. العررر  اننيرراإلنترراج واخلد ررة وي أخالق عرر ي   عروثررة سررىلنيل

 دا نير ج ا ا إعرداي اثإ را إعرداي    ذه الدولا ع ى  نيالهك لاذا أيري

و عرررَرا  رررن يول أخررررى تخأعررردايا  نيرررتق  أو  ،ي   راكررر  تررردر

   ال ضررر ع ا ني  سررروعرالتهرررا بالهرررار  ورررر  العرررر  وايلتررر ام.  

ذه ار  اننير أخالق ع ى ل تعرو  رك  بإنشام ةنيالعا اجلهان تفكر

والصد  واجلر ي .   العر  انيالشع   ويراستها والعر  ع ى غري ق

ولكررن ال اقرر   و ك ررتا  نيذا  ط رر   سررت ارر قامرر   قرر ليرمبررا 

 ررا تررب    ورترررا  السرركا  عرردي   ررل شررك   يثهررا  ،ذاارر تاحير 

. الاررت  ويقررة ون اثررة شررةنيع رى  ررا نصررب  إلنيرره  ررن رثرر   سررت ى الع 

 ون اثرة  ةنيالا اثرة الشبصر  برا   البالغرة إذا ورقارا    برا    ن  نيول

العررام   الشرر ارع وا  رراكن العا ررة. واضررح   وسرر  كها سرركاها

  سر   العرر  وخ ر  لألسرت  ررر ر      ا  كرب  اراك خ رال   اوج رل أ   

 ارا نيوع  ةنير الفرات ر  عال و واوترر ،  الدولرة  أنشرطة   رن  دير ع ى العد

 قيرر  ور مقررا كررل ي تكرر   عا ااا تصررف ع ررى والعررر  فهررانيلف

  .2030 ةيرؤ الطر ح ال وي  شروعاا

 ايجتراعنيررة والتارنيررة ةيي أجررد أ  وزار  الرر اري البشررر ابتررداًم

 عن  سرولة أنها وا اا هانيكفي  ا هايث د ايستقدام عن  سرولة

   تعراره  ثهارا  ةي داي الس   بال اري البشرإ  نيول الس   انيتا 

.والصاحل اننيالسرول

تررررام ااي سرررت قيال اثررردو    رررل السررركا ، أي    شرررك ي

ايستقدام با ت ى ا  رل ةبعرد      ربط  ي متالكا   ن اهث

رصرامان العا رة   اإل ئرة نياه وتهنيرااجلهة الستق ة المل تااس  أ ا ي
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 إ   اايلرد  اخل ر   نهرر   أ   جير الفري ووزار  التجرار ، وي    انيوالتع 

أو التسه أو خ ر    تعا التارا   كا    أخال  العر  وج ي  الات  

 سررتغ يو تالعرر ي  وجرر ي العقررا  الصررارم لررن جيررو ن،ي رر  ال اثررد

عرررن الغررر  والتالعررر     صررر  ة الررربالي     تغاضرررىيأو  نيال اثرررد

الدولرة   متتررام بقر ان  اوعردم اي   نيي الااي ع ى التسر تع ُّثوالعباي. 

 كرررنميي  ةنيررروأ ا ةيواقتصررراي ةنيررراجتراع أنرررت  أ راضرررا   العقررر ي

والتابعرة   ذنير قاب رة ل تاف  متوق ان اساننيحنتاج س لذا ، عها  يالتعا

 .والهرة ا ساسة ةنيذه القها  عاجلة  نيكل نستط

 التعقنيبان 

 التعقيب األول: د. سعيد الغامدي

هررة الرمل تقرت خ رت     سري كات  ال رقة الرمنيسة ا سبا  ال

ا وقسلر ال جة الكب   لالسرتقدام الرمل  ررن ومترر بهرا الر كرة،       

ايسررتقدام إ   رر  ثئرران، وارر  تقسررنيا  اطقررل ورقنيقررل لت ررك  

رصررامنيان الرمسنيررة  ورسرر  اإل ،الفئرران الررمل تعررر    الر كررة   

الصاير  عن  ص  ة اإلرصامان العا ة  رد أ  عردي العرا  مت      

سرررر   العررررر   ررررن غرررر  السررررع ييمت   الر كررررة قررررد ولرررر  إ    

سرر   العررر  ل ربرر   لتقريررر  رشررران وثقررا  عررا ال  هة

م. وا  ي ازي   ل سكا  الر كرة  ال انل  ن العام ا الل 

 تقريبا .
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 الرشران الرمنيسة لس   العر  ل رب  ال انل 

 اإلمجالل إناث ذك ر 

 متالشتغ مجاللإ

الشتغ    السع يي  

الشتغ    غ  السع ييمت

مجررررالل تبشرررر ان العررررر    إ

الصاير 

التبش ان الصراير  ل قطراع   

ا ك  ل
 

التبشرر ان الصرراير  لقطرراع  

ثرايا 

التبش ان الصراير  ل قطراع   

اخلاص

وزار  الرر اري البشرررية والتارنيررة ايجتراعنيررة        الرسسررة العا ررة ل تب نيارران ايجتراعنيررة    الصرردر

 ركرر  الع   ررران الررر وي، البنيانررران ي تشررر  العرررا  مت   القطاعررران ا  انيرررة والعسررركرية   

والعرررا  مت غررر  السرررج مت   سرررجالن الرسسرررة العا رررة ل تب نياررران ايجتراعنيرررة ووزار  الررر اري   

البشرية والتارنية البشرية ةوكالة اخلد ة الدننيةه.  

ويتهررررح أ  مجنيرررر  ا سرررربا  الررررذك ر  لرررر ني ة وترررررتبط 

بشك   باشر وغ   باشرر بقهرنية ايسرتقدام، ولكاهرا تتفراون      

ثرن الركرد أ   سرارة    ،  تب  اا ع ى رجا ون عنية ايستقدام

الر كرررة العربنيرررة السرررع يية الكرررب   والطفرررر  الرررمل  ررررن بهرررا     

عا  ة كر    و تبصصرة    ت رت اوراين،      وا اجة إ  أياٍي

و رررا -اررر  السرررب  الررررمني    ت رررك ال ررراار ، رنيرررل ألرررب اا   
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  راجرررة  اسرررة لتبصصرررمت وعررررال    ت رررت الهرررن،   -زلارررا

كاتنيجرررة وبنيعنيرررة لتط بررران الطفرررر  ايقتصرررايية الرررمل عاشرررتها      

وتعنيشها بالينا،   وقىل    د ثنيه العدي الط     رن الر اوامت   

  مت ل قنيام بت ك ا عرال.  الرا

وع ررى الرررغا  ررا تقرردم يبقررى السررب  ا اررا،   رأيررل، ارر    

ع وو نسبة عالنيرة جردا   رن أثرراي الشرع  السرع يي عرن الكر           

 ررن ا عرررال الهانيررة والنيدويررة. ث رر  ن رنررا ر لاررا ل جرردنا أ  اارراك  

ن رررر  يوننيرررة    ت رررت الاررراوق إ  بعرررض الهرررن، رنيرررل يشرررعر   

ي بالعنيرر   ررن  ارسررة بعررض الهررن   رر  ة هاررة     الكرر    ررن الاررا 

السرررباكة، اجلررر ار ، ا رررداي ، الصرررنياغة، الطرررب ، ا القرررة،    

أعرال الا اثة، وغ اا الك    ن الهرن النيدويرةه. وكررا نعررو     

كرنيا  ون عنيا     ت رت اوراين وتر ا ن     شهدن الر كة تط را 

 أ  ت ررك ذلررك  رر  ارتفرراع  سررت ى التع ررنيا    ت ررت الراررر ، إي    

زالررىل  سررنيطر  ع ررى نسرربة عالنيررة  ررن أثررراي  الفرراانيا وا ثكررار ي

اوتر ، وول ىل إ  يرجة أ  البعض ي ميكن له أ  يصراار أي  

 شبص ميتهن ت ك ا عرال.  

كرا كانىل وي زالىل   بعرض الاراوق  هرن النيكاننيكرا،     

والكهربام، واخلراوة، والسركر ، والباام، والاجرار   رن أبررز    

ن الرررمل تاررردرج ضرررن  قاثرررة  العنيررر  . ثفررل حتقنيرررق لصررر نيفة   الهرر 

مه، أوضرح نامر  ثرراي،    الرياه قبر   سرة عشرر عا را  ة    

 أ   ررذه  أسررتاذ ع ررا الرراف  السرراعد   ك نيررة الع رررمت بعرعررر     

ال قاثة يورا    ع وو ك    ن الشبا  عرن العرر  الهري خشرنية     
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ع ى الرغا  رن أ  ارذه الا رر  لت رت      ،ن ر  اوتر  الدوننية  ا

برراختالو الهاررة والاطقررة . واررذا  ررا أكررده ياسررمت عبررد الرررمحن    

رنيررل ذكررر أ    ررن أاررا    ،هة اجلفررري   جريررد  الدياررة 

أسرربا   شرركالن ترر ومت ال ظررامت وتارنيررة الاشرران الصررغ  ،       

عايان مت َ، ىل   ارتقار الهن وا ررو الرمل تخر  ،ر  قاعرد  أساسرنية      

ل صررااعة والقرراوين.. واشررتدن   جررة ايرتقررار لررتعا   اوتررر       

بكرر  أونياثرره، وألرربح اررا، ا سررر  ا ساسررل ارر  تع ررنيا أباررامها      

الها ار   ثر اجلا عل  هرا كا  التبصص وقدرته ع ى الت ظنيت، 

البخعرررد عرررن ا رثنيرررة وا ررررثنيمت . ويهرررنيت الكاتررر  أ   الا رررر   

قررار َ ررن يقرر م بهررا، ثررتح   الدوننيررة لررن ميررتهن ا رررو النيدويررة وارت  

 اي  كب ا     تخغط ،ى اذه الهن  ن اخلارج، وي ت ال اذه الهرن  

تخ اجرره ن ًعررا  ررن  -بسررب  ترسخ،رر  العتقررد اررذا  -إ  ي  اررا اررذا  

ا اربرة ل رن يخرارسرها  ررن أباامارا، وارل  فترراح العرر  اخلراص ل ررن        

   يرغ    الرارسة  اها، والرمل ألرب ىل  رن نصرني  ال اثردين     

بالينا،  ا يخر  ،ر ع ى اقتصاينا وتركنيبته س با ،  نيرل زاي عردي   

َ رررن ي جيرررد وظنيفرررة  رررن الررر اوامت بسرررب  التبصرررص واخل فنيرررة     

 والرغبة   الرارسة .  

كرا أشار الدكت ر عبد الع ي  ا رايي،    قال ررديل  

  ه، إ  اررررذه القهررررنية بق لرررره  ة   لرررر نيفة ايقتصررررايية 

ا كررا  السررباك وا رررداي   ا الرر  ن اجلرنيرر  لَّرر   ا،رر     يتررذكر بعررض   

والاجررار  ررن أباررام الرر ون،  ررا وفررر العررررا  وايقتصرراي ا نيررا ،    

ح البا  أ ام شرحية ضربرة  رن العرالرة ال اثرد  لسرد الراقص       ت وُث
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ويعررا التطرر ر، ثهجررر السررع يي   اررذه الهررن ترردرجينيا ، وت لرردن     

 لديها ن ر  يوننية حن اا .

ر ل اذه القهرنية، أ  ارذه ال راار      أ اام   ل وقد وجدنخ

لنيسىل سع يية لرثة، ولكاها   ج ي    العا  العربل بشرك   

مه ل كاتبرررة ة عرررام، ثفرررل حتقنيرررق لررر فل ررررديل نسررربنيا  

رأن ثنيرره أ   الت نسررنية رويررد  رثرراعل   لرر نيفة العررر  ال ادننيررة   

اوتر  العربل بشك  عام، والت نسرل بشرك  خراص، يكرري     

 ررر  إاررررال واضرررح ل رهرررن    النيدويرررة ت ا ارررا  ن رررر  يوننيرررة ل  ررررو 

إ  يرجة أ  بعهها ي شك ع ى اينقراه رغا عراقتهرا   ،ا رثنية

وارتباوهررا بررالهاث ا  ررل. وذكرررن  أ  غالبنيررة الشرربا  العررر        

يتهرررر   رررن اررررهاو الهرررن النيدويرررة والتق نيديرررة، إذ يعتفونهرررا ي     

ارر    ب رر   أو رغبرران ا  تااسرر  العصررر وي ت رريب ور ررراتها أوي 

، وذلك رغرا  عانرا  شررحية واسرعة      كانة اجتراعنية  ر  قة  اننيا 

 رررراها  ررررن البطالررررة . أ ررررا عررررن بقنيررررة الهررررن النيدويررررة كالاجررررار   

ت ررت ا ررال برر  كررا  وضررعها أك ررر سرر ما ،      لوالسررباكة ثررال  

  ثالشربا    إعرراه ترام عاهرا ع رى الررغا  رن أنهرا تر ثر أرباررا           

ارررا  هرررن أخررررى يفهررر ها الشررربا ،  ، قرررد ي ت ثر رتفعرررة أرنيانرررا 

 ررتع  مت ببنهررا ي تقرردم  ررا  ررا يطر رر   إلنيرره. واتهررح أ  الشرربا     

يو  عارام كرب ، ويهترر       يب     عن  هن أخرى ت ثر  را ر را   

 بالكانة ايجتراعنية المل تتني ها  ا . 

هرررررة الررررمل سرررراارىل   زيرررراي     و ررررن ا سرررربا  ا خرررررى ال  

ا  ع وو التبصصمت الرا مت  ايستقدام    ترعاا السع يي،
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لتررردنل   رررن السرررع ييمت ع رررى العرررر    القطررراع اخلررراص، ن ررررا    

الرواترر ، ولطبنيعررة العررر ، ووجرر ي البرردي  ا كرر  ل الااسرر .      

أحترردث ااررا عررن ا وبررام والهادسررمت وألرر ا  الرردرجان الع رنيررة  

، ولررذلك جلررب اررذا      رر  البكررال ري ي والاجسررت  والرردكت را   

إ  ايسرتقدام ل اجهرة الط رر    -    هررطرا وقرد يكر  - القطراع 

العررالل  ررن اوتررر  ع ررى خررد اتها. اررذه ال رراار  مت رر   شررك ة   

رقنيقررة وي ررر   ررا إي بالترردخ  ا كرر  ل بفررره قرر انمت  عنياررة   

لتكرر     ازيررة  اتتهرررن رثرر  رواترر  العررا  مت   القطرراع اخلرراص 

  ل قطاع ا ك  ل والتشديد ع ى سع ي  ت ك ال ظامت خالل ثه

 ز انية ادي .  

وع ررى الرررغا  ررن لررع بة  عاجلررة ظرراار  ايسررتقدام وتشررع  

تقرر م بهررا القطاعرران ا ك  نيررة    أسرربابها، إي أ  اارراك ر رر ي 

ولعر   رن ناث رة القر ل أ  اإلررالل       ،الر كة ل اجهة اذه ال اار 

الترردرجيل ل عرالررة ال وانيررة يسررتدعل التبانيرر  الكا رر  والترردري     

  اجلانرر  التطبنيقررل الررذي يتفرر         ايرررها   ررا، خص لررا   

أارنيته ع رى الا رري.  ارذا  را ل التبسرني  لره  رن خرالل برنرا            

 تارنية القدران البشرية، كبرد الرفا   اجلديرد  لرؤيرة الر كرة    

 ، والذي يشراه لرار  السرر  ال كرل ولرل العهرد  ررخرا        

اررر، رنيرل يسرعى الفنرا  ،    لفر  ول اإلعال  عاه   

، إ  أ  ميت رك الر اون قردراٍن    ل قر  الفنرا   اإللكهونرل    وثقا 

متكارره  ررن الااثسررة عالنيررا ،  ررن خررالل تع يرر  القررنيا، وتطرر ير         

قب ، وتارنيرررة العرررارو. كررررا الهررراران ا ساسرررنية و هررراران السرررت 

يرك  الفنا   ع ى تط ير أساي تع نيررل  رتمت ل جرنير  يسرها       
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غررري القررنيا  اررذ سررن  بكررر ، وحتهرر  الشرربا  لسرر   العررر       

السررتقب ل ا  ررل والعررالل، وتع يرر   قاثررة العررر  لررديها، وتارنيررة     

 هرراران الرر اوامت عررف ترر ث  ثرررص الررتع ا  رردى ا نيررا ، ويعررا       

كررار وريرراي  ا عرررال،  رتكرر ا  ع ررى تطرر ير وتفعنيرر       قاثررة ايبت

السنياسران والركارران لتع يرر  ريرراي  الر كررة.  إذ ي ميكررن برربي  

رال  ن ا رر ال أ  يسرترر ارذه ال ضر  غر  الطبنيعرل الرذي نررى         

 بعدي كب   ن العرالة ال اثد .   ا ثنيه اقتصاي البالي  را ن

  و رررن ا  ررر ل ا خررررى، الرررمل ستسرررااا بشرررك   باشرررر  

الررتب ص  ررن إشرركالنيان زيررراي  أعررداي ال اثرردين، ارر  التطبنيرررق       

الصارم لرثر  نسر  تر ومت الهرن  رن خرالل ايسرتررار   قرراران         

يوريررة وص لررها. والاجاررران   اررذا اوررال  بشررر  و شررجعة،  

رنيررل أع ررن وزيررر الرر اري البشرررية والتارنيررة ايجتراعنيررة، الهارردي   

اررررر  ذو ا جرة    أمحد بن س نيرا  الراج ل، ي م ا ررد 

قررراران وزاريررة جديررد  لترر ومت عررد   هررن وأنشررطة   عررن إلرردار 

تشرررر  ايستشررراران القان ننيرررة، و كاتررر  ا ا رررا ، والتب رررنيص  

اجلرركل، وا نشطة العقارية، وقطاع السنيارا، و رداري تع رنيا   

قنيرراي  الركبرران، باإلضرراثة إ  الهررن الفانيررة وا ادسررنية، والررمل      

ألررت وظنيفررة، ضرررن خطررة العررام    أك ررر  ررن   تسررتهدو ترر ث  

آيو وظنيفرررة.   اجلررراري الرررمل تسرررتهدو تررر ث  أك رررر  رررن      

ر أ  وزار  ال اري البشرية والتارنية ايجتراعنية ألدرن  اذ ذك ويخ

بدايررة العررام اجلرراري عررد  قررراران ترر ومت  اهررا، ترر ومت اورعرران  
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ن الرك يرة،  التجارية الغ قة، والطاعا والقاال، وأسر ا  الترر ي  

  والهن التع نيرنية   التع نيا العام ا ا ل. 

ع رررى العرررر  اجلررراي والت الررر  برررمت     وتبقرررى اآل رررال  عقررر ي 

اجلهرررران العانيررررة كرررر زار  التجررررار  والرررر اري البشرررررية والتارنيررررة    

ايجتراعنية والداخ نية وغ اا  رن اجلهران ا ك  نيرة،   تفعنير      

رسر م ال كرل رقرا    ن ام  كاث ة التسره الرذي لردر مب جر  ال    

ارر، رنيرل سرنيع ز  رن ت اجرد الر اون       //ه وتراري   ةم/

وال اواررة وإرال ررا ارر  ال اثرردين مببت ررت الهررن   الرسسرران    

التجاريررة، وسنيسررااا   اسررتقرار ا عرررال ايقتصررايية والتجاريررة   

بعررد -وت سررعها وه اررا، ثنيرررا سررتك   آلنيرران العررر  الرقررابل     

 -هرا المل  ا ىل  ذا القطراع ال   نية ا خ  انتهام الفه  التص ني

لررار ة وببسررالني  جديررد  تعترررد ع ررى بانيررة الررذكام ايلررطااعل  

المل وثرتها الر كة   حت نير  بنيانران الاشران البالفرة وضربطها      

 وإيقاع العق بان الشدي  ع نيها. 

كرررا أنرره  ررن الهررا أ  تخهرراو إ   ارراا  التع ررنيا ايبترردامل   

ي  نيررة لتع ررنيا أبااماررا ررث ررا بعنياهررا      ا  ي رصصررواإلعرردايي وال رران 

كرررا ارر   عررر ل برره   يول  تقد ررة   رر  بريطاننيررا، رتررى يررتفهَ،ا   

اجلنيرر  القررايم أارنيتهررا، ويعرررو ن عنيررة نشرراوها، ولكررل ميرراري   

اررذه ا رررو أبااؤنررا  ررن خررالل ن ررام التع ررنيا، لنيرردرك ا أارنيررة      

 ا  رو ل رجتر .   

يقر م بره رجرال ا عررال      و ن الها الهكني  ع ى الردور الرذي  

والتعاو     الرسسان ا ك  نية الهانيرة   جهر ياا يسرتقطا     
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لطاقرران الشررا   ا الشرربا  السررع يي ل عررر  الهرري،      ذلررك ب رر

 يقتصاي الر كة.    ا البت نة ويعر

هررررا تقرررر م برررره الرسسرررران     اارررراك يور ارررر ري و  وأخرررر ا 

قرررر العرررر  الهررري لتصررر نيح ال ضررر  القررراما الرررذي حيت ااإلعال نيرررة

و قاثرررة العنيررر     ارسرررة بعرررض الهرررن ا رثنيرررة وإبرررراز القنيررررة   

الهرراثة الررمل تخقرردم يقتصرراينا  ررن خررالل  ارسررة اررذه الهررن،         

والهكنيرر  ع ررى الع امررد الكررب   الررمل سررتع ي ع ررى الرر اوامت  ررن 

 عرال الهانية الر ة. ارسة ت ك ا 

 

    التعقيب الثاني: م. سامل املري

الرمنيسررة ل رربالي وألرربح   نايسررتقدام ارر  أرررد الشرركال إ  

لألست  ن  ع قان التارنية الستدا ة، و  غالبره اسرتغالل لتردن،ل    

أجرر ر ا يرردي العا  ررة السررتقد ة  قارنررة بك فررة الرر اون، ولررذلك  

 جتد ايستقدام    ع ره  ن الشع   الفق     شر  آسنيا.

تع نيا ربح لرار   وا دو  ن ورام  ع ا راين ايستقدام 

العر  ولني  لهرور  وواني،ة، واذا بالتبكنيد ي يشر  بعض الهرن  

الهررروري،ة   رر  الدرسررمت وا وبررام والهادسررمت و ررا   ركرهررا، 

ثهذه الهن إ ،ا    رسسان رك  ني،ة أو حترىل تا رنيا ركر  ل،    

و ن  ا،  ن السه  السنيطر  ع نيها، وقد تراج  ايستقدام  ن ارذه  

بسب  وثر  الكاير الر وي، ولر  أن،ره رصر  بعرض       ا الهن تدرجيني،

خرر  ، ثك ررر اسررتقدام  الف ضررى   الهررن الطبني،ررة   السررا ان ا  
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ا وبررام بررالرغا  ررن وجرر ي أعررداي كررب    ررن ا وبررام السررع ييمت   

 التبرجمت  ن اجلا عان.

وبالرغا  ن خط ر   شك ة س   العر    الر كة وك ر  

أ   عاجلاتهررا   ترررَ   جرهررا ي     جيرراي ا  رر ل إي  إارراوين 

التشررري  وي   التطبنيررق. وإذا استعرضرراا ثئرران ايسررتقدام كرررا    

  مس،ااا كات  ال رقة  د  ا ي ل

كرررا ذكرررن ال رقررةا ق ورررا ل رر   دياررة رمنيسررة  ررن شرر ارع         .

 عروثررة بتكررد،ي العرالررة ا جابني،ررة البار ررة عررن عررر ، ولنيسررىل        

برر  عرالررة ل ترربج ، برربجر   عرالررة سررامبة كرررا يسررر،نيها الرربعض،    

ر   رجل رتف  وبدو  ضرا  ل ج ي . وجترد   ارذه العرالرة الرمل تخر     

إ  يرجررة أ   ،نشررامنيةالشرر ارع الكرر  ين  ررن ألرر ا  الهررن اإل    

 ع ا القاولمت ا  نيمت يعتردو  ع نيها   أعررا ا. و رن ال اضرح    

رر   أ  اااك  ن يسرتقدم العر،رال بالئران أو العشرران ويرسر ها ل ع     

  الش ارع، والربعض  راها يرتا تسررحيها ل عرر    الشر ارع بعرد        

انتهررام أعرررا ا لرردى الكفنيرر  كبرردي  عررن ك فررة يثرر  رواترربها       

ولكررن  اوتسررف اا  ووررانها. واارراك بررالطب  أن رررة جتررر،م ذلررك  

 جياي ا   ل.إالتطبنيق  هر  أو غ  قاير ع ى 

ولنية وا   العر رل  رذه الشرك ةا أ  تتر   ا ك  رة  سرر      

خلد ررررة  ،تا ررررنيا وتافنيررررذ اسررررتقدام العرالررررة العررررد،  لالسررررتئجار  

ال اوامت ولغار القراولمت ا  رنيمت، ولكرن جير  أ  تاربى  وزار       

الرر اري البشررري،ة بافسررها عررن اررذا ال ضرر ع، ثهررل غرر  قرراير  ع ررى  

  اجهررة الهررغ ط   اررذا الشرررب ، كرررا أن،هررا تفتقررر ل كررر اير       
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   اهرررا   رررالررر زار  ال ضررر ع إذا ُو الرا، رررة، بررر  واخلررر و أ  ترررهك

تافنيررذه لررت كوا القطرراع اخلرراص والغرررو التجاري،ررة بسررب  التررب     

ه  رر  القرر ي  لرر ا  ا عرررال، كرررا ثع ررىل وزار  العررر  ةسررابقا   

العرالررة الا لني،ررة رت،ررى ألررب ىل العرالررة الا لني،ررة أع ررى ك فررة ع ررى    

 الررر اون السرررع يي  رررن   نيالتهرررا     ررر  التعررراو  ةالك يرررىل    

 اران وقطره بالرغا  ن أ  ال اون السع يي أق رها  والب رين واإل

ولذلك جي  أ  تق م جهة رك  ني،رة اايرد  مت ،ر  اجلرنير       ،يخال 

 ن  ل ا  ا عرال.رك وترعى الص  ة العا ،ة بهذا الدور وي يخ

أ ررا كرر    ع ررا العرالررة السررتقد ة ق ني ررة اخلررف  رت،ررى ولرر     .

ا أ  تك   ثاني،ة و اار ا ثبررد  كانىل حتىل  سرنيان يفهه ثنيه

ا سرربا  الرمنيسررة  ررن وجهررة ن ررري رسرر   ررا ير ترره   سرر         

العرررر ، يعررر ي لرغبرررة لرررار  العرررر    اسرررتقدام عا ررر  بررربجر       

 ا  ررابفض، ثررالك    ررن القرراولمت إذا  كررل العا رر  عاررده عرردي 

 ررن السررامت وزاين خفترره زاين ك فترره، وعاررداا ياهررل القرراول       

ق نير  ا جرر ورف  ق ني رة ويتردر،        ا جديرد  خد اته ويسرتقدم عرا ال   

ع ررى رأي العررر ، والاتنيجررة كار ني،ررة ع ررى ن عني،ررة ا عرررال وع ررى      

تراكا اخلفان ال واني،ة، واذه الطريقرة  تبعرة أيهرا  و طبقرة       

الررداري ا ا ني،ررة ع ررى الدر،سرران السررع ييان، ولررذلك جتررد بعررض   

قردراتها ع رى    رسساتاا  ا عشران السامت  ن اخلرفان وتقتصرر   

ع ررى  ونعترررد يامرررا   ،بعررض الهررام التشررغني ني،ة والتافنيذي،ررة البسررنيطة   

ا جانرر    باررام  شرراريعاا وا عرررال الهر،ررة لعرردم وجرر ي خررفان       

 تراكرني،ة، بسب  سنياسان س   العر .
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عريهة  ن اخلفان ال واني،ة    رال ا ادسرة     ي جد قاعد .

ولذلك يفهه الهكنير  ع رى اسرتقدام ألر ا       ،والط  والتع نيا

اخلفان العالنية أو الااير  ثقط،  ر  زيراي  اسرتنيعا  اجلا عران       

اذه التبصصان، وتدري  اخلرجيمت ع رى رأي العرر  وتك نيرت    

 الفا   التط يري،ة.

السررررب    غررررالم اسررررتقدام العرالررررة الا لني،ررررة ارررر  الطريقررررة  .

البدايرة ونرت  عاهرا ثسراي أي،ى     اخلاوئة المل ع جلىل بها السبلة   

يستغاللاا  ن قب  الغرو ا جابني،ة، والدلني  كرا أس فىل القارنرة  

بررردول اخل رررني . وا ثهررر  برأيرررل أ  تتررر لوى شرررركان رك  ني،رررة     

ايستقدام والت  ي  ل ر اوامت وأ  تستفنيد الدولرة وتهررن رقر      

 ن ترك الرسسران اخلالرة تتراجر   البشرر وتسرتغ        الااي بدي 

 ال اوامت.

مسااررا الكاترر  ثئررة التجررار والصررا،اع والرر ي  بررمت     أأ ررا  ررا   .

 رر  الكاترر    خطرر ر    تفقخبثرر ،ايسررتقدام والتسرره  ن شرركال

ارذه الشررك ة بر  وقررد تكر   الشررك ة الرمنيسرة  ررن رنيرل ارردر      

ا  ر ال والفررص ال ظنيفني،رة، ور وهرا برأيرل وقرت الهخرنيص إي لرن         

ان التعاونني،رررة أو الشرررركان  يعرررر  بافسررره   يكوانررره أو ل جرعنيررر  

الساارة بإيار  ا ني،ة. ث رني   رن الهرا عردي الردكاكمت ولكرن       

الها ت ثور اخلد ة ضرن اله ابط ال واني،ة والص  ة العا ،ة.
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  املداخالت حول القضية

      أسرربا  ت ايررد  عرردين ايسررتقدام وارتفرراع تك فترره

الر كة.

كرب    رن لرد      إ  الت ظنيت عا ة ا   شروع حيرر  ار  را   

كاثة أوراثره، يول ايسرتقدام والسرتبدم أو ال ظرت والسرتقدم      

الت ظنيررت عا ررة وع ررى وجرره  و .ةلررار  العررر ه، والدولررة الهررنيفة 

اخلص ص التعاقد الدولل، يعهيه ويصاربه الكر    رن ا ن ررة    

 عررن الطبنيعررة البشرررية ل رسررتبدم اجتراعنيررا       والهرر ابط، ثهررال  

رررمت  وت جسررا  البشررري الررذي حيررر  ارررا  ، ذلررك الكنيررا  و قاثنيررا 

يفكررر ث سرر  ل ررذاا  إ  ييررار الغربررة، ثررا ر ال ايجتراعنيررة     

والبعد ال قا  لردى العا ر  السرتبدم، وعالقتره بصرار  العرر ،       

برمت ارذين الطررثمت، لرذا      ا سراي ل تربق ا ابتردامً    رذلك ار  ا ر   

 اثق أو ثإ   عانا  الت ظنيت الدولل تبدأ  ن قاعرد   را يسررى برالت    

التبق ا بنياهرا، ولني  سرا  الق ل بب  اذين ا  رين الهتربمت ع رى   

العالقررة التعاقديررة ارررا أسرراي و اط ررق الاجرراح  ررن عد رره، و اررذ  

تشكني  أول جلارة لالسرتقدام   غرثرة الريراه   شرهر ر هرا        

وي  الر كررة،  سررت ى ع ررى اسررتقدام جلاررة كرربول ،1409لعررام 

، ثالسربلة تشراركنية حنر   را     تعقنيدا  ت ال قهايا ايستقدام تشتد

ي اجره ارذا الاشراط  ررن إشركالنيان، إشركالنيان يكر   سررببها       

رك  رررران الب رررردا  الصرررردر  ل عرالررررة، ووكرررراين التبررررديا   

 اخلرررارج، والعرالرررة نفسرررها، وألررر ا  أو أربرررا  العرررر ، وأخررر ا  

 كات  ايسرتقدام ا ا نيرة السرع يية، أ را وزار  العرر  السرع يية       
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 ي الاضررنية   يكررن  ررا يور إجيررابل، برر  كررا  يوراررا         العقرر

، ثقررد كانررىل بعنيررد  عرررن الترردخ    ا  رر ل، سرر ام  ررر        ا سرر بني 

سرفاران الب ردا  السرتقدم  اهرا، أو رترى  ر  جلرا  ايسرتقدام           

الغررررو التجاريرررة، رترررى  ررر  وثررر ي وزرام العرررر  الرررذين يقرررد        

وا ر ار  ر    ل رر كة   تكن ال زار  ذان تعاو    ر ي ل اقان 

 ال ث ي ا جابنية

ويبررردو واضررر ا  أ    ضررر ع ايسرررتقدام   ضررر ع  ررررر  وذو    

شج  ، واخلشنية أ  نص  إ   ا ول ىل إلنيه اإل اران رنيل نسبة 

غ  ال اوامت تفر   الر اوامت كر  ا . وإذا كانرىل اآل  نسربة غر        

زلارا   را   كارا  وإذا ،٪40-38السع ييمت   الر كة تهاوح بمت 

  البدايررة بالاسرربة لكرر    ررن الشرراري  العرالقررة   بالينررا، وإذا 

يريررد أ  يصرر  سرركا    -رف رره اه-كررا  مسرر  ولررل العهررد   

  بالعرردي  لرردياا اخلرجيرر  يكررن   وإذا   نيرر  ، 25الريرراه إ  

  ار   الكا ، ولني  لردياا خرفام  رن ج ردتاا، ثرراذا نت قر   أوي       

ان  وا ررديل ااررا لررني  عررن  لرر نيح لررني  لرردياا ا عررداي واخلررف  

العرالة البسرنيطة الراار  والا لنيرة، ولكرن عرن خرجيرل جا عاتارا        

والبتع مت  ن أباامارا ! ار  لر نيح أ  كر   رن يعرر    الر كرة        

 ررن اررذه الطبقررة لررني  لرره برردي  سررع يي  أغ رر  ال ررن أ  اجلرر ا    

ةيه! ثهااك نسبة ميكن ايستفاي   اها   شغ  وظامت بدي   رن  

م أجايب، واا الشبا  العاو  والذي يب رل عرن عرر   رن     استقدا

خرجينياا و بتع نيارا، قرد يقر ل قامر  ارريم  را شرروط وي يقب ر           

ببي عر ، قد يك  ، ولكن أغ بها لن يرثض العرر  خالرة لر     

، وأجرررد أ  أررررد ا سررربا    اسرررتبدال    ا  ااسرررب ل  قرررابال عط رررُأ
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 را لراذا    لهادسرمت السع يي ا  ارتفاع الرات ، رتى   ا وبام وا

ي تك   العق ي    اخلفام ا جانر   رتبطرة بتردري  ابرن أو بارىل      

 الب د  كشرط أساي   التعاقد    الشركان أو ا ثراي 

والالررررن أنررره  ورغرررا كررر  التا نيرررران والتع نيرررران الرررمل      

ألرردرتها وزار  الرر اري البشرررية والتارنيررة ايجتراعنيررة  اررذ سررا ان   

زالىل حتىل ووب   إي أ   بالف ايستقدام  ا و ال ر ل ايستقدام،

 كات  ايستقدام بعنيدا  عرن ال اقر ، رنيرل إنهرا جتراوزن لربعض       

اجلاسررنيان اآلسررني ية  ب ررف عشرررين ألررت ريررال، وكررذلك ب غررىل    

بعرررض ا رنيرررا   ال رررمت وأربعرررمت ألرررت ريرررال ل تارررازل ل عرالرررة برررمت    

  العرررالم، ورغررا كرر  الهرر ابط إي أ  السرر   السرر يام لكاترر      

زالىل   ج ي  استغالي   اجة العرالم وخص لا      ايستقدام  ا

 أز ة جام ة ك رونا .

و   اذا ي جي  إغفال رقنيقة اتساع الر كة مبا يف   عدي 

ولني   ن الهررور    ذاته لني  عنيبا  ايستقدام   ردِّث ،السع ييمت

العني    عدم و ،ت ومت ك  الهنا الها أ  ي يك   اااك بطالة

ن بعض الهرن إذا     وَّميكن أ  تخب   ، راقبته وتقانياه وكفامته

وإذا ل إجيرراي ال ررروو   ،جيررد السررتفنيد  ررن يعررر  براترر   تررد       

كرر  أوروبررا الغربنيررة وأ ريكررا    ث ،الالمرررة لعررر  الرر اوامت ثنيهررا   

الشررررالنية تسرررتقدم كرسررررى ولكرررن بتا رررنيا  ت رررت و سرررتدام 

  كاثة الهن. ا يا كا يدخ  الب د س ةلديها ك تو ،و دروي

و رن أسربا  ارتفراع تك فرة ايسرتقدام، ايسرتغالل  رن قبرر         

و  الدول ا جابني،ة والرذي ي يقاب ره جهر ي     أل ا  ا عرال ا ونيا 
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 هرررراي،   ررررن قبرررر  وزار  الرررر اري البشررررري،ة والتارنيررررة ايجتراعنيررررةا  

وميكن  الر ة ذلك  رن  قارنرة تك فرة ايسرتقدام   الر كرة      

كررا أ   كاتر     ،لتدننية   الردول اخل نيجني،رة ا خررى   بالك فة ا

ايسرررتقدام ترررت كا   السرررتفنيد وحترررىل ضرررغط ا اجرررة ال  رررة    

 ل عرالة الا لنية يدث  يو  تريي

وقد ترج  إشكاين ايستقدام كذلك   جان   اها ثنيرا 

خيررررص ا ن رررررة إ  اإللرررررار ع ررررى  اهجنيرررران قدميررررة ل هتنيرررر   

ار اإلجرررام،  رر  عرردم ورررح برردام  لالسررتقدام، ثهررال  عررن ارتكرر

ررررر  تسرررااا   رثررر  العرررروه ل رسررراارة   لفرررنيض تك فرررة     

الط  ، وورح ر  ل شركان تبج  إقطاعنية، و رتفعة التك فة 

 جدا .

وجترردر اإلشررار  إ  أ  بعررض ررر ايث العاررت وسرر م العا  ررة     

ضد العرالة الا لنية ال اثد  حتديدا  قرد تكر    رر ر    عر نيران     

ثالسع يية أك ر الردول اخل نيجنيرة    ،ما وكاسبة وتااس ايستقدا

 ولر ىل   ثره  سرابقة إ     ىرتر  ،الست ري  ل عرالرة عرنير  ثئاتهرا   

 ررا جيعرر  نسرربة  ،ررر الل عشررر   اليررمت ورالنيررا    نيرر   12ررر ال 

ر ايث العات ا ك رر  كرا  ك رر  العرديا ولألسرت ألرب ىل       

الا لنيررة عررن التعا رر   رر  العرالررة   لرر ر  هطنيررة 

  السع يية، واذا  ا يث  رك  ان إندوننيسنيا والف ربمت   حتديدا 

ارذه العرالرة    ى ا  ا ثراي السع ييمت  ن ا ص ل  باشر  ع ر  إ 

وخالرررة الا لنيرررة، واقتصرررار ا صررر ل ع نيهرررا ثقرررط عرررن وريرررق      

شررركان الترربج  الرخصررة وحتررىل  سرررولنياتهاا ثسرر م العا  ررة      
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ن اوتررر  السررع يي اررل  ررن أاررا خررذن عرروالسرررعة السررنيئة الررمل ُأ

نررردر    ا صررر ل ع رررى العرررا الن ورثررر    ا سررربا  الرررمل أين إ 

ا سررعار، وبالتررالل وجرردن بعررض الكاترر  والشررركان ثرلررتها   

رثررر  ا سرررعار واسرررتغالل ال ررررووا لرررذلك حنرررن   الر كرررة    إ 

ا ك ر  عانا   ن بقنية يول اخل ني ، أ ا ثنيرا يتصر  بردور الغررو    

را خيص ايستقداما ثرن الها اإلشار  إ   ا ي ل التجارية ثني

  الغررررو التجاريرررة واحتررراي الغررررو السرررع يية  ا رررران  أول رررا

ويرتا تعرنيمت   رل     ، تر   دنل تعر  حترىل إشرراو وزار  التجرار    

ر التجار  وتعرر  بالنيران ال جرا     يأعهام إيار   السها  ن قب  وز

لكر    ،اقتصرايي  عرمته  اإلقطاعنية ةجترر   هري لفئرة  رن نشراط      

قطرراع  ررن قطاعرران ايقتصرراي الرر وي   رر   القرراوين والصررااعة    

والتعرردين والكاترر  التجاريررة وغ اررا، وبعررض الغرررو الكررب       

ولررني   ي  جلارة أي لررالرنية   عقررد أي   ،ثنيهرا جلاررة ايسرتقدام  

 نإهررا حترراول اإللررام مبشرركال    اتفررا   رر  جهررة خررارج الر كررة    

اجلهررة ا ك  نيررة السررئ لة، وقررد تط رر      القطرراع و ااقشررتها  رر  

 اها اجلهة ا ك  نية ايجتراع  عها   رالة ول ل وث ي أجابنيرة  

لتص بالقطاع الذي مت  ه.

احتراي   ويسررى رالنيرا    ،  احتراي   ر  الغررو السرع يية     اننيا 

 ، سر ى أ  الغرو السع يية، ويعر  باف  آلنيان ال جا    الغررو 

الاطقرة الرمل مت  رها الغرثرة ومت ر        ىد سئ لنية ال جاة ال وانيرة تتعر  

حتررراي كرررذلك آلنيرررة  رررال    اي ىعرررر م  اررراوق الر كرررة، ولرررد  

ا عرررال، وارر  كررذلك جتررر  اقتصررايي  ررن رجررال ا عرررال          

 عنياررة   رر  الصررمت أو ال ييرران  ىالر كررة ون رررامها   يولررة أخررر
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نيهتررر     التبررايل التجرراري بررمت ، ثالت رد  أو غ اررا  ررن الب رردا  

يشرررك      ررر  ا عررررال السرررع يي  و ،ر كرررة والب رررد العرررمتال

وخيرتص   تارنيرة العالقران     ،مب اثقرة وزيرر التجرار     الصنيي  ر ال  

التجاريررة بررمت الب رردين وزيرراي  الصررايران والرر اريان كررذلك بررمت      

الب دين.

وثنيرا خيص ا سبا  التع قة بالتع نيا،  ن الهرا اإلشرار  إ    

ت اثرق متا را   ر   تط بران التارنيرة  رن       أ  برا   البكال ري ي ي ت

رنيررررل ت ث اررررا لبرجرررران تغررررذي سرررر   العررررر  مبهرررراران الهررررن 

ال سرررطنية، و  الغالررر  ارررل  رررا يسرررد ا اجرررة  اهرررا، بالعرالرررة       

اخلارجنية، و ن الها التفان اجلا عان إ  تغني  هرط التع رنيا بهرا    

و   وخ ق شركان بنياها وبمت الرسسان الهانية وقطاعان العر 

ب   ارره و قهررا ن ررام الترردري      قَترر ن ررام يخ  الاررر ذج ا لررانل خرر خ   

 ررن خرجيررل ال ان يررة   %70الرر يوج الررذي يابرررط ثنيرره أك ررر  ررن   

والدرسة ا ساسنية، إضاثة لاشر الك نيان التقانية الت سرطة الرمل   

 اتغررذي الصررااعان الدقنيقررة. أ ررا الهررن الررمل تتط رر   هرراران يننيررا     

نيرره، ثردول  تقد رة كر    ي تغطررل    ثرالق ق بتغطنيتهرا أ رر  برالف ث    

أينررى السرر ا الهرري  ررن   اوانيهررا ةلاا ررر لرردول أوروبررا    ثنيهررا  هررن 

ى بَشر   كنيةه، ك  الرذي يخ الغربنية، أو رتى ال ييان الت د  ا 

 اه تغطنية الهن ال سطنية، وجتار  التج مة

ثهرل   ،ارن  ا تقردم أ  قهرنية ايسرتقدام  عقرد  ل غايرة       ويخ

ترتبط با ن رة وال ض  ايقتصايي و قاثة اوتر  وهرط التع رنيا   

والتررردري  الهررري، و سرررت ى ا جررر ر، ولررر امح وشرررروط العرررر ،     
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وسررراعان العرررر ، و رررريوي كررر   هارررة، والتب نياررران ايجتراعنيرررة   

ل عا  مت، وعدم وج ي نقابان لك   هاة.. والقامرة تط ل

   والا ررر  الدوننيررة لرربعض ايسررتقدام وعالقترره ب قاثررة العنيرر

الهن.

  تصرر ر الرربعض ثررإ  عرر وو الرر اوامت عررن العررر    اررذه    

ا ررو لررني  لرره عالقرة بالعررايان والتقالنيررد كررا يرردعل الررذين ي    

لقررام ال رر م ع ررى العررايان إير ارر   بتطرر ،ر الشررع  ، ويصررر،و  ع ررى 

وارل ن رر  ارتبطرىل     ،القدمية المل كانىل عاد أباام الباييرة ثقرط  

ة رنيل كانىل ارذه ا عررال ت كر  ل عبنيرد، وارذا انتهرى       بالعب يي،

 اذ ثه  و ي ة، والدلني  قب ل الر اوامت و راها أبارام الباييرة ارذه      

ا عررررال ا رثني،رررة   أرا كررر  وسرررابك وشرررركة الكهربرررام  إ   

رجرررال  ا سررربا  ا قنيقني،رررة الرررمل يتهرررر،   اهرررا الررربعض خص لرررا   

ا جرر ر ويعارضرر    ا عرررال وألرر ا  الررال الررذين ي يريرردو  رثرر 

وجر ي نقابران عر،الني،رة ترداث  عرن رقر   النيرد العا  رة ال واني،رةا ار            

رقنيقررة ترردن،ل أجرر ر اررذه ا رررو ل ررر اوامت وعرردم قرردر  الرر اون    

ع ى  ااثسة العرالة الستقد ة  رن شرر  آسرنيا، وعردم وجر ي أ رن       

وظنيفررل   اررذه ا عرررال لرردى القطرراع اخلرراص، وا تهررا  لررار   

شرركاين لرر  ل إجيرراي ر رر ل  ررذه اإل   ،نسررا العررر  لكرا ررة اإل 

ل جدنا ال اوامت يتسابق   ع ى اذه ا عرال ا رثني،ة

ورمبررا كررا  اارراك  بالغررة ثنيرررا خيررص  قاثررة العنيرر ا رنيررل   

ق ع نيهرررا كررر   رررن حيرررار  ا يررردي العا  رررة  ع َّرررألرررب ىل مشاعرررة يخ

أيهرررا    يرررتا الت قرررق  اهرررا   ظررر  تهنيئرررة ال رررروو    و ،ال وانيرررة



78

 –2021     36 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

ثرا يام القطاع اخلاص ورتى الشركان الكفى والرمل  الالمرةا 

كاا نب   أ  تكر   ا اضرن ا ول وجردنااا تعتررد التربج   رن       

و رن   ،خالل شرركان العرالرة وارذا ابرتالم آخرر و سرك ن عاره       

ثايسررتقدام  ،ربح السررري  ررالعرروو أ  شررركان الترربج  تسررعى ل 

برر   اانيررةسررنيد ال قررت، واررذا لررني  ثقررط   العرالررة العاييررة والف     

جترررراوزن الشررررركان الترررربج  اسررررتئجار ااسرررربمت و رررر ظفمت      

وأ رر   ،    س س ة اإلنتاج وسكرتارية، و  أرا ك  عرال وثاني

   أنه  رن   ،لشركان التبج  اجلبوآخر أ  سع ييمت وسع ييان 

يام الشرركة الشرغ ة حتتراج ارذا السرتبجر ث رراذا ي        الفروه  را 

 ا   باشر ا تعنياه تعنينيا

و  ذان السررنيا  ميكررن اإلشررار  ع ررى اجلانرر  اآلخررر لكررن 

والرمل لر  ل ت ونياهرا    إ  بعض الهرن الرمل تصرات بالردخننيا    

.يستغاى اوتر  السع يي عن  ا يقار  عشر    ني   واثد

   هن الباام   قاول ع ا و صاعل وتس نيا  فتاح، بارام،  أوي 

ه،   ررنيص، عررال رفرر ويثررن واردم،  ررب ط،  رار  سرر ح ةو برار     

عا ررر  جرررب ، كهربرررامل، سرررباك، ررررداي ةقرررص و رررام رديرررد  

  لانيررر مه، عررررال لرررااعة ب ررر ك،  رررار أبررر ا ، يارررا ، سرررامق   أو

شرراراان ةوايررىل  ررام، وايررىل شررفطه، عرررال تركنيرر  خ انرران،       

عرال قص وتركني   طاب ، ثي تكنينيت، راري  بارى، رفرار   

قب ر

نير تران    الصرنيانة والا اثرة  ثري أجهر   ة كرامن وكرب      اننيرا  

وأجهرر    ت فررةه،  نيكرراننيكل سررنياران، كهربررامل سررنياران،    
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يارررا  سرررنياران، عا ررر  باشرررر، عررررال تغرررني  زيررر ن، تكنينيرررت       

سرنياران، مسكررري، عرررال ن اثررة، عررال لررنيانة  اررازل لبت ررت   

الهن المل ورين   الباد ا ول

  ا وعرة و ا يتع ق بها  وها ، عرال  طعرا غر  الطهرا ،     ال ا 

وعررررة أت لرررني ، عررررال تقرررديا   بقررراين، سرررامق باعرررة وكاشررر 

ةنايله،   زع أو  ادو   بنيعان

   هن ضررورية  تا عرة  ررال ، خنيراط، غسرال  البر ،       رابعا 

غاررام، رررراي  أتركنيرر  يشرر ن، باعررة لبت ررت ا ررالن، رعررا     

اسهاران و  ارع، عرال زراعة، شغاين ةعرالة  ا لنيرةه، سرامق   

عام ة

خيص الهن الشار إلنيها أعاله  ار    لكن التساؤل الها ثنيرا

لرردياا قرردر  ع ررى ت ونياهررا وكنيررت  وارر  اررل  غريررة ل سررع ييمت       

 والسع ييان لكل يقب  ا ع نيها  

ا  رررا    الهرررن   والسررررال ال رررح أيهرررا ، كنيرررت نصررر  إ     

ا رجة والمل ترت كا بهرا العرالرة ال اثرد  كجالنيران  رن نارنيرة        

 رن خرالل    ارترال   ا رنيرل كر  جاسرنية تشرك  تهديرد      ،اجلاسنية

سررر    ىانيراتهرررا ع رررل نشررراط اقتصرررايي  عرررمت   ررر  ا اررر ي ع ررر     

 ع ررررى ورن ولررررنيانة السررررنياران   متوالنيراررررني ITوالررررر ا اسرررربان 

لكن ااراك العديرد  رن الهرن      االت ومت ا  ا   واكذا، ووبعا 

ا القررة والررمل ي ميكررن ت ونياهررا   رر  الباررام والصررنيانة والا اثررة  

  واررل ا ك ررر   قبرر  ع نيهررا السررع يي يخوغ اررا  ررن الهررن الررمل ي   

 ك اثة.
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مثة تص ر لدى البعض ببنه ي ميكن بربي ررال  رن ا رر ال     

لررذلك  ،إرررالل الرر اون ارر  ال اثررد    ع ررا اررذه الهررن الرردننيا   

سرررتبقى الهرررن الررردننيا ذان الطبنيعرررة الشررراقة والرررداخني  الت اضرررعة  

ركرا  ع ى ال اثدين كرا ا     ع ا يول العا 

ترررى آرام أخرررى أنرره  ررن الااسرر  أ  يتب ررى اوتررر         بنيارررا

ثال ال أثاين   رخص ا عرال  ،السع يي عن العرالة الرخنيصة

ل رسررته ك وي اررل أتررىل مباررت  ونيرر ا ثالسررتفنيد عرراي  ارر  التسرره  

ولررار  الفنيرر . وقررد يكرر    ررن الصررع  رالنيررا  ترر ومت  هررامل         

أ ررا  ، فتنيررانالا اثررة وا القررة، رمبررا ترر ون ا القررة وت ابعهررا ل   

الا اثرررة ثررررن الركرررن لفنيرررت ايعترررراي ع رررى ا جرررايب بتعررراو   

لنيسرىل   عر  را   ،  أا  ا ل يهترر   با اثرة ررنيها   إاوتر  رنيل 

أ را البارام    ك  اذه الهرن براف  ا ارنيرة أو تبخرذ نفر  ا ول يرة      

ثا   يكررن   هر ذج الشرركان الكرب        ،والصنيانة وال رن

 ررن  وإيار   سرررولة مبسررت ى عررال   مب الررفان و قررايني  وأاررداو 

لررر    ارررا بإنتررراج قنيرررايان  نيداننيرررة ك ظنيفرررة      والهانيرررة واإليار . 

  ارذا اورال    ث ر را   و فرت  لسرال ة واجلر ي     

 ثهذا تقدم وني . 

وي يسررتبعد انهرررام سررع ييمت كعرررال   ترر ومت العرثررة أوي ث

 رر  الترردري  وشررع ر ال ظررت    ا ثاررنيمت إذا  ررا كررا  الررريوي   يرر   

  ال ضرررر  ا رررالل الف ضررر ي ي ميكررررن أو    با  رررا  الررر ظنيفل  

أ را بالاسربة إ  نشراط     ، ست ني  تر ومت العرثرة وا يردي العا  رة    

ميررتهن اررذا العررر    ن ثالتصرر ر أ  لرردياا َ رر  ،وا اسرر رالرر
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ولكن  رن الركرن يعرا الشربا       ارصامنيان وا رقاموتاقصاا اإل

بقررررروه  ةنشررررام شررررركان أو  رسسرررران  سرررراار  والشررررابان بإ

   small scale industry نيسر ، اذا الار ذج تبااه نهرو   ا ارد 

ي  -وكرا ا  تا نيرنيرا  - جدا . عر  ا  الستنيانيان وكا  ناج ا 

غرر  اررذا إ  عر رر    ا  كررا   سررت ررا إيعررر  ا جررايب  سررابه إي  

 ثهذا يق  حتىل التسه

  اوتر  السع يي.آ ار العرالة ال اثد  ع ى 

نهررا إرنيررل  ،  ا قنيقررة قهررنية ايسررتقدام شررامكة و عقررد 

لعرر  أبرزاررا العطالررة بررمت   ،تتررداخ   رر  عررد  قهررايا ووانيررة    ررة  

ال اوامت وي ناسى ا اج  ا  ي الرتبط ب ياي  أعداي ال اثردين  

ع رى   ا سر بني  ا كرا أ  لك اثة ت اجداا تب   ،وو ل  د  إقا تها

العربنيررة ا شررة الررمل ي تسررتطني  يعررا ت اجررد بشررري    بنيئررة اجل يررر  

أيها  جي  أ  نعل أ  هر ذج ايسرتقدام ا رالل غر      و .ك نيت بها

قابرر  لالسررتدا ة بسررب  تررداعنيان الهررغ ط ررر ل قهررايا رقرر         

و ررررن  رررراور الت اجررررد الك نيررررت   ،اإلنسررررا  ورريررررة ا ركررررة

ل  اثرردين أنهررا ألررب  ا يسررنيطرو  بشررك   ط ررق ع ررى  فالرر       

كررا أ     هرة، خد ان الردعا ال  جسرمل   رال لرذلك     اقتصايية

 را يعرره    ،خل رق يامرر  اقتصراي خفرل خرارج السرنيطر        ىاذا أي

سال ة ال اون وال ون ل بطر

 ررن يراسررة   ا و  سررنيا   تصرر ، أوري ي. ارررد ال قفررل جرر م  

 اشرر ر  تسرر ط الهرر م ع ررى آ ررار العرالررة ال اثررد  السررتقد ة          

 ل الر كة ع ى الا   التال
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 ةأه إجيابنيان العرالة ال اثد  ع ى اوتر  السع يي. 

ي جررد عررردي  ررن اإلجيابنيررران ل عرالررة ال اثرررد  ع ررى اوترررر      

السع يي، و ن أارها 

اإلسرررهام القررر ي الدرجرررة   تسرررري  عر نيرررة البارررام، والتارنيرررة      .

ال وانية   الر كة

العر  ع ى ت ونيد عالقان الر كرة اخلارجنيرة بالردول القاي رة      .

 اها العرالة ال اثد 

 ،حتريك ايقتصاي ال وي  ن خالل إجيراي عردي  رن ا نشرطة     .

باإلضرراثة إ  اخلررد ان الررمل ت رريب راجرران العرالررة  ررا أسررها،      

وبرررر ت   جنيررررد    ثررررتح بررررا  ايسررررت رار أ ررررام القطرررراع اخلرررراص  

السع يي

إكسررا  الرر اون السررع يي عرردي  ررن اخلررفان التا عررة عررن        .

العديد  ن الشع  تقالنيد، وعايان 

كررا  ل جررر ي اررذه العرالرررة أكرررف ا  ررر   التعريرررت بالررردين     .

  ك  ا   راها قرد أسر ر ا ترب را  بارتكراكها      إرتى  ،اإلسال ل

بالس رمت

اكتسررررا  ا يرررردي العا  ررررة ا  نيررررة العديررررد  ررررن اخلررررفان،   .

والهاران التا عة

 يي.ة ه اآل ار الس بنية ل عرالة ال اثد  ع ى اوتر  السع

ي جد عدي  رن اآل رار السر بنية الرمل نتجرىل  رن خرالل العرالرة         

ال اثد  ع ى اوتر  السع يي، و ن أارها 
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عالو  ع ى ظه ر عدي  ن  ،زياي   عدين اجلرمية   الر كة .

اجلراما المل   يبلفها ال اون السع يي

الا يررت ايقتصررايي الكررب  ل رر كررة  ررن خررالل الت رر يالن    .

لة ال اثد   ن ياخ  الر كة إ  ب دانها ا ل نيةالالنية ل عرا

ت جرره الرررأ  السررع يية إ  ايعتررراي الكررب  ع ررى الربنيرران،         .

وعا الن الاازل   تربنية أباامها

ع وو بعض الشبا  السع يي عن ال واج  ن ثتنيان سرع ييان   .

كاتنيجة ل واجه  ن العرالة ال اثد 

ة السررع يية عررن قبرر ل العرر وو الكررب  الدرجررة لأليرردي العا  رر  .

العررررر    بعررررض الهررررن ا رثنيررررة، وال ظررررامت اخلالررررة بتقررررديا  

اخلد ان

ظهر ر البطالررة القاعرة، وازييرراي نسربتها   اوتررر  السررع يي،     .

  رال   ،والمل أ رن بهاج  العامد  ن الر اري ايقتصرايية ل رر كرة   

ق ع نيه  ن جان  ا ك  ة السع ييةف ا الافط     ر ع  ا يخ

زياي  الع م ع ى  راك  تقديا اخلد ان، والراثق ا ساسرنية   .

بالر كة

 ،ترررب ر بعرررض الفئررران   رررال الشررربا  بت رررك ال قاثررران الديانيرررة    .

باإلضاثة إ  ال غان اخلالة بالعرالة ال اثد 

ظه ر بعض  ن ت ك ايقتصاييان الاع لرة، واخلالرة بالعرالرة     .

ال اثررررد   ررررن غرررر  العررررر  حتديرررردا    ررررال الررررداري ا اديررررة أو      
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باإلضررررراثة إ  الطررررراعا، والسرررررنيارا، وا نديرررررة  ،الباكسرررررتاننية

اخلالة بهذه اجلالنيان   الر كة

    وسرررررام  ا رررررد  رررررن  عررررردين ايسرررررتقدام و عاجلرررررة

اإلشكاين الرتبطة به.

الركرررد أ  تك فرررة ايسرررتقدام ألرررب ىل تتجررراوز الاطرررق،    

وكذا ا ج ر، س ام  ن خالل التبج  أو رتى ايستقدام الفرريي  

عررن  ، ثهررال الررذي ولرر  إ  ألررت و سرررامة ريررال وي يررد أرنيانررا  

وال اق  أ  ا   لن يتبتى  ن خالل عبراران   .ز ن ثه  ايستقدام

الشررركالن والعقبررران  ، ثرررا  ر حيتررراج إ  وررررح كاثرررة كَترر تخ

ت كرررا الرررمل ت اجررره اجلرنيررر ،  كاتررر  أو شرررركان اسرررتقدام،   

وأربرا  عررر ، وكررذا وكراين التبررديا   اخلررارج،    السررراع   

ذلك يعرد  ، ثر عن الع قان ل اشاط عا ة  رن كاثرة ارذه ا ورراو    

بداية ت اثر ا   ل

 ررن الا رر  الشررر لنية لقهرنية ايسررتقدام والعرر  ع ررى     دلبخر  وي

سررت يان، كرررا جيرر  ربررط  رجرران التع ررنيا والترردري       كرر  ال

بارتنياجان اوتر  وس   العر . و ن الها أ  يت ر  قطاع العرر   

 ن ك فة تع نيا وتدري  اخلرجيمت، وتسها الدولة   اجل م  ا ج م

ل ت ظنيررت  ررن جهررة، وا صرر ل ع ررى  ا اآلخررر، رتررى يكرر   ضررا ا

  أرا كرر  خرر    رررج مي ررك الهررار  الررمل يتط بهررا السرر  ، لاررا     

و رررن الركرررد أ  لررر زار  التع رررنيا وجهررران التررردري  العانيرررة     رررال

ميكن أ  ترثر   رن   -بق اننياها وأن رتها-والدولة بشك  عام 

أعرررداي العرررا  مت   ارررذه اوررراين وت يرررد  رررن القبررر ل والتقبررر        
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سرنيرا  را يتع رق     اوترعل ل رهن  الردننيا  برالطر  الالمررة لرذلك ي    

 اررذ الصررغر، جابررا  إ  جارر   رر  القرر انمت الررمل      بباررام القااعرران  

تعطررل العررا  مت   اررذه اورراين  كررانتها وأارنيررتها ورقرر قها   

العا يررة والاييررة، قررد يصررع  تصرر ر أ  يكرر   ل سررع يي  كانرره   

عاررد ا يعررر  كعا رر  ن اثررة وجيررر  الب فرران ع ررى سررنيار    رر        

ية ، ولكرن بارام ا سراي الهبر ي   الراف  البشرر      الكر ري  ر ال   

واجلررر  بنيارره وبررمت الكانررة ايجتراعنيررة والقبرر ل سررنيك   لرره يور  

وي شرررررك كرررررذلك   أ   ،  عر نيرررررة اإلررررررالل قررررر ي تررررردرجينيا 

 دلاإلشكال ال قا  ا  أرد أاا إشكالنيان العرالة الا لنيرة وي بخر  

 ،ورجراي    ن محالن ت عنية وترعارا  قر   العرالرة الا لنيرة نسرامً     

ة وعردم تك رنيفها بربي عرر  خال را. ولعر        أق ها اإلجاز  ا سرب عني 

 ن الالما الا ر   ثتح التعاقد ع ى اخلد رة الا لنيرة  رن الرداخ      

ىل يو  َرر رت السع يي و ن اخلارج لألسر، وثق ن ام رفن رق    خ

 تدخ    خص لنيان ا وراو.

و  اذا اإلوار  ن الها نشر ال عل لدى ال اوامت وتعريفها 

 ن خرد انا رنيرل تعرد   اصرة  سراند        هتقد مباصة  ساند و ا 

 برايران وزار  الرر اري البشررية والتارنيررة ايجتراعنيرة، واررل     ىررد إ

لكهوننية شا  ة لتجربة اسرتقدام العرالرة الا لنيرة بشرك      إ اصة 

 تكا رر ، تهرردو إ  تسررهني  إجرررامان اسررتقدام العرالررة الا لنيررة    

ريررت وزيرراي   سررت ى رفررن رقرر   مجنيرر  ا وررراو عررن وريررق تع    

كررررا  ألررر ا  العرررر  والعرالرررة الا لنيرررة  قررر قها وواجبررراتها    

  بهرردو ةأو قررىل وزار  العررر  والتارنيررة ايجتراعنيررة خد ررة   عروثرر  

تسررهني  وتا ررنيا إجرررامان اسررتقدام العرالررة الا لنيررة وترر ث  خد ررة    
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 عالنية الست ى ل ر اوامت والقنيرمت   الر كرة العربنيرة السرع يية   

 ررن خررالل ب ابررة  سرراند، رنيررل تخركوررن  ول إوررال  اررذه اخلد ررة 

السررتفنيد  ررن اسررتقدام العا  ررة الا لنيررة  ررن الف رربمت بتك فررة  ابتررة   

ه العتراي  ايسرتقدام  تك فرة   رن  ٪ةأقر  برر    رياي  تقد،ر بر 

 ي  ررا ، بررر ارردي  ز انيررة  ررد  و   الهرراثة ل قنيرررة شررا   غرر  

ال اون قب   ن العا  ة اسا اختنيار شريطة

ثإنرره  اك وبالاسرربة ل رردور ايسررهاتنيجل لرر زار  التع ررنيا   كررذل

لر زار  التع رنيا، الرمل ي     ا دي ة يالرن   ا اداو ايسهاتنيجنية

عرن الت جهرران ايسرهاتنيجنية السررابقة،   ةالتع ررنيا    لت رت كرر  ا  

العام، اجلا عل، التدري  التقي والفيه تتهرن 

تع ي  القنيا واينترام ال وي .

ن ات   الت،ع ا وحتسمت   ق  الا ام التع نيرل عالنيا  جت يد .

تط ير ن  ام التع نيا لت بنية  ختط بان الت،ارنيرة، وارتنياجران سر       .

العر 

تارنية وتط ير ُقدران الك اير التع نيرنية .

والتع ا التع نيا   اُلجتر تع ي   شاركة  .

ضرا  التع نيا ل جرني  وتع ي  ثرص التع ا  دى ا نيا  .

متكرررمت القطررراع اخلررراص وغررر  الر رررل ورثررر   خشررراركتها     .

لت سمت الكفام  الالني،ة لقطاع التع نيا

رث  ج ي  وثاع نية الب ل الع رل وايبتكار .
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 والتدريبنية التع نيرنية والرسسان اجلا عان  ا   ة تط ير .

وإذا حنررن نت رردث عررن يور التع ررنيا   حتقنيررق التارنيررة وا  ررن 

كرة، و را  برايران تهررن حتقنيرق رؤيرة      ال وي، ثا اداو ا

ارر  نت قرر  أ  يخقهررى ع ررى العرالررة بشررك       ل الر كررة، والسرررا 

  التارنيرررة وحتقنيرررق الرثررراه  كرررب ا  كرررب ! ، سرررنيرا أ   رررا يورا 

ايجتراعل ل ر اوامت، و  ذان ال قىل  بىل   يراسران سرابقة أ    

 يول  ا آ ارا  س بنية   عدي كرب   رن  ق  ران ا  رن الر وي       

، و اهررررا الر كررررة، و ررررن أبرزاررررا  السنياسررررل،   اخل ررررني  عر  ررررا 

ايقتصرررررررايي، ا  ررررررري، ايجترررررررراعل، وبالترررررررالل   رررررررا ارررررررل   

وكنيرررت   ايسرررهاتنيجنيان الط  برررة ل تعا ررر   ررر  ارررذه الشرررك ة    

  ميكن التبفنيت  ن اآل ار الس بنية

واتصاي  بدور التع نيا    عاجلة قهنية ايسرتقدام، ولهررا    

لعرر  اارراك ضرررور     ،بالفعرر  خيرردم سرر   العررر    رجرران تع ررنيا  

 رررن  %لألخرررذ مببررردأ التشرررعني  قبررر  الصرررت العاشرررر، ثقرررط    

عرردايي أو الت سررطةه اررا  ررن ياتق رر    خرجيررل الصررت التاسرر  ةاإل

أ ررا البقنيررة ثنيررذاب   إ   ررداري ترردري   هرري   ،ل ررر ررة ال ان يررة

 ررن الصررت  كالب لنيتكانير وتقري  ت سررط، ع رى أ  يرردخ  التع ررنيا   

عاره التع رنيا    لانل، ولني  بعنيدا ب ، ثهذا سر  اح  التع نيا ا السا

ار    كالب لنيتكانير التع نيا ثر سرنيرا الصرمت،      ب دا  شرر  آسرنيا ي  

لاننيا وك    ن الب دا  الرمل أخرذن   أ ن كا  ورام  اح اقتصاي 

 ج  الهاةأبف سفة التع نيا  ن 
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انية، إي  ن الك نيان التق ا كب  ا و   اإلقرار بب  لدياا عدي

وارررذه حتتررراج  أ   رجاتهرررا   ت اكررر   تط بررران سررر   العرررر . 

إلعاي  تط ير  ن خالل اآلتل 

إعاي  لنياغة  اااجهرا  رن خرالل اسرتقطا   ررا مت  رن ذوي        .

.اخلف  العر نية    ت ت التبصصان  ن ياخ  س   العر 

الهاران اإلنساننيةب ىتع ا  ا يسر  إيخال  ااا  جديد .

كبخالقنيرران العررر ، واينهررباط، والتعا رر   رر  العرنيرر     ه 

وغ اا.

العر     انيئة القاولمت   تط ير  ا يسررى يلنير  العرر  لكر       .

 هاة     يلني  عر  الكهربامل ل راازل وآخر لكهربام السنياران 

وغ اا.

  رر  استشرراري لكرر  ك نيررة   رر  ببعهررام  ررن        تكرر ين .

 ،قطررراع ا عررررال وأاررر  اخلرررف  لراجعرررة أيام الك نيرررة وحتسرررنياه    

 اإليار  ل ك نيةمتيك   ل رج   يور   تعنيو

أ را ثنيرررا خيرص  عاجلررة اإلشركاين الرتبطررة بسر   العررر      

ثنيركن  ن خالل 

الدث  بتشركني  شرركان ووانيرة  سراارة    رال التشرغني         .

والصنيانة.

تصانيت الهن وحتديد س ا رواتبها ووض  برا   الت ومت. .
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و اراا  عرر    ررد  لكر   هارة تشرر         تط ير برا   تدريبنية .

  رراه  ايسررتطالع وكشررت اخل رر  

.و اهجنية اإللالح 

يعرررررا عرررررر  ارررررذه الشرررررركان مبا هرررررا أول يرررررة   العقررررر ي   .

ا ك  نية

ال اون ل عر   ن خال ا ورث  يرجرة ال   قنيرة     ن أج  تشجني  .

جيررر  ع رررى اررذه الشرررركان نشرررر تسرررع اتها   ،  التعا رر   عهرررا 

.بطريقة تك فة ورد  العر 

وتررذا  بعررض اآلرام إ  إ كاننيررة  عاجلررة قهررنية اسررتقدام     

العرالة  ن خالل ا رين أساسنيمت 

واريم  ع رهرا يهكر     ،عرالة ذان الهار  ا رثنية ال سطنية .

كهربررامل، سررباك، ياررا ، وخالثرره، وأعرررال  -   هرن الباررام  

والتصرررر ر أ  اجلا عرررران  سررررئ لة  سرررررولنية  ،الررررديك ر  رررررخرا 

عدم ايلتفان  ذه الهن   برا   الدب  م الشاركب باشر  

الهن الا لنية سامق، رراري، خاي رة، وال اقر  أ  وزار  الر اري      .

ة ايجتراعنية  عانيرة و سررولة عرن اسرتا او أ ر ال      البشرية والتارني

ال اوامت س ام  ن  كاتر  ايسرتقدام أو لكاتر  التربج ، وقرد      

يكرر   ل  قاثررة اوترعنيررة يور   اسررتف ال أز تهررا. ثكررف الاررازل 

واعتراي مجنير  أثرراي ا سرر  ع رى  رن يقر م بشررونها اخلالرة           

ج  اهررا يتط رر   اخلررروو   قاثررة  ترعنيررة  أبسررط يرجاتهررا، شرركَّ  

.ه …إعرراي  وسررامط التاشررئة ايجتراعنيررة ةأسررر ،  درسررة، إعررالم  

 إلعاي  ترتني  أاداثها
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وجتدر اإلشار  إ  أ  برنا   تارنية القدران البشرية، ضرن 

، يهتا بتع ير   قاثرة العرر ، وتارنيرة  هراران      رؤية الر كة 

تع رنيا  ال اوامت  را يتط ر  تعراو  اجلهران ا ك  نيرة   ر  وزار  ال      

 ن خالل إعداي الااا  ال جهة لألعررال الهانيرة والهراران التقانيرة     

وقررد يررتا الهكنيرر  ع ررى  رجرران برنررا    ،وغ اررا  ررن اورراين

اه لالبتعررراث اخلرررارجل وت جنيهررره لتط بررران الرر رررة    ال رررك عبرررد

وكرذلك وزار  الر اري البشررية والتارنيرة ايجتراعنيرة  ررن       ،القاي رة 

بايراتهررا ال جهررة لتطرر ير  هرراران الرر اوامت     خررالل برا هررا و 

كررررذلك ايسررررتررار   ثررررره و تابعررررة  ، ت ررررت التبصصرررران

القرر انمت   رر   كاث رررة التسرره وقررراران التررر ومت   عرردي  رررن      

  الفررره  السرررابقة، كررر  ذلرررك    القطاعررران الرررمل يقرررىل  اررررا   

  ت ظنيررت أكررف عرردي -بررإذ  اه-سررنيك   لرره ا  ررر ا كررف

 الرررا مت وإرال ررا ارر  ال اثرردين   العديررد  ررن       ررن الرر اوامت 

 رن الهرا القر ل برب  بعرض الهرن ميكرن إرال را بشرك           و ،الهن

ولكن الكر    اهرا حتتراج إ  ثرهان ز انيرة أور ل لتهنيئرة         اسري 

ولكن رر ة ا لت  ني  تبدأ وط   االبدي  الااس  والرا 

 وترررى بعررض وجهرران الا ررر أ  ا رر  يكرررن   شررركان      

ي و ،كب   تسرتطني  أ  تت رر  رواتر    يرة وتسرتطني  التردري       

ولكرررن بشررررط اسرررتقدام   اضررررر أ  تسرررتقدم  رررا يغطرررل الررراقص 

. ألرني   العرالة الاار  والدربة كل حنص  ع ى خد ة و ارت  عرال   

 اذا   لررنيا اردو الرؤيرة التصر  برثر   سرت ى العنيشرة. كررا        

 أنه إذا أرينرا ايسرتررار   ال ضر  ا رالل ثع نيارا قبر ل التسره       
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  ا ص ة ي بد  ن انيئة ت ومت ق ية و ستق ة، إرايتها تع   ثر    

ع ررررى  القطرررراع العررررام واخلرررراص واررررل الا وررررة بايسررررتقدام باررررامً 

رصرررامنيان يقنيقررره لأليررردي العا  رررة  رررن أبارررام وباررران الررر ون أو     إ

 ا جان . 

ثا ررردو القهرررام ع رررى    ،ي أ  ي نسرررتقدمالت ومت ي يعرررثررر

ت جنيه الراغبمت   اذه ا عرال الت جنيره الصر نيح    البطالة، و اننيا 

 ن تدري  إ ا مبعااد    قة   الشركان القهرة أو تفعني  يور 

 رسسة التع نيا الفي والهي بشك  أثه 

و   اذا ثرإ  تطبنيرق ثكرر  الشرركان الكرب   ل  رد  رن        

ة والط نيقررة، قرد تاتهررل با رر الرربعض إ   را انتهررىل    العرالرة السرامب  

إلنيرره شررركان اسررتقدام العرالررة الا لنيررةا رنيررل سررهتف  أسررعار        

العر  ع ى حنر  لرني     صر  ة الر اون بسرب  ارتكرار العررال        

وتشغني ها  سا  الشركة

نرره ي ميكررن التغاضررل عررن أ  ايسررتقدام ل عرالررة      إورنيررل 

ة عا ررة قررد يصرر بها أرنيانررا    الا لنيررة بصررفة خالررة والعرالررة بصررف  

تب  ان س بنية ع ى مسعة الر كة وشرعبها بسرب  اخلالثران الرمل     

 ،تاشب بمت الكفني  وعام تره  رن جانر  والعا ر /   رن جانر  آخرر       

  ضررد مسعررة الر كررة   سررتغَ وياشررب عارره اعترردام ع ررى العا رر /  يخ    

إ  جانرر  رثرر     ،وشررعبها عاررد ا يصرر  إ  إعررالم ب ررد العا رر /      

قبرر   كاترر  ايسررتقدام   الب ررد الرسرر  ل عرالررة      التك فررة  ررن  

 الا لنية خالة
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كرا أ   ن أسبا  الشكالن الرتبطة بايستقدام، قص ر 

اجلهرران اإلعال نيررة   ت عنيررة الرر اوامت  قرر   العرالررة، والصرر ر   

الررمل تعكسررها عررن اوتررر  السررع يي،   وريقررة تعا رر  بعررض       

اا سر المل تستهنيت اذه العرالة خلد ته

لررذلك ثررإ  ا  ررر حيترراج إ  بررذل جهرر ي لتغررني  اررذه الا ررر      

 لرت ببنره يسرلم إ     الذاانية الس بنية عرن شرع  الر كرة الرذي يخ    

 ت ك العرالة وإ  رقر   اإلنسرا  وأ  ا ك  رة  قصرر    ذلرك     

ثفررل ا قنيقررة قررد يكرر   اارراك أرنيانررا  سرر م تعا رر   ررن ورررو         

ست إ  العا ر  أو  الكفني  و ن ورو العا  /  ويا ر البعض لأل

 العا  ررة ن ررر  ثنيهررا نرر ع  ررن ايسررتعباي وال  ررا واجتررار بالبشرررر        

لذلك  ن الها عر  يراسة تقدم  قهران لتغني  الا رر  الذاانيرة   و

كررا أ    الس بنية حن  الر كة وشعبها واإلسرام   قر   اإلنسرا    

ااررراك راجرررة  اسرررة لعرررر  محرررالن ت عنيرررة ل رشرررغ  حنررر  رقررر     

سررالم تقنيررد بتعررالنيا اإلت ،الر كررة ب ررد  سرر ا  العا رر /  خالررة أ 

المل حترهم ا قر  ، إ  جانر  ا اجرة الاسرة إ  التصردي  رذه        

ا رررالن   الب ررد الرسرر  ل عرالررة وحتديررد اجلهررة السرررولة عررن      

 ذلك

ولع  ثكر  الترب مت تكر    فنيرد   رن نارنيرة وربنرة الردول        

ال قرررىل  الصررردر  ل عرالرررة ع رررى ضررررا  رقررر   عرالتهرررا و  نفررر  

تهرن لصار  العر  رص له ع ى أ  اله   رالرة اررو  العا  رة    

 أو عدم  طابقتها ل شروط عاد ول  ا.
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وإمجررراي ،  رررن القهرررران العا رررة الطروررررة لعاجلرررة قهرررنية  

ايستقدام 

 اتشكني  انيئة ع نيا  ااط بهرا وضر  سنياسران وبررا   تافنيذيرة      .

ان خلفررض لرثرر  الكفررام  البشرررية   الشرراري  ووضرر   سررتهدث    

.سا ان ١٠أعداي العرالة  ن خالل خطة و ي ة ا ج  لا يق  عن 

الدث  بشرك  كرب   رن اجلهران ا ك  نيرة لنيكارة أعررال         .

 ررا يرريي لرثرر  الكفرام  البشرررية.    ،التشرغني  والصررنيانة واإلنشرام  

   ال أعرال الا اثة واخلد ان الب دية، واإلنشام والتعر 

ا ك  نيرة واخلالرة بتصررنيا    و ن الركن أ  تقر م اجلهران    .

برررا   ترردري  وتبانيرر  يشرررو ع نيهررا  اسرر ب  اررذه اجلهرران لترر لل  

عر نيان التشغني  والصنيانة لشاريعها ك  رس  اختصاله ويعرا  

 ني اننيان اذه اجلهان بك  سبام.

 نيرررل تبخررررذ   ،إعررراي  لرررنياغة أن ررررة التعاقررررد ا كررر  ل     .

ذبايعتبار الكفام  البشرية وحتفني اا   خطط التافني

الرردث  بالت سرر    يعررا الاقرر  بالقرراوران عررف إنشررام خطرر ط    .

زارررة وتق نيرر  عرردي   إ ررن أجرر    ،جديررد  وخفررض تك فررة الشرر ن   

الشاراان وخدا اتها ال  قة

أ ا ثنيرا خيص القهران المل لص ك  شرحية  رن الهرن   

كرا ل حتديداا  فص ة كرا ي ل

شرارو  و رن       الست  ، ا اسب الهن ايرهاثنية ةالهادس .

ركرهاه 
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الدث  بد   الكات  ا ادسنية والراجعة ا اسربنية والقان ننيرة    .أ 

و ا شابهها   تكتالن  هانية كب   ةشركانه

ربط عق ياا ا ك  نية وطط الت ومت واإلرالل. .  

إيخررال نسرر  الترر ومت   قامرررة  عرراي  تقنيررنيا العررروه ل عقرر ي  .ج 

ا ك  نية

إ   إ  عق ي و ي ة ا جر   رن  تغني  هط العق ي ا ك  نية  .ي 

سا ان  نيل تك   ياعرة ل تدري  والتط ير.

 الهن الفانية .

يتا تطبنيق ايختباران الهانية وربط نتامجها باإلقا ان .أ 

الررردث  بتشررركني  كنيانررران كرررب   ووررهرررا كشرررركان    .  

 سرررراارة لتقررررديا خررررد ان اختصالررررنية   الصررررنيانة الا لنيررررة،     

التكنينيت والباام.والسنياران، 

التج مررة واإل ررداي   ارر  ايسررتقدام وت ظنيررت ل  اثرردين       .

ع ى اذه الهن

العرالة الا لنية والعرالة غ  الاار . .

العررر  ع ررى حتسررمت أيام شررركان ت ظنيررت العرالررة عررن     .

وريررق إجباراررا بررا ا ا  كرررة وكررذلك ترردخ  ا ك  ررة        

حتديد ا ج ر ع ى رس  الهاة.

 رن ا  ر ل الطروررة ثنيررا     ويهاو إ   ا تقدم أعراله عردي   

يتع ق مبعاجلة اإلشكاين الرتبطة بايستقدام  ن خالل  ا ي ل 
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تا يرر  بررالي ايسررتقدام ووضرر  نسرربة  عنياررة لألجانرر   ررن عرردي     .

 السكا 

الهررررل   تغررررني  بنيئررررة العررررر  لتكرررر   جاذبررررة ل ررررر اوامت        .

وال اواان.

ا يردي  اعتراي التقانيان ا دي ة  ن الروب تان وغ ه لتبفنيرت   .

العا  ة والهل   رقراة اخلد ان  ا أ كن ذلك

اعتراي برا   التردري  السرامنية وتشرجني  الر اوامت وال اواران       .

ع ى تع را أساسرنيان الصرنيانة ل رارازل و را حتتراج إلنيره وبالرذان           

أعرال السباكة والكهربام. 

سرراعان  عنياررة   النيرر ما واررذا    عررف  ،تا ررنيا العرالررة الا لنيررة   .

كرا أ  إقا ة العا  ة   البنير ن   ، راجعة ا سعار ا النية يتط  

ل كس  وعدم اياترام وايعتراي ع ى الغ  ا قد تك    صدر

وأولرررىل بعرررض الدراسررران العانيرررة بقهرررنية ايسرررتقدام، إ    

الرقابة الشديد  والتابعة السترر  ل شركان والرسسران  ضرور 

الت ا اتهرررا برررالق انمت وال ررر امح  وا رررالن التجاريرررة ل تبكرررد  رررن   

التا نيرنية الا رة لعر نية استقدام العرالة ا جابنيرة، وذلرك يت قرق    

 ررن خررالل تا ررنيا يوران  نيداننيررة لكاترر  العررر ، واجلرر ازان،       

يكرر    هرتهررا  تابعررة ت ررك الشررركان     ،واخلارجنيررة، والشررروة 

والرسسررران وا رررالن التجاريرررة، والتبكرررد  رررن تا رررنيا أوضررراع   

ا جابنيرررة الرررمل تعرررر  ثنيهرررا. ثهرررال  عرررن ا ررررص ع رررى       العرالرررة 

  ضرر عنية القرر انمت وال رر امح التا نيرنيررة الا رررة لعر نيررة اسررتقدام      

العرالة ا جابنية والعر  ع ى تبسنيطها و صداقنيتها، ويت قق ذلرك  
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 ررن خررالل التق نيرر   ررن اإلجرررامان الروتنيانيررة وعرردم تشررديداا عاررد  

ايسرررتقدام إ   تقرررديا و بررران ايسرررتقدام رترررى ي يهرررطر والررر 

ا ا نيرة، خالرة إذا كانرىل راجتره    رة      الال ج م لألسرالني  غر    

كرا أ  ع ى الدولة أ  تسترر بتشرجني  القطراع    لعر نية ايستقدام

اخلاص ع ى ايستعانة بالعرالة ال وانية، وذلك  ن خرالل ا ر اث    

واإلعانان ا ك  نية ل شركان والرسسان اخلالة الرمل تتر     

 رر  ا اجررة إ  تك نيررت جهرر ي ت عنيررة   ،السررع يية ترردري  العرالررة

 الشبا  السع يي وطب الا ر  الدوننية لبعض الهن

 

 الت لنيان

إنشرررام انيئرررة ع نيرررا ياررردرج حتتهرررا تررر ومت الهرررن وايسرررتقدام         -1

جهررة التافنيررذ . ل قطرراعمت العررام واخلرراص  رتبطررة مبج رر  الرر زرام  

 ة    الشئ   ايقتصايية والتارنيةه.

بنيانرران رقرنيررة ن عنيررة ةلررتص بالعرالررة ا جابنيررة  إنشررام قاعررد   -2

العا  ررة السررع ييةه ميكررن  ررن خال ررا ا صرر ل    ىوكررذلك القرر 

ع رررى الع   ررران الط  برررة  رررن أي جهرررة رك  نيرررة أو خالرررة ذان    

عالقرررة برررال اري البشررررية و عرثرررة العررراو مت عرررن العرررر ، وعررردي     

اخلرررجيمت، وأنرر اع التبصصرران، والهررن الط  بررة بسرر   العررر ،    

وأعررداي ا جانرر  ولصصرراتها وجهررة عر ررها. جهررة التافنيررذ ةوزار  

 ال اري البشرية والتارنية ايجتراعنية، ا نيئة العا ة لإلرصامه.
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رارسررة أي  هاررة إي مب جرر    مبعرردم السررراح ل عرالررة ال اثررد      -3

ترخنيص  هي  عترد  ن جهة ايختصاص بالر كة. جهة التافنيرذ  

 ايجتراعنيةه. ةوزار  ال اري البشرية والتارنية

إنشرررام شرررركان ووانيرررة  سررراارة بررررؤوي أ ررر ال كرررب       -4

أعرال الباام والصنيانة، وال رن، وجتار  التج مة ومجني  ا نشرطة  

تسررتطني   ايقتصرايية ببثهرر  الرارسرران العالنيررة، وبررإيار  سررع يية 

اسررررتقطا  ا يرررردي العا  ررررة ال وانيررررة. جهررررة التافنيررررذ ةلررررادو       

 التجار ، وزار  ايقتصاي والتبطنيطه.ايست راران العا ة، وزار  

رثرر   سررت ى التع ررنيا الفرري والهرري وا رررص ع ررى  رجرران      -5

وا ررص ع رى اسرتقطا  أكرف عردي       ،عر نية يتط بها س   العر 

شربا  والشرابان     ن خرجيرل ال ان يرة واإلعداييرة وجع رها جاذبرة ل     

 ررن رنيررل ثرررص العررر  وبنيئترره والرتبرران وترربي  شررروع الترردري     

ل بالعرررر . جهرررة التافنيرررذ ةوزار  التع رررنيا، الرسسرررة العا رررة     الاتهررر

 ل تدري  التقي والهيه.

إعطام ا ثه نية ل شركان ذان الاس  العالنيرة   التر ومت      -6

الااثسررران ا ك  نيرررة والررردع ان اخلالرررة. جهرررة التافنيرررذ ةوزار  

 الالنية، وزار  ال اري البشرية والتارنية ايجتراعنيةه.

الكاتررر  ا ادسرررنية و كاتررر  ا اسررربنية  العرررر  ع رررى ي ررر    -7

القان ننيررة و كاترر  ايستشرراران بكرر  لصصرراتها   تكررتالن  

ةشركانه تستطني   ااثسة الشرركان ا جابنيرة عردار .      كب 

 جهة التافنيذ ةوزار  التجار ه.
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تالثنيررا   ،العررر  ع ررى تا يرر  جهرران ايسررتقدام  ررن يول  تعرردي    -8

 دوث زياي    عدي اجلالنيان  ن يولة  عنيارة ووضر  نسربة  عنيارة     

لار  أي   اكهدو لعردي ا جانر  بالاسربة لعردي السركا  ا  رنيمت      

تهديررد يميرر غرا  اتررر . جهررة التافنيررذ ةوزار  الداخ نيررة، ا نيئررة    

 العا ة لإلرصام، وزار  اخلارجنيةه.

ل وعقررد ورن تفعنيرر  يور اإلعررالم ووسررام  الت الرر  ايجتررراع   -9

العر     ااوق الر كة لتعريرت اوترر  عهر ي التر ومت وسرب ه      

والعررر  ع ررى ت عنيررة كاثررة أونيرراو اوتررر  بقنيرررة العررر  ونتامجرره   

. مبعاررى و قاثنيررا  واقتصرراييا  اإلجيابنيررة خلد ررة الصرراحل العررام أ انيررا  

 ىلالهررن وال ظررامت وق َّرر    ك رررا قرر  ايسررتقدام حتسررن الترر ومت  

الرر اوامت. جهررة التافنيررذ ةوزار  اإلعررالم، وزار  الرر اري البطالررة بررمت 

 البشرية والتارنية ايجتراعنيةه.

 ال ض عان الدرجة ضرن أاداو محالن الت عنية 

، ا رص ع رى وضر  تعريرت  هرام العا  رة       -

 خل.إ ...نيك   بابا  لالستغالل والعر  الشا ث ،ك  فت را َهي أ  يخ

ع رررى أ  وجررر ي العا  رررة اررر  ل رسررراعد  ولرررني  إليار   ا ررررص -

 الا ل وا د  ن اعتراي ا وفال والرااقمت ع نيها.

وقرد   ،إل ام الكفني  بتع نيا العا  ة ال غة العربنيرة والت ردث بهرا    -

يك    ن الفنيد وضر  يروي    صر نيان الاسرام لعرا الن ا رل      

 لساعان  عنياة كاثنية لتع ا.

م بساعان  عنياة عن وريق التبج  تشجني  الااي ع ى ايكتفا -

كررل حنررد  ررن إقا ررة العا  ررة    اع ررى أ  تكرر   ا سررعار  قب لررة
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وضرعت   الاازل وتفاييا  لآل ار الس بنية ع ى اجلني   ن كس  وتعرال  

خل.إال غة.. 

قرررراران الرسررر م ع رررى اإلقا ررران وحتديرررد الررردول وشرررروط     -11

عا رة.   ايستقدام جي  أ  تكر   ع رى الهارة وأارنيتهرا وي تكر       

جهة التافنيذ ةوزار  ال اري البشرية والتارنية ايجتراعنيةه.

تطرر ير الارراا  التع نيرنيررة   الراررر  ال ان يررة واجلا عنيررة مبررا    -11

يتااسرر   رر  التط بررران الهانيررة والتافنيذيررة لرررفا   رؤيررة الر كرررة      

، وإضاثة   ض عان برالقرران الدرسرنية لتردري  الشربا      

العر  بالداري ال ان ية وتشرجنيعها ع رى    ع ى الهن  ن خالل ورن

   اولة الهن النيدوية. جهة التافنيذ ةوزار  التع نياه.  

العرررر  ع رررى تا رررنيا وتصررر نيح ال ضررر  القررراما ثنيررررا خيرررص     -12

سررعار ولتصرربح    تارراول أكررف   العررا الن الا لنيرران و راجعررة ا  

بعرد ير م.    عدي  ن ا سر وبالذان أ  خروج الرأ  ل عر  ي ياي ي  را  

جهررة التافنيررذ ةوزار  الرر اري البشرررية والتارنيررة ايجتراعنيررة، وزار       

التجار ، وزار  اخلارجنيةه.

 املصادر واملراجع 

برنررررررا   تارنيررررررة القرررررردران البشرررررررية   ترررررراح ع ررررررى الرررررررابط       -1

030.gov.sa/ar/v2030/vrps/hcdphttps://na.vision2 

 صرر  ة اإلرصررامان العا ررة، تقريررر  رشررران سرر   العررر  ل ربرر         -2

م، 2121ال ررررررررررررررررررررررررانل  ررررررررررررررررررررررررن العررررررررررررررررررررررررام ا ررررررررررررررررررررررررالل    

.gov.sa/ar/814https://www.stats 

https://na.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/hcdp
https://na.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/hcdp
https://www.stats.gov.sa/ar/814
https://www.stats.gov.sa/ar/814
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 –لغ  العا ي، مح ي العرار  غنيا  الدور الت ع ي أبرز  سبباتها  -3

اثررة  العنيرر   تغنيرر  العرالررة ال وانيررة عررن العررر    الهررن ا رثنيررة،          ق

م، 2117ييسرررررررررررررررررررررررررررف  15لرررررررررررررررررررررررررر نيفة الريرررررررررررررررررررررررررراه،  

h.com/301719https://www.alriyad 

ياسمت اجلفري  ارتقار الهن و سرتقب اا، نقرال  عرن جريرد  الديارة،       -4

https://www.alarabiya.net/saudi- ترررررررررررررراح ع ررررررررررررررى الرررررررررررررررابط    

19/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%

B1today/2016/11/- 

عبررردالع ي  يخنيررر  ا ررررايي  الهرررن ا رثنيرررة.. التبانيررر  والع امرررد       -5

نيفة ايقتصررررررررررايية،  ترررررررررراح ع ررررررررررى الرررررررررررابط   او يررررررررررة، لرررررررررر 

https://www.aleqt.com/2021/08/19/article_2154876.html 

رويررد  رثرراعل  الشرربا  العربررل خيتررار البطالررة بدي ررة عررن  هررن ي         -6

إللكهونرررل   ترضرررى غرررروره، لررر نيفة العرررر ،  تررراح ع رررى ال قررر  ا      

ukhttps://alarab.co. 

قرررراران ترررر ومت   6وزار  الررر اري البشررررية والتارنيررررة ايجتراعنيرررة،     -7

 https://hrsd.gov.saجديد ،  تاح ع ى ال ق  اإللكهونل  

 ،تبانير  والع امرد او يرة   . الا رثنيرة. الهرن   ا ررايي، الع ير    عبرد  -8

https://w ww.aleqt.com/2021/08/19/article_2154876.html 

 اصررررررررررة  سرررررررررراند   ترررررررررراح ع ررررررررررى ال قرررررررررر  اإللكهونررررررررررل      -9

https://musaned.com.sa 

وزار  التع ررنيا، الر كررة العربنيررة السررع يية،  ترراح ع ررى ال قرر    -10

 اإللكهونل  

11- https://moe.gov.sa/ar/aboutus/aboutministry/Pages/visionmissiongo
als.aspx 

،  ترراح ع ررى الرررابط   ايسررتقدام الا لررل أمحررد أسررعد خ نيرر      -12

 .com/tp/?p=2114https://khalilatاإللكهونل  

https://www.alriyadh.com/301719
https://www.alriyadh.com/301719
https://www.alarabiya.net/saudi-19/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1today/2016/11/-
https://www.alarabiya.net/saudi-19/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1today/2016/11/-
https://www.alarabiya.net/saudi-19/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1today/2016/11/-
https://www.alarabiya.net/saudi-19/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1today/2016/11/-
https://www.aleqt.com/2021/08/19/article_2154876.html
https://www.aleqt.com/2021/08/19/article_2154876.html
https://alarab.co.uk/
https://alarab.co.uk/
https://hrsd.gov.sa/
https://khalilat.com/tp/?p=2114
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ارنيررة ايجتراعنيررة، خد ررة  عروثررة، وزار  الرر اري البشرررية والت  -13

 hrsd.gov.sahttps//: تاح ع ى ال ق  اإللكهونل  

 ررردى ثعالنيرررة الهررر ابط   ا ررر اي عبرررد الع يررر  برررن سررر نيرا  -14

ا  انيرررة   تا رررنيا عر نيرررة اسرررتقدام العرالرررة ا جابنيرررة  رررن وجهرررة ن رررر   

نررايت العربنيررة  جا عررةغرر   اشرر ر ،   اجسررت ، رسررالة اجلهرران العانيررة

 م.2115الرياه،  ل ع  م ا  انية،

إبراانيا برن عبردالكريا عبنيرا   العرالرة ال اثرد    الر كرة        -15

العربنية السع يية واآل ار الس بنية الهتبة ع ى وج ياا وأيوار الرسسران  

الهب يرررة   ا رررد  رررن اسرررتقدا ها وترررال  آ ارارررا، يراسررران نفسرررنية      

جرر ا   6ن الافسررنية والهب يررة، عرردي  وترب يررة،  تررف تطرر ير الرارسررا   

 م.2111

يور لررادو  تارنيررة   الرشررنيدي عبررد ا ررايي بررن سررع ي  سررع ي -16

، الررر اري البشررررية   تررر ومت ال ظرررامت   الر كرررة العربنيرررة السرررع يية

، جا عررة نررايت العربنيررة ل ع رر م ا  انيررة   رسررالة  اجسررت  غرر   اشرر ر ،   

 م.2116الرياه، 

 

  .  الشارك 

ي. سررررعنيد ، أ. ارررررد الدنرررردنل والعقبرررر    ال رقررررة الرمنيسررررة   •

   .م. سا  الري، الغا دي

 إيار  ا  ار  م. ابراانيا ناظر •

 الشارك   با  ار والااقشة  •

 خالد الرييعا  -

 وثام ونيبة -

https://hrsd.gov.sa/


78

 –2021     60 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 عبداه ا ر ي -

 ارد ال قفل -

 زياي الدري  -

 عبدالرمحن باس ا -

 له الصاحلاإل عبد -

 براانيا الف ازإ -

 يرا الاالر -

 خالدب  أث زية  -

 محريثهد ا  -

 ب  س نيرا أ اى  -

 محد الف مت -

 خالد  اص ر -

 عبداه ا ر ي -

 خالد بن ياني  -

 محنيد الشاجيل -
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27102021
 امللخص التنفيذي. 

 1 امللتقى(ضيف العثمان )العزيز  الورقة الرئيسة: د. عبد 

 :التعقيبات 

 األول: أ. د. مها املنيف التعقيب 

 التعقيب الثاني: د. عبري برهمني 

 إدارة احلوار: د. ماجد الغرييب 

  املداخالت حول القضية 

  مححححححن منظححححححور  عححححححادات الغذائيححححححة و ححححح  احليححححححاة العالقتهححححححا بالصححححح ة و

 .سوسيولوجي

 .االسرتاتيجية الص ية وتعزيز الوقاية ضد املخاطر الص ية 

 االسحرتاتيجية الصح ية أثنحاء جائ حة      التغذية السريرية وأهميتها ضمن

 (.19-كورونا )كوفيد

 .آليات حتقيق األثر امللموس لالسرتاتيجية الص ية يف اجملتمع 

 التوصيات 

 املصادر واملراجع 

 املشاركون 

                                                           
1

 أستاذ واستشاري التغذية السريرية. - 
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 .ال بص التافنيذي

تااولىل اذه القهنية ايسهاتنيجنية الص نية   جرانيب ال قايرة   

  ال رقررة الرمنيسررة إ  أ    والعررالج. وأشررار ي. عبرردالع ي  الع رررا    

الر كررة العربنيررة السررع يية رامررد     ررال اخلررد ان الطبنيررة        

 اها البانية الت تنية ون ام الرعايرة الصر نية ا كر  ل     ،عد  ن اح 

والتسهنيالن ا ك  نيرة والفريرق الطريب الرنير  وتر ثر التجهنير ان       

 رن   دلبخر  والتقانيان التقد ة. إي أنه ولتع ي  ثعالنية ت ك اخلرد ان ي 

وتطبنيرررررق ا يلرررررة  ،اتبرررراع اسرررررهاتنيجنية وقامنيرررررة لرررر نية واضررررر ة  

ولفرنيض   ،وتق نير  تك فرة العرالج    ،ايسهشايية الص نية العترد 

 رر  رثرر  جرر ي  ا نيررا   ررن خررالل تفعنيرر     ،نسرربة ررردوث ا  ررراه 

برا   ال قاية وتع ي  هط ا نيا  الص ل. وت عر  العاايرة بالتغذيرة    

السررريرية يورا   هرررا    اررذا اإلوررارا رنيررل أ بتررىل الدارسرران أ      

أخصرررامل التغذيرررة السرررريرية ميكاررره خفرررض التك فرررة ا ولنيرررة      

ة   وحتسمت اخلد ة العالجنية  ن خالل استبدام الطرر  الطبنيعنير  

العررالج وتع يرر  الصرر ة وال قايررة  ررن ا  ررراه، لكررن ال اقرر  أ      

أغ رر  الستشررفنيان والرسسرران الصرر نية ا ك  نيررة واخلالررة ي  

تتبرر  بعررد ا يلررة ايسهشررايية   ال قايررة والعررالج لأل ررراه ذان      

 رن تقنيرنيا ا الرة  را تشبنيصرها  را عالجهرا         ا العالقة بالتغذية بدم

ة  ن ا  راه.وتع نيا الريض ور  ال قاي

بنياررررا أكَّررردن أ. ي.  هرررا الانيرررت   التعقنيررر  ا ول ع رررى أ     

القطرراع الصرر ل   الر كررة ي اجرره عررد  حتررديان  ررن أبرزاررا          

ضررعت ال لرر ل ل بررد ان الصرر نية بشررك  عررام، وضررعت ن ررام    

الرعاية ا ولنية وايعترراي ع رى الرعايرة ال ان يرة والتقد رة، ثهرال        
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ه، وضررعت الررفا   ال قامنيررة   عررن ضررعت السررح الرردوري لأل رررا   

 وتطبنيقها ع ى نطا  واس . 

  ررررمت ذكررررن ي. عرررب  بررررارمت   التعقنيررر  ال رررانل أ       

ايسهاتنيجنية الص نية ل زار  الص ة تاط ي ع رى حتر ل اخلرد ان    

العالجنية والص نية  ن العالج إ  ال قاية، كرا ستت  ل خرد ان  

الستشررفنيان وزار  الصرر ة  ررن تقررديا اخلررد ان العالجنيررة وإيار     

شراو والت جنيه وتع ير  اجلر ي  الا عنيرة. والت ر ل     وتشغني ها إ  اإل

بقرام ال جر م ل برد ان العالجنيرة     إإ  تع ي  الص ة وال قايرة يعري   

اررذا الت رر ل   ولررن و ،والبقررام   الستشررفنيان   أقرر   سررت ياته 

لرع  وشرا  ويتط ر  تهراثر اجلهر ي       بر  ار  حتردٍ،    ،يك   سهال 

خلد ان بمت عد  وزاران وجهان رك  نية وقطراع  والتكا     ا

 خاص   آ  وارد.

 وتهراىل الداخالن ر ل القهنية ا اور التالنية 

الصر ة وعالقتهرا بالعررايان الغذامنيرة وهرط ا نيررا   رن  ا رر ر       •

س سني ل جل.

 ايسهاتنيجنية الص نية وتع ي  ال قاية ضد الباور الص نية. •

اتنيجنية الصر نية أ ارام   التغذية السريرية وأارنيتهرا ضررن ايسره    •

 ه. -جام ة ك رونا ةك ثنيد

 آلنيان حتقنيق ا  ر ال ر ي لالسهاتنيجنية الص نية   اوتر . •

و ررن أبرررز الت لررنيان الررمل انتهررى إلنيهررا الت رراورو      تقررى 

 أسبار ر ل القهنية  ا ي ل 
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تع يررر   فهررر م هرررط ا نيرررا  الصررر ل   الرررفا   واخلطرررط        -

 مبا حيقق  بايران رؤيرة الر كرة   وايسهاتنيجنيان ال وانية 

وج ي  ا نيا .

ايسرررتفاي   رررن التجرررار  العالنيرررة الااج رررة   بررررا   تع يررر        -

الص ة وج ي  ا نيا .

تطبنيرررق ا يلرررة ايسهشرررايية العتررررد   رررن اجلهررران الصررر نية      -

البتصة    ال الرعاية الص نية وال قاية  ن ا  راه.

نية وتع ي  الص ة وإيراجها الهكني  ع ى برا   ال قاية الص   -

  الااا  التع نيرنية   ك   رار  التع نيا وتدري  أثرراي اوترر    

ع نيها مبا يااس  ك  ثئة.

إيراج وررر  هرررط ا نيرررا  الصررر ل ضررررن  اررراا  الك نيررران        -

الص نية بالر كة.

 ال رقة الرمنيسة  ي. عبدالع ي  الع را  ةضنيت ال تقىه

   ال اخلرد ان الطبنيرة     الر كة العربنية السع يية رامد   •

ون ررررام الرعايررررة الصرررر نية   ، اهررررا البانيررررة الت تنيررررة  ،عررررد  نرررر اح  

 ،والفريررق الطرريب الرنيرر    ،والتسررهنيالن ا ك  نيررة  ،ا كرر  ل

وت ثر التجهني ان والتقانيان التقد ة.

 ن اتبراع اسرهاتنيجنية وقامنيرة     دلبخ لتع ي  ثعالنية ت ك اخلد ان ي •

 ،سهشررايية الصرر نية العترررد   لرر نية واضرر ة وتطبنيررق ا يلررة اي   

 ر  رثر     ،وتق ني  تك فة العرالج ولفرنيض نسربة رردوث ا  رراه     
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جر ي  ا نيرا   رن خرالل تفعنير  بررا   ال قايرة وتع ير  هرط ا نيرا            

الص ل.

تع يرر  الصرر ة ورثرر  جرر ي  ا نيررا   ررن أركررا  رؤيررة الر كررة     •

.

بررررغا تقررردم   ا  رررراه ذان العالقرررة بالتغذيرررة تررر ياي سرررا يا      •

اخلد ان الص نية.

%  ن ا  راه   الر كة  رتبطة بالغذام. •

ارتفاع  - ن أ   ة ا  راه ذان العالقة بالتغذية ةالسكري  •

أ رررراه الق ررر    -أ رررراه اجلهررراز ا هررررل    -ضرررغط الررردم  

 -ا ورام  -أ ررراه الك ررى   -أ ررراه الرردم   -والشرررايمت

العاايرة الركر      -السراة والا اثرة   -أ راه ا يض الغذامل 

ا  ررراه الافسررنية   -ا  ررراه العصرربنية   -لألوفررال والبررالغمت 

أ رراه   -أ راه ا وفرال   -أ راه ا  ا   والرضعان  -

التغذية  -أ راه نقص أو زياي  العاالر الغذامنية -الشنيب خة 

 -أ رررراه إعررراي  التبانيررر    -تغذيرررة الرياضرررنيمت  -الدرسرررنية 

وغ ااه.

رررال برررا   ال قايررة   وزار  الصرر ة  ررن أسرربا  ارتفاعهررا  ةإا •

ضررعت   - عرردم اتبرراع ا يلررة ايسهشررايية     -

عدم أو ضعت  -عدم تكا   الفريق الطيب -الت عنية الص نية 

حت يرر  الررريض ل ربررتص   التغذيررة السررريرية والت قنيررت الصرر ل  

والتبصصررررران الصررررر نية ذان العالقرررررة   ررررر  التبانيررررر  الطررررريب     

ف  وايجتراعه.والبتصمت   ع ا الا
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%  ررن أ ررراه  ع ررى تقررارير  ا رررة الصرر ة العالنيررة،     بارراًم •

%  رررن أ رررراه السررررروا    الق ررر  واجل طررران والسرررركري، و  

 ررن خررالل تعرردي  هررط ا نيررا   ررن خررالل       اميكررن ال قايررة  اهررا  

حتسمت التغذية وزياي  ال نياقة البدننية وجتا  التدخمت. 

ة العررالج باسرربة   ا  ررراه ذان العالقررة بالتغذيررة ت يررد تك فرر     •

أيام.  -% وت يد  د  التا يا مبعدل 

التبصصرررران الع رنيررررة السررررئ لة عررررن ال قايررررة  ررررن ا  ررررراه   •

والتغذيرررة الصررر نية وتع يررر  هرررط ا نيرررا  التغرررذوي وال قايرررة  رررن     

لصصران ةالتغذيرة السرريرية     لا  راه ذان العالقة بالتغذية ا

والت قنيت الص له.

خرجيرررل لصرررص التغذيرررة  يو  رررن آ- ررررد اه-لررردياا  •

 رن لصرص الت قنيرت     جا عان سع يية، وأيهرا   السريرية  ن 

ا    ن تبيية كا    هرا ها بالشرك    ركَّأغ بها ي يخو ،الص ل

الس نيا بالذان   وزار  الص ة بسب  أن رة إيارية قدمية.

أ بتىل الدارسان أ  أخصامل التغذية السريرية ميكاه خفرض   •

اخلد ررة العالجنيررة  ررن خررالل اسررتبدام   التك فررة ا ولنيررة وحتسررمت

الطر  الطبنيعنيرة   العرالج وتع ير  الصر ة وال قايرة  رن ا  رراه        

اسرتبدال التغذيرة ال ريديرة       ال  ،واختنيار الطريقة الس نيرة ل تغذية

أو ا نب بنية بالتغذية الفر ية الطبنيعنية.

  كادا، وج ي أخصامل تغذية سريرية ضرن الفريرق الطريب    •

% %، وخفرررض تك فرررة عرررالج السررركري باسررربة    ،العررراج

% ل ج طان.%   راه الق   والشرايمت، ول سراة، و
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  أوروبا، وج ي  تبصص   التغذية السريرية ضررن الفريرق    •

الطيب العاج   أجا ة التا يا   الستشفنيان خفض 

%. نسبة ردوث قرران السرير باسبة  -

%. هاعفان ا  راه باسبة  -

ي م. - د  التا يا مبعدل  -

%.نسبة إعاي  يخ ل الستشفى لرضى سابقمت باسبة  -

نسبة ال ثنيان، وحتساىل ج ي  ا نيا  ل ررضى.  -

ن لرررر ة اتبررراع ا يلرررة ايسهشرررايية ل تغذيرررة   أوروبرررا رسلررر       •

  وق َّرر ،  الهرراعفانوق َّرر ،ر  ررد  الشررفام والتارر ياوقصلرر ،الررريض

يويره. تك فة عالج الفري بر ة

 سرهلنيي سرا يا   إ  نيرار جانيره    تر ث      بريطاننيرا، ل ثع نيرا    •

وت ايدن ت ك الاسربة خرالل السرا ان الرمل ت نيهرا       ،م  عام 

 ن خالل تفعني  لصص التغذية السريرية   اخلد ان الص نية.  

ض فَّررتطبنيررق ا يلررة ايسهشررايية   تقنيررنيا وث ررص ا رراين خَ  •

ألررت  سررهلنيي لكرر  إجانيرره  ف تك فررة العررالج مبب رر 

 ريض. 

أغ   الستشفنيان والرسسران الصر نية ا ك  نيرة واخلالرة      •

ي تتبررر  ا يلرررة ايسهشرررايية   ال قايرررة والعرررالج لأل رررراه ذان     

 رن تقنيرنيا ا الرة  را تشبنيصرها  را عالجهرا         ا العالقة بالتغذية بدم

وتع نيا الريض ور  ال قاية  ن ا  راه.  

م اخلرراول ل ركرررالن الغذامنيررة  شررك ة شررامعة    ايسررتبدا •

الستشفنيان وبمت أثراي اوتر .  
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برا   ال قاية تتهرن  •

تفعني  يور او   الص ل السع يي. -

التفعنيرررر  ا قنيقررررل ل ررررفا   ال قامنيررررة   وزار  الصرررر ة    -

والرسسان الص نية.

لصررنيص  قرررران يراسررنية   التع ررنيا العررام واجلررا عل       -

بالذان ل طالبان.

عنيايان    راك  الرعاية الص نية ا ولنية. -

تفعنيررررر  لصرررررص التغذيرررررة السرررررريرية   الستشرررررفنيان   -

وضرن الفريق الطيب العاجه. -ةعنيايان خارجنية 

وتغذية  درسنية. ا ل ني ا ت قنيف-الداري  -

العااية بالت عنية الصر نية والتغذويرة لكر  أثرراي اوترر        -

وا يررام العالنيررة  ررن    ررن خررالل وسررام  اإلعررالم والررفا   الت ع يررة  

خالل برا   ثعالة ميكن قنياي  رجاتها. 

جيررراي ن رررام لاررر  نشرررر الع   ررران الصررر نية اخلاوئرررة   إ -

وسام  الت ال  ايجتراعل والاصان اإلعال نية.   
 

 التعقنيبان 

 التعقني  ا ول  أ. ي.  ها الانيت

رك ن ايسهاتنيجنية الص نية بالر كة ع رى إعراي  انيك رة    

ع ررى ركنيرر تمت    عتررردا  وثعرراي  الصرر ل لنيكرر   شررا ال   الا ررام 

 أساسنيتمت   
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بقرام  إو ،تع ي  الص ة العا ة والهكني  ع ى الرفا   ال قامنيرة    -1

ال ج م ل برد ان العالجنيرة   الراكر  الصر نية والستشرفنيان        

 أق  الست يان.  

حت ي  خد ان وزار  الص ة  رن  قردم ل برد ان الصر نية إ       -2

 الص نية.  شرو ع ى اخلد ان

لت قنيررق اررذه الركررام  الرمنيسررنية يرربتل برنررا   حترر ل القطرراع   -3

 والذي ركر  ع رى    الص ل كبرد برا   رؤية الر كة 

أاداو اسهاتنيجنية وال 

تسرررررهني  ا صررررر ل ع رررررى اخلرررررد ان الصررررر نية ل رررررر اوامت   .أ 

والقنيرمت.

حتسمت ج ي  وكفام  اخلد ان الص نية. .  

تع ي  ال قاية ضد الباور الص نية. .ج 

تع ي  السال ة الرورية.  .ي 

وقد رقرق القطراع الصر ل السرع يي خرالل الرر رة السرابقة        

العديرررد  رررن اإل رررازان   ررر  حتسرررمت جررر ي  وكفرررام  اخلرررد ان    

الصررر نية وتسرررهني  ا صررر ل ع نيهرررا  رررن خرررالل اياتررررام برقرارررة   

القطاع الصر ل، وإورال  ر  رة  رن التطبنيقران الصر نية الرامرد         

 تقد رررة، وزيررراي  عررردي الراكررر  لتقرررديا خرررد ان لررر نية  عالنيرررا 

 الص نية ا ولنية وزياي  تغطنية اخلد ان جلرني   ااوق الر كة.  

سرررهاتنيجنية ا ربعرررة ةأعرررالهه بشرررك   اعترررردن ا ارررداو اي

كررب  ع ررى ال قايررة  ررن خررالل رثرر  الرر عل اوترعررل ل تق نيرر   ررن     
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نسبة ا  راه ال  ارة وا ر ايث الروريرة الرمل بردوراا ترر ر ع رى        

ع رى  راكر     ا كرب   ا   ضرغط سربِّ دخ ل ل رستشرفنيان وتخ نسبة الر 

الرعايرررة الصررر نية ا ولنيرررة. وتعترررف التطعنيرررران  رررن أارررا أسرررالني    

ان  رن  نيال قاية ا ولنية، وااترىل الر كة بهذا ال رت  ارذ السربعنيا   

القر  الاضرل  رن خرالل برنرا   حتصرمت ا وفرال ضرد ا  رراه         

رنيرر ا كررب ا   ررن    العديررة وبرنررا   حتصررمت البررالغمت الررذي أخررذ     

اسرررهاتنيجنية الر كرررة الصررر نية   السرررا ان العشررررين الاضرررنية.      

وبفه  التطعنيا ويعا الدولة  ذا ال ت ل القهام ع ى ك    رن  

  ر  اجلردري وشر       ا  راه العدية المل ل القهام ع نيهرا ك نيرا   

ا وفررال وأ ررراه أخرررى كرر    ألررب ىل نرراير    رر  وا صرربة       

 والاكاو وغ اا. 

 بتىل جام رة ك رونرا أ  الر كرة قراير  ع رى تقرديا رعايرة        أ

ل نية  تكا  رة أ ارام الكر ارث وا ز ران واسرتبد ىل الر كرة       

ل ت ال  وتقديا خد ة  تقد رة ل عرالج وال قايرة     ،الرقراة الص نية

ولكررن يبقررى الرر عل  ا ررن ثرر وي ك رونررا   كرر  قريررة و دياررة 

ا ضرد ثر وي   اوترعل   أينى ل ره خالة  ر  راثهرل التطعرني   

ك رونا    وج ي الديم  الع رنية لفعالنيتره وترب  ه اإلجيرابل ل  رد     

%  ن انتشار ال بام. ورس  آخر إرصامنية  ن وزار  الصر ة أ   

ثقط  ن سكا  الر كة قد ت ق ا جرعتمت  ن ال قاح ع ى الررغا  

 ررن ترر ث  ال قرراح   عررد   راكرر  وتسررهني  ا صرر ل ع نيرره  اررذ        

هررراىل ال رقررة الرمنيسررة عررد  ر رر ل لعررالج   . وقررد تييسرررف 

ضعت ال عل اوترعل وحتسمت هط ا نيا  ل تق ني   رن ا  رراه   

 تطر  إ  اذا ال ض ع.    أال  اة لذلك لن 
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و ررن خررالل  ارسررمل كطبنيبررة أعتقررد أ  القطرراع الصرر ل    

 ي اجه عد  حتديان أذكر  اها ع ى سبني  ال ال 

 ،زال قامرا  ام يضعت ال ل ل ل بد ان الص نية بشك  ع -

ولع  أرد أسبا  ارذا القصر ر ار  تشرتىل اخلرد ان الصر نية برمت        

عد  قطاعان ةا ري/العسكري/القطاع اخلراص /التبصصرل   

/إضاثة إ   ستشفنيان وزار  الصر ةه كر  ارذه اخلرد ان لرني       

لديها اسهاتنيجنية   رد  وتكا   باخلد ان. ولع  وج ي برنرا    

التشرررتىل لنيكررر   تقرررديا الت ررر ل الصررر ل قرررد حيررر  بعرررض ارررذا  

 اخلد ان أك ر  رك ية ورقابة  ن قب  وزار  الص ة.

ضعت ن ام الرعاية ا ولنية بالر كة وايعتراي ع ى الرعايرة   -

عر ىل وزار  الصر ة ع رى ارذا ال رت وزاي عردي       ،ال ان ية والتقد ة

لكرررن كفامتهرررا  رررن  االراكررر  أو العنيرررايان ا ولنيرررة   الر كرررة

مت ي زالرىل ضرعنيفة. يهراو إ  ذلرك أ  انيئرة      رنيل البرانل والعرا    

التبصصران الصرر نية ون رام الهقنيرران   اورال الطرريب ي يعطررل    

ا تنيازان وظنيفنية أو  النية ل طبني  العام الذي يعر  بهرذه العنيرايان.   

واااك أ   ة  ن رة ل نية رك ن ع رى الرعايرة ا ولنيرة و  رىل     

 ثنية.      جدا        الني يا، والس يد، والدول اإلسكادنا

كر    رن ا  رراه     ثرر ال   ،ضعت السح الدوري لأل رراه  -

يرررتا اكتشررراثها إذا ل عرررر  السرررح الررردوري لألوفرررال   أوقررران  

ى التطعررنيا  رن قبر  ورراقا   عط ر لكررن لألسرت يخ  اإعطرام التطعنيرران  

الترررريض وي يررتا عررر   سررح عررن تطرر ر بعررض ا  ررراه العصرربنية  

السررر  والتطرر ران  واجلسرردية عاررد ا وفررال   رر  ث ررص الا ررر و   
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خل، وبالتررررالل يررررتا اكتشرررراثها   وقررررىل  إالذاانيررررة واجلسرررردية.. 

 ا كرب   ا   ضرغط سربِّ ويخ ، ا ير ر ع ى هر  وهرام الطفر     ، تبخر

ع رررى  راكررر  العرررالج. كرررذلك السرررح الررردوري ل برررالغمت لرررره      

السررركري،   رررراه الفوسرررتاتا، لسرررروا  ال ررردي، لسرررروا       

 ت الرررره  بكررررا  ش ررر ررر  ل عرررر  السرررح يكتخ ثخل. إ ...الق لررر  

وبالترررالل خيفرررت الهرررغط ع رررى   ،وكانرررىل نترررام  العرررالج أثهررر  

 الستشفنيان.  

 ضررعت الررفا   ال قامنيررة وتطبنيقهررا ع ررى نطررا  واسرر .  رر ال        -

وضراع برمت وزار  التع رنيا ووزار      ، فعلبرنا   الص ة الدرسنية   يخ

لرذي يقردم     القالت والغذام غ  الص ل ا ن شكال ،الص ة

    رر رة الطف لرة  هررة جردا     خالرة أ  ،الداري ي زلاا نعرانل  اره  

   ا  الك    رن ا  رراه   سرن الب ر  . وإذا عران الطفر          

بنيئررة لرر نية واجتراعنيررة وأسرر    رنيررا  جنيررد اررذا يرراعك  ع ررى      

وخررر    رررال السرررراة وهرررط ا نيرررا  وعررردم  ،لرر ته عارررد الكرررف 

خل، ك  اذه العرايان الني  نيرة   إ.  ارسة الرياضة ون عنية ا ك .

الررمل ل اكتسررابها    رر ررة الطف لررة تتبلرر   عاررا وتسررترر عاررد 

الكف، و ن الصع  تغني اا، لرذلك نشرتكل  رن ضرعت الر عل      

اوترعررل. وع نيرره ثررإ   سرربلة ضررعت الرر عل اوترعررل جيررر  أ         

ترخررذ بايعتبررار    رر ررة الطف لررة لصررع بة تغررني  بعررض العررايان   

 البالغمت.    الني  نية عاد

  بعض ا   ل القهرة 

 تع ي  يور الرعاية ا ولنية   الر كة.   -
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 السرعة   إوال  الرقا الص ل ال رد. -

 الهكني  ع ى السح الدوري لأل راه لألوفال والبالغمت.   -

الهل   عر  اخلاروة اجلنيانية لألشرباص كار ع  رن السرح      -

لعرثررة نسرربة إلررابة الشرربص برربي  ررره ةو رر  وجرر ي       ،الرردوري

 اجلنيا م السع يي اذا الشروع سنيك   سه  الااله. 

الهكني  ع رى حتسرمت هرط ا نيرا  والعرايان الهرر  بالصر ة         -

    رر ة الطف لة.

 تع ي  يور الص ة الدرسنية   حتسمت الص ة العا ة. -

 التعقني  ال انل  ي. عب  برارمت

 رؤيررة الر كررة العربنيررة السررع يية     اررذ اإلعررال  عررن   

يأبىل مجني  اجلهان العانية   الر كة ع رى الب رل والتطر ير عرن     

 نه وببساوة   الرؤية  اك   ا يع ز الص ة العا ة وج ي  ا نيا 

الطر رة ةاإلنسا ه ا  العاصر ا غ ى وا اا وار  ار ر الت ر ل    

 والرؤية. 

الصر نية لر زار  الصر ة      اذا الصدي كانىل ايسهاتنيجنية 

اررل حترر ل اخلررد ان العالجنيررة والصرر نية  ررن العررالج إ  ال قايررة،  

وسررتت  ل خررد ان وزار  الصرر ة  ررن تقررديا اخلررد ان العالجنيررة      

شررررراو والت جنيرررره وتع يرررر    وإيار  الستشررررفنيان وتشررررغني ها إ  اإل 

بقررام إوالت رر ل إ  تع يرر  الصرر ة وال قايررة يعرري  ،اجلرر ي  الا عنيررة

ن العالجنيررررة والبقررررام   الستشررررفنيان   أقرررر     ال جرررر م ل بررررد ا 
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لرع    بر  ار  حترد     اذا الت ر ل   ولرن يكر   سرهال     و ست ياته. 

وشررا  ويتط رر  تهرراثر اجلهرر ي والتكا رر    اخلررد ان بررمت عررد   

 وزاران وجهان رك  نية وقطاع خاص   آ  وارد.

 سرر  خطررة تافنيررذ برنررا   الت رر ل الصرر ل ثإنرره   عررام      

باص الصرررابمت مبرررره السررركري   م ولررر  عررردي ا شررر

و ن الت ق  أ   ،  ني   شبص الر كة العربنية السع يية إ  

م.   ني   شربص   ر ل عرام     يتهاعت اذا العدي إ  

وكرررا وري   ال رقرررة الرمنيسرررة ثرررإ   ررره السررركري اررر  أررررد   

ا  رررراه ال  ارررة غررر  العديرررة والرررمل ميكرررن عالجهرررا وتق نيررر        

يق ال قاية وبتغني  هط ا نيا  والعايان الغذامنية  ست ياتها عن ور

 الص نية.

كرا ذكر كات  ال رقة الرمنيسة أ  ا  راه ذان العالقرة  

% وت يررد  ررد  التارر يا   بالتغذيررة ت يررد تك فررة العررالج باسرربة    

أيرررام. وأضررراو أ  الدارسررران أ بترررىل أ  أخصرررامل    -مبعررردل 

وحتسمت اخلد ة التغذية السريرية ميكاه خفض التك فة ا ولنية 

العالجنيررة  ررن خررالل اسررتبدام الطررر  الطبنيعنيررة   العررالج وتع يرر   

 ،الص ة وال قاية  ن ا  رراه واختنيرار الطريقرة السر نيرة ل تغذيرة     

وع ز ذلك بذكر ا رقام الريد    التجرار  الغربنيرة   كر   رن     

كرررا نرر ه إ  أنرره وبررالرغا  ررن وجرر ي   ،كارردا وأوروبررا وبريطاننيررا

جا عرران ع ررى   صررص التغذيررة العالجنيررة  ررن    خرررجيمت  ررن ل 

إي أنره   يرتا ايسرتفاي   رن      اا ق    الر كرة العربنيرة السرع يية   
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وأرجررر  ذلرررك إ  قررردم ا ن ررررة   ره ارررذا التبصرررص بشرررك   خررر 

 اإليارية   وزار  الص ة.

 ،وإ  جانرر   رر اثقمل ع ررى كرر   ررا وري   ال رقررة الرمنيسررة 

 ررى يور بعررض اجلهرران ذان   ثررإني أوي التا يرره وتسرر نيط الهرر م ع   

العالقررة   إ رراح ايسررهاتنيجنية الصرر نية وتع يرر  الصرر ة وجرر ي      

 -انيئرة الغرذام والردوام السرع يية     -ا نيا .      ةوزار  اإلعرالم  

وزار  الشررررو  الب ديرررة والقرويرررة -وزار  البنيئرررة والنيررراه وال راعرررة 

 القطاع اخلاص وغ ااه.-وزار  التع نيا  –واإلسكا  

الرربعض  ررا عالقررة اررذه اجلهرران بايسررهاتنيجنية     قررد يتسررامل 

وا قنيقة أ   ا أيوارا  تكا  نية ميكن تس نيط الهر م     الص نية

 ع ى بعض  اها ثنيرا ي ل 

وزار  اإلعالم  يق  ع ى عاتقها الت قنيت الص ل ببسر      •

وهررط الغررذام الصرر ل، ثكرررا ترر ري اإلعالنرران التجاريررة ع ررى         

الشرروبان الغازيرة و شرروبان     أ  اا مببت ت أونياثه ل هوي  عرن 

ثهرررل     رررة   القابررر  بتبصرررنيص  ،الطاقرررة وال جبررران السرررريعة

برا   أو إعالنان تعر ز الصر ة العا رة وهرط الغرذام الصر ل  رن        

تفهرررا أ   ررردخ ل اإلعالنررران   إنررري أ ،برررا  السررررولنية اوترعنيرررة  

ولكررن ي جيرر  أ    االتجاريررة الدث عررة ارر   صرردر يخرر  ل رر زار     

لدور الها ل  زار    تع ي  الص ة وجر ي  ا نيرا  ثهر     يطغى ع ى ا

 واج  ووي.

انيئة الغذام والدوام السرع يية  جير  أ  تهرتا بكر    رن       •

الت قنيت والت عنية وتك نيت الرقابة ع ى الر اي الرمل تقر م بفسر ها     
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  ررر  الكررررالن الغذامنيرررة بت ضرررنيح ا سررر    ا   ررر  لتعاونيهرررا       

دام  الغذامنيررررة و صررررايراا  واسررررتبدا ها وت قنيررررت اوتررررر  بالبرررر  

 الطبنيعنية.

وزار  البنيئررة والنيرراه وال راعررة  ع نيهررا تشررجني  ايسررت راع       •

ز  ل صرر ة العا ررة وتشررديد الرقابررة جلرنيرر  الاتجرران الغذامنيررة العرر ِّ

 سررت ى جرر ي   عررمت   نَِّسررعررف ع ررى الاتجرران ال راعنيررة السررت ري    

ااد ثك    ارا شر   ،ع ى الص ة العا ة و  الفان خالة رفاظا 

رمبا القط  الص ر  رد ال ارعمت   يولة شقنيقة وا  يتذ ر برب   

 اتجاتها ال راعنية لن يتركا ا  رن بنيعهرا  ررد ع رى خ فنيرة وقرت       

ع رى   الر كة است اي الاتجان ال راعنية اخلالرة بت رك الدولرة ريا    

ارراوين تهريرر  الرا عرران ضرررن الاتجرران ال راعنيررة، وقررد قررال   

ة ررن سنيشررهي  اتجاتاررا ال راعنيررة اآل  خالررة أ  الرردول   بررا رو

 ا وروبنية ترثهها لعدم  طابقتها ل ر الفان ا وروبنيةه.

وزار  الشررررو  الب ديرررة والقرويرررة واإلسررركا   يقررر  ع رررى  •

عاتقها ت ث   ساران خهرام وأخرى  صصرة ل رشرل واجلرري    

لتقرررر م برررردوراا   تع يرررر  الصرررر ة العا ررررة  ،و ارسررررة الرياضررررة

سرمت هررط ا نيررا  مبررا يتااسرر   رر  ا جرر ام اخلالررة   مجنيرر   وحت

  ااوق الر كة.

وزار  التع ررنيا اررل ا خرررى  ررا يوراررا   تع يرر  الصرر ة      •

 و ررورا   ،العا ة بداية بتطعنيا ال اي الدراسنية مبا يع ز اذا الت جره 

م ثنيهرا  قردل باياترام بالتغذيرة الصر نية السر نيرة    قالرفها و را يخ     
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بتشررجني  التبصصرران الع رنيررة   رر  الت قنيررت      هرراًموانت ، ررن غررذام 

 الص ل واإليار  الص نية والتغذية العالجنية   اجلا عان.

القطرررراع اخلرررراص  يقرررر  ع ررررى عاتقرررره لصررررنيص بعررررض   •

الفعالنيرران لتع يرر  الصرر ة  ررن بررا  السرررولنية اوترعنيررة كإقا ررة    

 سابقان ل رشل أو اجلري والارا  نان، إضاثة إ  خفض أسرعار  

بدام  الص نية وجع ها    تااول اجلرني .ال اي وال

 

  الداخالن ر ل القهنية

   الصرر ة وعالقتهررا بالعررايان الغذامنيررة وهررط ا نيررا   ررن

 ا  ر س سني ل جل.

الصررر ة والغرررذام  ررررا جانررر  اجترررراعل ةس سرررني ل جله ي     

خيفى ع ى اجلرني ا ثرا نتااوله  ن وعرام وشررا   قران مبجر عرة     

وال قاثنيرة الررمل تعطنيرره قبر ي  كطعررام يامررا   رن الق اعررد الديانيررة  

ا ثررا ن كسررع ييمت  رر ال  نتارراول الترررر بك ررر   

 كا أنه  ات  ا رل ولره تراري    غر     قاثتارا رغرا أ  نسربة        

 تاراول  يكر    قرد ه   ني   ٥ ٤الصابمت مبره السكري بازيياي ة

يتااول نره  وميكن اجل م أ  ا غ بنيرة   سبباته،  أرد بإثراط الترر

يو  تقامت    عدم جتاا  ث امده الص نية والغذامنية

وبرراف  الاطررق ثإناررا نتارراول أوعرررة نرردرك أنهررا  هررر  و ررن   

ذلك الدا   ا ني اننية وحتديدا  ةالسرن الفيه الذي يدخ  ضررن  

بعض ا كالن الشعبنية العروثةا كالعريكرة جا برا ، والبكني رة    

الررربعض يشررررب نه مبرررفر أ    مشررراي ، والفررر ل   الغربنيرررةا بررر  إ     
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 تااسررمت أ   ،أجررداينا كرران ا يفع رر   ذلررك و  يصرراب ا بررب راه 

أجداينا   يعرث ا ا وعرة ا ف ظة والع بة والعاجلة جنيانيرا  الرمل   

اا النيرر م، إضرراثة لألوعرررة السررريعة الررمل مألررب ىل جرر ما   ررن غررذا

  ضراراا ع ى الص ة العا ةأو ق ع نيها أل ابها

كررذلك ثهارراك  فهرر م شررام     ترعاررا  فررايه أ  التغذيررة    

 -حتتراج إ  إعرداي و ك نران خالرة     -الص نية  ك فة  اييا 

و  القابرر   -الطعرا يشرربه وعررام الستشررفنيان   بعررض ا رنيررا   

 د أ  ال جبان السريعة والطعام غ  الص ل جيتهرد  قرد  ه     

ان ا خررى الرمل   العروه الغرية  ن رنيل الشك  والسعر والغري

تعرر ز اسررتهالكها وخالررة اجلانرر  الررايي الررذي يهررا الكرر    ررن  

إ  الر عل بشرب  ا كر      ،الااي    ال رروو ايقتصرايية الرااارة   

الصرررر ل جيرررر  أ  يطررررال اجلهرررران القد ررررة ل طعررررام خالررررة      

القالت الدرسنية وكاثت يان اجلا عان والستشرفنيان والردوامر   

عررام الصرر ل ببسررعار    تارراول    ا ك  نيررة بتشررجني  تقررديا الط  

 اجلرني .

 قاثة اوتر  كرذلك قرد ي تشرج  ع رى ايعتردال   تاراول       

الطعام خالة   ال يما والدع ان، إذ يتا يث  الهرني و لألكر    

 رن   يثعا  رتى التبرة، ب  وتقديا ال  ا  ا وتقطنيعه بالنيد أرنيانرا  

ال  را   قب  الهنيت أو غ ه     ا   ذلك  ن ضرر ل ل  ن ل 

بنيد  ن يقد ه وا  الذي يبك  بنيده

لنيهرا اارا ارل ضررور      إالاقطة ا ساسرنية الرمل جيردر اإلشرار      

ال قاثنيرة، وضرروران   -الفص  ال اعل بمت الرارسان ايجتراعنيرة 
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الصرر ة الغذامنيررة السرر نيرةا ثررال نغررر    اررذه الرارسرران الهررر ، 

 ا ناتجهوباف  ال قىل ي نهجر ا وعرة المل ترتبط ببنيئتاا و 

و  سنيا   تص  وتعريفا  ل ص ة ثهل رس   ا ررة الصر ة   

 رالة  العالنية   إعال   بايئ الرعاية الص نية ا ولنية عام 

 ن اكترال السال ة البدننية والعق نيرة وايجتراعنيرة، ولرني   رري     

 غنيا  الره أو العج  . 

و ن اذا التعريت يتهح لاا أ  الهكني  ع ى الص ة يتجاوز 

سررال ة  ررن ا  ررراه إ  جرر ي  ا نيررا  بصرر ر  شررا  ةا  نيررل        ال

يعني  اإلنسا    بنيئة تهررن سرال ته  اجتراعنيرا   إضراثة لسرال ة      

 جسده وعق ه  ن الره والعج . 

كنيررررت تت قررررق  السررررال ة ايجتراعنيررررة   تت قررررق السررررال ة  

ايجتراعنيررة بترر ثر عررد  عاالرررا و اهررا ايسررتقرار ا سررري الررذي    

ر   ررررن التصرررردعان والفرقررررة وذلررررك بسررررن يتط رررر  محايررررة ا سرررر

هررا وحترررل أثراياررا  ررن العرر ز   مالتشررريعان الررمل تسرراعد ع ررى بقا 

ونقص ايرتنياجان ا ساسنية ةوعام، شرا ، كسام،  سركن،  

عرررالجه وكررر   رررا يهررردي ا نيرررا  ا سرررريةا كالتفكرررك مببت رررت  

ال ثر ل ره، والعات، وسر م العالقران برمت أثرراي ا سرر  ال اررد .       

جسرديا  وعق نيرا  وار  يعرانل  رن       ا الفرري لر ني    يكفل أ  يكر   

يهردي بقرام ا سرر  وورردتها كبانيرة أساسرنية          وض  أسرري  ر ر   

 اوتر .  

و ررن عاالررر  السررال ة ايجتراعنيررة  ا خرررى العررني    بنيئررة   

آ اررة  سرررتقر  بعنيرررد  عرررن شررربح ا ررررو ، والقالقررر  السنياسرررنية،  
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نيرا  كررا   وا ز ان الطاراة المل تاعك  ع رى مجنير   ارارل ا    

حيدث   بعض الردول اوراور  ةلبارا ، الرنيرن، العررا ، سر ريا،       

خله. و ررررن العاالررررر الهرررررة     إالصرررر  ال، لنيبنيررررا، السرررر يا ..   

 السال ة ايجتراعنية  اورئاا  ا ثراي إ   ستقب ها و ا حير    

 كانررران ل تقررردم ايجترررراعل والارررر  والت رررديل،     إونياتررره  رررن  

 نيال القاي ة.والفرص المل خي قها لألج

وارتباوا  بعالقة هرط ا نيرا  بالصر ة، واسرتاايا  إ   را وري      

  اسررهاتنيجنية الرعايررة الصرر نية   الر كررة، ثقررد  ألرربح هررط   

برر  اتسرر   ررداه  اا  ررراه ال  اررة والستعصررنية ارر  الررارط السررامد 

لنيشررر  كاثررة الفئرران ايجتراعنيررة وسرراعد ع ررى ذلررك عررد  ع ا رر  

ط العنيشنية المل مت   ع ا    هنيئرة لاشر م    ن أارها سنيطر  ا ها

ارررذه ا  رررراه   ررر  ةن عنيرررة التغذيرررة، والتررردخمت، واإلقرررالل  رررن  

خله. وال اقررر  أ  ا  رررراه ال  ارررة إا ركرررة والاشررراط البررردنل.. 

مت   عبئا   قنيال  ع ى الا ام الص ل لا تتط به  رن تقانيرة عالنيرة      

ر  ذلرك  ررن  التشربنيص والعرالج وور ل  ررد  العرالج،  ر   ررا يصرا      

تك فة عالنية وراجة لق ى عا  ة عالنية الهار  والتررباني .. وي ير ال   

 فه م الرعاية الصر نية ا ولنيرة وتع ير  الصر ة قالررا  واصر را        

  تقررديا العررالج عاررد الررره واخلررد ان ال قامنيررة الباشررر    رر        

التطعررنيا، وأ  ا فرراظ ع ررى الصرر ة  سرررولنية الطبنيرر  والركرر      

 ي ، ولنيسىل  سئ لنية  شهكة    أثراي اوتر .الص ل أو العنيا

و  السنيا  ذاته يبدو واض ا  أ  ضبط وحتسمت هط ا نيا  

وتغني   قاثة العني  الني  ل والعايان س و يك   لره آ رار كرب      

ع ررى الفررري واوتررر  والدولررة وايقتصرراي ةتكررالنيت تعرردي  هررط     
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ج والعاايررة  ررن تكررالنيت العررال   ق ررنيال  ا ا نيررا  ي تشررك  إي جرر م  

إي أنرره يبقررى اارراك أارنيررة ل جرر ي   الصرر نية لهرر ايا اإلاررراله 

إجرررامان تا نيرنيررة ارردي  تقرر ي بشررك   رسسررل لهمجررة اررذه       

القااعرررة  ره ال اقررر  مبرررا اررر  أك رررر  رررن الاصرررني ة والررر عن.      

سررراىل ا ادسرررة الروريرررة  حتوكر رررال ع رررى ذلرررك أنررره لررر رن إذا   

ىل   م ة قاثة ورقابرةه ق َّر  قىل أن رة الرور بِّةالش ارع والطر ه وُو

ىل التكررالنيت الصرر نية والعالجنيررة بشررك  كررب ..   ا رر ايث وق َّرر 

 ق رنيال   ا ي جر م إوتكالنيت حتسن الطرر  ورقابرة الررور ي تشرك      

  ن تكالنيت العالج والعااية الص نية له ايا ا  ايث. جدا 

وإذا كرا  هرط ا نيرا   ارذ الصرغر والعرايان الغذامنيرة تررر ر        

ثإنرره  ، ال العرررر وخالررة عاررد ا نكررف   السررن  ع ررى رنياتاررا ورر 

يبقى  هرا  اياترام برال عل وال قاثرة الصر نية  ارذ الصرغرا ا  رر       

الذي يتط   تهاثر جه ي عد  جهان    وزار  الص ة   ر   وزار   

التع ررررنيا، ووزار  الرررر اري البشرررررية والتارنيررررة ايجتراعنيررررة، ووزار    

ر  اإلعرررالم، ووزار  الشررررو  الب ديرررة والقرويرررة واإلسررركا ، ووزا  

ويعرد الهكنير  ع رى     ايقتصاي والتبطنيط، ووزار  الالنية وغ ارا 

ال قايررة  ررن ا  ررراه وباررام ن ررام قرر ي ل رعايررة الصرر نية ا ولنيررة      

مب ابرررة ب ابرررة ا  رررا  ل ررضرررى إ  جانررر  الهكنيررر  ع رررى هررراذج    

الرعايررة خررارج الستشررفى، وترر ث  ا يوان الرقرنيررة ةالتطبنيقررانه    

لذاتنيررررة ل ررضررررى وال قايررررة  ررررن ا  ررررراه والرعايررررة  ل بررررد ان ا

التص ة، ثهرال  عرن يعرا تر ومت تصراني  ا يويرة وا جهر   الطبنيرة         

 ع ى حن  ثعال.  
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أناا  اجة  اسرة وجراي  إ  إشراعة هرط رنيرا  لر ل        كرا

  شرررتى  ارررارل رنياتارررا ةالطعرررام، الاررر م، الرياضرررة، الهثنيررره،     

، سررراعان نالعالقرران ا سررررية، أسررالني  التعا ررر   رر  الشررركال   

خله وذلررك ل  قايررة  ررن السرر  كنيان اخلاوئررة  إالعررر  واإلنتاجنيررة... 

ا سررني ثر  رر ،والهررار    رنياتاررا، ول عررني    هررط رنيررا  لرر ل 

افررق   العررالج والتبانيرر   ع ررى ا ك  ررة  اليررمت الريرراين الررمل تخ  

و صرررراريت الكاث ررررة والسررررج     رالررررة تعرررراول الك رررر ل     

حنترررراج تهرررراثر اجلهرررر ي وزرع العررررايان الصرررر نية   و ،والبرررردران

 الس نيرة   ا وفال  اذ نع  ة أظفاراا.

 

 .ايسهاتنيجنية الص نية وتع ي  ال قاية ضد الباور الص نية 

تسررعى ايسررهاتنيجنية الصرر نية ا النيررة   الر كررة العربنيرررة      

السررع يية ضرررن برررا   الت رر ل الرر وي   القطرراع الصرر ل وثقررا   

إ  تع ير  ال قايرة ضرد البراور الصر نية،       لرؤية الر كرة  

ويتهررررن زيررراي  قررردر  ن رررام الصررر ة العا رررة ع رررى إيار  ا ز ررران   

ع رق بالصر ة ال قامنيرة    الص نية جانبمت أساسنيمت  اجلانر  ا ول ويت 

العا ة   ر  الر عل والتطعرنيا ل  رد  رن التعرره لأل رراه العديرة         

وغرر  العديررة. أ ررا اجلانرر  ال ررانل ثنيتع ررق بالتعا رر   رر  ا ز رران         

 الص نية مبا   ذلك التعا      ا وبئة والك ارث الطبنيعنية.

و  إوررار ايسرررهاتنيجنية الصرر نية السرررع يية يهرردو  شرررروع    

لصررر نية الررر وي إ  تقرررديا الرعايرررة الصررر نية     هررر ذج الرعايرررة ا 

ل رستفنيدين  ن اخلد ة   الر كة، مبرا يكفر  أع رى  سرت يان     
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اجل ي  والكفام  ل رسرتفنيد. كررا يقر م بت قنيرق  فهر م ال قايرة،       

ويرر ثر البنيئررة الهانيررة ا   رر  ل رررراري الصرر ل، ويراعررل  شررروع     

الارررر ذج راجرررة اخلرررد ان الصررر نية   الر كرررة لت قنيرررق خطرررط  

،  رن خرالل   وأارداو رؤيرة    برنا   الت  ل الر وي  

 باير  تتاراول ا ن ررة السرتة لارر ذج الرعايرة الصر نية        تطبنيق 

 ا ديل وال 

الرعايررة ال قامنيررة  ويسررتهدو ا فرراظ ع ررى الصرر ة اجلنيررد       -

 ثراي اوتر .

الرعاية العاج ة  ويستهدو   اجهة الشكالن الطارمة. -

ة  ويسرتهدو ا صر ل ع رى أثهر  الاترام       الرعاية ايختنيارير  -

ل عر نيان القرر .

رعاية الاسام وا وفال  ويسرتهدو تقرديا اخلرد ان الا عنيرة      -

 اتمت الفئتمت    ضرا  إ ا  ا وفال بب ا .

رعايررة ا  ررراه ال  اررة  ويسررتهدو تقررديا الرردعا والسرراند   -

ل تعاي     ا  راه ال  اة.

و ت ث  أثه   سرت يان الرعايرة   الرعاية الت طنيفنية  ويستهد -

وأك راا رساسنية    رار  العرر التقد ة.

وع ى الرغا  ن ولت ه ذج الرعايرة بك نره ن ا را  لر نيا      

مش لنيررا  ي رريب ايرتنياجرران الصرر نيةا إي أ  تافنيررذه سررنيتط   يعررا     

الع ا   الركاة ل تطبنيق، والتر  رة    شراركة القطراع اخلراص     
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وشررررررام اخلرررررد ان، وا  كررررررة وبرنرررررا   الهررررررا  الصررررر ل 

 وا ن رة، والص ة اإللكهوننية، والق ى العا  ة

 

  التغذية السريرية وأارنيتها ضرن ايسهاتنيجنية الص نية

 ه.-أ اام جام ة ك رونا ةك ثنيد

يعررد ع ررا التغذيررة  ررن الع رر م الطبنيعنيررة الررمل تهررتا ع ررى حنرر      

ق نيرنيررة  ولقررد أ بتررىل ا  رراث ا  نيررة واإل ،ارردي بصرر ة اإلنسررا 

والعالنيررة   السررا ان ا خرر   الرردور اجلرر اري ل تغذيررة السرر نيرة       

وأ راا ع ى الص ة والساعد    الشفام  ن العديد  رن ا  رراه   

اخلط   أو السنيطر  ع نيها، و ن ارذه ا  رراه الا بران الق بنيرة،     

والسررركتان الد اغنيرررة، وبعرررض أنررر اع السرررروا ، والسررركري،   

ف اختصالل التغذية السرريرية  رن   وأ راه الكبد وغ اا. ويعت

ا شررباص السررئ لمت عررن تقررديا الرعايررة الغذامنيررة ولررذا ثع ررنيها        

ترمجررة ع ررا التغذيررة إ   هرراران عر نيررة تسرراعد   تع يرر  التغذيررة   

الص نية ل فري واوتر . ثفل  ت ت ثروع الط  العالجل كر  ا   

لرر نية ناجتررة عررن خطررب   التغذيررة  ن ررا ي اجرره ا وبررام  شرركال

سررر اًم بررراإلثراط أو بالقصررر ر،  رررا يرررر ر بشرررك   باشرررر ع رررى    

 ال ظامت ا ني ية لع ا أجه   اجلسا .

ول تغذيررة السررريرية ةالعالجنيررةه يور  ررر ر   حتسررمت لرر ة     

اوتررر ، ويارراط بقسررا التغذيررة السررريرية   الرسسرران الصرر نية   

، تقررديا خررد ان العررالج الغررذامل وايستشررار  إ  مجنيرر  الرضررى    

خررد ان الف ررص الغررذامل، والتقنيررنيا والت  نيرر  الغررذامل      وتقررديا 
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ل ررضررى  ررن  ت ررت الفئرران العرريررة، واختنيررار خطررة ال جبرران       

 الغذامنية الص نية المل ت يب ارتنياجان الرضى الطبنية وال قاثنية.

العررا  مت   وويعررد  ررن واجبرران أخصررامل التغذيررة السررريرية   

يرررار  مجنيررر  عنيرررايان التغذيرررة وأقسرررام الرضرررى   الستشرررفنيان  ز 

رشراي الغرذامل ل ررضرى وكرذلك     الرضى وبال اسرت اام وتقرديا اإل  

ل ررضى الراجعمت لعنيراي  التغذيرة ورسرا   رشرر كت رة اجلسرا      

رشاي الغذامل وعر  تقنينيا غذامل  الة الريض وت  نيق اإل

الفريرررق الطررريب ع يتررره    . و راثقرررةالرررذي ل تقدميررره ل ررضرررى  

واسررتالم الالر رران ررر ل التغذيررة وررر ل ال جبرران القد ررة و رردى 

والتبكرد  رن    رضا الرضى عاها وتقديا اإلرشراي الغرذامل الرالزم   

وااولررة تفررايي ا غذيررة الررمل  ،عرردم وجرر ي تررداخ  غررذامل يوامررل

ل ررضررررى شررررديدي   تررررر ر ع ررررى ا تصرررراص الرررردوام وخص لررررا     

 ره غذامنيرررة ع رنيرررة خالرررة بكررر   خررر . وعرررر  نشررررانلررابان اإل

وترردقنيقها  ررن خررالل جلاررة  تبصصررة، وعررر  نشرراوان تغذويررة        

 تبصصة والشراركة برالرمتران الداخ نيرة واخلارجنيرة والردوران      

اخلالة بتغذية الرضى  ن خالل  اوبرة  ديريرة التردري  الفري     

 وا ص ل ع ى ال اثقان الالز ة .

د مترررىل ال اثقرررة ع رررى ون ررررا   ارنيرررة التغذيرررة السرررريرية ثقررر

اجلرعنيرررة السرررع يية ل تغذيرررة السرررريرية  رررن قبررر  ا نيئرررة السرررع يية  

 -وقبرر  ذلرررك التررراري  - ل تبصصرران الصررر نية   عرررام  

التغذيررة السررريرية نررايي التغذيررة السررريرية     أنشررب بعررض أخصرراملِّ  

 ،عاً را  التاب  لك نية الط  عا عة ال ك سع ي  اذ  را يقرار    
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ل ارر  تع ير  يور التغذيررة السررريرية   إيار   كرا  ا رردو الرمنيسر  و

بررمت   ا  ررراه وال قايررة  اهررا، وزيرراي  العرثررة الع رنيررة والهرراران      

 العا  مت    ال الرعاية الص نية وكذلك ال عل العام .

أيهررا  ثقررد أولررىل الر كررة العربنيررة السررع يية عاايررة كررب       

نية ل اجهرة  سنيرا   إوار ايسرهاتنيجنية الصر    بالتغذية السريرية ي

ه، رنيررل ألرردرن اإليار  العا ررة -جام ررة ك رونررا ةك ثنيررد

ل تغذية بر زار  الصر ة عرد  تعرا نيا وييمر  ت جنيهنيرة بهردو تقرديا         

غذام لر ل  ااسر  ل ررضرى والكر اير الصر نية وغ ارا سر ام        

  الستشفى أو   أي  كا  آخرر ةا جرر الصر له ل تعا ر   ر       

ويرج  ااتررام الر كرة   ه. -راين اإللابة مبره ةك ثنيد 

ة إ  أ   يعا التغذية  هرا جلرنير  الرضرى    ريال فىل بالتغذية السري

وخالة أولئك الذين حيتاج   إ  رعاية ررجة     الرضى الذين 

يعررران    رررن قصررر ر أو ثشررر    اجلهررراز التافسرررل بسرررب  ثررر وي 

لررذا جيرر  ع ررى ا وبررام أوي   اه-ك رونررا السررتجد ةك ثنيررد 

لت ديرد   اى اإلجهاي    رريض يعرانل  رن رالرة ررجرة     تقنينيا  ست 

ارترال تدا ر ا الة التغذوية ولتقنيرنيا ا اجرة اإلمجالنيرة ل رعايرة     

التغذويرررة الك فرررة بالتاسرررنيق  ررر  أخصرررامل التغذيرررة  ررر  التقنيرررد      

وخرالل   مبست   ان ا راية الشبصنية عاد تقنينيا ا الة الغذامنية

ل التغذيرررة ه، قرررد يخط ررر   رررن اختصالررر  -جام رررة ةك ثنيرررد 

السرررريرية كررررراري  عتررررد تقرررديا الرعايرررة التغذويرررة لرضرررى      

تقنيرررنيا ا الرررة الغذامنيرررة ولطرررنيط ال جبررران وه، -ةك ثنيرررد 

واختنيار الست هر الغذامل الااس  و تابعة رالة الريض التغذوية 
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و راقبررررة الرعايررررة اآل اررررة واجلرررر ي    الستشررررفنيان وا رررراجر      

ة السررريرية الرردعا الغررذامل    ويقرردم اختصالررل التغذيرر    الصرر نية

التغذيرررة والتررررريض   بالتعررراو  والتاسرررنيق  ررر  ا وبرررام وأخصررراملِّ   

وجي  ع ى ك   شارك   الرعاية التغذويرة التبكرد    والصنيايلة

 ررن أ  ال اجبرران الررمل يررتا تافنيررذاا تقرر  ضرررن نطررا   ارسررته        

لذلك     كنيفنية تقنينيا ا الة الغذامنية  وأنه ت قل تدريبا  ،الفريية

 رررراه ا رجرررة بالعاايرررة الركررر   والتعا ررر   ررر   سرررت   ان    لأل

كرررا جير  أ  يرتا ترردري  اختصالرل التغذيررة     ،التغذيرة ا نب بنيرة  

اخلررررف  ا رررردوي    رعايررررة الرضررررى وتشررررجنيعها   يالسررررريرية ذ

 ولهرا  ا تالكها الكفام  ال اض ة وال  قة  يام الاشاطه.

 

  الصرر نية   آلنيرران حتقنيررق ا  ررر ال ررر ي لالسررهاتنيجنية

 اوتر .

يالرن أنه وثنيرا خيص حتقنيق ا  رر ال رر ي لالسرهاتنيجنية    

 ، ا ول  لرررر ل ا   هابطررررثاالصررر نية   اوتررررر ، ث رررررة اررررد 

والتررر خى  رررن ايسرررهاتنيجنية  وقرررامل، وال رررانل  اجترررراعل  قرررا  

الصرر نية تع يرر  لرر ة اوتررر  السررع يي وال لرر ل برره إ  أثهرر    

صر ل سرني رل الررم  رن العاجلران      رال  كنا ثارط ا نيرا  ال 

وحن رى   ،و ي ة ا  د وباا ة التكالنيت والرمل قرد تكر    رلرة    

مبجتررر  لرر ل حينيررا أثرررايه ثنيرره رنيررا  أورر ل ويك نرر   أك ررر       

إنتاجنيررة ويتركارر    ررن تقررديا  ارراث  ع ررى الصررعنيد ايقتصررايي.     

 بعكررر  اوترررر  غررر  الصررر ل، الرررذي يك رررت الدولرررة أعبرررامً      
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ولكرل نسرتطني  ب ر   ا ردو، ع نيارا       ااا ةاجتراعنية واقتصايية ب

السعل ا  نيل لت قنيق  ا ي ل

أول رررا  الررراذ الترررداب  التر ي نيرررة والتشرررريعنية ل اجهرررة ازييررراي  

تكالنيت التقدم الع رل وا تالك التكا ل جنيرا الطبنيرة، و  اجهرة    

الررتغ ان الدمي غراثنيررة الت قرر  ررردو ها   السررع يية،  ررن رنيررل    

الار  السكانل السترر وارتفاع العرر الت ق  ل سركا ، وأهراط   

كررا  راه غرر  السررارية السررتجد      ا  ررراه الت قعررة  سررتقب  ا  

والرررمل حتتررراج  عاجلرررة  سرررترر ا لرررذا  رررن الرررالزم تطررر ير الا رررام    

الصرر ل وإجرررامان الرعايررة الصرر نية وهاذجهررا بشررك   سررترر     

رتى ت يب ايرتنياجان السترر   ريم الرضى. 

  حتقنيرررق العدالرررة   تقرررديا الرعايرررة الصررر نية لكاثرررة      اننًيرررا

إتاررة ال لر ل إلنيهرا، وإ كاننيرة تبرايل      الشع ، واذا لن يتا إي ب

الع   ان بطريقة آ اة وسه ة الفها و تاررة ل جرنير  وبغرض الا رر     

عررن ال قرر  الررذي يعنيشرر   ثنيرره، وعررن  سررت ى تع ررنيرها أو وضررعها   

ايجتراعل وايقتصايي

    اجهة أاا الت ديان الرمل ت اجره الا رام الصر ل        الً ا

الر كة، والمل  ن أارها

التصاعد ا امر    التكرالنيت الرمل تهتر  ع رى تقرديا        ارت ام -

الرعايررة الصرر نية، إ  جانرر  تبانيهررا لبرردأ حتسررمت جرر ي  ا نيررا         

والرعاية الص نية.
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تغرررني  الطريقرررة الرررمل يعرررني  الاررراي وثقهرررا، إذ يابغرررل ع رررى        -

السع ييمت أ  ي يردوا  رن يرجرة وعرنيها لقنيررة الصر ة وأ  ال قايرة        

خ   ن العالج

عرررا       القطررراع الصررر ل كنيفنيرررة التعا ررر   ررر    أ  يرررتع ا ال -

تقانيررران الع   ررران والت الررر  و  اكبرررة  رررا يسرررتجد ثنيهرررا  رررن        

إ  جانررررر  اسرررررتبدام تقانيررررران الصررررر ة   ،حتررررردي ان وتشرررررغني ها

اإللكهوننيرررة، والتطررر ران وج انررر  التقررردم اجلديرررد  والكررر      

الرتقبة    اين الب  ث الص نية والطبنية

السنياسران الصر نية السرتقب نية ع ررى       يابغرل أ  تركرد  رابًعرا 

 ا ي ل  

ضرا  تقديا  راك  الرعايرة الصر نية ا ولنيرة ضررن  عراي        -

رثنيعرررة اجلررر ي ،  رررن خرررالل يعرهرررا بالعررردي الرررالزم  رررن ا وبرررام     

السريريمت والهانيمت الص نيمت وايجتراعنيمت اآلخرين.

ت سررني  نطررا  الرعايررة الصرر نية الررمل تقررد ها اررذه الراكرر ،  -

خد اتها لتشر  ال اي التشبنيصنية واخلرد ان لألشرباص   وتط ير 

 ررن  جديررد   الررذين يعرران    ررن ا  ررراه ال  اررةا لتشررر  أهاوررا     

بقصد ا د  ن الترراي العرالج خرارج الدولرة إضراثة إ        ،الرعاية

سال ة الرضى. 

ا خذ   ا سربا  الترداب  الالنيرة الكفني رة بتر ث  ا ر اث         -

 ي     راك  الرعاية الص نية ا ولنية.لتقديا رعاية عالنية اجل

ازييررراي ا اجرررة لاقررر  الرعايرررة الصررر نية خرررارج الستشرررفنيان   -

لتصرربح أقررر  إ  الرضررى   ال اقرر  اوترعنيررة، وإتارررة ال لرر ل  
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إ  اخلررد ان، وقصررر أوقرران اينت ررار عاررد اإلرالررة وعاررد ت قررل     

العالج.

ل  ارة  تط ير الدعا اوترعل ل ررضى الصرابمت برا  راه ا   -

والافسنية.

يابغررررررل أ  يختَ،رررررر ج الرررررردعا اوترعررررررل والرعايررررررة الصرررررر نية  -

 ررن أجرر   ،بالستشررفنيان ذان الرعايررة التبصصررنية رثنيعررة السررت ى 

ضرا  ايعتراي ع ى الذان وايستدا ة ل ا ام الص ل

و رررررررن نارنيرررررررة أخررررررررى يالررررررررن أ  اين ررررررررة وا يلرررررررة      

الررمل جيرر  اتباعهررا   تقررديا اخلد ررة  ايسهشررايية

 ررررن تقنيررررنيا رالررررة الررررريض واإلجرررررامان الطبنيررررة      ا الطبنيررررة برررردم 

ق بشررك  كا رر    طبلررلكاهررا ي تخ  ا  جرر ي  عالنيررا   

، و اها عدم اتباع التع نيران الطبنية البانيرة ع رى الرفاامت      ا نيا 

وبالتررررالل حيرررردث  شرررركالن     ،تقنيررررنيا كرررر    ررررن ا رررراين 

بنيص و ن  ا العالج وعرر  الفريرق الطريب بشرك   تكا ر       التش

ثبغ    رضرى ا  رراه    ،راين ل عنيايان البتصةو ن ضراه اإل

ال  اررة ي حيررال   ل تبصصرران ا خرررى رسرر  ا ن رررة وا يلررة       

 .ايسهشايية 

و ن الها   إوار ايسهاتنيجنيان الص نية الهكني  بشرك   

الطبنيرة  رن خرالل الت قنيرت ةل ررارسرمت       أكف ع رى بررا   ال قايرة   

الص نيمت ول رجتر ه ويادرج ضرن ذلك 

إيخرررال بررررا   ال قايرررة وتع يررر  هرررط ا نيرررا  ضررررن القررررران   •

الدراسنية بالذان ل ك نيان الص نية
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لصنيص وتفعني  عنيايان ال قاية وهط ا نيا  والطفر  السر نيا    •

   راك  الرعاية الص نية ا ولنية.

 رررى اوترررر  السرررع يي عرررن  سرررببان    إجررررام  ررر ث وبنيرررة ع   •

ا  راه ال  اة

 أيها  ثإناا  اجة إ    

إعطام ا ول ية الكاثنية ل فا   الصر نية ال قامنيرة مبفه  هرا     •

الشا        برا   التطعنيا الشرا   وبررا   نشرر الر عل الصر ل      

وال عل الغذامل الص نيح وبرا   الكشت الدوري لك  ثرري  رن   

 تابعة ا ر  واجلامت، اذه ا ول ية ظراار   أثراي اوتر  وبرا   

  اسهاتنيجنية ال زار  لكن  رن الهرروري أ     -وه ا رد  -

ي أ  تكر   قالرر  ع رى    ، تص  إ  ك  ثري  رن أثرراي اوترر    

 سكا  الد  الكفى. 

وبنيعرة الرفا   ال قامنيررة ووريقرة عر رها البعنيررد  الردى تفتقررد       •

رصرررامنية ا  الدراسررران اإلكررررا تفتقرررد إ  غنيررر  ،بريرررق اإلعرررالم 

 الدقنيقة وال  قة والمل قد تر ر   رث  ال عل ونسبة اياترام.  

 ضرور  تع ي  ل ة اوتر  الدرسل والبنيئة الدرسنية. •

باام برا   ت ع ية خالة لأل رراه ال  ارة  نيرل يسرتهدو      •

 ك  برنا    ن اذه الفا   الفئة المل يك ر ثنيها انتشار الره. 
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 الت لنيان

تع يررر   فهررر م هرررط ا نيرررا  الصررر ل   الرررفا   واخلطرررط    -

 وايسهاتنيجنيان ال وانية مبا حيقق  بايران رؤيرة الر كرة   

وج ي  ا نيا .

ايسرررتفاي   رررن التجرررار  العالنيرررة الااج رررة   بررررا   تع يررر    -

الص ة وج ي  ا نيا .

تطبنيررق ا يلررة ايسهشرررايية العترررد   رررن اجلهرران الصررر نية      -

ال الرعاية الص نية وال قاية  ن ا  راه.البتصة    

الهكنيررر  ع رررى بررررا   ال قايرررة الصررر نية وتع يررر  الصررر ة         -

وإيراجهررا   الارراا  التع نيرنيررة   كرر   راررر  التع ررنيا وترردري         

أثراي اوتر  ع نيها مبا يااس  ك  ثئة.

إيراج وررر  هرررط ا نيرررا  الصررر ل ضررررن  اررراا  الك نيررران   -

الص نية بالر كة.

نيئررة الدرسررنية وتع يررد الطررال   ررن الراررر      تع يرر  لرر ة الب  -

ا و  ع ى اتباع الرارسان الص نية ا نياتنية كراه  رنيا .

 ،تع يرر  ال قاثررة والرارسرران الصرر نية وايجتراعنيررة ل رجتررر   -

مبررا حيقررق السررال ة ايجتراعنيررة ومبررا يتااسرر   رر  تعررالنيا يياارررا         

وقنيراا وعاياتاا وتقالنيدنا الق مية.

قطاعررران ا ك  نيرررة العانيرررة ل ضررر  تهررراثر اجلهررر ي برررمت ال -

وتطبنيق اسهاتنيجنيان تع ي  هط ا نيا  الص نية السع يي.
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لصرررنيص عنيرررايان وررر  هرررط ا نيرررا     راكررر  الرعايرررة   -

الص نية ا ولنية والستشفنيان.

الهكنيرررر  ع ررررى برررررا   الت عنيررررة بتع يرررر  أهرررراط ا نيررررا     -

الصررر نية   وسرررام  اإلعرررالم وإبرررراز أهررراط السررر  ك الصررر ل   

رعارررا السرررع يي وتع ي ارررا   نفررر ي أبارررام اوترررر  وإيهررراح    ت

وسام  ال قاية  ن الرارسان الهار  بالفري واوتر .

إبراز يور ركام  هط ا نيا      التغذية الص نية والاشراط   -

البدنل وتا نيا ا نيا  والا م والعالقان ا سرية واوترعنية.

إجررررام ا  ررراث والدراسررران العانيرررة بتع يررر  هرررط ا نيرررا         -

الصرر ل   اوتررر  السررع يي ورثرر  ت لررنياتها ل جهرران البتصررة    

لتطبنيق  ا يااس   اها.

ضرور  العر  ع ى محاية اوتر   رن الرر ران السر بنية ع رى      -

الص ة اجلسراننية والافسنية وايجتراعنية.

  الصاير والراج

الدلني  التعريفل بفا   الت ر ل الر وي   القطراع الصر ل       -

.وزار  الص ة، الر كة العربنية السع يية، 

اسهاتنيجنية وزار  الص ة  الر كرة العربنيرة السرع يية،  تراح      -

ع ى ال ق  اإللكهونل  

ة الصرر نية   الر كررة  او رر  الصرر ل  اسررهاتنيجنية الرعايرر -

السع يي، الر كة العربنية السع يية، ي. ن.

https://www.moh.gov.sa/
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عبدالع ي  الع را   التغذية السرريرية ةالعالجنيرةه ويورارا       -

حتسرررررمت لررررر ة اوترررررر ،  تررررراح ع رررررى ال قررررر  اإللكهونرررررل      

 

السرررررريرية   ستشرررررفى ال رررررك ثنيصررررر       خرررررد ان التغذيرررررة  -

التبصصل و رك  ا  اث،  تاح ع ى الرابط اإللكهونل 

 

   تررراح ع رررى ال قررر    اجلرعنيرررة السرررع يية ل تغذيرررة السرررريرية    -

 اإللكهونل  

قسررا التغذيررة السررريرية، ك نيررة الع رر م الطبنيررة التطبنيقنيررة،       -

غررررر  ،  تررررراح ع رررررى ال قررررر  اإللكهونرررررل       -جا عرررررة ا زارررررر 

التغذية السريرية  الشرو  الصر نية بر زار  ا رري الر وي،      -

الر كة العربنية السع يية،  تاح ع ى الرابط اإللكهونل 

ة واجبرررران أخصررررامل التغذيررررة السررررريرية  اخلررررد ان الطبنيرررر  -

ال كنيررة،  دياررة ا سررمت الطبنيررة، الر كررة ا ريننيررة ا امشنيررة،      

 عرا ،  تاح ع ى الرابط اإللكهونل  

https://ae.linkedin.com/
https://ae.linkedin.com/
https://www.kfshrc.edu.sa/ar/home/hospitals/jeddah/nutritionservicesj
https://www.kfshrc.edu.sa/ar/home/hospitals/jeddah/nutritionservicesj
https://sscn.info/#About%20SSCN
https://sscn.info/#About%20SSCN
http://www.alazhar.edu.ps/
http://www.alazhar.edu.ps/
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-يلنيرر  التغذيررة السررريرية أ اررام جام ررة ك رونررا ةك ثنيررد    -

لر كرررة العربنيرررة   ه  اإليار  العا رررة ل تغذيرررة، وزار  الصررر ة، ا  

.السع يية، إبري  

  .  الشارك 

ضررنيت الع رررا  ةي. عبرردالع ي  ال رقررة الرمنيسررة والعقبرر       •

 .ي. عب  برارمت، أ. ي.  ها الانيت، ال تقىه

 إيار  ا  ار  ي.  اجد الغرييب •

 الشارك   با  ار والااقشة  •

 ي. خالد الرييعا   -

 . ثام   العجرون أ -

 .  ها عقني   أ -

 ي. محنيد الشاجيل  -

 ي. خالد الاص ر -
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 كشاف األعالم

 

 

 

 

 23 أمحد بن س نيرا  الراج ل -

 28  ارد بن س را  -
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األماكنكشاف 

 30، 27 اإل اران -

 31 أ ريكا الشرالنية -

 74، 67، 66، 34أوروبا  -

 31 أوروبا الغربنية -

 27الب رين  -

 74، 67، 24 بريطاننيا -

 80 الس يا   -

 80 س ريا  -

 80 الص  ال  -

 80 العرا   -

 27 قطر -

 74، 66كادا  -

 27 الك يىل -

 80 لباا  -

 80 لنيبنيا  -

 34، 33 ال ييان الت د  ا  ريكنية -

 80 النيرن  -
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 د. فهد العرابي احلارثي-

 
- 

 
 ها نيئة رمني ة  عالل الفريق عبداإلله الصاحل-
 أ. ابراانيا ناظر-
 الت جيري أ. بسرة   يد-
 م. خالد الع را -
 سعنيد الغا ديي. -
 ي. عفاو ا نسل-
 ي. عبداه بن لاحل ا ر ي-
 أ. ثهد ا محري ةا  مت العامه-
 ي. لا ة آل ش ي -
 ي. ث زية البكرأ. -
 أ. يرا الاالر-
 ي.  الم ا قني -
 أ. ااام الس ط-
 ي. وثام الرشنيد-

ي. وثام ونيبة-

 
 .األمانة العامة-
 .جلنة قضية األسبوع-
 .جلنة التقارير-
 .أسبار" ملتقىاللجنة الت ضريية للقاء السنوي "-
 إدارة احملتوى.-
 اللجان املؤقتة.-
 خدمات إدارية مساندة.-

282015  
 إحدى مبادرات مركز أسبار

م1994تأسس عام   


