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t مــــديــــقـث 
 ،ِها ُٔجدي أضبار اًددوًي عٌدم ُددار عداَ ُ دميعزض هذا اًجلزيز أهّ األٓػطة اًجي ٓظ  

 8118ُئثِز أضبار اًددوًي  هذٖ األٓػطة، وأهِهااًيها  حوأًجائص واًجىصيات اًجي خٌص
بِا ث ِٔه ُٕ سٌطات ٓلاع وُظاضزات وورع عٍِ، اًدم سآدا اًعديدد ُدٕ األٓػدطة 

  ّ هاًِظاضدزات  ُددار اًعداَ فدي اطدار فعاًيدات ُٔجددي أضدبار اًددوًيثٔظيِهدا عٌدم  اًجي ثد
  .، واًجي ثطجشيا ًجىصيات اًِئثِز وثٔطشّ ُع ُخزساثهوورع اًعٍِ

ُٔجدي أضبار اًددوًي  د  ع  وي   
 اي  اكجصدددداد اثِز  ُددددئ  8118
ٔ  ي   اي  ثِٔى م بددعّ ُػدزوع ع
ي اًػددداٍُ واًطدددزيع اًجظدددى  

 واكجصددددددادٓظددددددى ُشجِددددددع 
اًِعزفدددددة فدددددي اًٌِِودددددة 
اًعزبيدددة اًطدددعىدية، وبيددداْ 
اًعالكدددددة اًِجالسُدددددة بددددديٕ 

واًجِٔيددة  ُشجِددع اًِعزفددة
ددددداًِطدددددجداُة، هِدددددا ي    ٔ م ع

باضجبصار دور اًِعزفة فدي 
رفددددددع هلددددددا ة اًلطاعددددددات 

وكدرثها  اإلٓجاسية واًخدُية
ًجظىيددددددددددٍ  االضددددددددددجيعابية

اًِعزفدددددة اًددددددم اكجصدددددداد، 
اًجشدددار   الضدددجلادة ُدددٕوا

اًعاًِيددددددددة أًاسظددددددددة  ات 
 علدددددوكددددد ثددددّ  .اًعالكددددة
 8118اًدوًي  أضبار ُٔجدي

ثظددددددددح عٔددددددددىاْ:  عصددددددددز 
اًطدددددددعىدية  -اًِطدددددددجلبٍ

ا ، وسدددا  أًِجددددي فدددي غدددد  
دد  ِ ا ُددع دورثدده اًذاًذددة ُٔجظ

رإيددددددة اًٌِِوددددددة اًعزبيددددددة 
 باكجصدداد يددٔعّ ُشجِددع طيددى ، عِددادٖ ُطددجلبٍصددٔاعة  اًددم ، اًزاُيددة8131اًطددعىدية 
 االكجصداد فدي واًجٔدىع ثددفع باًجِٔيدة اًجدي واألهددا  اًجطٌعدات ُدٕ سديد وسيٍ ُشدهز،
 .وُذِزة هبيزة ُطارات اًم واًِىارد

املنظور امعاملٍ : امححدًاث وامحوقعاث يف املجال 

 امدويل مندراساث املسحقبنٌت
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اًددم: اضجػددزا  ُطددجلبٍ اًلطاعددات  8118ُددٕ هٔددا فلددد هددد  ُٔجدددي أضددبار اًدددوًي 
ة، اًجلٔيدة، اًبيئدة، ؤُاكػدة أهدّ اًجظدديات اًجدي اًزئيطية اًجاًية: اًجعٌيّ، اًصظة، اًطاكد

ثىاسدده اًلطاعددات اًظيىيددة، واكجددزاض آًيددات عِددٍ ًِىاسهجهددا، ورضددّ خارطددة طزيددم ًٌبددزاُص 
 اًجِٔىية ثولٍ أًهىض بِطجىي آجاسية اًلطاعات اًزئيطية وثظليم ُطجلبٍ ُػزق.

اًعديددد ُددٕ  آبذلددح عددٕٓجددائص وثىصدديات عددٕ  8118وكددد أضددلز ُٔجدددي أضددبار اًدددوًي 
ٓدىفِبز  6-2)عٌدم ُددي دالددة أيداَ اًشٌطات واًِظاضزات وورع اًعٍِ اًجدي ثدّ علددها 

بزعاية صداطا اًطدِى اًٌِودي األُيدز فيصدٍ بدٕ بٔددر بدٕ عبدد اًعشيدش أُيدز ُٔطلدة ( 8118
ا ُٕ  91بِػارهة  ،اًزياض لدت ، طير دوًة طىي اًعاًّ 19ُجظدد  ورع  6سٌطدة، و 18ع 
 .ال  عٕ اًٌلا ات وأًدوات وثبادي اًِعار  واًخبزاتُظاضزات، ف  8عٍِ و

، وأًجددائص واًجىصدديات اًجددي 8118ويطددجعزض هددذا اًجلزيددز أٓػددطة ُٔجدددي أضددبار اًدددوًي 
دور ُزهدش أضدبار فدي ثػدويٍ ُطدجلبٍ اًٌِِودة خٌصح اًيها، طير يعزض اًلصدٍ األوي 

 دِٔها ُٔجددي أضدبار ، ُٕ خالي عزض أهّ األٓػطة واًِبدادرات اًجدي ثاًعزبية اًطعىدية
دد8118اًدددوًي  ا ًالثشاهددات اًِطددجلبٌية واالبجوددار فددي ، ويعددزض اًلصددٍ اًذددآي ٌُخص 

هاًصظة واًجعٌيّ واًبيئة واًطاكة واًجلٔية، ُع اًلدا  اً دى   ؛اًلطاعات اًظيىية اًِخجٌلة
، وُطجلبٍ اًىظائف. ويجٔداوي اًلصدٍ اًذاًدر ُشداي ًٌِطجلبٍ ًِظاهز االسجِاعيةعٌم ا
، وصددىرة اًِطددجلبٍ أًِػددىد ؤداة إلعددادة ثػددويٍ اًِطددجلبٍهددضددات اًِطددجلبٌية اًدرا

وخارطددة  8131ًٌٌِِوددة اًعزبيددة اًطددعىدية ُددٕ خددالي رإيددة اًٌِِوددة اًعزبيددة اًطددعىدية 
 وآًيات ثظليلها.  8131 اًطزيم ًجظليم رإية

دا ًٌبداطذيٕ واًِجخصصديٕ واًِ وٓظٕ هجِديٕ ٓطزض بيٕ أيديوّ هذا اًجلزيز هي يوىْ ٓبزاض 
بٔا  اًىطٕ اًعاٌُيٕ في اًِشاالت اًِخجٌلة، خاصة في هٍ ُواْ، وألبػئوْ اًِطجلبٍ 

غبابه، فوِا سا  في هٌِة صداطا اًطدِى اًٌِودي األُيدز فيصدٍ بدٕ بٔددر بدٕ عبدد اًعشيدش 
أُيددز ُٔطلددة اًزيدداض عٔددد افججاطدده ًِددئثِز أضددبار اًدددوًي فددي دورثدده اًذاًذددة:  اْ اإلٓطدداْ 

طجىي عاي، ويظجاز ُٔا اًم اًذلة واًدعّ، فؤططٔىا اًظٕ باًػدبا  اًطعىد  وصٍ اًم ُ
  ْ ُ  هبيز   اًهّ دور   أل  ا في هٍ ُزطٌة ُٕ ُزاطٍ هذا اًىطٕ .ا وكاد
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 امفصه األول
  2018 يف امعاو  سبار امدويلأ نشاطاث منحدى 

 
 

   :2018أهشطة موجدى أستار الدولي  1-1
  ّ ا ، اًطددعىدية غددد   -ثظددح عٔددىاْ:  عصددز اًِطددجلبٍ 8118علددد ُٔجدددي أضددبار اًدددوًي  ثدد

 وهد  أًِجدي في دورثه اًذاًذة اًم:

  اضجػزا  ُطجلبٍ اًلطاعات اًزئيطية اًجاًية: اًجعٌيّ، اًصظة، اًطاكة، اًجلٔية، اًبيئة. -
 واكجزاض آًيات عٍِ ًِىاسهجها.ُٔاكػة أهّ اًجظديات اًجي ثىاسه اًلطاعات اًظيىية،  -
رضّ خارطة طزيم ًٌبزاُص اًجِٔىية ثولٍ أًهىض بِطدجىي آجاسيدة اًلطاعدات اًزئيطدية  -

 وثظليم ُطجلبٍ ُػزق.

ُٕ هٔا فلد ثٔاوًح سٌطات وُظاضدزات وورع اًعِدٍ فدي هدذا أًِجددي خِطدة ُظداور 
 رئيطية هي: 

اًجعٌدديّ فددي اًِطددجلبٍ: وثِددح ثعطيددة سِيددع ُظدداورٖ فددي سٌطددة خاصددة بظذددح ثلٔيددات  -
 اًجعٌيّ في اًِطجلبٍ، واًجعٌيّ في ضى  اًعاًّ اًزكِي. 

اًطاكدة فدي اًِطددجلبٍ: وثِدح ُٔاكػدة اًعديددد ُدٕ اًِىضدىعات اًجددي ثهدّ هدذا اًلطدداع  -
ًجطدىيز ُدٕ أسدٍ ؤُها: ُطدجلبٍ اًدٔلف فدي ُيدشاْ اًطاكدة اًعداًِي، واًبظدر وا ،اًظيى 

اًطاكددة اًِطددجداُة، وثلٔيددات ُبجوددزة ًجعشيددش هلددا ة اًطاكددة، واضددجداُة اًطاكددة ُددٕ أسددٍ 
 اًجلٔية.

اًجلٔية في اًِطجلبٍ: وٓاكػح سيٍ اًجطبيلات، وُطدجلبٍ ثلٔيدات اًِشجِدع، واًجلٔيدة  -
 وريادة األعِاي، وُزاهش أبظاخ اًػزهات. 

ظّ اًبيئيدة فدي طِايدة اًبيئدي، ودور اًدٔ   اًبيئة في اًِطجلبٍ: وٓاكػدح ثعزيدف االكجصداد -
اًبيئة اًظاًية واًِطجلبٌية ًٌبظز األطِز، واًِدْ اًذهية، ووضعح طٌىال  ركِية ًِطجلبٍ 

 .أف ٍ
 ،صدددح ًبظدددر أهدددّ ثظدددديات اًلطددداع اًصدددظي ُطدددجلبال  ص  اًصدددظة فدددي اًِطدددجلبٍ: وخ   -

فددي اًِشدداي  وٓاكػددح: خطددة اًجظددىي اًصددظية اًطددعىدية، وثطبيلددات اًددذها  االصددطٔاعي
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اًصظي، ودور األبظاخ في ثعشيش األُٕ اًصظي، وثدؤديز االبجودار عٌدم طزيلدة ثلدديّ اًزعايدة 
 .اًصظية

 وصاطا هذٖ اًِظاور سٌطات أخزي طىي: 
 وظائف اًِطجلبٍ: اًظاسة اًِظٌية وُجطٌباثها. -
 صٔاديم االضجذِار اًػابة. -
 اع اًِطجلبٍ.صٔ   -
 ا.اًطعىدية غد   -
 أسٔدة اًِطجلبٍ.  -

اًجىكدع فدي اًلدزْ  -هذا باإلضافة اًم سٌطة ٓلاع طىي: هجا  اًعداَ:  ثظىيدٍ اًِطدجلبٍ
  Transforming the Future- Anticipation in the 21st Centuryاًظداد  واًعػدزيٕ  

دُٔاكػة اًجلزيز اًعاغز ًٌجِٔية اًذلافي  و)اصدار اًيىٓطوى ؤُجدي أضبار اًدوًي(،  ادر ة اًص 
واكعده  -اًعزبي ثظح عٔىاْ:  االبجوار أو االٓددار: اًبظدر اًعٌِدي اًعزبدي عٕ ُئضطة اًلوز

 . ياثه وآفاكهدوثظ
وصددداطا  ًدددى اًعديدددد ُدددٕ 
 ،اًِظاضدددزات وورع اًعِدددٍ

 أهِها: 
: اعدددادة ثصدددِيّ 8131رإيدددة  -

 اًجعٌيّ ًٌِطجلبٍ.
 اإلٓطاْ في اًِطجلبٍ. -
أًِظددىر اًعدداًِي: اًجظددديات  -

واًجىكعددددددات فددددددي اًِشدددددداي 
اًددددددددددددددددوًي ًٌدراضدددددددددددددددات 

 اًِطجلبٌية. 
 ُدرضة اًِطجلبٍ. -
اًِدددْ اًذهيددة: طٌددىي ركِيددة  -

 ًِطجلبٍ أف ٍ.
ثزسٌِي: ُٕ واد  اًطٌيوىْ  -

  اًم ُخيِات اًالسئيٕ.
 ؟هيف ثصٔع ثشار  سِيٌة  -
 ثؤديز اًجؤىًىسيا اًِاًية عٌم أًِى االكجصاد .  -
 اًطبية دالدية األبعاد: دىرة في اًزعاية اًصظية.اًطباعة  -
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  ثظٌيٍ اًبيآات. -
ثلٔيدددددددات اًىاكدددددددع  -

  اًِعشس في اًجعٌيّ.
اًبلدددددا  عٌدددددم كيدددددد  -

 اإلبداع.
 ثلييّ االبجوار. -
اًػددددددددددددددددددددددددددددددبا   -

 واًِطجلبٍ.
  ّ علدددد عددددد  هِددا ثددد

ُددددٕ ورع اًعِددددٍ 
ُدددددددددع ُٔظِدددددددددات 
عٌِيدددددددددة وخبدددددددددزا  

عٔدىاْ:  ُدٕ االبجودار اًدم  ُعزوفيٕ ُذٍ غدزهة ُداهٔش ، وثٔظديّ ُعدزض ُصداطا ثظدح
اًجددؤديز  عددٕ اًػددزهات أًاغددئة باًِػددارهة ُددع ساُعددة اًٌِددى عبددد  ًٌعٌددىَ واًجلٔيددة 
 هاوضح . وكد اطجىي هذا اًِعزض ثشدار  اًشاُعدة اًبظذيدة ودعِهدا ًٌػدزهات أًاغدئة، 

ُها. وُددٕ بدديٕ اًػددزهات أًاغددئة اًجددي دعِجهددا  هاوضددح  وُشِىعددة األبظدداخ اًجددي ثلددد  
ُجها في اًِعزض غزهة  أٓظِة اًِها ، وهي غدزهة وطٔيدة ٓاغدئة ثعِدٍ فدي ُشداي وكد

رت غزهة ضديّ ٓظداَ اًزعاية اًصظية اًظيىآية واًزصد اًِطجِز ًصظة اًِاغية. هِا طى  
اضجػددعار ُعٌىُدداثي طاصددٍ عٌددم عدددة بددزا ات اخجددزاع وُجخصددا فددي رصددد اًلي ددآات 

  ّ د وطزهة اًِزور في اًِدْ اًذهيدة، وكدد ثد  ا،ثؤضديظ اًػدزهة وثطىيزهدا فدي هاوضدح أي  
ا  .وغيز  ًى ُِا طىي اًِعزض اًذ  وسد اكباال  هبيز 

 
  

 أمري امرًاض و د. فهد امعرايب امحاريث يف معرض "كاوسخ" املصاحب منمنحدى
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د 5881أهذدز ُدٕ  8118ط ز ُٔجددي أضدبار اًددوًي  % ُدٔهّ ُدٕ أًطدا ( عٌدم 23ا )غخص 
سٌطدة  18ا، خالي ا دوًي  ا وخبيز  د  جظد  ُ   88و اا ُظٌي  د  جظد  ُ   61واغجزن فيه ُدي دالدة أياَ، 

 95بددٍ ورع عِددٍ ثدريبيددة. وثِددح ثعطيددة فعاًيددات أًِجدددي ُددٕ ك   8ُظاضددزات و  6و 
وضدديٌة اعالُيددة: صددظف وركيددة واًوجزوٓيددة وُىاكددع ُعزوفددة، باإلضددافة اًددم اًجعطيددات 

اًم أًلٍ اًِباغز ًشٌطدات وُظاضدزات  يٌة، اضافةوض 12اًجٌلشيىٓية واإل اعية ُٕ كبٍ 
أًِجدي اًم ُخجٌف أٓظا  اًعاًّ عبز اًيىثيى  بؤطدخ وضائٍ اًجلٔيات، ُذٍ ثلٔية اًىاكع 

 .االفجزاضي واًىاكع اًِعشس
 

  

 جانب من املعرض املصاحب منمنحدى

ار معرض كاوسخجانب من زو    
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. 
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  :  2018أستار الدولي أهم متادرات موجدى  1-2
t الجوقـع فـي القسى الحادي والعشسيٌ" -إصداز كجاب العام: "ثحويل الهسجقتل 

ثِذٌدح فدي اصدددار هجددا   ،8118كاَ ُزهش أضبار بِبادرة هاُة في ُٔجددي أضددبار اًددوًي 
الت اًعٌِيدددة واًِعزفيدددة فددي  اًعاًدددّ، وُددٕ اًِشُددع أْ يصدددر هدددذا اًوجدددا  يزصدددد اًجظدددى  
ا عدددٕ أًِجددددي. وهدداْ اإلصددددار األوي ًهدددذا اًعدداَ هدددى أًطددخة اًعزبيددة ُددٕ هجدددا  ضدددٔىي  

 – Transforming the Futureاًجىكدع فدي اًلدزْ اًظداد  واًعػزيٕ   - ثظىيدٍ اًِطجلبٍ
Anticipation in the 21st Century  وُدا يهدد  اًيده اًوجدا  ًده عالكددة بِددا يعِددٍ عٌيدده

أضدددبار اًدوًدددي ُدددٕ فعاًيدددات وُػدددزوعات، فأًِجددددي ُهجدددّ بجلديدددّ اًلهدددّ  ُٔجددددي
األف دٍ ًِلهدىَ اًجعييدز واًِطدجلبٍ فدي اًٌِِودة واًعاًدّ ُدٕ فعاًيددات وُػددزوعات. 

َ ُٔجدي أضدبار اًدوًدي هدذا اًوجدا  باًِػدارهة ُدع ُٔظِدة اًيىٓطدوى هشددش  ُددٕ وكد كد  
 اد طدزق ُبجودزة ًلهدّ اًعاًدّ واًطزيلدة اًجدي يجعيدز بهدا. سهدىد عاُدة إليشد

ًٌِطدجلبٍ ثظددح اغددزا    ُعِال   21وكدد اغدجزن فدي اعدداد ُدادة هدذا اًوجدا  أهذدز ُدٕ 
َ لددَ هآعدواص عٌدم سبهدة اًجلويددز طددىي اًِطددجلبٍ. وكددد  أبدزس خبدزا  اًيىٓطدوى، وهدى ي  
ا فدددي ضدددببية وهيليدددة هدددذٖ اًجزسِدددة اًعزبيدددة هدعدددىة ًٌجلويدددز ُعددد  ُٔجددددي أضدددبار اًدوًدددي 

  اضدجخداَ اًِطدجلبٍ  ًخيدز بٔي اًبػدز.

   اًِطجلبٍ عٌم اًزابف ثظىيًٌٍزسىع ًوجا :https://bit.ly/2XIrufC 
 

t إيشاء نعهد الهسجقتل:  
أضبار اًدوًي د. فهدد اًعزابي اًظداردي فدي اطددي سٌطدات  أعٌٕ رئيظ ُشٌدظ ادارة ُٔجددي

واًِبدادرة هدي  ،ا  عدٕ آػددا   ُعهدد اًِطدجلبٍ أًِجددي اًجي ُىضىعها  اًطدعىدية غددد  
، طير أوضدع أْ اًِعهدد ضديعلد غدزاهات ُدع أهدّ 8118اطدي اًِبادرات اًِهِدة ًددورة 

ٕ أْ فودددزة  ُعهدددد ٍ فدددي اًعاًدددّ. هِدددا بيددد  اًِعاهدددد واًِزاهدددش اًِعٔيدددة بدراضدددة اًِطدددجلب
اًِطددددجلبٍ  ثجددددىا َ ُددددع أهدددددا  اًجِٔيدددة اًِطددددجداُة ًاُددددّ اًِجظددددة، وثجواُدددٍ ُدددع 
ُطددجىيات اًشدددىدة اًعاًِيددة فددي هافددة عٌِيددات اًجٔظدديّ واإلدارة وأًِجشددات واًػدددزاهات 

ت وُخزسددات رإيددة اًلاعٌددة، هِددا أْ أهدددا  اًِعهددد ؤُجشاثدده ضددجٌجلي ُددع أهدددا  وغايددا
 اًٌِِوة.

t إصداز نعجو نصطلحات الدزاسات الهسجقتلية:  
أعٌٕ رئيظ ُشٌدظ ادارة ُٔجددي أضبار اًدوًي د. فهدد اًعزابي اًظداردي فدي اطددي سٌطدات 

ا  عدددٕ اصدددار ُعشددّ ُصددطٌظات اًدراضددات أًِجددددي اًجددي ُىضىعهدددا  اًطددعىدية غدددد  
د اًِوجبة اًعزبية ًِذٍ هذا اًِعشّ، وضى  يوىْ ا الفجلآظز   ؛اًِطجلبٌية باًٌعة اًعزبية

 هذا اًِعشّ األوي ُٕ ٓىعه في اًعاًّ اًعزبي. 
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t إطالق جائزة أفكاز الهسجقتل: 
وهددي ُبددادرة سديدددة إلطددالق سددائشة عاُددة ًٌِددىاطٔيٕ واًِليِدديٕ فددي اًٌِِوددة اًعزبيددة 

 ًٌِطددجلبٍ ، اًطددعىدية، ُددٕ سِيددع اًلئددات اًعِزيددة، اًعددزض ُٔهددا طددزض أفوددار ابجواريددة 
واغزان اًشِهىر واًػبا  في بٔا   ًى اًِطجلبٍ، ُدٕ أسدٍ خدُدة ُطدجلبٍ اًلطاعدات 

ًىضع رإي وأفوار ابداعيدة ُبجودزة ًٌِطداعدة عٌدم االٓجلداي اًدم ُطدجلبٍ  ااًظيىية، ثطٌع  
فددددددي خطددددددىة  ،واعددددددد

ثطددداعد عٌدددم اًىصدددىي 
اًدددم اًظٌدددىي اًِِودددٕ 
ثطبيلهدددددددا ًجىظيدددددددف 
أدوات اًذدددددددددددددددددددددددددددىرة 

ظديذددددة. اًجؤىًىسيددددة اً
وثٔددددرز هدددذٖ اًِبدددادرة 
فددددي بددددا  اضجػددددزا  
اًِطددددجلبٍ واًوػددددف 
عدددددددٕ أبدددددددزس ثظدياثددددددده 
 وثشٌياثه ووعىدٖ.

وثوددددىْ األفوددددار اًجددددي 
َ ًٌشدددائشة ابداعيدددة لدددد  ث  

ورياديدددددة، بعيددددددة عدددددٕ 
ُظاهاة اًىاكدع أو اعدادة 
آجاسه. وثػدٍِ اًشدائشة 
خِطة كطاعات رئيطة 
هدي: اًجعٌدديّ، اًصددظة، 
ئدة اًجلٔية، اًطاكدة، اًبي
فددددددددددي اًِطددددددددددجلبٍ. 
واغددددددددجزى أًِجدددددددددي 
ًجلدددددددددددديّ األفودددددددددددار 
وعزضددددددددها أْ ثوددددددددىْ 

بػددوٍ ابددداعي واطجزافددي ُبجوددز: رضددّ، ُىغددٕ غزافيددى، فيددديى غزافيددى، أو أيددة وضدديٌة 
ثعبيزيددة أخددزي ُبجوددزة وسا بددة. وسددزي ثصددِيّ ُىكددع اًوجزوٓددي خدداص باًشددائشة الضددجلباي 

 ُاًية ثػشيعية. ا ًٌشائشة ُوافآت ص  اًِػارهات اًِجٔافطة، هِا خ  
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t "إيشاء "ندوية أستاز:  
آػدا   ُدوٓدة أضدبار  اًجدي ثهدد  اًدم اددزا   8118ُٕ ُبادرات ُٔجدي أضدبار اًددوًي 

وعٍِ عٌم ثلعيٌهدا واثاطجهدا ًٌشِهدىر،  ،اًِظجىي اًعزبي، فلد أٓػؤ أًِجدي اًِدوٓة
م اآلْ ُدا د ًها اًعديد ُٕ األبظداخ واًِلداالت اًعٌِيدة اًِهِدة اًجدي بٌعدح طجدوطػ  
د 61يشيد عٌم ، وضديجّ اُلاال  وبظذ 

ثىاصددٍ اًعِددٍ عٌيهددا ُددٕ خددالي 
علددددد غدددددزاهات سديددددددة إلدزائهدددددا 
  .ودعِها باًِظجىي أًِاضا

t نتادزة التيايات الضخهة:  
ُددٕ خددالي ُٔجدددي أضددبار اًدددوًي 

8118   ّ اطددالق ُبددادرة وطٔيددة  ثدد
ًٌبيآددددات اً ددددخِة بزعايدددددة وسارة 
االثصددداالت وثلٔيدددة اًِعٌىُدددات، 
هدددفها اًعٔايددة باًلىاعددد اً ددخِة 

وسعٌهددددددا  ،Big Dataًٌبيآددددددات 
 ُٔجشات ثخدَ االكجصاد. 

t نتادزة الحاضًات اإلعالنية:  
وهدددددددي ُبدددددددادرة ثدددددددّ اطالكهدددددددا 
ًٌِىاهدددا اًطددددعىدية، باًػددددزاهة 
ُيدددة، ُدددع ُشِىعدددة روثآدددا اإلعال

 وبِػارهة ودعّ اًهيئة اًعاُة ًٌِٔػآت اًصعيزة واًِجىضطة. 

t نتادزة االةجكاز وثقًيات التًاء: 
  ّ اطالق  ُبادرة االبجودار  باًػزاهة ُع بزٓاُص االبجوار وثلٔيات اًبٔا  بىسارة اإلضواْ، ث

يا وثلٔيات اًبٔا  ، طير ثطعم اًىسارة ُٕ خالًها اًم اعجِاد أطدخ اًجلٔيات واألضاً
وهددذًى ثبٔددي األضدداًيا اًِطددجلبٌية فددي هددذا  ،اًِبجوددزة فددي صددٔاعة اًجػددييد واًبٔددا 

 118فلدد أٓشدشت اًدىسارة بٔدا   ، 8.5D PRECASTُٕ اعجِاد ثلٔيدة  ااًِشاي. وآطالك  
 8131ضؤية بِدئة اًزياض هبداية، وضجطدِع هدذٖ اًجلٔيدات بجظليدم رإيدة  اتوطد

وثدددىفيز فدددزص وظيليدددة ًٌػدددبا   ،ةفدددي ثظطددديٕ سدددىدة اًِطدددوٕ وضدددِاْ اًجوٌلددد
 .اًطعىد 
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t نتادزة ثصهيو الًهاذج األولية:  
ثددّ اطددالق ُبددادرة ثصددِيّ أًِددا ز األوًيددة باًػددزاهة ُددع ُدئددة اًٌِددى عبددد اًعشيددش 
ًٌعٌددىَ واًجلٔيددة، وثهددد  اًددم ثعزيددف اًِػددارهيٕ فددي ُطددابلة  اًطددعىدية ثبجوددز  

 .بِٔهشية ثصِيّ وثصٔيع أًِا ز األوًية
t  شساكات جديدةعقد: 

دع   ،ُٕ اًِبادرات اًِهِدة ًٌِٔجددي فدي دورثده اًذاًذدة د عددد ُدٕ اًػدزاهات اًعاًِيدة ل 
اًعٌِية واًِعزفية ُع عدد ُٕ أًِظِات اًعٌِية واًشاُعات واًشهات اًشديدة عٌم 
ُطجىي اًعاًّ، ًجشيدد فدي رصديد ُٔجددي أضدبار اًددوًي فدي اًػدزاهات اًِهِدة. وُدٕ 

 غزاهات ُعها ُا يٌي: اًشهات اًجي ثّ علد 
 .UNESCO ُٔظِة األُّ اًِجظدة ًٌجزبية واًجعٌيّ واًذلافة )اًيىٓطوى( -
 .  Mckinsey & Company اًػزاهة اًِعزفية اًظصزية ُع غزهة ُاهٔش   -
 .WFS اثظاد ُٔظِات اًدراضات اًِطجلبٌية ًٌعاًّ  -
 .Harvard Business Review هارفارد بشٓظ ريليى اًعزبية  -
 .MIT Technology Review Arabic  ثؤىًىسي ريليى اَ آ  ثي -
فدي فزٓطدا ًٔػدز اًِظجدىي أًِاضدا ُدٕ آجداسهّ فدي  INSEADاثلاكية ُع هٌية آطياد  -

  ُدوٓة أضبار  ًدعّ اًِظجىي اًعزبي.
 

 

 

 

 

 

 

 

  

اجحاد منظامث امدراساث  رشكت ماكنسي
  املسحقبنٌت منعامل 

عامل كنٌت اإلدارة واأل 
 نسٌاد( فرنساإ)
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 الفصل الثاين

 االدجاهاخ املضذقتليح واالةذكار
 

 

ٺ ٿظ٘ټيځخالرظټدَ  2-1 ُّ  :خٿڄٔظٸزځ ڃل
،  ٌٿااٽ 2118ٻاادا خالرظټاادَ ڃااا ؤجاات خٿڄـاادالض خٿظاان خجااظت ر ااد ڃيظااً  ؤٓاازدَ خٿااً ٿن 

. 2131ٳن ط٘ټيځ ڃٔظٸزځ خٿڄڄڀټص خٿ٬ُريص خٿ٬ٔوييص،  طلٸياٹ َئياص  خالرظټدَألجڄيص 
ٺ خٿُثئن ٿالرظټدَ جو خٿظيدٳٔايص،  ٻڀڄاد ِخيض ٷاًَش خٿً ٿاص ٫ڀات خالرظټادَ ِخيض لُ  ٳدٿڄ  

 ٷوش خٷظٜديجد. 
ٺ ٿظ٘ااټيځ خٿڄٔااظٸزځ ڃااا هااالپ ٓااز٭ لااُ  ڃيدٷ٘ااص ٷ٠اايص خالرظټاادَ ٻڄ   ٿااٍخ ٳٸااً طاات  

 ٻدٿظدٿن: 2118 ٿن ٳ٬دٿيدض ٳن ڃيظً  ؤٓزدَ خٿً
 خأل ٿت: ؿڀٔص نٸدٖ ر٬يوخا: "ّٛيد٪ خٿڄٔظٸزځ" خٿٴ٬دٿيص: 

ااا٫   طااات   ، راااةيخَش خٿ٘اااُيٽ 2118ً جاااٍل خٿـڀٔاااص ٳااان ڃااااطڄُ ڃيظاااً  ؤٓااازدَ خٿاااً ٿن ٸ 
ااااخٿڄ    ٓ ٕ ٿ٘ااااُٻص خٿُيجااااص  ٠٫ااااو ٳاااان خٿڀـيااااص خالٓظ٘اااادَيص ٿڀزُناااادڃف خٿااااو٣ين ا

ڄاااادا ؤ. ٫ڄااااُ  خٿلاااادَػن،  ٗاااادَٺ ٳي ااااد ٿظيڄيااااص ڃ اااادَخض خٿ٘اااازدذ ٳاااان ٓااااڀ٤يص ٫ 
ٕ اااااااادَٲ،  خٿُثياااااااڃ٬ظاااّ ٫ ؤ. The Tenth Floorص اااااااخٿاااُثيٕ خٿظيٴياااٍ  ٿُ٘ٻ

ااااااخٿظيٴيااااااٍ  ٿ٘ااااااُٻص  خي  ڃټااااااص ي. ٳيٜاااااااځ رااااااا ؤكڄااااااً ٫ااااااالٲ،  خٿڄ    ٓ ٕ ا
ٳااان ڃي٤ٸاااص خٿ٘اااُٶ خأل ٓااا٥،  خٿڄاااًيُ  Classera خٿ٘اااُيٽ خٿظيٴياااٍ  ٿ٘اااُٻص 

خٿظيٴياااااٍ  ٿڄُٻاااااّ خٿڄڀااااااٽ ٓاااااڀڄدا ٿڀ٘ااااادذ ؤ. ڃلڄااااااً راااااا ٫ڀااااان خٿ٬ٔاااااايُ ، 
اااا ڃ    ٓ ڃياااادَ خٿ٬ڄيااااُ .  ندٷ٘ااااع جااااٍل  ٕ ڃ٘ااااُ ٪ "ٟاااادي" ٿڀټظااااس خٿٜااااوطيص ؤ.ا

خٿظـُراااص خٿيدردنياااص ٳااان ڃـااادپ  ڃااااخالرظټااادَ  خٿاااًَ ْ خٿڄٔاااظٴديش  خٿـڀٔاااص ٷ٠ااايص  
،  ٫ُٟاااااع ر٬ااااا١ خٿظ٤زيٸااااادض صٔااااا٬وييخالرظټاااادَ ردٿئااااازص ٿڀڄڄڀټاااااص خٿ٬ُرياااااص خٿ

خالرظټدَيااااص ٳاااان خٿ٬اااادٿت  ٳاااان خٿڄڄڀټااااص خٿ٬ُريااااص خٿٔاااا٬وييص ٳاااان ڃـاااادالض ؤ ييااااص 
خٿظٸيياااص  خٿظ٬ڀااايت  ٯيُجاااد ڃاااا خٿڄـااادالض، ٻڄاااد ندٷ٘اااع ي َ خٿٸ٤اااد٪ خٿؼدٿاااؽ ٳااان 

 طڄټيا خٿ٘زدذ.
 َخٿزلاؽ خٿ٬ڀڄان خٿ٬ُران:  -خٿٴ٬دٿيص خٿؼدنيص: ؿڀٔص نٸدٖ ر٬يوخا "خالرظټدَ ؤ  خالناًػد

 :يدطه  آٳدٷه"ً خٷ٬ه  طل
ٿڄيدٷ٘ص خٿظٸُيُ خٿ٬دُٗ  ٫2118ٸً جٍل خٿـڀٔص ٳن ڃاطڄُ ڃيظً  ؤٓزدَ خٿً ٿن  طت  

  ٜ  -ديَ ٫ا ڃآٔص خٿٴټُ خٿ٬ُران طلاع ٫ياوخا "خالرظټادَ ؤ  خالناًػدَٿڀظيڄيص خٿؼٸدٳّيص خٿ
 يدطااه  آٳدٷااه"، رااةيخَش خٿټدطااس  خٿڄلااَُ ؤ. ٳاادثٹًخٿزلااؽ خٿ٬ڀڄاان خٿ٬ُراان:  خٷ٬ااه  طل

ڃياً ذ  خٿټدطس خٿٜالٴن ؤ. ٫ڄادي خٿاًيا ؤيياس،   ،ڃييٵ،  ڃ٘دَٻص ي. جيُ  ٫وي٥
ي. ِيااادي خٿاااًَيٕ،   ٻياااځ  ِخَش خٿودَؿياااص ٿ٘اااا ا  دخٿڄڄڀټاااص ٿاااً  خٿيونٔاااټو ٓااادرٸ  

 خٿًرڀوڃدٓيص خٿ٬دڃص ي. ٬ٓوي ٻدطس.
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  خٿٴ٬دٿيص خٿؼدٿؼص: ڃلدٟاُش ر٬ياوخا: "طُؿڄڀان: ڃااا  خي  خٿٔااڀيټوا بٿاات ڃويڄادض
 :"خٿالؿجيا

،  ٷااااً 2118طي٨اااايت جااااٍل خٿڄلدٟااااُش ٳاااان ڃاااااطڄُ ڃيظااااً  ؤٓاااازدَ خٿااااً ٿن  طاااات  
طيد ٿااااع ؤكااااً خٿظ٤زيٸاااادض خالرظټدَيااااص ٿڀظٸييااااص ٳاااان خٿظُؿڄااااص ڃااااا ؤؿااااځ ڃٔااااد٫ًش 

جااااٍل خٿڄلدٟااااُش ڃآاااإ ط٤زيااااٹ "طُؿڄڀاااان" ؤ.  تخٿالؿجاااايا  خٿڄيټااااوريا،  ؤٿٸاااا
 ٫زً خٿ٬ّيّ خٿٰييت.

  طـدَذ ؿڄيڀص؟"خٿٴ٬دٿيص خٿُخر٬ص: ڃلدُٟش ر٬يوخا:  "ٻيٵ طٜي٭ 
دجد ااااااا،  ؤٿٸ2118ڃااااطڄُ ڃيظاااً  ؤٓااازدَ خٿاااً ٿن  ٳااان طي٨ااايت جاااٍل خٿڄلدٟاااُش طااات  

ٍل اااااع جااااااا ٷاااً طيد ٿ  ،دااااااااااو جيُخطااااااطوڃوجيټ ؤ.  Ziba Tokyoَثااايٕ ڃآٔاااص 
خٿڄلدٟااااُش ڃوٟااااو٪ خالرظټاااادَ ٳاااان خٿظٜااااڄيت  يڃااااف خٿظٜااااڄيت ٳاااان خٿ٘ااااُٻدض 

خٿڄٔاااااظ ڀٽ، رڄاااااد ئااااا ت ٳااااان ٿظٸوياااااص خٿڄ٘ااااادَٻص  خٿظ٘ااااادَٺ خٿ٬اااااد٣ٴن ڃااااا٭ 
ڃ٬ااااُٞ ٿڀظـُيااااص خٿيدردنيااااص ٳاااان جااااٍخ  طإٓاااايٕ ؤ٫ڄااااٹ ٿ ويااااص خٿ٬الڃااااص خٿظـدَيااااص،

 خٿڄـدپ. 
 "َخٿٴ٬دٿيص خٿودڃٔص:  َٗص ٫ڄځ ر٬يوخا: "طٸييت خالرظټد: 

ً   ،2118ڃيظً  ؤٓزدَ خٿً ٿن  ٫ٸً  َٗص خٿ٬ڄځ جٍل ٳن طت   ڃ د خٿڄًيُ خٿظيٴياٍ   ٷ
ٿزُندڃاف خٿڄدؿٔاظيُ ٳان بيخَش خأل٫ڄدپ  َثياإ بيخَش خالطٜاادالض  خٿ٬الڃاادض خٿظـدَياص 

ؤندنً ٳدنټُٿټُ.  طيد ٿع خٿوَٗص ٷ٠يص خالرظټادَ   رٴُنٔاد ؤ. INSEADٳان ٻڀيص بنٔيدي 
 ردٿئزص ٿُيديش خأل٫ڄدپ. 

 خإلرًخ٪"خٿٴ٬دٿيص خٿٔديٓص:  َٗص ٫ڄځ ر٬يوخا: "خٿزٸدء ٫ڀت ٷي ً: 

 ،2118ڃاااادَْ  26ٳاااان ٫ٸااااً  َٗااااص خٿ٬ڄااااځ جااااٍل ٳاااان ڃٸااااُ ڃُٻااااّ ؤٓاااازدَ  طاااات  
  ً ڃااااا ؿدڃ٬ااااص ٓاااادٿٴوَي رزُي٤دنيااااد  خإلرًخ٫يااااصڃ د خٿڄظوٜااااٝ ٳاااان خٿڄااااًا  ٷاااا

ر اااد   خٿظااان يڄاااُ   ،ٓااا٬يً خٿ٬ڄاااوي ، طياااد پ ٳي اااد خٿ٬وخڃاااځ خٿظااان ط٬ياااٹ خإلراااًخ٪ي.
 خإلنٔدا ٳن خٿڄُخكځ خٿڄوظڀٴص ٿ٬ڄڀيص خإلرًخ٪.

 خٿٔدر٬ص: ڃ٬ُٞ ر٬يوخا: "ڃا خالرظټدَ بٿت خٿظإػيُ" خٿٴ٬دٿيص: 

طي٨ااايت جااااٍخ خٿڄ٬اااُٞ ٻي٘ااااد٢ ڃٜااادكس ٿڄااااطڄُ خٿڄيظااااً  ٫اااا خٿ٘ااااُٻدض  طااات  
خٿيدٗااااجص ردٿڄ٘اااادَٻص ڃاااا٭ ؿدڃ٬ااااص خٿڄڀااااٽ ٫زااااً" ٿڀ٬ڀااااوڂ  خٿظٸييااااص "ٻد ٓااااع". 
 ٷاااً خكظاااو  جاااٍخ خٿڄ٬اااُٞ طـااادَذ خٿـدڃ٬اااص خٿزلؼياااص  ي٫ڄ اااد ٿڀ٘اااُٻدض خٿيدٗاااجص، 

ً  خٿظن ط   دغخألرل ڃـڄو٫ص   ڃ د.ٸ
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   ٛ  :د٪ خٿڄٔظٸزځ"ي  خٿٴ٬دٿيص خأل ٿت: ؿڀٔص نٸدٖ ر٬يوخا" 
  ٛ د٪ خٿڄٔاظٸزځ" ؤيخَجاد خٿ٘اُيٽ خٿڄآإ ٿ٘اُٻص خٿُيجاص  ٠٫او ي  ٳن ؿڀٔص ر٬يوخا" 

ڄاادا ٿڀزُناادڃف خٿااو٣ين ٿظيڄيااص  خالٓظ٘اادَيصٳاان خٿڀـيااص  ڃ اادَخض خٿ٘اازدذ ٳاان ٓااڀ٤يص ٫ 
ڃ٬ظاّ ٫ادَٲ خٿظـُراص  ؤ. ٫The Tenth Floorُٞ خٿُثيٕ خٿظيٴيٍ  ٿُ٘ٻص  ،٫ڄُ خٿلدَػنؤ.

 خٿيدردنيص ٳن ڃـدپ خالرظټدَ  ڃ٘ټڀص ٗايووهص خٿ اُڂ خٿٔاټدنن خٿظان ط٬ادنن ڃي اد خٿيدرادا،
ا ؤناااه ر٬اااً خٿلاااُذ خٿ٬دٿڄياااص خٿؼدنياااص ٳااان  بڃټدنياااص خٓاااظوالٚ خٿ٬زاااُش ڃي اااد، كياااؽ راااي  

درااادنن ردجظڄااادڂ خٿـياااځ خأل پ ردٿٜااايد٫ص خٿوڄٔااايييدض راااًؤض ناااوخش ن ٠اااص خالٷظٜااادي خٿي
 خالرظټدَ،  ٳن ٳظُش خٿٔز٬يييدض خجظت خٿـيځ خٿؼدنن رظوٓي٭ خٿٜيد٫دض خٿيدردنيص، ؤڃد ؿيځ 

 ٫دنت ڃا ٫ًڂ ٷًَطه ٫ڀات ٫ڄاځ ؤٗايدء ؿًياًش  خٿيدردنيصخٿ٤ٴُش  دض ٳ٬دٖ ٳظُش  يخٿظ٬ٔيي
ي٬ادنن ةناه ځ خٿياوڂ ٳٿ٬ًڂ ط٘ـي٭ خٿـيځ خألٻزُ ٿه ٿ٬ًڂ بكٔدٓه رادٿو٤ُ،  ردٿئازص ٿـيا

ڃاا ڃ٘ااټڀص ٻزياُش  جاان ؤنااه ٿايٕ ٿًيااه ڃٸوڃادض خالرظټاادَ ر٘ااټځ ٻزياُ ٿ٬ااًڂ بكٔدٓااه 
ٕ   ،ردٿو٤ُ ردٿو٤ُ  ٿټا ٿيٕ ٿًيه خٿٸًَش ٫ڀت خطودٌ خٿٸُخَ ألنه ٿت يڄُ   خٿـيځ خألٻزُ يل

 ڃا جيد ؤٛزلع خٿ٘اُٻدض خٿټزياُش خٿظان ٻدناع ٳواُ خٿٜايد٫ص  ؛رڄُكڀص خرظټدَ ٗنء ندؿم
د ڃټدن   61خٿيدردنيص هالپ   د ٿٸظځ خالرظټدَ ر٬ً ؤا ٻدنع طـڄ٭ خٿڄوخَي خٿڄدييص  خٿزُ٘يص. ٫دڃ 

ڃڀياوا نٔاڄص، ؤٻؼاُ  127ٌٻُ ي. ٫دَٲ ؤا ٫ًي ٓټدا خٿيدردا خٿياوڂ جاو  ، ڃا ندكيص ؤهُ 
ا 61% ڃي ت ٳاوٶ 27ڃا  ڄوخٿياً خٿ٬ادڂ خٿڄدٟان ٻادا ؤٷاځ ڃاا ڃڀياوا ،  ؤا ٫اًي خٿد٫دڃ 

ڃڀيااوا  97بٿاات  2151ڃوٿااوي،  ؤنااه ڃااا خٿڄظوٷاا٭ ؤا يٜااځ ٫ااًي ٓااټدا خٿيدراادا ٳاان ٫اادڂ 

 صورج من الجلضح
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 ،ٗاوٝ ٳٸا٥.  ط٬ادنن خٿيدراادا ڃاا ڃ٘اټڀص ؤهاُ  رـدنااس ٗايووهص خٿ اُڂ خٿٔاټدنن ٿ ااد
 جن ٫ًڂ خالٓظ٬ًخي ٿڄوخٻزص خٿظ٤وَ خٿظٸيان خٿلاًيؽ ٿ٬اًڂ خٓاظؼڄدَ خٿيدرادا ر٘اټځ ؿياً 

 د خٿڄدٟيص.خٿڄـدپ ٳن خٿ٬ُ٘يا ٫دڃ  ٳن جٍخ 
 ؤٗدَ ي. ٫دَٲ بٿت هزُ يٴيً رإنه ٳن خٿ٬دڂ خٿڄدٟن ٷدڃع ؤٻزاُ ػالػاص رياوٺ ٳان خٿيدرادا 

 ٧يٴاص، ٻڄاد  2311ردالٓظؼڄدَ ٳن خٿٍٻدء خال٤ٛيد٫ن ڃڄد ٓياي  بٿت خٓظٰيدث ت ٫اا 
ا ؤناه ٳان ٫ادڂ زاي  نياص ي  ؤٗدَ بٿت طٸُياُ ٛاديَ ٫اا  ِخَش خٿظـادَش  خالٷظٜادي  خٿٜايد٫ص خٿيدرد

ٿ٬اًڂ  ؛% ڃا خٿزييص خٿظلظيص خٿظٸييص ٳن خٿيدردا ٯياُ ٷدرڀاص ٿالٓاظ٬ڄدپ61ٓظټوا  2125
 ٷًَط د ٫ڀت ڃوخٻزص خٿظ٤وَخض خٿلًيؼص ٻدٿٍٻدء خال٤ٛيد٫ن  خٿزيدندض خٿ٠وڄص. 

 ڃاااا هاااالپ خٓاااظ٬ُخٞ خٿظـُراااص خٿيدردنياااص ؤڃټاااا خٿٸاااوپ راااإا خٿيدرااادا خٓاااظؼڄُض ٳااان 
ااخٷظٜااديجد هااالپ   ٿټااا ٿاات طإهااٍ ر٬اايا خال٫ظزاادَ  ،د خٿڄدٟاايص ر٘ااټځ ٻزيااُخٿٔااظيا ٫دڃ 

خٿڄ٘اااټالض خٿظااان طياااظف ٫اااا خٿ٘ااايووهص ٻّياااديش ڃٜاااُ ٳدض خٿظڄاااُي١،  ڃلً يياااص 
خٿيڄاااو ٿالٷظٜااادي خٿيدٟاااف،  جااان ڃ٘اااټالض يڄټاااا ؤا ط٬ااادنن ڃي اااد ؤياااص ي ٿاااص ٳااان 

ردٿئااازص ٿڀڄڄڀټاااص  خٿظـُراااص ٷاااع ڃاااا خأل ٷااادض.  جياااد يڄټاااا خالٓاااظٴديش ڃاااا جاااٍل 
َخث٬اااص، ر٤اااُق طٔااادئپ كاااوپ  خٷظٜااادييص   ٿ٬ُرياااص خٿٔااا٬وييص خٿظااان ط٬ااايٙ خٿياااوڂ ن ٠اااص  خ

اااا 51ڃااااد يڄټااااا ؤا يلااااًغ ر٬ااااً  اااا د٫دڃ  ااااوٳ  ڃااااا خوا.  خٿيدراااادا ط   ٓ  دُ ڃالك٨اااادض  يَ 
يڄټاااااا خالٓاااااظٴديش ڃي اااااد رظالٳااااان خأله٤ااااادء خٿظااااان  ٷ٬اااااع ٳي اااااد ٫ياااااً خٿظو٤اااااي٥ 
ٿڀڄٔااااظٸزځ.  طااااظڀوٝ جااااٍل خٿااااًَ ْ ٳاااان ٟااااُ َش خالٓااااظؼڄدَ ر٘ااااټځ يخثاااات ٳاااان 

كظااات راااځ  ٳلٔاااس، خٿظٸيياااص  خالرظټااادَ، ڃااا٭ طاااوٳيُ ريجاااص ٿالرظټااادَ ٿااايٕ ٿٴظاااُش ڃلاااًيش
 ر٬ً ڃُكڀص طلٸيٹ خٿُهدء خالٷظٜدي . 

ڃ د خٿااااُثيٕ  ٳاااان ڃًخهڀااااص كااااوپ "ي َ ؤ ييااااص خ ًّ ٿظٸييااااص ٳاااان ٛاااايد٫ص خٿڄٔااااظٸزځ" ٷاااا
ؤ ٟااااام ؤا "ؤ يياااااص  ،ٳيٜااااااځ راااااا ؤكڄاااااً ٫اااااالٲ خٿظيٴياااااٍ  ٿ٘اااااُٻص  خي  ڃټاااااص ي.

خٿظٸيياااااص" ٳااااان خٿڄڄڀټاااااص خٿ٬ُرياااااص خٿٔااااا٬وييص جااااان ٗااااااُٻدض ڃڄڀوٻاااااص ٿـدڃ٬اااااادض 
طإٓااايٕ ؤَر٬اااص ؤ يياااص كظااات خوا  ٳاااان ڃـاااادپ خٿظٸيياااص،  ؤناااه ٷاااً طااات   كټوڃيااااص ط٬ڄاااځ

ٻاااااځ ڃي اااااد يظزااااا٭  ؛ خي  ڃټاااااص ،خي  خٿ٨ اااااُخا،   خي  ؿاااااًشجااااان:  خي  خٿُيااااادٞ،   
ؿدڃ٬اااص كټوڃياااص، جًٳ ااااد ب٤٫اااادء خٿٴااااُٚ ٿڀـدڃ٬ااادض ٿڀڄٔااادجڄص ٳاااان خالرظټااادَ  ريااادء 
خالٷظٜاااااادي خٿڄ٬ُٳاااااان،  ٌٿااااااٽ ڃاااااااا هااااااالپ خالٓاااااااظؼڄدَ ٳااااااان خإلنٔاااااادا  خٿڄټاااااادا 

ت،  خٿظڄټيااااااا ڃااااااا خٿڄااااااوخَي خٿ٠اااااُ َيص،  خٿڄ٬ُٳاااااص ٫زاااااُ ط٤اااااويُ خٿظ٬ڀااااايت  خٿاااااظ٬ڀ  
ااااا طٔااااا د ؤا ؤ يياااااص اويٹ خالرظټااااادَ  نظدثـاااااه  ط٤اااااويُ خٿظ٘ااااااُي٬دض خٿڄظ٬ڀٸاااااص راااااه، ڃزيي 

 خٿظٸييص جن خٿظـٔيُ ريا خٿټيدا خٿڄ٬ُٳن  جو خٿـدڃ٬دض  ريا خٿٔوٶ. 
ااا ي. ٫ااالٲ ؤا خٿيڄااو خالٷظٜاادي  ٿڀااً پ ٻاادا ي   رااي   ت ٫ڀاات ػالػااص ڃلااد َ َثئاايص جاان: زي 

خٿزُ٘يص خٿڄظ٬ڀڄص، خٿظن ٻڀڄد   خٿڄوخَي، خٿڄوخَي خٿ٤زي٬يص،  خٿڄيظـدض  خٿٔڀ٭ خٿُؤٓڄدٿيص



 25    8102الذقرير الضنوي ملنذدى أصتار الدويل 

ا د، رڄاد ِخيض ِخي خٿيڄو خالٷظٜدي . ؤڃد خٿڄلوَ خٿُخر٭ خٿٍ  ط٬ڄاځ ٫ڀياه ڃ٨٬ات خٿاً پ كدٿي 
  َ ااٳي ااد خٿڄڄڀټااص خٿ٬ُريااص خٿٔاا٬وييص، ٳ ااو ڃلااوَ َيااديش خأل٫ڄاادپ، خٿااٍ  ي٬ظزااُ ڃلااو د خ جدڃ 

ص خٿظٸيياص ٳان خالٓاظؼڄدَ ٳان الٓظؼڄدَل ٳن خٿڄلوَيا خٿؼدنن  خٿؼدٿؽ، كيؽ يزُِ ي َ ؤ يي
خإلنٔدا  خٿڄټدا  خإلنظدؾ خٿڄ٬ُٳن.  ڃا جيد ؤ ٛت ي. ٫الٲ ر٠اُ َش ط٘اـي٭ خٿ٘ازدذ 

ڃوٿااًيا ٿڀو٧اادثٵ  ايټونااو  رااٍٿٽ ؛٫ڀاات خٿڄوااد٣ُش رةن٘اادء ٗااُٻدض ندٗااجص  خٿڄوااد٣ُش
   ا ٿ د.يز٣دٿ وخ ٿئ

  ً ڃاااا ؤؿاااځ ريااادء غ ي. ٫اااالٲ ٫اااا ؤجڄياااص خالٓاااظؼڄدَ ٳااان خالرظټااادَ  َياااديش خأل٫ڄااادپ  طلااا
ااا ُ ٳااان خٿيڄاااو خالٷظٜااادي ، د ؤا َياااديش خأل٫ڄااادپ طااااػ  ڃـظڄااا٭  خٷظٜااادي خٿڄ٬ُٳاااص، ڃزيي 

ط٘اااااـي٭ خٿ٘ااااازدذ  خٿټٴااااادءخض ٫ڀااااات خرظټااااادَ ؤٳټااااادَ ؤ  كڀاااااوپ ٿڀڄ٘ااااادٻځ  ا  بكياااااؽ 
ي٬ڄاااځ ٫ڀااات بيـااادي ڃٜاااديَ ؿًياااًش ٿظوَياااً  - ڃاااؼال   –  خٿڄواااد٣ُ ٳااان ڃـااادپ خٿٜااايد٫ص

ي٬ڄااځ ٫ڀاات ڃااد  جااو  ڃيظـاادض ؿًيااًش،   خٓااظلًخغ ؤٓااوخٶ  ؤٓاادٿيس ،خٿڄااوخي خٿواادڂ
 هڀٹ  ٧دثٵ ؿًيًش. 

  ؤ ٛت ي. ٫الٲ رظٸًيت خٿ٫ًت خٿلټوڃن ٿڀُ٘ٻدض خٿيدٗجص ٫ا ٣ُيٹ ڃد يڀن:
ااارُنااادڃف ڃااايم ڃدٿياااص جٯياااُ ڃٔاااظُؿ٬ص  ڃ   خٓاااظلًخغ -  ٜ ٝ ٿلدٟااايدض خأل٫ڄااادپ ٿااا٫ًت و

  خكظ٠دا َ خي خأل٫ڄدپ ٿظ٤ٰيص طټدٿيٵ خٿ٬ڄځ خأل ٿيص.
ٹ لٸ   ي   ،ِ خالٓظؼڄد٬َّ  خٿظٸييص رڄد ي    ؤ ييصخإلُٓخ٪ رةن دء خٿزيت خٿظلظيص خألٓدٓيص ٿوخكدض  -

 خالٓظًخڃص.
 هدٛص ٳن خٿڄًا خٿُثئيص.  ،بن٘دء كدٟيدض  ڃ٫ُٔدض ؤ٫ڄدپ ٳن ٻځ ڃي٤ٸص -
 جويص ڃټوندض ٫ڀت ٿڀلٴد٦ ؛ دض خٿلدٟيدض ٳن خٿڄيد٣ٹ خٿـُٰخٳيصي٫ت خٿظڄديّ ٳن طوؿ   -

 خٿڄيد٣ٹ. ٓظُخطيـيدضةرخٿڄظيو٪ خٿڄُطز٥  خالٓظؼڄدَ ٫ڀت خٿظُٻيّ ڃ٭ ڃي٤ٸص ٻځ
  ٟ٭ ڃٸَُخض ڃظوٜٜاص ٳان  ،طًٗيا رُخڃف َيديش خأل٫ڄدپ ٳن خأل٫ڄدپ ٳن خٿـدڃ٬دض -

 خٿظ٬ڀيت خٿ٬دڂ.
خٿٜاالص  الٷظٜاادييدضِش ٬ااّ  پ خٿظـاادَ  ٳاان خٿڄـاادالض خإلٓااظُخطيـيص خٿڄ  خالجظڄاادڂ راادٿظلو   -

  خٿڄ٬ُٳص  خٿ٤دٷص  خٿَّخ٫ص.
طټوا ٳي د خٿڄٴدٟڀص ڃلٜوَش ٳن  ،خٿلټوڃيص  خٿودٛصدض يخٿڄ٘ظُطوٜيٝ كٜص ڃا  -

 خٿُ٘ٻدض خٿيدٗجص.
 طزّين طـُرص خإلٷدڃص خإلٿټظُ نيص. -

  ً ڃلڄاً ٓا يځ  غ خٿڄإٓ  خٿُثيٕ خٿظيٴيٍ  ٿُ٘ٻص ٻالٓيُخ خٿُ٘ٶ خأل ٓا٥ ڂ. طل
 طيااد پ ٳي ااد ،ٳاان ريادء خٿڄٔااظٸزځ" خإلٿټظُ ناانخٿڄاًنن ٳاان ڃًخهڀظااه كاوپ: "ي َ خٿظ٬ڀاايت 

٫ڀات هٜادثٝ خٿزيجاص  ڃٔظٸزځ خٿظ٬ڀيت خإلٿټظُ نن ٳان خٿ٘اُٶ خأل ٓا٥،  ؤٿٸات خٿ٠اوء  
خٿ٬دڃص ٿوخي  خٿٔيڀيټوا ٳن ؤڃُيټد، كيؽ ؤٗدَ بٿت ؤنه يوؿاً ٳان  خي  خٿٔايڀيټوا ؤٻؼاُ 

 ؤا خالٓظؼڄدَ ٳيه ال ي٬ظڄً ٫ڀت خٿ٘اُٻدض خٿټزاُ   ،خٓظؼڄدَيص ڃظوٜٜص ؿ ص 711ڃا 
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 خإلراًخ٪،  جاو ڃاد يظوؿاس خٿظوؿاه بٿياه ٳان  خالرظټدَرځ ٫ڀت خٿُ٘ٻدض خٿيدٗجص خٿظن طوڀٹ 
  د رإا جٍخ خٿظوؿه ٷً رًؤ خٿ٬ڄځ ره ردٿٴ٬ځ.خٿڄڄڀټص خٿ٬ُريص خٿ٬ٔوييص، ٫ڀڄ  

ٴٕ خألٓااادٿيس ڄااادَْ رااايٶ ڂ. خٿڄاااًنن بٿااات ؤا ٣اااُٶ خٿظ٬ڀااايت ٳااان خٿڄاااًخَْ ط   ط٤اااُ  
 ؤا طوٛاااايځ  ،ً طٰيااااُضخال٫ظزاااادَ ؤا ڃ٤٬ياااادض خٿـيااااځ ٷااااٳاااان خٿٸًيڄااااص، ي ا خألهااااٍ 

اااټاااوا ر٘اااټځ ڃوظڀاااٵ. ٳدٿڄًَٓاااص يـاااس ؤا ط  يا ؤخٿڄ٬ڀوڃاااص يـاااس   ت خٿ٤دٿاااس ٻاااځ  ٬ڀ 
٭ ٫ڀيااه ڃااا ڀااڃااد جااو ؿًيااً، ٯيااُ ؤا جياادٺ ٳـااوش راايا ڃااد يظڀٸاادل ٳاان خٿڄًَٓااص  ڃااد ي٤

ااااخألٓاااادٿيس خٿظٸييااااص خٿلًيؼااااص هاااادَؾ خٿڄًَٓااااص ه ٿڀظ٬ڀاااايت خٿااااٍٻن .  جيااااد يـااااس خٿظوؿ 
اااردٓاااظوًخڂ خٿاااٍٻدء خالٛااا٤يد٫ن ٿـ٬اااځ خٿظ٬ڀااايت ڃ   خ  ڃ  ز   اااُ  اااخ  ڃ  ّ  لٴ  د ٿڀ٤دٿاااس، ڃااا٭ ڄظ٬ 

خالجظڄااادڂ ردٿـدناااس خالؿظڄاااد٫ن ٿاااُر٥ خٿ٤دٿاااس روخٷ٬اااه خٿياااوڃن.  ٷاااً راااًؤ خٿ٬ڄاااځ ٳااان 
جاااااٍخ خالطـااااادل ٳااااان  خي  خٿٔااااايڀيټوا،  نٸاااااځ خٿظـُراااااص ٿڄي٤ٸاااااص خٿ٘اااااُٶ خأل ٓااااا٥ 

خ  ؤٻؼُ ڃا   ً  ي ٿص ٳن خٿڄي٤ٸص. 11 خٿ٬ٔوييص طلًي

 ، ٫يً ِيدَش ٓاڄو خألڃياُ ڃلڄاً ٿاوخي  ٓايڀيټوا  خ٣ال٫اه ٫ڀات طـادَذ خٿظ٬ڀايت خٿظٸيان
ٲ ً،  خٿاٍ  ئاظ 2117پ نلاو خٿظ٬ڀايت خٿُٷڄان ٳان ٫ادڂ ؤ ٛت رة٣الٶ ڃُ٘ ٪ خٿظلاو  

اد رإناه طات 2121رلڀوپ ٫ادڂ  خإلٿټظُ ننؿڄي٭ خٿڄًخَْ خٿ٬ٔوييص ردٿظ٬ڀيت  ط٤ٰيص  ، ٫ڀڄ 
ڂ. خٿڄًنن ؤنه ٳن خٿزًخيص   ٌٻُ .خإلٿټظُ ننڃًَٓص ردٿظ٬ڀيت  1511د ڃا َر٥ خالنظ دء كدٿي  

ٻدنااع جياادٺ ڃٸد ڃااص ٗااًيًش الٓااظوًخڂ خٿظٸييااص ٳاان خٿڄااًخَْ هدٛااص خٿلټوڃيااص ڃي ااد، 
خٿزًء ٳن خٿڄًخَْ خٿودٛص ٿـ٬ځ ؿڄي٭ خألن٘ا٤ص خٿڄًَٓايص ڃاا هاالپ خٿ ادطٵ  كيؽ طت  

ڃااا خٿظٔااـيځ بٿاات خٿوخؿزاادض خٿڄًَٓاايص  خالهظزاادَخض.  ڃااا هااالپ جااٍخ خٿڄ٘ااُ ٪ خٿيٸاادپ 
 تذ، ڃاا هاالپ طٜاييٴ ٓوٲ يظت خٓظوًخڂ ؤٓدٿيس ڃوظڀٴص ٯيُ طٸڀيًيص ٿظلٴيّ خٿ٤اال

زااځ خٿڄـظڄا٭ ٫زااُ ٗاُٻدض ڃ٬ييااص، بٿات ٳجادض  طٸااًيت خٿڄټدٳاأض ٿڀ٤دٿااس خٿڄظڄياّ ڃاا ٷ  
 ٫ڀت ؤيخثه خألٻدييڄن. ٳن خٿڄ٤د٫ت  خٿٴيديٶ ريدء   ٻڄيله هٜوڃدض ڃؼال  

 ؤ٫ڀا ڂ. خٿڄًنن ؤناه ٓاوٲ ياظت ب٣االٶ ؤٻزاُ ڃيٜاص ٿڀظاًَيس خالٳظُخٟان ردٿ٘اُخٻص ڃا٭ 
ٿظ٬ڀايت خٿڀٰاص خٿ٬ُرياص،   خي  ڃټص  ؿدڃ٬ص ؤڂ خٿٸُ  ٻإٻزُ ؤٻدييڄياص خٳظُخٟايص ٳان خٿ٬ادٿت

  ُ ً   ددؿ  يخ بٿت ؤا جيدٺ خكظڃ٘ي ڃا٭ غ ٿظو٧يٵ خٿظٸييص ٳن خٿظ٬ڀيت ر٘ټځ بٿټظُ نان  خٿظلا
ا د خٿ٤الذ رڀٰص ٫ُٜجت ٿظلٴيّجت  بر دَجت،  ؤنه رييڄاد ٻادا خٿظلاً  ٳان خٿوڄٔايا ٫دڃ 

خٿ٬٘ااُ خٿٸديڃااص ٔاايوخض خٿخٿڄدٟاايص ٳاان ڃـاادپ خٿظ٬ڀاايت جااو ٿڄلااو خألڃيااص، ٳةنااه هااالپ 
ٓيټوا ٳن خٿظيدٳٕ ٳن خٿظ٬ڀيت خٿٍٻن  طو٧ياٵ خٿاٍٻدء خالٛا٤يد٫ن،  جاو ڃاد ٓاوٲ 

د ٿڀو٤وخض خٿظن طلٍ جد ٳن جاٍخ خٿً پ رةٌا " طز٬  يټوا ٿڀ٬ٔوييص ٳيه ٗإا ٻزيُ ريا 
 خٿڄـدپ. 
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 ٳن ڃًخهڀص ٿڀڄًيُ خٿظيٴيٍ  ٿڄُٻّ خٿڄڀٽ ٓڀڄدا ٿڀ٘زدذ ؤ. ڃلڄً راا ٫ڀان خٿ٬ٔايُ  
ا ؤا خٿٸ٤اد٪ خٿؼدٿاؽ يزاًؤ ڃاا خالرظټادَ، راي   ،كوپ "ي َ خٿٸ٤د٪ خٿؼدٿؽ ٳن طڄټيا خٿ٘زدذ"

 خٿ٬٘ااُيا،  ٛاايد٫ص خٿڄلظااو ،  ؤا جااٍل  َيااديش خأل٫ڄاادپ  خٿظ٬ڀاايت ٳاان خٿٸااُا خٿلاادي  
ځ خٿئاايف راايا ٘ااټ  ځ ط٬ُيااٵ خٿٸ٤ااد٪ خٿؼدٿااؽ، خٿااٍ  جااو ٷ٤ااد٪ ؿًيااً ي  ٘ااټ  خٿڄټوناادض ط  

٫دڃص طظڄؼځ ٳان ٻوناه ٳان ؤٻؼاُ  ا ؤا ٿڀٸ٤د٪ خٿ٬دڂ ٓڄدض  خٿٸ٤د٫يا خٿ٬دڂ  خٿودٚ،  ري  
ا خٿي٨ُ د ڃ٭ ن٨ُطه ر٬يًش خٿڄً   ط٬دڃڀه ڃ٭ خٿڄ٘ټالض ٫ڀت خٿڄٔظو  خٿو٣ين ي ر٤ج  

٫ڀات خالٓاظـدرص   ٷاًَش   ٿڀـدنس خٿُرلن، ٳان كايا ؤا خٿٸ٤اد٪ خٿوادٚ جاو ؤٻؼاُ يييدڃيټياص  
خال٫ظزادَ ٫يٜاُ خٿاُرم ٳان خٿُٔي٬ص ٿڀٴُٚ  خٿڄ٘دٻځ   ٟ٭ خٿلڀوپ  خالرظټدَ، ڃ٭ ؤهاٍل 

  خٿؤدَش. 

 ؤڃد خٿٸ٤د٪ خٿؼدٿؽ ٳ و يـڄ٭ ريا هٜدثٝ خٿٸ٤د٫يا خٿ٬ادڂ  خٿوادٚ ڃاا كياؽ خٿٔا٫ُص
ڀت خٿظإٷڀت ڃ٭ ڃظٰيُخض خٿزيجص خٿڄلي٤ص، ڃا٭ خالجظڄادڂ ردٿ٘اإا خٿ٬ادڂ ؤٻؼاُ ڃاا  خٿٸًَش ٫

خٿٸ٤د٫اادض خٿظاان ال طااًهځ ٟااڄا خٿٸ٤ااد٫يا  خالجظڄاادڂ راادٿُرم،  ردٿظاادٿن ٳ ااو ي٘ااڄځ ٻااځ  
ٻدٿٸ٤د٫ااادض خٿويُياااص  خٿظيڄوياااص  خٿڄظ٬ڀٸاااص ردٿيٸدرااادض  ڃآٔااادض  ؛خٿ٬ااادڂ  خٿوااادٚ

 خٿڄـظڄ٭ خٿڄًنن. 

ٌٻااُ ؤ. خٿ٬ٔايُ  ؤا ٗااُيلص خٿ٘اازدذ جاان  ،ن طڄټاايا خٿ٘اازدذ ٫اا ي َ خٿٸ٤ااد٪ خٿؼدٿااؽ ٳا
اُٗيلص ٻزيُش ڃا خٿڄـظڄا٭، هدٛاص ٳان ڃـظڄ٬دطياد خٿظان ط    نلاوځ نٔازص خٿ٘ازدذ ٳي اد ڄؼ 

%،  جيد يټوا ٿڀٸ٤د٪ خٿؼدٿؽ ٷًَش ٫ڀات خالٓاظـدرص رٔا٫ُص  ٷاًَش ٻزياُش ٿڄاد ي٤ڄام 71
 طو٧يٵ ٣دٷدط ت  طٸًيت ريجص رٔي٤ص ٿ ت طٔظو٫س ڃد يٸوڃوا راه ڃاا  ،بٿيه خٿ٘زدذ

 ؤن٤٘ص ٳن كيدط ت. 

 جيد طت ٣ُق ڃؼدپ كوپ خٿظ٤و٪ خٿٍ  ٫يً  ٬ٟه طلع ٷزص خٿٸ٤د٪ خٿلټوڃن يټوا طلع 
ا ،ر١٬ خٿ يټڀيادض  خٿڄـادٿٕ الٓاظي٬دذ خٿڄظ٤او٫يا،  ٳان  د ٣اويال   جاو ڃاد يإهاٍ  ٷظ 

ڃااد  ٫ااديش   ، ٿيص خالؿظڄد٫يااصاڃ٬ييااص هدٛااص ردٿڄٔاا خٿٸ٤ااد٪ خٿواادٚ خٿااٍ  يظ٠ااڄا بيخَخض  
٫ڀااات خٓاااظي٬دذ  طټاااوا جاااٍل خإليخَخض ٻدٳياااص،  جياااد يټاااوا خٿٸ٤اااد٪ خٿؼدٿاااؽ خألٻؼاااُ ٷاااًَش  

الٔسٿڀ٤٬دء ٿيٕ ٳن خٿـدنس خٿظ٤و٫ن ٳ خٿڄظ٤و٫يا،  ڃيم خٿ٘زدذ ڃيٜص   د ، رځ ؤي٠ 
َئيص خٿڄڄڀټاص خٿ٬ُرياص ٳن خٿـوخنس خٿظيڄويص  خٿزيجيص  خٿؼٸدٳيص.  ؤٗدَ ؤ. خٿ٬ٔيُ  بٿت ؤا 

اا 2131خٿٔاا٬وييص  ّض ٫ڀاات َٳاا٭ نٔاازص ڃٔاادجڄص خٿٸ٤ااد٪ خٿؼدٿااؽ ٳاان خٿياادطف خٿڄلڀاان َٻ 
پ خٿ٬دٿڄن.2131% ٳن 6% ٳن خٿوٷع خٿلدٿن بٿت 1.3خإلؿڄدٿن ڃا  ًّ  ،  جو خٿڄ٬

 ٳاان ڃًخهڀاااص ٿڀااُثيٕ خٿظيٴياااٍ   ڃآااإ ڃ٘ااُ ٪ "ٟااادي" ٿڀټظااس خٿٜاااوطيص ؤ. ڃيااادَ 
يع ؤا خالٷظٜدي خٿڄ٬ُٳن جو ري   ،ٳن ٛيد٫ص خٿڄٔظٸزځ" خٿ٬ڄيُ  كوپ "ؤجڄيص خٿڄلظو 

پ خٿً پ ڃا ي پ ندڃيص بٿت ي پ ڃظ٤وَش،  ؤنه ٳان خٿ٬ادٿت خٿ٬ُران ٿايٕ رٜاوَطه لو  ڃد ي  



28 
  8102ملنذدى أصتار الدويل الذقرير الضنوي  

 

پ وُ خٿڄ٬ڀوڃدض  ٓ وٿه خٿوٛخٿټدڃڀص،  ؤٗدَض بٿت ؤا خالٷظٜدي خٿڄ٬ُٳن يظ٠ڄا طوٳ  
ؤٛازم بٌ  ،ڄ٬ڀوڃادض  خٿڄ٬ُٳاصبٿي د.  رييڄد ٻدنع خٿڄټظزدض جن ڃټادا خٿلٜاوپ ٫ڀات خٿ

ٳااةا  ،نظُنااع رٔاازس طااًنن خٿڄلظااو  خٿ٬ُراان ٫ڀاات خإل .نظُنااع جااو خٿٔاازيځ ٿااٍٿٽخوا خإل
ً  خالٷظٜدي خٿڄ٬ُٳن ٳن خٿاً پ خٿ٬ُرياص جاو ڃظاًا   ػع ٫اا ؤجڄياص خٿڄلظاو  خٿ٬ُران ،  طلا

٫ڀاات خإلنظُنااع ٿظٴاادي  ٟاا٬ٵ ڃٔااظو  خالٷظٜاادي خٿڄ٬ُٳاان ٳاان خٿ٬اادٿت خٿ٬ُراان  طئاايُ 
 خالٓظؼڄدَ  خٓظي٬دذ خٿظٸييص.ؿڀس 

ب٣اااالٶ ڃيٜاااص "ٟااادي" خٿظااان  طااات   ،نظُناااع ڃاااا ؤؿاااځ ط٬ّياااّ خٿڄلظاااو  خٿ٬ُرااان ٫ڀااات خإل
اااط   اااا ڃاااا خٿلٜاااوپ ٫ڀااات خٿڄلظاااو  ر٘اااټځ ٛاااوطن جٻ  ڄټ  س، ڃـاااالض، ؤرلااادغ  ٳااان ظ 

ااا اااخٿڄـااادالض خٿظ٬ڀيڄياااص  خٿظُٳي ياااص.  ٷاااً ؿااادء ب٣اااالٶ جاااٍل خٿڄيٜاااص طز٬  ه َئياااص د ٿظوؿ 
ٳااااا٭ ڃټدناااااص خالٷظٜااااادي خٿڄ٬ُٳااااان ٳااااان خٿڄڄڀټاااااص خٿ٬ُرياااااص خٿظااااان طٔاااااظ ًٲ َ 2131

 خٿ٬ٔوييص. 
  :ٿڀُؿو٪ ٿڀـڀٔص ٫ڀت خٿُخر٥https://bit.ly/2OwfCOv 

 

 
 

  

 صورج جامعيح للمذحدثني يف الجلضح
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 َخٿ٬ُران: خٿزلاؽ خٿ٬ڀڄان  -خٿٴ٬دٿيص خٿؼدنيص: ؿڀٔص نٸدٖ ر٬يوخا "خالرظټدَ ؤ  خالناًػد
 :دطه  آٳدٷه"طلًي خٷ٬ه  

  ٜ اه  اٜع بكً  ؿڀٔدض خٿڄيظً  ٿڄيدٷ٘اص خٿظٸُياُ خٿ٬دٗاُ ٿڀظيڄياص خٿؼٸدٳي   ٜ ديَ ٫اا ص خٿ
خٿزلاؽ خٿ٬ڀڄان خٿ٬ُران:  خٷ٬اه  -ڃآٔص خٿٴټاُ خٿ٬ُران طلاع ٫ياوخا "خالرظټادَ ؤ  خالناًػدَ

خٿظإٻياً  ـڀٔاص طات  يدطه  آٳدٷه"، رةيخَش خٿټدطاس  خٿڄلاَُ ؤ. ٳادثٹ ڃيياٵ.  ٳان جاٍل خٿً طل
ٳن ڃٔظو  طو٣يا خٿڄ٬ُٳص  خالرظټدَ،  جاو  ٔت ردٿٸٜوَ خٿلدي  ظ٫ڀت ؤا خٿ٬دٿت خٿ٬ُرن ي

ٻڄد  ،ڃد ؿ٬ځ خٿً پ خٿ٬ُريص ٳن خٿٜٴوٲ خألهيُش ٫ڀت ڃٔظو  خٿ٬دٿت ٳن ڃـدپ خالرظټدَ
 ص، خٿٍ  ييادٷٙ  ٟا٬يص خٿ٬ادٿت خٿ٬ُران ٳان ڃـادپؿدء ٳن خٿظٸُيُ خٿ٬دُٗ ٿڀظيڄيص خٿؼٸدٳي  

 خالرظټدَ.
ا  نادٷٙ خٿيظادثف خٿ٬دڃاص ٿاه،  ،ص خٓظ٬ُٞ ي. جيُ  ٫وي٥ خٿظٸُياُ خٿ٬دٗاُ ٿڀظيڄياص خٿؼٸدٳي 

  ُ خ بٿت ؤا جٍخ خٿظٸُيُ ييًَؾ ٟڄا بًٛخَخض خٿڄآٔص  ئ ت ٳن طلٸياٹ َٓادٿظ د ڃ٘ي
ً   جاان خٿظو٫يااص  خٿظيااويُ  خٿظيڄيااص  خٿظ٤ااويُ،  ؤا ؤجڄيظااه طټڄااا ٳاان ؤنااه ي   غ خٿزيدناادض لاا

خال٫ظزادَ خٿڄٔاظـًخض ٫ڀات ٳان خٿظان  َيض ٳان خٿظٸادَيُ خٿٔادرٸص، ٻڄاد يإهاٍ   خٿڄاُٗخض
ٛااا٬يً خإلنـااادِخض خٿ٬ڀڄياااص خٿظااان ٗااا ًجد خٿ٬ااادٿت  خٿظلاااوالض خٿ٬ڄيٸاااص ٳااان خٿڄٴااادجيت 

  خأل ٿويدض  خألجًخٲ.

 
ٳإٗادَ ي. جياُ  بٿات ؤراُِ  ،ؤڃد روٜاوٚ ؤراُِ خالٓاظيظدؿدض خٿظان هڀاٝ بٿي اد جاٍخ خٿظٸُياُ

خإلنـاادِخض خٿظاان طلٸٸااع ٳاان ٻااځ ي ٿااص ٫ُريااص ٫ڀاات ٛاا٬يً خٿااُئ   بن٘اادء ڃُخٻااّ خألرلاادغ 
 كدٟيدض خٿظټيوٿوؿيد  ط٤ويُ ڃي٨وڃص خٿظ٬ڀيت خٿ٬ادٿن  خٿظټيوٿوؿياد  خٿـ اوي خٿڄزٍ ٿاص 
ٳن جٍل خٿڄـدالض ٫ڀت ٬ٛيً خٿظڄياّ  ٟاڄدا خٿـاويش.  ٷاً ؿادء ٳان خٿظٸُياُ ؤناه رادٿُٯت 

ي ا طلٸيٹ خٿ٤ڄوكادض  ٻځ جٍل خٿـ وي  خإلنـدِخض  ؤجڄيظ د، ٯيُ ؤن د طزٸت ٷدُٛش  ڃا 

 صورج من الجلضح
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 طڀزيااص خالكظيدؿاادض. ٳدٿااً پ خٿ٬ُريااص رٜااوَش ٫دڃااص ڃااد ِخٿااع ط٬اادنن ڃااا ٷٜااوَ طااو٣يا 
 ب٫ااديش بنظاادؾ خٿڄ٬ُٳااص  ،خٿڄ٬ُٳااص  خالٻظ٘اادٳدض خٿظټيوٿوؿيااص  خٓااظؼڄدَ جااٍل خٿڄوُؿاادض

 آػدَجد خٿٔڀزيص ٫ڀت خٿظيڄيص خالؿظڄد٫يص  خالٷظٜدييص. خٿ٬ڀڄيص  خٿظټيوٿوؿيص خٿظن طي٬ټٕ 
 طاٻً خٿڄاُٗخض ؤا خٿً پ خٿ٬ُريص ردٿُٯت ڃا ر١٬ خٿظٸًڂ خٿٍ  ؤكُِطه، بال ؤن اد ڃدِخٿاع 

. ٳڄظوٓاا٥ خإلنٴاادٶ ٫ڀاات ؤن٘اا٤ص خٿزلااؽ ٿااً پ خٿ٬اادٿتٳاان خٿٜااٴوٲ خٿوڀٴيااص ردٿئاازص 
% ٳن خٿً پ 1,2يزڀٱ  ٳن كيا ،%1,4 خٿظ٤ويُ ڃا خٿيدطف خٿٸوڃن ٿڀً پ خٿ٬ُريص كوخٿن 

% ٳاااان خٿااااً پ 4-3 يظااااُخ ق راااايا  ،خٿيدڃيااااص
 خٿڄظٸًڃص. 

  ً ڂ ي. جيُ  ؤجت خٿظوٛيدض خٿظن ؿدءض ٳن  ٷ
خٿظٸُياااُ ٳااان ٓااازيځ طلٔااايا  ٟااا٬يص خٿ٬ااادٿت 

 ،خٿ٬ُراان ٳاان ڃـاادپ خالرظټاادَ  خٿزلااؽ خٿ٬ڀڄاان
   ڃي د:

ِيديش خالجظڄدڂ رڄي٨وڃاص خٿظ٬ڀايت  ٳان ؿڄيا٭  -
ٛااا٬يً ڃآٔااادض  رااادألهٝ ٫ڀااات  ،ڃُخكڀاااه

 خٿظ٬ڀيت خٿ٬دٿن.
ِيديش خٿڄٔدجڄدض خٿلټوڃيص ٳن ڃـدپ خٿزلاؽ  -

 خٿ٬ڀڄن  خالرظټدَ.
 ،ط٬ّيّ خٿظټدڃاځ رايا خٿٸ٤اد٫يا خٿ٬ادڂ  خٿوادٚ -

  خٿظ٬د ا خٿً ٿن ٳن جٍخ خٿڄـدپ. 
طزّين ؤٓدٿيس ڃزظټُش ٿڀظ٘ازيٽ  خٿظ٬اد ا رايا  -

 رايا  ،ڃوظڀٵ خٿٸ٤د٫دض ٳان خٿً ٿاص خٿوخكاًش
 . خوهُخٿً پ خٿ٬ُريص  ي پ خٿ٬دٿت 

طيڄيص خٿٸاًَخض خٿ٬ڀڄياص  خٿظټيوٿوؿياص  طلٴياّ  -
ردٿ٘ااُخٻص  ،خالرظټاادَ ٟااڄا طوٜٜاادض ڃلااًيش

 خٿيٸدردض خٿڄ ييص.يد٫ص  ريا خٿٔڀ٤دض خٿڄ٬ييص  خٿڄي٨ڄدض ٯيُ خٿلټوڃيص  خٿظـدَش  خٿٜ
ر٤ اد َ  ،ٿټاځ ي ٿاص ٫ُرياصب٫ديش طُطيس خأل ٿويدض ٳيڄاد يظ٬ڀاٹ ردٿزلاؽ خٿ٬ڀڄان  خالرظټادَ  -

 ردالكظيدؿدض. 
 ِيديش ؿ وي خٿٴُٶ خٿزلؼيص ٳن ٫ًي ڃا خٿڄـدالض خٿليويص  خٿڄڀلص. -
 طٔڀي٥ خٿ٠وء ٫ڀت ي َ خٿ٬ڀت ٳن ط٤وَ خٿڄـظڄ٬دض خٿ٬ُريص ڃا هالپ  ٓدثځ خإل٫الڂ.  -
 خٿٔا٬ن بٿات  ،خالرظټدَخض خٿـادجّش  خٿظلوپ ڃا خٓظيُخي خٿڄًهالض خٿ٬ڀڄيص  خٿظټيوٿوؿيص -

ً  ؤٷ  خ إل٫ديش بنظدؿ د.ڀڄظ د  ط٤ويُجد طڄ ي
 خٓظوًخڂ خٿظټيوٿوؿيدض خٿلًيؼص ٿظئيُ خٿظ٬د ا خٿً ٿن. -
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 خٿٔا٬ن بٿات  ، خهظظت ي. جيُ  ٻڀڄظه را٫ًوش ٿ٫ُدياص خٿزلاؽ خٿ٬ڀڄان  طزيان ن اف خالرظټادَ
 طُؿڄاااص خٿظوٛااايدض بٿااات ه٤ااا٥  ،طلوياااځ خٿاااُئ  خٿظااان َٓاااڄ د خٿظٸُياااُ بٿااات ٓيدٓااادض

 ٭ ٛديڂ ٻ٬يوخا خٿظٸُيُ،  خٿزًيځ ٫ا خالرظټدَ جو خالنًػدَ. يدض. ٳدٿوخٷبٓظُخطيـ 
ؤٗدَ بٿت ؤا خالرظټدَ جو ؿّء ڃاا خٿظٴټياُ خإلراًخ٫ن،  ؤكاً  ، ٳن ٻڀڄص ؤ. ٫ڄدي خٿًيا ؤييس

ڃٜديَ خٿظٴټيُ جن خٿظ٬ڀيت  َئيص خٿي٨دڂ خٿٸدثت ڃاا خٿ٬ڀات.  ي٬ظزاُ خإلنٴادٶ ٫ڀات خٿزلاؽ 
ؾ خٿااٍ  يٜااًَ ٫ااا خٿ٬اادٿت خٿ٬ُراان ڃٸدَنااص د ٳاان ٟاا٬ٵ خٿڄيظااوخٿ٬ڀڄاان  خالرظټاادَ ٓاازز  

ڃي اد  8ڃـڀاص ٫ڀڄياص ٳٸا٥،  21رةُٓخثيځ. ٳ٬ًي خٿڄـالض خٿ٬ڀڄيص ٳن خٿً پ خٿ٬ُريص جو 
 ٳن خٿڄڄڀټص خٿ٬ُريص خٿ٬ٔوييص. 

ي. ِياادي خٿااًَيٕ، ؤا خٿظُٻيزااص خٿٔااټدنيص  د خ٫ظزااُ ڃيااً ذ خٿڄڄڀټااص ٿااً  خٿيونٔااټو ٓاادرٸ  
ي٨اُ بٿي اد  خٿظن ٣دٿڄد ٻادا ي   ،%71خٿظن طزڀٱ نٔزص خٿ٘زدذ ٳي د كوخٿن  -ٿڀً پ خٿ٬ُريص 

خ ڃا كيؽ خٿز٤دٿص  خنظ٘دَ خألٳټدَ خٿڄظ٤ُٳصد طلًي  ځ ؤي٠  ڄؼ  ط   - ٻڄيّش  ُ ٻڄد ؿادء ٳان  ،د ٻزي
خ بٿات خألٓٳن  خٿظٸُيُ.  ؤٗدَ ي. خٿًَيٕ بٿت ؤنيد نلظدؾ  ُ دْ ٿ٬ٸاوپ ٗادرص ڃظـاًيش، ڃ٘اي

اا  ٛ د٪ خٿٸااُخَ ٳاان ي  ي َ خٿڀٰااص خٿ٬ُريااص ٳاان ڃٔاايُش خالرظټاادَ  خٿظيڄيااص،  بٿاات ؤجڄيااص خنوااُخ٢ 
ب٫اديش طُطياس خأل ٿويادض  ُٟ َش، ڃ٭ طً٘يًل ٫ڀت خٿ٬ڄځ ردٿظوٛيدض خٿڄيزؼٸص ٫ا خٿظٸُيُ

ٳيڄد يظ٬ڀٹ ردالرظټدَ،  بيالء خٿڄّيً ڃا خٿ٬يدياص رادٿظ٬ڀيت،  ط٬ّياّ خٿظټدڃاځ رايا خٿٸ٤اد٫يا 
  خٿظ٬د ا خٿً ٿن ٳن جٍخ خٿڄـدپ. خٿودٚ  خٿ٬دڂ

ظڄع خٿـڀٔص رڄًخهڀص ٿوٻياځ  ِخَش خٿودَؿياص ٿ٘اا ا خٿًرڀوڃدٓايص خٿ٬دڃاص ي. ٓا٬وي  خهظ  
 ڃي ااد خٿڄٸد ڃااص ،ٺ ٫وخثااٹ ٳاان ٣ُيااٹ خالرظټاادَ  خٿظ٤ااويُؤٗاادَ ٳي ااد بٿاات ؤا جيااد ،ٻدطااس

ش ٿڀظٰييُ ٳن ڃـدپ خٿٜلدٳص  خٿزلؽ خٿ٬ڀڄن  ٓدثُ خٿڄـادالض،  جاو ڃاد يااي   ُّ خٿڄٔظڄ
 .الطٔد٪ خٿٴـوش ٳن ٫دٿت ڃظٰيُ رئٹ ڃظٔدَ٪

  :ٿڀُؿو٪ ٿڀـڀٔص ٫ڀت خٿُخر٥https://bit.ly/2y6vfkv  

صورج جامعيح 

 للمذحدثني
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  خٿٴ٬دٿياص خٿؼدٿؼاص: ڃلدٟاُش ر٬ياوخا "طُؿڄڀان: ڃااا  خي  خٿٔااڀيټوا بٿاات ڃويڄاادض
 :خٿالؿجيا"

ٳااااااان ڃلدٟااااااااُش ر٬يااااااااوخا 
"طُؿڄڀااااااااااان: ڃااااااااااااا  خي  
خٿٔاااااڀيټوا بٿااااات ڃويڄاااادض 

ن ؤٿٸدجاااااد  خٿظااااا ،خٿالؿجااااايا"
 ڃإٓ ط٤زيٹ "طُؿڄڀن" ؤ.

ؤٗادَ بٿات  ،٫زً خٿ٬ّياّ خٿٰيايت
ؤنه يڄټا خٓظٰالپ خٿظٸييادض 

يت ٫ڄااځ خٿڄظ٤ااوَش ٳاان طٸااً
بنٔدنن نزيځ يز٬اؽ خٿٔا٬ديش 
ٳااان ٷڀااوذ خٿټؼياااُيا، كيااؽ 
٫ااااااااُٞ طـُرااااااااص ط٤زيااااااااٹ 
"طُؿڄڀااااااان" ٳاااااااان ڃـااااااادپ 

 "خٿ يًٓص خإلنٔادنيص".
ا ي. خٿٰيااايت ؤا ط٤زياااٹ  راااي  

اا"طُؿڄڀاان" خٓااظ٤د٪ ؤا ي   ځ ٸڀ 
ڃااااااااا ڃ٬دناااااااادش خٿالؿجاااااااايا 
 خٿ٬دٿٸيا ٳان خٿزلدَ،  ٌٿاٽ 

ارظٔ يځ طوخٛڀ ت ڃا٭  س ٫ڀات ٫ادثٹ خٿڄيٸٍيا  خأل٣زدء  خٿ٬دٿت خٿودَؿن ڃا هالپ خٿظٰڀ 
ا51يڄظڀاٽ  ح،ڃڀيوا الؿا 25ا جيدٺ كوخٿن بخٿڀٰص، كيؽ  د جوخطاٵ ٌٻياص % ڃاي ت طٸُيز 

يااظت  خوٿاان.  ڃااا هااالپ ط٤زيااٹ "طُؿڄڀاان"  ردٓااظوًخڂ خٿااظ٬ڀت نظُنااع ٫ڀاات خطٜاادپ ردإل
ػدنياص روخٓا٤ص خٿُٓادثځ خٿيٜايص  61خٿظوخٛځ ڃ٭ خٿالؿجيا ڃا هالپ ڃظُؿت ٳن ؤٷځ ڃاا 

ڃ اادؿُ  15111.  ٷااً ؤڃټااا خٿظوخٛااځ ڃاا٭ messenger Facebook ڃؼااځ  ،خٿڄٔااظوًڃص
ڃد ؤطدق طٸاًيت هاًڃدض ٣زياص  خٓظ٘ادَيص  بنٸدٌياص ٿ ااالء   جوڃظُؿت،  7111ڃا هالپ 

ڃو٧ٵ بٯدػاص  ٳان ؤٻؼاُ ڃاا  3111 ٷً ؤطدق ط٤زيٹ طُؿڄڀن ڃٔد٫ًش ؤٻؼُ ڃا  ،خٿالؿجيا
، Doctors without Bordersؤ٣زااادء راااال كاااً ي  :ڃؼاااځ ،ڃي٨ڄاااص ٯياااُ كټوڃياااص 411

 International Rescue   ٿـياص خإلنٸادٌ خٿاً ٿن،  UNHCR ڃٴوٟايص ٗاا ا خٿالؿجايا
Committee كياااؽ  ،ٳااان ط٤زياااٹ طُؿڄڀااان خَ  ا جيااادٺ ط٤اااو  ؤ.  ٷاااً ؤٗااادَ ي. خٿٰيااايت بٿااات

 stand- alone رٍخط د  ڃٔظٸڀص   ٜزم ڃيٜص   ٓي    ،Facebook messengerٓييٴٜځ ٫ا 
platform  ،  ٭ خٿڄّيً ڃا خٿزيدندض رًٷص ٫دٿيص.ڄ  ظيم ؿ   ٓي   ، ٻٴدءش    ٓيټوا ؤٻؼُ ٳ٬دٿيص 

 أ. عتد العسيس الغنيم
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ً ي. خٿٰييت ٫ڀت ؤا ط٤زياٹ "طُؿڄڀان" ييزا٭ ڃاا خٿٸيد٫ادض خٿظدٿياص ٿڀٸادثڄيا ٫ڀات جاٍخ  ؤٻ  
  جن:  ،خٿظ٤زيٹ

 ٹ خٿټُخڃص ٿ ت.لٸ  ئظلٹ خٿالؿجوا خٿظوخٛځ خٿڀٰو  رڄد ي   -
 ِ خٿظوخٛځ ٫ًخٿص طٸًيت خٿوًڃدض.٬ّ  ي   -
 يظ٤ڀس خٿظوخٛځ ڃيٜدض  ڃـظڄ٬دض ڃلّځ ػٸص.  -

دض ڃظ٬اًيش ٿڀڄظُؿڄيا إلِخٿص ؤ ٛت ي. خٿٰيي ، ٳن هظدڂ ڃلدُٟطه  ّٜ ت ر٠ُ َش بيـدي ڃي
كدؿّ خٿڀٰص، كيؽ طلظدؾ خٿزُ٘يص بٿت ڃي٨ڄدض ڃظٴدنيص  ڃوڀٜص ٿـ٬ځ خٿظٸييص ٳن هًڃص 

 . طٔ يځ كيدش خٿيدْ جهدٛص خٿالؿجيا  خٿ٬دٿٸياا ٳن خٿزلدَ  خألٷڀيدض  ،خٿڄـظڄ٭
 :ٿڀُؿو٪ ٿڀڄلدُٟش ٫ڀت خٿُخر٥https://bit.ly/2LD8Sfi   

 

 
 

 

  

 صورج من الحضور خالل املحارضج
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 ؟خٿٴ٬دٿيص خٿُخر٬ص: ڃلدُٟش ر٬يوخا: "ٻيٵ طٜي٭ طـدَذ ؿڄيڀص" 
ٳاااااان ڃوٟااااااو٪ ڃظ٬ڀااااااٹ 

ؤٿٸااااات َثااااايٕ  ،ردالرظټااااادَ
 Ziba Tokyoڃآٔااااص 

ؤ. طوڃوجيټااااااااااو جيُخطااااااااااد 
ڃلدٟاااااااااااااُش ر٬ياااااااااااااوخا:  

"ٻيااااااٵ طٜااااااي٭ طـاااااادَذ 
ؿڄيڀااااااص؟" طيااااااد پ ٳي ااااااد 
ڃوٟااااااو٪ خالرظټاااااادَ ٳاااااان 
خٿظٜااااااااااااااڄيت  يڃااااااااااااااف 
خٿظٜاااڄيت ٳااان خٿ٘اااُٻدض 
ٿظٸوياااااااااااااص خٿڄ٘ااااااااااااادَٻص 
 خٿظ٘ااادَٺ خٿ٬اااد٣ٴن ڃااا٭ 
خٿڄٔااااااااااااااظ ڀٽ، رڄااااااااااااااد 
ئاااااادجت ٳاااااان طإٓاااااايٕ 
ؤ٫ڄااااااٹ ٿ ويااااااص خٿ٬الڃااااااص 

 خٿظـدَيص. 
غ ؤ. ًّ طوڃوجيټااااااااو   طلاااااااا

خٿظاااان ٫ااااا طـُرااااص خٿيدراااادا 
ٻدناااع ٳااان خٿٔااادرٹ ٷاااوش 
طټيوٿوؿياااااااااااص ٨٫ڄااااااااااات 

ااا د طلاااوالض ييڄوٯُخٳياااص طٴ٠ااان بٿااات ط اااُڂ ٓاااټدنن، كياااؽ طٜاااځ  خٿظااان ط٘ااا ً كدٿي 
ااا ااا 65ا طظـاااد ِ ؤ٫ڄااادَجت نٔااازص ٻزااادَ خٿٔاااا ڃڄ  خألڃاااُ خٿاااٍ  يـ٬اااځ  ،%27،7د بٿااات ٫دڃ 

خ يٜاا٬س خالٓااظڄُخَ ٳيااه،  جااو ڃااد   ُ رٸاادء خٿيدراادا ٳاان ٷڄااص خٿڄيدٳٔااص خٿظټيوٿوؿيااص ؤڃاا
٬ااًل خٿ٬ااد٣ٴن خإلنٔاادنن ٳ٠ااال  ٫ااا ٿيدراادا بٿاات طٴټيااُ ؿًيااً ڃلااوَل خإلنٔاادا رز  يٳاا٭ خ

خٿـدناااس خٿظٸيااان،  راااًؤض خٿيدرااادا ٳااان خٿظُٻياااّ ٫ڀااات طلٔااايا ؿاااويش خٿليااادش  خٿُٯاااً ٳااان 
 خٿيوڃيص.  شطـُرص خٿليد

ٳزييڄد ٻدنع خٿيدردا طٔظوًڂ خٿظټيوٿوؿيد ٿٜي٭ ڃيظـدض ط٬ـس خٿڄٔظ ڀٽ  طظـد ذ ڃ٭ 
ٳٸااً ؤٛاازم  ؛طٜااي٭ ڃيظـاادض ي٬ظڄااً  ؿويجااد ٫ڀاات خٿٔاا٬ُ خٿظيدٳٔاانط٤ڀ٬دطااه،  ٷزڀ ااد 

خإل٫ـاادذ  كااًل ٳاان خو نااص خألهيااُش ال يټٴاان ٿڀظـااد ذ ڃاا٭ ط٤ڀ٬اادض خٿڄٔااظ ڀٽ، ٻڄااد 
٫ڀااات ط٤اااويُ ڃيظـااادض  هاااًڃدض طټيوٿوؿياااص ط٬ـاااس  ؤٛااازلع خٿاااً پ خٿيدٗاااجص ٷاااديَش  

ٿااٍخ  ؛نيااصخٿڄٔااظ ڀٽ  طظـااد ذ ڃاا٭ ط٤ڀ٬دطااه  رإٓاا٬دَ ؤَهااٝ رټؼيااُ ڃااا خٿڄيظـاادض خٿيدرد

 أ. دوموهيكو هريادا
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ؤٛزم ڃا خٿ٠ُ َ  طـد ِ ڃلوَ خٿ٬ڄڀيص خإلنظدؿياص كاً ي خرظټادَ ٓاڀ٭ ط٬ـاس خٿڄٔاظ ڀٽ 
ااا طڀزاان ط٤ڀ٬دطاااه بٿااات خرظټااادَ هاااًڃدض  ڃيظـااادض يلز اااد خٿڄٔاااظ ڀٽ  ياااُطز٥ ر اااد ػٸدٳ د ي 

 د.ي   ٫د٣ٴ
جيُخطااااد بٿااات ؤا خٿوٛااااوپ بٿااات ڃُكڀااااص خٿًج٘اااص ٿڀڄٔااااظ ڀٽ  خٿظااان طظـااااد ِ   ؤٗااادَ ؤ. 

 طظ٤ڀاااااس َ ق خٿڄٰااااادڃُش ٿڀوٛاااااوپ بٿي اااااد،  ،ڃُكڀاااااص ڃڄياااااّشڃُكڀاااااص خإل٫ـااااادذ جااااان 
اااا خٿ٘ااااـد٫ص خٿ٘ااااُٻدض خٿظاااان ٿااااًي د  ا ٿڀوٛااااوپ بٿاااات ڃُكڀااااص خٿًج٘ااااص جاااان ٳٸاااا٥ ڃ 

ُ   ٓظلٜاااځ ٫ڀااات بڃټدنياااص خالرظټااادَ ٳااان خٿڄٔاااظٸزځ.  ٌٻاااُ ڃؼااادال   خ ٿ٘اااُٻص طويوطاااد ڃزظټااا
خ ردٓااااظوًخڂ خٿااااٍٻدء خالٛاااا٤يد٫ن ٳاااان   ُ  خض ٳاااان خنظاااادؾ خٿو٠ااااُبخٿظاااان ٷدڃااااع ڃاااااه

ً   جاااو خٿڄزااادنن راااً ا طُراااص  راااً ا ؤياااص ڃزياااًخض َِخ٫ياااص  ال طظاااإػُ رااادٿ٤ٸٕ،   ڃاااد ؤ ؿااا
 ڃيظـدض آڃيص ٣وخپ خٿ٬دڂ  رإ٬ٓدَ ِجيًش. 

جيُخطاااد بٿاااات ؤا ؤنٔاااس ؤيخء ٿڄ٘اااادَٻص ٷيڄاااص خٿظـُراااص ڃاااا٭ خٿڄٔاااظ ڀٽ جاااان   ؤٗااادَ ؤ. 
خٿظاااان رااااًؤض خٿ٘ااااُٻدض خٿټزااااُ   ٫Design thinkingڄڀياااادض خٿظٴټيااااُ خٿظٜااااڄيڄن 

ٳااان خٿ٘اااُٻدض ي٬ڄاااځ ٫ڀااات طٸوياااص خٿڄ٘ااادَٻص رظٴ٬يڀ اااد. ٳاااًڃف خٿظٴټياااُ خٿظٜاااڄيڄن 
ڃاااد ئااادجت ٳااان طإٓااايٕ ؤ٫ڄاااٹ ٿ وياااص  جاااو  خٿظ٘ااادَٺ خٿ٬اااد٣ٴن ڃااا٭ خٿڄٔاااظ ڀٽ، 

ٜاااي٭ ٷٜاااص خٿظ٘ااادَٺ خٿ٬اااد٣ٴن ڃااا٭ خٿڄٔاااظ ڀٽ روؿاااوي ػالػاااص  خٿ٬الڃاااص خٿظـدَياااص.  ط 
ڃااااد يـ٬ڀ ااااد ٓاااا ڀص خٿوٛااااوپ  جااااو ألي خَ،  خ ، خٿڄ٘اااادجً ،ڃٸوڃاااادض جاااان: خٿلزټااااص

ً  ٿڀٔوٶ خٿڄ    ٲ.ٔظ 
 ٫ااااُٞ ؤ. جيُخطااااد نڄاااادٌؾ ٿظٜااااڄيڄدض ڃزظټااااُش ط٬ڄااااځ ٫ڀاااات بيـاااادي طـاااادَذ ڃڄيااااّش 
ٿڀڄٔاااااظ ڀٽ، ٻةنظااااادؾ ٗاااااد  يدرااااادنن ياااااُطز٥ رااااادٿ٤ٸوْ خٿيدردنياااااص،  طٜاااااڄيت رياااااٽ 

ڃاااا٭ خٿزيااااوٺ  ي٬ظڄااااً ٫ڀاااات بيـاااادي طـُرااااص ٿڀ٬ڄااااالء يظڄظ٬ااااوا ٳي ااااد ردٿُخكااااص ڃٸدَنااااص  
خألهاااُ ، ڃاااا هاااالپ خٿظٜاااڄيت خٿاااًخهڀن خٿاااٍ  جاااو ڃلدٻااادش ٿظـُراااص خٿزياااٽ  خٿٴياااًٶ 

اا د،  خٿااٍ  يوڀااٹ طـُرااص ڃڄيااّش ٿااً  ٫ڄااالء خٿزيااٽ، خألڃااُ خٿااٍ  ؤي  بٿاات  خٿڄٸ اات ڃ٬ 
 ِيديش ٫ًي خٿ٬ڄالء  ردٿظدٿن ط٠د٫ٵ بيُخيخض خٿزيٽ.

 :ٿڀُؿو٪ ٿڀڄلدُٟش ٫ڀت خٿُخر٥ https://bit.ly/2SyrZrD 
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 "َخٿٴ٬دٿيص خٿودڃٔص:  َٗص ٫ڄځ ر٬يوخا: "طٸييت خالرظټد: 
ٳن  َٗص ٫ڄځ ر٬يوخا: "طٸييت 

  ً ڃ د خٿڄااااااااًيُ خالرظټاااااااادَ" ٷاااااااا
خٿظيٴياااٍ  ٿزُنااادڃف خٿڄدؿٔاااظيُ 
ٳان بيخَش خأل٫ڄادپ  َثايٕ بيخَش 
خالطٜدالض  خٿ٬الڃادض خٿظـدَياص 

 INSEADٳااااان ٻڀياااااص بنٔااااايدي 
ؤٗاادَ  ،ؤندنااً ٳاادنټُٿټُ رٴُنٔااد ؤ.

ٳن  ٻزيُش   بٿت ؤا ٿالرظټدَ ؤجڄيص  
ڃوخٻزص طلًيدض خٿ٬ُٜ ردٿئزص 
ٿُيااااديش خأل٫ڄاااادپ،  ؤ ٟااااام ؤا 
٫ڄڀياااااص خالرظټااااادَ طُطټاااااّ ٫ڀااااات 
خٿظٴټيااُ خٿظٜااڄيڄن ٫ااا ٣ُيااٹ 

 خٿڄُخكځ خٿظدٿيص:
خٿڄالك٨ااااااص: ٳٴاااااان خٿڄُكڀااااااص  -

خأل ٿااات ٿ٬ڄڀيااااص خالرظټااادَ طااااظت 
خٿڄالك٨ااص خٿًٷيٸااص ٿٔااڀوٻيدض 
خٿڄٔاااااااااااااااااظ ڀټيا  ٯياااااااااااااااااُ 
خٿڄٔاااااااااااااظ ڀټيا  طلًياااااااااااااً 
خٿڄ٘ټڀص،  خٿظن ريدء  ٫ڀي د ياظت 

 خالرظټدَ  خٿظ٤ويُ ٿڀڄيظـدض. 
زيات ٫ڀات خٿڄالك٨اص ٳان ٳُٚ خٿڄٔظوًڂ:  جياد ياظت ٣اُق طٔادئالض هدٛاص ردالرظټادَ ط   -

 خٿاٍ   ،?How might weخٿڄُكڀاص خأل ٿات، كياؽ يڄټاا ٣اُق ٓااخپ: "ٻياٵ يڄټيياد؟" 
 ڃا خٿُ٘ٻدض خٿ٬دٿڄيص. يً اي٬ظزُ ڃا خوٿيدض خألٓدٓيص خٿظن يظز٬ د ڃزظټُ ا ٫ً

خٿ٬ٜااٵ خٿااٍجين: كيااؽ يااظت ٫ڄااځ ٫ٜااٵ ٌجياان ڃاا٭ ٳُيااٹ خٿ٬ڄااځ روٜااوٚ ٳااُٚ  -
 ض خٿڄ٤ُ كص. خٿڄٔظوًڂ ڃا هالپ ؤ ٿويدض خٿظٔدئال

٬اُٞ ٫ڀات خٿڄٔاظؼڄُ ٫اا  - خألٳټدَ خٿـًيًش:  ٳن جاٍل خٿڄُكڀاص ياظت ٫ڄاځ نڄاوٌؾ ؤ ٿان ي 
٣ُياااٹ ٓاااُيل ٻٸٜاااص، ػااات ياااظت خهظزااادَل ٫اااا ٣ُياااٹ ٓاااُي جاااٍل خٿٸٜاااص ٿڀڄٔاااظ ڀٽ 

ً  خٿڄ    ط٤ويُل.   ٲ.  يظت طټُخَ جٍل خٿ٬ڄڀيص ڃا ؤؿځ طلٔيا خٿڄيظفٔظ 
پ ٫ڀت طٍٰيص َخؿ٬اص ڃاا خٿڄٔاظوًڃيا خٿ٬ويش ڃُش ؤهُ  ٿڀڄٔظوًڃيا:  جيد يظت خٿلٜو -

 ط٤ويُجد.  كوپ خألٳټدَ خٿـًيًش خٿظن طت  

 أ. أناند فانكرلكر
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 ،ؤػيادء ٫ڄڀياص خالرظټادَٳان ؤندنً ٫ًش ٷوخ٫اً طظز٬ اد خٿ٘اُٻدض خٿُخثاًش ٳان خٿ٬ادٿت   ٣ُق ؤ. 
ڃؼځ: ٫ًڂ خنظٸدي ؤٳټدَ خوهُيا ؤػيدء ٫ڄڀيص خٿ٬ٜٵ خٿٍجين، ٳدٿ ًٲ جو ؿڄا٭ ؤٻزاُ ٫اًي 

ٿڄُكڀاص  خٿزيادء ٫ڀات ؤٳټادَ خوهاُيا، ڃا٭ خٿظُٻياّ ٫ڀات ٻاځ ڃوٟاو٪ ڃا خألٳټدَ ؤػيدء جٍل خ
  ٖ ً   ٫ڀت كًش،  ڃُخ٫دش ؤا يټوا جيدٺ نٸد .  ٳن خٿڄُكڀص خألهيُش ڃاا ٫ڄڀياص خالرظټادَ  خك

 . sketchesخألٳټدَ ٫ا ٣ُيٹ َٓوڃدض طو٤ي٤يص  يظت طٜويُ
ؤندنً خٿڄ ظڄيا ردأل٫ڄدپ خٿُيديياص ردٿظاًَيس ٫ڀات ٫ڄڀياص خٿ٬ٜاٵ خٿاٍجين ڃا٭    ؤ ٛت ؤ.

ٻڄاد خٷظاُق ٫ڀات َ خي  ٳُيٹ خٿ٬ڄځ خٿڄُخي ره كځ ڃ٘ټڀص ڃد ؤ  هڀٹ ٳټاُش ؤ  ڃياظف ؿًياً،
ڃؼاځ: ؤيااا الك٨ااع؟ ڃااد جان خألٳټاادَ خٿظاان طُطزااع ٫ڀاات  ،خأل٫ڄادپ  خٿڄااًيُيا ٣ااُق ؤٓااجڀص

   ط٤ويُ ڃيظف ڃد؟خٿڄالك٨دض؟ ػت ٻيٵ يڄټييد كځ ڃ٘ټڀص ؤ
 :ٿڀُؿو٪ ٿوَٗص خٿ٬ڄځ ٫ڀت خٿُخر٥ https://bit.ly/32YiSVY 
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 "٪خٿٴ٬دٿيص خٿٔديٓص:  َٗص ٫ڄځ ر٬يوخا: "خٿزٸدء ٫ڀت ٷيً خإلرًخ: 
ٳاااان  َٗااااص ٫ڄااااځ ر٬يااااوخا: 

خإلرااااًخ٪" "خٿزٸاااادء ٫ڀاااات ٷيااااً 
ڃ د خٿڄظوٜااااااٝ ٳاااااان  ًّ ٷاااااا

ڃااا ؿدڃ٬ااص رًخ٫يااص خإلخٿڄااًا 
ٓاادٿٴوَي رزُي٤دنيااد ي. ٓاا٬يً 

ٶ بٿااات ط٤ااُ  كياااؽ  ،خٿ٬ڄااوي 
خٿ٬وخڃااځ خٿظاان ط٬يااٹ خإلراااًخ٪ 

ر ااد خإلنٔاادا ٳاان   خٿظاان يڄااُ  
ش ڃُخكااااځ ًّ ؤ ٿ ااااد ڃُكڀااااص  ؛٫اااا

، ػااات ڃُكڀاااص خٿظٸيياااً ،خٿٸڄااا٭
 ؤهيااااااُخ  ،ٳڄُكڀااااااص خٿظااااااًجوَ

 د ي٫ااڃُكڀااص خٿظااًڃيُ ٿعرااًخ٪. 
. خٿ٬ڄوي  بٿت خٿظٴټيُ هادَؾ ي

اااا  ٟ م خٿڄلااااد َ خٿٜاااايً ٶ   
خألَر٬ص ٿڀظًَيس ٫ڀت خٿ٬ڄڀياص 

 ڃااا هااالپ نڄااوٌؾ خإلرًخ٫يااص
P4  ، :جو  

خٿ٘وٝ جو خٿڄزديَ ٳان ٫ڄڀياص خإلراًخ٪ ردٓاظوًخڃه ڃ دَخطاه  كيؽ با  : Personخٿ٘وٝ  -
 إليـدي خٿڄيظف.  ه ٷًَخطه خإلرًخ٫يص  خٿلدٳّ خٿڄوؿوي ٿًي

 ځ خٿڄلي٥ خٿٍ  ي٬ڄځ ٳيه خٿ٘وٝ إليـدي خٿڄيظف.  جو يڄؼ  : Pressخٿًٳ٭  -
 :  جن خإلؿُخءخض خٿظن يظوٍجد خٿ٘وٝ ڃا ؤؿځ ط٤ويُ خٿڄيظف. Processخٿ٬ڄڀيص  -
   جاو نظيـاص خٿ٬ڄڀياص خإلرًخ٫ياص، ،زځ خٿ٘وٝ:  جو ڃد يظت ريدئل ڃا ٷ  Product  خٿڄيظف -

 ٳ و خالرظټدَ خٿـًيً. 
  ً خٿوڄإ خٿٸديڃاص  نٔازص ؤجڄيظ اد خٿٔايوخض خٿٸيديياص ٳان خٿٔاڄدض  ي ي. خٿٰييت ؤجات   ك

 ٳيڄد يڀن: 
 %  52ج   خٿظټدڃځ    %  61ج   خالرظټدَ  -
 %  31ج   ػيُ إخٿظ   %  35ج  خٿظٴټيُ خٿ٬دٿڄن  -
 %  26ج   خالٿظّخڂ    %  28ج   خالنٴظدق  -
 % 12ج   خإلنٔدنيص    % 26خٿظُٻيّ ٫ڀت خالٓظًخڃص ج -
 %  12ج   خٿُٜخڃص  -

 د. صعيد العمودي
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ا ؤ  ؤا ناُ  خٿڄااإٿوٲ  "؛ؤا طااُ  ڃاد ال ياُخل خوهاُ ا"ؤناه ٳان ٝ ي. خٿ٬ڄاوي  خإلراًخ٪  ٿو 
 ا ؤا جيااد يااإطن ي َ خٿ٬ٸااځ خٿااٍ  ي٬ظزااُ ڃؼااځ خٿ٠٬ااڀص ٻڀڄااد طاات  ر٤ُيٸااص ٯيااُ ڃإٿوٳااص،  رااي  

خٿ٬ڄااوي  بٿاات طيڄيااص خٿٴ٠ااوپ  خٿظٔاادئپ ٫يااً  ي. دخٓااظوًخڃه ؤٻؼااُ خِيخيض ٷوطااه.  ي٫اا
ٔيټوا ٿًيه طـدَذ ؤٻؼاُ ٳ٫ُٲ خإلنٔدا ؤٻؼُ بٌخ  ؛ثُش خٿٴ٠وپد ٿًخه طز٬  كيؽ بن  خأل٣ٴدپ، 
ڃد ي٬ڄځ ٫ڀات طيڄياص  جو  ٓيټوا ٿًيه ؿدٌريص ؤٻزُ ٿألٗيدء خٿظن ال ي٬ڀڄ د،  ،ٳن خٿليدش

ا ا ؤناه يڄټاا ط٬ّياّ خٿڄٸاًَش خإلرًخ٫ياص ٫اا ٣ُياٹ ؤَرا٭ ي  ٷًَطه ٫ڀت خٿاُر٥  خالرظټادَ، ٻڄاد ر 
 جن: ،ڃُخكځ

 يًش.خالٓظ٬ًخي ٿواليش ٳټُش ؿً -
  ٟ٭ خٿٴټُش ٳن خٿل٠دنص.  -
 ؤ ٷدض خٿزٜيُش خٿؼدٷزص. -
 خٿظٸييت خٿڄوٟو٫ن ٿڀٴټُش.  -

 ؤٗدَ ي. خٿ٬ڄوي  بٿت ؤا ؤٷو  خألٳټدَ طيظف ٫ا خطلدي خٿ٬ٸوپ،  ؤا خألٳټدَ طټوا ؤ ٟام 
 ااد كياؽ بن  بٿات خالجظڄادڂ ردٿزيجاص خٿظ٬ڀيڄياص  خألٓاُيص  دي٫ا ، ٳان هظادڂ ڃلدٟاُطه . درٜاُي  

 ط٤ويُ ٫ڄڀيص خإلرًخ٪ ٿً  خإلنٔدا. طٔ ت  ٳن ٫ڄڀيص
 :ٿڀُؿو٪ ٿوَٗص خٿ٬ڄځ ٫ڀت خٿُخر٥ https://bit.ly/2JZJVY9 

 
 

 "ُخٿٴ٬دٿيص خٿٔدر٬ص: ڃ٬ُٞ ر٬يوخا: "ڃا خالرظټدَ بٿت خٿظإػي:  
طًٗيا ڃ٬ُٞ ڃٜدكس ٿڀڄيظاً   2118ٗ ً كٴځ خٳظظدق ڃاطڄُ ڃيظً  ؤٓزدَ خٿً ٿن 

 خٿڄڀااٽ ؿدڃ٬ااص ڃاا٭ ردٿڄ٘اادَٻصؤٷاايت  ،خٿيدٗااجص ڀ٘ااُٻدضر٬يااوخا: "ڃااا خالرظټاادَ ٿڀظااإػيُ" ٿ
 هاالپ ڃاا  خٿظٸيياص خٿ٬ڀاوڂ ط٤اويُ ٳان طٔدجت ، خٿظن"ٻد ٓع"  خٿظٸييص ٿڀ٬ڀوڂ ٫زً"

لٴ    خٿظن خٿـدڃ٬ن، خٿظ٬ڀيت ٳن  يڃـ د خٿڄظڄيّش  خٿظ٬د نيص خألرلدغ ا ن   خالرظټدَخض ّط   ُ٘ 
 ٫ڀات خٿظُٻياّ ڃا٭ خالٷظٜادييص  خالؿظڄد٫ياص خٿظيڄياص ٿظلٸياٹ خٿ٬ڀڄيص  ط٤زيٸدط اد خٿڄ٬ُٳص
 . خٿزيجص خٿڄدء  خٿٍٰخء خٿ٤دٷص  ڃـدالض
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خ  ُ  ي٫ڄ اد ٿڀ٘اُٻدض  ؿدڃ٬اص "ٻد ٓاع"طـدَذ   ٷً خكظو  خٿڄ٬ُٞ خٿٍ   ؿً بٷزدال  ٻزي

   ڃي د: ،خٿظن طٸًڃ دغ خألرلد ـڄو٫صڃ  خٿيدٗجص
 ڃٔظ٬ُ٘ خألندريس. -
 ؤرلدغ خٿوٷوي جنڄوٌؾ ؤ ٿن ٿٔيدَش خٿ يًَ ؿيا . -
 ياداله خٿزادكؼوا ٣َاو  ؤرلدغ خٿ٤دٷص خٿًٜيٸص ٿڀزيجص جهاليد ٗڄٔيص ٠٫ويص  ڃُنص : كياؽ  -

 د ٫ڀت خٿيوخٳاٍ  ٳن ڃُخٳٹ  ڃوخي خٿزيادء، كيااؽ ڃٗڄٔايص ٠٫ويص  ڃُنص يڄټا خٓاظوًخ
يد رٔا وٿص خٓااظوًخڃ د  ٻٴدءط اد ؤٻؼاُ ڃااا طڀاٽ خٿڄوؿاويش ٳاان خألٿاوخق الطظڄياّ جاٍل خٿو

خٿظٸڀيًياص،  طٔد٫ً ٫ڀات هٴ١ يَؿادض خٿلاُخَش يخهااځ خٿڄزادنن،  طوٿيااً ٣دٷاص  خٿ٘ڄٔيص
 .ٺ ؤٷځ ٿڀټ ُردءالؤٻؼُ  خٓاظ 

 .MOFsؤرلدغ ٳن ڃـدپ ٫ّپ ػدنن ؤٻٔيً خٿټُروا جخٿ يدٻځ خٿڄ٬ًنيص خٿ٠٬ويص   -
اؤرلاادغ طلااو  " ٻد ٓااع"طٸاوي  ځ خٿڄڀوكص : كيؽخٿَّخ٫ص خٿٜلُخ يص جطلڄ  ؤرلدغ  - اٵ پ  طټي 

خٿيزدطااادض خٿظااان طيڄاااو ٳااان خٿظُراااص خٿڄدٿلاااص ڃاااا ؤؿاااځ ط٤وياااُ خٿَّخ٫اااص خٿٜلُخ ياااص ٳااان 
اخٿڄڄڀټاص، بٌ ياًَْ خٿزدكؼااوا خٿ٤ااُٶ خٿظاان ط   ڃااا  اځ خٿڄڀوكااصلّڄاطظ ناا خٿيزدطاادض خٿظاڄټ 

ً  ٳااان خٿزيجااادض ٌخض خٿ٨اااُ ٲ خٿ٬ٜزاااص، رلياااؽ ط   خٿزٸااادء ڂ جاااٍل خٿڄ٬ُٳاااص ٿـ٬اااځ ٔاااظو
ځ ٿڀڄڀوكااص طيڄااو ر٘ااټځ ؤٳ٠ااځ ٳاان نٴاإ خٿ٨ااُ ٲ خٿ٬ٜزااص. خٿيزدطادض ٷڀيڀاص خٿظلڄاا  

كياؽ ، بنظدؿياص خٿيزدطادض ٳان خٿ٨اُ ٲ خٿزيجياص خٿڄظًنياص اځ بٿات طلٔاياڄ ي اًٲ جاٍخ خٿ٬
 .ؤ  خٿڄيادل خٿڄٔاظوًڃص ٿاُ  خٿيزدطادض ڃدٿلاص اص  طټاوا خٿظُراص ڃدٿل

 - ؤٻڄاااځ ردكؼاااو ٻد ٓاااعؤرلاادغ خٿَّخ٫ااص خٿٜاالُخ يص جطُرااص َِخ٫يااص ال طڄااظٝ خٿڄياادل : كيااؽ  -
 خ ٳان ئؤ پ طٔڀٔاځ ٫دٿان خٿـاويش ٿـيياوڂ نزظاص خٿټيياوخ،  راً -ـاّء ڃاا ؤرلادغ خٿيزدطادضٻ

 ڀي اد بنظادؾ خٿڄلدٛياځ خٿَّخ٫ياص رټٴادءش ٫ڀات ن٤ادٶطلًياً خٿـييادض خٿظان يڄټاا خٿظ٬ًياځ ٫
ؤ ٓا٭.  يڄټاا ؤا يااي  جاٍخ خٿظٔڀٔاځ بٿات خٿيـادق ٳان بنظادؾ ڃلدٛيااځ َِخ٫يااص َثئااص 

 ردٿظدٿاان ط٬ّيااّ خألڃااا خٿٍٰخثاان  ،ٳان خٿڄيد٣اٹ خٿـدٳاص ڃؼاځ خٿڄڄڀټاص خٿ٬ُرياص خٿٔا٬وييص
 .ٳان خٿڄي٤ٸاص  خٿ٬دٿات

 ّش خالٓظ٬٘دَ جٓوٓص خٿيويځ خٿلڄُخء .ؤرلدغ ؤؿ  -
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ً  " ٻد ٓع" ي٫ڄظ د خٿظن خٿيدٗجص خٿُ٘ٻدض ريا  ڃا  ؤن٨ڄص" ُٗٻص خٿڄ٬ُٞ ٳن ڃظ د ٷ
  خٿُٛااً خٿليوخنيااص خٿٜااليص خٿ٫ُديااص ڃـاادپ ٳاان ط٬ڄااځ ندٗااجص  ٣ييااص ٗااُٻص  جاان ،"خٿڄ ااد

طإٓاايٕ   ٷااً طاات   ،ر ًٲ ِياديش بنظاادؾ  ٻٴاادءش ڃااّخَ٪ خألٿزااداص، خٿڄدٗي ٿٜلص خٿڄٔظڄُ
اُ خٿ٘اُٻص هًڃادض ٿُٛاً خٿزيدنادض خٿليويااص ٿڀؼااُ ش وٳ   ط   .خٿ٘اُٻص  ط٤ويُجاد ٳان ٻد ٓاع

 َٳا٭ بنظدؿ اد.  طٔااظوًڂ خٿ٘ااُٻص ؤكااًغ  خٿليوخنياص  طلڀيڀ اد ر اًٲ ِياديش ٻٴادءش خٿڄاّخَ٪
 خٿٴ٬ااادپ  خٿڄٔاااظڄُخالٓظ٘ااا٬دَ  خالطٜااادالض ٿ٠ڄااادا خٿُٛاااً  خٿظٸييااادض ٳااان ڃـااادالض

 ٫ڀاات ڃااًخَ  ڄټاا ٿڄّخ٫َان خألٿزادا ڃُخٷزاص ٛلاص خٿڄوخٗان ٣اوخپ خألٓازو٪ٿڀڄدٗايص.  ي  
ڃاد ئاڄم رّيااديش خإلنظدؿيااص  هٴاا١ خٿظټدٿيااٵ.  ي٘اايُ خٿڄّخ٫َااوا خٿٍيااا  جو خٿٔاد٫ص، 

ڃ٬ااًپ ٳان  %9بٿات ئاظوًڃوا طٸييادض ؤن٨ڄاص خٿڄ اد خٿـًياًش بٿات ِياديش رئازص طٜاځ 
 %. 15 ِياديش ٳان بنظادؾ خٿلڀياس رئازص  ،خٿلڀوراص خٿلڄاځ ٿاً  خألرٸادَ

 خهظااُخ٪ رااُخءخض ٫ااًش ٫ڀاات كدٛااځ ڃ٬ڀوڃاادطن خٓظ٘اا٬دَ ن٨اادڂ ٓااًيت ٗااُٻص َض٣ااو   ٻڄااد
 طإٓاايٕ طاات  ،  ٷااً خٿٍٻيااص خٿڄااًا ٳاان خٿڄااُ َ  كُٻااص خٿٴي٠اادندض َٛااً ٳاان  ڃظوٜااٝ

ااا ٻد ٓاااع ٳااان  ط٤ويُجاااد خٿ٘اااُٻص ٬ڄااااځ طٸيياااادض خٿ٘ااااُٻص ٻي٨اااادڂ خٓظ٘اااا٬دَ .  طدؤي٠ 
ؤن٨ڄاص خٿٜاُٲ خٿٜلان.  طٔاظڄً  نالٓاڀټن يڄټاا طُٻيزاه ٳان خٿڄيد٣اٹ خٿل٠ُياص  ٳ

ا ڃيظاااف ب يڄټاااا خٿٸاااوپ . ر اااد طڀاااٽ خٿظٸيياااص ٣دٷظ اااد ڃاااا خألٿاااوخق خٿ٘ڄٔااايص خٿودٛاااص
ّش خالٓظ٘اا٬دَ خٿودٛااص جاااو ن٨ااادڂ ٿظڀٸااان خٿزيدنااادض  بَٓاادٿ د رياااا ؤؿ ااا نٓاااًيت خٿُثيااأ

 .رًُٛ كُٻص خٿڄُ َ ؤ  خٿٴي٠دندض
٫ڄځ ردكؼو ٻد ٓع ٫ڀت طؼزيع ؤؿ اّش خٓظ٘ا٬دَ ڃظيدجيااص خٿٜاُٰ ڃ٤اوَش رظٸيياص خٿيادنو  

جـُط د،  ٭ طلُٻدط اد  ڃ٬ُٳاص ؤنڄد٢ٿ د ٫ڀڄدء خٿـدڃ٬اص طظزا  ال٫ڀت خٿليظدا، ئاظ٤ي٭ ڃاا ه
ً  ٿڀـ اوي خٿڄزٍ ٿاص ٿلڄدياص جااٍل خ د ٌٿاٽ ي٫ڄ   يش.  ٷااً ؤيض جااٍل ٿټدثيادض خٿزلُياص خٿڄ اا

د ٿظُرياص ٰٛادَ جااٍل خٿليظاادا، د ڃؼدٿيا  ا  يا خٿزلاُ خألكڄاُ يڄؼاځ ڃو٣ؤٻظ٘ادٲ بٿت خخٿڄزاديَش 
خٿوكياااًش ٳااان خٿ٬دٿااات خٿظااان يڄټاااا خٿ٬ؼاااوَ ٳي اااد ٫ڀااات ؤ٫اااًخي  خٿڄيااد٣ٹ  كااًبنااه ؤٻڄااد 

ٷااُٖ خٿلااوض. ٻڄااد ئااظٴيً خٿزدكؼااوا ڃااا ٓاڄدٺ ؤڃظٔاد يص رياا خٿٍٻوَ  خإلندغ ڃاا 
ٲ ٫ڀااات ط٠دَيااإ  خٿظ٬اااُ   پ َٛاااً جاااٍل خٿليظاادا ٳااان ٫ڄڀياااص طو٤يااا٥ ٷاااد٪ خٿزلاااُ،الهاا

  . ؿُٰخٳياص خٿزلاُ خألكڄاُ
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  :خالطـدجدض خٿڄٔظٸزڀيص  خالرظټدَ ٳن ٷ٤د٪ خٿٜلص 2-2
 خالرظټدَ ٳن ٷ٤د٪ خٿٜلص ڃا خٿڄـادالض خٿظان خجاظت ر اد ڃيظاً  خالطـدجدض خٿڄٔظٸزڀيص 

ش  ڃلاد َ 2131، كياؽ  ٟا٬ع َئياص خٿڄڄڀټاص خٿ٬ُرياص خٿٔا٬وييص 2118ؤٓزدَ خٿً ٿن  ًّ ٫ا
ط ااًٲ بٿاات ط٤ااويُ خٿ٫ُديااص خٿٜااليص ٳاان خٿڄڄڀټااص،  ٌٿااٽ ٫ااا ٣ُيااٹ ط٬ّيااّ نڄاا٥ خٿلياادش 

ؿدنس خٿ٤س خٿوٷدثن.  ٻڄاد  خٿٜلن  خٿظُٻيّ ٫ڀت ڃټدٳلص خأل رجص  خألڃُخٞ خٿڄ٬ًيص بٿت
بٿت خٿظُٻيّ ر٘ټځ ؤٻزُ ٫ڀت  خٿظو٤ي٥  خٿظي٨يت  خإلٗاُخٲ  خٿڄُخٷزاص  2131ط ًٲ َئيص 

ً  ٫ڀت ٻدٳص خٿوًڃدض خٿٜليص، ڃا هالپ خال٫ظڄدي ٫ڀت ؤٓدٿيس ڃ   ٫ڀي اد نٸاځ  ٫ص يظت ريادء  ز
يادٳٕ د بٿت ٗزټص ڃا خٿُ٘ٻدض خٿلټوڃيص خٿظان طظڃ ڄص طٸًيت خٿوًڃدض خٿٜليص طًَيـي  

ا ط٬ّياّ  ت  ڃ٭ ر٠٬ا د ٳان طٸاًيت خٿواًڃدض خٿٜاليص خٿڄ٤ڀوراص رإٳ٠اځ ڃاد يڄټاا،  ڃاا ػ 
 ٷد٫ًش خٿڄٔظٴيًيا ڃا ن٨دڂ خٿظإڃيا خٿٜلن. 

 ،2118ٿٍخ ٻدا خٿـدنس خٿٜلن ڃا ؤجت خٿڄـادالض خٿظان خجاظت ر اد ڃيظاً  ؤٓازدَ خٿاً ٿن 
 ڃيدٷ٘ظه ڃا هالپ خٿٴ٬دٿيدض خٿؼالغ خٿظدٿيص:طڄع  كيؽ 
  خأل ٿت: ؿڀٔص نٸدٖ ر٬يوخا: "خٿٜلص ٳن خٿڄٔظٸزځ"خٿٴ٬دٿيص: 

"، رااةيخَش ٠٫ااو ڃـڀاإ 2118طاات ٫ٸااً جااٍل خٿـڀٔااص ٳاان ڃاااطڄُ "ڃيظااً  ؤٓاازدَ خٿااً ٿن 
  ڃ٘ادَٻص ،ؤ. ي. ڃلڄاً خٿٸيزاي٥ خٿَّخ٫ن رـدڃ٬ص خٿڄڀٽ ٬ٓوي خالٷظٜديخٿ٘وَ   ؤٓظدٌ 

ڃلڄاً خٿٜاٰيُ،  پ خٿڄآٔان ي. ٻيځ  ِخَش خٿٜلص خٿڄٔد٫ً ٿڀظلوپ  ٷدثً ڃلوَ خٿظلاو  
" خٿ٬اادٿڄن ٿألرلاادغ خٿ٤زيااص ي. ؤكڄااً خٿ٬ٔااټُ،  خٿااُثيٕ   َثاايٕ ڃُٻااّ خٿڄڀااٽ ٫زااً

خٿظيٴيٍ  ٿُ٘ٻص "ڃّا" ي. ڃلڄً خٿلٔايا،  ؤٓاظدٌ خٿ٬ڀاوڂ خٿزيوٿوؿياص رـدڃ٬اص ٻد ٓاع 
خٿااُثيٕ ،  "ٗادَ ٿع جادَ ِ""  خٿ٤زياص رـدڃ٬ااص خٿڄڀاٽ ٫زاً  َثايٕ طٸيياص خٿڄ٬ڀوڃادض

 ندٷ٘اع جاٍل خٿـڀٔاص ڃٔاظٸزځ رةي٤دٿياد ؤ. ڃدٓايڄو ردَخيئاو.  NBDخٿظيٴيٍ  ٿ٘اُٻص 
، ٻڄد 2131خٿوًڃدض خٿ٬الؿيص  خٿ٫ُديص خٿٜليص،  ٫ُٟع ه٤ص خٿظلوپ خٿٜليص ٳن َئيص 

 ٳان خٿڄڄڀټاص  ،ؤٗدَض بٿت ر١٬ خٿظ٤زيٸدض خالرظټدَيص ٳن خٿڄـادپ خٿٜالن ٳان خٿ٬ادٿت
 خٿ٬ُريص خٿ٬ٔوييص.

 " :رظټدَ ٳن َٳ٭ ڃٔظو  خٿوًڃدض خٿٜليص"ي َ خالخٿٴ٬دٿيص خٿؼدنيص: ڃلدُٟش ر٬يوخا: 
اا ٳاان َٳاا٭ ڃٔااظو   خالرظټاادَڃلدٟااُش ر٬يااوخا: "ي َ  2118ٓاازدَ خٿااً ٿن ت ڃيظااً  ؤن٨ 

، ؤيخَط د ؤ. آڃدپ يليات خٿڄ٬ڀڄان، 2118خٿوًڃدض خٿٜليص" ٳن ڃٸُ ڃُٻّ ؤٓزدَ ٳن يونيو 
  ً ڃټظااس طلٸيااٹ  پ خٿڄآٔاان ٳاانڃ د  ٻيااځ خٿااوِخَش خٿڄٔااد٫ً ٿڀظلااوپ  ٷدثااً خٿظلااو   ٷاا

ٳان   طات   .خٿُئيص ٳن  ِخَش خٿٜلص ردٿڄڄڀټص خٿ٬ُريص خٿ٬ٔوييص ي. ڃلڄاً براُخجيت خٿٜاٰيُ
جٍل خٿڄلدُٟش ڃيدٷ٘ص خٿوًڃدض خٿٜليص خالرظټدَيص  خٓاظ٬ُخٞ ه٤ااص خٿظلاوپ خٿٜليااص 

 . 2131 ڃٔاظٸزځ خٿٜلاص  ٳاٹ َئياص  ،ردٿڄڄڀټص خٿ٬ُريص خٿٔا٬وييص
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 ر٬يوخا: "خٿ٤زد٫ص خٿ٤زيص ػالػيص خألر٬دي: خٿؼوَش ٳن خٿ٫ُديص  خٿٴ٬دٿيص خٿؼدٿؼص:  َٗص ٫ڄځ
 :خٿٜليص"

، 2118ٳااان ب٣ااادَ ڃوُؿااادض ڃيظاااً  ؤٓااازدَ خٿاااً ٿن  طي٨ااايت  َٗاااص خٿ٬ڄاااځ جاااٍل طااات  
 ٳي اااد ٻاااځ   ٗااادَٺ رظٸاااًيت َثااايٕ ٷٔااات خٿٴيّيااادء خٿ٤زياااص خٿليوياااص ي. راااالپ ڃٴظااادق، 

خٿظوٜٜاااان خٿ٤ااااس خٿٴيّياااادثن رڄٔظ٘ااااٴت خٿڄڀااااٽ ٳيٜااااځ ٳاااان ڃااااا خٿڄظوٜااااٝ 
 ٿيااااً خٿؼزيظاااان.  ندٷ٘ااااع خٿوَٗااااص خٿظ٤زيٸاااادض  ؤ.ؤكڄااااً نورااااص،  ؤهٜاااادثن خألٗاااا٬ص ي.

 خألر٬دي ٳن ڃـدپ خٿ٫ُديص خٿٜليص.خٿڄوظڀٴص ٿڀ٤زد٫ص ػالػيص 
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 "خٿٴ٬دٿيص خأل ٿت: ؿڀٔص نٸدٖ ر٬يوخا: "خٿٜلص ٳن خٿڄٔظٸزځ: 
ٳن ؿڀٔص نٸدٖ ر٬يوخا "خٿٜلص ٳن خٿڄٔظٸزځ"، ؤيخَجد ٠٫و ڃـڀٕ خٿ٘اوَ   ؤٓاظدٌ 

ؤٗادَ   ٻياځ  ِخَش خٿٜالص  ،ؤ. ي. ڃلڄاً خٿٸيزاي٥ خٿَّخ٫ن رـدڃ٬ص خٿڄڀاٽ ٓا٬وي خالٷظٜدي
پ خٿڄآٔن ي. ڃلڄً خٿٜاٰيُ ٳان ڃًخهڀظاه بٿات ؤا خٿڄٔد٫ً ٿڀظلوپ  ٷدثً ڃلوَ خٿظلو  

 خٿ٫ُدياااص خٿٜاااليص ٓاااظظلوپ ڃاااا طٸاااًيت خٿواااًڃدض ٣ُيٸاااص طٸاااًيت خٿواااًڃدض خٿ٬الؿياااص 
ردٿڄي٘أض بٿات طٸاًيت خٿواًڃدض ٳان خٿزياوض، ڃا٭ طٜاڄيت خٿواًڃدض ڃاا هاالپ ڃي٨اوَ 

 ت كٔس ڃد ييدٓز ت.ٜڄ  رليؽ ط   خٿڄٔظٴيًيا
  َ خ ٫ڀات ٫َدياص نٴٔاه ريٴٔاه، كياؽ  ؤٗدَ ي. خٿٰٜيُ بٿت ؤا جٍخ خٿظٰييُ ٓيـ٬ځ خٿٴُي ٷدي

د ٫ڀت خٿٴُي نٴٔه ٳن طٸاًيت خٿ٬االؾ ٿيٴٔاه، ٳلظات ٿاو ٓظ٬ظڄً خٿوًڃدض خٿ٬الؿيص ٻڀ 
ٳ اااٍخ ي٬يااان ؤا خٿڄٔظ٘اااٴيدض ٳااان خٿڄٔاااظٸزځ ٓاااظټوا  ،ٻدناااع ٳااان ريجاااص ڃٔظ٘اااٴت

، ڃا كيؽ طي٨يڄ د  ٣ُٶ خٿ٬ڄځ ر د  خٿظٸييدض  خألي خض دڃآٔص ر٤ُيٸص ڃوظڀٴص ٻڀي  
ً  خٿڄ   اأااظو  ُٶ ٿظڄټاايا خٿٴااُي ڃاااڃص،  خٿظاان ٓااظوظڀٵ ر٘ااټځ ٻڀاان ڃااا ؤؿااځ طااوٳيُ ٣ 

  خالٓظٴديش ڃا خٿ٫ُديص خٿٜليص.
ًض خٿ٤ُياٹ نلاو ٷ٤اد٪ ٫َدياص ٛاليص ؤٳ٠اځ ڃاا ڃ    2131 ؤٗدَ ي. خٿٰٜيُ بٿت ؤا َئيص 

پ خٿٜالن ردٿڄڄڀټاص خٿ٬ُرياص خٿٔاا٬وييص.  يُطټاّ طٜاڄيت خٿظلاوپ ٫ڀات هالپ ه٤اص خٿظلاو  
ؤٳ٠ځ خٿڄڄدَٓدض خٿً ٿيص ڃا كيؽ ٳٜاځ خٿـ اص خٿظي٨يڄياص  ڃاّ ي  خٿ٫ُدياص  ڃڄاوٿن 

پ ٗدڃځ ٿټيٴيص خٓظوًخڂ خٿظٸييدض ٳن خٿڄٔظ٘ٴيدض خٿوًڃص. ٳٔوٲ يټوا جيدٺ طلو  
ً  ر٘ټځ ڃظُخر٥، ر٤ُيٸص ط    ڂ ؤٓڀوذ ط٬دڃځ ڃ٭ خٿٴُي خٿٍ  يُيً خٿوًڃص.ٸ
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پ خٿٜااااليص ردٿڄڄڀټااااص خٿ٬ُريااااص خٿٔاااا٬وييص  ٳااااٹ  خٓااااظ٬ُٞ ي. خٿٜااااٰيُ ه٤ااااص خٿظلااااو  
طٔاااظ ًٲ خٿٴٜاااځ رااايا ػالػاااص ؤٗااايدء يخهاااځ خٿڄي٨وڃاااص ،  ؤٗااادَ بٿااات ؤن اااد 2131َئياااص 

   جن: ،خٿٜليص
 يص ٿڀوًڃدض خٿٜليص جنڄوٌؾ خٿ٫ُديص .بٓظُخطيـطٜڄيت خٿوًڃدض رةن٘دء  ب٫ديش -
 خٿظڄويځ ٿڀڄوخ٣ا نٴٔه. طوٜيٝ -
 بٗاُخٲ  ِخَش خٿٜالص  ،خٿٸ٤اد٪ خٿوادٚ ٳان خٿ٫ُدياص خٿٜاليص خألٷاُذ ٿڀڄاوخ٣ييا بُٗخٺ -

 ٫ڀت ٌٿٽ. 
 ٌٿاااٽ راا٫ًت خٿوٷديااص ڃاااا  ،٫ااالؾ خٿٴـااوخض ٳااان خألن٨ڄااص خٿٜااليص ؤٗاادَ بٿاات ؤجڄياااص 

خألڃااُخٞ خٿڄّڃيااص  طٸڀاايٝ خٿٴُ ٷاادض ٳاان طٸااًيت خٿوااًڃدض خٿ٤زيااص  خٿ٫ُديااص خٿٜااليص، 
 خٿلځ خألٓدٓن ٳن خٿڄٔظٸزځ يظڄؼځ ٳن:   خ٫ظزُ ؤا  

 خٿوًڃدض خٿٜليص  طٸًيڄ د ٳن خٿزيوض  ط٬ڄيڄ د ڃا ڃي٨وَ خٿڄٔظٴيًيا. طٸُيس -
 ٸدٳن رظلٴيّ خألٳُخي ٫ڀت خٿ٫ُديص خٿٜليص ألنٴٔ ت.ي٫ت خٿلځ خٿؼ -

اا ځ ي. خٿٜاااٰيُ ؤا يااظت خٿلاااځ ٫اااا ٣ُيااٹ خالٓاااظ ًخٲ خٿااًٷيٹ رڄ٘ااادَٻص خٿڄاااُي١  ٳ٠ 
  طڄټيا خٿڄُٟت ڃا ٫َديص ؤنٴٔ ت ردٓظوًخڂ خٿظٸييدض ر٘ټځ ؤٳ٠ځ. 

ؤٓاااظدٌ خٿ٬ڀااوڂ خٿزيوٿوؿيااص  َثاايٕ طٸييااص خٿڄ٬ڀوڃاادض خٿ٤زيااااص رـدڃ٬ااااص خٿڄڀااٽ   ؤٗاادَ
بٿاات ؤا خالرظټاادَ ٳاان خٿڄـاادپ خٿٜاالن ٳاان خٿڄڄڀټااص خٿ٬ُريااص  "ٗااادَ ٿع جاااادَ ِ" ٫زااً"

 ي ًٲ بٿت: 2131خٿ٬ٔوييص ٳن ب٣ادَ َئيااص 
-   ً ڃاص خٿڄُطز٤ااص ي٫اات خالٓاظوًخڂ خألڃؼاااځ ٿڀڄ٬ڀوڃادض خٿ٤زياص  خٿظٸييادض خٿ٬الؿياص خٿڄظٸ

 ردٿظٸييص.
 ٓٔدض كوپ خٿ٬دٿت. َر٥ خٿڄيٜدض رڄا ،خٿزييص خٿظلظيص خٿُٷڄيص جيټڀص -
  ػالػيااص خألر٬اادي  طٜيي٭ خألنٔااـص  خأل٣ُخٲ خال٤ٛيد٫يص. خٿ٤زد٫ص -
خٿظـدَذ خٿټيڄيدثياص  خٿزيوٿوؿياص ٳاان خٿڄـاادپ خٿٜلن خٿلًيااؽ، هدٛاص خٿڄظ٬ڀاٹ  طټؼياٵ -

 .Bionicsڃيااه ردٿزيوطاادض 
ٿزلؼن خٿً ٿن  ٟ٭ ڃيٜدض ٿڀظ٘ويٝ  ط٤ويُ خٿ٬الؾ  بنظدؾ خألي يص رظټؼيٵ خٿظ٬د ا خ -

  پ نلااو خٿڄٔظٸزځ ٳاان خٿڄـدپ  خٿٜلن.ڃ٭ بي٤دٿيااد،  خٿظلاو  
 پ خٿٜلن ٫ڀت: ي٬ڄځ خٿظلو  

  خٿظي٨يت  طٸًيت خٿ٫ُديص خٿٜليص روِخَش خٿٜلص. ٳٜځ -
 طٸًيت خٿ٫ُديص خٿٜليص ڃا هالپ ڃآٔدض كټوڃيص. -
 طڄويځ ن٨دڂ خٿ٫ُديص خٿٜليص ڃا هالپ ٻيدا طڄويځ ٷدثت رٍخطه. -

ڃااا هااالپ:  خإلرااًخ٪ طظڄلااوَ رااُخڃف خٿظلااوپ خٿٜاالن كااوپ بِخٿااص خٿ٬ٸزاادض خٿظاان طوخؿااه 
پ خٿڄآٔاان،  خٿٸااو  خٿلوٻڄااص،  طڄويااځ خٿ٫ُديااص خٿٜااليص،  نڄااوٌؾ خٿ٫ُديااص،  خٿظلااو  

 خٿ٬دڃڀص،  خٿٜلص خٿُٷڄيص،  خٿڄ٘دَٻص خٿڄـظڄ٬يص،  ڃ٘دَٻص خٿٸ٤د٪ خٿودٚ.



46 
  8102ملنذدى أصتار الدويل الذقرير الضنوي  

 

 ،خٿ٬ادٿڄن ٿألرلادغ خٿ٤زياص ي. ؤكڄاً خٿ٬ٔاټُ"   ٳن ڃًخهڀاص ٿاُثيٕ ڃُٻاّ خٿڄڀاٽ ٫زاً
  ً ٶ بٿات ؤجڄيااص خٿظو٤ااي٥ غ ٫ااا ي َ خٿزلاؽ خٿ٬ڀڄاان ٳان ط٬ّيااّ خألڃااا خٿٜالن،  ط٤ااُ  طلا

ًّ ڃاا خٿڄواد٣ُ خٿٜاليص  ڃاد ٿ اد ڃاا ؤػاُ  جد؛ ر٬اًخٿټاوخَغ ٿلڄديص ٛلص خٿيدْ ٷزځ  ٿڀلا
خٿ٤زياص ي٬ٔت ڃاا " خٿ٬دٿڄن ٿألرلدغ  ا ؤا ڃُٻّ خٿڄڀٽ ٫زًخؿظڄد٫ن  خٷظٜدي ،  ري  

  هالپ ؤن٤٘ظه بٿت:
 خٿًٷص خٿ٬دٿيص.  ي٫ت خٿ٤س ٌ -
 خٿليويص خٿ٬ٔوييص. خٿزيوٺبن٘دء  -
 خٿزلؼيص ٌخض خألػُ خٿ٬ڄيٹ ٫ڀت خألڃا خٿٜلن. خٿظوٜٜدضي٫ت  -
 خٿً ٿن  ي٫ت خٿًَخٓدض خٿ٤زيص خٿڄظوٜٜص.  خٿظ٬د اط٬ّيّ  -

  ً ؤجڄيااص ط٤زيااٹ خٿااٍٻدء خٿااُثيٕ خٿظيٴيااٍ  ٿ٘ااُٻص "ڃااّا" ي. ڃلڄااً خٿلٔاايا ٫ااا  غ طلاا
 ٌٿٽ إليـدي ٳُٚ  كڀوپ ط٤ويُيص ٿيٕ خٿ ًٲ ڃي د  ،خٿڄـدپ خٿٜلن خال٤ٛيد٫ن ٳن

 ٿټاا ٿا٫ًت ٫ڄاځ خٿڄظوٜٜايا  خٿ٠ا٥ٰ  ؛خالٛا٤يد٫ن خٓظزًخپ خٿڄظوٜٜيا ردٿاٍٻدء
 .٫ڀت طټڀٴص خٿ٫ُديص خٿٜليص

  ً ص خٿ٤زياا ي ؤٓااظدٌ خٿ٬ڀااوڂ خٿزيوٿوؿيااص رـدڃ٬ااص ٻد ٓااع  َثاايٕ طٸييااص خٿڄ٬ڀوڃاادض ٗاا
٫ڀات ؤجڄياص خالرظټادَ ٳان خٿڄـادپ خٿٜالن ٳاان  "ٗادَ ٿع جادَ ِ"رـدڃ٬اص خٿڄڀاٽ ٫زاً" 

خٿظاان ط ااًٲ ٳاان ؿدنز ااد خٿڄظ٬ڀااٹ  2131ٳاان ب٣اادَ َئيااص  ،خٿڄڄڀټااص خٿ٬ُريااص خٿٔاا٬وييص
 :ردٿٜلص بٿت

 .خٿزييص خٿظلظيص خٿُٷڄيص  َر٥ خٿڄيٜدض رڄآٔدض كوپ خٿ٬دٿت جيټڀص -
خالٓااظوًخڂ خألڃؼااځ ٿڀڄ٬ڀوڃاادض خٿ٤زيااص  خٿظٸيياادض خٿ٬الؿيااص خٿڄظٸًڃااص خٿڄُطز٤ااص  ي٫اات -

 .ردٿظٸييص ػالػيص خألر٬دي  طٜيي٭ خألنٔـص  خأل٣ُخٲ خال٤ٛيد٫يص
هدٛص خٿڄظ٬ڀٹ ڃيه  ،طټؼيٵ خٿظـدَذ خٿټيڄيدثيص  خٿزيوٿوؿيص ٳن خٿڄـدپ خٿٜلن خٿلًيؽ -

 .Bionicsردٿزيوطدض 
٬ااالؾ  بنظاادؾ خألي يااص رظټؼيااٵ خٿظ٬ااد ا خٿزلؼاان ڃيٜاادض ٿڀظ٘ااويٝ  ط٤ااويُ خٿ  ٟاا٭ -

 .خٿً ٿن
ڃدٓاايڄو ردَخيئااو خٿظلااوپ نلااو  رةي٤دٿيااد ؤ. NBD  طيااد پ خٿااُثيٕ خٿظيٴيااٍ  ٿ٘ااُٻص 

خٿڄٔااظٸزځ ٳاان خٿڄـاادپ خٿٜاالن  بڃټدنيااص خٿظوؿااه خإلٿټظُ ناان ٿاا٫ًت خٿوااًڃدض خٿٜااليص، 
كياؽ خ٫ظزااُ ؤا خٿُٷڄياص  خألي خض خٿڄظ٤ااوَش  خألؿ اّش خٿٍٻيااص خٿٜاٰيُش ڃااا ٗاإن د خٿظااإػيُ 
خإليـاادرن ٫ڀاات ٛاالص خٿز٘ااُ، كيااؽ ٓاايُطز٥ ڃٴ ااوڂ خٿٜاالص ٳاان خٿڄٔااظٸزځ ردٿٜاالص 

،  ٓااايظت خال٫ظڄااادي ٫ڀااات خٿاااٍٻدء خالٛااا٤يد٫ن  خٿُ روطااادض  ؤن٨ڄاااص خٿٜااالص صخإلٿټظُ نيااا
 ألن د طٔد٫ً ٫ڀت ڃد يڀن: ؛٬Telemedicineً ر   خٿ٬الؾ ٫ا  خإلٿټظُ نيص

 .طلٔيا خٿي٨دڂ خٿٍٰخثن  نڄ٥ خٿليدش خٿيوڃيص -
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 .طئيُ ڃُخٷزص خٿزيجص خٿڄلي٤ص ٿعنٔدا رةن٘دء ڃًا ٌٻيص ڃُطز٤ص ردٿٜلص -
 .٤ٛيد٫ن ٳن خٿظ٘ويٝ  خٿ٬الؾخٓظوًخڂ خٿٍٻدء خال -

ط٤زيٸادض خٿاٍٻدء  ؤجڄياصخٿُثيٕ خٿظيٴيٍ  ٿُ٘ٻص "ڃاّا" ي. ڃلڄاً خٿلٔاايا بٿات  ٶ ط٤ُ  
خال٤ٛيد٫ن ٳن خٿڄـدپ خٿٜالن،  ٌٿاٽ إليـادي ٳااُٚ  كڀااوپ ط٤ويُياص ٿيااإ خٿ ااًٲ 

 ٿټاااا ٿ٫ًاات ٫ڄاااځ خٿڄظوٜٜياااا  ؛ڃي اد خٓاااظزًخپ خٿڄظوٜٜايا ردٿااٍٻدء خالٛا٤يد٫ن
 ٴي١ طټڀٴاص خٿ٫ُديص خٿٜلياص.  طو

بڃټدنياااص خٿظوؿااه  رةي٤دٿياد NBDڃدٓايڄو ردَخيئاو، خٿاُثيٕ خٿظيٴيااٍ  ٿ٘اُٻص   طيد پ ؤ.
خإلٿټظُ نن ٿ٫ًت خٿوًڃدض خٿٜليص، كياؽ خ٫ظزُ ؤا خٿُٷڄيص  خألي خض خٿڄظ٤وَش  خألؿ اّش 

 ألن د طٔد٫ً ٫ڀت: ؛خٿٍٻيص خٿٰٜيُش ڃا ٗإن د خٿظإػيُ خإليـدرن ٫ڀت ٛلص خٿزُ٘
 طلٔيا خٿي٨دڂ خٿٍٰخثن  نڄ٥ خٿليدش خٿيوڃيص. -
 طئيُ ڃُخٷزص خٿزيجص خٿڄلي٤ص ٿعنٔدا رةن٘دء ڃًا ٌٻيص ڃُطز٤ص ردٿٜلص. -
 خٓظوًخڂ خٿٍٻدء خال٤ٛيد٫ن ٳن خٿظ٘ويٝ  خٿ٬الؾ. -

 هڀااٝ خٿيٸاادٖ خٿااٍ  ٗاادَٺ ٳيااه خٿل٠ااوَ بٿاات ؤجڄيااص ي َ خٿٸ٤ااد٪ خٿواادٚ ٳاان ط٤ااويُ 
 ؤجڄيص بن٘دء رُخڃف خٿظو٫ياص خٿڄظ٬ڀٸاص رايڄ٥ خٿ٬ايٙ  نو٫ياص خٿليادش،  خٿوًڃدض خٿٜليص،

 ٿظلً  خٿيڄو خٿًيڄوٯُخٳن. خ ُٟ َش بن٘دء ن٨دڂ ڃُخٷزص ٿڀٜلص خٿ٬دڃص خٓظ٬ًخي  
 :ٿڀُؿو٪ ٿڀـڀٔص ٫ڀت خٿُخر٥ https://bit.ly/2YcWcNZ 

 

 
  

الجلضحصورج جامعيح للمذحدثني يف   
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 "خٿٴ٬دٿيص خٿؼدنيص: ڃلدُٟش ر٬يوخا: "ي َ خالرظټدَ ٳن َٳ٭ ڃٔظو  خٿ٫ُديص خٿٜليص: 
طي٨اااايت ڃلدٟااااُش كااااوپ "ي َ  طاااات   ،2118ٟااااڄا ٳ٬دٿياااادض ڃيظااااً  ؤٓاااازدَ خٿااااً ٿن 

ٳااان َٳااا٭ ڃٔاااظو  خٿواااًڃدض خٿٜاااليص" ٳااان ڃٸاااُ ڃُٻاااّ ؤٓااازدَ ٳااان يونياااو  خالرظټااادَ
2118  ً ڃ د  ٻيااااځ خٿااااوِخَش خٿڄٔااااد٫ً ٿڀظلااااوپ ، ؤيخَط ااااد ؤ. آڃاااادپ يلياااات خٿڄ٬ڀڄاااان،  ٷاااا

 ٷدثاااً خٿظلاااّوپ خٿڄآٔااان ٳااان ڃټظاااس طلٸياااٹ خٿُئياااص ٳااان  ِخَش خٿٜااالص ردٿڄڄڀټاااص 
رٔاااازس ِيااااديش خٿ٬ُريااااص خٿٔاااا٬وييص ي. ڃلڄااااً برااااُخجيت خٿٜااااٰيُ، خٿااااٍ  ؤٗاااادَ بٿاااات ؤنااااه 

اااخِييااادي، كياااؽ ي  ٳااان ٳاااةا طټڀٴاااص خٿ٫ُدياااص خٿٜاااليص  ،خٿٔاااټدا  ِياااديش خأل٫ڄااادَ ٭ ؤا ظوٷ 
خألڃاااُ  ؛ٓااايص خٿٸديڃاااص شيظ٠اااد٫ٵ خإلنٴااادٶ ٫ڀااات خٿ٫ُدياااص خٿٜاااليص ٳااان خٿوڄااإ ٫٘اااُ

خٿااااٍ  ٓاااايـ٬ځ ڃااااا خٿٜاااا٬س ٫ڀاااات خٿااااً پ ؤا طٔااااظڄُ ٳاااان خإلنٴاااادٶ ٫ڀاااات خٿ٫ُديااااص 
 خٿٜليص ردٿ٘ټځ خٿلدٿن. 

اااا ٰيُ ٫ڀاااات ؤا خٿلڀااااوپ خٿظٸڀيًيااااص ٓااااوٲ طظٔاااازس ٳاااان هااااُ ؾ ً ي. ڃلڄااااً خٿٜاااا ؤٻ 
ن بيـااادي ڃاااوخَي ٳاااطټااادٿيٵ خٿٸ٤اااد٪ خٿٜااالن ٫اااا ن٤ااادٶ خٿٔاااي٤ُش. ٳدٿلاااځ ال يټڄاااا 

بنڄاااااد ٳااااان خإلراااااًخ٪ ردٓاااااظوًخڂ خٿڄاااااوخَي خٿلدٿياااااص  بيـااااادي آٿيااااادض ؿًياااااًش  ؛بٟااااادٳيص
% ڃااااا كـاااات خإلنٴاااادٶ 41-31ٿالٓااااظٴديش ڃي ااااد ردٿ٘ااااټځ خألڃؼااااځ،  خالٓااااظٴديش ڃااااا 

ٔاااظٴدي ڃياااه خوا. ٻڄاااد يټڄاااا خإلراااًخ٪ ٳااان خٿٸ٤اااد٪ خٿٜااالن ٳااان خٿظ٘ااازيٽ خٿاااٍ  ال ي  
راااايا خٿ٬ڀڄاااادء  خٿزاااادكؼيا  خٿ٘ااااُٻدض، ٫ڀاااات ٯااااُخَ ڃااااد يااااظت ٳاااان ڃـاااادپ خالٻظ٘اااادٳدض 

 خٿ٬ڀڄيص  خٿظٸييص. 

 
 ردٓااااظ٬ُخٞ ه٤اااااص خٿظلااااااوپ خٿٜلياااااص ردٿڄڄڀټااااص خٿ٬ُرياااااص خٿٔااااا٬وييص  ڃٔااااااظٸزځ 

جيااادٺ كدؿاااص ٗاااًيًش ٿ٬اااالؾ خٿٴـاااااوخض ٳااااان خألن٨ڄاااص  ،2131خٿٜلااااص  ٳااااٹ َئيااااص 

    د. محمد الصغري 

 و أ. آمال املعلمي
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 طٸڀاااايٝ  ، ٌٿااااااٽ ڃااااا هااااالپ ي٫اااااات خٿوٷديااااص ڃااااااا خألڃااااُخٞ خٿڄّڃياااااص ؛خٿٜلياااااص
خٿٴُ ٷااادض ٳااااان طٸاااًيت خٿواااًڃدض خٿ٤زياااص  خٿ٫ُدياااص خٿٜاااليص.  يُطټاااّ طٜاااڄيت خٿظلاااوپ 

ي٨يڄيااااص  ڃااااّ ي  ٫ڀاااات ؤٳ٠ااااځ خٿڄڄدَٓاااادض خٿً ٿيااااص ڃااااا كيااااؽ ٳٜااااځ خٿـ ااااص خٿظ
 خٿ٫ُديص  ڃڄّوٿن خٿوًڃص.

كٔااااس  -يص ٳاااان خٿڄٔااااظٸزځ  يټڄااااا خٿلااااځ خألٓدٓاااان ٳاااان ڃـاااادپ خٿوااااًڃدض خٿٜاااال
 ٳن خوطن: - خٿٰٜيَُؤ  ي.

طٸُيااااااس خٿوااااااًڃدض خٿٜااااااليص  طٸااااااًيڄ د ٳاااااان خٿزيااااااوض  ط٬ڄيڄ ااااااد ڃااااااا ڃي٨ااااااوَ  -
 خٿڄٔظٴيًيا.

 رظلٴيّ خألٳُخي ٫ڀت خٿ٫ُديص خٿٜليص ألنٴٔ ت. ؛ي٫ت خٿلځ خٿؼٸدٳن خٿٜلن -
 طڄټيااااا خٿڄُٟااات ڃااااا ٫َديااااص  ،خالٓااااظ ًخٲ خٿًٷيااااٹ ڃاااا هاااالپ ڃ٘اااادَٻص خٿڄُياااا١ -

 ؤنٴٔا ت ردٓاظوًخڂ خٿظٸييدض ر٘ټځ ؤٳ٠ځ. 
خٿٴٜااااځ رااايا ػالػاااص  -كٔاااس َؤ  خٿاااًٻظوَ ڃلڄاااً خٿٜاااٰيُ - جااااٍل خألجااااًخٲ طظ٤ڀاااس 

 جن:  ،ؤڃوَ يخهاځ خٿڄي٨وڃص خٿٜليص
 يص ٿڀوًڃدض خٿٜليص جنڄوٌؾ خٿ٫ُديص .بٓظُخطيـ٫ديش طٜڄيت خٿوًڃدض رةن٘دء ب -
 طوٜيٝ خٿظڄويځ ٿڀڄوخ٣ا نٴٔه. -
 بٗااااُخٲ  ِخَش  ،بٗااااُخٺ خٿٸ٤ااااد٪ خٿواااادٚ ٳاااان خٿ٫ُديااااص خٿٜااااليص خألٷااااُذ ٿڀڄااااوخ٣ييا -

 خٿٜلص ٫ڀت ٌٿٽ.
  :ٿڀُؿو٪ ٿڀڄلدُٟش ٫ڀت خٿُخر٥ خٿظدٿن https://bit.ly/2YlCIL5 

 

 جانث من الحضور 
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 "خٿٴ٬دٿيص خٿؼدٿؼص:  َٗص ٫ڄځ ر٬يوخا: "خٿ٤زد٫ص ػالػيص خألر٬دي ٳن خٿ٫ُديص خٿٜليص: 
ر٬يوخا: "خٿ٤زد٫اص خٿ٤زياص ػالػياص  2118ڃيظً  ؤٓزدَ خٿً ٿن طت طي٨يت  َٗص ٫ڄځ هالپ 

ً   ،خألر٬دي: خٿؼوَش ٳن خٿ٫ُديص خٿٜليص" خٿٴيّيادء خٿ٤زياص خٿليوياص ي. راالپ ڃ د َثيٕ ٷٔت ٷ
خٿ٤ااس خٿٴيّياادثن رڄٔظ٘ااٴت خٿڄڀااٽ ٳاان ڃااا خٿڄظوٜااٝ  ڃٴظاادق،  ٗاادَٺ ٳي ااد ٻااځ  

  ٿيً خٿؼزيظن. ؤكڄً نورص،  ؤهٜدثن خأل٬ٗص ي. ؤ.ٳيٜځ خٿظوٜٜن 
ً  . ؤكڄً نورص ٳن ڃًخهڀظه بٿات ؤا خٿ٤زد٫اص ػالػياص خألر٬ادي ردطاع ط  ؤ ؤٗدَ  ڂ ٳان ٻدٳاص ٔاظو

 ، طٜايي٭ خٿٔايدَخض  خٿڄالرإ  خٿ٬٤ادڂ  خٿڄـاوجُخض ،ن٘دء خٿڄزادننٻة ؛ڃـدالض خٿليدش
ا ؤا جاٍل خٿظٸيياص ط٬ظڄاً ٫ڀات ٫ڄڀياص طلوياځ ٳن ڃـدالض خٿ٤س  خٿ٤زد٫ص خٿليويص،  ري   

خٓاظوًخڂ راُخڃف ؤهاُ  ٿڀظٸ٤يا٭ ػيادثن  ت   ڃا ػ   ،STLخٿٜوَ خٿُٷڄيص بٿت ڃڀٴدض رٜيٰص 
  ً ي ػالػاص خألر٬ادي  طټاويا ٣زٸادض ڃظ٬اًيش ٿڀلٜاوپ ٫ڀات ڃـٔات ػالػان خألر٬ادي، ٻڄاد كا

  جن:  ، د ٿظيٴيٍ خٿ٤زد٫ص ػالػيص خألر٬دييؤٓجڀص يظوؿس خإلؿدرص ٫
ٔ  ٻيٵ يڄټا بن٘دء خٿڄ   -  ت؟ـ
 ؟ٿڀ٤زد٫صٻيٵ يڄټا طـ يّل  -
 ٻيٵ يڄټا ٣زد٫ظه؟ -

ا .ؤ ؤٗدَ  د ٿ٬ڄاځ نڄاوٌؾ نورص بٿت ؤا جيدٺ ٫ًش ٣اُٶ ٿڀظٜاڄيت، ٓاوخء ڃاا خٿزًخياص طڄدڃ 
اڃوٜاٝ، ؤ  روخٓا٤ص خٿڄٔام ػالػان خألر٬ادي ٿظلويڀاه بٿات ڃ    ٔ ت، ؤ  ڃاا هاالپ طٸييااص ـ

Segment DICOM  طلويڀ د ٿلُٻص ػالػياص  ت  .  ٿظـ يّ خٿڄـٔت يظت طٸ٤ي٭ ُٗخثم  ڃا ػ
طټيوٿوؿيدض ڃوظڀٴص، ٻدٓظوًخڂ خٿڀيَّ ڃ٭ خٿـيځ  7ا ٣زد٫ظ د روخ٤ٓص ؤٻؼُ ڃ ت  خألر٬دي، ػ  

ؤ  خٿزااويَش ؤ  خٿزالٓااظيٽ،  ي٬ظڄااً خهظياادَ ڃااوخي خٿ٤زد٫ااص ٫ڀاات نااو٪ خٿ٤در٬ااص  خٿظټيوٿوؿيااد 
ً  خٿڄ    ڃص.   ٔظو

 
 طاااُطز٥ خٿ٤زد٫اااص ػالػياااص خألر٬ااادي ردٿاااٍٻدء خالٛااا٤يد٫ن ٳااان ڃـااادالض خٿظ٬ڀااايت  خٿ٤اااس، 

ً   ط   ڂ ٳاان ڃ٬دٿـااص خٿڄُٟاات ر٘ااټځ ٗوٜاان، كيااؽ يااظت ٫ڄااځ ٷ٤اا٭ ٿټااځ ڃااُي١ ٔااظو
أ. أحمد نوةح خالل 

 ورشح العمل
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ڃد ياي  بٿت طلٔيا نو٫يص خٿ٫ُديص خٿٜليص، ٻڄد  جو ر٘ټځ ڃوظڀٵ ٫ا خٿڄُي١ خوهُ، 
ً  ط   ٳاان خٿ٬ااالؾ خإلٗاا٬د٫ن ڃااا هااالپ خٿ٤زد٫اص ػالػيااص خألر٬اادي ٿااأل َخڂ. ٯيااُ ؤا جااٍل  ڂٔاظو

 خٿظټڀٴااص  ،٤ويااځ خٿااٍ  طٔااظُٰٷهخٿوٷااع خٿ :ڃؼااځ ،خٿظٸييااص طظ٠ااڄا ر٬اا١ خٿٔااڀزيدض
 خٿوزُش خٿڄظوٜٜص خٿڄ٤ڀوراص ٿظ٤زيٸ اد، ٯياُ ؤا جاٍل خٿٔاڀزيدض جان ٳان ٣اوَ  ،خٿ٬دٿيص

 . ڃ٬دٿـظ د ڃٔظٸزال  
. نورص آٿيص ٫ڄځ خٿ٤زد٫ص ػالػيص خألر٬دي خٿظن طزًؤ ردٿظٜويُ خٿ٤زان ػات خٿڄ٬دٿـاص ؤٻڄد ُٗق 

ا ،image post processingر٬ً خٿظٜويُ   خٿظٸ٤يا٭   segmentationخٿظٸٔايت  ت   ڃا ػ 
ٶ بٿاات خٿظ٤زيٸاادض خٿڄظيو٫ااص ٿڀ٤زد٫ااص ،  ط٤ااُ   Computer aided draftingراادٿټڄزيوطُ 

ػالػيااص خألر٬اادي ٳاان خٿڄـاادپ خٿ٤زاان،  خٿظاان ط٘ااڄځ خٓااظوًخڃ د ٳاان طټااويا ڃـٔااڄدض 
 ، ٳاان خٿظو٤ااي٥ خٿ٤زاان  خٿ٬ااالؾ خٿ٤زاان ڃااد ٷزااځ خٿـُخكااص ،ط٘ااُيليص ڃڄدػڀااص ٿألڃااُخٞ

اا رظټڀٴااص ٷڀيڀااص، رـدنااس خٿظ٤زيٸاادض   Prothesisٳاان طٜاايي٭ خأل٣ااُخٲ خٿٜاايد٫يصد  ؤي٠ 
 bioprinting.خٿڄٔظٸزڀيص ٿ د ٳن خٿ٤زد٫ص خٿليويص  

 ٫ُٞ ي.  ٿيً خٿؼزيظن ط٤زيٸدض خٿ٤زد٫ص ػالػيص خألر٬ادي ٳان خٿڄـادپ خٿ٤زان، خٿظان طٸاوڂ 
ـٔاات، ٫ڀات بٟاادٳص ٫ااًش ٣زٸاادض ٳااوٶ ر٠٬اا د خٿااز١٬ ٿظلويااځ خٿٜااوَش خٿُٷڄيااص بٿاات ڃ

 كيؽ يڄټا طلويځ خأل َخڂ ڃا ؤ٬ٗص خٿُنيا خٿڄٰيد٣ئن بٿت ڃـٔڄدض ٫ا ٣ُيٹ: 
اخٿ٤زن جخٿُنيا خٿڄٰيد٣ئن ؤ  خأل٬ٗص خٿڄٸ٬٤يص   خٿاٍ  ي   خٿظٜويُ ّ خٿ٨٬ات  خأل َخڂ ڄي 

  ٫ا خألؿّخء خألهُ .
  segmentationٸااص خٿڄااُخي خالجظڄاادڂ ر ااد ٤خٿڄ٬دٿـااص ر٬ااً خٿظٜااويُ:  ٌٿااٽ ٳٜااځ خٿڄي -

 ٿظڄييّ هٜدثٝ خأل َخڂ ٫ا خأل ٫يص روخ٤ٓص رُخڃف ڃ٬ييص.
  STLخٿظٜڄيت رڄٔد٫ًش خٿټڄزيوطُ: ٫ا ٣ُيٹ طلويځ خأل٬ٗص بٿت ڃڀٵ -
 طٸييدض ڃظدكص ٿڀ٤زد٫ص. 7خٿ٤زد٫ص: كيؽ يوؿً  -

 خٓااظ٬ُٞ ي. خٿؼزيظاان خٿظ٤زيٸاادض خٿڄوظڀٴااص ٿڀ٤زد٫ااص ػالػيااص خألر٬اادي خٿظاان ط٤ااوَض ٳاان 
ً  ، ٫ڀڄيص   ؤكًػع ػوَش  خو نص خألهيُش ر٘ټځ ٻزيُ   جٍل خٿظ٤زيٸدض ٳن ػالػص ڃـادالض  ي ك

  جن: ص،َثئي
طټويا ڃـٔڄدض ط٘اُيليص ڃڄدػڀاص ٿألڃاُخٞ ٿڀظو٤اي٥ ٷزاځ خٿـُخكاص: ٳان ؿُخكاص خٿوؿاه  -

 خٿٴټيا ٫ڀت ٓزيځ خٿڄؼدپ، كيؽ يڄټا ڃ٬ُٳص طټويا خٿ٨٬ت  خٿـُخكص خٿڄيدٓازص،  ٳان 
ٷزځ خٿ٬ڄڀيص،  ٳن خٿ٨٬دڂ كيؽ يظت طٰيياُ  ؿُخكص خٿٸڀس كيؽ يظت خهظيدَ ٗټځ خٿ٫ًدڃدض

  جن ڃا ؤٻؼُ خالٓظوًخڃدض ٿڀ٤زد٫ص ػالػيص خألر٬دي.  ،خٿڄٴدٛځ  طټويا ؿزٕ خٿټٔوَ
طټاااويا ؤي خض ٗوٜااايص ٿڀڄاااُي١ يخهاااځ خٿ٬ڄڀيااادض:  خٿظااان ط٬ڄاااځ ٫ڀااات طٸڀياااځ  ٷاااع  -

خٿ٬ڄڀيااادض ردٓاااظوًخڂ خٿٜاااٴدثم خٿڄ٬ًنياااص  ػيي اااد ٷزاااځ خٿ٬ڄڀياااص،  ڃاااځء ؤ  ٳاااُخٮ ٫ياااً 
 ٣زد٫ص خأل٣ُخٲ خٿٜيد٫يص رظټڀٴاص ٷڀيڀاص،  ،ردٿظ٤زيٸدض خٿڄ٬ًنيص ٜدپ خٿ٨٬ت ڃؼال  خٓظج

  ٣زد٫ص ؿڀً ڃٸدَذ ٿـڀً خإلنٔدا.  ، خٿ٤زد٫ص خٿليويص ڃا هالپ جيًٓص خألنٔـص
٫ا   خالٓظٰيدء  ريدا خألڃُخٞ  ڃ٠د٫ٴدط د، ،خٿظ٬ڀيت خٿ٤زن:  ٌٿٽ ٳن خٿظًَيس خٿ٤زن -

 ؤؿ ّش خٿظُ٘يم،  ٳن ط٬ُيٵ خٿڄُي١ رڄُٟه  ڃد ٓيو٠٭ ٿه ڃا ٫الؾ ؤ  ٫ڄڀيدض. 
 :ٿڀُؿو٪ ٿوَٗص خٿ٬ڄځ ٫ڀت خٿُخر٥ https://bit.ly/2OdoyYB 
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  :خالطـدجدض خٿڄٔظٸزڀيص  خالرظټدَ ٳن ٷ٤د٪ خٿظ٬ڀيت 2-3
٤د٪ خٿظ٬ڀيت ڃا خٿڄـدالض خٿظان خجاظت ر اد ڃيظاً  خالطـدجدض خٿڄٔظٸزڀيص  خالرظټدَ ٳن ٷ

ااد  2131، كيااؽ  ٟا٬ع َئيااص خٿڄڄڀټااص خٿ٬ُرياص خٿٔاا٬وييص 2118ؤٓازدَ خٿااً ٿن  خ ٫دڃ   َ ب٣ااد
خ ٿظوٿيً ٿڀظلو    ّ پ بٿت ڃـظڄ٭ ٷدثت ٫ڀت خٿڄ٬ُٳص،  ط٘ـي٭ خٿٸ٤د٪ خٿودٚ ٻن يٜزم ؿدج

ظڄادي ٫ڀات خٿوخٳاًيا. ڃاا خال٫  ٧دثٵ ؿًيًش، ردإلٟدٳص بٿت طاو٣يا جاٍل خٿو٧ادثٵ راًال  
ڃّياً ڃاا الء يا بئظ٫ًن ڃ٘ادَٻص خٿظ٬ڀايت ٳان جاٍل خٿُئياص خٿ٤ڄوكاص،  خٿٍ  جٍخ خألڃُ 

 . 2131خالجظڄدڂ رڄوُؿدض خٿظ٬ڀيت كظت يڄټا طلٸيٹ خٓظٴديش كٸيٸيص ٿظلٸيٹ َئيص 
 ٷااااً ؤ ٟاااالع خٿُئيااااص خٿٔاااا٬ن بٿاااات ٓااااً خٿٴـااااوش راااايا ڃوُؿاااادض خٿظ٬ڀاااايت خٿ٬اااادٿن 

 خالٓااااظؼڄدَ ٳاااان خٿظ٬ڀاااايت،  طّ يااااً خٿ٤ااااالذ ردٿڄ٬اااادَٲ  ڃظ٤ڀزاااادض ٓااااوٶ خٿ٬ڄااااځ، 
 5ٜااااازم  خٿڄ ااااادَخض خٿالِڃاااااص ٿو٧ااااادثٵ خٿڄٔاااااظٸزځ، ٻڄاااااد خٓاااااظ ًٳع خٿُئياااااص ؤا ط  

ؿدڃ٬اااص ٫دٿڄياااص رلڀاااوپ ٫ااادڂ  211ؿدڃ٬ااادض ٓااا٬وييص ٫ڀااات خألٷاااځ ڃاااا ٟاااڄا ؤٳ٠اااځ 
2131 . 

 2118خٿظ٬ڀيڄاان ڃااا ؤجاات خٿڄـاادالض خٿظاان خجااظت ڃيظااً  ؤٓاازدَ خٿااً ٿن  خٿـدنااسٿااٍخ ٻاادا 
 ڄيدٷ٘ظ د ڃا هالپ خٿٴ٬دٿيدض خٿوڄٕ خٿظدٿيص:ر
 "خٿٴ٬دٿيص خأل ٿت: ؿڀٔص نٸدٖ ر٬يوخا: "خٿظ٬ڀيت ٳن خٿڄٔظٸزځ: 
 ِيُ خٿً ٿص  ٠٫او  "، رةيخَش٫2118ٸً جٍل خٿـڀٔص ٳن ڃاطڄُ "ڃيظً  ؤٓزدَ خٿً ٿن  طت  

ؤ. ڃـڀإ خٿوَِخء ڃ٬دٿن ي. ڃلڄً ؤراو ٓدٶ،  ڃ٘دَٻص خٿُثيٕ خٿظيٴيٍ  ٿڄيٜص "بيَخٺ" 
خٿوزيُ  ؤٓظدٌ ڃيدجف  ٣ُٶ طًَيٕ خٿلدٓس رـدڃ٬ص خٿڄڀٽ ٓا٬وي ي. ٗيُيا ي٬ٸوذ،  

ڃلڄااً رااا ٤٫يااص خٿلاادَػن،   ٻيااځ  ِخَش خٿظ٬ڀاايت ي. ٫يااً رااا ڃليااد خٿلئااونن،  خٿ٘ااُيٽ 
،  Stephen Hall يا جادپٓاظيٴ Mckinsey & Companyخٿڄٔاد٫ً ٳان ٗاُٻص ڃادٻيّ  

 ي. جيد خٿ٬وخي.  ٻيځ  ِخَش خٿظ٬ڀيت ٿڀظ٬ڀيت خٿڄوخِ  

 ٟاا٭ خٿظ٬ڀاايت ٳاان خٿ٬اادٿت خٿ٬ُراان،  طٸيياادض خٿظ٬ڀاايت ٳاان   خٓظ٬ُٟااع جااٍل خٿـڀٔااص
 طاااإػيُخض خٿ٬ڄاااځ خٿڄٔاااظٸزڀن ٫ڀااات خٿڄ ااادَخض خٿڄٔاااظٸزڀيص،  ؿ اااوي  ِخَش  خٿڄٔاااظٸزځ،

 خٿظ٬ڀيت ٳن طٸًيت خٿوًڃدض خٿظ٬ڀيڄيص.
  ٿڀڄٔظٸزځ": ب٫ديش طٜڄيت خٿظ٬ڀيت 2131خٿٴ٬دٿيص خٿؼدنيص: ڃلدُٟش ر٬يوخا:"َئيص: 

، 2118ٓاااايدٶ ٳ٬دٿياااادض ڃيظااااً  ؤٓاااازدَ خٿااااً ٿن  ٳاااانطي٨اااايت جااااٍل خٿڄلدٟااااُش  طاااات  
ت ٫زاااُ خإلنظُناااع   ٓاااادثځ خإل٫ااااالڂ خٿـًياااًش ؤٿٸدجاااد خٿڄظوٜاااٝ ٳااان طټيوٿوؿياااد خٿاااظ٬ڀ  

طيااااد پ ٳي ااااد ٷ٠اااايص  ،Stephen Dowensخألٓااااظدٌ خٿٴيڀٔااااوٲ ٓاااااظيٴدا يخ نااااّ 
خؿ ااااه خٿڄو٧ٴااااوا ڃاااا٭ ڃيټيااااص   خٿـًيااااً خٿااااٍ  يوًخٿظ٬ڀاااايت ٳاااان خٿڄٔااااظٸزځ  خٿظلاااا

 خٿټؼيُ ڃا خٿو٧دثٵ. 
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 "خٿٴ٬دٿيص خٿؼدٿؼص: ڃلدُٟش ر٬يوخا: "ڃًَٓص خٿڄٔظٸزځ: 
طي٨اااايت ڃلدٟااااُش ر٬يااااوخا: "ڃًَٓااااص  طاااات   2118ٳاااان ڃاااااطڄُ ڃيظااااً  ؤٓاااازدَ خٿااااً ٿن 

ً   ،خٿڄٔظٸزځ" ص ألرلادغ خٿڄوجزاص ڃ د ٠٫او ڃـڀإ خٿ٘اوَ   َثايٕ خٿـدڃ٬اص خٿ٬دٿڄياٷ
ً   " ٫زااً  خٿظڄّيااّ ؤ. ي. خٿٜااوَش خٿظاان يـااس ؤا طټااوا ٫ڀي ااد  غ ٳي ااد ٫اااخٿـٰيڄاادا، طلاا

 خٿظ٤اااوَخض خٿڄٔاااظٸزڀيص ٳااان ڃـااادپ خٿظٸيياااص  طإػيُخط اااد ٫ڀااات خٿڄًَٓاااص خٿڄٔاااظٸزڀيص، 
 ض خٿڄ٤ڀورص ٿٔوٶ خٿ٬ڄځ. خخٿو٧دثٵ  ٣زي٬ص خٿڄ ا،  خٿڄ دَ

 "خٿٴ٬دٿيص خٿُخر٬ص: ڃلدُٟش ر٬يوخا: "ؿدڃ٬ص خٿڄٔظٸزځ: 
طي٨اايت ڃلدٟااُش ر٬يااوخا "ؿدڃ٬ااص  طاات   2118ؤٓاازدَ خٿااً ٿن ٳاان ٓاايدٶ ڃوُؿاادض ڃيظااً  

ً    2118برُيااځ  7خٿڄٔااظٸزځ"، رظاادَيى  ڃظ د ندثااس ڃااًيُ ؿدڃ٬ااص ٳاان ڃٸااُ ڃُٻااّ ؤٓاازدَ، ٷاا
نـدق خٿ٬ُ٘ ، ؤ ٟلع ٳي د خٿ٘ټځ خٿٍ  يـاس  خٿڄڀٽ ٫زً " ٿڀ٬ڀوڂ  خٿظټيوٿوؿيد ي.
  ً ن طوخؿ  اد ؿدڃ٬ادض خٿٸاُا يض ؤجات خٿظلاًيدض خٿظاؤا طټوا ٫ڀيه ؿدڃ٬اص خٿڄٔاظٸزځ،  كا

  ٓ  زځ ڃوخؿ ص جٍل خٿظلًيدض. خٿلدي   خٿ٬ُ٘يا،  
 "خٿٴ٬دٿيص خٿودڃٔص:  َٗص ٫ڄځ ر٬يوخا:"طٸييدض خٿوخٷ٭ خٿڄ٬ِّ ٳن خٿظ٬ڀيت: 

٫ٸً  َٗص ٫ڄځ طلع ٫ياوخا: "طٸييادض  طت   2118ٳن ب٣دَ ٳ٬دٿيدض ڃيظً  ؤٓزدَ خٿً ٿن 
  ً  Formula D. Interactiveخٿ٬اادڂ ٿ٘ااُٻص  ڃ د خٿڄااًيُخٿوخٷاا٭ خٿڄ٬ااِّ ٳاان خٿظ٬ڀاايت"، ٷاا

ً   ،ؤ.ڃدَٻو َ ِخ  خٿوخٷا٭ خٿڄ٬اِّ  Virtual realityغ ٳي اد ٫اا طٸييظان خٿوخٷا٭ خالٳظُخٟان طل
Augmented reality  ٻيٴيااص خٓااظوًخڃ ڄد ٳاان خٿوخٷاا٭ خٿڄوااظڀ٥ Hybrid reality  ٳاان

  خٿظلًيدض  خٿٴُٚ ٳن جٍخ خٿڄـدپ.   ،ڃـدپ خٿظ٬ڀيت
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  خأل ٿت: ؿڀٔص نٸدٖ ر٬يوخا: "خٿظ٬ڀيت ٳن خٿڄٔظٸزځ"خٿٴ٬دٿيص: 
ٳااان ؿڀٔاااص نٸاااادٖ ر٬ياااوخا "خٿظ٬ڀااايت ٳاااان خٿڄٔاااظٸزځ" راااةيخَش  ِياااُ خٿً ٿاااص  ٠٫اااو 

خٓظ٬ُٟاااع خٿاااُثيٕ خٿظيٴياااٍ  ٿڄيٜاااص  ،ڃـڀاااإ خٿاااوَِخء ڃ٬ااادٿن ي. ڃلڄاااً ؤرااااو ٓااادٶ
ااا"بيَخٺ" ؤ. ٗااايُيا ي٬ٸاااوذ      ؤٿٸاااع خٿ٠اااوء ٫ڀااات  ،٭ خٿظ٬ڀااايت ٳااان خٿ٬ااادٿت خٿ٬ُرااانٟ 

ااا اااص ط٬ڀااايت بٿټظُ نااان ڃٴظاااوق ردٿڀٰاااص خٿ٬ُرياااص، ط  ّٜ ُ خٿظ٬ڀااايت وٳ  ڃيٜاااص بيَخٺ،  جااان ڃي
 ر٘ټځ ڃـدنن. 

خٿؼاااااوَش خٿٜااااايد٫يص خٿُخر٬اااااص خٿڄُطز٤اااااص   ٳااااان ڃاااااًخهڀظ د ؤٗااااادَض ؤ. ٗااااايُيا بٿااااات ؤا  
  ً ً  ردٿڄ٬ُٳااااص  خٿظٸاااا د ؿًيااااًش  ڂ خٿظٸياااان ٿڀز٘ااااُيص ٷاااا  ٛ ٳاااان ڃـاااادپ خٿظ٬ڀاااايت،  ڃع ٳاااااُ

خٿظاااااًٳٹ خٿ دثاااااځ ٿڀ٤اااااالذ ٫ڀااااااات  طـاااااد ِض ؤٓااااادٿيس خٿظ٬ڀااااايت خٿظٸڀياااااً ، ٻڄاااااد ؤا  
خٿـدڃ٬ااااادض راااادٿظوخِ  ڃاااا٭ خأل ٟااااد٪ خٿُخجيااااص ٯيااااُ خٿڄٔااااظٸُش يظ٤ڀااااس بيـاااادي كڀااااوپ 

ااااڃزظټااااُش ط   ا ڃااااااا بكاااااًخغ نٸڀاااااص نو٫ياااااص ٿظٜڄيااااات رااااُخڃف خٿظ٬ڀيااااات ٿڀڄٔاااااظٸزځ ڄټ 
ٿظ٤ويااااُ ؤٓااااڀوذ خٿظ٬ڀااايت  ڃلظااااوخل رڄااااد ياااظالءڂ ڃاااا٭ ردٓااااظوًخڂ خٿظٸيياااادض خٿـًيااااًش 

ااا ت ڃاااً  خٿليااادش ه ألٓاااادٿيس خٿاااظ٬ڀ  كدؿااادض ٓااااوٶ خٿ٬ڄاااځ ٳاااان خٿ٬ااادٿت خٿ٬ُرااان،  خٿظوؿ 
ڃااااا٭ ط٤ويااااااُ ن٨اااااادڂ خٿلٜااااااوپ ٫ڀاااااات خٿ٘اااااا ديخض خٿ٬ڀڄياااااص رڄاااااد يالثااااات خألٓاااااادٿيس 

ص ٿـ٬ااااځ ت، ڃاااا٭ ٟااااُ َش خٿظُٻياااااّ ٫ڀاااات خٿـوخنااااس خٿظُٳي يااااص خٿظلٴيّيااااخٿلًيؼااااص ٿڀااااظ٬ڀ  
 .                         ڃڄظ٬ص   ت ٫ڄڀيص  ٫ڄڀيص خٿظ٬ڀ  

 
 رڄاااد ؤا ڃڄيااااّخض خٿـيااااځ خٿـًيااااً  خٿظٸيياااادض خٿلًيؼااااص ٳاااان ڃـااادپ خٿظ٬ڀااايت خٿڄُطز٤ااااص 

خٿوخٷااا٭ خالٳظُخٟاان  خٿوخٷااا٭ خٿڄ٬اااِّ  ردٿظٸييااادض  خألن٨ڄاااص ٳدثٸاااص خٿاااٍٻدء ٳظلاااع آٳااادٶ  
پ خٿُٷڄان ٳاان ُض ٛزٰاص خٿ٬ڄڀياص خٿظ٬ڀيڄيااص،  ڃاا٭ ي َ خٿظلااو   خٿوخٷا٭ خٿ ـياا خٿظان ٯيا  

 جانث من الجلضح
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ا ه طٰيياُ نڄادٌؾ خٿ٬ڄځ  خٿؼٸدٳادض  ب٫اديش ط٘اټيځ خٿ٤ُيٸاص خٿظان يظ٬دڃاځ ر ااد خٿياادْ، ٳةن 
وپ ڃد يـاس ؤا يظ٬ڀڄاه خٿ٤اادٿس  ٻياٵ ؤٓاجڀص ڃٴٜڀياص ك اردض ڃاا خٿ٠ُ َ  خإلؿدرص ٫

  ڃظت.
پ خٿيدؿااااام نلاااااو خٿڄٔاااااظٸزځ يټاااااوا رةؿدرااااادض ندؿلااااص كاااااوپ جاااااٍل خألٓاااااجڀص،  خٿظلاااااو  

ڃااااا خإلؿااااُخءخض خٿ٬ڄڀياااص طزااااًؤ ردالجظڄااادڂ ردٿڄ ااادَخض  خألڃاااُ خٿااااٍ  يظ٤ڀااااس ڃـڄو٫ااااص  
ٸُش ڃااااا٭ ٴ٠ااااان بٿااااات خٿلٜاااااوپ ٫ڀااااات  ٧دثاااااٵ ڃٔاااااظ ط   ،خٿظٸييااااص خٿٸدرڀااااص ٿڀظ٤وياااااُ

ط٬ّيااااّ خٿڄوخ٣يااااص  خالنظڄااادء.  جااااٍل خإلؿااااُخءخض خٿظاااان ٓااااظٸوي بٿاااات ػااااوَش ٳاااان ڃـاااادپ 
  ٛ اااخٿظ٬ڀياااات طظڄؼااااځ ٳاااان  كٔااااس ٷًَخطااااه،  اځ خٿڄ اااادَخض  خٓااااظ ًخٲ خٿ٤ااااالذ ٻاااځ  ٸ 

  َ د ٳاااان خ ٫ڀاااات ڃـاااادَخش نٔااااٹ خٿظلااااوالض  َخٯزاااا   طإجيااااځ ٣دٷاااات خٿظ٬ڀياااات  ؿ٬ڀااااه ٷاااادي
ياااااّخض خٿڄيدٓااااازص،  ي٫ااااات خٿظٴد٫ااااځ  خٿڄ٘ااااادَٻص ٳااااان خٿ٬ڄڀيااااص ٌٿاااااٽ رٴ٠اااااځ خٿظلٴ

خٿظ٬ڀيڄياااااص،  طإٓاااااايٕ ن٨اااااادڂ ط٬ڀيڄااااان ڃااااااُا ئااااااد٫ً ٫ڀاااااات خٿظ٬ڀياااااات خٿڄٔااااااظڄُ، 
 . خالٓاظٴديش ڃاا طـادَذ خوهُياا خالنٴظادق 

ً  ر٬يوخا: "طٸييدض خٿظ٬ڀيت ٳن خٿڄٔظٸزځ"  ٳن ڃًخهڀص  خٿوزيُ  ؤٓظدٌ ڃيدجف  ٣اُٶ ي ك
خٿڄڀٽ ٬ٓوي ي. ڃلڄً را ٤٫يص خٿلدَػن هڄٔص ڃـدالض طٸييص  رـدڃ٬صطًَيٕ خٿلدٓس 

ردالنٰڄاادْ،  ت جاان: خٿُ راوض،  خٿاظ٬ڀ   ، خ٫اًش ٓظٔادجت ٳان ط٤ااويُ خٿ٬ڄڀياص خٿظ٬ڀيڄياص
 . خألن٨ڄص ٳدثٸص خٿٍٻدء،  خٿزيدندض خٿ٠وڄص،  ٓڀٔڀص خٿټظځ

ً  ض ي  ا ي. خٿلاادَػن ؤا خٿُ رااو رااي   اأااظو ٳاان ٻؼيااُ ڃااا خٿڄااًخَْ هدٛااص ٳاان ڃـاادپ  دڂ كدٿي 
 STEM: Science, Technology, Engineeringخٿ٬ڀوڂ  خٿظټيوٿوؿيد  خٿ يًٓص  خٿُيدٟايدض 

and Mathematics ،  ٓوٲ يًهځ خٿُ روض ٳان خٿڄٔاظٸزځ بٿات يخهاځ خٿٴٜاځ خٿًَخٓان 
ت ردالنٰڄاادْ ٳ ااو ٿڀااظ٬ڀ  ٳاان ڃوظڀااٵ خٿڄـاادالض ٿاا٫ًت خٿ٬ڄڀيااص خٿظ٬ڀيڄيااص.  ردٿئاازص 

 خٿوخٷا٭ خٿ ـايا،  جاو  ، خٿوخٷا٭ خٿڄ٬اِّ ،جن: خٿوخٷ٭ خالٳظُخٟان ،يظ٠ڄا ػالغ طٸييدض
ڃـدپ  خ٫ً ٓوٲ ياظت خٓاظوًخڃه ٳان خٿڄٔاظٸزځ ٳان خٿٴٜاځ خٿًَخٓان ٿظ٬ّياّ خٿ٬ڄڀياص 

 خٿظ٬ڀيڄيص.

زيُ ٳان  يظوٷ٭ ي. خٿلدَػن ؤا طًهځ خألن٨ڄص ٳدثٸص خٿٍٻدء ٳن خٿ٬ڄڀيص خٿظ٬ڀيڄيص ر٘ټځ ٻ
 :ڃؼځ ،ت ٳدثٸص خٿٍٻدء ڃا ڃـڄو٫ص ڃا خألن٨ڄصيڄټا طوٳيُ ريجدض ط٬ڀ  خٿڄٔظٸزځ، كيؽ 

 خٿٍٻدء خال٤ٛيد٫ن. ٳڄا خٿڄظوٷا٭ َرا٥ ؿڄيا٭ ٫يدٛاُ  ، خٿٍٻدء خٿڄلي٥ ،بنظُنع خألٗيدء
خٿٔزوَش  خٿڄٸد٫ً  خٿ٤اد الض  خألراوخذ  خإلٟادءش  خٿظټيياٵ  ٯيُجاد   :ت جڃؼځريجص خٿظ٬ڀ  

ت  ٳ ات خٿٔايدٶ، رڄاد ڃٔظ٬ُ٘خض،  ؤن٨ڄص ٷدرڀص ٿڀاظ٬ڀ  /٭  ؿوي كٔدٓدض ردإلنظُنع ڃ
 ردٿٔا٫ُص  ،ت ٳن ؤ   ٷع  ؤ  ِڃادات  طڄټيا خٿڄظ٬ڀت ڃا خٿظ٬ڀ  ي خٿظ٬ڀ  ئد٫ً ٫ڀت طٴُ  

  خٿ٤ُيٸص خٿظن طيدٓزه.
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 ، ٳاان ڃًخهڀااص ر٬يااوخا: "خٿظ٬ڀاايت ٳاان ٟااوء خٿ٬اادٿت خٿُٷڄاان: ه٤ااوخض نلااو خٿڄٔااظٸزځ"
ڃاا ڃزااديَخض  ِخَش  خٓاظ٬ُٞ  ٻيااځ  ِخَش خٿظ٬ڀايت ي. ٫يااً راا ڃليااد خٿلئاونن ڃـڄو٫ااص  

 خٿظن ط٬ٔت ڃا هالٿ د بٿت طٰييُ خٿيڄ٥ خٿظٸڀياً  ٿڀظ٬ڀايت  خٿظلٴياّ ٿئاظٴيً  ،خٿظ٬ڀيت
ت هادَؾ خٿٴٜاځ خٿًَخٓان،  جاٍل خٿڄزاديَخض ڃـادالض خٿاظ٬ڀ   خٿ٤الذ ڃا خٿظٸييص،  طوٓي٭

ڃزاُڃف خٿڄٔاظٸزځ ًَٓاص خالٳظُخٟايص  خٿٴٜاوپ خالٳظُخٟايص، جن: روخرص خٿڄٔاظٸزځ، خٿڄ
ڃدجُ ٿظوٳيُ خٿوَٖ خٿٴييص ٳن خٿڄاًخَْ  ، ِڃدٿص ڃٔٽ ٿڀڄ٬ڀڄيا،ٿ٤الذ خٿظ٬ڀيت خٿ٬دڂ

 : ٳيڄد يڀن ؤجت ؤجًخٲ جٍل خٿڄزديَخض ،خٿٴييص
 ڃزديَش روخرص خٿڄٔظٸزځ: 

ڃڄظ٬ااص ڃاا٭ خٿظٴد٫ااځ بيـاادي ريجااص ط٬ڀيڄيااص    ط ااًٲ بٿاات طٰييااُ خٿاايڄ٥ خٿظٸڀيااً  ٿڀظ٬ڀاايت
ڄياص بٿټظُ نيااص  خٿاظوڀٝ ڃااا خٿظلااوپ بٿات ريجااص ط٬ڀ  ،   خٿڄ٬ڀڄايا خإليـادرن رايا خٿ٤ااالذ

 خالٓااظٴديش ڃااا بٷزاادپ خٿ٤ااالذ ٫ڀاات خٿظٸيياادض خٿلًيؼااص،  خٿوَٷيااص خٿظٸڀيًيااص ؤ٫زاادء خٿزيجااص
ت بٿات طوٓي٭ ٫ڄڀيدض خٿظ٬ڀيت  خٿظ٬ڀ   ، ٿالٓظوًخڂ خإليـدرن ٿڄيظـدض خٿظٸييص  طوؿي  ت

طڄټيا خٿ٤دٿس ڃا خٿڄ دَخض خٿ٘وٜيص  ،  خٿزيجص خٿڄًَٓيص هدَؾ ن٤دٶ خٿٴٜځ خٿًَخٓن
 ٿڀًَخٓدض خٿـدڃ٬يص  ٓوٶ خٿ٬ڄځ. خٿظن طـ٬ڀه ؤٻؼُ ؿدجّيص  

 ڃزديَش خٿڄًَٓص خالٳظُخٟيص  خٿٴٜوپ خٿٍٻيص: 
 ،پ خٿُٷڄن ٳن خٿظ٬ڀايت ٳان خٿڄڄڀټاصطُٔي٭ خٿظلو   بٿت جن خكً  خٿڄزديَخض خٿظن ط ًٲ 

اا الطٴدٷيااص  ٿاان خٿ٬ ااً ٛاادكس خٿٔااڄو خٿڄڀټاان خألڃيااُ ڃلڄااً رااا ٓااڀڄدا  د طااإطن ط٤زيٸ 
زځ ڃ٬دٿن  ِيُ خٿظ٬ڀيت خٿاًٻظوَ ؤكڄاً  طت طًٗيي د ڃا ٷ   .كٴ٨ه " ڃ٭ ُٗٻص ٓئټو

 . 2117خٿ٬ئت ٳن ٫دڂ 
 ط ااًٲ خٿڄًَٓااص خالٳظُخٟاايص بٿاات: خٿلااً ڃااا ٓااٴُ خٿڄ٬ڀڄاايا  خٿڄ٬ڀڄاادض،  ڃ٬دٿـااص 

خٿڄ٬ڀڄايا  خٿڄ٬ڀڄادض خٿڄوظٜايا ٳان خٿڄياد٣ٹ خٿيدثياص،  خالٓاظٴديش خٿيٸٝ ٳن ؤ٫ًخي 
٫دٿن خٿڄٔظو ،  طلٔيا خٿـاويش ٿـڄيا٭ خٿ٤االذ  خٿظٴد٫ڀنڃا خٿظٸييص ٿظلٔيا خٿظ٬ڀيت 

ٳن ؤنلدء خٿڄڄڀټص ٫زُ خٿُر٥ خٿڄظّخڃا ٿڀ٤الذ ٳن خٿڄاًخَْ رادٿڄ٬ڀڄيا خٿڄظڄياّيا ڃاا 
٬اً ڃاا ياٹ خٿٴٜاوپ خٿًَخٓايص ٫اا ر  ڃوظڀٵ خٿڄيد٣ٹ،  طٸًيت خٿڄاديش خٿظ٬ڀيڄياص ٫اا ٣ُ

 .ڃُخٻّ خٿزؽ ٳن خٿڄًا خٿُثئيص
 ڃزديَش ڃزُڃف خٿڄٔظٸزځ ٿ٤الذ خٿظ٬ڀيت خٿ٬دڂ: 

ّش ٿالرظټدَ،  ريدء خٿڄ دَخض خٿُٷڄيص ٿ٤الذ خٿظ٬ڀيت خٿ٬دڂ لٴ   جًٳ د بيـدي ريجص ط٬ڀيڄيص ڃ  
خٿظٸييااص خٿُٷڄيااص،   ڃاا ڃُكڀااص ڃزټاُش،  ط٬ّيااّ خٿڄ اادَخض خٿُٷڄياص ٿااً  ڃ٬ڀڄاان خٿلوٓازص

 ط٬ّيّ ڃزديت خٿڄوخ٣يص خٿُٷڄيص ٿً  ٣الذ خٿظ٬ڀيت خٿ٬دڂ ڃا ڃُكڀص ڃزټُش،  ب٫ًخي ؿيځ 
 تردٓظوًخڃدط د خوڃيص.  خٿٴجاص خٿڄٔاظ ًٳص ٿڀڄُكڀاص خأل ٿات جا ٪  ف ٿڀظٸييص   خيظ  ُ ڃ  ٴټ  ڃ  

 ڃ٘ااُٳدض خٿلدٓااس خوٿاان ٿڀٜااٴيا خٿواادڃٕ  خٿٔااديْ  و ڃ٬ڀڄاادض  ڃ٘ااُٳ وڃ٬ڀڄاا
 خالرظًخثن.
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 ڃزديَش ِڃدٿص ڃٔٽ ٿڀڄ٬ڀڄيا: 
خٿ اااًٲ خٿ٬ااادڂ ٿڀزُنااادڃف جاااو بٻٔااادذ خٿڄ٬ڀڄااايا خٿڄ ااادَخض خٿُٷڄياااص الٓاااظوًخڃ د ٳااان 
خٿظًَيٕ.  ڃا هالپ جٍخ خٿزُنادڃف خٿظاًَيزن ٓايظڄټا خٿڄ٬ڀڄاوا ڃاا: طلٔايا ٷاًَخط ت 

 خٿڄزااديت اات ٿظو٤ااي٥ خٿلٜااٝ خٿًَخٓاايص  طيٴيااٍجد  طٸييڄ ااد ردٿظٸيياادض خٿُٷڄيااص،  ٳ  
 خٿڄٴدجيت  خٿڄ٘اټالض خٿڄظ٬ڀٸاص ردٓاظوًخڂ خٿظٸييادض خٿُٷڄياص،  ط٤اويُ ڃ ادَخط ت ٳان 

اا ځ ٿڄٔااد٫ًط ت ٳاان طٸياايت  ط٤ااويُ ٣ااُيٸظ ت ٳاان خٓااظوًخڂ خٿظٸيياادض خٿڄالك٨ااص  خٿظإڃ 
اا ت خٿًخَٓاايا خٿُٷڄيااص،  خٿي٨ااُ ٳاان ٻيٴيااص خٓااظوًخڂ خٿظٸيياادض خٿُٷڄيااص ٿاا٫ًت ٫ڄڀيااص ط٬ڀ 

اا خٿظلااًيدض خٿظاان طااوخؿ  ت،  ه   ٹ ڃياادن ط٬ااد نن راا٫ًت ِڃالث اات،  طيڄيااص ٷااًَخط ت ٫ڀاات ڀ 
 بيـدي  خهظيدَ خٿظٸييدض خٿُٷڄيص خٿڄالثڄص  خألن٤٘ص خٿڄُطز٤ص ر د. 

 ڃزديَش ڃدجُ ٿظوٳيُ خٿوَٖ خٿٴييص ٳن خٿڄًخَْ خٿٴييص: 
 ط ًٲ بٿت بن٘دء  طـ يّ  َٖ ٳييص ڃظيو٫ص يخهځ خٿڄاًخَْ خٿؼدنوياص،  ط٘اٰيځ خٿاوَٖ 

أليخء خٿڄظڄياّ،  ط يجاص خٿټاوخيَ خٿز٘اُيص خٿالِڃاص،  خٿڄظدر٬اص  خٿظٸاويت خٿٴييص  ٳٹ ڃ٬دييُ خ
 . خٿ٫ًت خٿڄٔظڄُ

 

 

  

 املدارش الفنيح
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  ً  يا جادپٓاظيٴ Mckinsey & Companyغ خٿ٘اُيٽ خٿڄٔاد٫ً ٳان ٗاُٻص ڃادٻيّ   طلا
Stephen Hall   َ٫ا طإػيُخض خٿ٬ڄځ خٿڄٔاظٸزڀن ٫ڀات خٿڄ ادَخض خٿڄٔاظٸزڀيص، كياؽ ؤٗاد

٫ڄاځ خألٗايدء هاالپ خٿوڄٔاص ٫٘اُ ٣ُيٸص ُ ٳن خالٷظٜدي  خإلنظدؿيص  ٫ُٓص خٿظٰي  بٿت ؤا 
د خٿٸديڃص ٓظټوا ؤٻزُ رټؼيُ ڃا خٿظلوالض خالٷظٜدييص ٳان خٿٴظاُش خٿٔادرٸص،  ٓاوٲ ٫دڃ  

يټااوا ٿااٍٿٽ طااإػيُخض ٫ڀاات خٿظ٬ڀاايت.  جيااد ٣ااُق ػالػااص ؤٓااجڀص جاان: ڃااد خٿااٍ  يـااس ٫ڀاات 
  ڃظت؟  ؟ ٌٿٽ ٻيٵ يڄټا ؤا يظت  ؟ڄهخٿ٤الذ ط٬ڀ  

ٞ ؿ ااوي خٿااوِخَش ٳاان  ؤ٫ٸزاع  ٻيااځ  ِخَش خٿظ٬ڀاايت ٿڀظ٬ڀايت خٿڄااوخِ  ي. جيااد خٿ٬ااوخي ٿظ٬اُ  
ّش لٴ  پ خٻظ٘دٲ ڃوخجز ت ػت هڀٹ ريجص ڃ  الطٸًيت ٫َديص هدٛص ط٘ڄځ: خٿڄوجوريا ڃا ه

 طڄټيااي ت  ط٬ّيااّ طوخٛااڀ ت خٿ٬اادٿڄن،  ٌ   خالكظيدؿاادض   رااُخڃف ڃظوٜٜااص ٿ٫ُااديظ ت
  ٛ پ خٿظ٘ويٝ  خٿظاًهځ خٿڄزټاُ  بن٘ادء ڃزاديَخض الٓاظي٬دذ خأل٣ٴادپ ٌ   ص ڃا هدخٿود

  ٛ خٿودٛص  راُخڃف خٿظ٬ڀايت خٿ٘ادڃځ ٳان  ص ٳن خٿڄـظڄ٭ ٫ا ٣ُيٹ خٿظُريصخالكظيدؿدض خٿود
ڃا هدپ ڃلو خألڃيص  رُخڃف خٿظًَيس  خٿظإجياځ ٿٔاوٶ خٿ٬ڄاځ ٫اا  خٿڄًخَْ،  ٻزدَ خٿٔا  

ْ    ٣ُيااٹ ڃزااديَش ڃُٻااّ خٿلاان خٿڄااظ٬ڀت خٿظاان طٔااظ  خٿ٬يٜااُ  خألكياادء خٿٴٸيااُش خ ًٲ ؤٓااد
 .خٿئدثن

 :ٿڀُؿو٪ ٿڀـڀٔص ٫ڀت خٿُخر٥ https://bit.ly/2YoHMym 
 

 
  

 صورج جامعيح للمذحدثني
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  ب٫ديش طٜڄيت خٿظ٬ڀيت ٿڀڄٔظٸزځ"2131خٿٴ٬دٿيص خٿؼدنيص: ڃلدُٟش ر٬يوخا: "َئيص :: 
: ب٫ديش طٜڄيت 2131"َئيص  ٳن ڃلدُٟش ر٬يوخا

ؤٿٸدجااد خٿڄظوٜااٝ ٳاان  ،خٿظ٬ڀاايت ٿڀڄٔااظٸزځ"
طټيوٿوؿيد خٿظ٬ّڀت ٫زُ خإلنظُنع   ٓادثځ خإل٫ااالڂ 
خٿـًياااًش خألٓاااظدٌ خٿٴيڀٔاااوٲ ٓااااظيٴدا يخ ناااّ 

Stephen Dowens،  طيد پ ٳي د ٷ٠يص خٿظ٬ڀايت
خٿـًيااً خٿااٍ  يوخؿ ااه  ظلااً ٳاان خٿڄٔااظٸزځ  خٿ

خٿو٧ااادثٵ، خٿڄو٧ٴاااوا ڃااا٭ ڃيټياااص خٿټؼياااُ ڃاااا 
ااااا  اً خٿظُٻياااااّ ٫ڀااااات خإلؿدراااااص ٫اااااكياااااؽ ٿااااات ي٬ 

بنڄاد ٫ڀات خٿظ٬دڃاځ ڃا٭  ؛خالٓظٴٔدَخض خٿزٔي٤ص
خٿڄ٘ټالض خٿڄ٬ٸًش خٿظن طظ٤ڀس ڃٔظو  ؤ٫ڀت 

 ڃا خٿظلڀيځ  خٿوٛوپ ٿڀوزُخء  خالٓظٸالٿيص. 
 ، روٜاااوٚ ٗااااټځ خٿظ٬ڀااايت ٳاااان خٿڄٔااااظٸزځ

 ؤ ٟااااام ي. يخ ناااااّ ؤناااااه ٓااااايټوا ؤٻؼاااااُ ٛاااااڀص  
رڄوٟاااو٫دض ڃ٬يياااص، كياااؽ ٓااايټوا ردإلڃټااادا 

ڃاد  جاو طڀٸن خٿظ٬ڀيت ٳن ؤ   ٷع  ؤ  ڃټادا، 
اا ٓاايـ٬ڀه  خٓاا٭   د ردٿٔاايدٶ خالنظ٘اادَ،  ؤٻؼااُ  ٫ي 

خٿ٬ڀت ڃ٭ طُٻيّل ٫ڀت خٿڄ٘ټالض، ڃا٭ خٓاظوًخڂ 
خألؿ ّش خٿڄوظڀٴص ٳن خٿ٬ڄڀياص خٿظ٬ڀيڄياص ٻدٿ ادطٵ خٿيٸادپ  ؤؿ اّش خٿلدٓاس خوٿان، كياؽ 

ڀٸاان خٿظ٬ڀاايت هاادَؾ خٿٴٜااوپ خٿًَخٓاايص، ڃاا٭ طٜااڄيت خٿڄلظااو  ٓاايظڄټا خٿ٤ااالذ ڃااا ط
 خٿظ٬ڀيڄن رڄد يظالءڂ ڃ٭ خٿ دطٵ خٿيٸدپ ر٘ټځ هدٚ.  

ا ٳاةا خٿظ٬ڀاايت ٓاايظلوپ ڃاا ٫ااُٞ خٿڄ٬ڀوڃاادض بٿاات  ،د ٿڄااد ؿاادء ٳان جااٍل خٿڄلدٟااُش طز٬ 
ن بٓاظُخطيـڃڄدَٓظ د، كيؽ ٿا ياظت طڀٸايا خٿڄ٬ڀوڃادض راځ طزيادا ٻيٴياص خٿظٴټياُ ر٘اټځ 

  خٿظ٬دڃځ ڃ٭ خإلٗټدٿيدض خٿڄوؿويش ٳن جٍخ خٿ٬دٿت.  ،دٯص ٷ٠يص ڃد ب٫ديش ٛي
خ ڃاا خٿڄًخهځ إل٫ديش طٜاڄيت خٿظ٬ڀايت ٿڀڄٔاظٸزځ  ڃاد يٴُٟاه ٌٿاٽ   ٣ُق ي. يخ نّ ٫اًي 

 ،  طظڀوٝ جٍل خٿڄًخهځ ٳيڄد يڀن:2131ٳن ب٣دَ َئيص خٿڄڄڀټص خٿ٬ُريص خٿ٬ٔوييص 
 ط٘ويٝ خٿڄ٘دٻځ خٿظ٬ڀيڄيص ٌخض خالجظڄدڂ خٿڄ٘ظُٺ. -
ب٫ااديش خٿي٨ااُ ٳاان ٫ڄڀيااص خٿظ٬ڀاايت  ؤي خط ااد   ٓاادثڀ د  ؤجااًخٳ د ڃااا ؤؿااځ خٿظإٓاايٕ ٿااي ف  -

 ط٬ڀيڄن ڃُا  ڃظٸًڂ.
 خ٫ظزدَ خٿٸًَخض خٿودٛص ٿټځ ٳُي  ٳظم آٳدٶ خإلرًخ٪. -
َ  نٰڄدْ كظوخء  خالردالخٿظ٘دَٺ  خٿظ٬د٣ٵ  خٿ٬٘وَ  -  س.ك  ٳن ٳ٠دء ط٬ڀيڄن 

 أ. صذيفان داونس
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ً  ت  خٿظڄټ  ط٬ّيّ ٷيت خٿُٯزص خٿـدڃلص ٳن خٿظ٬ڀ   - ڂ ٻإجًخٲ ٓدڃيص ٳن ٻيٵ خٿ٤٬ادء ا  خٿظٸ
  خٿٔودء  خٿظ٬د ا.

خٓظوًخڂ خٿظٸييص ٿڀڄٔد٫ًش ٫ڀت خٿظ٬ڀت خٿٍخطن  خٿظ٬ڀت خٿڄ٘ظُٺ  خٿظ٬ڀت خٿڄٔظڄُ، رڄد  -
 ي٠ڄا خٿڄُ نص  خٿظ٤وَ خٿظڀٸدثن ٿڀ٬ڄڀيص خٿظ٬ڀيڄيص ٳن ٫دٿت ڃظٔدَ٪ خٿظلوالض.

ځ" بٿات ؤا جيادٺ ٫اًش ڃلاد َ  هڀٜاع خٿڄاًخهالض ٳان ڃوٟاو٪ "خٿظ٬ڀايت ٳان خٿڄٔاظٸز
  جن: ،يـس خالجظڄدڂ ر د

 ؤجڄيص ط٤ويُ خٿظ٬ڀيت خٿظٸين  خٿڄ ين. -
 ُٟ َش خٿظوخٛځ ڃ٭ خألُٓش ٿظ٤ويُ خٿ٬ڄڀيص خٿظ٬ڀيڄيص. -
 ؤجڄيااص خٿ٬دڃااځ خٿّڃياان ٿظيٴيااٍ  ،طٸياايت ڃااً  ؿدجّيااص  ِخَش خٿظ٬ڀاايت ٿڀظلااوالض خٿٔااُي٬ص -

 خٿو٥٤.
 ٳن خٿ٬ڄڀيص خٿظ٬ڀيڄيص.ڃيم ٳُٚ ؤٻزُ ٿڀظ٬ڀيت خألجڀن ٿڀڄ٘دَٻص  -
 .Re-skilling Up- skillingب٫ديش خٿظإجيځ  ط٤ويُ خٿڄ دَخض  ب٫ديش ط٘ټيڀ د   -

 :ٿڀُؿو٪ ٿڀڄلدُٟش ٫ڀت خٿُخر٥https://bit.ly/2Yl78hq  
 

 

 

 

 "خٿٴ٬دٿيص خٿؼدٿؼص: ڃلدُٟش ر٬يوخا: "ڃًَٓص خٿڄٔظٸزځ: 
ٳن ڃلدُٟش ر٬يوخا "ڃًَٓص خٿڄٔاظٸزځ" 

  ً ڃ د ٠٫اااو ڃـڀااإ خٿ٘اااوَ   َثااايٕ ٷااا
خٿـدڃ٬ص خٿ٬دٿڄيص ألرلدغ خٿڄوجزص  خٿظڄيّ 

ً   " خٿـٰيڄااااادا، ؤ. ي. ٫زاااااً  غ ٫ااااااطلااااا
خٿٜاااااوَش خٿظااااان يـاااااس ؤا طټاااااوا ٫ڀي اااااد 
خٿڄًَٓص خٿڄٔظٸزڀيص،  ٷدپ: با خٿڄًَٓاص 

د ڃظ٘اادر ف ن  يااظ  خٿلدٿيااص جخٿظٸڀيًيااص  ط    صٔااو 
  ً ات نڄ٤  ي طظز ،ٻزيُ بٿت ك ا ط   ،خً  د ڃوك  ٍ يٴ 

اااااط  ن اااااد ٻوؤٻؼاااااُ ڃاااااا  بؿاااااُخءخض   ٹ َئ  لٸ 
، ٳ ن ڃًَٓص ٯياُ طټدڃڀياص طظزيات د ؤجًخٳ  

يدض طاااااًَيٕ ٯياااااُ ڃااااااػُش  ال بٓاااااظُخطيـ
ؤڃاد خٿڄٔاظٸزځ ٳٔاوٲ ّ. ي  طٔظ ًٲ خٿظڄ

ااااااا د،  ٓيظ٠اااااااڄا ٫اااااااًش يوظڀاااااااٵ طڄدڃ 
ڃي اااد ٛااا٬وردض ٿٰوياااص ڃااا٭  ،ٛااا٬وردض

خنظ٘دَ خٿڀٰدض خٿ٬دٿڄيص، خألڃُ خٿٍ  يڄټاا 
  ً  ڃا خٿؼٸدٳدض خٿڄلڀيص.  ؤا يل

الجغيامنأ. عتدهللا   
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 ٓااوٲ ي٘اا ً خٿڄٔااظٸزځ ط٤ااوَخض طټيوٿوؿيااص ٻزيااُش ٓااظاػُ ٫ڀاات خٿو٧اادثٵ  ٣زي٬ااص 
ٻڄاد ؤا ڃټادا ٳان خٿ٬ادٿت.  ڃد ٓاياي  بٿات خٓاظٸ٤دذ خٿڄوجاوريا ڃاا ٻاځ   جو خٿڄ ا، 

ڃ٬ُٳياص جدثڀاص رايا خٿڄـظڄ٬ادض  ٳـاوش   وڀاٹخٿڄظٔاد٫َص ٓاوٲ طخالرظټدَخض  خالهظُخ٫ادض 
  َ اا٫   طظ٤ڀااس طٔاااد اااخألٗااايدء ي   بنظُنااعد  نو٫ياااص هدٛااص ڃاااا خٿز٘ااُ.  ڃااا٭ د ڃ٬ُٳي  ٭ ؤا ظوٷ 

طظ٠د٫ٵ خٿڄ٬ُٳص ٻځ ٓيص ر٘اټځ ٻدڃاځ. ٳټياٵ يڄټاا ب٫اديش ريادء خٿڄًَٓاص ٿظٔاظو٫س 
 ،ٷ٠ايظيا ؤٓدٓايظيا ٳن جٍخ خٿڄـدپ طت خٿظ٤ُٶ بٿتڃظ٤ڀزدض خٿظلوپ نلو خٿڄٔظٸزځ؟ 

  ط٤ويُ خٿٸًَخض  ٳٹ ڃُخكځ ٫ڄُيص ڃظٸًڃص.  ،جڄد: كدؿدض هدٛص ردٿ٤ڀزص
ت خٿڄـظڄاا٭، ٸااي  ڃاا جيااد ٳااةا جياادٺ ػالػااص ؤجااًخٲ َثئايص ٿڀڄًَٓااص جاان: طوَيااً ػٸدٳااص ط  

 خٿڄٔد٫ًش ٫ڀت خٻظٔدذ خٿڄ ادَخض خٿڄٴظدكياص،  خإل٫اًخي ٿڀڄٔاظٸزځ.  خٿڄًَٓاص خوا ال 
جااًخٲ ألن ااد ٯيااُ ڃي٨وڃيااص،  ڃي٬ّٿااص ٫ااا خٿڄـظڄاا٭  خألرلاادغ طٔااظ٤ي٭ طلٸيااٹ جااٍل خأل

يدض خٿظ٬ڀيت خٿڄوَ ػص ي ا خٿي٨ُ بٿت طإػيُجد بٓظُخطيـ خٿلدؿدض خٿيوڃيص ٿڀ٤الذ،  طظزّيت 
اا ّ   ،ّ ڃااً  ؿويط ااد ڃاا٭ ٫ااًڂ خٓااظ ًخٳ د ٿڀظڄي  ااٻڄااد ؤن ااد ال طظ٠ااڄا طڄاادي ّ ٫ڀاات خ،  ال طُٻ 

 ڃ دَخض ڃُكڀيص. 
٪ ٳان ڃٔااظو  خٿ٬ڄڀيادض خٿظ٬ڀيڄياص كٔاس خٿڄٔظٸزځ ٫ڀت خٿظياو  ّ ڃًَٓص ُٻ   يـس ؤا ط  

ڃٔاظو  ٌٻدء خٿ٤دٿس، ڃ٭ ؤجڄيص طإ٣يُ خٿيڄو خٿٴُي   خالؿظڄد٫ن  ٳاٹ خٿٸيت.  خٿظلاوپ 
نلااو خٿڄ اادَخض جاان خٿو٧يٴااص خٿُثئاايص ٿڀڄًَٓااص ٳاان خٿڄٔااظٸزځ.  جياادٺ ؤَراا٭ ڃ اادَخض 

 ، كاځ خٿڄ٘اټالض ،دؾ خألٳټادَ جن: بنظا ،خؿظڄد٫يص ؤٓدٓيص يـس طيڄيظ د-ٌجييص  نٴٔيص
ا ، خٿظوخٛځ ِ جاٍل خٿڄ ادَخض، ؤڃاد ٬اّ  دٿڄاًخَْ خوا ال ط  ٳ ،د خٿ٬ڄځ ٟاڄا ٳُياٹ.  ٫ڄوڃ 

طيڄيااص خٿڄ اادَخض، ڃاا٭  بٿاات ٳاان خٿڄٔااظٸزځ ٳٔاايظت خٿظلااوپ ڃااا خٿظُٻيااّ ٫ڀاات خٿڄلظااو  
ا د ٿٸًَخطاه ڃظدر٬ص خٿ٤ٴځ  ٫ڄځ هُي٤اص ٌجيياص ٿاه ٿظلًياً ڃٔادَل خٿظ٬ڀيڄان  خٿڄ يان طز٬ 

 ڀوٻه خإلرًخ٫ن  خٿظلڀيڀن، ڃ٭ ُٟ َش طإ٣يُ خٿيڄو خٿٴُي  خالؿظڄد٫ن ردٿٸيت.  ٓ
 ،پ بٿات خٿڄًَٓاص خٿڄٔاظٸزڀيص يظ٤ڀااس ط٬ّياّ خإلراًخ٪" بٿت ؤا خٿظلاو    ؤٗدَ خٿًٻظوَ ٫زً

 يلظدؾ بٿت ريدندض ٟوڄص ٿظلڀيڀ د  طلًياً ڃـڄو٫دض خٿ٤االذ كٔس ٷاًَخط ت،  ٫ڄاځ 
ُ َش  ٟاا٭ ٓڀٔااڀص رااُخڃف ڃااا ؤؿااځ ٛاايدٯص ه٤ااص ه٤اا٥ ٳُييااص ٿ اات. ٻڄااد ؤ ٛاات ر٠اا

 ٷيدْ خٿظ٤وَ  خٿيڄو  خٿظٸويت ٿظ٬ًيځ خٿو٤ص ر٘ټځ ڃٔظڄُ  ،ط٬ڀيڄيص ڃ٭ طوٳيُ خٿ٫ًت
 ڃا ؤؿځ خٿوٛوپ ٿڀظڄّيّ. 

ٓ   ٻن نٔظ٤ي٭ خٿٸيدڂ رٍٿٽ نلظدؾ بٿت ڃُٻّ ڃ٬ڀوڃدطن ٟوت يڄټا ؤا ط   ٔه خٿً ٿص ؤ  ا
رڄُخٷزاص خٓاظـدردض  ا٠ت هزُخء  طُروييا يٸوڃوٍ ٫ڀت ن٤دٶ خٿڄًَٓص.  جٍخ خٿڄُٻّ ييٴ  ي  

 طلًيااً ڃااد يلظدؿااه  ،ڃااا هااالپ خٿظ٘ااويٝ  طلڀيااځ خٿزيدناادض خٿٴـااوشخٿ٤ااالذ ٿظلًيااً 
يدض ط٬ڀيڄيص ٿټځ ڃـڄو٫ص ڃا خٿ٤الذ، ڃ٭ ڃظدر٬اص ؤػاُ بٓظُخطيـخٷظُخق  ت  خٿ٤الذ  ڃا ػ  

طڄټايا خٿ٤االذ ڃاا خٿظيٴيٍ  طلڀيځ خٿزيدندض ڃا هالپ خٿاٍٻدء خالٛا٤يد٫ن.  راٍٿٽ ياظت 
 يااظت طااوؿي  ت ٿڀڄـاادالض خألٻؼااُ ڃيدٓاازص ٿ اات.  يظ٤ڀااس  ،خٿڄ٬ڀوڃاادض خٿظاان يلظدؿون ااد

  ٳن كيدش خٿ٤دٿس هدَؾ خٿڄًَٓص. ،د ٳن خٿڄًَٓصڃـظڄ٬ي   دد ڃي٨وڃي  ٌٿٽ ي٫ڄ  

  :1ٿڀُؿو٪ ٿڀڄلدُٟش ٫ڀت خٿُخر٥ خٿظدٿنthttps://bit.ly/332Tq 
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 "خٿٴ٬دٿيص خٿُخر٬ص: ڃلدُٟش ر٬يوخا: "ؿدڃ٬ص خٿڄٔظٸزځ : 
ڃظ د ندثااس ڃااًيُ ؿدڃ٬ااص خٿڄڀااٽ ٫زااً "  ًّ ٳان ڃلدٟااُش ر٬يااوخا "ؿدڃ٬ااص خٿڄٔااظٸزځ"، ٷا

 ڃٸااُ ڃُٻااّ ؤٓاازدَ،ٳاان   2118برُيااځ  7رظاادَيى نـاادق خٿ٬٘ااُ ،  ٿڀ٬ڀااوڂ  خٿظټيوٿوؿيااد ي.
ٷزاځ  381ٳان كاوخٿن ٫ادڂ  ڃياٍ ٫ٜاُ ؤٳال٣اوا خٿظ٬ڀيت خٿ٬دٿن ٫زُ خٿاّڃا ؤ ٟلع ط٤وَ

اا ،خٿڄاايالي اا ت  ػ  ُ ٣ُيٸااص ٳاان خٿٸااُ ا خٿوٓاا٤ت كظاات ٫ٜااُند خٿلاادٿن.  ٷااً ؤٗاادَض بٿاات طٰي 
ٓا ت ٳان بيـادي ٛاوَش ؿًياًش ٿـدڃ٬اص ؤڃاد  جو خٿظ٬ڀيت ر٘ټځ ؿٍَ  ٳن خٿٴظُش خألهيُش 

خٿڄٔظٸزځ. ٳڄ٭ طّخيً ي َ خٿـدڃ٬دض خٿ٬ُيٸص ٳن خٿً پ خٿيدڃيص ٫ڀت خٿ٬ٜيًيا خإلٷڀيڄن 
ٿ٬اادٿڄن، ؤٛاازم ي َجااد ي٘ااڄځ خٿظو٤ااي٥  خٿظيٴيااٍ رـدنااس خٿزلااؽ خٿ٬ڀڄاان. ٻڄااد خَطٴاا٭  خ

خإلنـڀيّياص ڃياٍ  ڃظو٥ٓ خ٫ظڄدي خٿظ٬ڀيت ردٿڀٰص خإلنـڀيّياص ٫٘اُش ؤٟا٬دٲ ٳان خٿاً پ ٯياُ
 . ٫2111دڂ 

 ؤٗدَض خٿًٻظوَش خٿ٬ُ٘  بٿت ؤنه ڃا خٿڄظوٷ٭ ؤا يټوا ٿً  خٿ يً ؤٻزُ نٔزص ٓټييص ڃا 
خٿ٤ڀزاص خٿڄزظ٬ؼايا  ٫اًخيؤ، ڃا٭ طوٷ٬ادض ردنوٴادٞ 2125رلڀاوپ خٿ٬ادڂ خٿ٤ڀزص ٳن خٿ٬دٿت 

بٿت ؤ َ رد  ؤڃُيټد هالپ خٿ٬ٸً خٿٸديڂ رٔزس نڄاو خٿٸاًَخض خٿظ٬ڀيڄياص خٿڄلڀياص. ٳدٿٜايا 
پ خالٿظلدٶ ظوٷ  ؤٓزو٪.  ٫ڀت خٿ٬ٜيً خٿ٬دٿڄن ي   ٻځ   شطٴظم ؿدڃ٬ص ؿًيً ڃؼال   ًّ ٭ خَطٴد٪ ڃ٬

 ٸً خٿٸديڂ. ٬% هالپ خٿ1.5ردٿـدڃ٬دض رئزص 

 
 

  بٿات ڃاد ؤي   جاو ٳٸً ؤطدكع خٿظٰيُخض خٿُٷڄيص ڃ٬ڀوڃدض جدثڀص ڃ٭ كُيص خٿوٛاوپ بٿي اد، 
اا ُ ٣ُيٸااص ط٬دڃڀيااد ڃاا٭ خٿڄااديش خٿ٬ڀڄيااص  خٿـدڃ٬ااص  خألٓااظدٌ خٿـاادڃ٬ن.  ڃااا خٿٸ٠ااديد طٰي 

خكظيدؿاااادض ٓااااوٶ خٿ٬ڄااااځ خٿلدٿيااااص خٿڄ ڄااااص ٟااااُ َش طوخٳااااٹ خٿزااااُخڃف خألٻدييڄيااااص ڃاااا٭ 
ً  ي خٿڄٔظٸزڀيص، ڃ٭ ؤجڄيص ي َ خٿڄيظـدض خٿزلؼ  ڂ خٿ٬ڀوڂ.  ص ٳن طلٸيٹ طٸ

       د. نجاح العرشي 

 و د. فوزيح التكر
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 ٳاان جااٍل خٿڄلدٟااُش طاات طلًيااً ؤجاات خٿظلااًيدض خٿظاان طوخؿ  ااد ؿدڃ٬اادض خٿٸااُا خٿلاادي  
 خٿظدٿن: ٌٿٽ ٫ڀت خٿيلو  ، خٿ٬ُ٘يا

اخالٓظٸالٿيص: خٿٸًَش خإليخَيص  خٿڄدٿيص ٫ڀت طوٷا٭ خٿظٰيياُخ - ٵ  خٿظـاد ذ ض خٿٔاُي٬ص  خٿظټي 
 ڃ٬ د.

ظټادٿيٵ خٿظ٘اٰيڀيص ٿڀـدڃ٬ادض،  ياّيخي خٿخَطٴد٪ خٿظټادٿيٵ  طٍراٍذ خٿظڄوياځ: كياؽ طظّخياً  -
 د.٣ڀس خٿڄٔظؼڄُيا ٿڄّخيد  ٫وخثً ؤٻؼُ  ٟوك  

خٿڄوخجس  خكظيدؿدض ٓاوٶ خٿ٬ڄاځ  خَطٴاد٪ طوٷ٬ادض خٿ٤االذ: طلًياً خٿڄوخجاس  ڃ٬ُٳاص  -
ٻيٴيااص ٷيدٓاا د  ط٤ويُجااد  ب٫ااًخيجد  طلُيټ ااد ٿڄوخؿ ااص خٿظلااًيدض خٿ٬دٿڄيااص  خكظيدؿاادض 

 خٿٔوٶ. 
اآااظُخطيـخٿ ويااص خإل - ً  ا نلااا  ڃاادٌخ ن  يص  خٿٰديااص ٳاان خٿٔاايدٶ خٿ٬اادٿڄن: ڃ٬ُٳااص ڃ  ااٸاا ا ڂ  ڃ 

 نوًڂ.
 خالرظټاادَ ٳاان خٿ٬ٜااُ خٿُٷڄاان: ڃيدٓاازص خألي خض  ريجااص خٿ٬ڄااځ  خٿظ٬ڀاايت  خٿزييااص خٿظلظيااص -

 ٿڄ٬دٿـص خالكظيدؿدض  خٷظيدٚ خٿٴُٚ خٿڄظٰيُش.
لدٻن خٿ٬دٿت خٿلٸيٸن: ٟڄدا ڃوخءڃص ػٸدٳص  َٓدٿص خٿلُڂ خٿـدڃ٬ن هڀٹ ػٸدٳص ؿدڃ٬يص ط   -

ڃاا  خٷا٭  طوٷ٬اادض "خٿ٬ادٿت خٿلٸيٸان". ٳدٿټڀيااص جان ريجاص ٿظيڄيااص خٿ٘ازدذ خٿڄٔااظ٬ًيا 
 إٳټدَ  ٣ُٶ طٴټيُ ؿًيًش  طزين خٿظيو٪ خٿٴټُ . ر ط٬ُيٴ ت 

  ڃا ؤجت خٿظوٛيدض ردٿئزص ٿـدڃ٬ص خٿڄٔظٸزځ ڃد يڀن:
 ّ ٿ د.ٿڀـدڃ٬ص  ڃٜديَ خٿظڄي   يصٓظُخطيـطوٟيم خإل -
خٿظٴټيُ ر٘ټځ ٻڀن ٿظيڄيص خٿڄوخجس خٿلدٿيص  خٿڄٔظٸزڀيص،  خٿزلؽ ٳان هيادَخض ٿظوٓاي٭  -

 خٿوٛوپ  خٿظإػيُ.
 يَخٓص ؿڄي٭ ؿوخنس خٿيڄوٌؾ خالٷظٜدي  ٿ٠ڄدا خٿـً   ٫ڀت خٿڄً  خٿ٤ويځ. -
 ّ خٿزلؼن  خإلنظدؿيص خٿظـدَيص.ط٬ّيّ خٿظڄي   -
ِ خٿٸاًَش خٿظيدٳٔايص ٳان ٬اّ  ُٶ ط  ٿلټوڃدض إل٫ًخي خٿ٤الذ ر٤  خٿ٬ڄځ ڃ٭ ؤٛلدذ خٿ٬ڄځ  خ -

 خٿزالي.
 ٣ُكاااااع خٿاااااًٻظوَش خٿ٬٘اااااُ  نڄاااااوٌؾ خٿـدڃ٬ااااادض خٿُخثاااااًش  خٿظااااان ڃاااااا هٜدثٜااااا د: 
خٿ٬ڄاااځ ڃااا٭ ٷ٤اااد٪ خٿٜااايد٫ص ٿظڀزياااص خكظيدؿااادض خٿٸاااو  خٿ٬دڃڀاااص خٿڄٔاااظٸزڀيص ڃاااا هاااالپ 

خٿيدٗااااجص ڃااااا ،  ي٫اااات خٿ٘ااااُٻدض يص  ب٫ااااًخي خٿڄياااادجف خٿڄيدٓاااازصٓااااظُخطيـخٿزلااااوغ خإل
ب٤٫ااااادء خأل ٿوياااااص ٿڀًَخٓااااادض ڃظ٬اااااًيش بٿااااات خٿظٔاااااويٹ،   ڃُكڀاااااص خألٳټااااادَ  ٛاااااوال  

خٿظوٜٜااااااادض،  َرااااااا٥ خألٻااااااادييڄييا  خألرلااااااادغ ٿڄ٬دٿـاااااااص خٿظلاااااااًيدض خٿو٣يياااااااص 
  خٿظ٬ڀيڄيص.

 جياااادٺ ؤڃؼڀااااص  خٷ٬يااااص ٿڀيڄااااوٌؾ خٿڄٸظااااُق، كيااااؽ طظ٬ااااد ا ؿدڃ٬ااااص ڃي٘ااااٰدا ڃاااا٭ 
 ،خٿظ٬ڀااايت خٿڄٔاااظڄُ ٿڄاااو٧ٴن رويياااٱٗاااُٻص رويياااٱ ٿظ٬ّياااّ ڃيدجـ اااد خٿًَخٓااايص  ي٫ااات 
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 طوؿياااااه خٿڄوخجاااااس بٿااااات خٿظاااااًَيس  خٿظو٧ياااااٵ. ٻڄاااااد طظ٬اااااد ا خٿڄآٔاااااظدا ٳااااان 
خألرلاااادغ ٫ااااا خكظيدؿاااادض ٓااااوٶ خٿ٬ڄااااځ ٫ڀاااات خٿڄااااً  خٿ٤ويااااځ.  ڃؼاااادپ آهااااُ ٿ ااااٍخ 

 خٿيڄاااوٌؾ جاااو ڃوظزاااُ خٿوٓااادث٥ ٳااان ڃ٬ اااً ڃدٓدط٘وٓاااظٕ ٿڀظټيوٿوؿياااد، خٿاااٍ  طااات  
خٿ٫ُااااادش ٿڀڄ٘ااااادَٻص ٳااااان طـڄ٬ااااادض ٗاااااُٻص،  خٿاااااٍ  يااااا٫ًو  71زاااااځ طڄويڀاااااه ڃاااااا ٷ  

ي ا ڃٸدرااااځ. ٻڄااااد طڄټيااااع ؿدڃ٬ااااص ؿااااوا جااااورټيّ  (IP Pools)رُ طوٻااااوپ خإلنظُنااااع 
ڃااا طُؿڄااص نـدك ااد ٳاان ڃـاادپ خٿ٬ڀااوڂ خٿزيوٿوؿيااص  خٿ٤ااس خٿٔااُيُ  ڃااا هااالپ بن٘اادء 

 ڃًَٓص ٻدَ  ٿأل٫ڄدپ. 
ٳ ان ؤڃد خٿو٤وخض خٿ٬ڄڀيص إلن٘دء ؿدڃ٬اص خٿڄٔاظٸزځ  خٿظان طٸظُك اد خٿاًٻظوَش خٿ٬٘اُ  

 ٻڄد يڀن:
 ّ.يص  ڃٜديَ خٿظڄي  ٓظُخطيـطوٟيم خإل -
 خٿظٴټيُ ر٘ټځ ٻّڀن ٿظيڄيص خٿڄوخجس خٿلدٿيص  خٿڄٔظٸزڀيص. -
 خٿزلؽ ٳن هيدَخض ٿظوٓي٭ خٿوٛوپ  خٿظإػيُ. -
 يَخٓص ؿڄي٭ ؿوخنس خٿيڄوٌؾ خالٷظٜدي  ٿ٠ڄدا خٿـً   ٫ڀت خٿڄً  خٿ٤ويځ. -
 ّ خٿزلؼن  خإلنظدؿيص خٿظـدَيص.ط٬ّيّ خٿظڄي   -
ِ خٿٸًَش خٿظيدٳٔيص ٳن ٬ّ  خأل٫ڄدپ  خٿلټوڃدض إل٫ًخي خٿ٤الذ ر٤ُٶ ط   ؤٛلدذځ ڃ٭ خٿ٬ڄ -

 خٿزالي. 
اا ط   ٝ خٿااًٻظوَش خٿ٬٘ااُ  هٜاادثٝ ؿدڃ٬ااص خٿڄٔااظٸزځ رإن ااد ؿدڃ٬ااص طظڄظاا٭ رإٓااڀوذ ڀو 

ٷيديش ٯيُ طٸڀيً ،  ط٬دڃځ خٿ٤ڀزاص ٻ٬ڄاالء، ڃا٭ بطدكظ اد ٣اُٶ   ٓادثځ ؿًياًش ٿڀظ٬ڀايت، 
خٿااًڃف ڃاا٭ ٷ٤ااد٪ خأل٫ڄاادپ،  ٌٿااٽ ڃااا هااالپ جيدٻااځ بيخَيااص طلااؽ ٫ڀاات َراا٥ خألرلاادغ  

  خالرظټدَخض رٜوَش ڃٔظًخڃص. 
  :ٿڀُؿو٪ ٿڀڄلدُٟش ٫ڀت خٿُخر٥ خٿظدٿنhttps://bit.ly/2Oj3jF4  

 
 جانث من الحضور



 65    8102الذقرير الضنوي ملنذدى أصتار الدويل 

  :طٸييدض خٿوخٷ٭ خٿڄ٬ِّ ٳن خٿظ٬ڀيت"خٿٴ٬دٿيص خٿودڃٔص:  َٗص ٫ڄځ ر٬يوخا": 
٫ٸً  َٗص ٫ڄځ طلع ٫ياوخا: "طٸييادض  طت   2118ٳن ب٣دَ ٳ٬دٿيدض ڃيظً  ؤٓزدَ خٿً ٿن 

ً   ،خٿوخٷاا٭ خٿڄ٬ااِّ ٳاان خٿظ٬ڀاايت"  Formula D. Interactiveڃ د خٿڄااًيُ خٿ٬اادڂ ٿ٘ااُٻص ٷاا
  ً  خٿوخٷا٭ خٿڄ٬اِّ  Virtual realityغ ٳي اد ٫اا طٸييظان خٿوخٷا٭ خالٳظُخٟان ؤ.ڃادَٻو َ ِخ طلا

Augmented reality  ٻيٴيااص خٓااظوًخڃ ڄد ٳاان خٿوخٷاا٭ خٿڄوااظڀ٥ Mixed reality  ٳاان
 ڃـدپ خٿظ٬ڀيت  خٿظلًيدض  خٿٴُٚ ٳن جٍخ خٿڄـدپ.  

ڃاا ڃ٘اُ ٫دض ط٬ڀيڄياص  Formula D. Interatvive خٓظ٬ُٞ ؤ. َ ِخ ڃد طٸوڂ راه ٗاُٻص 
ردٓظوًخڂ خٿوخٷ٭ خالٳظُخٟن  خٿوخٷ٭ خٿڄ٬ِّ، ٳن ٓزيځ طٜڄيت ريجص ط٬ڀيت طٴد٫ڀيص، ڃا 
ؤؿځ بُٗخٺ خٿ٤الذ ڃ٭ خٿڄلظو  خٿظ٬ڀيڄن  طٴاد٫ڀ ت ڃ٬اه ٳان  خٷا٭ ڃواظڀ٥.  ؤٗادَ ؤ. 

طٴد٫ااځ خٿ٤ااالذ  كيااؽ با  ٳاان خٿظ٬ڀاايت،  ؤا جااٍخ خألٓااڀوذ ي٬ظزااُ خألٻؼااُ ٳد٫ڀيااص  بٿاات َ ِخ 
 دء الااااو  ٫ڀت ؤٗياااااٿوخٷ٭ خٿڄ٬ِّ يلظ. ٳدخٻ ت  يـ٬ڀ ت يظ٬ڀڄوا ر٤ُيٹ ؤٻؼُ ٻٴدءش   بُٗ

طوؿً ٳن خٿزيجص خٿوخٷ٬يص خٿظن نُ  ٳي د ؤٗيدء كٸيٸص،  ردٿظدٿن ٳ و يظ٠ڄا ڃاد جاو ؤٻؼاُ 
خٿوخٷااا٭ خالٳظُخٟاان يظ٠ااڄا ڃاااد جااو ٯياااُ  خٷ٬اان ٻدألٿ٬ااادذ  ٳااان كاايا ؤاڃااا خٿوخٷاا٭، 

 د ٫ا خٿوخٷ٭.خإلكٔدْ ر د ٯُيز  وا ، خٿظن يټخإلٿټظُ نيص

 
 ،ظاادق ِيدَط ااد ٳاان خٿوخٷاا٭ ڃااا هااالپ ؤؿ ااّش خٿوخٷاا٭ خالٳظُخٟاان يڄټااا ِياادَش ؤڃاادٻا ال ي  

 خٿظوخؿً ٳن ريجدض ٯُيزص ألٗودٚ آهُيا رليؽ يڄټا ٳ ڄ ت  خٿظ٬اد٣ٵ ڃ٬ ات. ٻڄاد 
يڄټا ڃا هالپ خٿوخٷ٭ خالٳظُخٟن خٿظوخؿً ريا ٻدثيدض ال يڄټا خٿوٛاوپ بٿي اد ٻإٓاڄدٺ 
خٿٸااُٖ، ڃااا ؤؿااځ خٿظ٬ااُٲ ٫ڀاات ٓااڀوٻ د ٳاان خٿزلاادَ  خٿظٴد٫ااځ ڃ٬ ااد ڃااا هااالپ خٿلااوخْ 

، كياؽ يڄټاا بيـادي خٿوخٷا٭ خالٳظُخٟان ٳان خٿڄوظڀٴص ٻدٿٔڄ٭  خٿزٜاُ  خٿڀڄإ  خٿ٘ات
كوٞ ڃدثن ڃا٭ ٫اُٞ َٓاوڃدض ڃظلُٻاص ٿليوخنادض رلُياص ٫ڀات خٿلادث٥  خٿظٴد٫اځ ڃ٬ اد 
ر٘ټځ خٳظُخٟن، ڃ٭ بيـدي َي ي ٳ٬ځ خٳظُخٟيص ٿ اٍل خٿليوخنادض ٿلُٻاص خإلنٔادا ٻ اُ ذ 

 خٿٔڄټص ٫يً ڃلد ٿص بڃٔدٻ د.
 خٿظ٬اُٲ ٫ڀات كيادش خٿليوخنادض  ،ص يڄټا ؤا يٴيً جٍخ ٳن خٿلاؽ ٫ڀات خٿلٴاد٦ ٫ڀات خٿزيجا

 خٿظ٬د٣ٵ ڃ٬ د ٿڀلٴد٦ ٫ڀي د. ٻڄد يڄټا َئيص طـٔيً ٿڀٍَخض  خٿـّيجدض  خٿظ٬ُٲ ٫ڀات 
 ٳاان  ٣ُيٸااص ٫ڄڀ ااد ڃااا هااالپ خٿوخٷاا٭ خٿڄ٬ااِّ،  خٿااٍ  يظاايم بؿااُخء طـاادَذ ػالػيااص خألر٬اادي.

 أ. ماركو روزا



66 
  8102ملنذدى أصتار الدويل الذقرير الضنوي  

 

 ٳ٬دٿيادض يَخٓدض خٿظدَيى يڄټا خٓظوًخڂ خٿوخٷا٭ خٿڄ٬اِّ ٳان  ٟا٭ خٿ٤االذ ٳان ؤڃادٻا 
 ت ردألكًخغ  خألڃدٻا خٿظدَيويص. ٿظ٬ّيّ ٌخٻُط  ؛ڃ٬ييص

ِ خٿ٬ڄڀياص خٿظ٬ڀيڄياص، كياؽ ؤػزظاع خٿًَخٓادض ؤا خإلنٔادا ٬ّ   خٓظوًخڂ خٿلوخْ خٿڄوظڀٴص ي  
يظاااٍٻُ ڃاااد ٿڄٔاااه ؤٻؼاااُ ڃڄاااد َآل ٳٸااا٥، ٳټڀڄاااد خِيخي ٫اااًي خٿلاااوخْ خٿڄٔاااظوًڃص ػزظاااع 

ٿاات ؤا خٿظٴد٫ااځ ڃاا٭ خألٗاايدء جااو ؤٻؼااُ ٻڄااد طوٛااڀع خٿًَخٓاادض ب . خٿڄ٬ڀوڃاادض ٳاان خٿااٍخٻُش
%. ٻڄد يُطز٥ خٿظ٬ڀيت ڃاا هاالپ ط٤زياٹ خٿوخٷا٭ 72ڃا خٿظ٬ُٲ ٫ڀي د ٳٸ٥ رئزص  ٳد٫ڀيص  

ااخٿڄ٬ااِّ ردإلرااًخ٪  خٿڀ ااو، كيااؽ طظاايم خٿُٓااوڃدض ػالػيااص خألر٬اادي ٳ   ت ٻيٴيااص ٫ڄااځ خألٗاايدء   
ً  رإٓڀوذ ٗيٹ  ڃُق ٟڄا ريجص طٴد٫ڀيص طظيم خٿظ٬زيُ ٫ا خٿٍخض،  خٿٍ  ي   د رُ٘ ٬  د.ي  ڃ٤ڀز 

 يڄټا ٿڀظټيوٿوؿيد ي٫ت خٿظٴد٫ځ رايا خٿز٘اُ  خٿڄلظاو  خٿظ٬ڀيڄان  طٔا يځ خٿظٴد٫اځ رايا 
.  ڃاا هاالپ خٿڄاّؾ ت ٫ا ٣ُيٹ خٿظٴد٫ځ ڃا٭ خوهاُيا ؤٻؼاُ ٳد٫ڀياص  خٿزُ٘، كيؽ يټوا خٿظ٬ڀ  

ّپ س ٫ياوذ خٿوخٷا٭ خالٳظُخٟان خٿاٍ  ي٬اطـي  يڄټا ريا خٿوخٷ٭ خالٳظُخٟن  خٿوخٷ٭ خٿڄ٬ِّ 
اخٿ٘وٝ ٫ا ڃلي٤ه، رليؽ يڄټيه خٿظٴد٫ځ ڃ٭ ڃ   س ا كوٿه. ٻڄد يظيم خٿوخٷ٭ خٿڄ٬ِّ ط٬ٸ 

ه ڃااا ڃ٬ڀوڃاادض، ڃاا٭ بكٔاادْ خٿ٘ااوٝ رڄااد يااُخل ٫ڀاات نااَي ي ؤٳ٬اادپ خٿ٤ڀزااص ٿڄااد يظڀٸو
 خٿ٘دٗص. 

ا ؤ. َ ِخ ؤا ڃٸوڃدض نـدق ڃُ٘ ٪ خٿظٜڄيت ٿڀوخٷ٭ خالٳظُخٟن ط٘اظڄځ ٫ڀات يَخٓاص  ري  
 ڃد يڀن:

  خٿڄ٬ڀوڃدض خٿڄُخي بيٜدٿ د ٿڀڄظڀٸيا.خألٳټدَ  -
 بؿُخء رلؽ ٫ا خٿـڄ وَ خٿڄٔظ ًٲ: ٳجظ ت خٿ٬ڄُيص  ٓڀوٻيدط ت  ڃلٴّخط ت.  -
 يص خٿظن ٓيظت ط٤زيٸ د. ٓظُخطيـٛيدٯص خإل -
 يص.ٓظُخطيـخهظزدَ خإل -
 د ٿًَخٓص طإػيُجد ٫ڀت ٫ييص ڃا خٿڄٔظ ًٳيا.يص طز٬  ٓظُخطيـطٜليم خإل -
ٜ   طلًيااً - اا خٿ٬ڄااالءڄ٘ااُ ٪، ڃاا٭ طّ يااً ٜااص ٿڀخٿڄيّخنيااص خٿڄو  ٓ ٕ ڃُخٷزااص خألن٘اا٤ص رإ

  طلڀيځ ڃاُٗخض خأليخء.
 ؤٗاادَ ؤ. َ ِخ بٿاات ؤا خٿظټيوٿوؿيااد جاان ؤيخش ٿُٳاا٭ ڃٔااظو  خٿظ٬ڀاايت  طٸڀيااځ خٿ٠اا٥ٰ ٫ڀاات 
خألن٨ڄااص خٿظ٬ڀيڄيااص، كيااؽ يڄټااا خٓااظوًخڃ د ٳاان ٫ڄڀياادض ط٬ڀيڄيااص طظاايم خالٓااظڄظد٪ 

 شيلظدؿوا ٿڀظٴد٫ځ  خٿلس  خٿ٫ُديص ٳن خٿلياد خٿظٴد٫ځ ڃ٭ خٿڄلظو   خألٗودٚ، ٳدٿزُ٘ 
د.  ٫يً طٜڄيت ريجص ط٬ڀيڄيص يظوؿس بيالء خالجظڄدڂ رٍٿٽ، ٻڄد  خٿ٬دييص  ٳن خٿظ٬ڀيت ؤي٠ 
ؤٗاادَ بٿاات ؤا جياادٺ طلااًيدض طااُطز٥ ردٓااظوًخڂ خٿوخٷاا٭ خالٳظُخٟاان ٻدٿڄ٘ااټالض خٿظٸييااص 

ٿ٬اايا  ڃااد ئااظٸزڀه خٿيدطـااص ٫ااا خٿ٘دٗاادض خٿڄٔااظوًڃص،  خٿٴظااُش خٿّڃييااص راايا ڃااد طااُخل خ
خٿوخٷا٭ خالٳظُخٟان،  ٟاُ َش خٿظوياځ إليـادي ٳن ڀٴص خٿڄ٬ًخض خٿودٛص ټخٿًڃدٮ،  خَطٴد٪ ط

 طـدَذ ط٬ڀيڄيص ؿيًش. 
 جن: ، ٳن ن ديص  َٗص خٿ٬ڄځ ٣ُق ؤ. َ ِخ طٔدئالض ٿڀڄ٘دَٻيا

 ٳن خٿظ٬ڀيت خوا؟  ڃد جن خٿظلًيدض خٿټزُ -
 ڃد جن خٿٔڀزيدض خٿظن يڄټا ؤا طُطز٥ ردٿوخٷ٭ خالٳظُخٟن؟  -
 ڃد جن بڃټدنيدض ط٤زيٹ خٿوخٷ٭ خالٳظُخٟن؟ -
 ٻيٵ يڄټا خٓظوًخڂ خٿوخٷ٭ خالٳظُخٟن جرڄد ٳن ٌٿٽ خٿڄيّخض  خٿ٬يوذ  خألٳټدَ ؟ -
 :ٿڀُؿو٪ ٿڀڄلدُٟش ٫ڀت خٿُخر٥ https://bit.ly/2ZdmtNo  
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  :خٿ٤دٷصخالطـدجدض خٿڄٔظٸزڀيص  خالرظټدَ ٳن ٷ٤د٪  2-4
ٷ٤د٪ خٿ٤دٷاص جاو ٷ٤د٪ كيااو  ي٬ظڄااً ٫ڀياه خالٷظٜادي خٿ٬ادٿڄن،  جاو ڃاا ؤجاات ٫يدٛاُ 
خٿظيڄيص أل  ي ٿص ٳن خٿ٬دٿت، هدٛص خٿڄڄڀټص خٿ٬ُرياص خٿٔا٬وييص خٿظان ٿاًي د ؤٻزاُ ڃواّ ا 

٫ڀاات طيويااا٭  2131خٿ٬ُريااص خٿٔااا٬وييص ڃااا خٿزظااُ پ ٳاان خٿ٬اادٿت.  طُطټااّ َئيااص خٿڄڄڀټااص 
خٿٸد٫ااًش خإلنظدؿيااص ٳاان خٿڄڄڀټاااص رد٫ظزاادَ ؤا يَخٓاادض ٫ًياااًش طظوٷاا٭ ؤا يي٠ااس خٿزظاااُ پ 

.  طظـااه خٿُئيااص بٿاات خال٫ظڄاادي ٫ڀاات خٿ٤دٷااص خٿي٨يٴااص ٳاان 2211د ٳااان كاااً ي ٫اادڂ ا  ياا٫دٿڄ
  ، ڃ٭ خٿظٸڀيځ ڃا خنز٬دػدض خٿٰدِخض خٿٔدڃص ٳن خٿڄڄڀټص.خٿڄٔظٸزځ

 ،2118ٿٍخ ٻادا ٷ٤اد٪ خٿ٤دٷاص ڃاا ؤجات خٿڄـادالض خٿظان خجاظت ر اد ڃيظاً  ؤٓازدَ خٿاً ٿن 
 ڃيدٷ٘ظه ڃا هالپ خٿٴ٬دٿيص خٿظدٿيص:كيؽ طڄع 

 "ؿڀٔص نٸدٖ ر٬يوخا: "خٿ٤دٷص ٳن خٿڄٔظٸزځ: 
طات ٫ٸاً ؿڀٔاص نٸادٖ كاوپ "خٿ٤دٷاص ٳان  2118ٳن ب٣دَ ٳ٬دٿيدض ڃيظً  ؤٓزدَ خٿاً ٿن 

" ٿڀ٤دٷااص  ؤيخَجااد َثاايٕ خألرلاادغ  خٿظ٤ااويُ  خالرظټاادَ رڄًييااص خٿڄڀااٽ ٫زااً ،خٿڄٔااظٸزځ"
خٿٍَيص  خٿڄظـًيش ي. ڃدجاُ خٿ٬اويخا،  ٗدَٺ ٳي اد ٻزياُ خٿڄٔظ٘ادَيا خالٷظٜاديييا ٿاوِيُ 

ا خٿزظُ پ  خٿؼاُ ش خٿڄ٬ًنيص خٿٔدرٹ ي.  ٓ ٕ ٿ٘ااُٻص ؤَٻادي ڃلڄً خٿٜاّزدا،  خٿاُثيٕ  خٿڄا
دكااؽ رڄُٻااّ ؤرلاادغ خألٯ٘اايص خٿڄظ٤ااوَش  خٿڄااوخي خٿڄٔاادڃيص خٿزڂ. جاادنن خٿ٬زااً خٿ اادي ، 

ي. يوٓاٵ رڀڄزواوض،  ڃاًيُ ڃُٻااّ  )" ٿڀ٬ڀاوڂ  خٿظٸيياص جٻد ٓاع رـدڃ٬اص خٿڄڀاٽ ٫زاً
ؤجڄياص  ندٷ٘اع جاٍل خٿـڀٔاص  خألرلدغ  خٿظ٤ويُ ٳن ؤَخڃټو خٿ٬ٔوييص ي. ٫ّڄادَ خٿيلاو .

ص  خالٓااظًخڃص  خٿزلااؽ خٿظوؿااه بٿاات خٿ٤دٷااص خٿي٨يٴااص  خٿڄظـااًيش،  خٿظااًخهځ راايا خٿ٤دٷاا
 خٿظ٤ويُ،  ؤجڄيص خالرظټدَ ٳن طإڃيا خٿ٤دٷص خٿڄظـًيش، ڃ٭ خٓاظ٬ُخٞ خٿظٸييادض خٿلًيؼاص 

 ٳن جٍخ خٿڄـدپ.
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 "ؿڀٔص نٸدٖ ر٬يوخا: "خٿ٤دٷص ٳن خٿڄٔظٸزځ: 
ٳان ؿڀٔااص نٸادٖ كااوپ "خٿ٤دٷاص ٳاان خٿڄٔااظٸزځ" خٿظان ؤيخَجااد َثايٕ خألرلاادغ  خٿظ٤ااويُ 

ؤٗدَ بٿت ؤا  ،" ٿڀ٤دٷص خٿٍَيص  خٿڄظـًيش ي. ڃدجاُ خٿ٬اويخا خٿڄڀٽ ٫زً خالرظټدَ رڄًييص 
نٔازيص ٻزياُش  ځ ڃياّش  ٘اټ  ڃاد ي   جاو ٿً  خٿڄڄڀټاص ؤٻزاُ ڃواّ ا ڃاا خٿزظاُ پ ٳان خٿ٬ادٿت، 

٤ڀ٭ بٿات ٻيٴياص خالٓاظٴديش ڃاا جاٍل خٿ٤دٷاص رإٳ٠اځ خٿ٤اُٶ  خٿٔازځ. ظ ُٟ َش ڃڀّلص ٿڀ
جياادٺ ر٬ااا١  كيااؽ با  أل  ي ٿااص ٳاان خٿ٬اادٿت، ٳدٿ٤دٷااص جاان ڃاااا ؤجااات ٫يدٛااُ خٿظيڄيااص 

خٿظٸاادَيُ خٿظاان طٸيااإ نڄااو خٿ٘ااا٬وذ رلـاات خٓاااظ الٺ خٿٴاااُي ٿڀ٤دٷاااص ردٿئاازص ٿعنظاادؾ 
 خٿٸوڃن.

ا ٻزيُ خٿڄٔظ٘دَيا خالٷظٜديييا ٿاوِيُ خٿزظاُ پ  خٿؼااُ ش خٿڄ٬ًنياص خٿٔاادرٹ ي. ڃلڄاً  ري  
ٳان خٿ٬اُٞ  خٿ٤ڀاس ٳان ٷ٤اد٪ خٿزظاُ پ ُ جيټڀان ض بٿت طٰي  خٿّٜزدا ؤا خٿؼوَش خٿظٸييص ؤي  

اا ؿااادءض ٳااان خٿوٷاااع  2131ً ؤا َئيااص خٿڄڄڀټااص خٿ٬ُريااص خٿٔااا٬وييص ر٘ااټځ طااًَيـن،  ؤٻ 
  ُ خ ألجڄياااص طيويااا٭ خٿٸد٫اااًش خإلنظدؿياااص ٳااان خٿڄڄڀټاااص رد٫ظزااادَ ؤا يَخٓااادض خٿڄيدٓاااس ن٨ااا

 . 2211د ٳان كاً ي ٫دڂ ٫ًياًش طظوٷا٭ ؤا يي٠اس خٿزظاُ پ ٫دٿڄيا  
اا ؤٗاادَ خٿااُثيٕ  خٿڄ    ٓ ٕ ٿ٘اااُٻص ؤَٻاادي ڂ. جاادنن خٿ٬زااً خٿ ااادي  بٿاات ؤا ٷ٤اااد٪ خٿ٤دٷاااص ا

خٿٔا٬وييص جاو ٷ٤اد٪ كياو  ي٬ظڄاً ٫ڀيااه خالٷظٜادي خٿ٬ادٿڄن،  ؤا َياديش خأل٫ڄادپ يڄټاا 
  ً د ٳاان طيوياا٭ ڃٜااديَ خٿًهااځ ردإلٟدٳااص بٿاات طو٣يااا خٿظٸيياص خٿظان خ ؤٓدٓاي  ؤا طټوا َخٳا
ٛ  طظ٤ڀس ٷ٤د٫   ابد يزاديَ  يود٣اُ، بٌ د هد  ٓ د بٿات خٿلاُخٺ خٿااٍ  ا خٿؼاوَش خٿظٸيياص ط٬ااوي ؤٓد

   .يٸاويل َ خي خأل٫ڄادپ ٳان خٿٸ٤د٪ خٿودٚ

 
 جانث من الجلضح



 69    8102الذقرير الضنوي ملنذدى أصتار الدويل 

 ؤٗدَ خٿزدكؽ رڄُٻّ ؤرلدغ خألٯ٘يص خٿڄظ٤وَش  خٿڄوخي خٿڄٔدڃيص رـدڃ٬ص خٿڄڀٽ ٫زاً" 
ي. يوٓااٵ رڀڄزوااوض بٿاات خٿظااًخهځ خٿڄوؿااوي راايا خٿ٤دٷااص  )ٿڀ٬ڀااوڂ  خٿظٸييااص جٻد ٓااع

  ً ٻد ٓع كيؽ طوؿً ڃُخٻّ رلؼياص  غ ٫ا طـُرص ؿدڃ٬ص خالٓظًخڃص  خٿزلؽ  خٿظ٤ويُ،  طل
 دڃظ٤وَش  ڃظوٜٜص ٳن خٿ٤دٷص خٿي٨يٴص  خٿ٤دٷص خٿ٘ڄٔيص  ڃُخٻاّ طلڀياص خٿڄيادل.  ي٫ا

خٿظٸڀياځ ڃاا خنز٬دػادض ي. يوٓٵ بٿت ُٟ َش ط٤ويُ خٿزلوغ ٳن ڃـدپ خٿ٤دٷاص خٿي٨يٴاص  
 ؤ ٛت ردٓظوًخڂ خٿظٸييدض ٳن خٿظلټت ٳن خٿ٣ُورص يخهځ ، خٿٰدِخض خٿٔدڃص ٳن خٿڄڄڀټص

خالنز٬دػاادض  خالكظُخٷاادض  ا هٜاادثٝ خٿااًيّپ يخهااځ خٿڄُٻزاادض ٿظٸڀيااځي طلٔاا ،خٿڄياادِپ
 خٿًخهڀيص جيخهځ خٿڄلُٻدض .

ا ط٤ُ   دَ خٿيلاو  بٿات ؤجڄياص ٶ ڃًيُ ڃُٻّ خألرلادغ  خٿظ٤اويُ ٳان ؤَخڃټاو خٿٔا٬وييص ي. ٫ڄ 
  ً غ ٫اا بن٘ادء ڃيٜاص ٿالرظټادَخض  خٿًَخٓادض خالرظټدَ ٳن طإڃيا خٿ٤دٷص خٿڄٔظًخڃص،  طل

اڄټ   جو ڃد ٓي   ،ٸدڂ ٳن ؤَخڃټوخٿظن ط   ، ٻڄاد ؤٗادَ بٿات دا ڃا طيٴياٍ جاٍل خالرظټادَخض ٳ٬ڀي 
ّ   12ّ ٳن ڃـدالض خٿزلوغ كوپ خٿ٬دٿت  خٿظن رڀٱ ٫ًيجد بن٘دء ڃُخٻّ ٿڀظڄي   خ ٳان ٫ادڂ  ڃُٻا

ا ڃاا طلٸياٹ ڄټ  ً ٫ڀت ؤجڄيص ط٤ويُ طٸييدض خٿظټُياُ  خٿڄ٬دٿـاص خٿظان ٓاظ  .  ٻڄد ؤٻ  2118
بٿت طوٴي١ ڃٔظو  خٿظڀوغ خٿزيجن.   خنظٸځ ي. خٿيلاو  بٿات  ٷيڄص ڃ٠دٳص ٫دٿيص بٟدٳص  

  ٝ ً  ٷ٤د٪ خٿيٸځ  خٿٍ  ي   خٿٸوپ ٳيڄد يو ا بٌ بخٿڄٔاظ ڀٽ خألٻزاُ ٿڀزظاُ پ ٳان خٿ٬ادٿت،  ٬ا
ٿظٸڀاايٝ خالنز٬دػاادض ڃااا هااالپ خٓااظٰالپ خٿظٸيياادض خٿڄظ٤ااوَش ردٿظئاايٹ ڃاا٭  َ  ؿااد خٿ٬ڄااځ

 .خٿڄُخٻّ خٿزلؼيص خٿ٬دٿڄيص
 :ٿڀُؿو٪ ٿڀـڀٔص ٫ڀت خٿُخر٥ https://bit.ly/2y8BeFl 

 
 صورج جامعيح للمذحدثني يف الجلضح
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 محاضرات وجلسات

 محارضج "كيف دصنع دجارب جميلح"
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 :ٳُٚ  طلًيدض ط٤زيٹ خٿظٸييدض خٿلًيؼص ٳن خٿڄٔظٸزځ 2-5
خالٷظٜادي خٿُٷڄان  خٿظٸيياص ٻإكاً خٿڄلاد َ  2131طظيد پ َئيص خٿڄڄڀټص خٿ٬ُريص خٿ٬ٔوييص 

 ڄص الن٤الٶ خٿڄڄڀټص ٿظټوا ڃا ي پ خٿ٬دٿت خأل پ ٳن ؿڄي٭ خٿڄـدالض  ٫ڀت ٻدٳاص ڄخٿ
ً  ع خٿڄڄڀټااص خألٛاا٬ًش.  ٷااً ٟااو   ڃااا خالٓااظؼڄدَخض ٳاان خالٷظٜاادي خٿُٷڄاان كظاات  خٿڄّياا

طظٜااًَ ڃټدنااص ڃظٸًڃااص ٳيااه،  ٷااَُض خٿڄڄڀټااص طااو٣يا جااٍل خٿٜاايد٫دض  نٸااځ خٿڄ٬ُٳااص 
 د يخهځ خٿڄڄڀټص. ي   خٿظٸييص كظت خٿوٛوپ بٿت ٛيد٫ص ڃيظـدض ڃ٬ٸًش طٸي

  ً وَش خ ؤا خٿزيياص خٿظلظياص خٿُٷڄياص جان ؤٓادْ ريادء ؤن٘ا٤ص ٛايد٫يص ڃظ٤ا طًَٺ خٿُئيص ؿيا
َ ٤و  ٳةن ااد ٓااظ   ، ؿااٍذ خٿڄٔااظؼڄُيا.  ڃااا ؤؿااځ طلٔاايا طيدٳٔاايص خالٷظٜاادي خٿٔاا٬وي 

ِ ٬ّ  ظ  خٿزييااص خٿظلظيااص ٿالطٜاادالض  طٸييااص خٿڄ٬ڀوڃاادض، ٻڄااد ؤا كوٻڄااص خٿظلااوپ خٿُٷڄاان ٓاا
ط٤ويُ خٿزييص خٿظلظيص خٿظٸييص  ي٫ت خٿڄٔظؼڄُيا خٿڄلڀيايا ٳان ٷ٤اد٪ خالطٜادالض  طٸيياص 

 خٿڄ٬ڀوڃدض. 
 2118ـدنااس خٿظٸياان ڃااا ؤجاات خٿڄـاادالض خٿظاان خجااظت ڃيظااً  ؤٓاازدَ خٿااً ٿن ٿااٍخ ٻاادا خٿ

 ڃا هالپ هڄٕ ٳ٬دٿيدض ٻدٿظدٿن:  دڄيدٷ٘ظ ر
 "خٿٴ٬دٿيص خأل ٿت: ؿڀٔص نٸدٖ ر٬يوخا: "خٿظٸييص ٳن خٿڄٔظٸزځ:   

٫ٸً ؿڀٔاص نٸادٖ كاوپ "خٿظٸيياص ٳان  طت   ،2118ٳن ب٣دَ ٳ٬دٿيدض ڃيظً  ؤٓزدَ خٿً ٿن 
ؤيخَجااد ڃااًيُ ٫اادڂ ڃ٬ ااً خإليخَش خٿ٬دڃااص ڃ٬اادٿن خٿااًٻظوَ ڃ٘اازس خٿٸل٤اادنن،  ،خٿڄٔااظٸزځ"

 ٗااادَٺ ٳي اااد ڃٔظ٘ااادَ  هزياااُ ط٤اااويُ ؤن٨ڄاااص طٸيياااص خٿڄ٬ڀوڃااادض ڂ. ٫ڀااان راااا كٔاااا 
اخٿٰزي٘ن،  خٿاُثيٕ خٿظيٴياٍ   خٿڄ    ٓ ي. ڃلڄاً خٿُٻيادا،  Squad Partners ٕ ٿ٘اُٻصا

خٿٸل٤اادنن،  ؤٓاااظدٌ خٿلوٓاازص  ندثااس خٿااُثيٕ ٿألرلاادغ  خالرظټاادَ ر٘ااُٻص ٫ڀاات ؤ. ٫اادڃُ 
خٿٔلدريص  ندثاس ٫ڄيااً خٿزلاؽ خٿ٬ڀڄان رـدڃ٬ااص ٗااٸُخء ي. ٫زاً خٿ٬ّيااّ خٿزادطڀن،  خٿاُثيٕ 

ٓااا٬يً . ڂ خٿظيٴياااٍ   ٠٫اااو ڃـڀااإ بيخَش خٿ٘اااُٻص خٿ٬ُرياااص خٿيدردنياااص ٿٜااايد٫ص خألٯ٘ااايص
 خٿلدَػن. 

 خوػاادَ  ندٷ٘ااع جااٍل خٿـڀٔااص ٷ٠اايص خٿظٸييااص ٳاان خٿڄٔااظٸزځ  يڃـ ااد ٳاان خٿڄـظڄاا٭ 
خٿڄظُطزااص ٫ڀاات ٌٿااٽ،  هٜاادثٝ ؿيااځ خٿظ٤زيٸاادض  خٿظلااًيدض خٿظاان طوخؿ ااه،  ڃوٟااو٪ 

دپ خٿظٸييادض خٿلًيؼاص ٫ڀت ر١٬ خٿظـادَذ ٳان ڃـا ٤ع خٿ٠وء  خالٷظٜدي خٿُٷڄن، ٻڄد ٓڀ  
 ٳن خٿڄڄڀټص خٿ٬ُريص خٿ٬ٔوييص.ٳن خٿ٬دٿت  

 خٿيڄو خالٷظٜدي " خٿٴ٬دٿيص خٿؼدنيص: ڃلدُٟش ر٬يوخا: "طإػيُ خٿظټيوٿوؿيد خٿڄدٿيص ٫ڀت: 
 ظټيوٿوؿيادطاإػيُ خٿ: "ر٬ياوخا ُشڃلدٟا طي٨ايت طات   2118ٳن ڃاطڄُ ڃيظاً  ؤٓازدَ خٿاً ٿن 

ؤٿٸدجاد خٿڄاًيُ خألٻادييڄن ٳان خٿ٬ڀاوڂ خٿڄدٿياص ٳان ٻڀياص  ،"٫ڀت خٿيڄاو خالٷظٜادي  صخٿڄدٿي
 .Profؤ. ي. بٯيدٓاااايو ي  ال طااااوَ   ٳااان بٓااازدنيد  ٻزياااُ خالٷظٜاااديييا IEبيخَش خأل٫ڄاادپ 

Ignacio de la Torre  ً غ ٳي د ٫ا ٷ٤د٪ خٿظټيوٿوؿيد خٿڄدٿيص خٿظن ياظت خإلٗادَش بٿي اد ، طل
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 جن خٿظٸدناص  خالرظټادَخض خٿظان طٔا٬ت ٿڄيدٳٔاص خألٓادٿيس خٿڄدٿياص  ،Fintechردالهظٜدَ 
خٿظٸڀيًيااص ٫يااً طٸااًيت خٿوااًڃدض خٿڄدٿيااص،  طيااد پ خٿظ٤ااوَخض خٿظاان ي٘اا ًجد جااٍخ خٿٸ٤ااد٪ 

 ٤ڀز د ٳن خٿڄٔظٸزځ.  خإلؿُخءخض خٿظن يظ
 "خٿٴ٬دٿيص خٿؼدٿؼص: ڃلدُٟش ر٬يوخا: "ط٤زيٸدض ٓڀٔڀص خٿټظځ ٳن خٿڄٔظٸزځ: 

طي٨يت ڃلدٟاُش ر٬ياوخا: "خٿزڀاوٺ ط٘ايا  طت   2118ٟڄا ٳ٬دٿيدض ڃيظً  ؤٓزدَ خٿً ٿن 
ؤٿٸدجااد ندثااس ڃلاادٳ٩ خٿ يجااص خٿ٬دڃااص ٿڀڄي٘ااأض  ، ط٤زيٸدطااه ٳاان خٿڄـاادالض خٿڄوظڀٴااص"

خٿٰٜيُش  خٿڄظوٓا٤ص ڂ. ٓادڃن خٿلٜايا، ؤ ٟام ٳي اد خٿظ٤زيٸادض خٿڄوظڀٴاص ٿٔڀٔاڀص 
  ؤٗدَ بٿت خٿڄيدٳ٭  خألَردق خٿظن يڄټا ؤا طظُطس ٫ڀت خٓظوًخڃ د.    ،Blockchainخٿټظځ 

 ص خٿٴ٬دٿيص خٿُخر٬ص:  َٗص ٫ڄځ ر٬يوخا: "ڃزديَش  ٣ييص ٿڀزيدندض خٿ٠وڄBig Data": 
ا 2118ٳن ٓيدٶ ڃوُؿدض ڃيظاً  ؤٓازدَ خٿاً ٿن  ت خٿڄيظاً   َٗاص ٫ڄاځ ڃظوٜٜاص ن٨ 

 16" ٳن ڃٸُ ڃُٻّ ؤٓزدَ رظدَيى Big Dataطلع ٫يوخا: "ڃزديَش  ٣ييص ٿڀزيدندض خٿ٠وڄص 
ً   ،2118رُيځ ب  ،كڀيٸاص راوؤڃ د َثيٕ ڃُٻّ ؿوخػد خالٓظ٘دَ  ٿظ٤ويُ خأل٫ڄدپ ي. بكٔدا ٷ

  ً اُ" ڂ. ٻځ  غ ٳي د  طل ّٔ  ندثاس خٿاُثيٕ ٿڀظٸيياص  ،٫اديپ ٫ٔايُ  ڃا ڃًيُ ٫ادڂ رُنادڃف "ي
ڃااا خٿڄٔااا ٿيا  خٿوزااُخء  ڃڄااً ق نـاادَ،  ٗاادَٺ ٳي ااد ٫ااًي   خٿو٣ييااص ڃديټُ ٓااوٳع ي.

 طلًيً خٓظوًخڃدض خٿزيدندض  ،ب٣الٶ جٍل خٿڄزديَش  خٿڄظوٜٜيا.  ٳن جٍل خٿوَٗص طت  
 خٿ٠وڄص ٳن خٿڄـدالض خٿڄوظڀٴص. 

  خٿودڃٔص:  َٗص ٫ڄځ ر٬يوخا: "طلڀيځ خٿزيدندض"خٿٴ٬دٿيص:  
ً   ،ٷدڂ خٿڄيظً  ر٬ٸً  َٗص ٫ڄځ طلع ٫يوخا: "طلڀيځ خٿزيدنادض" ڃ د خٿاُثيٕ خٿظيٴياٍ  ٷا

ً   ،ڃلڄاً خٿلٔاايا ٿ٘اُٻص "ڃااّا" ي. خٿظ٤زيٸاادض  غ ٳي اد ٫ااا ؤجڄيااص طلڀياځ خٿزيدناادض طلاا
 بڃټدنيدض خالٓظٴديش ڃا خٿلًيؼص ٿ د ٳن ڃـدپ خٿٍٻدء خال٤ٛيد٫ن  ٯيُل ڃا خٿڄـدالض، 

خٿ٬وخڃځ خٿظن طاػُ ٫ڀت جاٍل خالٓاظٴديش، ٻڄاد ؤ ٟام خٿڄُخكاځ خٿڄوظڀٴاص طلڀيځ خٿزيدندض  
 ٿ٬ڄڀيص طلڀيځ خٿزيدندض. 
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 "خٿٴ٬دٿيص خأل ٿت: ؿڀٔص نٸدٖ ر٬يوخا: "خٿظٸييص ٳن خٿڄٔظٸزځ:   
َش خٿ٬دڃاص "خٿظٸييص ٳن خٿڄٔظٸزځ" ؤيخَجاد ڃاًيُ ٫ادڂ ڃ٬ اً خإليخ ٳن ؿڀٔص نٸدٖ ر٬يوخا

٫ڀت ؤجڄيص خٿظٸييص ٳن خٿڄٔظٸزځ،  طٔڀي٥ خٿ٠وء طت   ،ڃ٬دٿن خٿًٻظوَ ڃ٘زس خٿٸل٤دنن
ً   يڃف خٿظٸييص ٳن خٿڄـظڄ٭  خوػدَ خٿڄظُطزص ٫ڀت ٌٿٽ.  طيد پ خٿڄ   هٜادثٝ ؿياځ  ػواظل

 ؤا  ،ُ ٳان خٿ٬ادٿت ٻڄـڄو٫اص  خكاًشٴټ  ي   خٿظ٤زيٸدض  خٿظلًيدض خٿظن طوخؿ ه رد٫ظزدَل ؿيال  
دض طظ٬ّڀااٹ رڄٔااإٿص خٿڄٜااًخٷيص طلااًي يوخؿااه  ،٫ااا ط٤زيااٹ  خكااً ڃظټدڃااځ خٿلياادش ٫زاادَش

بٿاات ط٬ٸيااًخض بيخَش  بٟاادٳص    خٿ ويااص  طلٸيااٹ خٿااٍخض  خٿ٬الٷاادض خإلنٔاادنيص  خٿظوخٛااځ،
 .خٿوخٷ٭ ٳن ٧ځ ٳٸًخا خٿوٜوٛيص  بڃټدنيص خال٫ظًخء خٿُٷڄن

ڂ. ٫ڀن را كٔاا خٿٰزي٘ان بٿات  ٶ ڃٔظ٘دَ  هزيُ ط٤ويُ ؤن٨ڄص طٸييص خٿڄ٬ڀوڃدض ط٤ُ  
 Our Community خٿڄـظڄ٭،  طـُرص طـُرص ؿدڃ٬ص نيڀٔوا ڃدنًيد ٳن ريدء ڃُخٻّ طټيوٿوؿيد

پ ٿڀلوٓازص خالؿظڄد٫ياص.  ؤ ٛات ٳن ؤٓظُخٿيد  يڃف خٿظٸيياص ٳان خٿڄـظڄا٭ ر اًٲ خٿظلاو  
ًّ خٿڄـظڄاا٭ خٿًخ٫ڄااص ٿڀلوٓاازص خالؿظڄد٫يااص  ٓاا خٿااًٻظوَ خٿٰزي٘اان رةن٘اادء ڃُخٻااّ طٸيياادض

بٿت ُٟ َش خٿڄ٘دَٻص ٳن خٿڄاطڄُخض خٿڄظوٜٜص  دخٿٴـوش ريا ؤؿيدپ خٿظ٤زيٸدض، ٻڄد ي٫
 . خٿظټيوٿوؿيد ٳن ڃـڄ٬دض

اً خٿُثيٕ خٿظيٴيٍ   خٿڄ   ؤٻ    ٓ ي. ڃلڄاً خٿُٻيادا ٫ڀات ؤا  Squad Partners ٕ ٿ٘اُٻصا
 خألٓاادْ ٫ڀاات خٿ٘ااُٻدض خٿيدٗااجص خٿظاان طٔاا ت رـًيااص ٳاانٳاان  خالٷظٜاادي خٿُٷڄاان ڃزياان  

  ٛ ً  خٿيڄو خالٷظٜدي   طوڀٹ ٳُ غ ٫اا خٿڄ٘اټالض خٿظان طوخؿاه خالٷظٜادي د  ٧يٴيص.  طلا
خ ؤا    ُ طڄوياااځ  ڃڄّټيااادض خالٷظٜااادي خٿُٷڄااان ٟااا٬يٴص هدٛاااص ٳااان ڃـااادپ خٿُٷڄااان، ڃ٬ظزااا

خٿ٘ااُٻدض خٿيدٗااجص.  ٷااً ؤ ٛاات ر٠ااُ َش خالجظڄاادڂ ردٿ٘ااُٻدض خٿيدٗااجص   ٟاا٭ ڃي٨وڃااص 
ڄويااځ خٿالِڃااص ٿوڀااٹ ريجااص ڃالثڄااص ٿُيااديش ڃظټدڃڀااص ٿااُ خي خأل٫ڄاادپ،  طااوٳيُ ڃٜااديَ خٿظ

 .خأل٫ڄدپ

 
 صورج من الجلضح
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 ٳن جٍخ خٿًٜي ؤٗدَ ندثس خٿُثيٕ ٿألرلدغ  خالرظټدَ رُ٘ٻص ٫ڀت ؤ. ٫ادڃُ خٿٸل٤ادنن بٿات 
 اات ٿڀ٘ااُٻدض خٿټزااُ  ٳاان ڃـاادپ خالرظټاادَ، ٫ڀاات ٯااُخَ ٗااُٻص ٓئااټو  ٗااُٻص ڄخٿااً َ خٿ

ً  ، خٿظن ٓيڄيٕ ٌخط اد نظادؾ ڃُخٻاّ ؤرلادغ  يَخٓادض ٻزاُ ،  ؤ ٛات  جان ٗاُٻدض ٳان كا
 .ر٠ُ َش ي٫ت خٿُ٘خٻص ڃ٭ خٿـدڃ٬دض ٿظ٤ويُ خألرلدغ  خالرظټدَ

ؤٓاظدٌ خٿلوٓزص خٿٔلدريص  ندثاس ٫ڄياً خٿزلؽ خٿ٬ڀڄن رـدڃ٬اص ٗاٸُخء ي. ٫زًخٿ٬ّيااّ  د ي٫
ً  خٿزدطڀن بٿت ُٟ َش ؤا طظاوخءڂ ڃوُؿدض خٿـدڃ٬ص ڃا٭ ٓاوٶ خٿ٬ڄاځ خٿااٍ  ي٘اا ً   ٳاان كاا

ً  ٌخطااااه طٰيياااُخض ٻزااااُ ،  ؤٗاااادَ بٿاااات ٟااااُ َش خٿظٴټياااُ ٳاااان ڃي٨وڃاااص ط   ي خٿظيزاااااخض لااا
ا .خٿڄٔاظٸزڀيص ٿڀ٤دٷادض خٿز٘اُيص خٿڄ٤ڀورااص اً ٫ڀاات ؤا خٿظٸييادض خٿـًياًش  خٿاٍٻدء ٻڄااد ؤٻ 

ااخالٛاا٤يد٫ن يوڀٸااادا  ٧دثاااٵ ؤٻؼاااُ ڃاااا خٿو٧دثاااٵ خٿظااان ط   د رةن٘ااادء ڃُٻااّ اً، ڃوٛيااا  ٴٸ 
طظلڀاات  طوٜٜدط اات،  ؤا ٪ ڃااايااو  طًَياس ٳان ٻځ ؿدڃ٬ص يٜٸااځ ڃوخجااس خٿ٤ااالذ  ي  

بيخَخض خٿڄااوخَي خٿز٘ااُيص ردٿڀيدٷااص خٿُٷڄيااص  خٿظٸييااص ٿڀظيزااا رأػااادَ خٿظٸيياادض خٿـًيااًش ٫ڀااات 
  .خٿڄي٘اأض

   ً  غ خٿُثيٕ خٿظيٴيٍ   ٠٫و ڃـڀٕ بيخَش خٿُ٘ٻص خٿ٬ُرياص خٿيدردنياص ٿٜايد٫ص خألٯ٘ايصطل
٬ٓيً خٿلدَػن ٫ا طـُراص خٿ٘اُٻص ٳان خٿڄڄڀټاص خٿ٬ُرياص خٿٔا٬وييص،  خٿظان ط اًٲ بٿات  ڂ.

طو٣يا ٛيد٫ص خألٯ٘يص  طلٸيٹ خألڃا خٿڄدثن، ٻڄد ؤٗدَ بٿت ؤجڄيص طو٣يا خٿظٸييص راإٻؼُ 
 خالكظټادٺ رادٿوزُخض خألؿيزياص.  ، ٌٿاٽ رظاًَيس خٿټٴادءخض خٿو٣يياص ؛ٻٴدءش  ؤٷاځ طټادٿيٵ

  ً ت ُٟ َش خٿزلؽ  خٿظ٤ويُ ٳن ڃـادپ خٿظٸيياص  طلٴياّ خإلراًخ٪ ي خٿڄ يًْ خٿلدَػن ٫ڀ ٗ
، ڃ٭ ؤجڄيص طًخَٺ خٿٴـوش خٿڄٔظٸزڀيص ريا ڃوُؿدض خٿـدڃ٬دض  خكظيدؿدض خٿؼوَش  خالرظټدَ
 خٿُٷڄيص.

 :ٿڀُؿو٪ ٿڀـڀٔص ٫ڀت خٿُخر٥ https://bit.ly/2M52ON1  

 
للمذحدثني يف الجلضحصورج جامعيح   
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 " خٿٴ٬دٿيص خٿؼدنيص: ڃلدُٟش ر٬يوخا: "طإػيُ خٿظټيوٿوؿيد خٿڄدٿيص ٫ڀت خٿيڄو خالٷظٜدي: 
ٳاان ڃاااطڄُ ڃيظااً  ؤٓاازدَ 

 طاات طي٨اايت 2118خٿااً ٿن 
طااااإػيُ : "ر٬يااااوخا ُشڃلدٟاااا

٫ڀااات  صخٿڄدٿيااا ظټيوٿوؿيااادخٿ
ؤٿٸدجاد  ،"خٿيڄو خالٷظٜدي 

خٿڄاااااًيُ خألٻااااادييڄن ٳااااان 
ص ٳااان ااااااااااوڂ خٿڄدٿيااااااااااخٿ٬ڀ
 IEدپ ااااااص بيخَش خأل٫ڄااااااااٻڀي

ٳاااااااان بٓاااااااازدنيد  ٻزيااااااااُ 
خالٷظٜاااااااااااااااااااااااديييا ؤ. ي. 
بٯيدٓاااااااايو ي  ال طااااااااوَ  
Prof. Ignacio de la 

Torre،   ً غ ٫ااا ٷ٤ااد٪ طلاا
خٿظټيوٿوؿياااد خٿڄدٿياااص خٿظااان 
ياااااااااظت خإلٗااااااااادَش بٿي اااااااااد 

 جان  ،Fintechردالهظٜدَ 
خٿظٸدناااص  خالرظټااادَخض خٿظااان 
طٔااااااااااااا٬ت ٿڄيدٳٔاااااااااااااص 
خألٓاااااااااااادٿيس خٿڄدٿيااااااااااااص 
خٿظٸڀيًيااااااص ٫يااااااً طٸااااااًيت 
خٿواااًڃدض خٿڄدٿياااص.  ؤٗااادَ 
يٻظوَ بٯيدٓيو بٿت ؤا جاٍخ 

  ً ڂ خٿظٸين، خألڃُ خٿٍ  ٓد٫ً ٫ڀات ط٤اوَ خٿٸ٤د٪ ٗ ً ط٤وَخض ٻزيُش رٴ٬اځ خالرظټدَ  خٿظٸ
 نيص،  بن٘ادء خٿزياوٺ خالٳظُخٟايص  بٛاًخَ َ خٿظـدَش خإلٿټظُخألٓوخٶ خٿڄدٿيص،  ٧ وَ  ط٤و  

 خٿ٬ڄالض خٿُٷڄيص. 
ؤٻؼاااُ خالرظټااادَخض خٿڄدٿياااص  ً  ٬اااط   ATMٻدناااع ڃدٻييااادض خٿٔااالس خوٿااان  1967ٳٴااان ٫ااادڂ 

، كياااؽ ٿااات طټاااا جاااٍل خالرظټااادَخض طٔااا ت ٳااان خٿيڄاااو خالٷظٜااادي . ؤڃاااد خٿياااوڂ ڃيٴ٬اااص  
ٴ٬اااص خٿاااً پ ٳ يااادٺ خٿ٬ًياااً ڃاااا خالرظټااادَخض خٿڄدٿياااص خٿظااان يڄټاااا ؤا طٔااا ت ٳااان ڃي

 1971 خٿڄـظڄ٬اااادض.  َراااا٥ خالرظټاااادَ ردٿظڄويااااځ رااااًؤ ڃيااااٍ ِڃااااا ٣ويااااځ،  ٳاااان ٫اااادڂ 
ٓاااازدنيد ٫ڄڀااااع ٫ڀاااات بأل پ ڃااااُش.  ر٬اااا١ خٿااااً پ ڃؼااااځ  خإلٿټظُ نيااااصرااااًؤض خٿظـاااادَش 

بيهااادپ رياااوٺ خٿظاااوٳيُ  خٿظڄوياااځ بٿااات خٿڄياااد٣ٹ خٿُيٴياااص ڃڄاااد ؤي  بٿااات طٸڀياااځ خٿٴٸاااُ. 

أ. د. إغناصيو دي 

 اصتانيا  -IE الدوري



76 
  8102ملنذدى أصتار الدويل الذقرير الضنوي  

 

ځ  خالكظااااوخء خٿڄاااادٿن ياااااي  بٿاااات ا خالرظټاااادَ ٳاااان خٿظڄويااااب ڃااااا جيااااد يڄټااااا خٿٸااااوپ 
 صڄيااااص خالٷظٜاااادييص  خٿيڄااااو خالٷظٜاااادي . ؤڃااااد خٿيااااوڂ ٳااااةا جااااٍخ ال يلااااًغ رٔاااا٫ُيخٿظ

ٳاااااظم خٿزياااااوٺ ٳااااان  كياااااؽ با   شألا جاااااٍخ يظ٤ڀاااااس طټااااادٿيٵ طلويڀياااااص ٻزياااااُ ؛ٻدٳياااااص
ااټڀ  ڃ   خٿڄيااد٣ٹ خٿُيٴيااص ي٬ظزااُ ً   دٴ   جااو ڃااد يظُطااس ٫ڀياااه ٫ااًڂ  ؿااوي خكظااوخء ڃااادٿن.  ،خؿااا

 خٿيااوڂ خنظ اات ٌٿااٽ، كيااؽ يڄټييااد ڃااا هااالپ خٿ وخطااٵ خٿيٸدٿااص ٳااظم خٿلٔاادردض  ؤهااٍ 
 بؿُخء خٿظلويالض. خٿٸُ ٞ 

 ؤٗااادَ يٻظاااوَ بٯيدٓااايو بٿااات ؤا جاااٍل خٿظ٤ااااوَخض طظ٤ڀاااس بؿااااُخءخض طظڄؼاااځ ٳااان ط٤اااويُ 
 خٿظ٘اااااُي٬ن خٿڄالثااااات ٿلڄدياااااص خٿزييااااص خٿظلظياااااص خٿُٷڄياااااص،  طوٳيااااااُ خإل٣اااادَ خٿٸااااادنونن 

خٿڄ٬اااادڃالض ٳااااان ٧ااااځ طّخيااااً ڃوااااد٣ُ خٿڄ٬اااادڃالض خٿُٷڄيااااص خٿظاااان ؤٛاااازلع ٟااااُ َيص 
الٓااااااظلًخغ  ٧اااااادثٵ ؿًيااااااًش،  طٸُيااااااس خٿوااااااًڃدض خٿڄدٿيااااااص ڃااااااا خٿڄٔااااااظٴيًيا، 

ًّ ڃاااا كـااات خالٷظٜااادي خٿڄاااوخِ ،  خٿاااظلټ   ت خألٳ٠اااځ ٳااان  طٸڀااايٝ خٿظټااادٿيٵ،  خٿلااا
 ،  ڃـدر ص خٿٴٔدي خٿڄدٿن. خٿٔيدٓص خٿيٸًيص رٴ٠ځ خوٿيدض خٿڄزظټُش

 :ٿڀُؿو٪ ٿڀڄلدُٟش ٫ڀت خٿُخر٥ https://bit.ly/2MADBcD  
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 "خٿٴ٬دٿيص خٿؼدٿؼص: ڃلدُٟش ر٬يوخا: "ط٤زيٸدض ٓڀٔڀص خٿټظځ ٳن خٿڄٔظٸزځ: 
طي٨يت ڃلدٟاُش ر٬ياوخا: "خٿزڀاوٺ ط٘ايا  طت   2118ٟڄا ٳ٬دٿيدض ڃيظً  ؤٓزدَ خٿً ٿن 

ٳن ڃٸاُ ڃُٻاّ ؤٓازدَ، ؤٿٸدجاد   2118يوٿيو  4 ط٤زيٸدطه ٳن خٿڄـدالض خٿڄوظڀٴص" رظدَيى  
ندثس ڃلدٳ٩ خٿ يجص خٿ٬دڃص ٿڀڄي٘أض خٿٰٜيُش  خٿڄظوٓا٤ص ڂ. ٓادڃن خٿلٜايا، ؤ ٟام 

 يااصخإلٿټظُ نجاان طٸييااص رااًؤض ڃاا٭ ٧ ااوَ خٿ٬ڄڀااص  Blockchainٳي ااد ؤا ٓڀٔااڀص خٿټظااځ 
ً   ط   Bitcoinجخٿزظټويا    Bitcoin، كيؽ ؤٛزم ٿ د ڃاُٗ ٷاوش نظُنعؤٷو  خرظټدَ ر٬ً خإل ٬

Energy Consumption Index  ٌٿااٽ ألجڄيااص خٿظيٸيااس ٫ااا خٿزيدناادض  خٿڄ٬ڀوڃاادض 
 ٝ ڃي د.زځ خٿزيوٺ خٿظن ط٬ٔت بٿت خٿظوڀ   خالٓظؼڄدَ ٳن جٍل خٿظٸييص كظت ڃا ٷ  

 :ڃؼاځ ،ڃوظڀاٵ خٿٸ٤د٫ادض  طإػيُخض ٫ڀات ٻزيُش   خٿټظځ ؤجڄيص  ٿٔڀٔص خٿلٜا ؤا  ا ڂ. ري  
،  ٛاااايد٫ص خإلٿټظُ نيااااصخٿٸ٤اااد٪ خٿلټااااوڃن،  خٿڄٜااااُٳن،  خٿ٫ُديااااص خٿٜاااليص،  خٿظـاااادَش 

ُ   ،خٿٔايدَخض ٳان خٿظ٬ڀايت،  يڄټاا خٓاظوًخڂ طټيوٿوؿياد ٓڀٔاڀص خٿټظاځ ٻڄاد .خ خٿظُٳياه ؤهيا
ٿ اد  ط٬دڃالط اد رايا خأل٣اُخٲ هدٛص ٳن خٿڄـدالض خٿظن طلظادؾ بٿات طوػياٹ خٿزيدنادض  طزدي

 خٿ٬ڄڀيادض  ، ڃڀاٵ بنـادِخض خٿ٤االذ  يَؿادط ت ،جخٿٔـالض خألٻدييڄياص :ڃؼځ ،خٿڄوظڀٴص
 خٿظ٬اااُٲ ٫ڀااات ٫الڃااادط ت خٿليوياااص  ٿظوػياااٹ  ، ٗااالا ر٤دٷااادض رڄزااادٿٱ ڃدٿياااص ،خٿڄدٿياااص

 خٿ٘وٜيدض ٳن خالهظزدَخض .

 
اا ط    ٔ ٓڀٔااڀص خٿټظااځ خٿ٬دڃااص يڄټااا أل   كيااؽ با  ت ٓڀٔااڀص خٿټظااځ بٿاات ٫دڃااص  هدٛااص، ٸ

 ؤڃد ٓڀٔڀص خٿټظځ خٿودٛاص ٳظټاوا ڃٰڀٸاص   ؛ د ڃًَٜ ڃٴظوقكيؽ بن  ٗوٝ خٓظ٬ڄدٿ د، 
طٸاوڂ  ٫ڀت ؿ دض كټوڃيص ؤ  هدٛص ؤ  طلظدؾ بٿت ڃوخٳٸاص  هدٛاص ٿڀوٛاوپ بٿي اد.  ٫اديش  

  ُ  خٿزياوٺ خ  طټڀٴظ اد ٷڀيڀاص. خٿلټوڃدض را٫ًت خٿظٸييادض خٿلًيؼاص هدٛاص بٌخ ٻادا ؤػُجاد ٻزيا
  طإػيُجد ٻزيُ. ت   خٿڄآٔدض خٿڄدٿيص  ڃا ػ  

 جانث من املحارضج
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 د ٓاوٶ ٟاوت بن   بٌ ،ٻزيُش ٳن خٿڄٔظٸزځ ق  ٭ ؤا يټوا الٓظوًخڂ جٍل خٿظٸييص ؤَردظوٷ   ي  
زااځ خٿٸ٤ااد٪ وًخڂ ٓڀٔااڀص خٿټظااځ ڃااا ٷ  خٓااظ  يڄټااا ؤا طاااي  بٿاات خهظٴاادء خٿزيااوٺ.  يااظت  

د، كيؽ طظـه ر١٬ زځ خٿٸ٤د٪ خٿودٚ  خٿٸ٤د٪ خٿؼدٿؽ ؤي٠  خٿلټوڃن ر٘ټځ ٻزيُ،  ڃا ٷ  
 Bill & Melinda Gates خٿڄآٔادض ٯياُ خٿُرلياص ڃؼاځ ڃآٔاص رياځ  ڃيڀيياًخ ؿياظٕ 

Foundation  بٿت بن٘دء ڃُ٘ ٫دض ٿظوٳيُ خٿوًڃدض خٿڄدٿيص ٳن خٿاً پ خٿٴٸياُش ٫اا ٣ُياٹ
ٓڀٔڀص خٿټظځ ردٓظوًخڂ خٿ وخطٵ خٿيٸدٿص خٿزٔي٤ص. ٻڄد ئظوًڂ رُندڃف خٿٰاٍخء خٿ٬ادٿڄن 

ٳان  Building blocksٓڀٔڀص خٿټظځ ٿ٬ڄاځ ڃ٘اُ ٫دض ٿظاوٳيُ خٿا٫ًت خٿڄادٿن ٻڄ٘اُ ٪ 
 خألَيا. 

خٿټظاځ ڃؼاځ خٿظټڀٴاص خٿٜاٴُيص  ٣زي٬اص خٿواًڃدض   جيدٺ ٫وخڃځ طاي  بٿت نـدق ٓڀٔاڀص
ځ خإلؿُخءخض ريا خألٳُخي نظيـص ٫ًڂ  ؿاوي خٿوٓادث٥ رياي ت.  جيادٺ ٔ   خٿظ٘دَٻيص، كيؽ ط  

  ً ڃؼځ خٿ٫ُديص خٿٜاليص. ٳادٿڄُي١ يلٜاځ  ،ڃا خألڃؼڀص ٳن ٫ًش ٷ٤د٫دض  ڃـدالض خٿ٬ًي
ن ٳظظـاه ر٬ا١ ٫ڀت ڃڀٴه خٿ٤زن رټځ ٓ وٿص  ٳان ؤ   ٷاع. ؤڃاد ٳان  خٿٸ٤اد٪ خٿلټاوڃ

اخٿً پ ڃؼځ بٓظونيد  طونٕ بٿت ط٤زيٹ طټيوٿوؿياد ٓڀٔاڀص خٿټظاځ ٳان ڃ٬دڃالط اد.  ط    ٬  ً 
% 37.  ٳن ڃـدپ خٿظو٧يٵ يظټوا خإلٿټظُ نيصٹ خٿ٬ڄڀص ٤ز  طونٕ ؤ پ ي ٿص ٳن خٿ٬دٿت ط  

ڃا ٓوٶ خٿ٬ڄځ ڃا خأل٫ڄدپ خٿلُش كيؽ يڄټاا أل  ٗاوٝ َٳا٭ ؤ٫ڄدٿاه ٫ڀات ڃيٜادض 
 ٳن ڃـدپ ٛيد٫ص خٿٔايدَخض   ڃد ييظف ٫يه خٿٸ٠دء ٫ڀت خٿز٤دٿص. جو ٫ًيًش ٿڀ٬ڄځ خٿلُ، 

طظـااه ر٬اا١ خٿ٘ااُٻدض بٿاات خالٓااظؼڄدَ ٳاان طټيوٿوؿيااد ٓڀٔااڀص خٿټظااځ ٿټاان  يااظت طزااديپ 
  ُ خٿټ ُردء ڃا خٿ٤دٷص خٿ٘ڄٔيص  بنظدؾخ ٳن ڃـدپ خٿزيدندض ڃا خٿڄُٻزدض ٌخطيص خٿلټت.  ؤهي

 ه بٿت ُٗٻدض خٿټ ُردء. رً ا خٿظوؿ  خٿټ ُردء ريا خٿڄٔظوًڃيا  بنظدؾيڄټا طزديپ 

 :ٿڀُؿو٪ ٿڀڄلدُٟش ٫ڀت خٿُخر٥ https://bit.ly/2T6L7xc 
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  خٿٴ٬دٿيص خٿُخر٬ص:  َٗص ٫ڄځ ر٬يوخا: "ڃزديَش  ٣ييص ٿڀزيدندض خٿ٠وڄصBig Data": 
ا 2118خٿاً ٿن ٳن ٓيدٶ ڃوُؿدض ڃيظاً  ؤٓازدَ  ت خٿڄيظاً   َٗاص ٫ڄاځ ڃظوٜٜاص ن٨ 

 16" ٳن ڃٸُ ڃُٻّ ؤٓزدَ رظدَيى Big Dataطلع ٫يوخا: "ڃزديَش  ٣ييص ٿڀزيدندض خٿ٠وڄص 
ً   ،2118رُيځ ب  ،كڀيٸاص راوؤڃ د َثيٕ ڃُٻّ ؿوخػد خالٓظ٘دَ  ٿظ٤ويُ خأل٫ڄدپ ي. بكٔدا ٷ

  ً اُ" ڂ. غ ٳي د ٻځ   طل ّٔ ٫ٔايُ   ندثاس خٿاُثيٕ ٿڀظٸيياص ٫اديپ  ڃاا ڃاًيُ ٫ادڂ رُنادڃف "ي
ڃڄااً ق نـاادَ،  ٗاادَٺ ٳي ااد ٫ااًي ڃااا خٿڄٔااا ٿيا  خٿوزااُخء  خٿو٣ييااص ڃديټُ ٓااوٳع ي.

  خٿڄظوٜٜيا. 
  ڄاص خٿظان طات  ڄكڀيٸص بٿت ؤا جٍل خٿڄزديَش ط٬ظزُ بكً  خٿڄزديَخض خٿو٣يياص خٿ روؤ ؤٗدَ ي. 

دٷ د ڃا٭ ڃٔادَخض َئياص  د ٌخض ؤ ٿويص ٿڀڄڄڀټص خٿ٬ُريص خٿٔا٬وييص الطٔاكيؽ بن  ب٣الٷ د، 
يص ٿ د  رُخڃف طلٸيٸ د،  الٓيڄد ٓظُخطيـ خألجًخٲ خإل 2131خٿڄڄڀټص خٿ٬ُريص خٿ٬ٔوييص 

 ِيديش ڃٔدجڄص خالٷظٜدي خٿُٷڄن ٳن خٿيدطف خٿڄلڀن خإلؿڄدٿن. 
اُ"،  جاو ٗازټص خطٜادالض هدٛاص ردٿظ٬ادڃالض خإلٿټظُ نياص  ّٔ  ٫ُٞ ڂ. ٫ٔيُ  رُندڃف "ي

ض خٿلټوڃيص رڄُٻّ ريدنادض خٿظ٬ادڃالض خإلٿټظُ نياص خٿلټوڃياص طٸوڂ رُر٥ خٿـ د ،خٿلټوڃيص
ااُ"،  خٿااٍ  طاات   ّٔ طإٓئااه ٫ڀاات ؤ٫ڀاات خٿڄوخٛااٴدض خٿٴييااص  خألڃييااص الٓااظوًخڃه ٳاان  "ي

خٓظ٠اادٳص خٿزوخرااص خٿو٣ييااص ٿڀظ٬اادڃالض خإلٿټظُ نيااص خٿلټوڃيااص "ٓاا٬وي "،  خٓظ٠اادٳص 
اااُ".  ط   ّٔ اااڃوٷااا٭ رُنااادڃف خٿظ٬ااادڃالض خإلٿټظُ نياااص خٿلټوڃياااص "ي ا جاااٍل خٿ٘ااازټص ڃُٻاااّ ڄټ 

خٿظ٬دڃالض خإلٿټظُ نيص خٿلټوڃيص ڃا ؤا يټوا كڀٸص  ٛځ ريا خٿـ ادض خٿلټوڃياص رلياؽ 
ٜ  آٿيص خالَطزد٢ ريا خٿـ دض  ط   ًيظت طوكي   د. ُ طټڀٴظ  وظ
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ُ" ٻڄد يڀن: ّٔ   ٫ُٞ ڂ. ٫ٔيُ  نزٍش ٫ا هًڃدض  ڃيظـدض رُندڃف "ي
  :"طټدڃځ" 

ؤكً خأل٫ڄًش خٿُثئيص ٿڄ٘دَي٭ خٿزييص خٿظلظيص خٿو٣ييص ځ ٷيدش خٿظټدڃځ خٿلټوڃيص ڄؼ  ط  
ااُ،  ط ااًٲ بٿاات طٴ٬يااځ طزااديپ خٿزيدناادض خٿظاان يظااوٿ   ّٔ ت طيٴيااٍجد  بيخَط ااد رُناادڃف ي

ٿص الٓظوًخڂ طڀٽ خٿزيدنادض ٿظٸاًڂ هاًڃدط د خٿلټوڃيص خٿڄ٘ظُٻص ريا خٿـ دض خٿڄوو  
 د ر٘ټځ يٷيٹ  ُٓي٭  آڃا.خٿلټوڃيص بٿټظُ ني  

  :"يٴن" 
ااب٣اادَ ڃ   جااو  ً ٿظ٤زيااٹ خٿظ٬اادڃالض خإلٿټظُ نيااص خٿلټوڃيااص، ي٘ااڄځ ڃوخٛااٴدض وك 

ااا د،  ٓيدٓااادض ڃ٘اااظُٻص رااايا خٿـ ااادض خٿلټوڃياااص ٿظڄټااايا طاااُخر٥ خٿـ ااادض بٿټظُ ني 
  طٔ يځ طيٴيٍ خٿظ٬دڃالض  طزديپ خٿزيدندض ٳيڄد ريي د. 

  :"ْٷيد" 
خٿـ ااادض پ بٿااات خٿظ٬ااادڃالض خإلٿټظُ نياااص ٳااان  جااان ڃزاااديَش ٿٸيااادْ  خٷااا٭ خٿظلاااو  

خٿلټوڃيااص، ٓااوخء ڃااا ؿدنااس خٿظ٬اادڃالض خإلٿټظُ نيااص يخهااځ خٿـ اادض خٿلټوڃيااص  ڃااد 
ً  ط   ڃه ڃا ڃزاديَخض  هاًڃدض طواًڂ جاٍل خٿڄٔايُش، ؤ  طزيان ٫اًش ڃ٘ادَي٭ ٿظ٤اويُ ٸ

خأليخء خٿلټوڃن  ِيديش ٻٴدءش آٿيص طٸًيت خٿوًڃدض خٿلټوڃياص  ٳ٬دٿيظ اد،  خإلٓا دڂ 
ا ٳان هًڃااص خٿاو٣ا  خٿڄااوخ٣ا.  ٷاً طزياات ّٔ پ ُ ڃظدر٬ااص ٷيادْ جااٍخ خٿظلااو  رُناادڃف ي

ً  رٜااٴص ي َيااص  ٳااٹ ڃي ـيااص ڃ   اايش، لاا  ُ خٿٸياادْ ٿٜاادن٭ خٿٸااُخَ ٷيدٓاادض ڃ٬زااُشوٳ  ط 
ٿـوخنااس   ڃزدٗااُش ٿڄظدر٬ااص ط٤ااوَ خٿ٬ڄااځ ٳاان خٿـ اادض خٿلټوڃيااص خٿڄ٬ييااص، ٗاادڃڀص  

 خٿ٬ڄځ خٿڄ٤ڀورص ٿظلٸيٹ َئيص ط٤زيٹ خٿظ٬دڃالض خإلٿټظُ نيص خٿلټوڃيص. 
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٘اادَٻوا ٳاان جااٍل خٿوَٗااص بٿاات خٿظوٛاايص رااة٣الٶ ڃزااديَش  ٣ييااص ٿڀزيدناادض  هڀااٝ خٿڄ
 ٫دڂ ٿڀزيدندض خٿ٠وڄص  هد٣َص ٣ُيٹ ٿڀٔايوخض يص  ب٣دَبٓظُخطيـخٿ٠وڄص ط٘ڄځ:  ٟ٭ 

خالٷظٜادييص  خٿظيڄياص.  ط اًٲ  ٘اا اخٿٸديڃاص، طاُطز٥ رٔاڄو َثايٕ ڃـڀإ خٿ خٿوڄٕ
 خالؿظڄد٫ياص ٌخض خٿٜاڀص ردٿزيدنادض ٫ڀات خٿڄٜادٿم خالٷظٜادييص ٿلٴاد٦ بٿت خجٍل خٿڄزديَش 

خٿ٠ااوڄص،  ڃ٬دٿـااص ڃوااد٣ُ ؤڃااا خٿزيدناادض،  بِخٿااص ٫وخثااٹ خالٓااظٴديش ڃااا خٿزيدناادض ٌخض 
 خٿٔا٬ن إل٫اًخي خٿڄاوخَي خٿز٘اُيص  ،خٿٜڀص ردن٬ّخٿ د ٳن ڃٜديَ ڃظ٬ًيش  رإنڄاد٢ ڃوظڀٴاص

ڄيااص ؤجڄيااص جااٍل خٿڄزااديَش ڃااا ؤج طيزاا٭ خٿڄاجڀااص ٿڀظ٬دڃااځ ڃاا٭ خٿزيدناادض ٻڄااوَي  ٻ٬ڀاات. 
خٿزيدندض خٿ٠وڄص  ي َجد ٳن طلٸياٹ ؤجاًخٲ خٿظيڄياص خٿڄٔاظًخڃص،  طات طلًياً خألجاًخٲ 

 خٿظٴٜيڀيص ٿ ٍل خٿڄزديَش ٻڄد يڀن:
 ٪طيو  ٿ٠ڄدا  ؛كُٜ  يَخٓص ڃٜديَ خٿزيدندض ٳن ٫ًي ڃا خٿـ دض ڃا ڃوظڀٵ خٿٸ٤د٫دض -

 ڃٜديَ خٿزيدندض ٫ڀت خٿڄٔظو  خٿو٣ين.
خٿزيدنادض خٿ٠اوڄص ٳان ي٫ات خطوادٌ خٿٸاُخَ يخهاځ خٿـ ادض يص  ٣ييص ٿظزيان ي َ بٓظُخطيـريدء  -

 .خٿلټوڃيص
٫ًخي ڃي ـيص  يٿيځ خٓظُٗدي  ٿظ٤زيٹ ڃ٘دَي٭ طلڀيځ خٿزيدندض خٿ٠وڄص ٫ڀت خٿڄٔظو  ب -

 .خٿو٣ين
َٳ٭ خٿو٫ن ٿڀٸ٤د٪ خٿلټوڃن ٿڄٴ وڂ خٿزيدندض خٿ٠وڄص  ٻيٴيص خالٓظٴديش ڃيه  ط٤زيٸه  -

   َٖ خٿ٬ڄځ  نُ٘ خأليٿص خالٓظُٗدييص. بيخَطه رټٴدءش  ٳ٬دٿيص ٫زُ خٿٴ٬دٿيدض 
 خٿـ اادض خٿظاان ٓظٔاا ت ٳاان طڄټاايا  ،ًيااً خٿلڀااوپ خٿظٸييااص ٫ڀاات خٿڄٔااظو  خٿااو٣ينطل -

 .خٿلټوڃيص ڃا خالٓظٴديش ڃا خٿزيدندض خٿ٠وڄص
 ،طٸڀيااځ خأل٫زاادء ٫ااا خٿـ اادض خٿلټوڃيااص خٿُخٯزااص ٳاان ط٤زيااٹ ڃ٘اادَي٭ خٿزيدناادض خٿ٠ااوڄص -

 ردٿًَخٓدض  خٿو٤وخض  ؤٳ٠ځ خٿڄڄدَٓدض  خألي خض خٿالِڃص. د ي٫ڄ 

 
 جانث من الحضور
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خٿزيدنادض خٿ٠اوڄص ٿڀڄـظڄا٭  ٿالٷظٜادي   ندٷٙ خٿل٠وَ خٿظلًيدض  خٿٴُٚ خٿظن طـڀز د
 خٿڄ٬ڀوڃدطيااص ٳاان خألن٘اا٤ص  خٿااو٣ين نظيـااص ٿال٫ظڄاادي خٿڄظّخيااً ٫ڀاات ڃ٤٬ياادض خٿظٸييااص

خٿلدؿص ٿً  ٛدكس خٿٸُخَ ٳان خٿـ ادض خٿُٓاڄيص  خٿٸ٤اد٪ خٿليدطيص  خٿڄ ييص. ٳټڀڄد ِخيض 
َ  خٿوااادٚ بٿااات ڃ٬ُٳاااص كدٿاااص ڃ٬يياااص ؤ  ريااادا  ٟااا٭ ي    د ؤ  َئياااص  ي  بٓاااظُخطيـخ زيااان ٫ڀياااه ٷاااُخ

ِخيض خٿلدؿص بٿت ڃ دَخض ؿًيًش  ڃي ـيدض ٷدثڄاص ٫ڀات طټيوٿوؿياد  ،ڃٔظٸزڀيص ٿٸ٤د٪ ڃد
ٿياً خٿيظادثف  خٿڄ٬ڀوڃادض خٿڄ٬ڀوڃدض ڃا ؤؿځ ط٤زياٹ خٿزيدنادض خٿ٠اوڄص ٳان ٫ڄڀيادض طو

خٿًٷيٸص ڃا ڃٜاديَ ڃظ٬اًيش.  طي٤او  خٿڄٜاديَ خٿڄوظڀٴاص ٿڀزيدنادض ٫ڀات خٿزيياص خٿظلظياص 
 ٿظټيوٿوؿيد خٿڄ٬ڀوڃدض.

 ، ڃا ؤؿځ خٿظٰڀس ٫ڀت خٿظلًيدض خٿظن ط٬يٹ نٸاځ خٿڄ٬ادَٲ ندٷ٘اع خٿوَٗاص ٫اًش ڃلاد َ
 ؤجڄ د:

ڃااا ؤؿااځ بؿااُخء طٸياايت  ط٤ااويُ خألٓاادٿيس  خألي خض جرڄااد ٳاان ٌٿااٽ خٿظئاايٹ  خٿظئاايُ  -
ٿالكظيدؿاادض خألٓدٓاايص ڃااا خٿڄ اادَخض خٿالِڃااص ٿڀزيدناادض خٿ٠ااوڄص ٳاان خٿـ اادض خٿلټوڃيااص 
 خٿودٛص،  بؿُخء طٸييت ٿـدجّيظ اد خٿڄآٔايص ٳيڄاد يظ٬ڀاٹ ردٓاظوًخڂ خٿزيدنادض خٿ٠اوڄص 

 .زيت ٫ڀي د خٿٸُخَٿظوٿيً خإلكٜدءخض  خٿڄ٬ڀوڃدض خٿظن ي  
ؤ  طوٜٝ ؿادڃ٬ن ألٯاُخٞ خٿظاًَيس  ريادء خٿٸاًَخض خٿظوؿيه ر٘إا  ٟ٭ رُندڃف طًَيزن  -

 .ٳن ڃـدپ خٓظوًخڂ خٿزيدندض خٿ٠وڄص
 ،بڃټدنياص خٿلٜاوپ ٫ڀات خٿزيدنادض خٿ٠اوڄص ط٘اُي٭ ٿظزيادا ؤ  َ طٜاو   ٟاُ َش  ٟا٭ آٿياص -

 .يدض خٿودٛص رٍٿٽ ريا خٿـ دض ٌخض خالهظٜدٚٓظُخطيـ ٫ٸً خٿُ٘خٻدض  خإل
خٿلٜوپ ٫ڀت خٿزيدندض خٿظن طظوٳُ خٿيوڂ ڃاا ٫اًش بڃټدنيص خٿلٜوپ ٫ڀت خٿزيدندض: طٔ يځ  -

 ٯيُجااد ڃااا  ، ريدناادض  ٓاادث٥ خٿظوخٛااځ خالؿظڄااد٫ن ،خٿ اادطٵ خٿڄلڄااوپ :ڃؼااځ ،ڃٜااديَ
خٿزيدندض خٿ٠وڄص، ٫ا ٣ُيٹ ٫ٸً خٿُ٘خٻدض ريا خٿٸ٤د٪ خٿ٬دڂ  خٿٸ٤اد٪ خٿوادٚ.  يلٸاٹ 

ت خٿواًڃدض ڃا خٿُ٘ٻدء ٳن خٿٸ٤اد٪ خٿوادٚ ٳيڄاد يظ٬ڀاٹ رظٸاًي ٌٿٽ ٳدثًش ٨٫يڄص ٿټځ  
ٲ ٫ڀاات ٓااڀوٺ خٿڄٔااظ ڀٽ  طلٔاايا نڄاا٥ خٿڄ٬ي٘ااص.  ئااد٫ً ٌٿااٽ خٿٸ٤ااد٪  خٿظ٬ااُ  

. ٿاٍخ ييزٰان ٿ اٍل صيدض طيڄوياص ٳ٬دٿابٓاظُخطيـخٿلټوڃن ٳن َٳ٭ ؿويش خٿواًڃدض   ٟا٭ 
خٿ٘اُخٻدض ؤا طٸاوڂ ٫ڀاات ؤٓادْ خٿزييااص خٿظلظياص خٿظټيوٿوؿياص ٿڀلوٓاازص خٿٔالدريص،  هزااُش 

دندض  طلڀيځ خٿزيدندض.  ي٬ظزُ خٿلٴد٦ ٫ڀات ػٸاص خٿـڄ اوَ خٿٸ٤د٪ خٿودٚ ٳيڄد يظ٬ڀٹ ردٿزي
خ ؤٓدٓ  ُ  د ٳن خٓظوًخڂ خٿزيدندض خٿ٠وڄص ألٯُخٞ خإلكٜدءخض خٿُٓڄيص. ي  ٫يٜ

٭  طواّيا  خٓاظوًخڂ ريدنادض خٿ ادطٵ خٿڄلڄاوپ ؤ  ڄ  ُٟ َش طوهن خٿ٘ٴدٳيص خٿظدڃص ٳن ؿ   -
ا ٿأل٣اُ خٿظي٨يڄياص  دريدندض  ٓدث٥ خٿظوخٛځ خالؿظڄد٫ن،  خٿ٬ڄاځ ٳان خٿوٷاع نٴٔاه  ٳٸ 

ڂ خالٓظوًخڂ خٿود٣ح  ٯيُ خٿٸدنونن ـُ   ط     ٟ٭ طُ٘ي٬دض طلڄن ، خٿٸدنونيص ٌخض خٿٜڀص
 .ٿظڀٽ خٿزيدندض
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ريدء خٿٸًَخض: ُٟ َش طوٓي٭ رُخڃف ريدء خٿٸًَخض ٳن ڃـدپ يَخٓص  طلڀيځ خٿزيدندض  بنظادؾ  -
اًش ط  ڃاا هاالپ طاوٳيُ طوٜٜادض ؿدڃ٬ياص ؿًيا ؛ٷوش ٫دڃڀاص ڃظوٜٜاص ٿ اٍخ خٿٸ٤اد٪ ت ٬ي 

 . رُخڃف طًَيزيص ڃٔظڄُش ،ر ٍخ خٿڄـدپ
طلويااځ خٿزييااص خٿظلظيااص ٿڀظټيوٿوؿيااد: طئاايُ خالنظٸاادپ ڃااا ڃ٬ااًخض طټيوٿوؿيااد خٿڄ٬ڀوڃاادض  -

خٿڄدييص ٳن خٿڄُخٻّ  خإليخَخض خٿلټوڃيص نلو خٓظوًخڂ ريجص خٿلوٓزص خٿٔلدريص  ط٤زيٸدط د 
بٿاات ؿدنااس خ٫ظڄاادي جيټااځ ڃ٘ااظُٺ ٿڀوااًڃدض  خٿظ٤زيٸاادض ٌخض خٿٜااڀص رلـاات  ،خٿڄظااوٳُش

 ييزٰاان ٿ ااٍخ  .خٿزيدناادض  خٿٔااـالض  بيخَش خٿزيدناادض خٿٴوٷيااص  خٿزيدناادض  طلڀيڀ ااد  ن٘ااُجد
رزاُخڃف ريادء خٿٸاًَخض خٿظان  دخالٓظؼڄدَ ٳن طلوياځ خٿ يټاځ خٿظټيوٿاوؿن ؤا يټاوا ڃٜالور  

ڃاا هزاُخء  ڃ يًٓان خٿزيدنادض  خيًش ٿڄو٧ٴيا، رًء  ط٫ًت خٿظيوي٭ خٿظًَيـن ٿڀڄ دَخض خٿـً
نااادض ڃظ٬اااًيش خٿڄٜاااديَ خٿـًياااًش  خٿظټيوٿوؿياااد خٿلًيؼاااص، بٿااات دخٿاااٍيا ئاااظوًڃوا خٿزي

خٿڄ٘اا٫ُيا خٿااٍيا ي٬ڄڀااوا ٫ڀاات ط٬ّيااّ  هڀااٹ خٿزيجااص خٿٸدنونيااص،  خٿڄااًيُيا خٿااٍيا يظوٿااوا 
  .ٿـويشٷيديش خٿظٰييُ ٳن ػٸدٳص خٿُ٘ٻدض ڃ٭ خالٓظڄُخَ ٳن طلٔيا ڃ٬يدَ خ

يص خٿيُ٘  خالطٜادپ: رلياؽ يظٔايت طټييٴ اد ڃاا ؤؿاځ خٓاظ ًخٲ ڃوظڀاٵ بٓظُخطيـط٤ويُ  -
ُٗخثم خٿڄٔظوًڃيا، ٫ا ٣ُيٹ ط٤زيٹ ڃـڄو٫ص ڃظيو٫ص ڃا طٸييدض نُ٘ خٿزيدنادض، رڄاد 

 ٳي د ط٤زيٸدض خألؿ ّش خٿڄلڄوٿص.
ٳاص بٿات ريادء خٿزُخڃف خٿظًَيزيص خٿًخهڀيص ٳن خٿٸ٤د٪ خٿلټاوڃن: طوٓاي٭ ن٤ادٶ خٿزاُخڃف خٿ دي -

اا پ بيخَخط اات  طلااًيؼ د، ٨ت  خٿزيدناادض ٳيڄااد يظ٬ڀااٹ رظلااو  ڃااا ٻزاادَ ڃااًيُ  خٿااي   ځ  ٷااًَخض ٻ 
 خٿڄااو٧ٴيا خٿظٸيياايا  ڃااو٧ٴن طټيوٿوؿيااد خٿڄ٬ڀوڃاادض ٳاان طڀااٽ خٿااي٨ت ٳيڄااد يظ٬ڀااٹ 

 ٿزيدء خٿٸًَخض ڃا هالپ طڀٽ  .رٸًَخط ت ٳن ڃـدالض جيًٓص خٿزيدندض  طلڀيڀ د  ٫ڀوڃ د
يزيص خٿـًيًش، يڄټا ٿڀڄ٬دجً خٿڄ٬ييص ردٿظاًَيس ؤا ط٬ظڄاً ڃيٜادض بٷڀيڄياص خٿزُخڃف خٿظًَ

 ٫دٿڄيص ٿڀلوٓزص خٿٔلدريص، ڃّ يش رٸًَخض ٿظـ يّ خٿزيدندض خٿڄظ٬ًيش خٿڄٜديَ  خٿزيدندض 
  .خٿ٠وڄص

كُياااص خٿوٛاااوپ بٿااات خٿزيدنااادض خٿ٠اااوڄص ٻـاااّء ال يظـاااّؤ ڃاااا ب٣ااادَ ؿاااويش خٿڄ٬ڀوڃااادض  -
خطٴدٷيااادض رااايا خٿـ ااادض خٿظااان طڄڀاااٽ خٿزيدنااادض  ٟااا٭  يـاااس خإلكٜااادءخض خٿُٓاااڄيص.  

جؿ ااااادض كټوڃياااااص، ٗاااااُٻدض خالطٜااااادالض، ٯيُجاااااد  ط٠اااااڄا بڃټدنياااااص خٿوٛاااااوپ بٿااااات 
خٿزيدناااادض خٿ٠ااااوڄص،  خٿااااٍ  ي٬ياااان ٳاااان ٻؼيااااُ ڃااااا خٿلاااادالض خٿوٛااااوپ بٿاااات ريدناااادض 

ـ  ڃ    ٷااً يټاااوا ٿز٠٬ااا د ڃٜاادٿم طـدَياااص.  جاااٍل  ،ڀص خٿڄڀټياااص طلوِجااد طڀاااٽ خٿـ ااادضٔاا
ااااد ٫ااااا خٿوٛااااوپ بٿاااات كٸيٸااااص طـ٬ااااځ خٿوٛااااوپ ب خ ڃوظڀٴ   ُ ٿاااات خٿزيدناااادض خٿ٠ااااوڄص ؤڃاااا

ڃٜاااديَ خٿزيدنااادض خٿظٸڀيًياااص.  جياااد طاااإطن ؤجڄياااص خٿظوٛاااځ بٿااات خالطٴدٷااادض خٿظااان طٔاااڄم 
ٿڀـ ااادض خٿلټوڃياااص  خٿودٛاااص رةرُخڃ اااد ڃااا٭ ڃااادٿټن طڀاااٽ خٿزيدنااادض، ڃااا٭ خٿلٴاااد٦ ٫ڀااات 
خٓاااااظٸالٿيظ د  ٟااااااڄدا خٿوٜوٛااااايص  خٿٔااااااُيص،  ڃٔااااااإٿص خٿ٘اااااٴدٳيص ٳاااااان طااااااوٳيُ 

ٕ  خٿزيد  .يص خالؿظڄد٫يصڄٔا ٿخٿ ندض،  خٿظن طٔظ٫ًن طلّڀن ڃٸًڃن خٿزيدندض رل
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ڃااا ؤؿااځ طٔااويُ ػااوَش خٿزيدناادض  :بٷدڃااص ڃيٜااص ٫دڃااص ٿڀزيدناادض  خٿوااًڃدض  خٿظ٤زيٸاادض -
ت ردٿزيدندض رٰيص خالٓاظٴديش ٬ي  ألٯُخٞ خٿظيڄيص خٿڄٔظًخڃص يـس بن٘دء ڃيٜص بٿټظُ نيص ط  

 ن٘اُ خٿزلاوغ خٿ٬ڀڄياص ٳان ڃياًخا خٿزيدنادض  ،خٿـ دضڃا خٿزيدندض خٿڄظوٳُش ٿً  ڃ٨٬ت 
 طزديٿ د،  خٿظئيٹ ريا خٿلټوڃدض  خٿٸ٤د٪ خٿودٚ  خٿڄي٨ڄدض ٯيُ خٿلټوڃيص   ٓدث٥ 
خإل٫ااالڂ  خأل ٓااد٢ خألٻدييڄيااص ڃااا ؤؿااځ ط٬ّيااّ خٓااظوًخڂ خٿڄڄدَٓاادض خٿـيااًش ٳاان ڃـاادپ 

 .طزديپ خٿزيدندض  خٿزيدندض خٿڄٴظوكص  خٿلٸوٶ خٿڄظٜڀص ردٿزيدندض
خٿزيدنادض خٿ٠اوڄص  طلڀيڀ اد  هڀٹ ريجص ٫ڀڄيص ٿظزديپ خألٳټدَ  خألٓادٿيس خٿڄظٜاڀص رظـ ياّ -

 ٫ُٟ د ٳيڄد ريا خإلكٜدثييا خٿُٓڄييا  ٫ڀڄدء خٿزيدندض  خٿوزاُخء ٳان جاٍخ خٿڄياًخا ڃاا 
ڃؼاااځ: طوااّيا خٿزيدنااادض  ،بٿااات طٸااًيت هاااًڃدض ٫دڃااص بٟاادٳص   ،خٿٸ٤ااد٫يا خٿ٬اادڂ  خٿوااادٚ

رٍٿٽ،  ڃي ـياص طلڀياځ طڀاٽ خٿزيدنادض  ٫ُٟا د،  خٿواًڃدض خٿ٠وڄص،  خٿظـ يّ خٿڄظٜځ 
  خٿظ٤زيٸدض خٿالِڃص ٿظ٤ويُجد ردٓظڄُخَ  ب٫ديش خٓظوًخڃ د.

 طوٟيم ٷيڄص خٿزيدندض خٿ٠وڄص ٳن طلٔيا ٫ڄڀيص خطودٌ خٿٸُخَ. -
بطدكص خٿڄوخَي ٿڀڄوخي خٿظًَيزيص  ٿلڀٸدض خٿ٬ڄځ خٿڄظ٬ڀٸص ردٿزيدندض خٿ٠وڄص ألٯاُخٞ ريادء  -

 خٿٸًَخض.

 
 

خٿظإٻياً ٫ڀات ٟاُ َش ڃايم ؤ ٿوياص ٫دٿياص ٿظلٴياّ خٿڄزاديَخض خٿودٛاص   ٳن جٍل خٿوَٗاص طات  
 خٿ٠وڄص ٻڄد يڀن: ردٿزيدندض

 جانث من الحضور
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ا -  د ڃاا ؤا ٿڀزيدنادض هٜادثٝط٬ُياٵ خٿزيدنادض خٿ٠اوڄص ٫ڀات خٿڄٔاظو  خٿڄلڀان، خن٤الٷ 
 طـ٬ڀ د ٟوڄص، ال طظ٬ڀٹ ٳٸ٥ ردٿلـت.

 ظوخٳاااٹ ڃااا٭ جاااٍل خٿڄزاااديَش كاااوپ خٿزيدنااادض خٿ٠اااوڄصظطلاااًيؽ خٿظ٘اااُي٬دض  خٿڀاااوخثم ٿ -
 ٯيااااُ خٿ٠ااااوڄص، ٿ٤ااااُٶ ؿڄ٬ ااااد  كٴ٨ ااااد  طزديٿ ااااد  كوٻڄظ ااااد، رڄااااد ئاااا ت ٳاااان 

َ    يڄياا٭ ،ؤڃي ااد اآااوء خٓااظوًخڃ د رڄااد ٷااً يڀلااٹ ؤٟااُخ  ٓ ٕ ٿٜاايدنص خ راادٿڄـظڄ٭،  يا
 خٿڄلظااااو  ڃااااا كيااااؽ خٿڄڀټيااااص خٿٴټُيااااص،  خٿلٴااااد٦ ٫ڀاااات خٿزيدناااادض رد٫ظزدَجااااد ػااااُ ش  

 .ڄصٷي    ٣ييص  
خٿڄدٿټااص  ب٣ااالٶ ڃيٜااص طظاايم خٿزيدناادض خٿُٓااڄيص رـ ااً ط٘اادَٻن ڃااا خٿـ اادض خٿلټوڃيااص -

 ٿڀزيدندض، رڄد ئ ت ٳن نُ٘  بطدكص  طلًيؽ خٿزيدندض خٿڄوػوٷص.
پ  رُناادڃف خٿظلااو   2131خٓااظوًخڂ خٿزيدناادض خٿ٠ااوڄص ٟااڄا ڃزااديَخض  ڃ٘اادَي٭ َئيااص   -

 خٿو٣ين.
طيٴياٍ ڃؼاځ جاٍل  ٳانخٿ٬دٿڄياص ٌخض خٿوزاُش خٿٸًَخض خٿو٣ييص ردٿ٘اُخٻص ڃا٭ خٿ٘اُٻدض  ريدء -

 خٿڄزديَش.

  :ٿڀُؿو٪ ٿوَٗص خٿ٬ڄځ ٫ڀت خٿُخر٥https://bit.ly/2yyMrzt 
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 "خٿٴ٬دٿيص خٿودڃٔص:  َٗص ٫ڄځ ر٬يوخا: "طلڀيځ خٿزيدندض:  
ٟاااڄا ٳ٬دٿيااادض ڃيظاااً  ؤٓااازدَ خٿاااً ٿن 

٫ڄااځ  ٷاادڂ خٿڄيظااً  ر٬ٸااً  َٗااص 2118
ً   ،طلااع ٫يااوخا: "طلڀيااځ خٿزيدناادض" ڃ د ٷاا

خٿُثيٕ خٿظيٴيٍ  ٿُ٘ٻص "ڃّا" ي. ڃلڄً 
  ً غ ٳي اد ٫ااا ؤجڄياص طلڀيااځ خٿلٔايا، طلاا

خٿزيدناادض  رااًخيدض "٫ڀاات خٿزيدناادض" خٿااٍ  
خٓاااااظوًڃه خإلكٜااااادثيوا ٳااااان طلڀياااااځ 
خٿڄ٘ااټالض، ٻڄااد ؤٗاادَ بٿاات خٿظ٤زيٸاادض 
خٿلًيؼص ٿظلڀيځ خٿزيدندض ٳن ڃـدپ خٿاٍٻدء 

 د٫ن  ٯيُل ڃا خٿڄـدالض.خال٤ٛي
 خٓظ٬ُٞ ي. خٿلٔيا ر١٬ خٿظ٤زيٸدض 

 ،ٿظلڀيځ خٿزيدنادض ٳان خٿ٘اُٻدض خٿ٬دٿڄياص
 Facebook  Google        Amazon :ڃؼځ

خٿظن طزيان ؤ٫ڄدٿ اد ٫ڀات  ،Netflix ڃوٷ٭ 
،  خٿظاااان ؤ٫ااااديض ط٬ُيااااٵ Dataخٿزيدناااادض 

ٛيد٫ص خٿظٔويٹ ر٘ټځ ٻدڃاځ ڃاا هاالپ 
خألٓدٿيس خٿڄ٬ظڄًش ٫ڀت طلڀياځ خٿزيدنادض 
 خٓاااظوًخڃ د ٳااان نڄااادٌؾ خأل٫ڄااادپ، ڃااا٭ 
خٓاااظوًخڂ خٿاااٍٻدء خالٛااا٤يد٫ن ٿڄ٬ُٳاااص 

 خٿظن يڄټا ؤا ئظوًڃ د خٿڄٔظ ڀٽ.خٿڄيظـدض 
  2111ٳان ٫ادڂ  خضڃڀيادَ 8د طّخيً ڃاا ي   ٌٻُ ي. خٿلٔيا ؤا كـت ٓوٶ ٫ڀت خٿزيدندض ٫دٿڄ

َ   41بٿت  ڃڀيدَ ي الَ ٳن ٫دڂ  111،  ؤنه ڃا خٿڄظوٷ٭  ٛوپ كـڄه بٿت 2118ٳن   خڃڀيد
 ظلڀيځ خٿزيدندض.ردض  خٿلټوڃدض ڃد يزيا خجظڄدڂ خٿُ٘ٻ جو ، 2126

طلظادؾ بٿات ريياص طلظياص ٿظواّيا خٿزيدنادض  ٷوخ٫اً ا ي. خٿلٔيا ؤا ريجص طلڀياځ خٿزيدنادض  ري  
،  هاًڃدض خٿا٫ًت إليخَش خٿزيدنادض  ڃ٬دٿـظ اد،  ٫ڄڀيادض ٿظلڀياځ خٿزيدنادض ريدندض  ؤن٨ڄاص

ٿڀظإٻً ڃا ؤا طلڀيځ خٿزيدندض يظت ٳن ريجص ٳ٬دٿص،  ؤٗادَ بٿات ؤناه ر٬اً ؤا ٻادا خٿظُٻياّ ٳان 
 جو ڃلځ خٿظُٻيّ ٳن خٿوٷع خٿلدٿن.خٿٔدرٹ ٫ڀت خٿزييص خٿظلظيص ؤٛزم خٿظلڀيځ ٌخطه 

 ؤا هڀٴيدض ڃلڀڀن خٿزيدندض  ،زيدندض جو طوٜٝ ؿًيً ؤٗدَ ي. خٿلٔيا بٿت ؤا طلڀيځ خٿ
يڄټا ؤا طوظڀٵ، كيؽ يڄټا ؤا طټوا ٫ڀت خإلكٜدء ؤ  خٿظٸييص ؤ  خالٷظٜادي ؤ  خأل٫ڄادپ، 

ااٿ  ااڀ  يـااس ؤا يټااوا ڃلڀااځ خٿزيدناادض ڃ   دال  ټاان يټااوا ٫ڀاات خٿزيدناادض ٳ٬  د رؼالػااص ڃـاادالض ڄ 
ٳاان خأل٫ڄاادپ خٿظاان يااظت  ڃظٸد٬٣ااص جاان: ٫ڀاات  خإلكٜاادء  خٿزُڃـااص ڃاا٭ ٷااًَخض طوٜٜاايص

ؿياًش ٳان خالٷظٜادي ٿظٴٔايُ خٿزيدنادض، كياؽ يزاًؤ  طلڀيڀ د، خألڃُ خٿٍ  ٷً يظ٤ڀس هڀٴياص  
 خٿظن يـس خإلٿڄدڂ رـڄي٭ ؿوخنز د.طلڀيځ خٿزيدندض ڃا ط٬ُيٵ خٿڄ٘ټڀص 
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جًٳاه ط٬ّياّ ٌٻادء  كياؽ با  ڃټادا خٿز٘اُ،   ؤٗدَ ي. خٿلٔايا بٿات ؤا ٫ڀات خٿزيدنادض ال يلاځ  
يڄټاا ٳان ڃُخٻاّ خالٓظٴٔادَخض خٿاُي ٫ڀات خالٓظٴٔادَخض  :٫ڀت ٓزيځ خٿڄؼادپخإلنٔدا،  

ً  در٘ټځ آٿن،  طلًيً ڃ ڄص خألٗو خ، ٻڄاد ؤٗادَ بٿات ٚ خٿڄوظٜيا  ردٿڄ دڂ خألٻؼاُ ط٬ٸيا
٘ااًيًش ٿّيااديش ٫ااًي خٿڄوظٜاايا ٳاان ٫ڀاات طلڀيااځ خٿزيدناادض، كظاات ڃاا٭ طّخيااً ؤ٫ااًخي خٿلدؿاص خٿ

ؿُياع ٫ادڂ ٴان يَخٓاص ؤ  ٿ٬دٿڄن  خٿڄلڀن. ٳخٿڄٔظوييا خ تخٿڄوظٜيا ٳن جٍخ خٿڄـدپ ٫ڀ
 235 طٸًيُ ٫ًي خٿڄوظٜيا ر٬ڀات طلڀياځ خٿزيدنادض ريلاو طت   ،ٳن خٿواليدض خٿڄظلًش 2114

 ؤٿٵ ڃوظٝ. 511نلو  2124ت ٳن ٫دڂ ٭ ؤا يټوا ٫ًيجؤٿٵ ڃوظٝ ڃ٭ طوٷ  

 
ُ ٫ڀات خٿ٬وخڃځ خٿظن طااػ   َٗص خٿ٬ڄځ كوپ ٳن ٫ڀت خٿڄ٘دَٻيا   ٣ُق ي. خٿلٔيا ٓاخال  

،  ٌٻااُ ٫ااًڂ خالٓااظٴديش ر٘ااټځ ٻزيااُ ڃااا ٫ڀاات خٿزيدناادض ٳاان خٿڄڄڀټااص خٿ٬ُريااص خٿٔاا٬وييص
ٻ٬اًڂ طٸاًيُ  خٓاظي٬دذ خٿلټوڃاص  خٿ٘اُٻدض خٿودٛاص  ؛جاٍل خٿ٬وخڃاځ ا ر١٬  وخٿڄ٘دَٻ

إلڃټدنيدض  ؤجڄيص طلڀيځ خٿزيدنادض،  ٫اًڂ  ٟا٭ طلڀياځ خٿزيدنادض ٻإ ٿوياص ردٿئازص ٿ ات، 
 ٷڀص ٫ًي خٿڄوظٜيا رظلڀيځ خٿزيدندض.  ٿت يظٴٹ ي. خٿلٔيا ڃا٭ خألٯڀزياص ردٿئازص ٿ اٍل 

اادخٿ٬وخڃااځ، كيااؽ َؤ  ؤا جياادٺ  ٫ ُ ؤا ؤجاات ٫دڃااځ ٳاان ب٫دٷااص رإجڄيااص ٫ڀاات خٿزيدناادض، ٯياا ي 
 نخالٓظٴديش ڃا ٫ڀت طلڀيځ خٿزيدندض جو ٓوء خٿ يټځ خألٓدٓن ٿاي٨ت خٿڄ٬ڀوڃادض  طاًن

اؿويش خٿزيدندض، خألڃُ خٿٍ  ي٬يٹ ٫ڄاځ ڃ   رٜايٰص ځ خٿزيدنادض خٿاٍ  يلٜاځ ٫ڀات ريدنادض لڀ 
ا نو٫يص   ٛ ځ ي٬ٜس طلڀيڀ د ر٘ټځ ڃيدٓس ٳن ڃ٨٬ت خألكيدا،  طټوا خٿيظيـص جن خٿظو

 ٌٿٽ بٿت ٬ٟٵ طًَيٕ طوٜٝ خٿزُڃـص.يدندض ٯيُ ٛليلص.  ؤَؿ٭ خٿٔزس ٳن بٿت ر
ا بٿات ؤَرا٭ ڃُخكاځ   Data Analyticsييٸٔات ٫ڀات طلڀياځ خٿزيدنادض ،د ٿڀاًٻظوَ خٿلٔايا طز٬ 

 جن: ،َثئيص
 جااو ٳ اات خٿڄ٘ااټڀص ڃااا ؤؿااځ  ٛااٴ د Analytics   Descriptiveنخٿوٛااٴ خٿظلڀيااځ -

ا طلڀيڀ د،  ٳ ت خٿزيدندض ر٘ټځ ٛليم.   ً ڃاا  يظ٤ڀس ٌٿٽ ٷًَخض بكٜدثيص، ڃا٭ خٿظإٻ 
 ش ٿظلڀيڀ د. إؤا خٿزيدندض ڃ ي

 جاو خٿزلاؽ ٫اا خٿ٬الٷاص رايا ڃظٰياُيا  ،Diagnostic Analyticsخالٓظټ٘ادٳن  خٿظلڀياځ -
 ٿڀظ٬ُٲ ٫ڀت خألٓزدذ، ؤ  خٿظ٘ويٝ ڃا هالپ خٿيڄٍؿص.

 جانث من املحارضج
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 ؛ڀظيزا راإڃُ ڃ٬ايا ٌٿٽ رظلڀيځ ؤٻؼُ ڃا ٫دڃځ ٿ ،Predictive Analytics  خٿظيزا خٿظلڀيځ -
ڃاا هاالپ خهظزادَ خٿٸاًَخض  خالهظزادَ خٿظلٜايڀن، كياؽ نٔاظ٤ي٭  ٻظوٷ٭ ؤيخء خٿ٤دٿس ڃؼال  

 .ن ڃ٬ًٿه خٿ٤دٿس خٿظُخٻڄ ن٭ ؤيخء خٿ٤دٿس خٿـدڃ٬طوٷ  
 ٌٿااٽ رظلًيااً بؿااُخءخض ڃ٬ييااص ٿڀظااًهځ  ،Prescriptive Analytics نخالٓااظيظدؿ خٿظلڀيااځ -

 يدض ط٬ظڄً ٫ڀت خٓظوًخڂ خٿزيدندض. ڃ٬دٿـص خٿڄ٘دٻځ ڃا هالپ ؤٳ٬دپ  طوٛ
ش ڃُخكځ Data Analytics Life Cycle طظ٠ڄا ي َش كيدش طلڀيځ خٿزيدندض  ًّ  جن:  ،٫

 .Business understandingخٿڄ٘ټڀص خٿظن نُيً ڃ٬دٿـظ د رـڄي٭ ؿوخنز د  ٳ ت -
كياؽ ياظت طڄؼياځ خٿزيدنادض  ڃ٬ُٳاص Data understandin ٳ ات خٿزيدنادض ر٘اټځ ٛاليم  -

ريي د ڃا هالپ خٿ٬الٷدض خٿُيدٟيص.  ڃا خٿڄ ت طڄؼيځ خٿزيدندض رإٗټدپ رُٜيص  خٿظُخر٤دض
 خٟلص ڃا هالپ خألٿوخا  خألٗټدپ خٿظوٟيليص ٿٴ ت خٿڄظٰيُخض خٿڄوظڀٴص، رليؽ يڄټا 

 ٿڄظوٍ خٿٸُخَ ڃ٬ُٳص ڃ٬ڀوڃدض ٻزيُش ر٘ټځ ٓ ځ.
اڃ  ڃااا ؤا خٿزيدنادض  ردٿظإٻاً، Data preparationطـ ياّ خٿزيدنادض  - ٿظلڀيڀ ااد ٻان طټااوا ش إ ي 

ه بٌخ ٿات طټاا خٿزيدنادض ٛاليلص كيؽ بن  خٿيظيـص ٛليلص،  جن ڃا ؤ٬ٛس  ؤجت خٿڄُخكځ، 
  يٷيٸص ٳڀا نلٜځ ٫ڀت نظيـص ڃُٟيص. 

 ر٬ڄځ نڄوٌؾ ٿظلڀيځ خٿزيدندض.  Data Modelingنڄٍؿص خٿزيدندض  -
 ٌٿااٽ ٿڀظإٻااً ڃااا خٿيظاادثف،  جاان ڃااا خألڃااوَ  Data evaluation طٸياايت خٿزيدناادض  خهظزاادَ -

 ً ڃا ٛلص خٿٴُٟيدض بال ر٬ً ط٤زيٸ د.  خٿ٬ٜزص كيؽ ال نٔظ٤ي٭ خٿظإٻ  
رليااؽ يااظت طلويااځ خٿيڄااوٌؾ خٿي٨ااُ  ٿ٘ااټځ  Deployment of Dataخٿزيدناادض  طو٧يااٵ -

ً   ن٫ڄڀ ألا ٌٿاٽ  ؛خ ٿټياه ٿايٕ رادألڃُ خٿٔا ځرظ٤زيٸاه ٳان ڃآٔاص ڃاد،  جاو ڃ ات ؿا
 خطودٌ ٷُخَخض ريدء ٫ڀت خٿٍٻدء خال٤ٛيد٫ن،  يظ٤ڀس ٌٿٽ ٳن  نيُ خٿڄآٔيُطز٥ ردٿظٴټ

 ٻؼيُ ڃا خألكيدا طٰييُ ٣ُيٸص خٿظٴټيُ. 
خ،  ڃا خٿ٠ُ َ  يڃف خٿظيزا ڃ٭ خٿ٬ڄڀيص خٿظن ً   خٿظ٤زيٹ خٿ٬ڄڀن ٿظلڀيځ خٿزيدندض ڃ ت ؿ

٬ڄالء يڄټاا خٿظيزاا رادٿ ،. ٳ٬ڀات ٓازيځ خٿڄؼادپBusiness processطٸوڂ ٫ڀي د خأل٫ڄادپ 
 خطوادٌ بؿاُخءخض ٿ٠اڄدا رٸادث ت ٳان  ،خٿٍيا يڄټا ؤا يظلوٿوخ ٿڀظ٬دڃځ ڃ٭ ُٗٻدض ؤهاُ 

ٻةَٓدپ خٿُٓدثځ ؤ  ط٬ييا طلٴيّخض ٿ ات ٫ڀات  ؛خٿُ٘ٻص ڃا هالپ ؿٍر ت روٓدثځ ڃوظڀٴص
 ٓزيځ خٿڄؼدپ. 

ظادق خٓاظوًخڃ د ر٘اټځ  ؤٗدَ ي. خٿلٔيا بٿت ؤا جيدٺ راُخڃف طـدَياص ٓا ڀص خالٓاظوًخڂ ي  
 ؿااوي ريدناادض ڃ٬ٸااًش،  ال يظ٤ڀااس ط٤زيٸ ااد خٿظوٜااٝ ٳاان ٫ڀاات بٿاات  ال طلظاادؾ  نڃـادن

ً  ٳ ن ؤي خض  طٸييدض ط   Big Dataؤڃد خٿزيدندض خٿ٠وڄص  ؛خٿزيدندض ؤ  خٿزُڃـص ڂ ٫ياً ٔاظو
  ً  طلظاادؾ ٿڄ اادَخض ڃظوٜٜااص ٳاان  ،خ  ڃ٬ااديالض َيدٟاايص ڃ٬ٸااًش ؿااوي ريدناادض ٻزيااُش ؿاا

 طلڀيځ خٿزيدندض. 
ٴاااد٦ ٫ڀااات خٿوٜوٛااايص ٫ياااً خٓاااظوًخڂ خٿظٸييااادض خٿڄوظڀٴاااص  ٣اااُق خٿل٠اااوَ ٷ٠ااايص خٿل

 خٿزيدندض،  ؤٗدَ ي. خٿلٔيا ؤا جيدٺ طُ٘ي٬دض ؿدَ  خٿ٬ڄځ ٫ڀت بًٛخَجد ٳان خٿڄڄڀټاص 
خٿ٬ُريص خٿ٬ٔوييص ر ٍخ خٿوٜوٚ،  ؤا طـڄي٭ خٿزيدندض يـس ؤا ي٠ڄا خٿوٜوٛيص ٫ياً 

ُ  خٿزلؽ ٫ا نظيـص ڃد ٳن ٫ًي ڃ٬يا ڃا خٿيدْ،  ٌٿٽ رإا يټوا ٫اًي  خ ٫يياص خٿًَخٓاص ٻزيا
  ً ٛ  ؿ  ت.  ځ ٿألٗودٚ ؤنٴٔخ رليؽ ال يظت خٿظو

 :ٿڀُؿو٪ ٿوَٗص خٿ٬ڄځ ٫ڀت خٿُخر٥ https://bit.ly/2Kf8pxV 
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 :خٿزيجص خٿ٤زي٬يص  خٿ٬ڄُخنيص ٳن خٿڄٔظٸزځ 2-6
ردٿڄوخَي خالٷظٜدييص  خٓاظٰالٿ د، با خٿظيڄيص رڄٴ وڃ د خٿ٘دڃځ ال ط٬ين ٳٸ٥ خالجظڄدڂ 

د ط٘ڄځ خٿلٴد٦ ٫ڀت خٿزيجص  ٛيدنظ د  خالٓاظٰالپ خألڃؼاځ ٿڄوخَيجاد،  جاو ڃاد  ٿټي د ؤي٠ 
ا لادٳ٩ ٫ڀات خٿزيجاص خٿ٤زي٬ياص ٿ٠اڄدا  ؿااوي ً ٟاُ َش بيـادي ريجاص ٫ڄُخنياص ڃٔاظًخڃص ط  ياٻ 

ٿٔاا٬وييص طيڄيااص ٗاادڃڀص طظوخٳااٹ ڃاا٭ َئيااص خٿڄڄڀټااص.  ٷااً ؤ ٿااع َئيااص خٿڄڄڀټااص خٿ٬ُريااص خ
 ؛كڄدياص خٿزيجاص  خٿڄاوخَي خٿ٤زي٬ياص ؤجڄياص ٷٜاو  2121پ خٿاو٣ين  رُندڃف خٿظلو   2131

ٿڄد ٿٍٿٽ ڃا ي َ ڃلوَ  ٳن طلٸيٹ خٿظيڄيص خٿڄٔظًخڃص  َٳدجياص خٿڄـظڄا٭،  خٿوٛاوپ 
اابٿاات ريجااص  ڃااوخَي ٣زي٬يااص ڃٔااظًخڃص ط   ٹ خألڃااا خٿڄاادثن،  طٔاا ت ٳاان خألڃااا خٿٰااٍخثن لٸ 

  طلٔيا ؿويش خٿليدش. 
ٿٍخ ٻدنع خٿزيجص خٿ٤زي٬يص  خٿ٬ڄُخنيص ڃا ؤجت خٿڄـدالض خٿظان خجاظت ڃيظاً  ؤٓازدَ خٿاً ٿن 

 رڄيدٷ٘ظ د ڃا هالپ خٿٴ٬دٿيدض خٿؼالغ خٿظدٿيص:  2118
 "خٿٴ٬دٿيص خأل ٿت: ؿڀٔص نٸدٖ ر٬يوخا: "خٿزيجص ٳن خٿڄٔظٸزځ:  

ٳااان طيد ٿااع بكاااً  ؿڀٔاادض خٿڄيظاااً  خٿزيجاااص رڄٴ وڃ ااد خٿوخٓااا٭ طلاااع ٫يااوخا "خٿزيجاااص 
خٿڄٔااظٸزځ" رااةيخَش ڃٔظ٘اادَ ٛاادكس خٿٔااڄو خٿڄڀټاان َثاايٕ ڃًييااص خٿڄڀااٽ ٫زااً خٿ٬ّيااّ 

٫زً خٿُكڄا ڃلڄً آپ برُخجيت،  ٗدَٺ ٳن جٍل خٿـڀٔص ٠٫و  ڃ٬دٿن ي. ٿڀ٬ڀوڂ  خٿظٸييص
ؤٓااظدٌ خٿ٬ڀااوڂ خٿزيوٿوؿيااص رـدڃ٬ااص خٿڄڀااٽ   د ڂ. ؤٓاادڃص ٻااُي ،ڃـڀاإ خٿ٘ااوَ  ٓاادرٸ  

 ڃٔظ٘دَ طـُرص خٿڄًيياص رڄټظاس  يخنيدپ يخٳون٘ن، ٫زً" ٿڀ٬ڀوڂ  خٿظٸييص جٻد ٓع  ؤ.
خٿڄًيُ خٿ٬دڂ ٿڄزديَش طلٴيّ طٸييص خٿزيادء ڂ. ڃ ادذ راا ڃلڄاً يرن خٿٍٻن ي. ٫ڀن ٫ّخ  ،  

 ندٷ٘ااع جااٍل خٿـڀٔااص ؤجڄيااص خٿي٨اادڂ خٿزيجاان ٳاان خٿڄااًا خٿٔاادكڀيص ٳاان  . ٛاادٿم ريااظا
د،  ؤجااات  خٓظ٬ُٟاااع ر٬ااا١ خٿظـااادَذ بن٘ااادء خٿڄاااًا خٿٍٻياااص،  ڃلاااًيخط  ،خٿٔااا٬وييص

 خالرظټدَخض ٳن طٸييدض خٿزيدء ٳن خٿڄڄڀټص خٿ٬ُريص خٿ٬ٔوييص.
 "خٿٴ٬دٿيص خٿؼدنيص: ڃلدُٟش ر٬يوخا: "خٿڄًا خإلرًخ٫يص:  

طي٨ايت ڃلدٟاُش ر٬ياوخا: "خٿڄاًا  طات   ،2118خٿاً ٿن  ؤٓازدَٳن ٓايدٶ ڃوُؿادض ڃيظاً  
خٿ٬ڄاااوي   ٓااا٬يً راااا ٫زاااً خٿاااُكڄا  ؤٿٸدجاااد ي. ،هدٿاااً خٿ٬ؼڄااادا ؤيخَجاااد ڂ. ،خإلرًخ٫ياااص"

خٿڄظوٜٝ ٳن خإل٫الڂ خإلرًخ٫ن، كيؽ ٷدڂ رظ٬ُيٵ خٿڄًا خإلرًخ٫يص  طلًيً هٜدثٜا د 
 خإلرًخ٫يص. خٿظـدَذ ٿڀڄًا خٿظن طزّيع ڃٴ وڂ خٿڄًييصڃا  ٫ڀت طلڀيځ ٫ًي ريدء  
 "خٿٴ٬دٿيص خٿؼدٿؼص: ڃلدُٟش ر٬يوخا: "خٿڄًا خٿٍٻيص: كڀوپ َٷڄيص ٿڄٔظٸزځ ؤٳ٠ځ: 

ً   ، ٳن خإل٣دَ نٴٔه  & Mckinseyڂ خٿُ٘يٽ خٿڄٔد٫ً ٳن ُٗٻص ڃدٻيّ  آنً ٻوڃزدنن ٷ
Company .ر٬ياوخا: "خٿڄاًا خٿٍٻياص: كڀاوپ َٷڄياص ٿڄٔاظٸزځ  ٫زً خٿٸديَ ٿڄ٭ ڃلدُٟش   ؤ

ٶ ٳي د بٿت ؤجڄيص خٿي اوٞ ردٿڄاًا خٿٍٻياص خٿظان ط٬ظزاُ ڃي٨وڃاص ڃظټدڃڀاص، ؤٳ٠ځ"، ط٤ُ  
  ؤٗدَ بٿت خٿڄٸوڃدض خألٓدٓيص ٿ ٍل خٿڄًا. 
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 ص خأل ٿت: ؿڀٔص نٸدٖ ر٬يوخا: "خٿزيجص ٳن خٿڄٔظٸزځ"خٿٴ٬دٿي:  
طيد ٿااع بكاااً  ؿڀٔاادض خٿڄيظاااً  خٿزيجاااص رڄٴ وڃ ااد خٿوخٓااا٭ طلاااع ٫يااوخا "خٿزيجاااص ٳااان 
خٿڄٔااظٸزځ" رااةيخَش ڃٔظ٘اادَ ٛاادكس خٿٔااڄو خٿڄڀټاان َثاايٕ ڃًييااص خٿڄڀااٽ ٫زااً خٿ٬ّيااّ 

خٿـڀٔص ٠٫و  ٫زً خٿُكڄا ڃلڄً آپ برُخجيت،  ٗدَٺ ٳن جٍل ڃ٬دٿن ي. ٿڀ٬ڀوڂ  خٿظٸييص
ٶ بٿات ٷ٠ايص ٟا٬ٵ ڃٔاظو  بيَخٺ د ڂ. ؤٓادڃص ٻاُي  خٿاٍ  ط٤اُ  ڃـڀٕ خٿ٘وَ  ٓدرٸ  

خٿايٙء ألجڄيااص خٿڄلااي٥  خٿزيجااص،  ؤجڄيااص خٿ٤دٷااص خٿزًيڀااص،  ؤ ٟاام ؤنااه ڃااا خٿڄااإڃوپ ؤا 
ٳان َٳا٭ ڃٔاظو  خإليَخٺ  2131طٔا ت خألجاًخٲ خٿڄُٓاوڃص ٳان ب٣ادَ َئياص خٿٔا٬وييص 

 رإجڄيص خٿـدنس خٿزيجن. 
ڂ. ٻُي  بٿت ؤا خٿ٤دٷص جن ڃا ؤٻزُ خٿڄاػُخض ٫ڀت خٿزيجاص  ٫ڀات ڃٔاظو  خٿظيڄياص   ؤٗدَ

ٵ يا ٧ اُ ط٬ُ ،خٿزُ٘يص، كيؽ ؤٛازلع خٿًَخٓادض طُٻاّ ٫ڀات خٿ٤دٷاص  خٿيڄاو خالٷظٜادي 
ؿًيً ٿالٷظٜدي يُطز٥ رڄٔاظو  خٿڄلدٳ٨اص ٫ڀات خٿزيجاص ٿ٠اڄدا خٓاظًخڃص خٿظيڄياص  ٫اًڂ 

 خٓظيّخٲ خٿڄوخَي  َؤْ خٿڄدپ خٿ٤زي٬ن.

 
 طيااد پ ؤٓااظدٌ خٿ٬ڀااوڂ خٿزيوٿوؿيااص رـدڃ٬ااص خٿڄڀااٽ ٫زااً" ٿڀ٬ڀااوڂ  خٿظٸييااص جٻد ٓااع  ؤ. 
يخنيدپ يخٳون٘ن، ؤجڄيص خٿي٨دڂ خٿزيجان ٳان خٿڄاًا خٿٔادكڀيص ٫ڀات ٟاٴدٲ خٿزلاُ خألكڄاُ 
ردٿڄڄڀټص خٿ٬ُريص خٿ٬ٔوييص،  خٿظن طڄظدِ ر٤ٰدء ڃا خٿٰدرادض  خٿ٘ا٬س خٿڄُؿدنياص  خٿؼاُ ش 

ٔاا ت ٳاان خٿلٴااد٦ ٫ڀاات نو٫يااص كياادش ؿيااًش.  ط٤ااُ   ٶ بٿاات خٿوٜاادثٝ خٿٔااڄټيص خٿ دثڀااص، ط 
خٿزيجيص ٿٔوخكځ خٿزلُ خألكڄُ رٜٴظ د خٿڄي٤ٸص خٿوكيًش ٳن خٿ٬دٿت خٿظن طظّخيً ٳي د ٯدردض 
خٿڄيُٰ ٲ خٿظان ٿ اد ي َ ريجان ڃ ات ٳان خڃظٜادٚ ػادنن ؤٻٔايً خٿټُراوا  خٿلٴاد٦ ٫ڀات 

ً   ،خٿظوخِا خٿزيجن ڃل٤ص خرا ٓاييد ٿألرلادغ، ٳان ب٣ادَ ڃًيياص خٿڄڀاٽ ٫زاًخٿ٬ّيّ  غ ٫ا طل

 صورج من الجلضح
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ٿڀ٬ڀاوڂ  خٿظٸييااص ٻظـُرااص ٿڀلٴااد٦ ٫ڀاات خٿي٨ادڂ خٿزيجاان  ٳااٹ ؤجااًخٲ خٿظيڄيااص خٿڄٔااظًخڃص 
 ٿألڃت خٿڄظلًش.

٫ااُٞ ڃٔظ٘اادَ طـُرااص خٿڄًييااص  ، ٳاان ڃًخهڀااص ر٬يااوخا: "ڃااًا ٓاا٬يًش ٳاان ٫اادٿت ٌٻاان"
كاوپ ڃاد   ٣اُق طٔادئال   ،طـادَذ خٿڄاًا خٿٍٻياص رڄټظس يرن خٿٍٻن ي. ٫ڀن ٫اّخ   ر٬ا١  

خٿٍٻياص، هڀاٝ  ٳن ٫ادٿت ٌٻان.  ر٬اً ٫اُٞ ٿًَخٓاص كادالض خٿڄاًا يـ٬ځ خٿڄًا ٬ٓيًش  
 بٿت ڃد يڀن: 

ٓ   نـدق ا  ؤ -  ؛ردإلنٔدا  ٿيٕ ردٿڄ٬ًخض  خٿظٸيياص ٳلٔاس دطـُرص خٿڄًا خٿٍٻيص يظ٬ڀٹ ؤٓد
  ً  . دڃا خ٫ظزدَ خٿـدنس خالؿظڄد٫ن ٳن ريدث ٿٍخ ٳةنه ال ر

-   ً ڃا خألهٍ ر٬يا خال٫ظزدَ خٿٸًَش ٫ڀت ٷيدْ ڃٔظو  طلٔيا  ٫يً طإٓيٕ ڃًا ٌٻيص ال ر
اد ٿڄاٗاُخض طظ٬ڀاٹ  ،نو٫يص خٿليدش ُّ ٿيـدك اد  ٳٸ   خ٫ظزدَ خٿظٍٰيص خٿُخؿ٬ص ٿڀظٸاويت خٿڄٔاظڄ

 .دٿلوٻڄص  خٿؼٸص  خٿظوخٛځ  خٿڄ٘دَٻص  خالٓظًخڃصر٫ا خٿـدنس خالٷظٜدي   ال  ٳ٠
ؾ ٳااان ريااادء خٷظٜااادي يلظاااُڂ خٿزيجاااص  يٴاااُٞ ٟاااوخر٥ خٿڄٸدَراااص بٿااات خٿظاااًَ   طلظااادؾ جاااٍل 

ااا ااا با   ت  خكظاااُخڂ خٿڄلاااي٥ خٿڄڀّڃاااص. ػ   ٓ ردإلنٔااادا  دنـااادق طـُراااص خٿڄاااًا خٿٍٻياااص يظ٬ڀاااٹ ؤٓد
راااً ڃاااا خ٫ظزااادَ خٿـدناااس خالؿظڄاااد٫ن ٳااان  ٿاااٍخ ال ؛ ٿااايٕ ردٿڄ٬اااًخض  خٿظٸيياااص ٳلٔاااس

ًّ ڃاااا خألهاااٍ ريدث ااد  ر٬اايا خال٫ظزااادَ خٿٸاااًَش ٫ڀااات ٷيااادْ  ٫ياااً طإٓااايٕ ڃاااًا ٌٻيااص الرااا
ُّ ٿيـدك اااد  ڃٔاااظو  طلٔااايا نو٫ياااص خٿليااادش  خ٫ظزااادَ خٿظٍٰياااص خٿُخؿ٬اااص ٿڀظٸاااويت خٿڄٔاااظڄ

اااااد ٿڄاٗااااااُخض طظ٬ڀااااااٹ ٳ٠ااااااال   ٫اااااا خٿـدنااااااس خالٷظٜاااااادي  ردٿلوٻڄااااااص  خٿؼٸااااااص   ٳٸ 
، ڃااااا٭ خٿلاااااُٚ ٫ڀااااات طاااااوٳيُ خٿزيياااااص خٿظلظياااااص  خٿظوخٛاااااځ  خٿڄ٘ااااادَٻص  خالٓاااااظًخڃص

َ خٿزُڃـيااااادض  خٿظٸييااااادض،  يڃاااااف خٿڄټاااااوا خإلراااااًخ٫ن خألٓدٓااااايص خٿڄيدٓااااازص،  خرظټاااااد
ڃظ٬اااًي خألر٬ااادي إل٤٫ااادء جوياااص هدٛاااص ٿټاااځ ڃًيياااص ڃٔاااظڀ ڄص ڃاااا خٿظااادَيى  ڃظـ اااص 

٪ ػٸااادٳن  ٛااايد٫دض برًخ٫ياااص طٔاااڄم رڄ٘ااادَٻص خٿٔاااټدا  خٿڄزااا٫ًيا ٿڀڄٔاااظٸزځ رظياااو  
  ٛ  .د٪ خٿٸُخَ ٳن َٓت ڃالڃم ڃًييظ تي  ڃ٭ 

ؤٗدَ خٿڄًيُ خٿ٬دڂ ٿڄزاديَش طلٴياّ طٸيياص  ،ض خٿزيدء" ٳن ڃًخهڀص ر٬يوخا "خالرظټدَ ٳن طٸييد
يص ٿزُندڃف خإلٓاټدا ٳان ٓظُخطيـبٿت خألجًخٲ خإل "ڂ. ڃ دذ را ڃلڄً ٛدٿم ريظا"خٿزيدء 

% 61خٿٍ  ئا٬ت بٿات َٳا٭ نٔازص خٿظڄڀاٽ ٿڀڄاوخ٣ييا بٿات  ،خٿڄڄڀټص خٿ٬ُريص خٿ٬ٔوييص
،  خٿاٍ  ئاظوؿس ريادء ؤٻؼاُ ڃاا ڃڀياوا  كاًش 2131% ٳن ٫دڂ 71 بٿت  2121ٳن ٫دڂ 

ً  2131ٓااټييص رلڀااوپ  ي ڂ. ڃ اادذ ٫ڀاات ؤجڄيااص طااوٳيُ خٿڄٔاادٻا  رٔاا٬ُ ڃيدٓااس .  ٗاا
لظااو   ٓاا٫ُص طيٴيااٍجد ڃاا٭ خَطٴااد٪ ؿويط ااد، ڃاا٭ ٟااُ َش بيـاادي  ٧اادثٵ ؿًيااًش  ي٫اات ٿڀڄ

 ٳن ريدء خٿوكًخض خٿٔټيّيص.  خٿڄلڀن
خن٤الٶ ڃزديَش "خالرظټدَ ٳن طٸييدض خٿزيادء" ردٿ٘اُخٻص ڃا٭   ؤ ٟم خٿًٻظوَ ريظا ؤنه ٷً طت  

رُندڃف خالرظټدَ  طٸييدض خٿزيدء روِخَش خإلٓټدا، كيؽ ط٬ٔت خٿوِخَش ڃا هالٿ د بٿت خ٫ظڄادي 
يً  خٿزيدء  ٻاٍٿٽ طزيان خألٓادٿيس ؤكًغ خٿظٸييدض  خألٓدٿيس خٿڄزظټُش ٳن ٛيد٫ص خٿظ٘ي
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ااخٿڄٔااظٸزڀيص ٳاان جااٍخ خٿڄـاادپ.  ٳٸااً  ،2.5D PRECASTد ڃااا خ٫ظڄاادي طٸييااص   خن٤الٷ 
ٓټييص رڄًييص خٿُيدٞ ٻزًخيص،  ٓظٔاڄم جاٍل خٿظٸييادض  خض ك118ًؤنـّض خٿوِخَش ريدء  

ٳيڄد يظ٬ڀٹ رظلٔيا ؿويش خٿڄٔټا  ٟڄدا خٿظټڀٴص  طوٳيُ ٳاُٚ  2131رظلٸيٹ َئيص 
 ص ٿڀ٘زدذ خٿ٬ٔوي . ٧يٴي

ٳاان خٿظ٤ااوَ ٳاان طٸيياادض خٿزياادء، ٳٴااً ؤٗاادَ ي.   ؤجااًخٳ د 2131 ردٿئاازص ٿُئيااص خٿڄڄڀټااص 
ٳان ٫ادڂ   3D Modularپ بٿات طٸيياص ػالػياص خألر٬اديرياظا بٿات ؤناه ياظت خٿ٬ڄاځ ٫ڀات خٿظلاو  

بٿت خألٓڀوذ خٿڄٔظٸزڀن ٳن خٿزيدء  2131پ ٳن ٫دڂ ، ڃ٭ خألڃځ ٳن ؤا يظت خٿظلو  2121
Future Method of Construction (FMC)  ُجاد خٿً ٿاص وٳ  .  جيدٺ ٫ًش ٫وخڃځ يـس ؤا ط

 ڃي ااد طااوٳيُ ريجااص خٓااظؼڄدَيص  ،خٿڄٔااظٸزڀن ٿعٓااټدايص ٓااظُخطيـٻاان طلٸااٹ ؤجااًخٳ د خإل
د.   ٿڀڄٔظؼڄُ رليؽ ئ ځ خٿوٛوپ بٿات خٿڄٜديَ خٿڄدٿيص، ڃ٭ طوٳيُ كوخٳّ ٯيُ ڃدٿيص ؤي٠ 

اااا ڃااااا هااااالپ جااااٍل خألجااااًخٲ     خٿظاااان ط٬ڄااااځ ڃاااا٭  ًض ڃزااااديَش طلٴيااااّ طٸييااااص خٿزياااادءؿ 
 رُناااادڃف  ،رُناااادڃف خإلٓااااټدا   ِخَش خإلٓااااټدا :ڃؼااااځ ،ڃي٨وڃااااص ٻدڃڀااااص ڃااااا خٿـ اااادض

اااااا ،خٿڀوؿٔااااااظيصط٤ااااااويُ خٿٜاااااايد٫ص خٿو٣ييااااااص  خٿوااااااًڃدض  د ٛاااااايً ٶ خٿظيڄيااااااص  ؤي٠ 
خٿٜاااايد٫ن.  ط٬ڄااااځ خٿڄزااااديَش ڃااااا هااااالپ ن٨اااادڂ ريجاااان ڃظټدڃااااځ، كيااااؽ طظټااااوا ڃااااا 

ااااؤ ٿ ااااد  ؛ٓااااز٬ص ٫يدٛااااُ ، كيااااؽ يـااااس َٳاااا٭ Industrializationه نلااااو خٿظٜاااايي٭ خٿظوؿ 
خٿڄلڀياااااص ٿظٸييااااادض خٿزيااااادء  ؿاااااٍذ خٿڄٔاااااظؼڄُ خألؿيزااااان  ط٤اااااويُ  خإلنظدؿياااااصخٿ٤دٷاااااص 

ااا ه نلااو خٿظٜاااي٭ طاااوٳيُ  ٓااادثځ خٿظڄوياااځ ٿڄٔاااد٫ًش خٿڄٜاادن٭.  ڃاااا ؤجااات ٫وخڃاااځ خٿظوؿ 
  .خإلن٘دءخٿڄٜدن٭ ٫ڀت ٫ڄڀيص 

 :ٿڀُؿو٪ ٿڀـڀٔص ٫ڀت خٿُخر٥ https://bit.ly/31cYdLX 
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 "خٿٴ٬دٿيص خٿؼدنيص: ڃلدُٟش ر٬يوخا: "خٿڄًا خإلرًخ٫يص:  
طاات طي٨اايت ڃلدٟااُش ر٬يااوخا: "خٿڄااًا  2118خٿااً ٿن  ؤٓاازدَٳاان ٓاايدٶ ڃوُؿاادض ڃيظااً  

 ؤٿٸدجاد ي.  ،، ؤيخَجد ڂ. هدٿاً خٿ٬ؼڄادا2118ڃدَْ  28خإلرًخ٫يص" ٳن ڃٸُ ڃُٻّ ؤٓزدَ ٳن 
٬ٓيً را ٫زً خٿُكڄا خٿ٬ڄوي  خٿڄظوٜٝ ٳن خإل٫الڂ خإلرًخ٫ن.  ٳن جاٍل خٿڄلدٟاُش 

٫ڀت هڀٹ خٿ ويص خٿؼٸدٳيص  ٲ ي. خٿ٬ڄوي  خٿڄًا خإلرًخ٫يص رإن د طڀٽ خٿڄًا خٿظن ط٬ڄځ٫ُ  
 خٿظان طاٻاً خٿظٴاُي خألٓدٓان ٿ اد ٫اا رٸياص  ،ؤ  خالٷظٜدييص ٫ڀت ؤٓادْ ڃياّخض خٿڄًيياص

رڄااد ؤا خإلرااًخ٪ جااو خٿزلااؽ ٫ااا كڀااوپ ٿڀڄ٘ااټالض، ٳااةا خٿڄااًا "خٿڄااًا،  ؤٗاادَ بٿاات ؤنااه 
د٪ خٿٸاُخَ ڃا٭ خٿٔاټدا خإلرًخ٫يص ط٬ڄځ ٫ڀت َٳ٭ ؿويش كيدل ٷد٣يي د ڃا هاالپ بٗاُخٺ ٛاي  

 ٳن خٿزلؽ ٫ا كڀوپ ٿڀڄ٘ټالض خٿٸدثڄص.  إلرًخ٫ييا خ

 
 ؤٗدَ خٿًٻظوَ خٿ٬ڄوي  بٿت ؤا ڃٴ وڂ خٿڄًا خإلرًخ٫ياص ياُطز٥ روؿاوي َئياص ٿ اٍل خٿڄاًا 

 ٟاڄدا طوخٳٸ اد ڃا٭  ، َٳا٭ ؿاويش خٿليادش ٳي اد ، خٓظوًخڃ د خٿظټيوٿوؿيد ٿلځ ڃ٘ادٻڀ د
ا ؤا خٿڄاًا خإلرًخ٫ياص خَجاد  خٿڄٔاظؼڄُيا ٳي اد. ٻڄاد راي  خالكظيدؿدض خٿڄظٰيُش ٿٔټدن د  ِ   

طظ٠ڄا ٫يُٜ خٿـدٌريص،  جن ؿوخنس ڃڄيّش ڃاا خٿڄًيياص طـاٍذ خٿٔاټدا  خٿڄٔاظؼڄُيا 
ااخَ،  ط   خٿااّ    خٿټزيااُ جااو بيـاادي جويااص هدٛااص  ظلااً خٿلياادش  خٿٔاا٬ديش.  خٿ ٹ ٿ اات ؿااويش  لٸ 

ٓ  ٘ټ  يز٭ ڃا طدَيو د  طُخػ د،  ط  طردٿڄًييص  ّ  د ځ بكٔد  خ ردٿڄًييص.ڃڄي
 ڃااا هااالپ طلڀيااځ ر٬اا١ خٿظـاادَذ ٿڀڄااًا خٿظاان طزّيااع ڃٴ ااوڂ خٿڄًييااص خإلرًخ٫يااص ؤڃټااا 

طزّيي ااد ٳاان جااٍل خٿڄااًا ٿظلٸيااٹ ڃٴ ااوڂ  طلًيااً ؤجاات خٿوٜاادثٝ  خٿڄڄدَٓاادض خٿظاان طاات  
 خٿڄًييص خإلرًخ٫يص ٻدٿظدٿن: 

 ؤا يټوا ٿڀڄًييص جويص ٳُيًش هدٛص ر د. -
ٲ ڃااوخَي ٬ُااطٔااد٫ًجد ٫ڀاات خٿڄلدٳ٨ااص ٫ڀاات هٜدثٜاا د.  ط  ؤا يټااوا ٿااًي د ڃااوخَي هدٛااص  -

يجد  نٸاد٢ ٷوط اد.  طظ٠اڄا ځ نٴوٌجد  طٴُ  ڄؼ  خٿڄًييص رإن د خٿ٬يدُٛ يخهځ خٿڄًييص خٿظن ط  
ڃااوخَي خٿڄااًا خإلرًخ٫يااص: خٿظ٬ًييااص  خٿظيااو٪،  خٿڄوٷاا٭،  خٿٜاايد٫دض خإلرًخ٫يااص،  خٿظاادَيى 

 جانث من املحارضج
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ض  خألكاًخغ خٿظان طُٳا٭ ڃٔاظو  ؿاويش  خٿظُخغ،  خٿـدڃ٬دض  ڃُخٻّ خألرلدغ،  خٿڄيدٓازد
 س ٬ٓديش خٿڄوخ٣ييا  خٿـدٌريص ٿټدٳص خٿٴجدض. ٔز  خٿليدل  ط  

-   ٍ  خَ  خٿڄٔظؼڄُيا. خرص ٿټدٳص ُٗخثم خٿڄـظڄ٭ ڃا خٿٔټدا  خٿّ   ؤا طټوا خٿڄًييص ؿ
 خٓظوًخڂ خٿظٸييص ٿُٳ٭ ڃٔظو  ؿويش كيدش خٿيدْ،  ٌٿٽ رظ٤زيٹ ڃٴ وڂ خٿڄًييص خٿٍٻيص. -
برًخ٫ياص ردٿڄًيياص، كياؽ ط٬ظڄاً ٻؼياُ ڃاا خٷظٜاديخض خٿاً پ خٿُٰرياص ٫ڀات   ؿوي ٛايد٫دض -

 ّ خٿڄًا.ڄي  خٿٜيد٫دض خإلرًخ٫يص خٿظن ط  
بُٗخٺ ٻدٳص خٿٴجدض ڃا خٿٔټدا  بيخَخض خٿڄًييص  خٿڄز٫ًيا  خألٷڀيدض  خٿٸ٤د٪ خٿوادٚ  -

 ٳن ٛيدٯص خٿُئيص خٿڄٔظٸزڀيص ٿڀڄًييص.
 ٿڀُر٥ ريا خٿ٬يدُٛ خٿٔدرٸص.  ؿوي خٿلڄدْ ٿً  ٛدن٭ خٿٸُخَ ٳن خٿڄًييص  -

 جت:  ، ط٘ڄځ خٿڄًا خإلرًخ٫يص ؤَر٬ص ڃا ؤٛلدذ خٿڄٜڀلص
ڃيظـاااو خٿڄلظاااو  خإلراااًخ٫ن: ٻ٘اااُٻدض خإلنظااادؾ خٿڄٔاااُكن  خٿٔاااييڄدثن  بنظااادؾ ؤٿ٬ااادذ  -

  خٿڄوٟص  خألِيدء. تٓظًيوجدض خإلنظدؾ  خإلنظدؾ خٿظڀٴّيونن  خٿڄوٓيٸخ  ،خٿټڄزيوطُ
 هاًڃدض خإل٫االڂ خإلٿټظُ نان  ،ٓظ٘ادَخض ٳان خٿظٜاڄيتڃٸًڃو خٿوًڃدض خإلرًخ٫يص: ٻدال -

  خٿٔيدكص خألػُيص  خٿ٬ڄدَش  خٿ٫ًديص  خإل٫الا.
 ڃيظـو خإلرًخ٪ خألٛيځ: ٻةنظدؾ خٿظلٵ خٿيً يص  خٿڀوكدض خٿٴييص  خٿٴيوا خٿزُٜيص. -
 خٿڄ ُؿدنااادض خٿُيدٟااايص  ،ڃٸاااًڃو خٿظـااادَذ خإلرًخ٫ياااص: ٻدٿڄآٔااادض خٿظُخػياااص  خٿؼٸدٳياااص -

 خٿ٬ُ ٞ خٿٔيدكيص.   ، خٿؼٸدٳيص
ا ؤا ٿڀڄًييااص ٷدرڀيااص ٻزيااُش  رظ٤زيااٹ ڃٴ ااوڂ خٿڄًييااص خإلرًخ٫يااص ٫ڀاات ڃټااص خٿڄټُڃااص طزااي  

ُ   131ٿظټوا ڃًييص برًخ٫يص،  ٌٿٽ ڃاا هاالپ  ٿڀڄاًا خإلرًخ٫ياص يڄټاا ڃاا هالٿ اد  خڃاٗا
ؤا َئيااص بٿاات خٿااُر٥ راايا آَخء ؤٛاالدذ خٿڄٜااڀلص.  ٳاان خٿوظاادڂ ؤٗاادَ ي. ٓاا٬يً خٿ٬ڄااوي  

 يص خٿڄًا خإلرًخ٫يص.بٓظُخطيـطظوخٳٹ ڃ٭  2131ٿ٬ُريص خٿ٬ٔوييص خٿڄڄڀټص خ
 :ٿڀُؿو٪ ٿڀڄلدُٟش ٫ڀت خٿُخر٥ https://bit.ly/2YrPjgY 
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 "خٿٴ٬دٿيص خٿؼدٿؼص: ڃلدُٟش ر٬يوخا: "خٿڄًا خٿٍٻيص: كڀوپ َٷڄيص ٿڄٔظٸزځ ؤٳ٠ځ: 
ً   ٷ٠اايص خٿزيجااص ٳاان خٿڄٔااظٸزځٳاان ب٣اادَ  ڂ خٿ٘ااُيٽ ٷاا

 & Mckinseyخٿڄٔد٫ً ٳن ُٗٻص ڃدٻيّ  آنً ٻوڃزدنن 
Company .٫زً خٿٸديَ ٿڄ٭ ڃلدُٟش ر٬يوخا: "خٿڄاًا  ؤ

ٶ ٳي ااد ط٤ااُ  "، خٿٍٻيااص: كڀااوپ َٷڄيااص ٿڄٔااظٸزځ ؤٳ٠ااځ
بٿت ؤجڄيص خٿي وٞ ردٿڄًا خٿٍٻيص خٿظن ط٬ظزُ ڃي٨وڃص 

 ٫ُٞ خٿاًٻظوَ ٿڄا٭ يَخٓاص ڃيًخنياص ٗاڄڀع  .ڃظټدڃڀص
پ بٿاات ڃااًا ٌٻيااص ٫ڀاات ڃًييااص ٿظٸٜاان طااإػيُ خٿظلااو   61

 ؿااوي  :كياادش خٿياادْ،  خٿظاان ؤٳ٠ااع بٿاات نظاادثف ؤجڄ ااد
هٜوٛاايص ٿټااځ ڃًييااص طٔااظوؿس ٓيدٓاادض ڃوظڀٴااص 
ٿظلٔيا نو٫يص خٿليدش،  خٿلدؿص بٿت ه٥٤ هدٛص كٔس 

اا اا ُ ڃـاادال  وٳ  ط٤ڀ٬اادض ٓااټدا خٿڄااًا،  ط  ااد  ڃَكز  د ٴظوك 
  ً  خ ٿظ٤ويُ خٿڄًا ٳن خٿڄـدپ خٿزيجن.  خ٫
  ً ًّ ؤا  ٫زااً خٿٸااديَ ي ي. ٗاا ٫ڀاات ؤا خٿڄااًا خٿٍٻيااص ال راا

  ً ٌخطااه  ٿاايٕ  يټااوا ڃُٻااّ خجظڄدڃ ااد خإلنٔاادا ٳاان كاا
 ًّ خٿظټيوٿوؿيااد، ٳڀټااځ ڃًييااص هٜاادثٝ  خكظيدؿاادض ال راا
ڃااا طڀزيظ ااد ڃااا ؤؿااځ طلٔاايا كياادش خإلنٔاادا، ٻدٿزييااص 

بٿات ٗاُخٻص  دخٿظلظيص خٿُٷڄيص  ٗازټص خٿڄ٬ڀوڃادض،  ي٫ا
كٸيٸياااص رااايا ؿڄيااا٭ خأل٣اااُخٲ  هدٛاااص رااايا خٿٸ٤اااد٪ 

بٿاات ؤجڄيااص  د  ٠ااخٿلټااوڃن  خٿٸ٤ااد٪ خٿواادٚ.  ؤٗاادَ ؤي
خٓااظ٬ڄدپ خٿظټيوٿوؿيااد رد٫ظزاادَ ؤا  ط٘ااـي٭ خألٳااُخي ٫ڀاات

خٿڄااًا خٿٍٻيااص رةڃټدن ااد طلٸيااٹ ٷيڄااص ڃ٠اادٳص ٫ڀاات ڃٔااظو  خٿٜاالص  ي٫اات خٿظوخٛااځ 
خ بٿت ؤا    ُ ًّ  خالؿظڄد٫ن،  طوٳيُ خٿوٷع  خٿڄدپ  هڀٹ خٿو٧دثٵ، ڃ٘ي خٿظٸاًڂ  خٿظٰيياُ ال را

د  ؤا ئظ ًٲ خإلنٔدا رد٫ظزدَ خٿظٸييص  ٓيڀص    ر٬ييه.ٳن هًڃص خإلنٔدنّيص  ٿئع جًٳ 

 :ٿڀُؿو٪ ٿڀڄلدُٟش ٫ڀت خٿُخر٥ https://bit.ly/2YDC0Fd 
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  :خٿڄ٨دجُ خالؿظڄد٫يص ٿڀڄٔظٸزځ 2-7
ردٿڄـااادپ خالؿظڄاااد٫ن رټاااځ طٴدٛااايڀه  2131خجظڄاااع َئياااص خٿڄڄڀټاااص خٿ٬ُرياااص خٿٔااا٬وييص 

ٳن ٧ځ خٿظٸييادض خٿلًيؼاص،  ڃټوندطه، هدٛص ٳيڄد يظ٬ڀٹ روٟ٭ خإلنٔدا ٳن خٿڄٔظٸزځ 
ٿڄد يلڄڀول ڃا ڃٸوڃادض ٿڀي اوٞ ردٿً ٿاص  خٿڄٔادجڄص  ؛  ٟ٭ خٿ٘زدذ ر٘ټځ هدٚ

 ٳن طيڄيظ د. 
 2118ٿاٍخ ٻادا خٿـدناس خالؿظڄاد٫ن ڃاا ؤجات خٿڄـادالض خٿظان خجاظت ڃيظاً  ؤٓازدَ خٿاً ٿن 

 ڃا هالپ خٿٴ٬دٿيظيا خٿظدٿيظيا:  درڄيدٷ٘ظ 
 نٔدا ٳن خٿڄٔظٸزځ"خٿٴ٬دٿيص خأل ٿت: ڃلدُٟش ر٬يوخا: "خإل: 

ؤٓظدٌ خٿٴڀٔٴص  خٿًَخٓدض خٿڄ٬دُٛش رـدڃ٬ص نوخٻ٘او٢  2118ي٫د ڃيظً  ؤٓزدَ خٿً ٿن 
 جاو ؤكاً خٿڄ ظڄايا ردٿٴڀٔاٴص  روٟا٭ خإلنٔادا ٳان  ،ي. ٫زً"  ٿً ؤردل جڃا ڃوَيظدنيد 

خٿڄٔظٸزځ خٿظٸين، إلٿٸادء ڃلدٟاُش ر٬ياوخا: "خإلنٔادا ٳان خٿڄٔاظٸزځ"، ؤٗادَ ٳي اد بٿات 
إلنٔاادا ٳاان خٿڄٔااظٸزځ خٿظٸياان ٳاان ٧ااځ خٿظٸييااص  خٿاااٍٻدء خالٛاا٤يد٫ن  بنظُنااع  ٟاا٭ خ

 خألٗايدء  طلًيدض خٿزيجص  خٿ٤دٷص.
 "خٿٴ٬دٿيص خٿؼدنيص:  َٗص ٫ڄځ ر٬يوخا: "خٿ٘زدذ  خٿڄٔظٸزځ: 

طاات طي٨اايت  َٗااص ٫ڄااځ ر٬يااوخا:  2118ٟااڄا ٳ٬دٿياادض ڃاااطڄُ ڃيظااً  ؤٓاازدَ خٿااً ٿن 
ن ٳاان خٿڄٔااظٸزڀيدض ردالطلاادي خٿ٬اادٿڄن ٓاظُخطيـؤيخَجااد خٿوزيااُ خإل ،"خٿ٘ازدذ  خٿڄٔااظٸزځ"

ش طٔادئالض كاوپ  ،خٿًَخٓدض خٿڄٔظٸزڀيص ًّ ؤ. ڃدؿييوْ ؿوَؿځ.  ٣ُكع جاٍل خٿوَٗاص ٫ا
 ٻيٴياااص خٿوٟااا٭ خٿڄؼااادٿن  ،هٜااادثٝ ٗااازدذ خٿياااوڂ  ٻيٴياااص خالٓاااظٴديش ڃاااا ٣دٷااادط ت

 ٿڀڄٔظٸزځ. 
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  ٳن خٿڄٔظٸزځ"خٿٴ٬دٿيص خأل ٿت: ڃلدُٟش ر٬يوخا: "خإلنٔدا: 
ؤٓاااااظدٌ  2118ي٫اااااد ڃيظاااااً  ؤٓااااازدَ خٿاااااً ٿن 

خٿٴڀٔاااااٴص  خٿًَخٓااااادض خٿڄ٬دٛاااااُش رـدڃ٬اااااص 
 ،نوخٻ٘و٢ ي. ٫زاً"  ٿاً ؤرادل جڃاا ڃوَيظدنياد 

 جاااااو ؤكاااااً خٿڄ ظڄااااايا ردٿٴڀٔاااااٴص  روٟااااا٭ 
خإلنٔااااادا ٳااااان خٿڄٔاااااظٸزځ خٿظٸيااااان، إلٿٸااااادء 
ڃلدٟااُش ر٬يااوخا: "خإلنٔاادا ٳاان خٿڄٔااظٸزځ"، 
ؤٗدَ ٳي اد بٿات ؤا يَخٓاص ڃوٟا٭ خإلنٔادا ٳان 
خٿڄټاادا خٿڄالثاات ڃااا خٿڄٔااظٸزځ خٿظٸياان ي٬ظزااُ 
ڃاااا خٿڄوٟاااو٫دض خٿڄ ڄاااص ٳااان ٧اااځ خٿظٸيياااص 

طلًيدض  خٿاٍٻدء خال٤ٛيد٫ن  بنظُنع خألٗايدء  
خٿزيجاااص  خٿ٤دٷاااص،  ؤ ٟاااام ؤناااه يڄټاااا خ٫ظزاااادَ 
خإلنٔاااادا ٳاااان ٧ااااځ خٿؼااااوَش خٿظٸييااااص خٿلًيؼااااص 
خٿظٸااااادء ٿڀاااااٍٻدء خال٤ٛيد٫ااااان  خٿ٤ٴاااااُش ٳااااان 

ض خٿؼاااااوَش ٿوؿيااااد. ٳٸااااً ؤي  وطٸييااااادض خٿزيوطټي
خٿُٷڄيااااص كٔااااس ٷوٿااااه بٿاااات طٰييااااُ خٿي٨اااادڂ 

ڃاد  كياؽ با   ،خٿڄ٬ُٳن ٿعنٔادا  طٸييااً كُيظاه
ً  ن٬ي٘ااه خٿياا ن ديااص خٿظاادَيى رااځ ن ديااص  وڂ ال ي٬ااا

خٿـُٰخٳيد، نظيـص خٿؼوَش خٿظٸييص خٿظن ٓدجڄع ٳن طٰيياُ ٗټځ خٿڄًا خٿظان يڄټا ؤا طوؿً 
  ال ڃټدا ٿ د.  ،ٳان ٻځ ڃټدا

  بٿت طٰييُ نڄ٥ خٿظًريُ خٿـڄد٫ن ٿڀوؿوي خإلنٔادنن رُؿاو٪  ؤ ٟم ي.  ٿً ؤردل ؤا ٌٿٽ ؤي  
 خٿظُكځ ر٬ً ٷاُ ا ڃاا خالٓاظٸُخَ خٿ٬ڄُخنان.  ڃاا جياد راًؤ خإلنٔدا بٿت ؤٓڀوذ خالنظٸدپ 

ا د،  خٿظان ال خٿلًيؽ خٿڄظّخيً ٫ا كُٻص خٿ ـُخض خٿزُ٘يص خٿټؼيٴص خٿظن ي٘ا ًجد خٿ٬ادٿت كدٿي 
ٿ اد هڀٴيادض ٫ڄيٸاص  كياؽ با  يڄټا خهظّخٿ د ٳن خٿڀـوء خال٤ُٟخَ  ڃا خٿلاُ ذ  خٿٴٸاُ، 

َجد ٿڀڄټادا  ٟاز٤ د ٿڀ٬الٷادض خٿز٘اُيص و  طظ٬ڀٹ ر٤زي٬ص خٿؼوَش خٿُٷڄيص خٿُخجيص ٳان طٜا
 هدَؾ كً ي خأل٣ُ خٿظي٨يڄيص خٿظٸڀيًيص ٿالؿظڄد٪ خٿڄًنن. 

ٓاظټوا ٿلاوخٿن  2141 يٍجس خٿوزُخء ٳن خٿ ـُش بٿت ؤا كُٻص خٿ ـاُش ڃاا جياد بٿات ٫ادڂ 
ػيُخض ٻزيُش ٫ڀت جويص خٿڄـظڄ٬دض  خألٳُخي.  جيد ٣اُق إڃد ٓياي  بٿت ط جو ڃڀيدَ ٳُي، 

َ  خٿڄٔاظٸزڀن، خكوپ ٗټځ خٿڄًييص ٳن خٿڄٔظٸزځ  ٗټځ خٿلټت  خٿظي٨يت خإلي طٔدئال  
ؤٓڀوذ خٿلوٻڄص خٿظٸڀيًيص خَطز٥ ردٿڄ٬دييُ خٿڄټدنيص خٿّڃدنيص خٿؼدرظاص، ٻڄاد طٔادءپ  كيؽ با  

٭ ؤا يوظٴن ٫ًي ٻزيُ ڃا خٿڄ اا ٳان ظوٷ  ٫ا ٗټځ خٿڄ ا ٳن ڃـظڄ٭ خٿڄٔظٸزځ كيؽ ي  

 د. عتدهللا ولد آةاه
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ڄص ؿوجُياص ٳان خٿڄٔاظٸزځ؟  ڃاد جاو خٿ٘اټځ خٿاٍ  خٿڄٔظٸزځ،  جځ ٓيټوا ٿڀ٬ڄځ ٷي
 ٓظټوا ٫ڀيه ڃـظڄ٬دض خٿٴُخٮ؟

ٻڄد ٣ُق ي.  ٿً ؤردل ٳټُش طلٔيا خٿيو٪ ٳن هٜدثٝ خإلنٔادا خٿوَخػياص  خٿّياديش خٿيو٫ياص 
ٗدَ بٿت ؤا جٍل ؤٳن ٫ڄُ خإلنٔدا ردٿظٰڀس ٫ڀت خألڃُخٞ  خٿ٘يووهص  ڃلدَرص خٿڄوض،  

 ،ياادپ خٿ٬ڀڄاان رااځ جاان كٸاادثٹ ؿڀيااص ٫ڀاات خألَٞخٿظلااوالض ٿئااع ٓااييدَيوجدض ڃااا خٿو
اي  يدض رلاؽ ٫ڀڄان  خٓا٭ ٓظُخطيـ ڃديش إل ٹ ٫ڀياه خٿټؼياُ ڃاا خألڃاوخپ.  ٓاي٤ُق جاٍخ يٴ 

خٿظ٤وَ بٗټدٿيدض ڃ٬ٸًش روٜوٚ ط٬ُيٵ خإلنٔادا ٿيٴٔاه ٓاوخء رادٿڄٴ وڂ خألَٓا٤ن 
َخيش خٿٸًيت ڃاا ڃي٨اوَ خٿٸايت خٿ٤زي٬ياص ؤ  خٿظ٬ُياٵ خٿظوكياً  خٿاًيين ؤ  ڃاا ڃي٨اوَ خإل

 خٿلُش.
 Deus Homo ٳان ٻظدراه ر٬ياوخاَ   ُخخٿ ؤٗدَ ي.  ٿً ؤردل بٿت ڃٸوٿص خٿزدكؽ يوٳدپ نوق 

ُ  د طلدٿٴ  ؤا خٿزُ٘يص ط٘ ً كدٿي    ؤا خٿز٘اُيص ٳان  ،ٿاص خٿظٸيياصخ ٳن ٫الٷاص خإلنٔادا ردود ٻزي
ٓ  ٣وَ طلو    د ٫ڀت ٫ٸس ٣زي٬ص خٿوؿوي خإلنٔادنن ٳان ؿوخنزاه خٿڄوظڀٴاص. ٳاةٌخپ ٓيٸڀس َؤ

ٻدنع كُٻص خٿلًخػص خأل ٿت ٷدڃع ٫ڀت طلدٿٵ خٿ٬ڀت  خإلنٔادا ڃاا ؤؿاځ طټاُيٕ ٓاي٤ُش 
خٿيوڂ جاو خنزؼادٶ راوخيَ  پ خٿ٨دجُٳةا خٿظلو   ؛خإلنٔدا رٍٻدثه خٿٴټُ  خٿويدٿن ٫ڀت خٿ٤زي٬ص

٫ڀت خن يدَ جاٍخ خٿظلادٿٵ نظيـاص ٿ٤زي٬اص خٿؼاوَش خإلٿټظُ نياص خٿزيوٿوؿياص خٿـًياًش خٿظان ڃاا 
ٓاي٤ُش خإلنٔادا ر٬اً ؤا  اٿاص خٿٍٻياص ٫اجو هُ ؾ خو ،پ ڃلوَ ن بٿت طلو  ٴ٠  ٗإن د ؤا ط  

 َ  خٿٸوش. د ٳن خٿٍٻدء  خٿظٜو  ؤٛزلع طظٴوٶ ٫ڀيه ٻڀي  
 خ٫ظزُ ي.  ٿً ؤردل ؤا خٿؼوَش خٿظٸييص خٿؼدنياص َٯات ؤجڄيظ اد ٳان كيادش خإلنٔادا بال ؤن اد ط٤اُق 

ًّ ڃكيؽ بن  طلًيدض نو٫يص ط٤دپ خإلنٔدا رٍخطه،  ا خٿـڄ٭ ريا طٴادئپ خإلَخيش  ط٘ادئڂ ه ال ر
زاځ خٿلټوڃادض ط٠از٥ بٿات  ٟا٭ آٿيادض ڃاا ٷ   دخٿ٬ٸځ ٻڄد يٸوپ خٿٴيڀٔوٲ ٻادن٥،  ي٫ا

بٿات ٟاُ َش خالجظڄادڂ  د٫ڀات  ؿاوي خإلنٔادا، ٻڄاد ي٫ا دكً ي خٿظٸييص  خٓظ٬ڄدالط د كٴد٧  
 ٿاً  رً َ خألُٓش ٳن طي٘جص خأل٣ٴادپ  خٿ٘ازدذ الَطزاد٢ خألڃاُ رظيڄياص خألٳااُخي.  خ٫ظزاُ ي.

ؤردل ؤا ٳظُش خٿڄٔظٸزځ طټاوا ٳان ٣اوَ خالنظ ادء بٌخ خنظ اع خٿٴاوخَٶ رايا خإلنٔادا  خوٿاص، 
دٻڄد ؤا كُيص خإلنٔدا ڃ ًيش ردٿّ خپ بٌخ خ٫ظزُندل ٻدث  .دآٿي   ي 

 ڄلدُٟش ٫ڀت خٿُخر٥:ٿڀُؿو٪ ٿڀ https://bit.ly/2LY3KT1 
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 "خٿٴ٬دٿيص خٿؼدنيص:  َٗص ٫ڄځ ر٬يوخا: "خٿ٘زدذ  خٿڄٔظٸزځ: 
ن ٳاان ٓااظُخطيـ٣ااُق خٿوزيااُ خإل ،ٳاان  َٗااص ٫ڄااځ طلااع ٫يااوخا: "خٿ٘اازدذ  خٿڄٔااظٸزځ"

 خٿًَخٓاااادض خٿڄٔاااظٸزڀيص ؤ. ڃاااادؿييوْ ؿوَؿاااځ ٫ااااًش  خٿڄٔاااظٸزڀيدض ردالطلاااادي خٿ٬ااادٿڄن 
طٔدئالض كوپ هٜدثٝ ٗزدذ خٿيوڂ  ٻيٴياص خالٓاظٴديش ڃاا ٣دٷادط ت  ٻيٴياص خٿوٟا٭ 

ا ا ً ؤ. ڃادؿييوْ ٫ڀات ؤا خٿ٘ازدذ خوا  خٿڄؼدٿن ٿڀڄٔظٸزځ.  ؤٻ  د  ؤٻؼاُ ؤٛازلوخ ؤٻؼاُ خنٴظدك 
 ڃيځ  ،٫ا خٿ٘زدذ ٳن خٿڄدٟن ٿٔ وٿص خالطٜدپ ٫زُ  ٓدثځ خٿظوخٛځ خالؿظڄد٫ن ػٸدٳص  

 خٿ٘زدذ ٿڀٔٴُ ڃا ؤؿځ خٿظًَيزدض  خٿظ٤و٪ ٳن ڃوظڀٵ خٿڄـدالض. 
ط٘ټيځ خٿڄ٘دَٻيا ٳن ػالغ ڃـڄو٫دض، ٣اُق ٫ڀي اد ؤ. ڃادؿييوْ ػالػاص ؤٓاجڀص   ٷً طت  

 جن:
رةؿُخء ٫ٜاٵ ٌجيان  طٸاًيت ڃد جن هٜدثٝ خٿ٘زدذ خٿيوڂ؟ كيؽ ٷدڃع ٻځ ڃـڄو٫ص  -

اڃٸظُكدض ؿڄد٫يص ٿظ٬زياُخض ط   خٷظُخك اد ٳان جاٍل  ځ خٿ٘ازدذ.  ڃاا خٿظ٬زياُخض خٿظان طات  ڄؼ 
خٿوَٗص كوپ خٿ٘زدذ: ٷديش خٿڄٔظٸزځ، خٿ٤دٷص خٿڄظـًيش، خالنٴظدق ٫ڀات خٿ٬ادٿت، خٿواوٲ 

 ت. ڃا خٿڄٔظٸزځ، خٿظٴټيُ خٿڄٔظٸځ، خالرظټدَ  ٫ُٓص خٿظ٬ڀ  
٤دٷااص خٿظاان يڄظڀټ اد خٿ٘اازدذ ٳاان خٿيٸدٗادض كااوپ خٿڄٔااظٸزځ؟ ٻياٵ يڄټااا خٓاظٰالپ خٿ -

كياااااؽ يخَض خٿڄيدٷ٘ااااادض رااااايا خٿڄ٘ااااادَٻيا كاااااوپ ط٤ڀ٬ااااادض خٿ٘ااااازدذ  ٣ڄوكااااادط ت 
ڃاا خٿٸ٠اديد خٿظان طات  خٿڄٔظٸزڀيص،  خٿٸ٠ديد خٿظن ي٬ظزُ ن د ٌخض ؤ ٿوياص ردٿئازص ٿ ات. 

  خٿو٧دثٵ خٿڄٔظٸزڀيص.، خٿظٸييص ٳن خٿڄٔظٸزځ ، ٣ُك د 
ڃد جو خٿ٘ټځ خٿٍ  يڄټا ؤا يټوا ٫ڀيه خٿوٟ٭ خٿڄؼادٿن؟ كياؽ طڄاع خٿڄيدٷ٘ادض كاوپ  -

خٿو٤وخض خٿٸديڃص خٿظن يـاس ٫ڀات خٿ٘ازدذ خطزد٫ اد ڃاا ؤؿاځ طلٸياٹ ٣ڄوكادط ت.  طڄاع 
 خإلٗدَش بٿت ؤجڄيص َيديش خأل٫ڄدپ  خٿظ٬د ا ريا خٿٸ٤د٫يا خٿ٬دڂ  خٿودٚ. 

  ُ غ  ڃيدٷ٘اص خٿيظادثف ڃا٭ خٿڄ٘ادَٻيا خ طت ٫ُٞ ڃد طوٛاڀع بٿياه خٿڄـڄو٫ادض خٿاؼال ؤهي
 ٳن خٿڄـڄو٫دض خألهُ .

  :ٿڀُؿو٪ ٿوَٗص خٿ٬ڄځ ٫ڀت خٿُخر٥https://bit.ly/2ywlWur 

 
 جانث من ورشح العمل
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 :ڃٔظٸزځ خٿو٧دثٵ ٳن ٧ځ خٿظٸييدض خٿلًيؼص 2-8
ااط   َ   2131ځ َئيااص خٿڄڄڀټااص خٿ٬ُريااص خٿٔاا٬وييص ڄؼ  خ ٿالنظٸاادپ ڃااا خال٫ظڄاادي ٫ڀاات خٿاايٴ٥ ب٣ااد

پ بٿات ڃـظڄا٭ ٷادثت ٫ڀات ر٘ټځ ؤٓدٓن بٿات خال٫ظڄادي ٫ڀات ڃاوخَي كيوياص ؤهاُ ،  خٿظلاو  
 طٸوياص  ط٘اـي٭ خٿٸ٤اد٪  ،ه طو٣يا خٿياً خٿ٬دڃڀاص خٿٔا٬وييصخٿڄ٬ُٳص.  يظ٤ڀس جٍخ خٿظوؿ  

  ّ خٿو٧ادثٵ خ ٿظوٿياً  ٧ادثٵ ؿًياًش، ردإلٟادٳص بٿات طاو٣يا جاٍل خٿودٚ ٻان يٜازم ؿادج
ًّ  رااًال   خٿٴـااوش راايا  ڃااا خال٫ظڄاادي ٫ڀاات خٿوخٳااًيا.  ٷااً ؤ ٟاالع خٿُئيااص خٿٔاا٬ن بٿاات ٓاا

ڃوُؿدض خٿظ٬ڀيت خٿ٬دٿن  ڃظ٤ڀزدض ٓوٶ خٿ٬ڄځ، ٳيڄد يظ٬ڀاٹ رو٧ادثٵ خٿڄٔاظٸزځ ٳان 
 ٧ځ خٿظٸييدض خٿلًيؼص. 

 ڄاص ڄٿٍخ ٻدا ڃوٟو٪ ڃٔظٸزځ خٿو٧دثٵ ٳن ٧ځ خٿظٸييدض خٿلًيؼص ڃا خٿڄوٟو٫دض خٿ
 ڃا هالپ خٿٴ٬دٿيظيا خٿظدٿيظيا: 2118ندٷ٘ د ڃيظً  ؤٓزدَ خٿً ٿن خٿظن 
  :ؿڀٔص نٸدٖ ر٬يوخا: "ڃٔظٸزځ خٿو٧دثٵ"خٿٴ٬دٿيص خأل ٿت: 

طااات طي٨ااايت ؿڀٔاااص ر٬ياااوخا: "ڃٔاااظٸزځ خٿو٧ااادثٵ"  2118زدَ خٿاااً ٿن ٳااان ڃااااطڄُ ؤٓااا
رُثدٓاااص خٿڄاااًيُ خٿڄٔاااد٫ً ٿ٘اااُٻص ڃااادٻيّ  ؤ. يياااُٺ ٗاااد طَّ،  ڃ٘ااادَٻص ٠٫اااو ڃـڀااإ 

د  ٫ڄياااااً ٻڀيااااص خٿ يًٓاااااص خٿٔااااادرٹ ٳاااان ؿدڃ٬اااااص خٿـاااااوٲ ي. كدڃاااااً درٸ  خٿ٘ااااوَ  ٓااااا
ُثيٕ خٿظيٴياااااٍ  ٿ٘اااااُٻص طااااادي ٿڀواااااًڃدض خٿڀوؿٔاااااظيص  ندثاااااس َثااااايٕ خٿ٘اااااُخَ ،  خٿااااا

 ندثاااس خٿاااُثيٕ ٿ٘اااُٻص طټدڃاااځ  خٿڀـياااص خٿظـدَياااص ٳااان ٯُٳاااص خٿُيااادٞ ؤ. هدٿاااً خٿزاااوخَي ،
ااااخٿٸدر٠ااااص ؤ. ٫زيااااُ خٿ دٗااااڄن،  خٿ٘ااااُيٽ خٿڄ    ٓ خٿڀـيااااص ٕ ٿ٘ااااُٻص خٿُيجااااص  ٠٫ااااو ا

ڄااادا ؤ. ٫ڄاااُ  خالٓظ٘ااادَيص ٿڀزُنااادڃف خٿاااو٣ين ٿظيڄياااص ڃ ااادَخض خٿ٘ااازدذ ٳااان ٓاااڀ٤يص ٫ 
خٿلااااادَػن.  ٣ُكاااااع جاااااٍل خٿـڀٔاااااص ٫اااااًش طٔااااادئالض كاااااوپ ٗاااااټځ خٿو٧ااااادثٵ ٳااااان 
خٿڄٔاااااظٸزځ،  ي َ خٿـدڃ٬ااااادض ٳااااان خإليٴااااادء رڄظ٤ڀزااااادض ٓاااااوٶ خٿ٬ڄاااااځ ٳااااان ٧اااااځ 

ًڂ طوخٻاااس ٣اااُق كڀاااوپ ڃٔاااظٸزڀيص ٿڄ٘اااټڀص خٿز٤دٿاااص  ٫ااا خٿظٸييااادض خٿلًيؼاااص، ٻڄاااد طااات  
ڃ اااااادَخض خٿ٬اااااادڃڀيا ڃاااااا٭  ٧اااااادثٵ خٿڄٔااااااظٸزځ،  طلًيااااااً خٿڄ اااااادَخض خٿڄٔااااااظٸزڀيص 

 خٿڄ٤ڀورص.
 ٻياٵ ئا ت خٿظ٤اوَ ٳان طلوياځ 3.1ڃلدُٟش ر٬يوخا: "خٿڄـظڄ٭ خٿؼدنيص:  خٿٴ٬دٿيص :

 :ڃٔظٸزځ خٿو٧دثٵ" -خٿڄـظڄ٭
طات طي٨ايت ڃلدٟاُش ر٬ياوخا: "خٿڄـظڄا٭  2118ٳن ٓيدٶ ڃوُؿدض ڃيظً  ؤٓزدَ خٿاً ٿن 

ؤٿٸدجااد ؤكااً َ خي  ،ڃٔااظٸزځ خٿو٧اادثٵ" -ٻيااٵ ئاا ت خٿظ٤ااوَ ٳاان طلويااځ خٿڄـظڄاا٭: 3.1
  ً غ ٳي ااد ٫ااا ٗااُٻص ڃاادٻيّ  خٿڄ ظڄاايا رظاا٫ًيت خٿٸ٤ااد٪ خٿواادٚ ؤ. ٣اادَٶ ڃيٜااوَ، طلاا

ڃٔظٸزځ خٿو٧دثٵ  ي َ خٿلټوڃدض  خٿُ٘ٻدض ٳن جٍخ خٿڄـدپ،   ؿه ر١٬ خٿظوٛايدض 
ظن طلٜځ ٳن خٿ٬دٿت رٜوَش ٻزياُش ٿڀٸ٤د٫يا خٿ٬دڂ  خٿودٚ ڃا ؤؿځ ڃوخٻزص خٿظٰيُخض خٿ

 ٳن خٿظٸييص.
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  :ؿڀٔص نٸدٖ ر٬يوخا: "ڃٔظٸزځ خٿو٧دثٵ"خٿٴ٬دٿيص خأل ٿت: 
ٳن ؿڀٔص ر٬يوخا: "ڃٔظٸزځ خٿو٧دثٵ" رُثدٓص خٿڄًيُ خٿڄٔد٫ً ٿُ٘ٻص ڃدٻيّ  ؤ. يياُٺ 

  جن:  ،رديَ ر٤ُق ػالػص ؤٓجڀص َثئيص كوپ ڃٔظٸزځ خٿو٧دثٵ ،ٗد طَّ
ڃاد جاو كـات خأل٫ڄادپ خٿظان يڄټاا  ،٫ڀات خٿ٬ڄاځ خٿاٍ  نٸاوڂ راه؟ ؤ ڃد جو طاإػيُ خٿظٸيياص  -

 ڃيټيظ د ٫ا ٣ُيٹ خٿُ روطدض ؤ  خٿٍٻدء خال٤ٛيد٫ن؟
ڃااد جااو طااإػُ ٌٿااٽ ٫ڀاات ٓااوٶ خٿ٬ڄااځ؟ ؤ  جااځ ٓاايٴٸً ر٬اا١ خٿو٧اادثٵ ؤ  نٔااظلًغ  -

  جځ ٓظظٰيُ خٿو٧دثٵ؟ ؟ ٧دثٵ ؿًيًش
ڄ اد ٳان ٫ڀات خألٳاُخي ط٬ڀ  ٫ڀت خٿڄ ادَخض؟ ؤ  ڃاد جان  خٿڄ ادَخض خٿظان يـاس  خٿظإػيُڃد جو  -

خٿل٠اادنص  خٿڄًَٓااص؟  ڃااد جاان خٿڄ اادَخض خٿـًيااًش خٿظاان يـااس ٫ڀاات خٿڄڀظلٸاايا رٔااوٶ 
 ڄ د؟خٿ٬ڄځ ط٬ڀ  

ٟااڄا خٿ٘ااُخٻص خٿڄ٬ُٳيااص خٿلٜااُيص ٿ٘ااُٻص ڃاادٻيّ  ڃاا٭ ڃيظااً   - خٓااظ٬ُٞ ؤ. ٗااد طَّ 
ُ   -ؤٓزدَ خٿً ٿن ً  خ ڃ ڄ  طٸُي ص جاٍخ ڂ هالٛاد ٿُ٘ٻص ڃدٻيّ  كوپ ڃٔاظٸزځ خٿو٧دثاٵ،  ٷا

 خألٓجڀص خٿؼالػص خٿٔدرٸص ٻڄد يڀن:  اخٿظٸُيُ خٿٍ  يـيس ٫
% ڃاا جاٍل 61جيدٺ ٫ًي ٷڀيځ ڃا خٿو٧دثٵ خٿظن يڄټا ڃيټيظ د ر٘ټځ ٻدڃاځ، ٯياُ ؤا  -

 % ڃا خألن٤٘ص خٿڄڄيټيص. 31خٿو٧دثٵ طظ٠ڄا ٫ڀت خألٷځ 
% ڃا ؿڄي٭ ؤن٘ا٤ص خٿ٬ڄاځ خٿ٬دٿڄياص يڄټاا ڃيټيظ اد ڃاا هاالپ 51ٳن خٿڄظو٥ٓ خٿ٬دڂ  -

 د. طٸييدض ڃوؿويش كدٿي  
 د ٿڀٸ٤د٪  نو٪ خٿ٬ڄځ ٫ڀت خٿڄٔظو  خٿ٬دٿڄن.ٓوٲ يوظڀٵ طإػيُ خٿڄيټيص طز٬   -
ُ   ُ  طإػيٓوٲ يټوا ٿڀڄيټيص  -  ٫ڀت نو٫يص خٿڄ دَخض خٿڄ٤ڀورص.  ٻزي

د  ٫ڄياً ٻڀياص خٿ يًٓاص خٿٔادرٹ ٳان ؿدڃ٬اص  ٳن ڃًخهڀص ٿ٠٬او ڃـڀإ خٿ٘اوَ  ٓادرٸ  
ڃاا  -خٿو٧ادثٵ: ي َ خٿـدڃ٬اص  خٿلدؿاص خٿڄلڀياص خٿـوٲ ي. كدڃً خٿُ٘خَ  كوپ "ڃٔاظٸزځ

ٻدنااع خٿڄااديش خٿواادڂ ٳاان ٫ٜااُ خٿَّخ٫ااص جاان  ٳاان كااياا ؤنااه رااي   ،خٿڄدٟاان بٿاات خٿڄٔااظٸزځ"
خألَٞ  ٳاان ٫ٜااُ خٿٜاايد٫ص جاان خٿلًيااً، ٳااةا خٿڄااديش خٿواادڂ ٳاان ٫ٜااُ خٿڄ٬ڀوڃاادض جاان 

ؿاادءض ٳاان  .  ؤٗاادَ ي. خٿ٘ااُخَ  بٿات خٿظوؿ اادض خٿ٬دٿڄيااص خٿڄٔاظٸزڀيص خٿظاانDataخٿزيدنادض 
  ً طٸيياص ٳان طٸاًيت خٿواًڃدض  ځ ػاوَش  ٘ټ  ي ٓز٬ص خرظټدَخض ط  طٸُيُ ٿڀزيٽ خٿً ٿن،  خٿٍ  ك

  جن:  ،ردٿڄًا ٫ڀت ڃٔظو  خٿ٬دٿت ڃٔظٸزال  
 ٗزټدض خٿ٬دٿت خٿڄلڄوپ ڃا خٿـيځ خٿودڃٕ. -
 طٸييص خٿزڀوٺ ط٘يا. -
  خٿزيدندض خٿ٠وڄص. ،ت خوٿنخٿظ٬ڀ   -خٿٍٻدء خال٤ٛيد٫ن -
 خٿٸيديش.خٿٔيدَخض ٌخطيص  -
 خٓظټ٘دٲ خٿٴ٠دء رظټڀٴص ڃيوٴ٠ص جخألٷڄدَ خٿٜيد٫يص خٿٰٜيُش . -
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 خٿڄًٳو٫دض خٿُٷڄيص. خٿٸيدٓدض خٿليويص  خٿ ويص خٿُٷڄيص  -
 خٿ٤دثُخض خٿڄّٔيُش.  -

 طياااد پ ي. خٿ٘اااُخَ  ڃوٟاااو٪ ؤػاااُ خٿظٸيياااص  بنظُناااع خألٗااايدء ٫ڀااات ٓاااوٶ خٿ٬ڄاااځ  ٫ڀااات 
  ٟ  خٿٍ  يٸوڂ ٫ڀت:  ،خٿ٬ُريص خٿ٬ٔوييص ه خٿڄٔظٸزڀن ٳن خٿڄڄڀټصد خٿظوؿ  خٿڄ دَخض، ٫دَ

 : ڃوخٻزص خٿظوؿ دض خٿ٬دٿڄيص خٿڄٔظٸزڀيص ٻڄُ٘ ٪ ڃًييص "نيوڂ".ؤ ال   -
: ٓيدٓص طو٣يا خٿظٸيياص خٿظان طظ٤ڀاس ٗاُخٻص رايا خٿٸ٤د٫ادض خٿلټوڃياص  خٿٸ٤د٫ادض دػدني   -

 .خٿودٛص

 
 جن  ٧دثٵ  ڃ ا ڃوؿاويش   ؤٗدَ ي. خٿُ٘خَ  بٿت خٿلدؿص خٿڄلڀيص ٿو٧دثٵ ڃٔظٸزڀيص،

اا خ٫ظزُجااد  ٷااً د، ٳاان خٿااً پ خٿٜاايد٫يص  ڃُطز٤ااص رظٸيياادض ٯيااُ ڃظدكااص ٿڀااً پ خٿيدڃيااص كدٿي 
 ٧ااادثٵ ڃٔاااظٸزڀيص طظ٤ڀاااس بيـااادي راااُخڃف ؤ  ڃٔااادَخض طوٜٜااايص ٳااان خٿڄآٔااادض 

اا ه بٿاات طااو٣يا خألٻدييڄيااص ٿڀلٜااوپ ٫ڀاات ڃ اادَخض ڃ٬ييااص ٿظٔاا ت ٳاان خٿظااو٣يا. ٳدٿظوؿ 
د  ٧ي 2131خإلنٴدٶ خٿلټوڃن خٿ٬ٔټُ  رلڀوپ ٫دڂ % ڃا بؿڄدٿن 51  ٛ ياص ٴٓيوڀٹ ٳُ

ؿًيااًش ٿاات طټااا ڃوؿااويش ٳاان خٿڄڄڀټااص ٳاان خٿٔاادرٹ.  يي٤زااٹ جااٍخ ٫ڀاات ڃ٘اادَي٭ ؤهااُ  
ٻڄ٘ااُ ٪ خٿٸًيااص  ڃ٘ااُ ٪ خٿزلااُ خألكڄااُ،  ٫ڀاات خٿٜاايد٫دض خألهااُ  ٳاان ڃـاادپ خٿااً خء 

 ٻيڄد يدض.   خٿزظُ
يوظٴن ٫اًي ڃاا خٿو٧ادثٵ  خٿڄ اا خٿلدٿياص؟ د جو: جځ ٓڃلوَي    ٣ُق ي. خٿُ٘خَ  ٓاخال  

ٳان  دا ؤٗدَ ٳن جٍخ خٿًٜي بٿت ؤا خٿؼوَش خٿٜيد٫يص خٿُخر٬ص  خٿٍٻدء خال٤ٛيد٫ن ٓيظٔزز

 صورج من الجلضح
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اا2131ڃڀيااوا بٿاات ڃڀياادَ  ٧يٴااص ٳاان  811هٔاادَش خٿ٬اادٿت  ا ،  ٿټااا خٿٔاااخپ جيااد جااو ڃ 
 ٓيټوا ٟلديد جٍل خٿؤدَش؟ 

ڃاا هاالپ خٓاظٸُخء خٿڄدٟان ٿڀڄٔاظٸزځ نـاً  هكيؽ بن  ي. خٿُ٘خَ  بٿت خٿظٴدئپ،  د جيد ي٫
ؤا خٿيدْ بردا خٿؼوَش خٿٜيد٫يص ٳن خٿٸُا خٿؼادڃا ٫٘اُ  كظات خٿٸاُا خٿلادٿن كڄڀاوخ نٴإ 

ا ُ  خٿ دؿٕ  خٿظوؿٕ خٿٍ  يلڄڀه خٿز١٬ ٳن  ٷظياد خٿلدٟاُ، ٯياُ ؤا جيادٺ ٻڄ  خ ڃاا د ٻزيا
ٗادَ بٿات ؤڃؼڀاص ؤخٿو٧دثٵ  خٿڄ ا خٿظن ؤكًػظ د كظت  ٷظيد خٿلدُٟ  ڃاد ِخٿاع ڃٔاظڄُش،  

ااا  ٛ د  ٧يٴياااص ٿڀ٘ااازدذ، ڃاااا  خٷ٬ياااد خٿلدٟاااُ، ٻظ٤زيٸااادض ٻاااُيت  ؤ راااُ خٿظااان هڀٸاااع ٳُ
، بٿات ؿدناس ٛايد٫ص خألٳاالڂ خٿٸٜايُش خٿظان ؤ ؿاًض ٸاع يهاال   خٿٔوٗدپ ڃيًيد خٿظان كٸ  

 د ٿعرًخ٪. ڃيدٓز   ٳ٠دء  
 ٳن جٍخ خإل٣دَ طت ٣اُق طٔادئپ كاوپ بڃټدنياص خٓاظڄُخَ جاٍل خٿؼاوَش رايٴٕ خٿاوجف، ڃا٭ 
طيد پ ي َ خٿـدڃ٬دض خٿُٰريص ٳن خٿظ٬دڃځ ڃ٭ خٿڄظٰيُخض كظت خٿؼوَش خٿٜيد٫يص خٿُخر٬ص خٿظن 

 د ٫ڀاات ڃااُ  ز  خٿظوٜٜاادض خٿ يًٓاايص  خٿظٸييااص ط٘اا٬   خِيخيضرااًؤض طظ٘ااټځ ڃالڃل ااد، كيااؽ 
ًيًش ٳن جٍخ خٿڄـدپ. ٳز١٬ خٿـدڃ٬دض خألڃُيټياص راًؤض  ٧ ُض طوٜٜدض ؿ ،خٿٔييا

،  خٓظلًػع ر١٬ خٿـدڃ٬ادض 2119رظٸًيت ڃٸَُخض يَخٓيص ٳن خٿزڀوٺ ط٘يا ڃيٍ ٫دڂ 
 طوٜٜدض ٳن خالٓظًخڃص  خٿلوٓزص خٿٔلدريص  ٫ڀت خٿزيدندض. 

خٿلڀاااوپ خٿڄٔااظٸزڀيص" ٿڀاااُثيٕ  - ٳاان ڃًخهڀاااص ر٬يااوخا: "طااادَيى خٿز٤دٿااص ٳااان خٿڄڄڀټااص 
ٿُ٘ٻص طدي ٿڀوًڃدض خٿڀوؿٔظيص  ندثس َثيٕ خٿڀـيص خٿظـدَيص ٳان ٯُٳاص خٿُيادٞ  خٿظيٴيٍ 

طڄؼڀاع ٳان: طلٸياٹ  ،٣ُق ر١٬ خٿلڀوپ خٿڄٔظٸزڀيص ٿڄ٘ټڀص خٿز٤دٿاص ،ؤ. هدٿً خٿزوخَي 
خٿ٬ًپ ريا ؿڄي٭ ؤ٣ُخٲ ڃ٬ديٿص خٿز٤دٿص، كيؽ ؤٗدَ بٿت ؤناه يوؿاً ػالػاص ؤ٣اُخٲ ٿڄ٬ديٿاص 

٣دٿااس ٫ڄااځ ،  ط٤ااويُ خٿظ٬ڀاايت  بٯااالٶ خٿٴـااوش راايا  -ٷ٤ااد٪ هاادٚ - خٿز٤دٿااص جكټوڃااص
 كاااځ  خإلراااًخ٫نڃوُؿااادض خٿظ٬ڀااايت  ڃظ٤ڀزااادض ٓاااوٶ خٿ٬ڄاااځ،  خٿظُٻياااّ ٫ڀااات خٿظٴټياااُ 

ا ،خٿڄ٘اټالض  ػٸدٳاص  ؤهالٷيادض خٿ٬ڄاځ ش، ځ خٿڄٔاا ٿيص ٳان ٓاا ڃزټاُ خإلٛاُخَ  طلڄ 
  خإلنظدؿيص  نُ٘ ػٸدٳص خٿ٬ڄځ خٿلُ.

ياع ؤناه ٓاظټوا خٿٸدر٠اص ؤ. ٫زياُ خٿ دٗاڄن ري   ٳن ڃًخهڀص ٿيدثس خٿُثيٕ ٿ٘اُٻص طټدڃاځ 
٭ طٰيياُ خإلنٔادا ٿو٧يٴظاه ظوٷ  جيدٺ طٰييُخض ٻزيُش ٳن خٿو٧دثٵ ٳن خٿڄٔظٸزځ، كيؽ ي  

ٓاد٫ص ٳٸا٥ ٳان خألٓازو٪.  يظُطاس  15ٿ٬ًش ڃُخض، ڃ٭ طوٷا٭ ؤا ي٬ڄاځ خإلنٔادا ٿڄاًش  
د يظ٬ڀاٹ خٿڄوظڀٴاص هدٛاص ٳيڄا ض٫ڀت ٌٿٽ ُٟ َش طيڄياص ڃ ادَخض خٿ٬ادڃڀيا ٳان خٿڄـادال

ڃا خٿڄ٘دٻځ  ڃ دَخض خٿظوخٛځ خالؿظڄد٫ن  خٿظوخٛاځ  خٿلڀوپ رًال  ٳن ردإلرًخ٪  خٿظٴټيُ 
خٿ دٗڄن بٿت ي َ طټدڃځ ٳان ي٫ات طيڄياص  .ڃ٭ خٿظ٬ڀت خٿڄٔظڄُ  ط٤ويُ خٿٍخض.  ؤٗدَض ؤ

 خٿااظ٬ڀت خٿڄٔااظڄُ، ڃااا ؤؿااځ ط يجااص خألٳااُخي  نظُنااعخٿڄ اادَخض ڃااا هااالپ  خٿااً َخض ٫زااُ خإل
 خٿ٬ڄځ. ٿالٿظلدٶ رٔوٶ 
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اا ٳاان ڃًخهڀااص ٿڀ٘ااُيٽ خٿڄ    ٓ ٕ ٿ٘ااُٻص خٿُيجااص  ٠٫ااو خٿڀـيااص خالٓظ٘اادَيص ٿڀزُناادڃف ا
ڄادا ؤ. ٫ڄاُ خٿلادَػن ؤٗادَ بٿات ؤا طوخٛاځ  ،خٿو٣ين ٿظيڄيص ڃ دَخض خٿ٘زدذ ٳن ٓڀ٤يص ٫ 

خإلنٔدا ڃ٭ خٿظټيوٿوؿيد يظايم بيـادي خٿلڀاوپ ٿڀڄ٘ادٻځ ردٓاظوًخڂ طٸييادض ٫دٿياص خٿـاويش، 
 َ خي  خٿڄزظټاُياٳن خٿڄٔظٸزځ ٿو٧دثٵ ٯيُ ڃظوٷ٬ص، ڃٜاًَجد   ؤٗدَ ؤا جيدٺ ڃٔدكص  

ا ؤ. خٿلدَػن ؤا ڃد يڄّيّ َ خي خأل٫ڄدپ جو ٷًَط ت ٫ڀات خالرظټادَ  خٿ٬ڄاځ ٫ڀات خأل٫ڄدپ.  ري  
 كځ ڃ٘ټالض ٷدثڄص  ط٤زيٹ خألٳټدَ خٿـًيًش،  ٷًَط ت ٫ڀت خٿٴ٘ځ  خٿيـدق. 

طٔااظوؿس خالٓااظؼڄدَ ٳاان خإلنٔاادا  ؤؿڄ٭ خٿڄ٘دَٻوا ٫ڀت خٿلدؿص بٿت ڃ اادَخض ؿًيااًش 
ٿٜٸاااځ ڃوخجزاااه،  طټوياااا ڃ ااادَخض طظااوخءڂ ڃااا٭ خٿو٧دثاااٵ خٿظااان هڀٸظ اااد خٿؼاااوَش خٿظٸيياااص 

بٿااات ٟاااُ َش طٸًيااات ي َخض طًَيزياااص  خٿظااان ؤ ؿاااًض خٿٴ٠اادء خٿڄيدٓااس ٿعراااًخ٪. بٟدٳاااص  
ورااص ٳاان خٿو٧دثااٵ بٿټظُ نيص ٿٔااً خٿٴـااوش ريااا خٿڄ ادَخض خٿڄټظٔازص  خٿڄ اادَخض خٿڄ٤ڀ

ٸادڂ جاٍل خٿاً َخض ردٿ٘اُخٻص ڃا٭ خٿ٘اُٻدض خٿظٸييااص ٿظټُياإ ٛٴاادض خٿـًياًش، ٫ڀات ؤا ط  
ض،  ٷزاااوپ خٿٴ٘اااځ الخٿڄزظټاااُ خٿاااٍ  يظڄياااّ ردٿٸاااًَش ٫ڀااات خٿزلاااؽ ٫اااا كڀاااوپ ٿڀڄ٘اااټ

إلكٔدْ  خٿظ٬دڃاځ ڃ٬اه، ردإلٟدٳاص بٿات خٿظ٬اد ا، ٳدٿڄزظټُ يلظدؾ ٿڄٔدكص ڃا خٿلُيص  خ
رٸيڄظه خٿٍخطيص ڃ٭ ڃُخ٫دش خٿڄلدٳ٨ص ٫ڀات خٿـدناس خإلنٔادنن  خٿُ كان ٳان ط٤اويُ خٿظٸيياص 

  ً  .ڃا آػدَجد خٿٔڀزيص ٿڀل

  :ٿڀُؿو٪ ٿڀـڀٔص ٫ڀت خٿُخر٥https://bit.ly/2MzH9f3 
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  ٻيٵ ئا ت خٿظ٤اوَ ٳان طلوياځ 3.1ر٬يوخا: "خٿڄـظڄ٭ خٿٴ٬دٿيص خٿؼدنيص: ڃلدُٟش :
 :ڃٔظٸزځ خٿو٧دثٵ" -خٿڄـظڄ٭

ٳن ٓايدٶ ڃوُؿادض ڃيظاً  
 طااااات   2118ؤٓااااازدَ خٿاااااً ٿن 

طي٨اااايت ڃلدٟااااُش ر٬يااااوخا: 
: ٻيٵ ئ ت 3.1"خٿڄـظڄ٭ 

 -خٿظ٤وَ ٳن طلويځ خٿڄـظڄ٭
ڃٔااظٸزځ خٿو٧اادثٵ" رظاادَيى 

ڃُٻاّ  ٳن ڃٸُ 2118ڃديو  7
ٗاُٻص  ، ؤٿٸدجد ؤكً َ خيؤٓزدَ

ڃااادٻيّ  خٿڄ ظڄااايا رظااا٫ًيت 
خٿٸ٤اااااد٪ خٿوااااادٚ ؤ. ٣ااااادَٶ 

  ً غ ٳي اااد ٫اااا ڃيٜاااوَ، طلااا
ڃٔاااااظٸزځ خٿو٧ااااادثٵ  ي َ 
خٿلټوڃااادض  خٿ٘اااُٻدض ٳااان 
جٍخ خٿڄـدپ، كياؽ ؤٗادَ بٿات 
خٿڄاٗااااُخض خٿ٬دٿڄيااااص خٿظاااان 

ا طظ٬ڀٹ ردٷظٜدي خٿً پ،  ري  
ؤا ڃ٬ااااًالض ڃلااااو خألڃيااااص 
ط٠ااااد٫ٴع ٳاااان خٿوڄٔاااايا 
د خٿڄدٟيص،  ؤا ڃ٬ًالض  ٫دڃ 

وٳيااااادض خنوٴ٠اااااع بٿااااات خٿ
 صخٿيٜاااااااٵ ٳااااااان خٿوڄٔااااااا

د خٿڄدٟيص، ٻڄد  ٫ُ٘يا ٫دڃ  
خنوٴ٠ااااع نٔاااازص خٿٔااااټدا 

 خٿڄدٟيص.  د  طلع ه٥ خٿٴٸُ بٿت خٿيٜٵ ٳن خٿؼالػيا ٫دڃ  

ڃڀيااااوا  21جياااادٺ  ؤٗاااادَ ؤ. ڃيٜااااوَ بٿاااات ؤا ، ردٿلااااًيؽ ٫ااااا ڃٔااااظٸزځ خٿو٧اااادثٵ
ُ خأل ٓاااا٥ يڄټااااا ڃيټيظ ااااد،  ؤا خٿظ٘ااااٰيځ خوٿاااان ٓااااوٲ ياااااػ   ٶ ٧يٴااااص ٳاااان خٿ٘ااااُ

 خٿو٧اااادثٵ خٿُ طيييااااص،  ٣ااااُق  ٫ڀاااات خٿو٧اااادثٵ خٿظاااان ال طظ٤ڀااااس ڃاااااجالض ط٬ڀيڄيااااص
ً   كاااوپ خٿڄ٘اااټالض خٿظااان ٷاااً ط٬ياااٹ طٔااادئال   ً  طٸااا ي ڃلُٻااادض ڂ خٿڄـظڄ٬ااادض، كياااؽ كااا
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ٳااان: خَطٴاااد٪ ڃ٬اااًالض ٫اااًڂ خٿڄٔاااد خش،  خٿيڄاااو خٿ٬ااادٿڄن  طاااإػيُ  صخالهاااظالپ خٿوڄٔااا
دض خٿٜاااليص  خٿڄ٬دٗااادض خٿ٬وٿڄاااص ٯياااُ خٿڄظټااادٳح،  ٫ـاااّ خٿلټوڃاااص ٫اااا طٸاااًيت خٿواااًڃ

  ً ڂ خٿظټيوٿوؿيااااد  خالطٜاااادالض ر٘ااااټځ ڃظٔاااادَ٪،  ب٫ااااديش ٣ااااُق  ڃااااد بٿاااات ٌٿااااٽ،  طٸاااا
 خٿڄزديت خألٓدٓيص خٿڄظٜوَش ٿڀڄـظڄ٭.

 
ٿڀٸ٤اااد٫يا خٿ٬ااادڂ  خٿوااادٚ ڃاااا  خٿڄوؿ اااص هڀاااٝ ؤ. ڃيٜاااوَ بٿااات ر٬ااا١ خٿظوٛااايدض 

ؤؿااځ ڃوخٻزااص خٿظٰيااُخض خٿظاان طلٜااځ ٳاان خٿ٬اادٿت رٜااوَش ٻزيااُش ٳاان خٿظٸييااص،  خٿٴـااوش 
رااااايا ڃوُؿااااادض خٿظ٬ڀااااايت  ڃظ٤ڀزااااادض ٓاااااوٶ خٿ٬ڄاااااځ خٿڄظٰياااااُش،  طّخياااااً ڃ٬اااااًالض 

 ب٫اااديش طوؿياااه   اااد ٿڀٸ٤اااد٪ خٿ٬ااادڂ ٟاااُ َشخٿ ـاااُخض.  ط٠اااڄيع خٿظوٛااايدض خٿظااان  ؿ  
ًّ خٿظ٬ڀاااايت  خٿوااااًڃدض خٿٜااااليص،  خ الٓااااظؼڄدَ ٳاااان خٿزييااااص خٿظلظيااااص ٿڀڄٔااااظٸزځ،  خٿلاااا

ڃاااا ط٘اااُيً خٿڄاااو٧ٴيا  خٿ٬ڄاااځ ٫ڀااات ب٫اااديش طاااوِي٬ ت ٳااان  ٧ااادثٵ ؤهاااُ ،  ٌٿاااٽ 
 ،بٿاااات ؿدنااااس خٿ٬ڄااااځ ٫ڀاااات هڀااااٹ ڃي٨وڃاااادض ؿًيااااًش ٿڄوخؿ ااااص خٿڄ٘ااااټالض خٿـًيااااًش

يدض ٿڄوخؿ ااااص بٓااااظُخطيـ خٿ٬ڄااااځ ٫ڀااات  ، طلٔاااايا خٿڀاااوخثم  خألن٨ڄااااص ،خٿ ـااااُش :ڃؼاااځ
 خألِڃدض  خٿڄود٣ُ.

  ااااد ٿڀٸ٤ااااد٪ خٿواااادٚ ٳظ٠ااااڄيع: خٿ٬ڄااااځ ٫ڀاااات طلٸيااااٹ ؤڃااااد خٿظوٛاااايدض خٿظاااان  ؿ  
ااااا ً خٿ٘اااااٴدٳيص،  بن٘ااااادء ڃي٨وڃااااادض ڃُناااااص ٿڄوخٻزاااااص خالرظټااااادَخض  خٿظٰياااااُخض،  خٿظ٬  

يدض ٿڄوخؿ ااااص بٓااااظُخطيـردٿلٴااااد٦ ٫ڀاااات ڃٔااااظو  خٿُٳاااادل ٿڀڄااااو٧ٴيا،  خٿ٬ڄااااځ ٫ڀاااات 
  ُ  خٿٸ٤اااد٪ خٿوااادٚ  ؤٗااادَ ؤ. ڃيٜاااوَ بٿااات ؤناااه يـاااس ٫ڀااات خٿلټوڃااادض ،خخألِڃااادض.  ؤهيااا
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اااا خٿڄ٘ااااټالض خٿظاااان طظ٬ڀااااٹ  ځ  د ڃااااا ؤؿااااځ كاااا خألٳااااُخي  خٿڄـظڄاااا٭ خٿڄااااًنن خٿ٬ڄااااځ ڃ٬ 
 ردٿظٰيُخض خٿڄٔظٸزڀيص.

 :ٿڀُؿو٪ ٿڀڄلدُٟش ٫ڀت خٿُخر٥https://bit.ly/2ykZCnj  
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 الفصل الثالث

 إعادة تشكيل مستقبل اململكت العربيت السعوديت: 

 السعوديت يف املستقبل

 

 :الدراسات الهسجقتلٌة: أداة إلعادة ثشكٌل الهسجقتل 3-1
يزيد، ووقع  لليعات نظعدد  للدراضات الهطجقبلية دور في ثظديد غكل الهطجقبل الذي 

ر غعععكل لجظقيقعععم، نعععٌ هعععت  نًيشيعععات للهيعععة ثلهعععل للععع   لهعععا  ال يعععا  فعععي ثؿععع   
، واث ععاا القععزارات الهًاضععبة فععي ال رععح الظاقععز لجظقيعع   ععذا فيععم الهطععجقبل الهزبعع  

الهطجقبل، بدراضة ث ابليا الهطجقبلية الههكًة والهظجهلعة والهزب بعةو ونعٌ  ًعا ف يعم 
إللاد  ثػكيل الهطعجقبل العذي يزيعد، والعذي ثعو  دراضات الهطجقبلية أدا   يهكٌ الجبار ال

 و 0202اللزبية الطل دية  الههلكةرضو الهتنع الزئيطية لم في رؤية 
بهًارػة دور الدراضات الهطجقبلية في  لعاد   0202لذا فقد ا جو نًجدى أضبار الدولي 

 ثػكيل الهطجقبل نٌ هت  الفلاليجيٌ الجاليجيٌ: 
 :الج ر  في  -ثظ يل الهطجقبل الفلالية األول : سلطة يقاع بلً اى: "كجا  اللام

 القزى الظادي واللػزيٌ:
الج رع  فعي القعزى  -ـ الهًجعدى سلطعة هاؾعة لهًارػعة كجعا  "ثظ يعل الهطعجقبلهؿ  

الظادي واللػزيٌ" بع دار  الهعديز الهطعالد لهزكعش ااطجعزاظ الًايعت واألضعجاا الهػعار  
ر الكجا  دكج ر ظز  الكيهيائية دو نايي ضارادي، وغار  في  ذٍ الهًارػة ن  في اليًدضة 

ونجزسهععة الكجعا   لعع  اللعععة اللزبيععة دو يطععزيٌ اللظععام، والععزئيظ  ،Riel Millerريعل نيلععز 
ريعععاف يشععو، ورئيععععظ نشلععععظ اإلدار   األضعععب  ليي عععة اإللعععتم الهزئعععي والهطععه   دو

 Dr. Ericيزيععععو أوفععععز ايععععد  دو  WFSFلية لتثظعععاد اللعععالهي للدراضعععات الهطععععجقب
Overland و ويارػععح  ععذٍ الشلطععة نشععا  ااضجػععزاي الهطععجقبلي والهظععاور الزئيطععية

 ،للكجا  وأ هيجم في ؾً  الهطجقبل الذي يزيد نٌ هت  الهًيشية الجي يجبًا ا الكجا 
 و ي ييص الج ر و

 ات فععي الهشععا  الععدولي الفلاليععة الذاييععة: نظاقععز  بلًعع اى: "الجظععديات والج رلعع
 :للدراضات الهطجقبلية"

قععهٌ فلاليععات نععلثهز الهًجععدى ألقعع  رئععيظ نشلععظ  دار  ااثظععاد اللععالهي للدراضععات 
 ريو أوفععز نظاقز  بلً اى: "الجظعديات والج رلعات فعي الهشعا   دو  WFSFالهطجقبلية 

هاؾععة فيهععا الععدولي للدراضععات الهطععجقبلية"، ثًععاو  فييععا أ هيععة الجفكيععز الهطععجقبلي، 
 يجلل  بالذكاء ااؾهًالي ونا يزثبو بم نٌ ثظديات وفزؽو
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 : الج ر  في  -ثظ يل الهطجقبل الفلالية األول : سلطة يقاع بلً اى: "كجا  اللام
 القزى الظادي واللػزيٌ:

 Transforming the  في القزى الظادي واللػزيٌ"الج ر   -يلجبز كجا  "ثظ يل الهطجقبل
Future- Anticipation in the 21st Century   فعي   ا نٌ أ عو اإلؾععدارات اللالهيعةواطد

لل  نطعج ى  نلهت   02فقعد الجهد نظج اٍ لل  أكذز نعٌ  نشا  الدراضات الهطجقبليةو
ورععد أؾععدر نًجععدى أضععبار الععدولي فععي دورثععم  اللععالو ثظععح  غعععزاي نًاهععة الي يطعععك و

لليعم  وأنلع ًط ة اللزبية نعٌ  ذا الكجا  بااغعجزا  نعع  نًاهعة الي يطعك ، الذالذة ال
 للهًجدىو  اإللكجزوييو ع  نجاض للشهي ر للع  اله ر   ،"كجا  اللام"

هؿععـ الهًجععدى سلطععة هاؾععة لهًارػععة نظععاور الكجععا  ويجائشععم بعع دار  الهععديز رععد و
ًدضعة الكيهيائيعة دو نعايي الهطالد لهزكش ااطجزاظ الًايعت واألضعجاا الهػعار  فعي الي

 Rielالهًجدى للهػاركة في  ذٍ الهًارػة نظزر الكجعا  دكجع ر ريعل نيلعز  اضاراديو ودل
Miller، لعع  لععدد نععٌ   قععافة   ،ونجزسهععة الكجععا   لعع  اللعععة اللزبيععة دو يطععزيٌ اللظععام 

 اله جؿيٌ وال بزاءو
 

 
الهزئععي والهطععه   دو ريععاف يشععو أى كجععا  وأوقععع الععزئيظ األضعععب  ليي ععة اإللعععتم 

ثظ يعععل الهطعععجقبل ييعععدي  لععع  اضجػعععزاي الهطعععجقبل بهزيقعععة  يشابيعععة لزضعععو نزيععع  
نطععجقبلي واقعععع، ويلجبعععز أى اإليطعععاى  عععع  نؿععدر الجظعع   اارجؿععادي وااسجهععالي 

جطعليو ونظعع ر الجه رات الجًقية، وأى العو يدفلًعا لتبجلعاد لعٌ الجفكيعز اآللي، ولعدم ال
 بلشعش اإليطعاى للع  الجعييعزو

 جانب من الجلست
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ععععع طععععععجقبلي فععععععي نًاهععععععة ر الكجعععععا  ورئيععععععظ وطعععععد  ااضجػعععععزاي الهظعععععز  د ن  وأك 
ععع Riel Millerريعععل نيلعععز  دو الي يطععععك   ا فعععي اضجػععععزاي ا سعععد  أى ال يعععا  يلجبعععز نيه 

الهطعععععجقبل ال ععععاؽ بالقعععععدرات والههكًعععععات اللقليعععععة لميطعععععاى الجعععععي ثجعععع اءم نععععع  
ععع   عب للعععع  اليعععتص والجظععع   نجهلبعععات القععععزى الظعععادي واللػعععزيٌو ونعععٌ الهيعععو الجعل 

نعععٌ الطعععلبية  لععع  اإليهععععاى بالقععععدر  للعععع  الجعييععععز له اسيعععة الجظديععععاتو فعععالجعييز  عععع  
و ععع  يطععععجًد  لعععع  ال يععععا ، ويطععععيو فععععي دفعععع  نطععععجقبل سا ععععز  ،نؿععععدر اإلليععععام

 لمبدا  والجه يز واابجكارو  لألسيا  القادنة، وااهجتي يدفع 

وأوقععععع دو نيلععععز أى  ًععععا  قععععزور  للجفكيععععز فعععععي األضععععز  كلًؿععععز أضاضععععي لكععععي 
عععع وااضععععجلداديععععجهـكٌ نعععععٌ ؾيابعععععة رؤيعععععة الهطعععععجقبل  ا لععععمو و عععععذا يجهلعععععب ث هيه 

ا، وبًععععععاء ر الععععععد الهلزفععععععة وااضععععععجلداد للجظعععععع ات بجتضععععععيظ األرقيععععععة نظكهعععععع  
اضعععععجقزاء  جععععزام الععععزأي اآلهعععععز بالجبععععار أى الفكععععاء نفجععععع ض  الهًاضعععععبة نعععععٌ هعععععت  اط

 ا نعٌ أ هية اايفجاضوالهطعجقبل ايهتر  

اللععععالهي للدراضععععات الهطعععععجقبلية  لتثظععععادوفععععي نداهلععععة  لزئيعععععظ نشلعععععظ اإلدار  
WFSF يزيععععو أوفععععز ايععععد   دوDr. Eric Overland ععع ٌ أيعععم نعععٌ األ هيعععة بهكعععاى ي  ب 

ععععععو   ععععععع  يهععععععااز لقيعععععععاص ق   عو  نعععععععدى يشعععععععاض ااضجػعععععععزاي للهطعععععععجقبل، ونعععععععٌ د 
عععع ٌ أيععععم نععععٌ الهيععععو الج هيعععععو وبًعععععاء ر العععععد للهلزفعععععة، ي  ااضعععععجلداد لعععععم، كهعععععا ب 

وااضععععععجلداد للجظعععععع ات نععععع  أ هيععععععة ثتضععععععيظ األرقيععععععة الهًاضععععععبة نععععععٌ هععععععت  
نععع  أ هيععععة اطجععععزام الععععزأي اآلهععععز بالجبععععار أى الفكعععاء نفجعععع ض اضععععجقزاء الهطععععجقبل، 

ريعععو  لععع  أى الزؤيعععة الهطعععجقبلية ثلجبععععز  اايفجععععاض للعععع  الذقافععععات األهععععزىو وأغعععار دو 
أى للعععععع  د ى فعععععععي الههلكععععععة اللزبيععععععة الطععععععل ديةو ورععععععد اثفعععععع  الهجظععععععد   واقععععععظة  

  اوأى يكجطعبيا سهيلع   اضجػزاي الهطعجقبل  ع  نيار  ا بد  

فزيقيعععععا والػعععععزظ لهطعععععجقبلية إلوأفععععادت رئيعععععظ نشلعععععظ  دار  نًجعععععدى الدراضعععععات ا
ونجزسهعععععة كجعععععا  ثظ يعععععل الهطعععععجقبل للععععععة اللزبيعععععة دو يطعععععزيٌ  WFSFاألوضععععععو  

ععع   اللظعععام أى  عععذا الكجعععا  ًـ الج رعععع  الهبًعععي للععع  الجػععععار  والجفالععععل، و ععع   ييعععص  يجب
 لععع   نعععا ثظجاسعععم العععدو  اللزبيعععة بػعععكل لعععامو كهعععا أفعععادت دو يطعععزيٌ أى  ًعععا  طاسعععة  

م طععععج د   لععععداد نلشععععو للدراضععععات الهطععععجقبلية يػععععجهل للعععع  الهؿععععهلظات الجععععي ث  
ة اللزبيعععة لهذعععل بعععا افجقعععار الهكجفعععي ااضجػعععزاي الهطعععجقبلي باللععععة اللزبيعععة، ياعععز  

 عععذٍ الهزسليعععات، وارجزطععععح للععع  نًجععععدى أضععععبار العععدولي  لعععداد  عععذا الهلشعععوو ورعععد 
الكجعععا  والؿعععل بات الجعععي ثلزقععععح  سعععاء ارجزاطيعععا  عععذا يجيشعععة ثشزبجيععععا فععععي ثزسهعععة
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ةو ععععععععععات األسًبيعععععععععععليععععا أدًعععععاء لهليعععععة الجزسهععععة فعععععيها ي عععععـ اضعععععج دام الهؿهلظ
ار الععععدولي فععععي ييايععععة فلاليععععات ععععععععظ  دار  نًجععععدى أضبعععععععععورععععد أللععععٌ رئععععيظ نشل

ام ععععععععع ر هعععععت  اللعععععععععالهًجععععدى أى الهًجعععععدى ضععععيجبً  فكعععععز   ؾععععدار الهلشعععععو الهذك
  ى غاء هللاو  ،0202

 ييٌكهعا دلعح الدكج ر  اللظام  ل   يػاء نزكعش  رليهي لجلهعيو الدراضععات للع  الهطععج 
الهظلي والدولي،  ا اطاعح وسعع د فشعع   بيععٌ يجائععص وث ؾيععات الدراضععات والقععزارات 

ضجػععزاي الظلع   الهج عذ  للع  أرف ال ارع ، وأوؾح باضعجقزاء الهطجقبل ب يشابيععة ا
   والجعييعزو ااضعجدانة وااضجلعداد للجظع   و

 :للرجوع للجلسة على الراةط https://bit.ly/2JX5BoV 
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  الفلاليعععة الذاييعععة: نظاقعععز  بلً اى:"الجظعععديات والج رلعععات فعععي الهشعععا  العععدولي
 :الهطجقبلية"للدراضات 

فععععععي نظاقععععععز  بلًعععععع اى: "الجظععععععديات 
والج رلعععععععات فعععععععي الهشعععععععا  العععععععدولي 
للدراضات الهطعجقبلية" لعزئيظ نشلعظ 
 دار  ااثظععععععععاد اللععععععععالهي للدراضععععععععات 

 ايععد دو  ريععو أوفععز  WFSFالهطععجقبلية 
أفعععاد بتيعععم نعععٌ الهيعععو الجفكيعععز ن يعععل 
الهدى في الفععزؽ الهجاطعة للبػععز فعي 

ر الجقًععي له اسيعععة الجظععديات ظععل الجهعع   
والجيديععععداتو وله اسيععععة  ععععذا الجعييععععز 
يًبععععي الهػعععاركة فعععي  لعععداد األبظعععاخ 
الهطععععجقبليةو وأغععععار دو  ريععععو  لعععع  أى 

ية  ضعجزاثيشلل ايات الهجظعد  األنزيكيعة 
ل نعععععع  الععععععذكاء واقععععععظة فععععععي الجلانعععععع

ااؾعععهًالي يًبععععي ااضعععجفاد  نًيعععا، 
 لع  الجهع ر العذي يػعيدٍ البظعر  انػيز  

والجهعععع يز فععععي اللععععالو، و لعععع  الفشععععع   
ا، و ع  نا يهزض ثظعديات الظاؾلة بيععٌ الهشجهلات األكذعز بً  والهشجهلات األكذعز فقعز  

ـ     .اليشز  نٌ العدو  الفقيعز   ل  الدو  العًية ث ع
ظ دو  ريو  ل  أ هية ااضعجذهار في الجلليو اللالهي واطجكاى الجقًيعة وثًارليا كها ثهعز  

خ لععٌ نطععجقبل اإليطععاى الععذي يكجًفععم بيعٌ العدو  نعٌ هعت  ثه يععز األبظععاخ، وثظععد  
العهععع ف واألنعععل الههعععشوز بال ععع ي فعععي ظعععل العععذكاء ااؾععهًالي والذععع ر  الجقًيععةو 

كععزوري ثتضععععيظ نًا ععععص ثفكيععععز ثقبعععل الجعيععزات الطععزيلة فععي وأغععار  لعع  أيععم نععٌ ال
ااثشا ععات الظديذععة دوى   هععا  للجًاضععع  والجًابعععو بيعععٌ اإليطععاى والهبيلععة فعععي ظعععل 
الذع ر  الجقًيعة، الو ن  أ هيعة الجهع رات الطياضعية وثهع يز نًعا ص سديعد  للظع ار بعيٌ 

  .األنو
يػععععاء نزاكععععش بظذيعععة نجهععع ر  لتضجػعععزاي وأغعععار دو  ريعععو  لععع  أى  ًعععا  قعععزور  إل

الهطجقبلي ن  أ هية ث فيز الهًع الدراضية وثػشي  البظر والجه يز، نع  الجزكيععش للع  
ز البيايععات الكعع هة وثشهيليععا الًاعععام البي ععي كتطععد أركععاى الًاععام اارجؿععاديو فجعع ف  

قعزور  الجظلعي  وثظليليا يلجبز نٌ األن ر األضاضية إلسزاء ااضجػزاي الهطجقبلي، ن 
 بًاز  ثفاؤلية إليشاد طل   للهػاكل الهطجقبلية نععٌ هت  ثكذيت األبظاخ والجه يزو

 :للرجوع للهحاضرة على الراةط https://bit.ly/2SNenZx  

 د. إريك أوفرالند
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 :: ؾ ر  الهطجقبل الهًػ د للههلكة اللزبية الطل دية0202رؤية  0-0
الطععل دية بععدا"،  -ثظعح لًعع اى: "لؿععز الهطعجقبل 0202جعدى أضععبار الععدولي ثعو لقععد نً

عع ، 0202ا نعع  رؤيععة الههلكععة اللزبيععة الطععل دية وسععاء الهًجععدى فععي دورثععم الذالذععة نًجاه 
نطعجقبل لهعادٍ نشجهع  طيع ي، يعًلو بارجؿعاد نشد عز، وسيعل سديعد  الزانية  ل  ؾًالة

  فععي اارجؿععاد والهعع ارد  لعع  والجًعع   بالجًهيععة  نععٌ الجهللععات واأل ععداي الجععي ثععدف 
ثهظعع رت اله اقععي  الجععي ثًاوليععا نًجععدى أضعععبار الععدولي ورععد  .نطععارات كبيععز  ونذهععز 

الجي أنلقيا ضه  ولعي  0202ط   اإلنار اللام لزؤية الههلكة اللزبية الطل دية  0202
ثععاري  فععي  واألكذععز غععه ا   الليععد، والجععي وؾععفيا بتييععا "ال هععة الجًه يععة األكذععز سععزأ   

 الههلكة"و 
 نٌ هت  الفلالية الجالية:  0202لذا فقد ا جو الهًجدى بهًارػة رؤية 

 "ا   :سلطة يقاع بلً اى: "الطل دية بد 
ا" في الهًجدى لهًارػعة الهظعاور  ثو   ث ؿيـ سلطة يقاع ثظح لً اى: "الطل دية بد 

، والجعععي ثزضعععو ؾععع ر  الهطعععجقبل الهًػععع د للههلكعععة اللزبيعععة 0202اله جلفعععة لزؤيعععة 
رئيعظ نشلعظ  دار  نًجدى أضععبار العدولي الطل دية في الهطجقبلو ثزأص  ذٍ الشلطة 

هليعة لجقًيعة الهلل نعات ؾعاطب د وسيعز الداالوغار  فييعا نطع ،دو فيد اللزابي الظاردي
عن  الطه  الهلكعي األنيعز دو بًعدر بعٌ لبعدهللا الهػعاري، و ظ ورئعيظ نشلعظ اإلدار  لض 

لػزكة أدا  لتضجػارات نلالي دو يبيل ك غو، ويائعب رئيععظ نديًعة الهلعو لبعداللشيش 
 الجع يشزي، عت  أيظ الفارص، وأنعيٌ لعام نشلعظ غعلوى األضعز  دو دو لللل م والجقًية

والهعععديز الجًفيعععذي لبزيعععانص الهاسطعععجيز فعععي  دار  األلهعععا  ورئيععععظ  دار  ااثؿعععاات 
وثًاولعح  عذٍ  أيايععد فايكزلكععزو  بفزيطعا أو INSEADواللتنات الجشارية في كلية  يطعياد 

الشلطععة ن قعع   ثقًيععة الهلل نععات وال ععدنات الظك نيععة فععي الههلكععة فععي  نععار رؤيععة 
 و 0202في ثظقي  رؤية  الهزأ جه يز في الهطجقبل، ودور ، والبظر وال0202
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 "جنطح ٍقاع ةعَواٌ: "امطعوديح غًدا:  
ا" ثزأضععيا رئيعععظ نشلعععظ  دار  نًجععدى أضعععبار  فععي سلطععة يقععاع بلًعع اى "الطععل دية بععد 

 عععي الهطعععجقبل، ونعععزض  0202أغعععار  لععع  أى رؤيعععة  ،العععدولي دو فيععععد اللزابعععي الظعععاردي
ون رع  الههلكعة اللزبيعة  ،اللعالو ضثطاؤات ط   كيفية اللظعاظ بالهطعجقبل العذي يشجعا

الطل دية نٌ الطباظ الظهيو كدولة رائد  لللالهيٌ اللزبي واإلضتني لجك ى رائد  في 
او  الهطجقبل أيك 

 عع  ثً يعع   0202كععة اللزبيععة الطععل دية وأغععار دو الظععاردي  لعع  أى أ ععو ركععائش رؤيععة الههل
م للهشجه  الطل دي، والعو نعٌ نؿادر الدهل نعٌ أسل ثظقيع  نشيد نٌ الزفاٍ والجقعد  

هععت  نًععاب  أهععزى لترجؿععاد، وأغععار  لعع  نػععزولات سديععد  لاليععة الههعع ض ثلهععل للعع  
فة  لع  ثظقي  رؤية الههلكة اللزبية الطل دية كهػزو  البظز األطهز ونديًة ييع م،  قعا

نذل الطياطة والهارعة الػهطعية والزنعا  اات  ،نا ثو اكجػافم نٌ دزوات بشايب الًفو
 الش د  اللالية الهج فز  في الههلكة إليجاز  ذٍ الهارةو 

هليعععة لجقًيعععة الهلل نعععات ؾعععاطب الطعععه  الهلكعععي األنيعععز خ نطعععالد وسيعععز الداوثظعععد  
ألقععع  ياعععز  ثاري يعععة للععع  و ،الهلل نعععات ثفًيعععمدو بًعععدر بعععٌ لبعععدهللا الهػعععاري لعععٌ 

ر ثقًيعععة الهلل نعععات وال عععدنات الظك نيعععة فعععي الههلكعععة فعععي  نعععار رؤيعععة رطلعععة ثهععع   
، طيعععر أغعععار  لععع  أى الظعععدير لعععٌ الهطعععجقبل يبعععدأ نعععٌ الجعععاري ، واضعععجلزف 0202

العععزبو نععع  اللديعععد نعععٌ  ثعععاري   يػعععاء نزكعععش الهلل نعععات الععع نًي العععذي كعععاى أضعععاص  
ا للععع  أى نطعععجقبل الههلكعععة اللزبيعععة الطعععل دية ضعععيك ى  الشيعععات الظك نيعععة، نلكعععد 

ا  اا اضجفادت نٌ الزؾيد الجاري ي في نشا  ثقًية الهلل ناتو   نػزر 
 

 
 جانب من الجلست للمتحدثني
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 ،وأغار ضه  األنيز بًدر  ل  أى الظك نة اإللكجزويية في الههلكة  ي في نزاطل الًكص
ععا نععٌ نزطلععة الظك نععة اإللكجزوييععة  وضععجهز    لعع  نزطلععة الظك نععة  e-governmentرزيب 

 ، وأوؾ  بها يلي:Fully digitalالزرهية 
  رضاء نًا نة ثيجو بالجعييز واابجكار في ال دنات الظك نيةو -
 وثه يز دليل ال دنات الظك نية وفجع البيايات للشهي و اإلسزاءاتثعييز  -
 في ال ار  الهلشسو اإللكجزوييةث ظيت الهًؿات  -
 اللهتء في الوو و غزا ثبًي يهااز نطجدانة  -
 الجزكيش للي قزور  ثكانل ال دنات الظك نيةو -
 دنص اوي ااطجياسات ال اؾة في ال ار  الشديدو -
 الجزكيش للي اإلبدا  في ن جلت الهشاات كهًيص طيا  لهطجقبل أفكلو -

 

 

نشلظ اإلدار  لػعزكة أدعا  لتضجػعارات نلعالي دو يبيعل وفي نداهلة لهلضظ ورئيظ 
للبعزانص الجلليهيعة لجقلعيـ الفشع   بعيٌ  الهجطعار م لل  قزور  الجظدير يب   ،ك غو

 ن زسات الشانلة والهيارات الههل بة، والو لٌ نزي  الًقام الجالية: 
 هجؿاؾاتو قفاء نشيد نٌ الهزوية والديًانيكية والجشديد لل  الجلليو ن  ثً   اا -
والج فيععت نععٌ الجزكيععش للعع   ،الجزكيعش للعع  نزيقععة ثفكيععز الهالععب فععي ن اسيععة الهػععكلة -

 الظؿيلة الهلزفية الجقليديةو
فعي الجًهيعة  اا  ثظدير األياهة ودلو اضجقتلية الشانلة ونزويجيا طج  يك ى دور ا فل   -

 اارجؿادية وااسجهاليةو
 ال ارسيوث فيز بي ة سانلية ثػاركية ن  نظيهيا  -

 د. أنس الفارس
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 أيععظ الفععارص نداهلععة دو م يائععب رئيعععظ نديًععة الهلععو لبععداللشيش للللعع م والجقًيععةورععد  
  الزئيطععي للبظععر ظععز  أغععار فييععا  لعع  أى اله   ،طعع  : "البظععر والجهعع يز فععي الهطععجقبل"

واابجكار  ع  الجًافطعية، طيعر يهكعٌ ثقيعيو اابجكعار نعٌ هعت  نلغعز اابجكعار اللعالهي 
Global Innovation Index ،فكلها سادت ردر  الدولة لل  اابجكار سادت ر   ارجؿاد ا ،

 و الهًػ ر كها أغار  ل  أى أطد نلغزات ن زسعات اابجكار  ي البظع خ الللهيعة 
 0202نلغزات وأ داي رؤيعة الههلكعة اللزبيعة الطعل دية واضجلزف دو الفارص بلل 

ون زسععات رابلععة للقيععاص، كهععا ثهععـزظ ت تالهجللقععة بهلغععز اابجكععار ونععا لععم نععٌ نععده
 ،البظععع خ الللهيعععة الهًػععع ر  :نذعععل ،لجزثيعععب الههلكعععة فعععي نشعععا  ن زسعععات اابجكعععار

للعع  ثظ يععل يجععائص  والقععدر  ،وؾععادرات الجقًيععات الهجهعع ر  ،ونطععج ى سعع د  األبظععاخ
وقع  نشه لعة نعٌ  ثعو  وأغعار دو الفعارص  لع  أيعم رعد األبظاخ  ل  نًجشات اات فائعد و 

، وأيعم بػعكل لعام ارثفع  نلغعز الجًافطعية 0202ات للبظعر واابجكعار فعي رؤيععة الهلغعز
للههلكععة اللزبيععة الطععل دية، نعع  سيععاد  اإلضععيام فععي الػععزكات الؿعععيز  والهج ضععهة 

للعع   03بجكععار، طيععر سععاء ثزثيعععب الههلكعععة وسيععاد  اإلنكاييععات فععي نًا نععة البظععر واا
ٌ دولععة فععي نقدنععة اارجؿععادات، وفععي نععٌ نج ضععو دتدععي اللععالو  لكًيععا سععاءت أرععل  

 لل  اللالوو 04نلغزات ؾعادرات الجقًيعات الهجهع ر  ساء ثزثيب الههلكة 
ا قعهٌ العدو  اللزبيعة وأغار دو الفارص  لع  أى وقع  الههلكعة و ى   ف يعم ا  ،كعاى نجهيعش 

ا لل  نطعج ى اللعالو، األنعز العذي يعدل  لهشيعد نعٌ اللهعل فعي  عذا الهشعا ي  ،شا  نجتهز 
يهعا فيالشع د  الهزبع   و ية لل ؾع    لعع  الظشعوضجزاثيشطير يشب وق  األ داي اإل

 و0202للام 
 ععت الجعع يشزي فععي نععداهلجيا ركععية دور  أنععيٌ لععام نشلععظ غععلوى األضععز  دووثًاولععح 

في ظعل الهجعيعزات ااسجهاليعة، وأغعارت  0202األضز  وهاؾة الهزأ  فعي ثظقيع  رؤيعة 
الجظعـ ات اارجؿعادية للههلكععة اللزبيععة الطععل دية نشه لعة نعععٌ  ل  أيم رد يجععص لععٌ 

سيععاد  يطععبة نػععاركة الهععزأ   :، نذعلوسلي   واقع   اسجهالعي   الهجعيعزات الجي كاى ليععا أدعز  
، ودلعععو الًطعععاء فعععي ال ظائعععت القياديععععة، والـطععهاض للًطععاء بقيععاد  اللهعععلفعععي ضععع ظ 

نععل الجععي يجبليععا ثعيععزات فععي ديًانيكيععععة اللترععة بععيٌ أفعععزاد الطععيار ، وبيز ععا نععٌ الل ا
 األضعز و 

ًععح الععدكج ر  الجعع يشزي البععزانص الجععي أهععذت فععي االجبععار أ هيععة دور األضععز  ونًيععا وبي  
، والععذي 0202الزرهععي، الععذي الجبزثععم أطعععد أ عععو البععزانص لجظقيعععع  رؤيععة  الجظعع  بزيععانص 

وونعٌ ررهعي، ونعا يزثبععو بعذلو نعٌ أ هيعة لجًهيعة وارجؿعاد  ييعدي  لع  بًععاء نشجهع 
الهزثبهعععة بجعييعععز الهشجهععع  ال ظيفعععي نعععٌ  البًيععة الجظجيععة الزرهيععة الطعععل دية، ثلععععو

 ا  ونبجكعزي اللهعلوًع  الباطذيعٌ  لع  اللهعل  لع  ؾ  
دت الععدكج ر  الجعع يشزي للعع  أ هيععة دور نشلعععظ غعععلوى األضعععز  فعععي سلعععل ورععد غععد  

ت نلم، وأ هيعة وطعد  الهشجهع  الجعي ثقع د الجعييعز لألفكعل وا ثكجفعي بالجكيع  األضعز  
عس   لجكععع ى  ى  ععذا  عع  الطععبيل   اا فعععي ؾًالعععة الجعييعععز، ل األضعععز  بعععكل أفزاد عععا غعععزيك  ل 

  الهجعيعزات ون اءنجيعا نعٌ سيعة، ونعٌ سية أهزى ثطيو فععي للع  ثػز   األضز  رعادر   
 و يانٌ سهي  س ايبيعا وأ داف 2030لههلكة ثظقي  رؤية ا
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وفعععي نداهلعععة للهعععديز الجًفيعععذي لبزيعععانص الهاسطععععجيز فعععي  دار  األلهعععا  ورئيععععظ  دار  
، بفزيطععا أو أيايععد فايكزلكععز INSEADااثؿعاات واللتنعات الجشاريعة فععي كليععة  يطععياد 

واكععز أييعععا ثاري يععة وههعع   يعععادر و ونعٌ هععت  اضعجلزاف ثشزبععة  ،أغعاد بزؤيععة الههلكعععة
اليابعاى أغعار  لع  أيعم بيععٌ كعل الععدو  الؿًاليععة يشععد أى اليابععاى كايععح فععي ايععل نلغععز 

  ب ؾععتض اإلنبزانعع ر طععه  العذي طععدخ فيععم نععا ي   0232الجًهيعة اارجؿاديعة ربعل لعام 
الجعي ضععجًقل الطععل دية  لعع   ،اليع م 0202ا بزؤيعة ض غعبيي  وكاى العو اإلؾعت ،)نيشعي(

نبزانع ر نيشعي اليابعاى  لع  طقبعة سديعد  نععٌ ل العو نعٌ الجهع ر والجقعدمو فقعد دفع  اإل
 لتضجذهارطير ثج افد اللديد نٌ البتد  ،الجظع   والجفع ظ العذي ثجهجع  بعم اليابعاى اليع م

 لع  وس د الزوض اليابايية الجعي ثًبع  نعٌ الذقافعة والظكعار  الياباييعة في الياباى، كها أغار 
لععزي بالجععتديز ويجيشعة لععذلو هلعع  نعا ي   ؛فعي نًجشععات وهععدنات الػعزكات الياباييععة الزائععد 

 و (Japonisme)اليابايي 
نععزض  أو أيايععد لععد  ثطععاؤات طعع  :  ،0202وفعي  نععار رؤيععة الههلكععة اللزبيععة الطععل دية 

و وااضجليام نًيا، وكيفية دنعص   يعة الههلكعة اللزبيعة يهكٌ للفزد الجلل  األناكٌ الجي 
وروض الههلكعة اللزبيعة الطعل دية   الطل دية ن  الجكً ل سيا األسًبية، وكيفية يقل   ية

 في نًجشاثيا وهدناثيا للجتديز بيا لل  الهطج ى اللالهيو

 :للرجوع للجلسة على الراةط https://bit.ly/2GwWucB 

 
  

 صورة جامعيت للمتحدثني
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  :0202هارنة الهزي  لجظقي  رؤية  0-0
ثزضو رؤية الههلكة اللزبية الطل دية الؿ ر  الهًػ د  لهطجقبل الههلكعةو ولجظقيع  

فعع ى الععو يجهلععب وقعع  هارنععة نزيعع  لجظقيعع  الزؤيععة  ، ععذٍ الؿعع ر  للعع  أرف ال ارعع 
الهًػعع د و وثجهذععل هارنععة الهزيعع   ععذٍ فععي أسًععد  لهععل يهكععٌ باثباليععا ثظقيعع  رؤيععة 

 وبًاء نطجقبل الههلكة اللزبية الطل ديةو  0202
يهة الجي يارػعيا هنٌ اله ق لات ال 0202لذا فقد كايح هارنة الهزي  لجظقي  رؤية 

 الفلالية الجالية:الهًجدى نٌ هت  
 "سلطة يقاع بلً اى: "أسًد  الهطجقبل:  

ثعو لقعد سلطعة يقعاع فعي الهًجعدى ثظعح لًع اى: "أسًعد  الهطعجقبل" لهًارػعة هارنعة 
، أدار ععا يائعععب نظافعععئ اليي ععة اللانععة للهًػععع ت الؿعععيز  0202الهزيعع  لجظقيعع  رؤيععة 

  غعزكة  يععكل نيعديا والهج ضعهة مو ضعاني الظؿيٌ، وغار  فييا رئيعظ نشلعظ  دار
لبد الطعتم  يكل، وهبيز األنٌ الطععيبزايي دو نظهعد الهػعيقع، والزئيععظ الجًفيععذي  أو

ل طعد  الجظ يعل ال نًي الزرهية دو لؿععام ال ريععح، ولكعع  نشلععظ الػعع رى ورئيععظ 
ظ اللععععم الشعيهععععاى، والزئيعععع ش أو دو لبعععدالشهليععععة اللالهيععععة ألبظععععاخ اله  بععععة والجهيعععع  

ظ لػعزكة  عع س دو هالعد العًعيو، والزئيععظ الجًفيععذي لهلضطعة "يهعاء الهًعع ر  والهلض  
 دونظهد العانديو

ويارػعععح  عععذٍ الشلطعععة ركعععية الًيععع ف باارجؿعععاد الهلزفعععي فعععي اللعععالو اللزبعععي، 
 ءوالجظعععديات الجعععي ث اسعععم اإليطعععاى فعععي ظعععل الذععع ر  الؿعععًالية الزابلعععة، وفقعععم العععذكا

   الذالر في دلو الجًهية الهطجدانةو ااؾهًالي، ودور القها

 



 121    8102التقرير السنوي ملنتدى أسبار الدويل 

 "سلطة يقاع بلً اى: "أسًد  الهطجقبل:  

فععي الشلطعععة ال جانيععة الجععي طهلععح لًعع اى: "أسًعععد  الهطعععجقبل" وأدار ععا يائعععب نظافعععئ 
أغعار  لع  أيعم يشعب  ،اليي ة اللانة للهًػع ت الؿعيز  والهج ضععهة مو ضععاني الظؿعيٌ

ثجهذععل فععي أسًععد  لهعل لجظقيعع  رؤيعة وبًعاء نطعجقبل وقع  هارنعة نزيع  للهطعجقبل 
، وأيعم يشعب ثتضععيظ ثظالععت نجكانعل للًيعع ف 0202الههلكة اللزبيعة الطعل دية فعي 

 باارجؿاد الزرهي في اللالو اللزبي، ن  قعزور  ربو الذقافة باإلبدا و

 
 

الطعتم  يكل لل  أيم يج سب  يػعاء  لبد د رئيعظ نشلعظ  دار  غزكة  يعكل نيديا أووأك  
ياعام  يك ل سي ارجؿاد الهلزفعة فعي اللالععو اللزبعي، وأغعار  لع  قععزور  وسعع د أفععزاد 

ى البًية الجظجية للهلزفة في اللالو اللزبي )واللعة اللزبيعة سعشء  نًجشيعٌ للهلزفعة، طير 
أى أ عو الجظعديات الجعي ث اسعم  ٌنٌ  ذٍ البي ة( ثظجاز  لع  نشيعد نعٌ ااضععجذهار، كهعا بعي  

ٌ نعٌ اليًدضعة البي ل سيعة، واللهعل اإليطاى فعي ظل الذع ر  الؿًالية ثجهذل في الجهك  
 لل  ثه يز الذكاء ااؾهًاليو

أغععار  لع  أى الجظعديات الجععي  ،نظهعد الهػعيقع ل بيعز األنععٌ الطععيبزايي دو نداهلعةوفعي 
ٌ نععٌ اليًدضعععة الزابلععة ثجهذعععل فععي العععجهك   الؿعععًاليةث اسععم اإليطعععاى فععي ظعععل الذعع ر  

عا  لع  أى األنعٌ فعي الجقًيعة  ع   البي ل سية واللهل لل  ثه يز الذكاء ااؾعهًالي، افج 
ع ىطد  عز رالعد  بيايععات الزكائش لجظقيع  يجائعص أفكعل فيها ي عـ ضعلاد  البػعز، وأى ث ف 

 ؿًاليعة الكبزىو للًشعاض فعي ظعل الذع ر  ال اا أضاضعي  غعزن   لعد  ق هة ي  

 م. سامي الحصني
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وفي  ذٍ الشلطة أوقع الزئيعظ الجًفيعذي ل طعد  الجظ يععل الع نًي الزرهيعة دو لؿععام 

ثلجهععععد للعععع   0202لزؤيععععة الههلكعععة اللزبيعععة الطععععل دية   ال ريععععح أى الزكائععععش العععذتخ
 لعع   الهًاضععبة،  قععافة  ى الجظععع   الزرهععي يطعععج سب ث فيعععز البًيععة الجظجيععة    االزرهًععة، 

الك ادر البػزية والل ائع الجػزيلية، ن  قزور  ااضعجذهار فعي نشعا  البيايععات الكع هة 
 وثهبيقاثياو 

أغععار لكععع  نشلعععظ  ،وفيهععا يجللعع  بععالجلليو فععي الهطععجقبل واألسًععد  الهزثبهععة بععم
اللععم الشعيهععاى  بعدش أو دو لالػع رى ورئيعظ الشهليعة اللالهيعة ألبظععاخ اله  بععة والجهيعع  

 ل  أى الجلليعو الًااني الجقليدي يلجبز بيز رادر لل  ن اكبة الجعيزات الجقًية الطععزيلة، 
ح الذ ر  الؿًالية الزابلة باللديععد نعععٌ األهتريعات، ودلعا  لع  قععزور   طععداخ طير أهل  

لو، نع  لعدم دع ر  فعي الجلليعو ن  اثؿعاي الهدرضععة بالهزويعة فععي ضععزلة وي ليعة العجل
الجزكيعش فقعععو للع  الجللععيو الػععه لي، بعععل اايجقعععا   لعع  ثلليععو الهيععارات الهفجاطيععة، 

  .وقعزور  أى يجظ   الجلليو  ل  نطعارات فزدية ونيًية
عخ الزئيعظ واله  وثظد    ،ظ لػععزكة  عع س دو هالعد العًعيو لعٌ فقعم العذكاء ااؾعهًاليلض 

ذ لًاؾعز ا ه  وأ   ،الج هيو لهجعيزات الذ ر  الؿًالية الزابلةالجزكيش لل  وأغار  ل  أ هية 
 لًععد الجفكيععز فععي فقعععم الععذكاء ااؾععهًالي فععي االجبععار والبي ل سيععةالهاديععة والزرهيععة 

وكيفية وق  ق ابو وري د أهتريعة لعم، والعو ربعل أى ثًلكععظ اآلدعار الطعلبية للعذكاء 
 يػعاء نًجعدى نطعلو  لعٌ فقعم  ااؾهًالي لل  طيا  الًاص، وارجعزض فعي  عذا الؿعدد

الجظععديات األهتريععة الجععي رععد ثًععجص لععٌ لععدم الجفكيععز فععي  له اسيععةالععذكاء ااؾععهًالي 
 ل ارب الذكاء ااؾهًاليو

أوقع الزئيععظ الجًفيععذي لهلضطعة  ،"0202وفي نداهلة ط  : "الجظ   الزرهي ورؤية 
للقها  الذالعر )القها  بيز الزبظي(  ايه  ن انظهد العاندي أى  ًا  دور   "يهاء الهًع ر  دو
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ز فععي ثتضععيظ يععم يععلدـ    افعععي دلععو الجًهيععة الهطععجدانة والجععتديز فععي اارجؿععاد العع نًي، 
وفععي دفعع  يهعع  الػععزكات الؿعععيز  والهج ضععهة وثظقيعع  أ ععداي  ،األلهععا  الشديععد 

 ية، أ هيا: ضجزاثيش
 هل  فزؽ لهل سديد و -
 لٌ اله ارد الهبيليةو الي اإلسهالي بليد  سياد  الهظج ى الهظلي ورف  الًاثص الهظ -
ا لٌ اله ارد الهبيلية(و -  رف  الًاثص الهظلي اإلسهالي )بليد 

ٌ الدكج ر العاندي أى  ذٍ األ داي ثجظق  لٌ نزي  لهلية نًيشية لتضعجذهار فعي وبي  
"نععا بلععد ااضععجذهار"، ووقعع   الهػععاري  الًاغعع ة و دار  لهليععات "نععا ربععل ااضععجذهار" و

ية لععدلو الهًا نععة الزياديععة، كهععا  ضععجزاثيشههععة  دار  رأص الهععا  الهجكانلععة نعع  ههععة 
 لجظقي  الو لٌ نزي  نا يلي: اأوقع أى  ًا  فزؾ  

 و(pre-seed)بًاء رً ات ونًؿات لتضجذهار نا ربل الجتضيطي  -
 (Capital Venture)بًاء القدرات إلدار  نزاطل ااضجذهار الهجقدنة "رأص الهعا  الشعزيء"  -

 و(Private equity)واألضيو ال اؾة 
كهععا أغععار دو العانععدي  لعع  أنذلععة لجشععار  ااضععجذهار الزيععادي ونععزدود ااضععجذهار الشععزيء 

لذالعر فعي نشعا  ااضجذهار الهتئكي، وأوؾ  بكعزور  ثزثيعب أول يعات القهعا  ا غانت  
، وقععزور   لعععاد  ثزثيعععب لععزدم الفشع    لعع  الهطععجقبل  واابجكاريععةدلعو اللهالععة الشديععد  

ركائععش  ىطعد نؿعاري القهعا  بيعز الزبظي، و لععاد  اضعععجذهار ا للهطعا هة فعي الجًهيعة ك
 و  0202رؤية 

 لسة على الراةط:جللرجوع لل ps://bit.ly/2JXQ0Fyhtt 

 
 صورة جامعيت للمتحدثني
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  :0202لليات ثظقي  رؤية  0-0
 ،رت بي عععععة ريعععععاد  األلهععععا  فععععي الههلكعععععة اللزبيعععععة الطعععععل دية بػععععكل كبيعععععزثهعععع   

ععععوأؾبعععععع ليعععععا نًا نععععة نجكانلععععة ن   نعععععٌ غعععععتييا ث فيعععععز فعععععزؽ  ،ش  ونتئهععععةظف 
ايبذععع  لعععدد نعععٌ الهػعععزولات ونعععٌ  ًعععا فقعععد و اضععععجذهارية وهلعععع  فععععزؽ وظيفيععععة

، يهكععععٌ الجبار ععععا لليععععات ثطععععيو 0202ي لزؤيععععة ضععععجزاثيشوالبععععزانص قععععهٌ اإلنععععار اإل
فعععععي ثظقيععععع  الزؤيعععععةو ونعععععٌ  عععععذٍ اآلليعععععات: ؾعععععًادي  ااضعععععجذهار الػعععععابة وثًهيعععععة 

 الؿادرات بيز الًفهيةو 
يهعة الجعي ا عجو الهًجعدى هنعٌ اله قع لات ال 0202لذا فقد كايح لليعات ثظقيع  رؤيعة 

 بهًارػجيا نٌ هت  الفلاليجيٌ الجاليجيٌ: 
 "الفلالية األول : سلطة يقاع بلً اى: "ؾًادي  ااضجذهار الػابة: 

العععزئيظ أدار عععا  ،لقعععد الهًجعععدى سلطعععة يقعععاع بلًععع اى: "ؾعععًادي  ااضعععجذهار الػعععابة"
 يو الش يهعععل، أو  بعععزا واإلداريعععةالجًفيعععذي لػعععزكة أوغعععٌ  كعععظ لتضجػعععارات الهاليعععة 

 ايععععي لًايعععة، ونلضععععظ  دو STV  ص ثعععي فعععي  وغعععار  فييعععا الػعععععزيو فعععي غعععزكة
عععنيععععا نيبععععة، والػعععزيو واله   ونالعععو غعععزكة  راد  أو تضعععجذهار لعظ لػعععزكة رائععععد لض 

عععععلهعععععز الهشعععععدولي، ون   أو ظ ورئعععععيظ نشلعععععظ  دار  نشه لعععععة لقعععععا  أو فعععععارص لض 
الييكليعععععة فعععععي اارجؿعععععاد الهظلعععععي ويارػعععععح الشلطعععععة الجعيعععععزات و الزاغعععععد الظهيعععععد

بي ععععة ريععععاد  ، ووالعععدولي ونعععا ثطععععج سبم نعععٌ ثهععع يز بالًطعععبة للؿعععًادي  ااضععععجذهارية
األلهععععا  فععععي الههلكعععععة اللزبيعععععة الطعععععل دية، وهلععععـ الهػععععارك ى  لعععع  ث ؾععععيات 

 لجه يز ؾًاديع  ااضعجذهار الػعابةو 
 

  :الطل دية ودور ا في رؤية الههلكة الؿادرات نظاقز  بلً اى: "الفلالية الذايية
0202": 

  بزيعععل 04بجعععاري  ياعععو الهًجعععدى  ،0202فعععي ضعععياظ ن زسعععات نًجعععدى أضعععبار العععدولي 
نظاقعععز  ثظعععح لًععع اى: "الؿعععادرات الطعععل دية ودور عععا  فعععي نقعععز نزكعععش أضعععبار 0202

مو  ي عععة ثًهيعععة الؿعععادرات الطعععل دية ألقا عععا أنعععيٌ لعععام  ،"0202فعععي رؤيعععة الههلكعععة 
  الطعععععلهي، يعععععارؼ فييعععععا الجظعععععديات الجعععععي ث اسعععععم الؿعععععادرات ؾعععععالع بعععععٌ غعععععبا

ععععع بل الجعلعععععب للييعععععا، والهػعععععزولات والبعععععزانص الهقجزطعععععة لجهععععع يز الطعععععل دية وض 
 الؿادرات الطل ديةو 
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 "الفلالية األول : سلطة يقاع بلً اى: "ؾًادي  ااضجذهار الػابة: 
الجًفيعذي لػعزكة أوغعٌ في سلطعة بلًع اى: ؾعًادي  ااضعجذهار الػعابة" أدار عا العزئيظ 

أغععار الػععععزيو فععي  ،لتضجػععارات الهاليععة واإلداريععة أو  بععزا يو الش يهععل OceanX  كععظ
ا  دو STV يف يص ث  غزكة  ايعي لًايعة  ل  أى بي ة األلها  الظالية أؾعبظح أكذععز ثظفيععش 

وسادت نععععٌ طهاضعععة ون عععانز  رواد األلهعععا ، طيعععر سادت الجقًيععععة نععععٌ فالليععععة أبلععععب 
الؿًالات نععٌ هت  الكععو لل  الجكاليعتو واكز الدكج ر لًايعة أى األنع ا  الهزؾع د  

نععععٌ الؿًاديعععع    عععائت   ا ائلعععة، وأى  ًعععا  لععععدد   للجظععع   الجقًعععي فعععععي الههلكعععة ثلعععد  
عع لععع  وسععع د نبععادرات طك نيععة ث     رواد األلهعععا ،  قافعععة  ػعععش  ااضعععجذهارية الجعععي ث   ش ظف 

  ةوالػزكات الًاغع
عضجزاثيشٌ دو لًاية أى اإلي  كها ب   ش للع  الجقًيعة واابجكعار، طيعر ية لؿًادي  ااضعجذهار ثزك 

ي سد في الههلكة نبادرات طك نيعة سزي عة وسعاد  لجطعزي  طزكعة الطع ظ، كهعا أى  ًعا  
نطععجذهزيٌ يػععهيٌ وؾععًادي  اضععجذهار يؿععل طشهيععا  لعع  يؿععت نليعع ى دوار، األنععز 

و فلل  الزبو نٌ أى  ًا  بلعل الجظعديات ينطجقبل الههلكة الجقًز باسد ار بػ  ي   الذي
 ز  لييا كفزؽو ًا   ا أى  ذٍ الجظديات يهكٌ أى ي  

 
 ًعا  ثعيعزات  يكليعة فعععي  نيعا نيبعة  لع  أى   وأغارت نلضعظ ونالو غزكة " راد " أو

وثفععععزف للعععع  الؿعععًادي   ،اارجؿعععاد الهظلعععي والعععدولي ثطععععج سب ثهععع يز الهيعععارات
ولععدم اارجؿعار للعع   ،ااضعجذهارية اضعج دام ثقًيات سديعد  )نذعل الععذكاء ااؾعهًالي(

بػعكل  دور عا الجقليعدي فعي البظعر لععٌ لقعع د للػععزاكاتو فالؿعًادي  أؾعبظح نجاطعة  
اضعجقها  الػعزكات الًاغع ة ال العد ، بجقعديو هعدنات  قعافية  فيأكبز، و ي ثجًافظ 

وثقديو أفكل الههارضات اللالهيةو ورواد األلها  ا يك ى لًد و  ،يز الهلل ناتكج ف
بًهععااز األلهععا  والظطععابات، ويهكععٌ لؿععًادي  ااضععجذهار ثلععزيفيو  كععاي   م   لهععا لععاد   

 بالطياضات الظك نية ونا    نهل   نًيوو
بتيعم نعٌ الكعزوري  يعظ لػزكة رائععد لتضعجذهار أو لهعز الهشعدوللض  وأفاد الػزيو واله  

، نع  ياغع لزائد األلها  الجظـلي بالذقة فعي الًفظ وال ق ض لكهعاى يشاض أي نػعزو  
قزور  نطايد  رواد األلها  ودلهيو فعي ريعاد  الػعزكات، كهعا أغعار  لع  أى الجقًيعات 
الظديذة أدزت لل  الؿًالات اله جلفة كؿًالة اإللعتم، وبيع  الهتبعظ والطعيارات لعٌ 
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األنعععز الععذي يععلدز للعع  فالليعععة  ععذٍ الؿععًالات وال ؾععع    ؛اإللكجزوييععةلجشععار  نزيعع  ا
لل  أى بي عة ريعاد  األلها  فعي الههلكععة  يد أو الهشدولللهطجيلو بترل ثكلفةو كها أك  

 ،ش  ونتئهةظف  وأؾبعع ليعا نًا نة نجكانلة ن   ،رت بػكل كبيعزاللزبيعة الطعل دية ثه   
ؽ اضععجذهارية وهلعع  فععزؽ وظيفيععة كهعا أسهع  الظاقعزوى، نع  نعٌ غعتييا ث فيعز فععز

ث فز رؤوص األن ا  الكبيز  الجي ثدلو الجظ   الجقًي، طير يفزف الط ظ يفطعم للع  
 ااضجذهارو 

ولزف نلضظ ورئيظ نشلظ  دار  نشه لة "لقا " أو فارص الزاغد الظهيد ث سيعات 
  ضياضة سه  اللق   واألنع ا ، بً  لل، والجي ث  0200نشه لة "لقا " الجي ثتضطح 

و ععع   ،نعععٌ نًهلععع  أى أي فكعععز  أو نػعععزو  ثظجعععاز لؿعععاطب الفكعععز  وؾعععاطب ال بعععز 
الهطجذهز، ويجو الشه  بيٌ الهزفيٌ لٌ نزيع  لقعد اللقعاءات ولعزف أؾعظا  ال بعزات 
ل بزاثيو ن   يشاد نًؿعة لعزواد األلهعا  لتضعجذهار فعي الهػعزولات وثقعديو الهػع ر  

دثيو في طل الهػاكل القاي يية، هاؾعة أى بلعل الهػعزولات ثلهعل للػبا ، ونطال
ع ز القاي ييعة واألياهعة لًعد  يػعائيا كػعزكجي أوبعز فعي نشعاات سديعد  ا ثجع فز ليعا األن 

في نػزولات ربظية وبيز ربظية، وأى  ٌ أو الظهيد أى ااضجذهار يك ى لاد   وكزيوو كها بي  
وأى  ًععا  قععزور  إليشععاد رؿععـ يشععاض نطععج ى رواد األلهععا  أؾععبع أفكععل بكذيععز، 

الظهاص في الػبا ، ففزي  اللهل نيو بًفظ أ هيعة  ا لبر  للػزكات كي ثك ى نبلذ  
 الهًجصو 

عع عب الهػععارك ى فعععي سلطععة ؾععًادي  ااضعععجذهار الػععابة بجعع فيز اإلنععار القععاي يي ونال 
 يالزرهيععة الجع تالهلانتالجػعزيلي الهتئعو لظهايعة الهلانعتت فعي ظعل ثشايعد ن انعز 

أؾبظعععععح قععععزورية إلطعععععداخ وظائعععععت سديعععععد ، وثقزيعععععب ال دنعععععات الهاليعععععة نعععععٌ 
و األفكعععل فععععي الطياضععععة الًقديععععة بفكععععل اآلليععععات الهبجكععععز  الهطععععجفيديٌ، والعععجظك  

 ونشابيعة الفطعاد الهاليو

  :للرجوع للجلسة على الراةطhttps://bit.ly/2Zgw06x 

 
 صورة جامعيت للمتحدثني
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 " :الؿادرات الطل دية ودور ا في رؤية الههلكة الفلالية الذايية: نظاقز  بلً اى
0202": 

في  0202  بزيل 04بجاري   و الهًجدىيا   0202في ضياظ ن زسات نًجدى أضبار الدولي 
نظاقز  ثظح لًع اى: "الؿعادرات الطعل دية ودور عا فعي رؤيعة الههلكعة  نقز نزكش أضبار

 أضعانة كعزدي، وألقا عا أنعيٌ لعام  ي عة مو الكع  نشلعظ الػع رى ضعابق   أدار ا ،"0202
ٌ أى سيعاد  الؿعادرات مو ؾالع بعٌ غعبا  الطعلهي، العذي بعي  ثًهية الؿادرات الطل دية 

ععع بيعععز الًفهيعععة ثلعععد   لجظقيععع  ارجؿعععاد نشد عععز  0202الههلكعععة ا فعععي رؤيعععة ا رئيطعععي  نك ي 
للههلكة، طير ثطجيدي الزؤية ثً ي  نؿادر الدهل وسياد  طشو الؿادرات بيز الًفهيعة 

 لعع   0204% فععي 03)الجععي ثجكععهٌ ؾععادرات الطععل  وال ععدنات و لععاد  الجؿععديز( نععٌ 
 و0202% نٌ ؾادرات الههلكة في 42ط الي 

 
 ي ععة ثًهيععة الؿععادرات الطععل دية ثطععل   لعع  ثظقيعع  رؤيععة  ار مو الطععلهي  لعع  أى  وأغعع

واقععظة لجًهيععة الؿععادرات بيععز الًفهيععة ودلععو الهؿععدريٌ فععي رفعع  ثًافطععيجيو وثععزويص 
نعٌ    في األض اظ الدولية وثذليل الهل رات الجعي رعد ثظعد  نًجشاثيو وهدناثيو للج ض  

ية للجؿععديز، ثلهععل للعع  الجزكيععش للعع  أ ععداي  ضععجزاثيشالععو، والععو نععٌ هععت  هارنععة 
 نظاور رئيطية  ي:  3نظدد  في 

 ثظطيٌ كفاء  البي ة الجؿديزية وال دنات الدالهة للجؿديزو -
 في نشا  الجؿديزو رف  الهلزفة بههارضات الجؿديز وثًهية الكفاءات البػزية -
 رف  الشا شية الجؿديزية للهًػ ت الهطجيدفةو -
 للهًػ تو ض اظ الجؿديزية الهتئهةثطييل  يشاد الفزؽ واأل -
 الهطجيدفةو ص الطل دي وسياد  ظي ر الهًجشات الطل دية أنام الف اتج  ًالجزويص لله   -

  السلمي صالح م. 

كردي .أسامتو م  
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 الهظجهليٌو ثيطيز ربو الهؿدريٌ ن  الهطجيلكيٌ والػزكاء -
ع عو   ٌ مو الطعلهي أيعم ثعو  ي  وب  ربعل  نعتظ  0204ية ال نًيعة للجؿعديز فعي ضعجزاثيش  اإلق 

ثظديععد بلععل الفشعع ات الجععي ثجهلععب الجظطععيٌ،  لجقيععيو ال قعع  اللععام، طيععر ثععو  الزؤيععة 
ية كهدهتت في بزيانص الجظ   ال نًي، وأغار  ل  أ و الجظعديات ضجزاثيشواضج دام اإل

 الجي ث اسم الؿادرات الطل دية و ي: 
نعا يجهلعب و ع  الؿًالي وال عدني،    اإليجازقلت القدرات الجؿديزية ونظدودية ثً    -

 ثه يز القالد  الؿًاليةو 
 لدم كفاء  البي ة الجؿديزية، كالشهار  والجزاهيـ وبيز او -
 اللالهية، هاؾة فيها يجلل  باألضلارو قلت ثًافطية ؾادرات الههلكة في األض اظ -
 الههلكة في األض اظ اللالهيةو نظدودية األدوات الجزويشية والجط يقية لهًجشات -
 لدلو بي ة الجؿديزونظدودية الههكًات التسنة  -

 
ية للجعلب لل   ذٍ الجظعديات  ضجزاثيشوق  أ داي  وأوقع الدكج ر الطلهي أيم رد ثو  

  كها يلي:
دلععو ثهعع يز القهالععات ال الععد  الجععي ثجهيععش بههكًععات ثًافطععية فععي األضعع اظ اللالهيععة  -

ب وقهاى اانجذا  للهلاييز اللالهية للجعل   ،ريٌؿد  وثلشيش ردرات اله   ،)الطل /ال دنات(
   اإليجاز الؿًالي وال دنيولل  نظدودية ثً   

 جانب من الحضور
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وثهعع يز األياهععة  ،ثلشيععش البًيععة الجظجيععة للؿععادرات واإلنععدادات وال ععدنات الل سطععجية -
ش  للجؿديز للجعلب لل  لعدم كفعاء  البي عة الجؿعديزية، وللع   دعز العو ظف  واإلسزاءات اله  

ليععة طهايععة الؿععًالات الهظليععة )الهلالشععات الجشاريععة( فععي الطعع ظ الهظليععة يععجو ثفليععل ل
 واألض اظ اللالهيةو

ثت يععل القعع ى اللانلععة فععي و ريٌ،ؿععد  ثعع فيز الكععهايات واألدوات الجه يليععة والععدلو لله   -
وثًاععيو الشيععات الظك نيععة والقهععا   نشععا  الجشععار  الدوليععة، وثظطععيٌ سعع د  البيايععات،

نععة لقهععا  قد  ودراضععة ال ععدنات الهاليععة اله   ،هلبععات الجؿععديزنج ال ععاؽ لجععجتءم نعع 
 والجؿديزو ااضجيزاد

 يشاد ط كهة ونجابلة لجًفيذ الهبادرات، و   أطد أ و ل انعل ثًهيعة الؿعادرات ال نًيعة  -
 لكهاى الجًابو بيٌ الشيات الظك نيةو

الهػزولات والبزانص الهقجزطة لجه يز الؿادرات الطعل دية  كها لزف مو الطلهي أ و  
 و ي: ،ية ال نًية للجؿديزضجزاثيشفي  نار اإل

   في الطل ديةً  بزيانص ؾ  : 
نعع  الشيععات اات اللترععة بجًفيعذ  طير ثقع م  ي ة ثًهية الؿادرات الطل دية بالجلاوى

عبزيعانص ؾ   الجزويعععص للهًجشععات الطعععل دية  لععع  دلععو  والععذي ييعدي ،ع  فععي الطععل ديةً 
ويطعيو  ،س لهلية الجؿديزلعش  األضع اظ اللالهيعة بهعا ي   وثػعشي  ده ليعا ونًافطعجيا فعي

 الههلكةو فعي ثظقيع  رؤيعة
عع جهلععععب الععو بًععععاء ي  فعععي الطععل دية بالػعععكل الؿظيعععع، ً  وكععي يععجو بًععاء بزيععانص ؾ 

ز بزيععانص اللتنععة الجشاريععة ولليععة ط كهجيععا لجهعع ي  ذعععليجم و يشععاد الهزيقعععة اله   ضععجزاثيش
 ية  ل :ضجزاثيشبالجلاوى نعع  الشيات الظك نية اات اللترة،  ا ييدي نػزو  ثه يز اإل

 .يةضجزاثيشثه يز رؤية البزيانص ورضالجم وأ دافم اإل -
 نذل القهالات الهطعجيدفة واأليػهة الزئيطيةو ،ثه يز لعزوف القيهة الهزس   -
ونلغععزات األداء  ،والييكعل الجًايهعي ، نعار الظ كهععة :نذل ،الجػععيليثه يز الًه از  -

 الزئيطيةو
 بزيانص ثظفيش الؿادرات الطل دية: 

ريٌ لعدلو ؿعد  ييعدي بزيانص ثظفيش الؿادرات الطعل دية  لع  ثقعديو الظع افش الهاليعة لله  
ريٌ ؿعد  اله   والعععو لشيعاد  لعععدد ؛سععشء نععٌ ثكعاليت أيػعهة اات لترعة بلهليعة الجؿعديز

 .وثطعييل وؾع   نًجشاثيعو  لع  األضع اظ اللالهية ،الطل دييٌ
 ونٌ األنذلة لأليػهة الهج ر  ثعهيجيا لععٌ نزي  البزيانص:

 دراضات أبظاخ الط ظو -
 الظهتت الجط يقية في األض اظ الهطجيدفةو -
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 الهػاركة في الهلارف ال ارسيةو -
 والفًيةوهدنات ااضجػارات الجط يقية والقاي يية  -
 ثكاليت ثدريب الهًػت و -
 رض م طهاية اللتنة الجشارية والهلكية الفكزية في األض اظ الهطجيدفةو -
 .والش د  االجهادرض م غيادات  -

 

 
 ثتضيظ بًو ااضجيزاد والجؿديز: 

ثلهعععععل  ي عععععة ثًهيعععععة الؿعععععادرات الطعععععل دية نععععع  الشيعععععات اات اللترعععععة إلكهعععععا  
الًاانيعععة لجتضعععيظ بًعععو ااضعععجيزاد والجؿعععديزو وكايعععح اليي عععة رعععد رانعععح اإلسعععزاءات 

ريٌ ؿععععد  نععععٌ هتليعععععا  سععععزاء ثقييعععععو غعععععانل اطجياسععععات اله   بدراضععععة ثفؿععععيلية ثععععو  
 وللبي عععععة الجه يليععععععة الظاليعععععة وللهلعععععاييز الدوليعععععة الهجللقعععععة بيععععععذا الػعععععععتى، وثعععععو  

عععع نطععععلولية ثه يععععل ل  لعععع  قععععزور  وأ هيععععة وسعععع د سيععععة نطععععجقلة ثجعععع ل  الج ؾ 
للعع  لشًعععة بزيانعععص ثه يعععز  لعععزف ن زسععات الدراضععة الؿععادرات فععععي الههلكعععةو وثععو  

الؿًالععععععة ال نًيععععععة وال عععععدنات الل سطععععععجية، كهعععععا أوؾعععععح اللشًعععععععة ب يػعععععاء بًعععععو 
ععععنطععععجقل لجه يعععععل الؿععععادرات كتطععععد الهكاضععععب الطععععزيلة للبزيانعععععص لجظفيعععععش ود   و ل 

 الؿادرات الطل ديةو

 صورة تكريم املحارض
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  ًو ااضجيزاد والجؿديز نا يلي:ونٌ أ داي ب
 .ريٌ والهطج رديٌؿد  ث فيز فزؽ ثه يل الجؿديز لله   -
ريٌ بالجلععاوى نعع   ي ععة ثًهيععة ؿععد  ثقععديو هععدنات الجععدريب وال ععدنات ااضجػععارية لله   -

 الؿادرات الطل ديةو
نععة لقهععا  ااضععجيزاد والجؿععديز للبًعع   الجشاريععة قد  ثكهلععة أيػععهة ال ععدنات الهاليععة اله   -

 .نٌ الجًافظ نليا بدا  
د بالك ابو الهًاضبة ن  االجشام بهطعج ى أكبعز نعٌ الهزويعة بالهقاريعة نع  قهاى الجقي   -

 البً   الهظليةو
 :الهكاثب الدولية 

 ،ية ال نًيعة للجؿعديزضعجزاثيشثتضيظ نكاثب دولية للؿادرات نععٌ أبزس ن زسات اإل لد  ي  
والجي ثطا و في ثلشيش الؿعادرات الطعل دية بيعز الًفهية ورف  يطبجيا،  ا ثلهل اليي ة 

فة افججعاض نكاثعب دوليعة فييعاو وسعاري طعجيد  لل  ثقييو األضعع اظ اله   0202هت  لام 
اللهل لل   يػاء  ذٍ الهكاثب الجي ضعجلهل للع   يشعاد ثهذيعل ضعل دي فعي األضع اظ 

ي للعع  فععزؽ ونل رععات ت لععٌ  ععذٍ األضعع اظ والجلععز  الهطععجيدفة، ونلزفععة نلل نععا
عع ا، نعع  ااضععجفاد  نععٌ الهععت  الجؿععديز  لييععاو وضععيبدأ اللهععل فععي  ععذٍ الهكاثععب رزيب 

 الهبجلذيٌ في لهل  ذٍ الهكاثبو 

 :للرجوع للهحاضرة على الراةط https://bit.ly/2ykTETm 
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 خاثهـة: 
فعععي  لقعععاء  كبيعععز  ر  دو 0202لعععام نكععع  كعععاى لهًجعععدى أضعععبار العععدولي  للععع  نعععدار

ضجػعععععزاي نطعععععجقبل الكععععع ء للععععع  أ عععععو القكعععععايا الللهيعععععة واارجؿعععععادية، وا
ي ، والجلععععز  البي ععععةوالجقًيععععة والهارععععة والجللععععيو والؿععععظة ية كالقهالععععات الزئيطعععع

اارجؿعععادية للهطعععجقبل، نعععٌ  -للععع  نطعععجقبل ال ظعععائت والهاعععا ز ااسجهاليعععة
سلطععععععات الًقععععععاع والهظاقععععععزات وورع اللهععععععل الجععععععي غععععععار  فييععععععا هععععععت  

د ى رضعععهي ى نعععٌ كافعععة أيظعععاء اللعععالوو ورعععد أضعععيو  عععلاء الهجظعععدد ى فعععي جظعععد  ن  
نًارػعععة أ عععو الجظعععديات الجعععي ث اسعععم القهالعععات الظي يعععة، وارجعععزاض لليعععات نعععزض و

ععععيععععلهععععل له اس ف ونًارػععععة الفععععزؽ ز  ة  ععععذٍ الجظععععديات، كهععععا أضععععيه ا فععععي ل 
الهطععععجقبل وارجععععزاض لليععععات ارجًععععاؽ  ععععذٍ الفععععزؽ وااضععععجفاد   الكانًععععة فععععي

رضعععو هارنعععة نزيععع  نًيعععا فعععي الج هعععيو للهطعععجقبلو كهعععا لهعععل الهًجعععدى للععع  
 ثكفعععل الًيععع ف بهطعععج ى  يجاسيعععة القهالعععات الزئيطعععيةالجعععي  للبعععزانص الجًه يعععة

 و0202بها يلهل لل  ثلشيش رؤية الههلكة اللزبية الطل دية 
فعععععي دلعععععو فلاليعععععات  كبيعععععز   دور   0202بار العععععدولي وكعععععاى لػعععععزكاء نًجعععععدى أضععععع

الهًجعععععدى و دزائعععععم، نعععععٌ هعععععت  سلطعععععات الًقعععععاع والهظاقعععععزات وورع اللهعععععل 
عععععالعععععذي ل   للهعععععلثهز الذالعععععر للهًجعععععدى  -ثظعععععح لًععععع اى: "لؿعععععز الهطعععععجقبلد ق 

ا نعععٌ جظعععد  ن   22والجعععي غعععار  فييعععا أكذعععز نعععٌ  الطعععل دية بعععدا"، دولعععة طععع    02د 
لهظليعععيٌ والعععدولييٌ العععذيٌ غعععارك ا فعععي الهظاقعععزات لعععٌ ال بعععزاء ا اللعععالو، فكعععت  

هيععععا الهًجععععدى فععععي  نععععار فلالياثععععم للعععع  نععععدى اللععععام، وورع اللهععععل الجععععي يا  
 لجباد  الهلاري وال بزاتو  لح ب ثقة  ك  والجي غ  

ويظعععٌ  ا يهعععزض بعععيٌ أيععععديكو  عععذا الجقزيعععز ف يًععععا يعععدل  الهج ؿؿعععيٌ والبععععاطذيٌ 
ايبذقعععح لعععٌ الجعععي ج ؾعععيات الووالهيجهعععيٌ بػعععلوى الععع نٌ  لععع  األهعععذ بالًجعععائص 

والبًعععاء للييعععا، ك هععع   للععع  نزيععع  ثظقيععع  رؤيعععة  0202نًجعععدى أضعععبار العععدولي 
د عععز، ظ لهعععادٍ نشجهععع  طيععع ي يعععًلو بارجؿعععاد نشػعععز  وؾعععًالة نطعععجقبل ن   0202

 هعععة  لي  وثكععع ى ن   ،الجعععي ثطعععجظقيا كعععي ثجبععع أ الههلكعععة اللزبيعععة الطعععل دية الهكايعععة  
 ط ليا نٌ الدو  في الهطجقبل القزيب ب اى هللاو  ٌ  له  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4H3-HEhzMQo 
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  والعرب:الهجحدثوى الهحلٌوى 
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 :الهجحدثوى الدولٌوى 
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 ٌ8102في فعامياخ اميَذدى خالل امعاو  اميذحدسو: 
  

 عسٌري م. علٍ
 ىديز عاو ةزٍاىج)يطز(

 د. نهدوح يجار
ٍائث امزئيظ منذقَيح اموطَيح 

 ىايكزوضوفر
 د. إحساى أةو حلٌقة

رئيظ ىزكش جواسا االضذػاري مذطويز 
 األعيال

 د. سعٌد العهودي
 –دكذوراِ في اميدٌ اإلةداعيح 

 ةزيطاٍيا -جاىعح ضامفورد 

  م. سانٍ الحصٌٌ
ٍائث ىحافظ هيئح اميَػآخ 

 امصغيزج واميذوضطح

 د. نحهد الصغٌر
اميطاعد منذحول قائد وكيه وسارج امصحح 

 ىحور امذحول اميؤضطي

 د. ًوسف  الحزًو
امزئيظ امذَفيذي مػزكح امعَود مالضذشيار، 

 األىيُ امعاو ميؤضطح امعَود امخيزيح

 م. صالح ةٌ شتاب السلهٍ
األىيُ امعاو مهيئح دَييح امصادراخ 

 امطعوديح

 د. يجاح العشري
ٍائث رئيظ جاىعح امينك عتدهللا منعنوو 

 وامذقَيح

 د. يسرًٌ اللحام
 رئيظ ىجنظ إدارج ىَذدى

امدراضاخ اميطذقتنيح ألفزيقيا 
 (FSF) وامػزق األوضط

 أ. طارق نًصور
 ىكَشي –غزيك 

  د. يورا نًصوري
 ةاحشح أول ىػارك في 

KAPSARCمدراضاخ امطاقح 

  د. ٍوةويا فوجيوارا
أحد امختزاء امدومييُ في دحنيح اميياِ، اميديز امعاو 

 TOYOBOاألول إلدارج دػغيه األغػيح في غزكح 
 اميحدودج

  اميػيقحد. ىحيد 
 ختيز األىُ امطيتزاٍي

 د. ىاٍويه غوةزخ 
امعضو اميَذدب واميؤضظ اميػارك مػزكح 

BEHAVIA 



138     8102التقرير السنوي ملنتدى أسبار الدويل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 139    8102التقرير السنوي ملنتدى أسبار الدويل 

  



140     8102التقرير السنوي ملنتدى أسبار الدويل  

 

  



 141    8102التقرير السنوي ملنتدى أسبار الدويل 

  



142     8102التقرير السنوي ملنتدى أسبار الدويل  

 

 

 

 

 أضتار مندراضاخ واالضذػاراخ . حىجيوع ♥
 

زز ♥ مصززاٍا امقزززار  ا، ودعًيززيمحاجززح امتحززص امعنيزز و، اضززذجاةحً 0991ظ عززاو ىزكززش أضززتار مندراضززاخ وامتحززوز دؤض 
اميطزاهيح فزي دطزويز اميجذيزا ورفزا كفزاءج ىؤضطزاد  ةاميزكزش  عَز ي  و)امطياضي واالقذصادي واالجذيزاعي(، 

 .وىطاعددها عن  رضً امطياضاخ اميذعنقح ةامذَييح االجذياعيح واالقذصاديح وامشقافيح وامطياضيح
 

ل اميجذيزا  وفزز  دومي يهزد  إمز  امذعزيزا ةاالقذصزاد اميعزفزي ودحزو  ىَذدى أضتار امدومي، ىَذدى دَيوي  ♥
إمز  اضذػززا  اميطززذقته فزي اميجززال أيضززًا يهزد  و  ،امعيزه امجديزدج ةذفعيززه اميعزفزح ورأص اميزال امتػزززي

 ًىا.امذَيوي عيو
ياخ إضذزاديجها تَ  عنيكيا يهد  إم  دؤطيز االةذكار ودوميد ىَاقػاخ يَذج عَها ضياضاخ وىتادراخ وىخزجاخ د  

 .دَيويح
 

ً   ،8102 عاو في امينذق  ظدؤض   ♥ زوى   ختيزز ىئزح ىُ أكشز ويض  دوٌػزي  ي   ،ىذعزددج وىػزارب دخصصزاخ ىزُ زفك 
 .األفكار ودتادل امحوار قيً دعشيش أجه ىُ ؛( Thin Tank) امذفكيز ٍوادي أعيال في جديدج دجزةحً 

وا    ا اتم         ا   ل  ا ات 


