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 ،نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبنو انديس نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا       
  :دعب امأ

 
 يف ةدوجلا نامضل ةيبرعلا ةمظنملاو ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملا نم لك ةلاسرو ةيؤر نم ًاقالطنا 
 دامتعالا" :ناونعب يميلقإلا ىقتلملا ميّظنت مت ،ةيبرعلا لودلا يف هزيمتو ميلعتلا ةدوج ةدوجلا معدو زيزعتل ،ميلعتلا
    .م2021 ماعل ليربأ 7- 6 يموي ،"ةيبرعلا لودلا يف يسردملا

 
 نولثمي ،نييميلقإلاو نييلحملا نيصتخملاو نيلوؤسملاو ءاربخلا نم ةراتخم ةبكوك لمعلا قاروأ ميدقت يف كراش دق        

 جمانرب لالخ نم تنرتنإلا ربع اهتايلاعف روضح يف كراشو ،نييدايقلا نم ةبخن اهتاسلج رادأو ،ةيبرعلا لودلا نم ًاددع
)(ZOOM تحرط ثيح ،لعافتلاو ةيويحلا نم ةيلاع ةجرد ىقتلملا ىلع ىفضأ امم ،ةيبرع لود ةدع نم يعون روضح 
 .تاراسفتسالاو ةلئسألاو تاعوضوملا نم ديدعلا تشقونو
 
 نينمثم ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةموكح دوهجل ريدقتلاو ركشلا ليزجب اومدقتي نأ ىقتلملا يف نوكراشملا ّرُسَيو      
 دمحم ريمألا يكلملا ومسلا بحاص نيمألا هدهع يلو ومسلو ،زيزعلا دبع نب ناملس كلملا نيفيرشلا نيمرحلا مداخ ماقمل
 ةدوجلا زيزعتل ةيلودلاو ةيميلقإلا تامظنملا هب ىظحت يذلا يونعملاو يداملا معدلا ميظع هللا امهظفح ناملس نب
 روتكدلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ميلعتلا ريزو زكرملا ةرادإ سلجم سيئر يلاعمل لوصوم ركشلاو ،ميلعتلا يف زيمتلاو
    .هعيراشمو زكرملا جماربل لصاوتملا همعدل خيشلا لآ دمحم نب دمح
 

 ىقتلملا داقعنا لالخ تاراسفتساو تاشاقنو تاراوح نم حُرط امو ،ىؤرو لمع قاروأ نم ضرُع ام ىلع ًءانبو     

 :يتآلاب ىقتلملا يصوي ،يميلقإلا

 
o نم دامتعالا مظن معد يف مهست ،ةيقيسنت ةيملع ةئيهك ،ةيبرعلا لودلل دامتعالاو ةدوجلا نامض ةئيه سيسأت 

 ،ميلعتلا يف دامتعالاو ةدوجلا نامضل ةيسسؤملا ىنبلاو ةيميظنتلا لكايهلا ةيوقت لالخ نم ،ةيبرعلا لودلا
 .ةزيمتملا تاسرامملا ككيبشتو بيردتلاو تاراشتسالا ميدقتو

o ةيموكحلا سرادملا يف صاخ لكشبو سرادملا يف دامتعالاو ةدوجلا ةفاقث رشن زيزعت يف رارمتسالا ةرورض.  
o تاسرامملاو تاسايسلا هيجوت يف مهست ،ةيبرعلا لودلل يسردملا دامتعالل ةدحوم ريياعم دوجو ةرورض 

 ززعتو ،2030 ماعل ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم عبارلا فدهلا تارشؤم زاجنإل مدقتلا قيقحت وحن ةيميلعتلا
 لدابتملا فارتعالاو بالطلا لقنت لهستو ،ةيلودلاو ةيميلقإلا تاحوسملا يف بالطلا ملعت جتاون ةيسفانت نم
  .ةيبرعلا لودلا يف تالهؤملاو تاداهشلل
o تاردابمو دوهج طقف اهيدل يتلا ةيبرعلا لودلا يف دامتعالاو ةدوجلل ةينطو تائيه سيسأت لامكتسا عيرست 

   .يسردملا دامتعالاو ةدوجلا نامض يف
o زيمتلاو ةدوجلا تاردابم معدل لجأ نم ةيملاعلاو ةيميلقإلاو ةيلحملا تامظنملا نيب لماكتلاو نواعتلا رارمتساو 

 .يملاعلاو يميلقإلا ديعصلا ىلع ميلعتلا هجاوت يتلا ىربكلا تالوحتلل ةباجتسالل ميلعتلا يف
o ةيقابتسا ةلحرمك ،ةيبرتلا تايلك يف نيملعملا دادعإ جهانم يف ةدوجلا تاودأو ةفاقث جمد زيزعت ىلع لمعلا 

  .ميلعتلا يف ةدوجلا نامضل
o ةلوفطلا ةلحرم يف ميلعتلا ةدوج نأ رابتعاب ،ةسردملا لبق ام ةلحرم يف دامتعالا مظن ةرورض ىلع ديكأتلا 

   .ةيساردلا لحارملا عيمج يف ميلعتلا ةدوج نامض يف ًاريثأت رثكألا لخدملا ةركبملا



 
 
 
 
 
 
 

o يف ةفلكلا ضفخل ،يسردملا دامتعالاو ةدوجلا نامض لاجم يف ةيبرعلا لودلا براجت نم لدابتملا ملعتلا زيزعت 
  .ةيبرع لود يأ يف تاسرامملا لضفأ هيلإ تهتنا ثيح نم لمعلاو دهجلاو تقولا
o تاهج نم ليهأتلاو بيردتلا لاجم يف يسردملا دامتعالاو ةدوجلا نامض لاجم يف ةيرشبلا تاردقلا ءانب زيزعت 

  .سرادملا يف نيسحتلا قرفو ةدوجلا نيميقمو ،نيملعملاو نيفرشملاو سرادملا ةداق لمشت نأ ىلع ،ةدمتعم


