
 جين شي ويقدم بكين  في   يُفتتح  الصيني الشيوعي للحزب العشرون الوطني  المؤتمر

 للحزب  عشرة التاسعة المركزية  اللجنة عن  نيابة المؤتمر  إلى تقريرا بينغ 

 

  طييي ط ل سييي   لقييي    حشييي    لقلييي    ت ح ييي  ( شييي ا   ) 2022 أكتييي ب  16 بكييي  

  لمييمتم   ُفتييت .   لكفييا  بالتضييام  ج  يي   تا    يي  ميير    تسييج   للاهضيي  ج  يي   ع  ضيي 

 أكتيي ب  16 صييبا   لعييال  أاظييا  لفيي    ليي    لصيي ا   لشيي  ع  للحيي     لعشيي     ليي طا 

 . لكب    لشع   قاع  ف   لجا  

 عشيي    لتاسييع   لم ك  يي   للجايي  عيي  ا ابيي   لمييمتم   إليي  ب ايي  جيي   شيي   قيي  

 عال ييا  لصيي ا    ل صييا         لالشييت  ك    لعظ ميي   ل   يي   فيي " بعايي    تق  يي   للحيي   

 شيي   أشييا ". شييام  احيي  عليي  ح   يي   شييت  ك     ليي  باييا  سييب   فيي    لكفييا    لتضييام 

 بأهم يي   تحليي   لصيي ا   لشيي  ع  للحيي     لعشيي     ليي طا   لمييمتم  أ  إليي  ب ايي  جيي  

 بم تليي   لشييع    أباييا   لحيي    أعضييا  جم يي  ف هييا  سييته  حاسييم  لحظيي  فيي    ُعقيي   بالغيي  

 عليي  ح   يي   شييت  ك     ليي  لباييا   لج  يي    لمسيي     فيي  لتقيي    لييبال   أاحييا  فيي  ق م يياته 

 جمه   يي  لتأسيي    لم   يي   ليي ك   حليي   عايي    لكفييا  هيي   احيي    ل حيي  شييام  احيي 

  ل صييا         لالشييت  ك    لعظ ميي   ل   يي   فيي : هيي   لمييمتم   شييعا .  لشييعب    لصيي  

  لج  يي    لعصيي  فيي   لصيي ا    ل صييا          الشييت  ك   أفكييا   تطب يي  عال ييا   لصيي ا  

  تق  يي  بييالاف   ل قيي   تع  يي   لعظ ميي    لحيي    تأسيي        تطيي    شييام   احيي  عليي 

 إلييي    لتقيي    حميييا  بجيي    لعمييي       إ كييا   البتكيييا   ميي  باألصييي    لتمسيي   ليي    

 عليي  ح   يي   شييت  ك     ليي  باييا  سييب   فيي    لكفييا    لتضييام   ع  ميي   بشييجاع   ألمييا 

 . لص ا   لألم   لعظ م   لاهض  لعمل    لشام    ل ف  شام  اح 

  لم  سيي  قاعيي   سيي     لحييا   لجيي   كييا   مه بيي   شييام    لكبيي    لشييع   قاعيي  إ 

 للحييي     لعشييي     لييي طا   لميييمتم " شيييعا   ل  اسييي  ماصييي  فييي    ُعلييي . بهيييا  لكبييي  



 مييي  تصيييم م   تشيييك   لحييي    شيييعا   ل لفييي   لسيييتا  م كييي   فييي   " لصييي ا   لشييي  ع 

  ُعليي .  لقاعيي  جييااب  عايي     ه يي  حميي    أعييال  عشيي     صييطف     لمط قيي    لماجيي 

 لالشييت  ك    لعظ ميي   ل   يي   فيي " شييعا   بالقاعيي    ل اليي    ل يياا   لطييابق   فيي   افيي     عليي 

 فيي   لصيي ا    ل صييا          الشييت  ك   أفكييا   تطب يي  عال ييا   لصيي ا    ل صييا        

   لتضيييام   لعظ مييي    لحييي    تأسييي        تطييي    شيييام   احييي  علييي   لج  ييي    لعصييي 

 لعمل يي   لشييام    ليي ف  شييام  احيي  عليي  ح   يي   شييت  ك     ليي  باييا  سييب   فيي    لكفييا 

   لمج يي    لعظيي    لصيي ا   لشيي  ع   لحيي    عييا " !"  لصيي ا   لألميي   لعظ ميي   لاهضيي 

 "!  لس    

 بماصيي   ألمييام    لصيي  فيي   لمييمتم    اسيي  له  يي   ل   ميي   للجايي  أعضييا   جليي 

    اي   ياا      اي  شي   تشيا   لي  تشي اا   كي   لي  ب اي   جي   شي  ب ياه   مي    ل  اس  

  يي    ل يي  تشيي      ايي  شيي اا   شيي        ايي  تشييا    هييا  جيي   ليي   تشييا  ا ايي   هيي 

 تشيي ا   ه ايي   ليي  تشيي اا    ليي  شيي    ليي  ال   تشيي    سيي   ل يياا   تشيي   شيي   

  تشي  قي ،  تشي      تشي  شي    تشي  شي ا   ي   تشياا        شي ا     ياا   تشي    ج ي     اا 

 جيي    هيي  تشيي    تسييا  م ايي   كيي    ه  ايي  كيي    شييا   قيي ، هيي    تشيي    هيي  أ   ميي  

 تشييا    يي   ج يياا    ،  تشيياا  ليي    تشيي ا   ج ييا بييا   ج ييا     هيي          ليي  تييا  

 تشيياا   ليي  تشييا   قيي        ه ايي   تشيي ا   تسييا  تشيي ا   ال   ليي  ب ايي    سيي ا  شييا  

 تشيي ا   تشيياا  تشيي        يي  ليي   قييا   تشيياا  شييا    يي    ل يي  تشيي اا   قيي ،   يي  تشيي   

 .ل 

 ح يي    لمييمتم   بيي أ صييباحا   لعاشيي    لسيياع   فيي . تشيي اا  كيي  ليي   لمييمتم   تيي أ 

  بعيي  .  لشييعب    لصيي   جمه   يي  اشيي    عييا  بصيي     أاشيي     لحاضيي    جم يي   قيي 

  تشيي  تشي  شييا   ل ي  ال  إ   تشي    ايي  تسي  ميا  عليي  حي     صيم    ق قيي   قفي    لي  

  لب  ل تييا      ل يي      ميي   لقيي     لج يي  ميي   غ يي ه   يي    تشيي  ب ايي  شيي ا    ايي   ،



 . ل         لشه     ل  حل  

 ميي  ش صييا 2296  لمييمتم   حضيي  أ   لمقيي   ميي  أايي  تشيي اا  كيي  ليي   أعليي 

 عيي  ه    صيي   ييا   بشييك   لميي ع     لمايي  ب   ميي  ش صييا 83   لمات بيي   مايي  ب   ل

.  لمايييي  ب   ميييي  ش صييييا 2340  ل يييي    لمييييمتم   حضيييي  ش صييييا  2379  إلجمييييال 

   ل فييا   لحيي     ييا   ميي   ألصيي قا  لحضيي    لحييا  ت ح بيي  عيي  تشيي اا  كيي  ليي   أعيي   

 .كم  قب    لممتم   لمعا    لجها   مسم ل 

  لم ك  يي   للجايي  عيي  ا ابيي   لمييمتم  إليي  ب ايي  جيي   شيي  ق ميي   ليي    لتق  يي    تكيي  

  لماصيي م   ل ميي   لسييا     فيي   ألعمييا  أ ال : جيي    15 ميي  للحيي    عشيي    لتاسييع 

 لصييي اا  ج  يي   آفييا  فيييت   اا ييا   لج  يي    لعصييي  ميي  عقيي    يييال   لعظ ميي    لتغ  يي    

  لمسييي    فييي   لصييي ا   لشييي  ع   لحييي     مهمييي   سيييال   ال يييا   عصييي اتها   لما كسييي  

  لجهيي     ت ك يي  ج  يي   تاميي   امييط إاشييا  تسيي      بعييا   لج  يي    لعصيي   ييال   لج  يي  

  ييال  ميي  بييال ط   لاهيي   " إسييت  ت ج   تاف يي    امسييا   لجيي      لعال يي   لتام يي   فيي  عليي 

  ل  مق  ط ييي  تطييي    سا سيييا   لتحييي   ا   لبايييا  باألكفيييا   لييي ع   تق  ييي "   لتعلييي    لعلييي  

 حكيي  عليي   لم يياب   سييابعا  لل  ليي   سيي     لشييع   كيي    ضييما   لعمل يي   لكامليي   لشييعب  

 تع  يي   اماييا  بالقيياا     لميي      لصيي   باييا    فيي  شييام  احيي  عليي  للقيياا    فقييا  ل  ليي 

  الشيييت  ك    لل قافييي  ج  ييي   بييياه   ماجييي      إحيي     قاف يييا  لييي      تق  ييي  بيييالاف   ل قيي 

  حفيي   ل ضيي     لتام يي   فيي  عاشيي    مع شييت   جيي      فيي   لشييع    فاه يي    ييا   تاسييعا 

  ألمييي  ماظ مييي  تحييي      فييي  عشييي   حيييا     لطب عييي    إلاسيييا  بييي    لماسيييج   لتعيييا  

  الجتميياع     السييتق     لقيي م   ألميي  عليي  بحيي     لحفيياظ حما تيي  عليي    لقيي     لقيي م 

 لتأس سيي   لم   يي   ليي ك   حليي   عايي    لجيي   لتق  يي   لكفييا  هيي   حق يي ت عشيي    يياا 

   ليي " بمبيي أ  لتمسيي  عشيي    اليي     لجيي     ليي طا   ليي فا  لتحيي     ج  يي    ضيي    ليي 

 تع  يي  عشيي     بيي   أل    ليي ط  ت ح يي   إعييا   عمل يي    فيي   تحسيي ا "  اظامييا    حيي  



 عشييي    ييام  للبشيي     مشيييت   مصيي   مجتميي  باييا    فييي   لعييالم      لتام يي   لسييال 

 تاف ييي    فييي   تعم ييي  شيييام  احييي   علييي  صيييا   بااضيييباط  لحييي    إل     ب بيييا    لعمييي 

 . ألما  إل   لج      لعص  ف   لح    لباا   لج      لعظ    لمش   

 مايي    لماضيي    ل ميي   لسييا      ييال  أايي  تق  يي   فيي  ب ايي  جيي   شيي   أ ضيي 

  لم ك  ييي   للجاييي  عملييي    لصييي ا    لشييي  ع  للحييي    عشييي   لتاسييي   لييي طا   لميييمتم 

  لصيي ا   لألميي   لعظ ميي  للاهضيي   إلسييت  ت ج   لعييا   ل ضيي  بيي    لتاسيي   عليي  للحيي   

  إلسييت  ت ج    لت ط طييا     ضيي  قيي    مايي    لعييال   شييه ها ليي   لتيي   لكب يي     لتغ يي    

  لحييي    أعضيييا  جم ييي  مييي    التحيييا     ل  لييي    لحييي    قضيييا ا تطييي    بشيييأ   لمهمييي 

 م  جهييي  فييي   ق يييا ته   ليييبال   أاحيييا  فييي  ق م ييياته  بم تلييي   لشيييع    أبايييا    لجييي  

 بشيييك    لمتعاقبييي   لها لييي    لتحييي  ا   للم ييياط    لتصييي    ل ط ييي    ل  ل ييي   أل ضيييا 

  لج  ييي    لعصييي  فييي   لصييي ا    ل صيييا          الشيييت  ك   تقييي    فييي   م  صيييل  فعيييا  

 فييي  ح بايييا اجييي  هييي ،   ل مييي   لسيييا       يييال .   عييي    طم حيييا   عال ييي  بمعا  يييا  

 ليي   لتيي   لمستعصيي    لمشيياك  ميي   لك  يي  عليي  للتغليي    ق ييا ته   لشييع   أباييا  ميي   التحييا  

 بال اييا  مسييتقب  تهيي   لتيي   ل   سيي    لمهييا  ميي   لع  يي    إاجييا  ط  يي    ميي  مايي   حلهييا  ييت 

 . لعال  ألاظا  الفت  عظ م  تا      ماج     لتحق     ل  ل   لح    قضا ا  ف  مما

 ب ايي  جيي   شيي  أشييا   لج  يي    لعصيي  فيي  هيي ،  لعشيي   لسييا     أعمييا  تل يي    عايي  

 كب يي   عمل يي  بأهم يي  تتسيي  مهميي  أحيي     ب ال يي  م  اييا  لماضيي    لعقيي    ييال  أايي  إليي 

  ليي ك    سييتقبا  أ ال :   لشييع    لحيي    لقضييا ا بالاسييب   لميي   بع يي   تييا      مغيي  

  ل صيييا          الشيييت  ك     ييي    اا يييا   لصييي ا    لشييي  ع   لحييي    لتأسييي     ييي  لم 

 علييي  بالتغلييي    ل اصييي   لتا    ييي   لمهمييي  إاجيييا   ال يييا   لج  ييي    لعصييي  إلييي   لصييي ا  

 شييام   احيي  عليي   لح ييا   غ يي   مجتميي   باييا   لفقيي  عليي   لقضييا  فيي   لمستعصيي    لمشيياك 

.  لصيي ا   لشيي  ع   لحيي    لتأسيي    لم   يي   ليي ك   بحليي    لكفييا  هيي   تحق يي   يي   ميي 



  لصيي ا    لشييع    لصيي ا   لشيي  ع   لحيي    حققيي  تا    ييا  اتصييا   أحيي    ليي    ألميي 

 تطيي   تييا    سييج  فيي  متألقييا سيي بق  تا    ييا   اتصييا     لكفييا    لتضييام   ييال  ميي 

 . لعال  عل   لم   بع    بتأ    متسما تا    ا  اتصا    أ ضا  لص ا     ألم 

 تا    ييي  ماجييي     أحييي     قيي     ل  لييي   لحييي    قضيييا ا إ  ب ايي  جييي   شييي   قييا 

 فيي  للتقيي   بال اييا  فيي  ممييا  لفا تيي    لعشيي   لسييا      ييال  تا    يي  تغ  يي      شييه   

 أفكيييا  بلييي     تمييي  . شيييام  احييي  علييي  ح   ييي   شيييت  ك     لييي  لبايييا   لج  ييي    لمسييي   

  لحيييي    ق ييييا    تع  يييي   لج  يييي    لعصيييي  فيييي   لصيييي ا    ل صييييا          الشييييت  ك  

 لألميي   ألميي    لط  يي   لحليي   لعيي     غيي    تحق يي  شييام   احيي  عليي   لصيي ا   لشيي  ع 

  لحيي    قضييا ا تطيي    بشييأ    لكامليي   لعلم يي   إلسييت  ت ج    لت ت بييا     ضيي   لصيي ا   

  إلصييال   تعم يي   تطب قيي    لج  يي    لتاميي    لفكيي   طيي    لج  يي    لعصيي  فيي    ل  ليي 

  مبييا     اشيياطا أك يي   افتييا  إسييت  ت ج    تاف يي   جبييا    س اسيي   بشييجاع  شييام  احيي  عليي 

  لصييي ا     ل صيييا         لالشيييت  ك    لس اسييي    لتام ييي  ط  ييي  سيييل   علييي    لم ييياب  

  أل يي   ل ج   لمجييا  فيي  م شيي    لما كسيي    ت ييا   عليي   لقييا    ألساسيي   لاظييا   إ سييا 

 عم ييي   بشيييك   لشيييع   حييي   تتمحييي    لتييي   لتام  ييي   لفلسيييف   تطب ييي  بييي   تمسييي   ل

  ألمييي  مفهييي    تطب يي   لحق قييي    لكايي  هييي   لج يي    لطب ع ييي   لب  يي  أ  بفكييي     لتمسيي 

   فيي   لج  يي    لعصيي  فيي   لجيي   تق  يي  ميي   لحيي    هيي    تح  يي    لشييام   بمعاييا،  لقيي م 

  لكب يي    ل  ليي   بل ماسيي     فيي   سيي      كامليي  بصيي   "  اظامييا    حيي     ليي " مما سيي 

 صييا   بااضييباط  لحيي    إ      فيي   م  صييل  شييام   احيي  عليي   لصيي ا    ل صييا        

 مييا أعمالاييا أ  لحق قيي   ليي  ع   إل     عل اييا  جيي   افسيي    ل قيي    فيي . شييام  احيي  عليي 

 .قل ل  غ    مشاك  صع با   أ ضا  ت  جهها  لا  ق   م  ك     ش بها    

  لسيييا      يييال  طييي أ    لتييي   لعظ مييي   لتغ ييي     أ  إلييي  ب اييي  جييي   شييي   أشيييا 

  لحيي    ميي  كيي  تييا    فيي  بييا    عالميي  تم يي   لج  يي    لعصيي  فيي   لماضيي    لعشيي 



  الشيييت  ك    تطييي     الافتيييا   إلصيييال   عمل ييي   لج  ييي     لصييي    لصييي ا   لشييي  ع 

  لكفييا  مسيي    قطيي   ليي    لصيي ا   لشيي  ع   لحيي    صييا  لقيي  .  لصيي ا    ألميي   تطيي  

 ق ا  ي   اي     ح بايا    ظي    ل ي       لصيق    يال   مي    قي    صيم     أك ي   عيا   لما ي    لممت  

.  تط   هييا  لصيي ا    ل صييا         باالشييت  ك   للتمسيي   لتا    يي   لمسيي    فيي  ق  يي 

   قييته  أعليي   لكفاح يي   معا  يياته  أقيي    لصيي ا  للشييع    لتقيي     اام ك يي  أصييبح    قيي  

 فيي  تاميي   قيي   لصيي ا    لشييع    لصيي ا   لشيي  ع   لحيي     تحيي   أ سيي    لاصيي  بحتم يي 

  صيي ال  ل يي    إليي  قيي م ها عليي   ل قيي   ميي   لصيي ا   لألميي   لعظ ميي   لقفيي   تحق يي   فيي 

 . لق   إل 

  لما كسيي   لصيي اا  ج  يي   صييفحا   كتابيي  م  صييل  أ  عليي  ب ايي  جيي   شيي   شيي   

  لعصيييي  فيييي   لصيييي ا    للشيييي  ع     لمق سيييي   لتا    يييي   لمسييييم ل   هيييي   عصيييي اتها

  لمما سيييا   أسيييا  عليي   لاظييي    البتكيييا  عمل يي   فييي  م  صيييل  أجيي   مييي .  لحاضيي 

 ألفكيييا    لم     ل ج يييا  لعيييال  إلييي   لاظييي  ل جهييي   لج ييي    السيييت عا   أ ال عل ايييا  ت جييي  

 مييي    السيييتفا     لم ييياب    لج  ييي    لعصييي  فييي   لصييي ا    ل صيييا          الشيييت  ك  

 ب ضييي    لتمسييي .  جييي    ييي  علييي  ف هيييا  لسيييا      ألسيييال     لاظييي    جهيييا    لم  قييي 

  لتقل يي   م  عييا  ميي    البتكييا   ليياف  عليي    العتمييا   باليي       ل قيي  شيي   كيي  فيي    لشييع  

 فييي  ككييي   لعيييال    ضييي   لماهجييي    لفكييي   لمشييياك  حييي  باتجيييا،   اللتييي     لصيييا   

 . عتبا اا

  لعصييي   يييال   لج  ييي    لمسييي    فييي   لحييي     مهمييي   سيييال  عييي   لحييي      عاييي  

  لمح   ييي   لمهمييي  صيييا    فصييياع     آل  مييي  أاييي  إلييي  ب اييي  جييي   شييي  أشيييا   لج  ييي  

 إلاجييا   ق ييا ته   لييبال   أاحييا  فيي  ق م يياته  بم تليي   لشييع   أباييا  ميي   التحييا   هيي  للحيي   

 حليي   عايي    لكفييا  أهيي     تحق يي  شييام  احيي  عليي  ق  يي  ح   يي   شييت  ك     ليي  باييا 

 لألمييي   لعظ مييي   لاهضييي    فييي   لشيييعب     لصييي   جمه   ييي  لتأسييي    لم   ييي   لييي ك  



 بيي   ال  ألمييا   إليي   لتقيي   ط  يي   فيي .  لييامط  لصيي ا  بالتحيي     شييام  احيي  عليي   لصيي ا  

  تع   هييا   لشييامل   لحيي    بق ييا    لتمسيي :  لتال يي   لمهميي  بالمبييا   بقيي    اللتيي    ميي  لاييا

  لتاميييي   بييييالفك    لتمسيييي   لصيييي ا     ل صييييا          الشييييت  ك   بط  يييي    لتمسيييي 

     بتطيي      لتمسيي    الافتييا    إلصييال  بتعم يي    لتمسيي   لشييع   حيي    لمتمحيي  

 . لكفا 

  سييي     كاملييي  بصييي     لج  ييي    لتامييي    لفكييي  تطب ييي  ضييي     علييي  شييي   أكييي  

  لعيييال    الافتيييا   الشيييت  ك   لسييي    قتصيييا   فييي   إلصيييال  باتجيييا،   لتمسييي   شيييامل  

  القتصيييا     لييي      ت ييي   ج  ييي   تامييي   اميييط إاشيييا   تعج ييي   ل يييا    علييي   لمسيييت  

  لمحل يي   القتصييا  ت    ليي   ت   بيي    لمتبييا   بييالتع      تم يي  ليي  ق  مييا  لمحل يي   لكبيي  

 صييااع  اظييا   باييا   لمسييت     ف يي   شييت  ك  سيي    قتصييا   اظييا  باييا    ليي  .   ل  ل يي 

  إلقل م يي   لتام يي   تع  يي  شييام   احيي  عليي  باأل  ييا   لاهيي    عمل يي  تقيي     فيي  حيي    

 . ل ا   عل   لمست    لعال   الافتا    ع   لماسق  

   لتكا ل ج ييا  لعليي   أ  بفكيي    لتمسيي  ميي  لاييا بيي   ال أايي  إليي  ب ايي  جيي   شيي   أشييا 

  لقيي   أكبيي  هيي    البتكييا   لميي      أهيي  هيي    لكفييا      إلاتاج يي    لقيي   أعظيي  هيي 

   لتعليي    لعليي    ييال  ميي  بييال ط   لاهيي    إسييت  ت ج ا   تاف يي   فيي    لتعميي   ل  فعيي  

 مجيياال   إ جييا   عليي    لعميي  باالبتكييا    لم ف عيي    لتام يي   ألكفييا  عليي  باالعتمييا    تق  تيي 

 عل اييا   جيي  . بيياط     للاميي  ج  يي    م   ييا ج  يي     يي    سييتح     ج  يي   تام  يي   مسييا    

  لعليي   مجييا  فيي   ليي      تق  يي   ليياف  عليي    العتمييا   للتعليي     ألسييبق   بمييا   اللتيي   

 لتعج يي   لجهيي     تك  يي   لتام يي   حفيي  فيي  للم  هيي    لق ييا    ليي     إبيي      لتكا ل ج ييا 

 .  لم  ه     لتكا ل ج ا   لعل    لتعل   مجاال   ف  ق      ل  إقام 

  لتام يي  ط  يي  عليي   بييا   بكيي   لسيي   ميي  لاييا بيي   ال إايي  ب ايي  جيي   شيي   قييا 

 ق يييا   بييي    لعضييي    بال حييي     لتمسييي   لصييي ا     ل صيييا         لالشيييت  ك    لس اسييي  



 تع  ييي  عل ايييا   حييي  . للقييياا    فقيييا  ل  لييي   حكييي  لل  لييي  سييي     لشيييع    كييي    لحييي   

 بشيييك   لتشييا      ل  مق  ط يي   تطيي    لل  ليي   سييي     لشييع   لكيي    لممسسيي   لضييما 

  طا يي  متحيي   جبهيي  أ سيي   تطيي    لت ط يي   باشيياط   لقاع  يي   ل  مق  ط يي   تطيي    شييام  

 .اطاقا

 بصيي     لقيياا   حكيي      إظهييا  ميي  لاييا بيي   ال أايي  إليي  ب ايي  جيي   شيي   أشييا 

 باييا  بغ يي   لمسييتقب    إفييا    لت قعييا    سييتق    عليي    لحفيياظ  ألسييا  ت ط يي   فيي  أفضيي 

 ماظ ميي  إكمييا  عل اييا   جيي  .  لقيياا   حكيي  هييُ   عليي  شييام  بشييك  ح   يي   شييت  ك     ليي 

 عجليي    فيي  لهييا  ايي     ل سييت   باعتبييا   لصيي ا    ل صييا         لالشييت  ك    لقيي  ا  

 بصييي  م    لقضيييا     لع  لييي   ضيييما    سييي    ب طييي     للقييياا   طبقيييا  إل     مما سييي 

 . لقاا   لحك   ل اض   لمجتم  باا   ط      تعج  

 حشيي   قيي         شييت  ك   أ يي   ل ج ا باييا  ميي  لاييا بيي   ال أايي  ب ايي  جيي   شيي    كيي 

   فيي    سيي   اطييا  عليي   الشييت  ك    لج ه  يي   لقيي   مفهيي    تطب يي  جبييا     ت ج يي 

  ل قيياف     لقطييا   ل قاف يي   لمشييا     تطيي     تاشيي ط  لمجتميي   لكيي   لحضييا    لمسييت  

 .  لتأ     الاتشا  عل   لص ا    لحضا   ق     تع   

 لألغلب يي   لج ه  يي   لمصييال  تحق يي  ميي  لاييا بيي   ال أايي  إليي  ب ايي  جيي   شيي   أشييا 

 مسيييا   علييي    لت ك ييي  ج ييي    بصييي     تام تهيييا  حما تهيييا  لشيييع   أبايييا  مييي   لسييياحق 

    قع يي   مباشيي   أك يي  احيي  عليي   تهميي  أك يي   هتمامييا  لشييع     ل هييا  لتيي   لمصييال 

  تحسيي   إكمييا  عل اييا   جيي  . إمكاا اتاييا حيي      فيي  جه  اييا قصييا   بيي   عليي    لم يياب  

 ماظ مييي   إكميييا  للت ظ ييي    ألسيييبق   ميييا  إسيييت  ت ج    تاف ييي    لييي     ت   ييي  اظيييا 

 . لصح    لص   باا    ف   الجتماع    لضما 

  لب  يي  أ  فكيي   ب بييا    اطبيي  ا سيي  أ   لييال   ميي  أايي  عليي  ب ايي  جيي   شيي   أكيي  

  لماسييج   لتعييا   تحق يي  ميي   اطالقييا  لتام يي   ا طييط  لحق قيي    لكايي  هيي   لج يي    لطب ع يي 



  فيي   تعم يي   لتام يي   لييامط  أل ضيي   لتحيي   تعج يي  عل اييا  جيي  .   لطب عيي   إلاسييا  بيي  

   سيييتق   ،  إل ك ل ج ييي   لييياظ  تاييي   مسيييت     فييي   مسيييببات    لب  ييي   لتلييي    مكافحييي 

    تهييا إليي   لك بيي    ابعا ييا    صيي   احيي   سييل م  اشييط   طيي       ت ييا     سييت  مت  

 . لك ب ا   لح ا    تحق  

 بمعاييا،  لقيي م   ألميي  مفهيي   ب بييا   اطبيي  أ   لييال   ميي  أايي  ب ايي  جيي   شيي   أ ضيي 

  لمتعلقيي   لعمل ييا    كافيي   لايي  ح  جم يي  فيي  سييا     لقيي م   ألميي  حما يي   اجعيي   لشييام  

 عليي   لقيي       ييا    لقيي م    ألميي  ماظ ميي  إكمييا  عل اييا   جيي  .   ل  ليي   لحيي    بأعمييا 

  لح كميي  ماظ ميي   إكمييا   لعييا    ألميي  ح كميي  بمسييت    ال تقييا   لقيي م    ألميي  حما يي 

 . لمجتمع  

 عايي    لشييعب   لتح  يي  جيي   لتق  يي   لكفييا  هيي   إحيي    إ  ب ايي  جيي   شيي   قييا 

 ل صييب   لشييعب   لجيي   باييا   تسيي     2027 عييا  فيي  لتأس سيي   لم   يي   ليي ك   حليي  

  شييت  ك     ليي  لباييا   إلسييت  ت ج    لمتطلبييا   ميي   لعييال   فيي   أل ليي   ل  جيي  ميي  ج شييا

  لقتال يي    لجاه  يي   لعسييك     لتيي   با   تع  يي   لضيي      ميي . شييام  احيي  عليي  ح   يي 

  لماظ ميييي   ت ط يييي   شييييام  احيييي  عليييي   لعسييييك     إل      تع  يييي  شييييامل   بصيييي   

 .كفا تها   ف   لمتكامل   ل طا    إلست  ت ج  

 عظييي   مبتكييي  عمييي "  اظاميييا    حييي     ليي " مبييي أ أ  علييي  ب اييي  جييي   شييي  أكيي  

 علييي  للحفييياظ ممسسييي  ت ت ييي   أفضييي    عتبييي   لصييي ا     ل صيييا         لالشيييت  ك  

 أحضييا  إليي  ع  تهمييا بعيي    ماكييا  ك ايي  ه ايي  فيي   ألميي    لطيي  ل    السييتق     ال  هييا 

 بييا      لتمسيي   لضيي      ميي .  لط  يي   لميي   عليي  بيي   لتمسيي  ميي  بيي   فييال  أل    ليي ط 

 للحك مييي   لشيييامل   لقضيييا     ل ال ييي   تاف ييي    لقييياا     فييي   ماكيييا  ك اييي  ه اييي  شيييم  

  يي       ل طا يي  " " ك ايي  ه ايي  شييم    يي       ل طا يي  " مبييا    تطب يي   لم ك  يي  

  ل  ليي  لتام يي   لعاميي   لمصييلح  فيي   ماكييا  ك ايي  ه ايي   ايي ما    عيي   "ماكييا  شييم  



.  لصيي ا   لألميي   لعظ ميي   لاهضيي  تحق يي  فيي   ألفضيي     همييا إلظهييا  أفضيي   بشييك 

 جهيي    أقصيي  ا يي  بأصيي    لسييلم   لت ح يي   إعييا   مسييتقب  إليي  بالسييع   لتمسيي    ليي  

  تحقيي  أ  بيي    ال.  لشييأ  هيي   فيي   لال ميي   لتيي  ب   جم يي   ت ييا   ب  ييا   حييتفظ  ليي   ميي 

 !تأك    بك   س تحق   أل   لل ط   لتا   لت ح   

  عصيي    عالم يي  تغ يي      شييه    لحاضيي    ل قيي   فيي  إايي  ب ايي  جيي   شيي  قييا 

 سييلم    ا ج يي  س اسيي   اتهييا  ب بييا    لصيي    ت  صيي . م  يي  لهييا  سييب  ليي   تا    يي 

  لمبييا   أسييا  عليي   لبليي    جم يي  ميي   ليي     لتعييا   تطيي    عليي    لم يياب   مسييتقل  

 عليي   الافتييا  فيي   لمتم ليي   ألساسيي    ل  ليي  بس اسيي    اللتيي     لسييلم   للتعييا    ل مسيي 

 مسييتقب  ل ليي   لعييال  شييع    ميي   لتعييا   عليي   لصيي ا   لشييع     حيي     ل ييا ج    لعييال 

 !للبش    أجم 

 إ     أ  ج يي    لتيي ك  ميي   لحيي    أعضييا  لكيي  بيي   ال أايي  إليي  ب ايي  جيي   شيي   أشييا 

 عاهمييا غايي  ال أميي    للحيي     ل  ت يي    ل يي    شييام  احيي  عليي  صييا   بااضييباط  لحيي   

 عييي   إلعييي     أ   لجهييي    بييي   فييي  بيييالت  ا   لشيييع    جييي    ال    ميييا   لط  ييي  علييي 

 صييا   بااضييباط  لحيي    إ      فيي  عليي   م بيي  بجهيي     لم يياب     تعيي   مطلقييا   لعميي 

  لعصيي  فيي   لحيي    لباييا   لج  يي    لعظيي    لمشيي     فيي  فيي    لتعميي  شييام   احيي  عليي 

 .للح     ل  ت   بال      الجتماع    ل      ق ا    لج    

 للجايي    لم حيي    لمم كيي   بالق ييا    لتمسيي  ضيي     عليي  ب ايي  جيي   شيي   أكيي  

  لييي     تشيييك    لفكييي  ت ح ييي   علييي   ل م بييي    لم ييياب    تع   هيييا  للحييي     لم ك  ييي 

 مجم عييي   تحسييي    لج  ييي    لعصييي  فييي   لصييي ا    ل صيييا          الشيييت  ك   بأفكيييا 

  لقييا     لعال يي   لكفييا         لكيي     صييف    باييا  للحيي     ل  ت يي  لل يي      لق  عيي    ليياظ 

  لس اسيي    ل ظييا    تع  يي   لصيي ا     ألميي  لاهضيي   لعظ ميي  بالمهميي   الضييطال  عليي 

 باييا   الاضييباط  تشيي      لسييل   تقيي    بتع  يي    لتمسيي   لحيي    لماظمييا     لتاظ م يي 



  لحاسييم   لمع كيي  فيي   الاتصييا  تحق يي  عليي    لعيي    لصيي  م  فيي   لمتجسيي    لمبيي أ عليي 

 . لفسا   لمكافح   ألم     لط  ل 

 ما يي  ميي   عليي  عظ ميي  ماجيي     أحيي   قيي    لحيي    أ  إليي  ب ايي  جيي   شيي   أشييا 

 . لج      لعظ   بكفاح  ج     عظ م  ماج     تأك    بك   س ح    لعظ    بكفاح  سا 

 . لحا   لتصف   م  بم جا    ستُقب  تق   ،  ب ا  ج   ش  تق      ال 

 مميي   لحيي     ييا   ميي   لش صيي ا  :  لمييمتم  فيي  كضيي     لحاضيي    بيي    ميي 

  لصيي ا   لشييع   لايي      ليي طا  للمجليي   ل   ميي   للجايي  ليي     ا  بييا      ليي    ال كيياا  

  ايي      لصيي ا   للشييع    لس اسيي   الستشييا   للمييمتم   ليي طا   لمجليي    يي    ايي    

  لصييااع   تحييا     يي    ايي      ل  مق  ط يي   ألحيي     لم تليي   لم ك  يي   للجييا   مسييا 

  ل  ا ييي   لش صييي ا    مم لييي   لالح ب ييي   لش صييي ا    مم لييي   لصييي   لعمييي       لتجيييا

  لالح ب يي    لش صيي ا    ل  مق  ط يي   ألحيي     ميي    لش صيي ا   بكيي    فيي   لم جيي    

 للمجلييي   ل   مييي   للجاييي  أعضيييا  تكييي    لتييي    ل  ا ييي    لع ق ييي   أل سييياط مييي    ألفييي    

  الستشييا   للمييمتم   ليي طا  للمجليي   ل   ميي    للجايي   لصيي ا   لشييع   لايي      ليي طا 

  لمسييم ل    ل فييا   لمييمتم  حضيي  كمييا. بكيي   فيي   لم جيي      لصيي ا  للشييع    لس اسيي 

 . لح          لمعا   

 اها يي . / الفتتاح يي   لجلسيي  بتغط يي   أجابيي  صيي ا  صييحف  2500 حيي  ل  قييا  كمييا

 / ل ب 


