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التاكتف والتالحم

االمن واالمــــان

االســـتمراريـــة

واالســــتدامــة



ــا  ــاة وتغيره ــب الحي ــن تقل ــة م ــة اإللهي ــدرة والحكم ــف ونتدبرالق ــد أن نق ال ب
ــى األفضــل  ــاء ســيغيرالعالم ال ــه ربمــا انتشــارهذا الوب بأســرع ممــا يمكــن تخيل

بعد القضاء على هذا الفيروس.  

ــا  ــاة وتغيره ــب الحي ــن تقل ــة م ــة اإللهي ــدرة والحكم ــف ونتدبرالق ــد أن نق ال ب
ــى األفضــل  ــاء ســيغيرالعالم ال ــه ربمــا انتشــارهذا الوب بأســرع ممــا يمكــن تخيل

بعد القضاء على هذا الفيروس.  
تحيــة اجــالل وتقديــر واحتــرام الــى المحاربيــن فــي الصفــوف األماميــة لماكفحــة 
ــاء والممرضيــن واألخصائييــن  ــاء وإنقــاذ المصابيــن وفــي مقدمتهــم األطب الوب
ــة  ــن فــي جهادهــم لمعالجــة وانقــاذ أرواح المرضــى، وتحي ــن الصحيي والعاملي
للعامليــن فــي مراكــز التســوق ونقــاط التوزيــع والمزارعيــن وســائقي شــاحنات 
نقــل المــواد الغذائيــة والتمويليلــة إلــى مراكــز البيــع والتوزيــع وإلــى ســائقي 
ــن يســهرون  ــا ورجــال األمــن الذي ــي جنودن ــازل وال ــى المن ــل إل ســيارات التوصي
ليــل نهــار لحمايــة أمننــا وإلــى قــادة هــذا الوطــن الخيرالمعطــاء ومســؤولية 

التحية والسالم واألمن واألمان.
والرحمة والمغفرة لشهداء هذه الجائحة والى ذويهم الصبر والسلوان.

تحية اجالل



ــا المســتجد فــي مدينــة وهــان - مقاطعــة هوبــي فــي  انتشــرفيروس كورون
الصيــن في غرة شــهر ديســمبر 2019 وأصبــح وباء ثــم انتقل الي الــدول المجاورة 
حتــى أصبــح جائحــة عالميــة فــي شــهر فبرايــر 2020 حيــث غــزى معظــم دول 
ــق  ــن طري ــعودية ع ــة الس ــة العربي ــى المملك ــاء ال ــل الوب ــث انتق ــم حي العال

المسافرين القادمين من المناطق المجاورة الموبوءة.
أحــدث وبــاء كورونــا هلعــًا غيــر مســبوقًا بســبب االنتقــال الســريع للعــدوى بيــن 
ــس  ــك لم ــعال، كذل ــس والس ــالل العط ــن خ ــس م ــق التنف ــن طري ــاس ع الن

األسطح باأليدي ومن ثم لمس الفم واألنف أو العين.

ــر  ــالل عص ــي خ ــة) عالم ــاء (جائح ــدث وب ــاني، يح ــخ اإلنس ــي التاري ــرة ف وألول م
اإلتصــاالت الحديثــة وتوفــر وســائل التواصــل اإلجتماعــي الســريع مــع لك فــرد، 

وأصبح نقل الخبر أسرع من انتقال عدوى الوباء.
اكن التأثيــر ســريعا علــى األفــراد والمجتمعــات ممــا أحــدث صدمــة غيــر 
ــى  ــة عل ــم اليومي ــلوك حياته ــر س ــى تغيي ــاس عل ــر الن ــث أجب ــبوقة، حي مس

المستوى الفرد والمجتمعات والدول.

وخــالل  فتــرة الوبــاء تــم تنفيــذ وتطبيــق إجــراءات لــم يتعــود عليهــا النــاس ولــم 
تكــن بالحســبان حيــث أغلقــت المــدارس مــن الثامــن مــن مــارس 2020، وأجبــر 
النــاس علــى البقــاء فــي منازلهــم والتقيــد بشــروط الوقايــة مــن هــذا المــرض 
المعــدي وقــد تعــاون النــاس واألهالــي بهــذا الواقــع وتقبــل مــا يترتــب عليــه 

من مآسى وأحزان. 

ــع أن  ــاملة، وأتوق ــة  ش ــذه الجائح ــن ه ــتفادة م ــدروس المس ــد أن ال وأعتق
األفــراد والمجتمعــات والحكومــات ســتعيد النظــر بأمــور كثيــرة. ســأطرح وأدون 
الشــخصية، ألجــل  والمالحظــات  النقــاط  بعــض  أقــالم  علــى شــلك رؤس 
ــة  ــي اكف ــع العرب ــد المجتم ــو أن تفي ــي نرج ــة الت ــذه التجرب ــن ه ــتفادة م اإلس
ــع  ــى والمجتم ــة األول ــي الدرج ــان ف ــم اإلنس ــي ته ــة والت ــعودية خاص والس
والخاصــة  العامــة  واإلداريــة  الحياتيــة  بالشــؤون  يتعلــق  فيمــا  والنظــام 

المختلفة.

مقدمة



إدارة األزمــات جــزء مــن مكونــات األدارة الحكوميــة للــدول فــي العصــر الحديــث، 
ــتجابة  ــرعة االس ــة وس ــث فاعلي ــدول، حي ــور ال ــدم وتط ــاس لتق ــر مقي وتعتب
واســتعداد الــدول والحكومــات والجتمعــات للتعامــل مــع األزمــات الطارئــة 
ــة والتقليــل مــن المخاطرالمحتملــة للكــوارث الطبيعــة واألوبئــة. حيــث  والحماي
ــع  ــالمة المجتم ــان وس ــاة اإلنس ــى حي ــاظ عل ــاذ والحف ــى إنق ــل عل ــم العم يت

والمحافظة على ممتلاكتهم والعيش الكريم اآلمن واستدامته.

إدارة األزمات



بــدأ التأثيــر جليــا وســريعا علــى الفــرد والجماعــة وإدارات الدولــة والمؤسســات 
ــات و  ــؤون والقطاع ــى الش ــوء عل ــلط الض ــة. سنس ــة والحكومي ــة والعام الخاص
النطاقــات واألنشــطة التــي تأثــرت بهــذه الجائحــة، ســنطرح مــا حــدث ونقتــرح 
إن أمكــن مــاذا نعمــل والــدروس المســتفادة مــن أجــل التصحيــح واإلســتعداد 
وتفــادي األخطــاء وتطويراألســاليب المســتقبلية المفيــدة إلدارة البشــرواألعمال 

ومؤسسات الدولة في السراء والضراء، ما بعد كورونا:

التأثيرعلى الحياة العامة والمؤسسية 
والحكومية ومستقبلها:

التعــاون والتاكتــف والتاكفــل االجتماعــي والتصــرف الســلوكي للفــرد والمجتمــع 
أمــر مهــم وأساســي فــي أوقــات األزمــات، ومــن أهــم أســباب نجــاح اإلجــراءات 
لرفــع المعانــاة والحــد مــن انتشــار األوبئــة وتأثيرالكــوارث. ومــن أهــم التحديــات  
ــو  ــمى ه ــدف األس ــث اله ــات حي ــت األزم ــي وق ــرار ف ــاع الق ــة صن ــي تواج الت
الحفــاط علــى ســالمة الفــرد والمجتمــع، فتعــاون الفــرد والجتمــع أمرأساســي 
ــذا  ــن ه ــص م ــيطرة والتخل ــم والس ــاح التحك ــة وإنج ــط الدول ــق خط ــي تطبي ف
ــاء وكوارثــه وحمايــة ممتلــاكت الفــرد والمجتمــع واســتتاب النظــام واالمــن  الوب

واالمان. 
ــارق االرض  ــي مش ــول ف ــول ويج ــدي يص ــروس المع ــذا الفي ــدرك أن ه ــلك ي وال
ومغاربهــا بــدون اكتــراث للحــدود والجغرافيــا، لــذا وجــب علينــا أن نعــي 
ونتفهــم ونــدرك أهميــة تأثــر الجانــب اإلجتماعــي والنفســي. ونذكــر بعضهــا 

أدناه:

الشأن االجتماعي والنفسي:



فــي وقــت األوبئــة واألزمــات أصبــح التغيــر الســلوكي لإلنســان ممكنــا وليــس 
والوزيــر  واألميــر  والغنــي  الفقيــر  فغــدى  البعــض،  يدعــي  كمــا  صعبــا 
ــح المختصيــن باإللتــزام  ــة واحــدة، وتقبــل النــاس نصائ والصغيروالكبيرفــي منزل
بقوانيــن النظافــة الشــخصية الصحيــة والجلــوس فــي المنــزل والتقيــد 
والحريــات  الحركــة  حريــة  عــن  واإلســتغناء  واألمنيــة  الصحيــة  بالتعليمــات 
الشــخصية. وألول مــرة فــي حياتنــا المعاصــرة نشــهد هــذه التجربــة حيــث تــم 
ــم  ــة وت ــرق ممنهج ــاس بط ــرف الن ــلوك وتص ــى س ــيطرة عل ــم والس التحك

قبولها بصدررحب من أجل سالمتهم والحد من انتشار وباء كورنا.

السلوك:

تــم إجبارالعوائــل بالجلــوس فــي منازلهــم ومنــع الزيــارات والتجمعــات العائليــة، 
ــاء واألمهــات  ــر مــن اآلب ــل االحتفــاالت والمناســبات اكألعــراس فالكثي ــم تأجي وت
ــون  ــا ك ــة منه ــة العائلي ــة وخاص ــة االجتماعي ــلوك العزل ــى س ــودوا عل ــم يتع ل
االجتماعــات العائليــة مــن أهــم العــادات والثقافــات الســائدة بيــن أفــراد 

المجتمع وخاصة بالمناسبات.
ــم،  ــي بيوته ــاء ف ــي البق ــا ف ــالت وأفراده ــار لصبرالعائ ــي اختب ــر المنزل الحج
ــع  ــذا الوض ــاس ه ــل الن ــث تقب ــم، حي ــور منه ــة للذك ــروج وخاص ــدم الخ وع
وأصبحــت العائلــة أكثــر تقاربــا مــن ذي قبــل، فبــدأ األهــل يتذاكــرون الماضــي 
وقصصــه وصــوره، ويتباهــون بألــذ الطبخــات المنزليــة (حتــى قيــل انهــم بــدأوا 

يعرفون بعضهم بعضًا). 

العائلة:



ــي عمــودا للعالقــات األســرية  ــا العرب ــة فــي مجتمعن ــط االجتماعي ــر الرواب تعتب
ــار  ــارة كب ــك زي ــران، كذل ــارب والجي ــث يتزاوراألق ــراد المجتمع،حي ــالت وأف ــن عائ بي
الســن وعيــادة المرضــى، جــزء مــن التالحــم اإلجتماعــي المميــز لبيئتنــا وبأســباب 
الوبــاء تــم التوقــف عــن الزيــارات واللقــاءت ولوبشــلك مؤقــت مثــل ( الديوانيــة 

واالستراحة والشبة،ألخ).

العالقات االجتماعية:

لدينــا عــادات وتقاليــد عريقــة ، تــم التغاضــي عنهــا مــن أجــل حمايــة المجتمــع 
(وتعتبرفرصة لمراجعة بعض هذه العادات).

ــن  ــار الس ــى كب ــوف عل ــزال والخ ــدوى واإلنع ــن الع ــوف م ــاة والخ ــب الحي ح
واألطفــال أصبحــت حقيقــة، ممــا أدى إلــى التباعــد البدنــي والمجتمعــي كــي ال 
ــي  ــاب ف ــارب واألحب ــل  واألق ــرق األه ــع. فتف ــراد المجتم ــن أف ــد م ــاب أح يص
رمضــان مــن هــذا العــام تعتبــر ســابقة تاريخيــة. ناهيــك عــن ابتعــاد المهنيــن 
الصحييــن مــن أطبــاء وممرضيــن عــن ذويهــم وأقربائهــم وخاصــة الذيــن 

لديهم أطفال.

توقــف تــام لجميــع األنشــطة الثقافيــة والمجتمعيــة والــدورات الرياضيــة  بصــدر 
رحب.

العادات والتقاليد:

الخوف والوحدة والمستقبل:

األنشطة الثقافية الرياضية واالجتماعية: 



مثــل  والتوعويــة  والتطوعيــة  المجتمعيــة  واألنشــطة  المشــاراكت  تأثــرت 
ــث  ــع أطيافه،حي ــع بجمي ــراد المجتم ــا أف ــوم به ــي يق ــة، والت ــات الخيري الجمعي
أثــرت ســلبا علــى المســتفيدن بســبب الحجروتطبيقــا لإلحتــرازات الوقائيــة لمنــع 

انتشار الوباء.

المشاركة المجتمعية:

ــي  ــن ف ــن تكم ــعادة المتطوعي ــل وس ــي ونبي ــاني راق ــلوك إنس ــوع س التط
ــا  ــا وثقافي ــعوب فكري ــور الش ــي وتن ــس وع ــوع يعك ــن، والتط ــة اآلخري خدم
واجتماعيــا، فيجــب اســتغالل هــذه الصفــات البشــرية الحميــدة و تحفيــز 

وتفعيل هذا السلوك الفردي لخدمة المجتمع في جميع المجاالت. 

وبــاء كورونــا يعتبــر خطــرا علــي الجميــع ولكــن يفتــك بكبــار الســن وخاصــة مــن 
لديهــم أمــراض مزمنــة، حيــث تأكــد أن أغلــب الوفيــاة مــن هــذه الفئــة 

العمرية. فكبارالسن يستحقون الرعاية والحماية الفردية واالهتمام الخاص.

التطوع :

كبار السن:

ــا يعتبــر خطــرا علــى الجميــع حتــى األطفــال وصغارالســن،رغم قلــة  وبــاء كورون
اإلصابــات فــى هــذه الفئــة العمريــة ولوحــظ عــدم ظهورأعــراض اإلصابــة علــى 

هذه الفئة العمرية والخوف أن يكونوا مصدرعدوى للكبار.
(وتم التحذير من مخالطة االطفال والصغارألجدادهم وجداتهم). 

االطفال:

L

o

re



الغذائيــة واالســتهالكية وتأميــن خطــوط االمــداد والتوزيــع  توفرالمــواد 
أمرحساس وأساسي في وقت األزمات واألوبئة. 

ــزم  ــا يل ــن م ــن تأمي ــد م ــة للتأك ــة فعال ــاد خط ــى ايج ــل عل ــن العم ــد م ــال ب ف
ــث  ــاملة، حي ــة الش ــة العام ــن الخط ــزء م ــأن ج ــذا الش ــي ه ــط ف ــد الخط وتع

تشمل الخطط و التفاصيل العملية في الجوانب المؤثرة التالية:   

األمن الغذائي:



ــوق  ــالت التس ــن مح ــة م ــية اليومي ــم األساس ــاس الحتياجاته ــع الن ــادة تتبض ع
التجاريــة وشــراء المــواد الغذائيــة والصحيــة مــن المتاجــر فــي الحــواري أو محــالت 
الجملــة فــي المناطــق التجاريــة وســوق الخضــار، ولوحــظ ازديــاد الطلــب علــى 
ــوق  ــاط التس ــى نق ــال عل ــة، وكثراإلقب ــذه االزم ــالل ه ــتهالكية خ ــواد االس الم
هــذه، ولوحــظ ازدحــام فــي المحــالت حيــث أصبحــت مصدرقلــق بســبب 
مــن  والخــوف  المعروضــة  المــواد  مــن  العالــي  االســتهالك  مســتوى 
ــة  ــراءات احترازي ــام بإج ــم القي ــتجد. ت ــا المس ــاء كورون ــبب وب ــارالعدوى بس انتش

وقائية لمنع انتشارالعدوى وانتقالها بين الزبائن.

 لوحــظ ارتفــاع الســلع والمــواد الغذائيــة واالســتهالكية فــي محــالت التســوق، 
وتــم القيــام بمــا يلــزم مــن وزارة التجــارة للحــد مــن االرتفــاع غيــر المقبــول فــي 

هذه الظروف الصعبة.

الحفــاظ علــى مصادرالتوريــد و اإلمــداد واســتمراريتها ســواء مــن خــارج البــالد 
البعيدة أو المجاورة والتأكد من خلو المستورد من المواد الملوثة. 

التعــاون وإبــرام اتفقايــات لضمــان توريــد المــواد الغذائيــة واالســتهالكية مــن 
خــارج البــالد البعيــدة أو المجاورة،والتأكــد مــن فعاليــة هــذه االتفاقــات وقــت 

االزمات.

محالت التسوق:

أسعار المواد  الغذائية باألسواق: 

االستيراد الغذائي:

مصادر االستيراد: 



ــات  ــة وبكمي ــرق صحي ــة بط ــة المخزن ــازن الغذائي ــود المخ ــن وج ــد م ــزم التاك يل
اكفيــة للمــدة المتوقعــة لتغطيــة االحتياجــات االســتهالكية، واســتمرارية 
ــواد  ــن م ــزون م ــة المخ ــى خل ــة عل ــع، والمحافظ ــد والتوزي ــداد والتوري االم

العدوى الملوثة. 

تقييــم وتحديــث إماكنيــات مخــازن األغذيــة ومــواد التمويــن االســتراتيجية  
ــازن)   ــان المخ ــا وأم ــا وصالحيته ــازن وأنواعه ــعة المخ ــا  (س ــة مالئمته ومراجع

بعد جائحة كورونا.

ــواد  ــن الم ــي م ــي المحل ــاع اإلنتاج ــاش القط ــط  تطويروانع ــى خط ــل عل العم
الغذائيــة واالســتهالكة، وتحســين الجــودة والفعاليــة فــي هــذا المجــال 

والعمل على تأكيد االستمرارية واالستدامة .

العاليــة (اكلحبــوب  الغذائيــة  القيمــة  المحليــة ذات  بالمنتجــات   االهتمــام 
ــتراتيجي  ــزن االس ــي للخ ــاس ادخارغذائ ــا أكس ــا ومثيالته ــور) واعتماده والتم
ــا  ــاظ عليه ــن الحف ــي يمك ــخ) والت ــور و إل ــعير والتم ــذرة والش ــة وال (اكلحنط

طبيعيا لمدة طويلة ( الحفظ بالتجفيف أوالتنشيف) في أجوائنا الطبيعية.

مخازن الموردين والموزعين:

مخازن األغذية االستراتيجية:

االكتفاء الغذائي المحلي: 

الغذاء المحلي األساسي- الحبوب والتمور:



نأمــل أن تكــون هــذه الجائحــة مصــدر الهــام للفــرد والمجتمــع وتكــون درســا 
مفيدا وواقعيا لتغييرالسلوك االستهالكي نحواالرشاد والتوفيراالقتصادي

إعادة تقييم وتحديث استراتيجية األمن الغذائي بعد جائحة كورونا.

ثقافة االستهالل والترشيد:

استراتيجية األمن الغذائي:



االنتــاج واالكتفــاء الزراعــي  صمــام أمــان لتوفيرالمنتجــات فــي جميــع االوقــات ، 
ودعــم هــذا القطــاع وتطويــره أحــد واجبــات االســتمرارية وخاصــة فــي أوقــات 
ــائل  ــاد وس ــل إيج ــن أج ــة م ــط الزراعي ــع الخط ــل أن تراج ــة، نام ــوارث واالوبئ الك

وطرق بديلة وحديثة وفعالة لضمان توفراإلنتاج الزراعي.ف

ألزراعة:



ــة مناســبة وبســيطة مــن أجــل  ــر طــرق ووســائل زراعيــة صحراوي ايجــاد وتطوي
المساعدة النتاج االكتفاء الذاتي باستعمال الوسائل الحديئة الفعالة.

تشــجيع الزراعــة المنزليــة واالســتفادة مــن الميــاه المســتخدمة داخــل المنــازل 
وتشــجيع ســبل مســاعدة االكتفــاء الذاتــي باســتعمال الوســائل الحديثــة 

الفعالة.

تطوير وسائل وطرق زراعية مناسبة للبيئة:

الزراعة المنزلية :

ــائل  ــتعمال الوس ــي باس ــاج الحيوان ــي االنت ــزارع ومراع ــبل م ــائل وس ــر وس تطوي
الحديثــة الفعالــة وتوفيراللحــوم ( اللحــوم والدواجــن واالســماك) بأنواعهــا 

لالكتفاء الذاتي. 

االنتاج الحيواني:

تطويرالصناعــة الغذائيــة (الحبــوب، الخضــار والفواكــة ، ومنتجــات األلبــان) 
ــة  ــات الفصلي ــظ المنتج ــل حف ــن أج ــرة م ــات المتوف ــن التقني ــتفادة م واالس

واالطعمة لمدة أطول، واستعمال الوسائل التقليدية والحديئة الفعالة. 

التصنيع الغذائي:

إعــادة تقييــم وتحديــث اســتراتيجية التصنيــع االغذائــي واالعتمــاد الذاتــي بعــد 
جائحة كورونا.

استراتيجية التصنيع الغذائي:



المــاء ومصــادره وتوفــره هــي مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه الوطــن العربــي 
ــادي  ــي واالقتص ــاكني والصناع ــو الس ــة، فالنم ــة خاص ــرة العربي ــة والجزي عام
ــة  ــه، والمملك ــهلة وآمن ــل س ــر وتوصي ــرق توفي ــة، وط ــاه اكفي ــب مي يتطل
العربيــة الســعودية مــن أكبــر المنتجيــن للميــاه المحــالت فــي العالــم وتعمــل 
ــاج  ــاع االنت ــم قط ــر. دع ــاه بيس ــن مي ــاكنين م ــه الس ــا يحتاج ــن م ــر لتأمي الكثي
المائــي وتطويــره تعتبــر مــن األمورالملحــة لضمــان الوفــرة و االســتمرارية 
وخاصــة فــي أوقــات الكــوارث و األوبئــة, نامــل أن تراجــع خطــط  تقنيــات انتــاج 
الميــاه مــن أجــل ايجــاد وســائل وطــرق بديلــة وحديثــة وفعالــة لضمــان خطــوط 

االمداد والتوزيع  و توفراالنتاج المائي.

المياه: 



تعتمــد المملكــة العربيــة الســعودية علــى الميــاه الجوفيــة وتحليــة ميــاه البحــر 
فــي انتــاج وتوفيــر الميــاه، حيــث أن المملكــة مــن أكثــر الــدول اعتمــادا علــى 
ــة  ــق الداخلي ــى المناط ــر ال ــج والبحراالحم ــن الخلي ــا م ــاه البحر،ونقله ــة مي تحلي
ــل و  ــب نق ــوط أنابي ــن خط ــرى م ــبكة كب ــاه  ش ــذه المي ــل ه ــب نق ــث يتطل حي
إمــداد الميــاه. رغــم امتيــاز نظــام تأميــن الميــاه الحالــي، إال أنــه يتطلــب مراجعــة 
ــة  ــة وحديث ــرق بديل ــائل وط ــاد وس ــل إيج ــن أج ــة م ــات الحالي ــط والسياس الخط

أفضل وفعالة لضمان توفروأمان امداد المياه الصالحة .

ــاه  ــة مي ــة (تحلي ــة الحالي ــاه الصالح ــاج المي ــاة انت ــائل وتقني ــث وتطويروس تحدي
ــادة  ــاة إع ــائل وتقني ــث وتطويروس ــة، وتحدي ــرق الحديث ــتخدام الط ــر)  باس البح

تدويرالمياه وإعادة استعمالها.

االنتاج المائي:

تقنية انتاج وتدويرالمياه:

ومراجعــة  الميــاه  تخزيــن  واماكنيــات  وســائل  وتحديــث  وتقييــم  مراجعــة 
ومالءمتهــا (ســعة المخــازن وأنواعهــا وصالحيتهــا وأمــان المخــازن) بعــد جائحــة 

كورونا.

الخزن المائي:

تقييــم وســائل خطــوط أنابيــب ونقــل امــداد وتوزيــع الميــاه ومراجعــة 
مالئمتها بعد جائحة كورونا.

االمداد التوزيع:



مراجعة و تقييم وتحديث فوائد اآلبار الجوفية في فكرة تخزين المياه.

اآلبار الجوفية:

مراجعــة و تقييــم وتحديــث سياســات ووســائل وإماكنيــات التخزيــن اآلمــن للميــاة 
الصالحــة ومالئمتها(المخــازن وأنواعهــا وصالحيتهــا وأمــان المخــازن) بعــد 

جائحة كورونا.

الخزن المائي االستراتيجي: 

التفكيربمشــاريع مســتقبلية لتنويــع المــوارد المائيــة مثــل جلــب الميــاه 
الصالحــة مــن الــدول العربيــة والصديقــة المجــاورة والســبل المتوفــرة فــي هــذا 

المجال.

ســيتم تقســيم هــذا المقــال الــى اربعــة اجــزاء و ســنتابع فــي االجــزء 
ــة  ــن جائح ــتفادة م ــدروس المس ــال " ال ــن مق ــة م ــة القادم الثالث

كورونا"  
و  والمؤسســية  العامــة  الحيــاة  التاثيرعلــى  بطــرح    ونســتمر   

الحكومية ومستقبلها

Lore

 m

تنويع الموارد المائية :



ــة مناســبة وبســيطة مــن اجــل  ــر طــرق ووســائل زراعيــة صحراوي ايجــاد وتطوي
المساعدة النتاج االكتفاء الذاتي باستعمال الوسائل الحديئة الفعالة.

تشــجيع الزراعــة المنزليــة واالســتفادة مــن الميــاه المســتخدمة داخــل المنــازل 
وتشــجيع ســبل مســاعدة االكتفــاء الذاتــي باســتعمال الوســائل الحديئــة 

الفعالة.

تطوير وسائل وطرق زراعية مناسبة للبيئة:

الزراعة المنزلية :

ــائل  ــتعمال الوس ــي باس ــاج الحيوان ــي االنت ــزارع ومراع ــبل م ــائل وس ــر وس تطوي
الحديئــة الفعالــة وتوفيراللحــوم ( اللحــوم والدواجــن واالســماك) بانواعهــا 

لالكتفاء الذاتي. 

االنتاج الحيواني:

تطويرالصناعــة الغذائيــة (الحبــووب, الخضــار والفواكــه, ومنتجــات االلبــان)  
ــة  ــات الفصلي ــظ المنتج ــل حف ــن اج ــرة م ــات المتوف ــن التقني ــتفادة م واالس

واالطعمة لمدة اطول, واستعمال الوسائل التقليدية والحديئة الفعالة. 

التصنيع الغذائي:

 اعــادة تقييــم وتحديــث اســتراتيجية التصنيــع االغذائــي واالعتمــاد الذاتــي بعــد 
جانحة كورونا.

استراتيجية التصنيع الغذائي:



نتابــع فــي الجــزء الثانــي مــن مقــال " الــدروس المســتفادة مــن جائحــة كورونــا"  
ونستمر بطرح   

التاثيرعلى الحياة العامة والمؤسسية و الحكومية ومستقبلها:
بــدأ التاثيــر جليــا وســريعا علــى الفــرد والجماعــة وادارات الدولــة والمؤسســات 
ــات و  ــؤن والقطاع ــى الش ــوء عل ــلط الض ــة. سنس ــة والحكومي ــة والعام الخاص
النطاقــات واالنشــطة التــي تاثــرت بهــذه الجائحــة, ســنطرح مــا حــدث ونقتــرح 
اذا امكــن مــاذا نعمــل والــدروس المســتفادة مــن اجــل التصحيــح واالســتعداد 
وتفــادي االخطــاء وتطويراالســاليب المســتقبلية المفيــدة الدارة البشــرواالعمال 

وومؤسسات الدولة في السراء والضراء, ما بعد كورونا:

الجزء الثاني من مقال " الدروس المستفادة
 من جائحة كورونا"



ــط  ــدرة للنف ــدول المص ــة ال ــى قائم ــعودية عل ــة الس ــة العربيى ــوأ المملك تتب
ويعتبــر المصدرالرئيســي لدخــل الدولــة، وتعمــل المملكــة  فــي الوقــت الحالــي 
ــي  ــدر أساس ــط كمص ــى النف ــاد عل ــدم اإلعتم ــل وع ــع مصادرالدخ ــى تنوي عل

للدخل. 
ــة  ــاريع مصادرالطاق ــج ومش ــذ برام ــة وتنفي ــوارد الطاق ــادر وم ــدد مص ــذا تع ل
البديلــة والرخيصــة واآلمنــة مثــل (الطاقــة الشمســية) مطلــب أساســي ويجــب 

أن يتخذ بشلك جدي. 
وتعتبــر مشــتقات البتــرول ( الديــزل والبنزيــن أو الغــاز) المحــرك االساســي لعجلــة 

اإلقتصاد في النقل وانتاج المياه المحالة والكهرباء. 

تخرين مشتقات النفط المحلية:
اســتعمال محطــات الوقــود والمســتودعات المحليــة الخاصــة مــن أجــل توســيع 

سعة التخزين المحلية.

تفعيل برنامج الطاقة الشمسية للمنازل:
الطاقــة  الطاقــة لالســتفادة مــن  برنامــج هيئــة  العمــل علــى تفعيــل 

الشمسية لتوليد الكهرباء في المنازل.

ترشيد الطاقة:
العمل على تطويروتحديث وسائل ترشيد الطاقة المستقبلية

شؤون الطاقة:



الصحــة أســاس الحيــاة الكريمــة  فهــي أهــم األمــور التــي يســعى لهــا االنســان 
ــروس  ــة في ــالمته. وجائح ــه وس ــم و صحت ــش الكري ــل العي ــن أج ــع م والمجتم
كورونــا هــي اكرثــة صحيــة وبامتيــاز، حيــث غــزى الفيــروس العالــم أجمــع وأصــاب 
ــي  ــة ف ــة الصحي ــق األنظم ــاس و أره ــن الن ــات اآلالف م ــل مئ ــن  وقت الماليي

معظم بالد العالم.
ــد  ــد وق ــي جي ــام صح ــا نظ ــه لديه ــد الل ــعودية وبحم ــة الس ــة العربي المملك
أثبــت جدارتــة بالتعامــل مــع هــذه الجائحــة، وتعتبــر هــذه الحالــة امتحــان لتجربــة 
ــن  ــتفاد م ــل أن يس ــة. فنأم ــي بأكمل ــام الصح ــة النظ ــة لفعالي ــة حقيقي عملي
هــذه الجائحــة إلعــادة تقييــم االســتعدادات واإلجــرآت المتخــذة لمحاربــة 

والقضاء على هذا الوباء. 

النظام الصحي:
ــد  ــج وتوحي ــات والبرام ــر السياس ــل وتطوي ــي متاكم ــام صح ــث وتطويرنظ تحدي
ــة المراكــز  ــن الخــاص والحكومــي لتغطي ــات ليشــمل القطاعي الجهــود واالماكن
ــدادات  ــات واالم ــدرات واإلماكني ــن الق ــتفادة م ــفيات، لإلس ــة والمستش الصحي
ــالل  ــن خ ــوارث م ــة والك ــار االوبئ ــة وانتش ــواري الصحي ــتعدادات الط ــالل اس خ

منظومة فعالة و متقدمة مترابطة في جميع أنحاء المملكة. 

االستعداد للطوارئ الصحية:
ــي  ــم وتغط ــا لتالئ ــا دوري ــة وتحديثه ــة متاكمل ــواري طبي ــة ط ــب توفرخط يج
ــث الخبــرات  ــة مثــل األوبئــة والكــوارث. تحدي جميــع االحتمــاالت و الحــاالت الطارئ
وتدريــب الكــوادر الطبيــة والقطاعــات المســاندة األخــرى علــى تطبيــق خطــط 
أجــل  مــن  والحكومــي  الخــاص  القطاعيــن  وبمشــاركة  المعــدة  الطــواري 

تعزيزالتطبيق والتنسيق واالمداد.

الشؤون الصحية :



الشؤون الصحية :

مركز تحكم وسيطرة طبية:
ــفيات  ــإدارة المستش ــم ب ــد للتحك ــي موح ــاء مركزوطن ــر وانش ــة تطوي اماكني
ــدرات  ــن الق ــتفادة م ــل االس ــن أج ــة، م ــة والحكومي ــة الخاص ــز الصحي والمراك

واالماكنيات االستيعابية والعالجية وذلك لتحقيق أقصى استفادة.

التطبيب عن بعد:
 تطويرنظــام خدمــات اإلستشــارات الطبيــة (937) ليشــمل التواصــل المرئــي مــع 
محتاجــي الخدمــة فــي جميــع مناطــق المملكــة، إضافــة الــى توصيــل العــالج 

إلى المحتاجين في مساكنهم واستخدام تقنيات الثورة الرقمية.

النقل الطبي اإلسعافي:
ــة  ــعافية ( البري ــة اإلس ــواري الطبي ــل الط ــات نق ــن خدم ــزء م ــذا الج تطويره

والجوية والبحرية).

الكوادرالطبية والصحية:
ــاعدين  ــاء ومس ــن أطب ــة م ــة والصحي ــا أن الكوادرالطبي ــة كورون ــت جائح  أثبت
ــن  ــالج المصابي ــة لع ــوف األمامي ــن، خدموبالصف ــن وعاملي ــن وفنيي وممرضي
ــل  ــة العم ــورة بيئ ــم خط ــفيات، رغ ــي المستش ــاء ف ــة الوب ــم ومحارب وانقاذه

واحتمال التقاط العدوى.
كمــا يجــب إعــادة النظــر بتوفرالكوادرالوطنيــة المدربــة وعــدم االعتمــاد علــى 

العمالة المستوردة (خاصة الغيرناطقة باللغة العربية).
اتضــح للجميــع أن الخبــرات الصحيــة هــي االهــم مــن بيــن القطاعات،لــذا وجــب 
ــرية  ــوارد البش ــن الم ــة م ــذه الفئ ــازات له ــر واالمتي ــب الحواف ــث الروات تحدي
ــة  ــي للكوادرالطبي ــار االجتماع ــرام واالعتب ــتوى االحت ــع مس ــى رف ــل عل والعم

والصحية.



الشؤون الصحية :

أدوات ومواد الحماية الشخصية:
 أصبحــت أدوات الحمايــة الشــخصية ذات الجــودة العاليــة للعامليــن فــي القطــاع 
الصحــي مــن أهــم المــواد المطلوبــة لهــذه الجائحــة، للوقايــة مــن العــدوى ، 

وأبرزهذه األدوات: 
الكمــام الطبــي الوقائــي القنــاع الطبــي الواقــي، القفــازات المطاطيــة، اللبــاس 

الواقي، معقمة الهواء، وسوائل التعقيم

األجهزة واألدوات الطبية المعمرة :
ــن  ــت م ــي أصبح ــي، الت ــس الصناع ــزة التنف ــل أجه ــرة مث ــزة المعم توفراألجه
ــل (أدوات  ــة مث ــذه الجائح ــي ه ــى  ف ــاذ المرض ــة إلنق ــواد المطلوب ــم الم أه

الحماية الشخصية للعاملين في القطاع الصحي). 

االدوات والمواد الطبية االستهالكية:
 مراجعــة االحتياطــات الالزمــة لتوفيرمثــل هــذة االجهــزة والمــواد الطبيــة 
ــوزون  ــر مخ ــي وتوفي ــاص والحكوم ــاع الخ ــن القط ــيق بي ــى التنس ــل عل والعم

داخلي لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر

العالج واألدوية:
مراجعــة أجــرآت توفيرالعــالج واألدويــة لجميــع فئــات المجتمــع خــالل الوبــاء أخــذ 
ــات  ــة و توفيرالخدم ــالج الجائح ــة لع ــة الالزم ــة لتوفيراألدوي ــات الالزم االحتياط
ــذا  ــي  به ــاص والحكوم ــاع الخ ــن القط ــق بي ــري والتنس ــراض األخ ــة لألم العالجي

الخصوص بغض النظر عن توفر التغطية التامينية. 
المخزون الطبي:

ــن  ــن االم ــات التخزي ــائل و اماكني ــات و وس ــث سياس ــم وتحدي ــة و تقيي مراجع
لألدويــة والمــواد الطبيــة وضمــان توفــر المخــازن المناســبة واألدويــة الاكفيــة 

لتغطية االحتياجات لمدة زمنية ال تقل عن ستة شهور. 
 



الشؤون الصحية :

التصنيع واالنتاج الطبي واالدوات الطبية:
ودعــم  محليــا  الطبيــة  تطويرالصناعــات  فــي  االســتثمار  ســبل  مراجعــة 
وتطويرالمصانــع القائمــة مــن أجــل انتــاج الجــودة واالكتفــاء الذاتــي مــن 
ــات  ــن التقني ــتفادة م ــية) واالس ــة األساس ــواد الطبي ــزة والم ــة واالجه (األدوي

المتوفرة من أجل تصنيع المنتجات عالية الجودة.

األبحاث الطبية:
ــد  ــم قواع ــة ودع ــاث الطبي ــي تطويراألبح ــتثمارية ف ــرق االس ــاف الط استكش

البحث العلمي الطبي والصحي.

التطوع الطبي:
 تشــجيع وتفعيــل نظــام التطــوع الطبــي وتدريــب وتأهيــل كوادرصحيــة 

الراغبين،والحفاظ على استعدادهم عند الحاجة.

االستثمار بالمجال الطبي : 
ــارة المملكــة العربيــة  تطويرالخدمــات الطبيــة والســياحة العالجيــة للراغبيــن بزي
ــث  ــة. حي ــة والموثوق ــة المتقدم ــات الطبي ــن الخدم ــتفادة م ــعودية لالس الس

تعتبر خدمات العالج والتطبيب من مجاالت االستثمار المربحة. 

مراقبة الخدمات الطبية الخاصة:
 مراقبــة الخدمــات الطبيــة الخاصــة لتفــادي التالعــب والحــد مــن اســتغالل هــذه 

الجائحة واستنزاف أموال المجتمع وسخا الدولة.



ــث  ــة حي ــاة الكريم ــع والحي ــات المجتم ــم مقوم ــن أه ــة م ــل الصح ــم  مث التعلي
ــم  ــي بالتعلي ــدول للرق ــعى ال ــه وتس ــه وأطفال ــم نفس ــان لتعلي ــعى االنس يس
الخــاص  والقطــاع  الحكومــة  قامــت  حيــث  مراحلــة،  جميــع  فــي 

باالستثماربالتعليم وتم بناء المدارس والجامعات المراكز التعليمية.
جــاءت جائحــة كرونــا، فأصبــح الذهــاب إلــى المــدارس والجلــوس فــي الفصــول 

الدراسية غير صحي وممنوع، لتفادي العدوى.
أصبــح التعليــم التقليــدي فــي عالــم الممنــوع، بعــد اعتمــاد التعلــم عــن بعــد ( 
2020،لــذا يجــب  الثانــي مــن عــام  التعلــم مــن المنــزل) خــالل الفصــل 
مراجعــة وتحديــث سياســات التعليــم ،بعــد تجريــة التعليــم واالختبــارات لمالييــن 
ــبكة  ــة عبرالش ــة االلكتروني ــائل التعليم ــتعمال الوس ــد، واس ــن بع ــالب ع الط

العنكبوتية (االنترنت) في جميع أرجاء المملكة.

بدائل التعليم التقليدي: 
التعليــم بجميــع مراحلــة أصبــح أحــد ضحايــا جائحــة كورونــا، حيــث توقــف الطــالب 
ــوب  ــر المطل ــبب الحج ــات. بس ــدارس والجامع ــى الم ــاب إل ــن الذه والمعليم

لحماية الجميع.
تــم تفعيــل ماهــو متوفــر مــن وســائل التعليــم واالختبــار عــن بعــد، عــن طريــق 
التواصــل المرئــي والمكتــوب والبرمجيــات باســتخدم الشــبكة العنكبوتيــة 
والهواتــف  اللوحيــة  واألجهــزة  الحاســب  أجهــزة  واســتخدام  (االنترنــت) 
المحمولــه، ولقــد تــم إنهــا الفصــل الثانــي مــن العــام الدراســي لعــام 
2019-2020 بهــذه الوســيلة، وتقــرر نجــاح جميــع الطــالب فــي المرحلــة 

التعليمة العامة.
ــات  ــي سياس ــر ف ــادة النظ ــب إع ــا ، فيج ــم مرارته ــدة رغ ــة مفي ــذه التجرب ه

التعليم وتطويرها ومراجعة قوانينها.

الشؤون التعليمية:



الشؤون التعليمية:

البنية التحتية للتعليم عن بعد: 
ــع  ــزل) لجمي ــن المن ــد (م ــن بع ــم ع ــا أن التعلي ــة كورون ــة جائح ــت تجرب   أثبت
ــذا  ــرة. ل ــة كبي ــة ذوأهمي ــل الجامع ــة ماقب ــل التعليمي ــة المراح ــل وخاص المراح

يجب دعم هذا النوع من التعليم ليصبح إحدى االختيارات المتوفرة.
لــذا يجــب تطويــر البنيــة التحتيــة لهــذا االســلوب التعليمــي، مــن توفرالخدمــات 

التالية لجميع الطالب وبدون مقابل مادي:
ســبل التواصــل مثــل الشــبكة العنكبوتيــة (االنترنــت) واألجهــزة مثــل (الحاســوب 

واللوحيات والمحمول) لجميع الطالب.
توفرالمواد التعليمية من كتب ومراجع الكترونية. 

الكتب والمراجع الرقمية:
ــة  ــة باللغ ــالت البحثي ــع والمج ــب والمراج ــة: توفيرالكت ــع الرقمي ــب و المراج  الكت

العربية. 

سن القوانين التعليمية:
مراجعــة قوانيــن وزارة التعليــم وإدراج التعليــم عــن بعــد ضمــن الئحــة االعتــراف 

ومعادلته قانونيا.

المعلمين والطالب:
 تأهيــل المعلميــن والطــالب لمعرفــة واتقــان وســائل التعليــم عــن بعــد ، بمــا 

فيه ذلك الشؤون االدارية المدرسية وطرق المراقبة والتحقيق.

االبتعاث والتبادل التعليمي:
أحــد  التعليمــي عــن بعــد واعتبــاره  باالبتعــاث والتبــادل  إدراج واالعتــراف 

االختيارات للدراسة وااللتحاق بالجامعات بالخارج.



الشؤون التعليمية:

اللغة الغربية:
ــم  ــل التعلي ــع مراح ــي جمي ــى ف ــمية أول ــم رس ــة تعلي ــة لغ ــة الغربي ــل اللغ جع
ــة.  ــة والتقني ــب والهندس ــات الط ــك لكي ــي ذل ــا ف ــة بم ــية والجامعي األساس
ــى 12  ــوي عل ــث تحت ــات، حي ــي اللغ ــرى وأغن ــن أث ــة م ــة الغربي ــر أن اللغ نذك
مليــون لكمــة، ويتحدثهــا 400 مليــون ناطــق فــي الوطــن العربي، واالســتفادة 
ــم الجامعــي العلمــي فــي الوطــن العربي،واالســتثمار فــي  مــن تجــارب التعلي

هذا المجال، وفتح المجال أمام الطالب لتعلم اللغات التي يرغبونها.  

الترجمة إلى اللغة الغربية: 
الــذاكء  واســتعمال  الغربيــة  اللغــة  الــى  الترجمــة  وســائل  تطويرأســاليب 

االصطناعي لتحقيق ذلك.
فمثــال (تاكليــف ترجمــة كتــاب مــن اللغــة االنجليزيــة الــى اللغــة العربيــة 
وطباعتــه وتوزيعــة علــى مليــون طالــب، أقــل مــن تعليــم مليــون طالــب اللغــة 
االنجليزيــة). كذلــك يجــب أن نتذكــر أن تعلــم اللغــة االنجليزيــة أصبــح غايــة بــدال 
ــص  ــدة نق ــة عق ــة االنجليزي ــة اللغ ــدم معرف ــح ع ــيلة، فأصب ــون وس ــن أن يك م
ــب  ــدث أو يكت ــه يتح ــا  كون ــى مقام ــي أعل ــي األم ــح األجنب ــبابنا، وأصب ــن ش بي

اللغة انجليزية. 

االستثمار بتعليم اللغة الغربية:
ــن  ــن الراغبي ــا، م ــن به ــر الناطقي ــة لغي ــة العربي ــم اللغ ــاليب تعلي ــر أس تطوي
بتعلــم اللغــة العربيــة. حيــث أن مجــال تعليــم اللغــة العربيــة والتعليــم عامــة مــن 

فرص االستثمار المربحة.



ــة  ــن جائح ــتفادة م ــدروس المس ــال " ال ــن مق ــث م ــزء الثال ــي الج ــع ف نتاب
كورونــا"  ونســتمر بطــرح التاثيرعلــى الحيــاة العامــة والمؤسســية و الحكوميــة 

ومستقبلها:
بــدأ التاثيــر جليــا وســريعا علــى الفــرد والجماعــة وادارات الدولــة والمؤسســات 
ــات و  ــؤن والقطاع ــى الش ــوء عل ــلط الض ــة. سنس ــة والحكومي ــة والعام الخاص
النطاقــات واالنشــطة التــي تاثــرت بهــذه الجائحــة, ســنطرح مــا حــدث ونقتــرح 
اذا امكــن مــاذا نعمــل والــدروس المســتفادة مــن اجــل التصحيــح واالســتعداد 
وتفــادي االخطــاء وتطويراالســاليب المســتقبلية المفيــدة الدارة البشــرواالعمال 

وومؤسسات الدولة في السراء والضراء, ما بعد كورونا:

الجزء الثالث من مقال " الدروس المستفادة 
من جائحة كورونا"



 شؤون العمل:

ــل  ــي يحص ــل ك ــان ليعم ــق االنس ــم" فخل ــه عملك ــيرى الل ــو فس ــل اعمل "وق
علــى أجــر لشــراء قــوت يومــة واشــباع واســعاد وتعليــم مــن يعــول وتحقيــق 
ــم  ــاس أبنائه ــم الن ــذا يعل ــة ل ــغ وبالغ ــى لك بال ــب عل ــل واج ــم، فالعم أحالمه
لبنــاء األوطــان وتطويرالحيــاة وتحســينها، ففيهــم الطبيــب والممــرض والعالــم 
والمهنــدس والمعلــم والمــزارع والبنــاء والحــداد والنجــار وغيرهــم مــن أصحــاب 

المهن اآللية واليدوية.
ــالد  ــورت الب ــط، فط ــرات النف ــعودية خي ــة الس ــة العربي ــى المملك ــه عل ــّن الل م
والعبــاد بالعلــم والبنــاء والخدمــات الصحيــة والبلديــة والتعليميــة وغيرهــا مــن 
الخدمــات التــي بناهــا المالييــن مــن العمالــة الوافــدة، فســهل توافــد العمالــة 
العربيــة واالجنبيــة قليلــة االجرالــى بالدنــا، ممــا ســاعد علــى رفاهيــة خدمــات 

الحياة اليومية، 
ــا  ــي بالدن ــابات ف ــباب والش ــل الش ــى تاكس ــاعد عل ــه س ــف أن ــن المؤس وم
ــردود  ــب والم ــة ذات الروات ــة والخدمي ــال اليديوي ــن االعم ــم ع ــرس عزوفه وك

المالي المتدني. سأطرح بعض النقاط المؤثرة التالية:

الموارد البشرية:
ــة  ــة المحلي ــل وتوفيرالعمال ــوق العم ــم س ــي إدارة وتنظي ــرية ه ــوارد البش الم
ــاع  ــي القط ــاالت ف ــع المج ــي جمي ــة ف ــال المتنوع ــام باألعم ــة للقي المطلوب
الخــاص والعــام، ومراقبــة ســوق العمــل ونشــر فــرص العمــل وتوصيلهــا 
ــم وأداء  ــى حقوقه ــن عل ــول العاملي ــن حص ــد م ــل والتأك ــن العم ــن ع للباحثب
ــر وتطبيــق هــذا الجانــب سيســاعد فــي  ــة فــي هــذا تطوي واجباتهــم. الجدي

الوصول الى االكتفاء المحلي الذاتي في سوق العمل.



شؤون العمل:

العمالة المحلية:
ــة القــادرة  ــة والغيرمؤهل ــة المؤهل ــة المتعلمــة والمدرب ــة المحلي هــي العمال
والتــى فــي ســن الرشــد والباحثــة عــن العمــل مــن الجنســين مــن ابنــا المملكــة 
العربيــة الســعودية, والتــي التــي يجــب ان تكــون االســاس فــي ســوق العمــل , 
ــدون  ــي ب ــل اجنب ــتقدام اي عام ــماح الس ــيادية بالس ــات الس ــق للجه وال يح

الرجوع الى قاعدة بيانات العمل المحلية.
  

استقدام العمالة:
إعــادة النظــر فــي جلــب العمالــة االجنبيــة فــي جميــع االحــوال ، عــدى الحــاالت 
االســتثنائية ، واذا لــزم األمريجــب اســتقدام العمالــة مــن الــدول األكثــر تقدمــا 
ذات الفاعليــة والكفــاءة العاليــة لتســاهم فــي رفــع مســتوى الخدمــات، حتــى 
لوارتفعــت التلكفــة. ومنــع اســتقدام العمالــة الغيــر مدربــة ومؤهلــة منعــا باتــا 
ــو اكنــت رخيصــة) ، لكــي ال يســود التســول العمالــي، وال نكــون مركــز  (حتــى ل

تدريب مفتوح لعمالة الدول االقل حظا. 

ماكتب التوظيف الرسمية: 
إيجــاد ماكتــب مرخصــة ومنصــات للتوظيــف فــي القطاعــات الحكوميــة والخاصــة 
(ذات النظــام الجزئــي أو اللكــي)  فــي جميــع المــدن فــي األســواق والمحــالت 
(شــبيهة بماكتــب العقــار ولكــن بطــرق حديثــة)  ونشــرالوظائف الدائمــة 
ــع  ــي جمي ــة وف ــة المكتبي ــة واالداري ــة المهني ــا الخدمي ــة بانواعه والمتقطع
المجــاالت, ونشــرها فــي منصــات التواصــل االجتماعــي ومواقــع ومنافــذ 

االتصاالت الرقمية الموثقة.

اعادة النظر في فلسفة العمل:
 إعــادة النظــر بفلســفة العمــل عامــة والعمــل االنتاجــي خاصــة وذلــك بمراجعــة 
قوانيــن العمــل التقليديــة المعتمــدة منــذ القــدم، واســتبدالها بنظــم 

واجراءات حديثة مناسبة ومواكبة للثوره الرقمية والزمان والماكن.



شؤون العمل:

تفعيل العمل عن بعد:
تقنيــن وتشــجيع العمــل عــن بعــد للمســاعدة بتقليــل تاكليــف النقــل وتقليــل 
االزدحــام بالمــدن وتشــغيل العــدد الكبيرمــن المســتعدين لســوق العمــل 

وخاصة النساء منهم. 

الماكتب االفتراضية:
ــن والمناســبة  ــة وســن القواني ــب االفتراضي الســماح وترخيــص و تشــجيع الماكت

للعمل من الماكن المناسب (مثل المنزل).
 

االنتاج والتصنيع المنزلي:
ــمية  ــة رس ــه صف ــي واعطائ ــل المنزل ــط العم ــن ظواب ــص وتقني ــر وترخي تطوي
واعتبــاره جــزء مــن إدارة المــوارد البشــرية وتطبيــق اللوائــح الرســمية ليســتفيد 
العامــل أو المنتــج مــن أنظمــة تأمينــات العمــل المتــاح. ( فمثــال ممكــن انتــاج 

كمامات بواسطة ماكئن منزلية) ... امتدادا لبرامج االسر المنتجة.

نضام العمل الجزئي واللكي:
ــب العمــل اللكــي (الوظيفــة الدائمــة)  ــي كخياربجان ــل نظــام العمــل الجزئ تفعي

بدوائرالدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص.

استخدام الكوادر المحلية:
ــل  ــوق العم ــى س ــعودة والتركيزعل ــج الس ــفة برام ــي فلس ــر ف ــادة النظ إع

المحلي فقط.
	

االعتماد على اللغة العربية: 
 التعليــم والتعميــم فــي اللغــة العربيــة مــن أهــم الراكئــز التــي ستســاهم فــي 

فاعلية مخرجات التعليم واالداء والعمل, حيث انه من الواضح ان جميع 



شؤون العمل:

ــى  ــاة. وال يخف ــؤن الحي ــع ش ــي جمي ــا االم ف ــد لغته ــة تعتم ــدول المتقدم ال
ــوي  ــرأن وتحت ــة الق ــا لغ ــة كونه ــة العربي ــة للغ ــدرات الهائل ــع الق ــى الجمي عل
علــى مــا اليقــل عــن اثنــا عشــر مليــون لكمــة ( بينمــا اللغــة االنجليزيــة تحتــوي 

على نصف مليون لكمة). 

الرواتب والحوافز:
 إعــادة النظــر بســلم الرواتــب والحوافــز الوظيفيــة لتكــون عامــل جــذب للعمالــة 

المحلية للذكور واالناث (مثل وضع حضانات في جميع القطاعات).

تاثير و تأثرالعمالة األجنبية:
يالحــظ أن أغلبيــة العمالــة فــي الســعودية اســتضيفت لشــغل األعمــال 
ــارة  ــبه الق ــن ش ــا م ــة. وأغلبه ــة واالنتاجي ــت الخدمي ــي القطاع ــة ف المهني
ــدي  ــص األي ــن أرخ ــة م ــذه العمالي ــة. وتعتبره ــدول العربي ــيا  وال ــة وآس الهندي
العاملــة بالســعودية ومــن المؤكــد انهــا شــاركت بشــلك فعــال وايجابــي فــي 

بناء بلدنا.
وال شــك أن هنــاك تأثيرمباشــرعلى المجتمــع بــدأت تظهرعلــى الســطح خــالل 

الفترة الماضية ومنها األمثلة التالية:

التستر والتسول: 
ــع  ــارة للمجتم ــت ض ــة وأصبح ــن العمال ــرة بي ــرة منتش ــذه الظاه ــظ أن ه نالح

وآمنه ونظامه.

اللغة العربية:
تأثــرت اللغــة العربيــة ســلبا بتواجــد العمالــة االجنبيــة، حيــث أصبــح تكســيراللغة 
العربيــة حيــن الحديــث مــع العمالــة ظاهــرة غيــر صحيــة علــى عــادات المجتمــع 
ــة للتخاطــب  وثقافتــه ، كذلــك إدخــال المفــردات األجنبيــة مــن اللغــة االنجليزي

رغم ضحالة هذه اللكمات.



شؤون العمل:

منافسة العمالة األجنبية للعمالة المحلية:
ــعودي ال  ــل الس ــث أن العام ــاالت حي ــع المج ــي جمي ــا ف ــح جلي ــس أصب التناف
يســتطيع منافســة االجنبــي الــذى يرضــى باالجراليســيرحيث ليــس لديــه 

التزامات اجتماعية، لذا خرج  العامل السعودي من سوق العمل.

العمالة المنزلية: 
خــالل األربعيــن ســنة الماضيــة ، أصبــح الســائق المنزلــي والعاملــة المنزليــة مــن 
أولويــات تكويــن األســر الســعودية، وال شــك أن هــذه الظاهــرة لهــا ســلبياتها 

وإيجابياتها، فال بد من إعادة النظر بهذه الظاهرة.

العمالة االجنبية وكورونا:
واجــد العمالــة االجنبيــة خــالل انتشــار وبــاء كورونــا ثقــال علــى اكهــل المجتمــع 
ــن  ــج ع ــة، نت ــال المهني ــن األعم ــر م ــت كثي ــث توقف ــة، حي ــتثمر والدول والمس
ذلــك تكــدس العمالــة فــي مســاكنهم، ممــا تســبب فــي انتشــار الوبــاء بيــن 
العمالــة االجنبيــة، وتســبب فــي إنهــاك الخدمــات الصحيــة فــي ذروة االنتشــار 

رغم االستعدادات الكبيرة التي تقدمها وزارة الصحة.



اتضــح خــالل هــذه الجائحــة أهميــة توفــر االســاكن وااليــواء الصحــى المناســب 
واآلمن،خاصــة المتعلــق بالعمالــة . حيــث اتضــح أن مــن أهــم األســباب التــي أدت 
ــة.  ــة االجنبي ــاكن العمال ــي مس ــام ف ــو االزدح ــاء ه ــريع للوب ــار الس ــى االنتش ال
لقــد عملــت األمانــة بالشــرقية بإســاكن بعــض العمالــة الحكوميــة مؤقتــا فــي 

المدارس الحكومية للمساعدة بتقليل مخاطر انتشار الوباء

التخطيط الساكني: 
إعــادة النظــر و مراجعــة التخطيــط الســاكني وعمــل االحتياطــات الالزمــة 
لتوفيرأماكــن االيــواء المناســبة والصحيــة فــي حــاالت االوبئــة والكــوارث 

والحروب.

اساكن العمال:
مراجعــة المعاييــر والشــروط المتوفــرة فــي اســاكن العمالــة، وتصحيــح األوضــاح 

الحالية بأسرع وقت ممكن. 

االساكن وااليواء:



ــاة  ــاء الحي ــل ارس ــن أج ــي م ــو والرق ــات للنم ــور المجتمع ــن تط ــزء م ــة ج الصناع
الكريمــة . المملكــة العربيــة الســعودية قاعــدة صناعيــة وانتاجيــة عمالقــة ممــا 
عــزز ماكنتهــا وثقلهــا وجعلهــا مؤثــر فــي العالــم الصناعــي. تأثرهــذا القطــاع 
كغيــره مــن االنشــطة المهنيــة جــراء انتشــار جائحــة  فيــروس كورونــا ينعكــس 
ــة  ــى االنتاجي ــا يؤثرعل ــورش مم ــرة وال ــرة والصغي ــع الكبي ــى المصان ــلبا عل س

والمبيعات والدخل.
المملكــة العربيــة الســعودية لديهــا مشــاريع كبــرى فــي مجــاالت واســعة مثــل 
ــات  ــادن وااللكتروني ــات والمع ــاز والبتروكيماوي ــرول والغ ــة ،البت ــة الطاق صناع
وغيرهــا مــن الصناعــات التحويليــة ومحطــات انتــاج المــاء والكهربــاء و امــدادات 
الشــحن والنقــل والتصديــر  الســائلة، وموانــي  النقــل للمنتجــات  انابيــب 

واالستيراد.
المملكــة العربيــة الســعودية وبحمــد اللــه لديهــا نظــام تأميــن وحمايــة 
للعاملين،ممــا ســهل العبــئ المــادي علــى العمالــة المحليــة وقــام صنــدوق 
ــاص  ــاع الخ ــي القط ــعوديين ف ــن الس ــب العاملي ــن روات ــزء م ــع  ج ــاند" بدف "س
ــن  ــزء م ــع ج ــاص ودف ــاع الخ ــم القط ــراض لدع ــهيالت االق ــك توفيرتس وكذل

رواتب العاملين األجانب خالل فترة التوقف.
ــا  ــه وتطويره ــا التحتي ــة وبنيته ــاكت الصناعي ــى الممتل ــاظ عل ــل الحف ــن أج م

وضمان استمراريتها وحمايتها في أوقات االزمات، وجب مالحظة مايلي:

الشأن الصناعي واالنتاجي:



الشأن الصناعي واالنتاجي:

ادارة المصانع في وقت االزمات:
تــم تقنيــن ســاعات العمــل والســماح لعــدد محــدود مــن العامليــن التوجــه الــى 
ــار  ــع. كمــا طلــب مــن كب مقارعملهــم، وذلــك لتقليــل العــدوى داخــل المصان

السن والنساء بالعمل من المنزل.

تحويل الصناعات المحلية لخدمة االزمات ( الحروب واالوبئة):
ــر لخدمــة الوطــن فــي وقــت  ــرة والكبي ــع الصغي إعــادة النظــر بتأهيــل المصان

االزمات وتطوير قدراتها االنتاجية لتلبية طلبات الطوارئ

االنتاج والتصنيع المنزلي: 
 تطويــر وتعليــم وتشــجيع االنتــاج الصناعــي الفــردي والعائلــي وترخيــص 
وتقنيــن آليــة وضوابــط العمــل المنزلــي واعطائــه صفــة رســمية واعتبــاره جــزء 
ــل أو  ــتفيد العام ــمية ليس ــح الرس ــق اللوائ ــرية وتطبي ــوارد البش ــن ادارة الم م
المنتــج مــن أنظمــة تأمينــات العمــل المتــاح. ( فمــن الممكــن انتــاج كمامــات، 
ــج  ــدادا لبرام ــة ... امت ــن منزلي ــطة ماكئ ــخ ) بواس ــه، ال ــة وج ــة، اقنع ــدل واقي ب

األسرالمنتجة.

تطوير الصناعات االستهالكية لإلكتفاء الذاتي:
  التركيــز علــى تعليــم العنصراالنســاني بجميــع أطيافــه (ذكور،أناث،كبــار وصغــار) 
مــواد   ) االســتهالكية  المــواد  النتــاج  المتطــورة  التصنيعيــه  للمهــارات 

ومستلزمات وغذاء) بسيطة ومفيدة.

" كمــا هــو معــروف تــم اكتشــاف مصانــع صغيــرة لمــواد اســتهالكية متنوعــة 
غيــر قانونيــة يمتلكهــا ويديرهــا عمــال أجانــب غيــر مصــرح لهــم"... لــذا نــود 
ــدار بيــد المواطنيــن وعائالتهــم وبصفــة  ــع وت تأســيس مثيــالت هــذه المصان

رسمية وشرعية.



الشأن الصناعي واالنتاجي:

االنتاج الصناعي المساند لخدمات قاعدة الصناعة العمالقة: 
ــاندة  ــة المس ــع المحلي ــاء المصان ــص إلنش ــهيل التراخي ــجيع وتس ــر و تش  تطوي
إلنتــاج قطــع الغيــار والمــواد االســتهالكية مــن أجــل تغذيــة والمســاعدة فــي 
اســتمرارية المصانــع العمالقــة. كذلــك التشــجيع علــى اســتخدام تقنيــات الثــورة 

الرقمية المتاحة.

المحافظة على البنية الصناعية التحتية: 
العمــل علــى المحافظــة علــى البنيــة الصناعيــة فــي أوقــات األزمــات والتأكــد 

من سالمتها، وإعادتها بأسرع وقت وبأقل التاكليف.

االستجابة الطوارئ والتعافي والعودة للتشغيل: 
ــات  ــع والمحط ــة بالمصان ــوارئ الخاص ــتعدادات للط ــط االس ــة خط ــب مراجع  يج
اإلنتاجيــة ومالئمتهــا لجميــع أنــواع الطــوارئ ســواء فنيــة أو تشــغيلية أو كــوارث 
بيئيــة أو أوبئــة أو أعمــال تخريبيــة. والتأكــد مــن فاعليتهــا لحمايــة الســاكنين 

والممتلاكت والماديات.

االستثمار الصناعي:
 تشجيع االستثمار الصناعي وإزالة العقبات المعيقة. 



نتابــع فــي الجــزء الرابــع مــن مقــال " الــدروس المســتفادة مــن جائحــة 
كورونــا"  ونســتمر بطــرح  التاثيرعلــى الحيــاة العامــة والمؤسســية و الحكوميــة 

ومستقبلها:
بــدأ التاثيــر جليــا وســريعا علــى الفــرد والجماعــة وادارات الدولــة والمؤسســات 
ــات و  ــؤن والقطاع ــى الش ــوء عل ــلط الض ــة. سنس ــة والحكومي ــة والعام الخاص
النطاقــات واالنشــطة التــي تاثــرت بهــذه الجائحــة, ســنطرح مــا حــدث ونقتــرح 
اذا امكــن مــاذا نعمــل والــدروس المســتفادة مــن اجــل التصحيــح واالســتعداد 
وتفــادي االخطــاء وتطويراالســاليب المســتقبلية المفيــدة الدارة البشــرواالعمال 

وومؤسسات الدولة في السراء والضراء, ما بعد كورونا:

الجزء الرابع من مقال " الدروس المستفادة 
من جائحة كورونا"



ــاس  ــامل ومقي ــار للتطورالش ــز ومعي ــد رم ــلك بل ــي ل ــاد الوطن ــر االقتص ييعتب
ــب  ــى حس ــث يقدرعل ــد، حي ــي لك بل ــعوب ف ــة الش ــعادة ورفاهي ــة وس الصح
مقــدار النمــو والناتــج القومــي والمحلــي، والمملكــة العربيــة الســعودية تتبــوأ 
ــدول  ــم ادراجهــا مــن بيــن ال ــب ، حيــث ت علــى مركــز متقــدم فــي هــذا الجان
ــة  ــاح وحماي ــذا النج ــى ه ــة عل ــا المحافظ ــب علين ــذا يج ــرى. ل ــرين الكب العش

المكتسبات خاصة في أوقات الكوارث واألزمات.
والمؤثــرات  الصدمــات  اســتيعاب  علــى  دليــل  االقتصــاد  وتحمــل  متانــة 
والمتغيــرات التــي تطــرأ علــى الحركــة االقتصاديــة خــالل األزمــات، مثــل تأثرعجلــة 
ــر  ــام وتأث ــن الع ــادة الدي ــة وزي ــاد البطال ــل وازدي ــادرات والدخ ــاج وتأثرالص االنت

دخل الفرد.

المحافظة على البنية االقتصادية التحتية:
العمــل علــى المحافظــة علــى البنيــة االقتصاديــة التحتيــة فــي أوقــات األزمــات 
ــغيلها  ــا وتش ــادة عمله ــا وإع ــاس به ــدم المس ــالمتها وع ــن س ــد م والتأك

بأسرع وقت وبأقل التاكليف.

الشؤون االقتصادية:



الشأن الصناعي واالنتاجي:

توفير البدائل الستمرارية االنتاجية االقتصادية:
ــة فــي  ــل للمحافظــة علــى اســتمرارالعجلة االقتصادي العمــل علــى إيجــاد بدائ
ــتراتيجية  ــازن اس ــة، مخ ــع بديل ــال مصان ــد. (مث ــي البل ــاج ف ــال تأثرمراكزاالنت ح

اكفية لمدة التأثير).

االستمرارية التشغيلية للقطاعات الحيوية: 
ــة واألزمــات،  ــة خــالل األوبئ ــاج الحيوي ــع ومراكــز االنت العمــل علــى ابقــاء المصان
وإعــادة النظــر بخططهــا االســتراتيجية ( مثــل مصانــع األغذيــة واألدويــة 

والمواد االستهالكية الضرورية ،الخ).

االســتراتيجيات االقتصاديــة: مراجعــة االســتراتيجيات االقتصاديــة قصيــرة وبعيــدة 
المدى.



الشؤون المالية (الميزانية و الخزينة واالدخار): 

إدارة ميزانية البلد وقت األزمات وتوفير الرواتب واإلعانات للمواطنين 
واالســتمرارية لدعــم وتشــغيل الخدمــات الصحيــة والبلديــة واألمنيــة والحيويــة 
ــل  ــن أج ــة، م ــي واألغذي ــاج الزراع ــة واالنت ــاه والطاق ــاج المي ــات انت ــل محط مث
ــن  ــن ومقيم ــن مواطني ــاكنين م ــر الس ــل تأث ــاد وتقلي ــة االقتص ــير عجل تسس

وضمان الحياة الكريمة للك فرد في المجتمع:

بنود الميزانية:
ــتوى  ــى المس ــات عل ــة والمصروف ــود الميزاني ــات بن ــي أولوي ــر ف ــادة النظ  إع

المناطقى المحلي حسب االحتياجات. (مثل تأجيل مشاريع أو الغائها).

تسيير معاشات الموظفين والعاملين:
هــي مــن أهــم التحديــات التــي تواجههــا الــدول فــي وقــت األزمــات حينمــا 

يتأثر الدخل العام في وقت األزمات. 

توفير السيولة المالية:
الدعــم الحكومــي لتوفيــر الســيولة الماليــة مــن أجــل عــدم المســاس باألمــن 

المالي والوطني.



الشؤن المالية (الميزانية و الخزينة واالدخار):

البنوك واالقراض: 
تســهيل وتيســيراالقراض للقطــاع الخــاص مــن أجــل صــرف الرواتــب للعامليــن 
ــن  ــى العاملي ــة عل ــة والمحافظ ــرة واالنتاجي ــات الصغي ــالس المؤسس ــع اف ومن
بهــا وعلــى بنيتهــا التحتيــه خــالل فتــرة األزمــات. وتأجيــل وتســهيل تســديد 

القروض وتيسيرها خالل فترة زمنية مطولة.   
  

الضمان االجتماعي: 
التأكد من صرف مخصصات وسبل العيش للمحتاجين خالل األزمات.

المتقاعدين:
ــتثمارات  ــة اس ــات وحماي ــالل ااألزم ــن خ ــب للمتقاعدي ــرف روات ــن ص ــد م التأك

مؤوسسات التأمينات والتقاعد.

البطالة:
صرف مخصصات مايكفي للعيش الكريم للعاطلين عن العمل.

التوفير واالدخار: 
 التشــجيع والتحفيــز علــى ثقافــة التوفيــر المالــي واالدخــار واالســتثمار الفــردي 

والجماعي اآلمن.



الشؤون التجارية:

التجــارة بأنواعهــا إحــدى محــراكت االقتصــاد وإحــدى مقاييــس األداء االقتصــادى 
للبلــد، حيــث يتــم اســتهالك الســلع والبضائــع ،وينخــرط الكثيــر مــن العامليــن 

في قطاع التجارة بما فيها الوظائف المتعلقة بالتجارة وخدماتها.
 خــالل جائحــة كورونــا تأثــرت المحــالت التجاريــة وتضررأصحابهــا والعامليــن فــي 

القطاع التجاري.

 التجارة واألمن الغذائي: 
تجــارة األغذيــة مرتبطــة باألمــن الغذائــي، لــذا يفضــل مراجعــة وتطويــر القوانيــن 
ــن  ــد األم ــي بن ــلفا ف ــره س ــم ذك ــى مات ــة ال ــب، إضاف ــذا الجان ــة به المتعلق

الغذائي.

تجارة الجملة و التجزئة: 
تجــارة الجملــة والبضائــع مــن أقــدم المهــن فــي المملكــة، وتعتبــر مــن أكبــر 
القطاعــات التجاريــة. الســنوات العشــرين الماضيــة، أصبحــت تجــارة التجزئــة بيــد 

الوافدين. لذا يفضل البحث بهذا الموضوع من لك جوانبه.

التحكم باألسعار:



الشؤون التجارية:

ــرر  ــد يتض ــاعات وق ــر اإلش ــث تكث ــتهالكية حي ــعارالمواد األس ــة أس ــم مراقب ت
المستهلك في هذه الظروف.

التجارة الرقمية (االلكترونية): 
ــم  ــهيل ودع ــم التس ــة وت ــارة الرقمي ــات التج ــف لخدم ــتخدام المكث انتشراالس

هذه التجارة وإصدار القوانين والشروط لحماية المستهلك.

الدفع االلكتروني:
 تــم دعــم منصــات الدفــع االلكترونــي والتســهيل الســتخدامتها والغــاء 
الرســوم علــى هــذه الخدمــات وذلــك لتســهيل التبــادالت التجاريــة والمســاعدة 

من الحد من انتشارالعدوى.



خدمات االمانة  والبلديات:

ــة,  ــات الصحي ــب الخدم ــى بجان ــوف االول ــي الصف ــل ف ــة  تعم ــات البلدي الخدم
لقــد قامــت االمانــة ممثلــة ببلدياتهــا فــي المناطــق باعمــال صحيــة وبلديــة 
مســاندة , لقــد بذلــت االمــوال الطائلــة لخدمــات التعقيــم والنظافــة المســتمرة 
, والمراقبــة العامــة فــي منافــذ االســواق العامــة مثــل اســواق الخضــار واللحــوم 
ــاع  ــالت باتب ــي المح ــن ف ــع العاملي ــزام جمي ــة وال ــز التجاري ــماك والمراك واالس

الشروط الصحية والبيئية للحد من انتشارالعدوى ومنها:

استمرار أعمال األمانة: 
اســتمرارأعمال األمانــة خــالل الجائحــة وبالتنســيق مــع الشــؤون الصحيــة واألمنيــة 
ــرة الحجــر  ــة فــي جميــع المناطــق خــالل فت ــم الخدمــات البلدي مــن أجــل تقدي

رغم انتشار العدوى.

خدمات التعقيم والنظافة المستمرة: 
ــن  ــاء ع ــار الوب ــن انتش ــد م ــي الح ــاعدة ف ــاعة للمس ــدار الس ــى م ــل عل العم
طريــق تعقيــم األماكــن العامــة و نقــاط التســوق والتجمــع ونقــل النفايــات الــى 

المرادم.



خدمات االمانة  والبلديات:

مراقبة األسواق التجارية: 
ــواد  ــال الم ــي مج ــع ف ــاط البي ــة ونق ــالت التجاري ــة  المح ــى مراقب ــرص عل الح

الغذائية والصحية. وتوظيف مشرفين ومراقبين عن بعد في الحواري.

مركز االستجابة للطوارئ: 
االســتعداد الستقبال خدمات المساعد عن طرق تطبيق "بالغ 940" وهاتف 940، 

إلصالح األعطال والخدمات.

صيانة المرافق والطرق :
ــام  ــة وإتم ــق العام ــرق والمراف ــم الط ــالح وترمي ــر إلص ــة الحج ــتغالل فرص اس

المشاريع الهامة.

االعمال البلدية المستقبلية و (الثورة الرقمية) :
اســتثمار الخبــرة المكتســبة خــالل فتــرة الوبــاء وتطويــر األعمــال البلديــة 
باســتعمال الثــورة الرقميــة لتســريع الوصــول الــى المواقــع ومراقبتهــا ورفــع 
كفــاءة األعمــال والتنفيــذ فــي جميــع األعمــال الخاصــة بأعمــال الصيانــة 

والتطوير. (راجع بند الثورة الرقمية) صفحة 15.



الخدمات الحكومية  :

ــدول  ــل ال ــن أفض ــعودية م ــة الس ــة الحكومي ــات الرقمي ــدة الخدم ــر قاع تعتب
حيــث أن أغلــب الخدمــات يتــم تنفيذهــا عبرالمنصــة الحكوميــة للنفــاذ الوطنــي 
ــة  ــات الفردي ــذ الخدم ــاعدة تنفي ــر لمس ــرة الحج ــالل فت ــا خ ــم تطويره ــد ت وق
وخدمــات األعمــال مثــل منصــة وزارة الداخليــة  "ابشــر" وغيرهــا مــن الخدمــات 

الحكومية االخرى.

التسهيالت الرقمية:
الداخليــة  الخدمــات،وزارة  جميــع  فــي  الرقيميــة  المنصــات  تتطويــر  تــم 
للمواطنيــن  الخدمــات  أغلــب  وإتاحــة  والتجــارة  والصحيــة  والتعليميــة 

والمقيمين.

الحضور الشخصي:
ــة ،  ــذ الخدمــات الحكومي ــم االســتغناء عــن شــروط الحضــور الشــخصي لتنفي  ت
ــص  ــة للفح ــار المركب ــادة اواحض ــة القي ــتخراج رخص ــي الس ــص الطب ــل الفح مث

الدوري.

خدمات الموظفين:
 تم تفعيل وتطوير منصة خدمات الموظفين عبرمنصة األحوال المدنية 



الخدمات الحكومية  :

والتعليم إلدارة شؤون الموظفين عن بعد.

برنامج تطبيق تنقل:
ــى  ــة ال ــن منطق ــل م ــب التنق ــل"  لطل ــج  "تنق ــتعمال برنام ــر واس ــم تطوي ت

أخرى خالل الحجر الصحي.

برنامج تطبيق  تولكنا: 
 تــم تطويــر واســتعمال برنامــج تولكنــا لطلــب الخــروج مــن المنــزل لمــدة ســاعة 

خالل فترة الحجر الصحي من أجل غرض العالج او التسوق او المشي.

استراتيجية العمل الحكومي:
اســتثمارالخبرة المكتســبة خــالل فتــرة الوبــاء وتطويــر االدارة الحكوميــة الرقميــة 

لرفع الكفاءة في جميع المعامالت الخاصة باألفراد واألعمال.



ــرأو  ــاد الح ــة ذات االقتص ــة الحديث ــات الدول ــد مقوم ــن أح ــاص م ــاع الخ القط
شــبيه الحــر. حيــث تقــوم الدولــة بدعــم هــذا القطــاع بجميــع مقوماتــه، مــن 

أجل أن يكون شريك فعال جنبا الى جنب مع مؤسسات الدولة. 
ــه  ــاع وتوطين ــذا القط ــر ه ــة  وتطوي ــز وتقوي ــى تعزي ــل عل ــب العم ــذا يج ل
ــي  ــم لك ــهيالت والدع ــص والتس ــح والرخ ــروط التصاري ــي ش ــر ف ــادة النظ وإع
يكــون جاهــزا لدعــم الدولــة والمجتمــع وقــت الشــدائد، ويكــون مؤثــرا ومســاندا 
ــرد  ــة الف ــي خدم ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــة ومؤسس ــب االدارات الحكومي بجان

والمجتمع في جميع االوقات وخاصة في وقت األزمات والكوارث.

خدمات القطاع الخاص:



يعتبرعمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن أهــم راكئــز اســتقرار المجتمعــات 
المدنيــة خاصــة فــي زمــن الكــوارث حيــث تتــم خدمــة االفــراد والمجتمــع بجميــع 
أطيافــه، عــن طريــق المؤسســات التطوعيــة والمهنيــة التــي تقــدم الخدمــات 
النيــرة للفــرد والمجتمــع، وتعتبرمؤسســات المجتمــع المدنــي مســاهم فعــال 
ــر  ــع األحــوال وخاصــة فــي أوقــات االزمــات. وتعتب الســتقرار األوطــان فــي جمي
ــات  ــة والجمعي ــات الخيري ــل الجمعي ــة مث ــي غيرربحي ــع المدن ــات المجتم مؤسس

المهنية وأندية الطيران واالسعاف واالنقاذ.
لــذا يجــب العمــل علــى تعزيــز وتســهيل عمــل الجمعيــات الخيريــة والمهنيــة 
ــي  ــاص ف ــاع الخ ــة والقط ــب االدارات الحكومي ــاندة بجان ــرة ومس ــون مؤث لتك

خدمة المجتمع وخاصة في وقت األزمات والكوارث.
لذا وجب النظر في استراتيجية عمل مؤسسات المجتمع المدني.

خدمات مؤسسات المجتمع المدنية:



ــتها،  ــدول ومؤسساس ــع ال ــاغل لجمي ــم الش ــو اله ــة ه ــى البيئ ــاظ عل الحف
ــبل  ــل الس ــاد أفض ــل إيج ــن أج ــدول م ــارك ال ــة وتتع ــوال الطائل ــرف األم وتص
لحمايــة الكــون والحلــول المناســبة للتخلــص مــن االحتبــاس الحــراري وتأثيــر ثقــب 
ــة المتعلقــة  ــة وتقليــل الكــوارث الطبيعي ــان الثلــوج القطبي األوزون ومنــع ذوب
ــات  ــوان والنب ــان والحي ــة واإلنس ــة البيئ ــى صح ــا عل ــي وتأثيره ــوازن البيئ بالت

والحياة المائية.
و"لربــى ضــارة نافعــة" - فجائحــة كورونــا أثــرت إيجابــا علــى البيئــة حيــث صفــت 
الســماء و وضحــت الرؤيــا وقيــل أن ثقــب االوزون التحــم وانتعشــت الحيــاة البحريــة 

وخرجت الحيوانات من جحورها ، كما قلت زيارات البشر إلى المستشفيات.
لــذا يمكــن لنــا أن نتعلــم درســا مــن تأثيــرات هــذه الظاهــرة والخبــرة البســيطة 

التي اكتسبت:

االستهالك والترشيد: 
تقنين استهالك الموارد و ترشيد الطاقة والحد من توليد المخلفات.

تدوير المخلفات:
 العمل على استثمارإعادة تدوير المخلفات وتفعيل المشاريع ذات العالقة.

إعادة االستعمال : 
ــى  ــزة واألدوات عل ــياء واألجه ــتعمال االش ــادة اس ــالح وإع ــى إص ــجيع عل  التش

المستوى المحلي.

شؤون البيئة:



شؤون البيئة:

الخدمات البلدية:
تقــوم البلديــات بأعمــال مكثفــة لخدمــة صحــة البيئــة ، لــذا يجــب العمــل علــى 
إيجــاد ســبل لإلســتفادة مــن هــذه الخدمــات و مشــاركة المســتهلك بتاكليــف 

التخلص من هذه المخلفات وتدويرها.

الوقود االحفوري:
تقنيــن اســتهالك الوقــود االحفــوري وترشــيد اســتهالكة بوضــع رســوم 

مالئمة غير مؤثرة.

وقود وسائل النقل:
ــواء  ــة اج ــن ونظاف ــي تحس ــاهم ف ــفن س ــيارات والس ــرات والس ــف الطائ توق

الكرة االرضية.

استراتيجية حماية البيئة :
ــة  ــة لمراجع ــذه الجائح ــالل ه ــبة خ ــج المكتس ــرة والنتائ ــن الخب ــتفادة م االس

القوانين والضوابط البيئية.



التنقــل والتواصــل مــن أهــم عناصــر ومقومــات ومميــزات حضــارة القــرن 
ــراكب  ــع وال ــل البضائ ــائل نق ــورت وس ــث تط ــرين، حي ــادي والعش ــرين والح العش
والبحــر)  واالرض  الجــو  فــي   ) والســفن  والســيارات  والقطــارات  اكلطائــرات 
وســاهمت فــي تقــارب الشــعوب وانتشــار التجــارة البينيــة بيــن الــدول 
والمجتمعــات. وبســبب انتشــارالجائحة توقــف الســفر والتنقــل مــن أجــل احتــواء 

انتشارالفايروس.
وقــد تأثــر نظــام االمــداد المترابــط الــى درجــة كبيــرة حيــث تعتمــد المؤسســات 
االنتاجيــة بالجهــات االســتهالكية، وأي خلــل بسلســة االمــداد قــد يكــون تاثيــر 
اكرثــي، (ومــا حصــل ألزمــة التخزيــن لمخــزون النفــط واالنهيــار الاكرثــي ألســعار 
ــلة  ــة، لسلس ــن حصول ــم يمك ــح ل ــال واض ــا إال مث ــة كورون ــالل أزم ــط خ النف
 37 "ســالب  النفــط  برميــل  ســعر  بلــغ  "حيــث  االمــداد 

دوالر امريكي"
وال ننســى اعتمــاد القطاعــات االنتاجيــة (األوليــة والنهائيــة) علــى بعضــا 
البعــض ســواء الحكوميــة أو الخاصــة منها،واعتمادهــم علــى شــراكت و وســائل 
النقــل والتوزيــع ومــن أهــم القطاعــات التــي قــد تتأثــر بتعثــر سالســل االمــداد 

هي القطاع الصحي والغذائي خاصة في وقت هذه الجائحة. 
لــذا وجــب إعــادة النظــر بأنظمــة سالســل االمــداد وتأســيس بدائــل احتياطيــة 
ــل  ــجيع البدائ ــتمرارية وتش ــان االس ــع لضم ــن وتوزي ــل وتخزي ــائل نق ــن وس م

وقوانين النقل والسفراآلمنة:

شؤون سالسل اإلمداد:



شؤون سالسل اإلمداد:

التعليم وثقافة نظام االمداد:
العمــل علــى التثقيــف بأنظمــة سالســل االمــداد وجعــل هــذه المــادة جــزء مــن 
المــواد الدراســية فــي المراحــل التعلميــة الدنيــا، ناهيــك عــن تطويرهــا 

كتخصص جامعي.

اعتمادية نظام االمداد: 
العمــل علــى اشــعار الفــرد والمجتمــع بقدســية نظــام سالســل االمــداد 
ــة  ــا لخدم ــة وفاعليته ــة المنطق ــا لبيئ ــالمتها ومالءمته ــا وس ومصداقيته
ــذه  ــى ه ــد عل ــة تعتم ــان ورفاهيت ــاة االنس ــث أن حي ــع، حي ــرد و المجتم الف

المنظومة من وسائل نقل وتوزيع وايصال. 

مالحظة هامه:
مــن المؤســف أن نظــام البريــد الســعودي مــن المؤسســات الحكوميــة االقــل 
نجاحــا ، واعتقــد ان البريــد لــم يرتقــي الــي القدســية واالحتــرام المطلوبــة كمــا 
هــي فــي الــدول المتقدمــة ، والســبب هــو انعــدام المصداقيــة واالمانــة) رغــم 
أهميتــه القصــوي فــي سلســلة االمــداد، وكمــا نــرى اآلن دخــول قطــاع البريــد 

والنقل الخاص، السبب لربما فشل منظومة البريد السعودي.

نقل البضائع:
نقــل البضائــع: ســهلت وســائل النقــل المتنوعــة و ســرعة نقــل البضائــع 
ــدول، وقــد ســاهمت  ــن المــدن وال ــة واالســتهالكية فــي المناطــق بي التجاري

وسائل النقل بتطوير االمداد في التجارة (الرقمية) االلكترونية . 

السفر بالطائرات: 
  اتخاذ االجرآت اآلمنة و المناسبة لمنع انتقال وانتشار األوبئة.



شؤون سالسل اإلمداد:

السفر و التنقل بالقطارات: 
 اتخــاذ االجــرآت االمنــه و المناســبة لمنــع انتقــال وانتشــاراألوبئة. تطويــر قطــاع 
النقــل بالقطــارات وتحديثهــا لتصــل الــى جميــع المناطــق و اســتعمال الطاقــة 

الكهربائية بتشغيلها.

التنقل بالسيارات: 
ــار  ــة النتش ــل عرض ــن ، وأق ــت الراه ــي الوق ــهل ف ــائل األس ــن الوس ــر م  يعتب

العدوى، خاصة للفرد وعائلته.

التنقل بالدراجات الهوائية:
التشــجيع علــى اســتخدام الدراجــات الهوائيــة كبديــل للســيارات و توفيرالطــرق 
ــوادم  ــن ع ــوث م ــل التل ــة وتقلي ــف الزحم ــدن، لتخفي ــي الم ــا ف ــة له اآلمن
ــل  ــر صحــة الفــرد والتخلــص مــن أو تقلي الســيارات، حيــث تســاعده فــي تطوي

من األمراض المزمنه، المنتشرة بسبب قلة الحركة.

المشي: 
ــاد  ــواري وإيج ــي الح ــم ف ــاء حاجاته ــيا وقض ــل مش ــى التنق ــاس عل ــجيع الن تش

مسارات آمنة للمشاة ومعابرآمنه لقطع الشوارع.

خدمات التوصيل: 
ــن  ــة م ــة. خاص ــرة طبيعي ــت ظاه ــازل وأصبح ــل للمن ــراكت التوصي ــار ش  انتش

البقاالت والمطاعم.

التجارة االكترونيه: 
ــت  ــي وق ــتعماال ف ــورا واس ــال تط ــر االعم ــن أكث ــي م ــلفا وه ــا س ــم ذكره ت

هذه الجائحة.



ــع،  ــرد والمجتم ــا الف ــي يحتاجه ــية الت ــور األساس ــم األم ــن أه ــان م ــن االوط أم
ــات  لقــد عملــت الفــرق األمنيــة بجميــع قطاعتهــا . بمســانده الصحــة والبلدي

بالحرب على الوباء. 
وال ننســى ســهرأفراد األمــن والشــرطة علــى حمايــة الطرقــات والمنــازل 

والممتلاكت الفردية والحكومية والخاصة.
ال شــك أن مثــل هــذه األوقــات العصيبــة قــد تخلــق مشــالك اجتماعيــة وتمــرد 
بعــض ذوي النفــوس الدنيئــة والتــي تريــد  خلــق البلبــة ونشــر الفوضــي، لــذا 
ــع  ــات بجمي ــذه التصرف ــل ه ــع مث ــة لمن ــات الالزم ــة االحتياط ــاذ اكف ــب اتخ وج

الوسائل المناسبة والمقنعة.
ــة  ــات األمني ــع المؤسس ــع م ــم والمجتم ــن والمقي ــاون المواط ــك أن تع وال ش
أمرمهــم لبســط األمــن واالســتقرار و الســتمرار راحــة المجتمــع والعيــش الكريــم 

للمواطنين والمقيمين.

الترفيــة مجــال حديــث علــى النــاس والمجتمــع رغــم حداثتــه اعتــاد النــاس عليــه، 
وأصبــح مــن أهــم المتطلبــات الســعاد الناس،أمــا الســياحة فهــي المجــال الــذي 

أثرعلى الناس كثيرا بسبب منع من السفر.
ومــن ناحيــة اقتصاديــة فكثيــر مــن العامليــن فــي هــذا المجــال تأثــرت 
ــة  ــزل لممارس ــن المن ــد وم ــن بع ــل ع ــاول العم ــن ح ــر م ــم ، والكثي مداخله
ــياحية  ــن الس ــل األماك ــر دخ ــن. وتأث ــن والمطربي ــل الفناني ــه مث ــه وحرفت مهنت
وخاصــة الفنــادق والشــقق والمرافــق الســياحية. العمــل علــى مســاندة هــذا 

القطاع والعاملين في هذا المجال.

الشؤون األمنية:

شؤون الترفيه و السياحة:



ــالم  ــتخدام االع ــم اس ــذا ت ــرد والجتمع،ل ــى الف ــرات عل ــم المؤث ــن أه ــالم م االع
ــائل  ــمي و وس ــالم الرس ــاد االع ــد أف ــذه. لق ــراد تنفي ــلبا لتمريرماي ــا وس ايجاب
التواصــل االجتماعــي فــي نشــر التوعيــة والتوصيــة المفيــدة لمنــع انتشــارالوباء 

وأخبارالمواطنين والمقيمين بالتعليمات الالزمة.
ــي  ــرة ف ــائل المؤث ــد الوس ــي أح ــل االجتماع ــائل التواص ــر وس ــك أن تأثي ال ش

الوقت الراهن ، لذا يجب االستفادة من هذه الظاهرة .

الشؤون اإلعالمية:

العالقــات بيــن الــدول تتاثــر خــالل االزمــات، خاصــة خــالل انتشــار الوبــاء، فالتحفــظ 
وغلــق الحــدود ومنــع التنقــل بيــن الــدول أصبــح ســمة مشــتركة لجميــع دول 

العالم.
ومــن أهــم االمــور هــي العولمــة والتبــادل التجــاري المــرن بيــن الــدول. وتأثــر 
هــذا القطــاع يعتبرأمــر ســلبي خاصــة أن الــدول تعتمــد علــى تبــادل المنافــع 

فيما بينها.
فالتوصيــة هــي تحســين العالقــات مــع الــدول الشــقيقية والصديقــة والقريبــة 

والجيران من أجل أن يعم الخير واالمن على الجميع.

العالقات الدولية: 



أصبــح االتصــال التقنــي واســتخدام شــباكت االتصــال أمــر ال بــد منــه فــي العصــر 
ــا  ــوق، وبدونه ــب وس ــزل ومكت ــي لك من ــت" ف ــار " االنترن ــم انتش ــث و ت الحدي
ــق  ــن طري ــت تدارع ــة أصبح ــؤون الحياتي ــب الش ــب. فأغل ــاة أصع ــت الحي أصبح
ــع،  ــاط الدف ــع ونق ــراء والبي ــة والش ــالت البنكي ــة اكلمعام ــات االلكتروني التطبيق

وطلب الخدمات الصحية والتعليمة. 
لذا توجب توفر اآلتي لالستثمارالمفيد لخدمات االتصاالت والثورة الرقمية: 

توفر االنترنت لجميع المنازل. 
توفرأجهزة االتصاالت اكلهواتف الثابتة والمتنقلة.

توفيرالحواسيب واألجهزة اللوحية الدراسية.

االتصاالت:

ــة  ــن المقدس ــي لألماك ــم الحجراللك ــالمي ت ــم االس ــخ العال ــي تاري ــرة ف ألول م
ــان  ــهر رمض ــادف ش ــث ص ــة حي ــالة الجماع ــع ص ــاجد ومن ــق المس ــك غل وكذل

هذا العام 2020.
نرجو أن هذه البادرة قد أثرت إيجابا من أجل منع انتشار الوباء.

الشؤون الدينية:

ــواث  ــع الك ــع جمي ــل م ــة للتعام ــوارئ الوطني ــة الط ــر هيئ ــيس وتطوي تأس
المحتملة.

هيئة الطوارئ الوطنية:



ــة الفــرد وضمــان حقوقــة وحريتــه مــن أهــم المقومــات التــي يمكــن أن  حماي
تتأثر خالل الكوارث واألوبئة.

الحريات الشخصية:



الثــورة الرقميــة (كذلــك تعــرف بالثــورة الصناعيــة الرابعــة) تتميــز بدمــج 
والرقميــة  الماديــة  المجــاالت  بيــن  الفاصلــة  الخطــوط  واخفــاء  التقنيــات 
والحيويــة. واختــراق التكنولوجيــا الناشــئة فــي عــدد مــن المجــاالت، بمــا فــي 
ذلــك انترنــت األشــياء، والطباعــة ثالثيــة األبعــاد، االنســان االلــي، الــذاكء 
ــو، والحوســبة  ــا النان ــة التسلســلية، وتكنولوجي ــادالت المالي االصطناعــي، والتب
الذاتيــة  القيــادة  (ذاتيــة  والمركبــات  الحيويــة،  والتكنولوجيــا  الحكوميــة، 

المستقلة)

خدمة انترنت االشياء (الجيل الخامس):
يمكن االستفادة القصوى من هذه التقنية وبأسرع وقت ممكن.

أوال : بناء الشبكة:
ــلكية  ــبكة الالس ــة للش ــة التحتي ــن البني ــادم م ــل الق ــبكة الجي ــاء ش ــم بن يت
ــازل  ــدران المن ــارة  وج ــدة االن ــتخدم أعم ــرة تس ــا صغي ــباكت خالي ــتخدام ش باس
والعمايــر ، بــدال مــن األبــراج المرتفعــة ( لربمــا تقــوم األمانــة والبلديــات التابعــة 
ــث  ــزه ب ــب أجه ــل تركي ــن أج ــة م ــي البلدي ــارة ومبان ــدة االن ــر أعم ــا بتأجي له

االنترنت والتي تكون عبارة عن صناديق مقاس علب مناديل كبيرة)
ــاء  ــة بإنش ــال المتعلق ــح األعم ــة وفس ــح واالنظم ــة باقرارالتصاري ــارك البلدي تش

الشبكة

الثورة الرقمية واستفادة القطاع البلدي خالل
الكواث واألوبئة:



الثورة الرقمية واستفادة القطاع البلدي خالل 
الكواث واألوبئة. 

ثانيا: خدمة انترنت االشيا الجيل الخامس:
ــم  ــث تت ــس حي ــارالجيل الخام ــاج انتش ــن انت ــم م ــزء مه ــي ج ــة ه ــدن الذكي الم
وبســهولة االتصــال والتحكــم بجميــع مفاصــل المدينــة والتــي تؤثرعلــى راحــة 
الســاكنين وذلــك لدخــول االنترنــت بتركيبــة جميــع األشــياء (مــن ســيارات 

ومعدات وأجهزة وأدوات  سواء حكومية أو فردية) .

فمثال بما يخص األمانة ، يمكن أن تستفيد من األمثلة التالية :
التحكــم بإنــارة الشــوارع ، عــن طريــق حساســات ، يتــم فتــح االضــاءة خــالل حركــة 
ــي وال  ــوث الضوئ ــل التل ــاء وتقلي ــر الكهرب ــك لتوفي ــيارة  (وذل ــاة أو الس المش

يتعارض مع األمن)
وضع اكميرات وحساسات 

ــل  ــرعة وح ــالك بس ــل المش ــاة وح ــرات المش ــة ومم ــرق االرصف ــة الط لمراقب
المشالك بدقة وبسرعة

لمراقبة البيارات واغطيتها ومعالجة مايحدث. 
لمراقبة عربات نقل القمامة حاويات القمامة وتحراكتها.

مراقبة المشاريع بسهولة ويسر عن طرق ربط المواقع بمكز التحكم.
ربط البلديات مع األمانة عن طرق الصوت والصورة.

التنسيق السريع مع االدارات والمؤسسات الحكومية والخدمية.
تطويرالحكومة الكترونية و تسريع أنها المعامالت والربط عن بعد.

استعمال الطائرات المسيرة للمراقبة والتفتيش.
الروبــوت للتفتيــش عــن األنابيــب والبيــارات وخطــوط  اســتعمال غواصــة 

التصريف
ــة  ــة أو المتحرك ــياء الثابت ــت االش ــر انترن ــوف توف ــا س ــيطة عم ــة بس ــذه أمثل ه

من خالل شبكة الجيل الخامس لالتصاالت.



الثورة الرقمية واستفادة القطاع البلدي خالل 
الكواث واالوبئة. 

الّطباعة ثالثّية األبعاد (مقدمة وتعريف):
يمكــن اســتخدام هــذه التقنيــة خــالل الكــوارث واألوبئــة والمســاعدة للعــودة 
والتعافــي، مــن أضــرار الكــوارث ، حيــث تتــم بأســرع وقــت وبأقــل تلكفــة وبــدون 

تدخل بشري كثيف ومباشر.

الّطباعة ثالثّية األبعاد: 
ــم  ــع والتصامي ــاء القط ــع وبن ــي تصني ــة"، وه ــع باإلضاف ــة التصني ــي "تقني ه
بطباعــة الطبقــات الصغيــرة فــوق بعضهــا لتكويــن الشــلك النهائــي باســتخدام 
ــر  ــرعة وتوفي ــز بالس ــث تتمي ــاد. حي ــة األبع ــات ثاللثي ــوبية وطابع ــج حاس برام
ــي  ــت فه ــة اوالّنح ــص" اكلقولب ــع بالتنقي ــا "التصني ــتعملة. أم ــواد المس الم

بطيئة وتستنزف المواد المستخدمة في التصنيع.

اكتشــفت هــذه التقنيــة فــي الثمانينــات، وتطــورت ، وتعتبــر الّطباعــة ثالثّيــة 
األبعــاد احــدى أراكن الثــورة الرقميــة (أو الثــورة الصناعيــة الرابعــة) التــي نعيشــها 

في عصرنا الحاضر منذ الثورة الصناعية األولى في القرن الثامن عشر.

تســتخدم الطباعــة الثالثيــة فــي نطــاق االنشــآت والتعميــر مثــل بنــاء المســاكن 
وبنــاء األرصفــة و رصــف الطرق،وتوجــد تقنيــات متنوعــه ومتعــددة فــي هــذا 
ــى  ــغيل الذات ــة التش ــات ذاتي ــات وااللي ــة والعرب ــة االلي ــل األذرع ــال ، مث المج

والمراقبة عن بعد.




