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 مشروع البيان الختامي والتوصيات

 المؤتمر الدولي التاسع عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية  

 2022يناير  19 – 17الرياض  

 

نظتتتت يمعتتتت ألسياذ تتتتت نيم دتتتتحييتتتتيي يتتتتح ياألحد تتتتليرو تتتتةياألنتتتت ريياألي ح تتتت يراألدةر تتتت يرا  تتتت  يييتحتتتتاية   تتتت ي

يمنتتتت ة  يياألمد تتتتعياألعةيتتتتسيأل تنتتتت  ليراأل تتتت  ن ياألتتتتحرةرياألت  تتتتع ي نتتتتةيأل متتتت تمةياألتتتتحرألسيأل تنتتتت  ليراأل تتتت  ن 

نظمتتتت ايح  يريتتتتح  يمتتتتيي تتتتحري   تتتت ايرمرواةرياألنتتتت ريياألي ح تتتت يراألدةر تتتت يرا  تتتت  ييي ألمم  تتتت ياألعةي تتتت ياأل تتتتعر

ي2022 نتتتت  ةيي19-17ق  م تتتت يرحرأل تتتت يتحتتتتاينتتتتع ةياألتحتتتترلياألةقمتتتتسيرم تتتتتديليإحاةرياأل تتتت  ن ي تتتت لياأل تتتتتةريإ

 ي ألة  ض.

 رقحينملياألم تمةياألمنتح  اياألت أل  :

 .منتحىي   ن ياألطةقيرأنظم ياألندل .1

 .منتحىي   ن ياألنظ ياأل هةي     .2

 .منتحىي   ن يأنظم ياألم  ه .3

 .ا ت  الايراأل   ن ياألن   يراذميياأل  يةانسيمنتحىيأنظم ي .4

 .منتحىي   ن ياألمي نسيرإحاةرياألمةافق .5

 .منتحىي   ن ياألمعحااياألطي  يراألهنح  يا    ن     .6

 .منتحىيأنظم يرإحاةرياأل   ن  .7
 

تدتتتت ةعيحرأل تتتت يفتتتتسياأل تتتت  ن يمتتتتييرتضتتتتميييةنتتتت مرياألمتتتت تمةي تتتتةضيتدتتتت ةعيفتتتتسياأل تتتت  ن ياذرألتتتت ييعنتتتترايي

 ي ةضتتتتاييتدتتتت ةعيإق  م تتتت يمتتتتيياةام تتتترياأل تتتتعرح  ير تتتتنألليح دتتتتتسيندتتتت  ي تتتتيياألت تتتتن  ياألتتتتحنم ةليراأل  ن تتتت

 األمهنسيرح د يند  يحرلي يةاايرواةرياألن ريياألي ح  يراألدةر  يرا    ييفسياأل   ن .
 

يرة ي مليفسيمد لياألتن  ليراأل   ن .ي6رت  لياألم تمةي دحي
ي

ةا يأمتتت يي تتتت  ياألمتتتت تمةي رقتتتحيتضتتتتمييح تتتليافتتتتتت تياألمتتت تمةي  متتتت ايمتتتيي تتتتليمتتتيي تتتتع حريح.يو  تتتةياأل تتتت 

حياألح تتتتتليألت تتتتتة  ي متتتتت ينتتتتتهر تتتتتع حريح.يمحمتتتتتحياأل تتتتتروايية تتتتت عياألمد تتتتتعياألعةيتتتتتسيأل تنتتتتت  ليراأل تتتتت  ن ي

 األده اياألحا م يراألةا   يرترو عياألد  ورياألعةي  يأل تن  ليراأل   ن يفسيحرةته ياأل  أل  ي نة.
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األمنتتتت ة رييفتتتتسياألمتتتت تمةيي ألنتتتت ةيراألتدتتتتح ةيألمعتتتت ألسياذ تتتتت نيم دتتتتحييتتتتيي يتتتتح ياألحد تتتتليرو تتتتةي تردتتتت ي

األنتتتتت ريياألي ح تتتتت يراألدةر تتتتت يرا  تتتتت  ييفتتتتتسياألمم  تتتتت ياألعةي تتتتت ياأل تتتتتعرح  يألة   تتتتتت ياألمتتتتت تمةيرأل تتتتتع حري

األتتتتح ترةيأحمتتتتحيقطتتتت يية تتتت عيقطتتتت اياأل تتتتحم ايراألي ح تتتت يراألين تتتت ياألتحت تتتت ياألتتتتن يم تتتتليةا تتتتسياألمتتتت تمةيفتتتتسي

 .الفتت تيرأألد ي  م يمع ألسيةا سياألم تمةيي ألن  ي ي ن ح ليا

ي ألنتتتت ةياألدو تتتتليأل دهتتتت اياألمتع رنتتتت يراألحا متتتت يألتتتتحرة  ياألمتم تتتتويفتتتتسياألمنتتتت ة  يي ضتتتت  يأ ة ريير تدتتتتح ياألمنتتتت

 نتتتتتةيأل متتتتت تمةيرألدم تتتتتعياألدهتتتتت ايراأله  تتتتت ايراألنتتتتتة  ايراأل دنتتتتت يياألت  تتتتتع فتتتتتسيح تتتتت يتنظتتتتت  ياألتتتتتحرةري

 متتت لياألمتتت تمةير تتتنأللينتتت ةينتتتة  يأييقتتتحمراياألدهتتتحياأل ي تتتةيألتتتح  يندتتت تياألمنظمتتت يراأل دنتتت ياألع م تتت ياألتتتن 

ر نتتتت حياألمنتتتت ة رييراألمتحتتتتح رييفتتتتسياألمتتتت تمةيي الندتتتت وااياألتتتتتسي،يا و  تتتتريياألحرأل تتتت ياألنتتتتة لياألمتتتتنظ ي

متتتييرمتتت يحددتتت ييةنتتت مري ة تتتسياألم تتتلي تتت م يياأل تتت  ن ي تتت ليم تتت ةت يحددهتتت ياألمد تتتعياألعةيتتتسيأل تنتتت  لير

م ةدتتت ايأ تتتتةايم تتتت ةريتطتتتتر ةياألمم ة تتتت اياألمهن تتتت يفتتتتسيمدتتتت لياألتنتتتت  ليراأل تتتت  ن يفتتتتسياألتتتتحرلياألعةي تتتت ي

ينتتتتتتتتتتتتتتتطت أنألتتتتتتتتتتتتتتت ير م أمنتتتتتتتتتتتتتتترييأل مد تتتتتتتتتتتتتتتعياألترف تتتتتتتتتتتتتتتقيراألندتتتتتتتتتتتتتتت تيفتتتتتتتتتتتتتتتسير ت

اي  تتتت يمتتتت يحاةيمتتتتييمن قنتتتت ايفتتتتسيد  تتتت ايأرينتتتت ىي  تتتت يمتتتت يرةحيفتتتتسي رةاقياألعمتتتتليمتتتتييتر تتتت  ايرينتتتت ى 

 :رة ياألم تمةي ر سياألمن ة رييي ألتر   اياألت أل  ررح د اي

 :أوالً: التوصيات العامة

يي دتتتتر ياألمد تتتتعياألعةيتتتتسيأل تنتتتت  ليراأل تتتت  ن ييرضتتتتعي  ةطتتتت يطة تتتتقيإةنتتتت ح  يأل طتتتترااياألتحتتتترليا -1

 تتتت  حريمنهتتت يرتنتتت  لي تتت  ن يرننتتتة  ي  تتت يمرقتتتعياألمد تتتعيألإاألةقمتتتسيفتتتسيتن  تتتنيأ متتت لياألتنتتت  ليراأل

فة تتتقي متتتليمتتتيياألمد تتتعيأل د تتت  ييتتتنأللير تتتنألليح تتتررياألمد تتتعي  تتتحاحييةنتتت مريتتتتحة يسيألت ع تتتلياألتحتتترلي

 األةقمس.

يي تينتتتت ياألمد تتتتعياألعةيتتتتسيأل تنتتتت  ليراأل تتتت  ن يإطتتتت قيمن تتتت يإأل تةرن تتتت ي  تتتت ييرايتتتت ياألمد تتتتعي  تتتت يا -2

أل يتتتتتةااييتتتتت يياألمنظمتتتتت ايراأله  تتتتت ايراألنتتتتتة  ايفتتتتتسياألتتتتتحرليا نتةنتتتتتاي ت حتتتتت ياأل ة تتتتت يألتيتتتتت حليا

 األعةي  يألعةضياألتد ةعياألن دح يفسياألتحرلياألةقمسيفسياأل   ن .

ييتدتتتتر يإحاةااياأل تتتت  ن ييرضتتتتعيإ تتتتتةات د  اير    تتتت ايمنهد تتتت يأل طتتتتطيدمتتتتعياألي  نتتتت ايرتح   هتتتت يأ -3

اايق تتتت عيألتعظتتتت  يا  تتتتت  حريمنهتتتت يألتحد تتتتقيتحتتتترليةقمتتتتسيفعتتتت لير   تتتت يفتتتتسيمدتتتت ليتطتتتتر ةيم نتتتتة

 اذحاى.
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رضتتتتتعي طتتتتتطيأل تحتتتتترلياألةقمتتتتتسيفتتتتتسيإحاةري م  تتتتت اياألتنتتتتت  ليراأل تتتتت  ن يفتتتتتسياألمةافتتتتتقياأل تتتتتح  ي -4

 Data Informatics in healthcareراألمعحااياألطي  ييتينسيتطي د اي

  تتتت يا تتتتت حا ييراألتة  تتتتوييتتحتتتترلي    تتتت اياأل تتتت  ن يإألتتتت ياأل تتتت  ن ي  تتتت يأ تتتت عياألح ألتتتت يضتتتتةرةريأ -5

األتدن تتت اياألحح  تتت يفتتتسينألتتتليأل تم تتت ييمتتتيياألر تتترليإألتتت ي تتت  ن يأ  تتتةيفع أل تتت يرتحد تتتقي تتت م يأفضتتتلي

 أل ع م  ييراألمننآايراألمعحاايراذنظم .

أ م تتتت يتينتتتتسيإ تتتتتةات د  اي تتتت  ن يتعتمتتتتحي  تتتت يا  تتتتت  حريمتتتتيياألتتتتن  ىيا  تتتتطن  سيراألتدن تتتت اياألن  تتتت ي -6

 ىيرأنظم ياألندليراألين  ياألتحت  .ر   ن يأنظم ياأل هةي فحصيراألةريرت ايفسي

ضتتتتتةرةرياييتتينتتتتت يإحاةااياأل تتتتت  ن يراألمةافتتتتتقييتتتتتةامريألةفتتتتتعيقتتتتتحةااياألعتتتتت م  ييفتتتتتسياأل تتتتت  ن يمتتتتتيي -7

ي  لييةامرياألدحاةرياألمهن  ي    ي نحيتطي قيةقمن يإدةاىاايأ م لياأل   ن .

 

ي:ثانياً: التوصيات الخاصة

ي

األعمرم تتتت يأل مد تتتتعياألعةي تتتت يأل تنتتتت  ليراأل تتتت  ن ي نتتتت حياألمنتتتت ة ريييمتتتت يتتتتت ي ةضتتتت يفتتتتسياألدمع تتتت ي -1

 تتتت ليانعدتتتت حياألمتتتت تمةيحتتتترليإتمتتتت  ييةنتتتت مري ة تتتتسياألم تتتتلي تتتت م ييألتتتتح  يحةا تتتت ايرأيحتتتت  ياأل تتتت  ن ي

رمتتت ينتتتتري نتتت يمتتتييم ةدتتت اي تتتتنع عيينتتت ليإ دتتت يسي  تتت يتطتتترةيأ متتت لياألتنتتت  ليراأل تتت  ن يفتتتسي

حتتتتةم يياألنتتتتة   يياألم تتتتلياألتتتتحرلياألعةي تتتت ير ر تتتتسياألمنتتتت ة ريييةفتتتتعييةق تتتت ينتتتت ةيألمدتتتت  ي تتتت ح ياأل

ألح متتتت ياأل تتتتة  يأل مد تتتتعياألعةيتتتتسيأل تنتتتت  ليراأل تتتت  ن يي– تتتت م ي يي– تتتت م يييتتتتيي يتتتتحاألعو وي لي تتتتعرحي

ر تتتتتنأللي ر تتتتتسياألمنتتتتت ة رييايي تتتتتت يةفتتتتتعيم ةدتتتتت اياأل ة تتتتتسير   تتتتت ياأل تتتتترحياألعةيتتتتتسيأل تتتتت  ن ي

متتتتت  ياألميتتتتت نسيرحأل تتتتتلياألت تتتتتن  ياألمهنتتتتتسيألمهنح تتتتتسياألتنتتتتت  ليراأل تتتتت  ن يألد معتتتتت ياألتتتتتحرلياألعةي تتتتت يألتع

 ا  ت  حريمنه يفسي  ف ياألي حايياألعةي  .

ايي دتتتر ياألمد تتتعيين تتتحااين تتتكيمتتتييم ةدتتت اي ة تتتسياألم تتتلي تتت م ييفتتتسياألم تيتتت اياألعةي تتت ياألة   تتت  ي -2

 رفسياألد مع يراأله   اياألهنح   .

 

األمنتتتت ة ريييمتتتت يحددتتتت ياألمد تتتتعياألعةيتتتتسيأل تنتتتت  ليراأل تتتت  ن يمتتتتيياندتتتت ةااي تتتت لياألتتتتحرةرييح نتتتت  -3

اذمنتتتتت ىيفتتتتتسياألتتتتتحرةرياألمندضتتتتت  ير ةحيتتتتتريييي ألنتتتتت ةيذ ضتتتتت ىيمد تتتتتعير تردهتتتتتريي2022ي–ي2018  
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ي2026ي-ي2022األعةيتتتتسيأل تنتتتت  ليراأل تتتت  ن يفتتتتسياألتتتتحرةرياألدح تتتتحرييأ ضتتتت ىيمد تتتتعياذمنتتتت ىيأل مد تتتتعي

 ر تمنرييأله ياألترف قيراألند تيفسيإ م ليم  ةرياألمد ع.

 نتتتتت حياألمنتتتتت ة ريييمتتتتت ياندوتتتتتت يرواةرياألنتتتتت ريياألي ح تتتتت يراألدةر تتتتت يرا  تتتتت  ييفتتتتتسيم تتتتت ةياألتحتتتتترلي -4

اياألي تتتتح ياألةقمتتتتسيفتتتتسياألتنتتتت  ليراأل تتتت  ن يمتتتتيي تتتت لياألمن تتتت اياألتدن تتتت ياألتتتتتسيتطيدهتتتت يفتتتتسياألدطتتتت 

را  تتتت  يير نتتتت حرييأ ضتتتت  يي طتتتتطياألتتتترواةريألتحد تتتتقياألت  م  تتتت يأل تحتتتترليإألتتتت يم هتتتتر يا حاةرياألنتتتت م  ي

 أل  رليراألمةافق.

 ر تتتتتسياألمنتتتتت ة ريييتتتتتأيي  تتتتترييأل مد تتتتتعياألعةيتتتتتسيأل تنتتتتت  ليراأل تتتتت  ن يحرةا ي  متتتتت  يفتتتتتسيرضتتتتتعي -5

 اياألتنتتتتتة ع اياأل   تتتتت ييتتتتتندةاىاايرتنظتتتتت  يأ متتتتت لياأل تتتتت  ن يمتتتتتيي تتتتت لياألترا تتتتتليمتتتتتعياألدهتتتتت

األتنتتتتة ع  يراألتن ن تتتت يفتتتتسياألتتتتحرلياألعةي تتتت يألم تتتت  حته يفتتتتسيإقتتتتةاةياذنظمتتتت يراأل تتتترا  ياألمتع دتتتت يي ألتنتتتت  لي

راأل تتتت  ن يرفتتتتقيأفضتتتتلياألمم ة تتتت اياألع ألم تتتت يرفتتتتسيظتتتتلياألم ةدتتتت ايا ةنتتتت ح  يأل مد تتتتعياألعةيتتتتسي

يأل تن  ليراأل   ن .

ي

 ر ياألمرفق

 2022ي ن  ةي19ياألة  ض حةيفسي


