
 اًع.مج انل كلم ان%يدل!
 

قو انندُم دعُت
ُ

 نم نكمتن VWح ،ّدج. لمعP انمظعمف :نIJKثHلل ةFسEلا. اًمئاد ةط>س@ تس3ل انه ةا>حلا نأ الإ .انل ت3ب ة.اثم. انار
 قحتسr لFقتسم. اًع>مج ملحنو .)4 سkراه( ةلاطFلا ةناعإ نع ءانغتسالا عيطتس\ ال اننأل ،انتاردق à_ كش\ وأ .ةا>حلا ف>لاZت لّمحت
 .اندافحأو انئانبأل ةا>حلا
 لمعلا نع `J~لطاعلاو نيدعاقتملا نم دPدعلا كانهف .ة>مويلا انتا>ح à_ ةراسخلا. طFترم رمأ وه دوقنلا نم ẁaكP ال ام كالتماف
قالطإ نوبغري ال نيذلا لخدلا يدودحمو

ً
 دق `J~يسا>سلا نأ نورعشr مهف .ةلادعلا VWح وأ ةحÖKُملا ةا>حلا نع ثPدحلا درجم à_ ا

 .ةم>قلا سفن اًع>مج مهلو ،ةKواسãم قوقح. نوعتمتي áàâلا عيمجف :IJغتي نأ د. ال رمأ اذهو .مهلامآ اوبّيخ
 

 نABHُنل تقولا ناح .نماضتُم عمتجم ءاشNإ ة.ناMمإ Kع نABHُنل تقولا ناح دقل .ABمت@س 13 موي ة:دل9لا تا!اختنا دقعُتس
 تقولا ناح .cdeلا نحن :اه_لتم: نمل ة:دل9لا د.عُنل تقولا ناح .ة^[نعلا ةقرفتلا عاونأ نم عYن يأ عم حماس%ن ال اننأ Kع
 .راسjلا بزح را.تخال

 
 

  ةعلس تسjل ةحصلا
 

 جلاعت .ةئراطلا فقاوملا باع>ãسال ةقاط دجوت الو ،ïaصلا عاطقلا à_ مهم حــÖëلا :رومألا ەذه ەدحو انوروك سوIJف حّضوي مل
 ةمزأ روهظ عم أدFت مل ةلZشملاف .انتحص باسح úع بساZملا اوققح>ل ،طقف حاëرألا ردُت VWaلا تالاحلا ةصاخلا تا>فشãسملا

 .`J~صصختملا ءاFطألا ىدل د>عاوم úع لصحنل رهشأل راظتنالل اًمئاد رطضن نحنف :ة>مويلا انتا>ح نم اًءزج تناü املاط ل. ،انوروك
 ث>ح. ،تام>لعتلل اًقفو مهتامدخ ةرتوف ءاFطألا úع بجP :بáسلاو .دع. ẁشkُ مل انتا.اصإ نأ مغر ẁشãسملا نم جÖخن دق وأ
  .ةف>عض بتاور نوقلتKو ،ةل>لق ضÖKمتلا ةئيه دادعأ نإف ،كلذ ¶إ ةفاضإلا. .حاëرألا ة>حصلا ةPاعرلا قفارمو تا>فشãسملا ققحُت
فوتي ءاFطأ ¶إ ةجاح. نحن .ةPدل. ةPاعر تامدخل ةجاح. نحن .ةماع ة>حص ةPاعر قفارمو تا>فشãسم وه اًع>مج هجاتحن ام

ّ
 ر

 نيذلاو ،ةPاعرلا J` _̀a~لماعلا نم دK̈ملل ةجاح. نحن .اًد>ج ةزّهجُم ةحص بتاZمل ةجاح. نحن .ة>لÌ̀ملا تاراK̈لا ءارجإل تقولا مهيدل
  .ةفصنُم بتاور نوقلتي

lm
n لا بزحjإلا :هنأ! نمؤن نحن ،راسNأ ناسHرألا نم مvل ةحصلاو ،حاjإ قح ل! ،ةعلس تسNاس{m

n| 
 

  ة.عمتجُم ة.ضق Åإ خانملا ة:امح لوحتت نأ بج:
 

 ة>متحلا بقاوعلا نم ففخُنل انعسوب ام اًع>مج لذFن نأ اًع>مج انيلع كلذل ،حاورألا فلZت ال اهنHلو ،لاومألا فلZت خانملا ةPامح
 ٍداعُمو a≥امتجا V±aيب رمأ اذهف ،راس3لا بزحل ةFسEلاëو .ىرقلاو ندملا à_ نوش3عP نيذلا صاخشألل ةFسEلا. خانملا IJّغتل لعفلا.
 نلو ،رKودتلا ةداعإ نم ∑I∂أ تاPافنلا د>لوت بنجتو ،ة>ãنمسألا à∏اFملا نم ∑I∂أ ءاµ̀خلا تاحاسملا úع ظافحلا انمهي .ة>لامسأرلل
 ªaتEت ة>لحملا ءاÖëهHلا د>لوت تاFZشف .ةددجتملا ةقاطلا رداصم رK∫طت لالخ نم الإ نوHÖëلا د>س∂أ à∏اث لداعت قيقحت نم نكمتن
 ¶إ ةفاضإلا. ،كلذ انحΩâ دقو .ةلوقعم ةفلZتب ءاµ̀خلا ءاÖëهHلا تاعوàâم رK∫طت نم ةPدلFلا قفارم نكمتت VWح ،ماعلا عاطقلل
  .2035 انلمع ةطخ à_ ،رومألا نم دPدعلا

Ömعت ة.ق.قحلا خانملا ة:امح تناÑ اذÇو
n كفتلا ةداعإ اًع.مج انيلع نأAä، ع بج: :حضاو رمأ كانهفK لاdeÑلا تا_ABعفدت نأ ى 

 |ëämيداعلا ëämنطاوملا سjلو ،ةروتافلا
 

  ة.لحملا تالصاوملا ةك9شو تاجاردلل ة^Yلوألا حنم
 

ثولت ءاوهلا دادزKو ،اًماحدزا انعراوش دادزت
ً

 نودعFي تكرامرë∫سلا VWحو ،ةضاÖKلا بعلمو ،لمعلا رقمف :باFسأ ةدعل كلذ عجرKو .ا
 نود. رومألا IJيسk بعصKو ،ةدلFلا ¶إ ةلفاحلا لخدت ام اًردان :ةج>ãنلاو .ل>صوتلا تامدخ اًضPأ دPا`IWتو .نكسلا لحم نع اIJًثك
 ضعFلا رطضJ` P~ح à_و .IJغص V̀aمز راطإ à_ ،تاراطقلاو تالفاحلل ة>تحتلا ة>Eبلا زK̈عت ¶إ راس3لا بزح ¬سr كلذل .ةرا>س
 وأ دودحملا لخدلا ووذ نكمتي ال ث>ح :لقنتلا à_ مهقح. قلعتي ام>ف اPًدحت رخآلا ضعFلا هجاوي ،∑I∂أ مهتارا>س مادختسا. كّرحتلل
 امأ .نا>حألا مظعم à_ تاراطقلاو تالفاحلا ر∂اذت úع لوصحلا نم à∏اثلا ع∫نلا نم ةلاطFلا ةناعإ نوقلتي نم وأ ةل>ƒضلا تاشاعملا
 اننإف كلذل .ةحلاص IJغ تاجارد تاراسمو ةق>ض ةفصرأ نودجP مهنإف ،تاجاردلا مادختسا. وأ مادقألا úع اIJًس نولقنãي نيذلا
ن à_ بغرن

ُ
   :V̀عم نم ةمل≈لا هلمحت ام لZ. رورملا ط>طخت à_ ًالماش اIJًيغت يرج

 د.يقتو ،ةنيدملا طسو نم تارا.سلا جارخÇو ،ةد.جلا تاجاردلا تاراسم نم دó̂ملا ءاشÇNو ،ةاشملل ة^Yلوألا حنم دñ̂ن ث.ح
m}اجملا لقنتلا ةحاتÇو ،ةنيدملا لخاد 30 دنع ةعdلا

n !تاراطقلاو تالفاحلا مادختسا. 
 

 )لافطألا لاط: يذلا( رقفلا Kع برحلا نلعن نحن
 

 نأ ًالدع س3ل ،ا>ناملأ لثم ة>نغ ةلود à_ .ًالدع س3ل اذهو .مهلاومأ لقتو اًددع نودPا`IWي ءارقفلاو ،V̀غ نودادزي ءا>نغألا :حيحص اذه
 باصPُ نأ ًالدع س3ل .رهشلا ةPاهن VWح مهيفكت ال مهتاشاعم نأل ،ةمامقلا تاKواح نم تاجاجزلا نوجرخPُ تاشاعملا باحصأ دجن



 ووذ نكمتي الأ ًالدع س3ل .مهلافطأل ة>سردملا ةلحرلا ةفلZت عفد úع مهتردق مدع بáس@ ،طاFحإلا. نول>عملا تاهمألاو ءا.آلا
 .نيذوبنم مهنأ. مهرعشkُ ةجردل ،رقف à_ نوش3عP نيذلا لافطألا دادعأ دPا`IWت نأ ًالدع س3ل .ةطغاض ةوق نK∫كت نم دودحملا لخدلا
  «كلذ سكع كّرحتلا à_ بغرن نحنو .دودحملا لخدلا تاذ تالئاعلا مصوي ةكراشملا صرف نوناقف
Öüلا رومألا

n نل Nع دويقلا :نآلا دع! اهب حمسK بلاAmm^ه_لاو نñvلا رومألا |ءاملاو ءاÖü
n غ الÖm امتجا ص.خرت :اهنع•n اجم{m

n، :نكم 
 |تاراطقلاو تالفاحلل همادختسا

 
m}اجمو دّ.ج م.لعت

n عيمجلل 
 

 ،ة>ئادتبالا ةسردملا à_ .ة>ناجم نوكت نأ بجP كلذل .ةناضحلا راد à_ أدFي ةا>حلا ىدم ملعتلا :Púa ام úع ةPادFلا à_ اذه دمتعKو
 جمارب ¶إ لافطألا جاتحP .كلذ. ما>قلا اهنم بلطنسو ،اهسفنب كلذ مظنت نأ تاPدلFلل نكمP .ةIJبك لوصفلا نوكت الأ يروµ̀لا نم
 :لاملا úع م>لعتلا ةدوج دمتعت الأ بجKو .اهدع. امو ة>ئادتبالا ةسردملا a _̀a≥امجلا م>لعتلا ¶…و مويلا لاوط دتمت ةدوجلا ة>لاع
 لK∫متب اًضPأ بلاطنو .عيمجلل لما≈لا مويلا ةسردم ةحاتإ سرادملا úع راس3لا بزح ضرفP ،ة>عامتجالا ةاواسملا مدع ةëراحمل
 ندملل لاملا نم ẁaكP ام IJفوت ةPالولاو ةلودلا úع بجP ؟همPدقت ه>لع EF¬̀aي يذلا نم .دودحملا لخدلا تاذ تالئاعلل يدام
 `J~يئاصخألا نم ٍفاü ددع IJفوت نإف ،كلذل ةفاضإلا. .انيدل ةمPدقلا سرادملا à∏اFم دPدجت مهملا نمو .كلذ. ما>قلل ىرقلاو
ذPذل ماعطلا نوكP نأ اًضPأ Pµ̀ الو .à∏اجمو ïaص ءادغ ماعط مPدقت نع ة>مهأ لقP ال ةسردملا. `J~يعامتجالا

ً
 تاجا>تحا VÕaلP نأو ا

  .ءاوتحالاو جامدنالا ناZم Œa انسرادم نأل .بالطلا عيمج
lm اًعم ةا.حلا نع نوملعتي ل! ،ةسردملا لجأ نم نوملعتي ال انلافطأف

n ةسردملا. 
 
 

 ةمخضلا دئاوفلا نم ًالد! ةمئالم تاراج:إ
 

 كئلوأ يأ ،نورجأتسملا امأ .نمث يأ. حاëرألا قيقحت à_ نوبغري تاراقعلا ملاع ناتيح نأل ؟اذاملو ؟اًمئاد IJثHلا نكسلا كفلPZ له
 تاذ ققشلا دادعأ لقتو .مهب ركفP دحأ الف ،راجPإلا úع مهلخد فصن نم ∑I∂أ وأ فصن قافنإ ¶إ لعفلا. نورطضP نيذلا
 نومواقP ال ث>ح امأ .نومواقP اوناü امنيأ لعفلا. نÖKجأتسملا معدن نحن «اًئœش لعفن نأ نم د. ال :Œa ةق>قحلاو .ةتباثلا تاراجPإلا
 دح عضو à_ بغرن نحنف ،ناZم لa ǜ_ راجPإلل –قأ دح عضو ¶إ راس3لا بزح ¬سr :مهقوقح لجأ نم نحن لضانEسف ،)دع.(
 ققشلا نم دK̈ملا ءانب à_ بغرن اننأ مهألاو ،ةغراف ن∂اسم دوجو úع ضاIWعالا à_ بغرنو .à“ارألاو ن∂اسملا úع ةëراضُملل
  .ةPدلFلا

lm نوشjع: نيذلا صاخشألا :فورظلا كلحأ نوهجاوي نم انH ©®ن نلو
n إ ةجاح! مهنإ .عراوشلاÅ ملاó̂لثم ،ن≠اسملا نم د 

 تاونس دع! ةصاخلا مهتويب نو_لتم: امدنع معدلل نوجاتح: مهنأ اذH نم مHألاو ."Housing First" ةمظنمل ةع!اتلا كلت
lm اHوضق

n علاjش lm
n عراوشلا| 

 
Hدويقلاو زجاوحلا مد –  lm

n ا9ملا{m
n عوK و ةك9شلاlm

n لوقعلا 
 

 ال. ةماعلا à∏اFملا عيمج نوكت ال .تا.اختنالا VW _̀aحو ،تنIWنإلا úعو ،تاطحملا à_ كتقاعإ متت نHلو ،ال «؟اذام مأ قاعُم تنأ له
 بáسKãو .`J~ف>فHلا صاخشألل ه>جوت ةمظنأ وأ دعاصم وأ ةكرحتملا a”ارHلل تاراسم دجن ال ،اًع>مج كرحتن امثيح .اًمئاد زجاوح
قالطإ اذه نوظحالP ال ،ةصاخ تاردق مهيدل تس3ل نمو .ةصاخلا تاردقلا يوذ صاخشألا ةقاعإ à_ اذه

ً
 نم اًع>مج د>فتسEس .ا

 تاردقلا يوذ نوؤشل نKراشãسمو ءاوتحالا نع `J~لوؤسم úع ةÖKق لüو ةنيدم لü يوتحت نأ مهملا نم ،كلذل .زجاوحلا ةلازإ
 VWح .ة>لحملا ة>تاذلا ةدعاسملا تاسسؤمو تاعومجم عم نواعتلا. ،مهعم ءاوتحا ةطخ عضو ¶إ راس3لا بزح ¬سr .ةصاخلا
  .ةPاهنلا à_ عيمجلل ة>موكحلا à∏اFملاو عقاوملاو تادنãسملا حاتُت
ºe لÑ عيمجلا ىري نأ بج:

nنم نوكتي عمتجملا :ء Ñنأ انيلعو ،اّنم درف ل NشM
Ω

 مدهن نأ انيلعو .لæلا لجأ نم اًع.مج هل
lm ةدوجوملا كلت مHألاو ،زجاوحلا

n لا لوقعcde. 
 

 طقف قرولا Kع تسjلو ،عقاولا ضرأ Kع ةاواسم لجأ نم
 

 ،لاجرلل اًمئاد نوكت ناملIÕلا à_ ة>بلغألا نHلو ؟كلذك س3لأ ،ماع 100 نم ∑I∂أ ذنم باختنالا نكناZم’ب حبصأ دقل ،تاد>سلا اهتيأ
 نع úaختلل رطضP نم `W~نأو ،ة>لÌ̀ملا لامعألا نم IÕ∂ألا ءزجلا. نمقت `W~لز ال ،لزانملا VW _̀aحو .ة>لحملا ةسا>سلا à_ اًصوصخو
 úع نلصحت `W~نأو ،ة>نهم ةا>ح نون◊ي نHلاجرف .ةPاعرلل نوجاتحP نيذلا براقألا نم مهIJغ وأ ،لافطألا ةPاعر لجأ نم ةف>ظولا
 ال ،metoo# ةلمح نم مغرلا úعو .مهيلع ندمتعت اذهلو .لاجرلا نم ∑I∂أ نسلا IÕك دنع رقفلا نم `J~ناعت كلذل .IJثك. لقأ لاومأ
 ةطساوب ،عمتجملا à_ ه. ىذتحP ًالاثم V̀aبي نأو ،اذه IJيغت ¶إ راس3لا بزح ¬سr .ة>مويلا نكتا>ح نم اًءزج ة>سEجلا ةµKنعلا لازت

  .نكفئاظول ةفصنم روجأ مPدقتب م`IWلنو ،لÌ̀ملا نم لمعلا ةع.اتم َّنHل حيتEُس ؟ودFت ف>ك «`J~سEجلا `J~ب ةاواسملل ةقسãُم ةسا>س
lm اًض:أ بغرنو

n فوتAä ملاó̂ن≠امألا نم د lm
n ملا فنعلا! ةددهُم اهنأ! رعش¡ ةد.س يأل ،تاد.سلا ة:اعر رودAmmÅn. بغرنو lm

n فوتAä 
ëäm lmلماعلل لضفأ روجأ

n انجلا لاجملا{√
n، حÖü ن_لافطأ ة:امحو نكتيامح نم اونكمتي. 

 



 
 ëämيشافلل ناMم اننƒب سjل

 
Zشk ،ماع 100 نم ∑I∂أ ذنم

fi
قو انندُم تل

ُ
 ةطلس لثم ذPذل دعجألا بنرHلاف «اFًسكم كلذ à_ راس3لا بزح ىرKو .ةرجهلا عباط. انار

 كلذل .كلذك رومألا FwWت نأ بجKو د>ج رمأ هنإ ،قÖKطلا ةعراق úع ةدوجوملا ةناحلا لثم س\ؤم ةش3شلا flقمو ،اًمامت لغIÕلا
 ةرجاهم لوصأ نم صاخشأ ضرعتي امدنع تمصن نلو «تافاقثلا ددعتم اًعمتجم لثمن نحن «اهانل.اق امنيأ ةµKنعلا براحن اننإف
 انندم نوكت نأ بجP .ءاصقإ نود ملاسُم عمتجم ءاش\إل ¬س\ نحن .`J~ئجاللا ةقحالم متت امدنع تمصن نل .ةµKنعلا ةقرفتلل
ذالم

ً
  .ة>Eيم>لا تاسسؤملا úع برحلا نلعن نحن .ىرخألا ناجللا قوقح سفنب ناملIÕلا à_ جامدنالا سلاجم نأ بجKو .اًنمآ ا

lm لمعن ال نحن :ةق.قحلا ü≈9تو
n لاABنعلا عم ة:دل9لا تانامل]^ëäm ي®يم.لاوëäm بعشلاY^ëäm فرطتملاëäm.  

lm مهضراعن نحن
n و ةسا.سلاlm

n عراوشلا. 
 

 تا:دل9لل لاومألا نم دó̂ملا Aäفوت
 

قو انندم ذاقنإ نكمملا نم دعP مل
ُ

 ة>نكسلا تاعمجملاو ةPدلFلا قفارم لثم ،د>ج لZش@ لمعت ة>موكح تاΩâü ¶إ ةجاح. اننأل ،انار
 نيأ نم ،انركف دقو «لاومألا فلPZ اذه لüو .ثدحأو لضفأ تا`IJهجتو ،`J~فظوملا نم دK̈ملا ¶إ اًضPأ ةرادإلا جاتحتو .لقنلا تاΩâüو
 ةKF̀· حبصتل ةµ̀KFلا ەذه رK∫طت à_ بغرن نحنو .انãيدلFل لخد ردصم مهأ ة>نهملا ةµ̀KFلا IÕتعت ،ةهج نم .اهيلع لصحن
 úع .ًةΩâاFم اهيلع بئاµ̀لا ل>محتو ةPدلFلا à_ تاàâüلا اهب موقت VWaلا لامعألا لü ل>جسk متي نأ ؟كلذ V̀aعP اذام .ة>لحملا لامعألا
 نم ةكIWشم ةعومجم يأ ،مPدق نيد قودنص ءاش\إ دÖKن ،ىرخأ ةهج نمو .ةIJغصلا تاàâüلل KVÕà· ءافعإ غلFم دPدحت متي نأ
  .ة>لحملاو ة>موكحلاو ة>لارد>فلا تاطلسلا نم لK∫متلا
lm ةنكمم ةوق …قأ! اندجاوت اذإ ساسألا نم اًد.≠أت »A≠أ لMش∆ ة.لارد.فلا ةموكحلل انبلاطم ل.ثمت اننكم:

n لا نم د:دعلاABتانامل 
 .ة.لحملا


