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بةناستتتف   تتت ت يأةنيطتتتل يأتتت  ن  أمتتتل  بفنتتتال يأاتتت ليي   حفتتتك يملاة تتتا قطتتتل أميتتت م   أقامتتتج معة  تتت  

 .يأ ا أملجال بمقل يأفط أ  يآلس  ا  أمةله يأثاأثه  مى يأي يأ   وي همه أفط أ  يأعاأم

منيطفنتتا يأتت  ن  أمتتل  يأ تتا بمقتتل يأفط أتت  ينستت  ا  يأثامنتت   اتتل  و أتت  بعتتا يأاتت ل يأةا تت   ح تتت يتت   

 تتت  يأةفتتتاةي  يأيتتت  أق ةتتتج  متتتى  ٣١/  ٣٣يأفتتت ت  متتتى يأةنيطتتتل يأفلتتتلا   تتت  يأةفتتتاةي  يأن ا  تتت  بني عتتت  

 صاأ  س وي  يأل  س   بم ةاا يأعن ب  

ل  ل يأينف تتتلم أةعة  تتت  ة تتت ل يأةعة  تتت  ويأتتت حضتتتل حفتتتر يأيمتتتلام يأستتت ا ستتتاأم ئمتتت  يأةنتتتا     ا تتتل

قطتتتل أميتتت م    تتت  منطقتتت  يأاتتتلل ينوستتتس   ويأستتت ا  فتتتاف ا ستتت  يأةتتتك  يأتتتل  ل يأينف تتتلم أماتتت و  

يأستتت ا أحةتتتا ملةتتتا يأاتتتعف  ة تتت ل ينيلتتتاد يأقطتتتلم أمتتتل  ينديةاتتته أةعة  تتت  قطتتتل أميتتت م    ةتتتا حضل

يأةنيطتتتل يأقطتتتلم أمتتتل  يأ تتتا يأ تتتا وأ ضتتتا  معمتتتل حدية  ينيلتتتاد  ويأع تتتاتا  يأفنتتت  وينديةم ون فتتت  

 وومثم  وسا ر ين كم يأةطيمفه.

  قتتتامج ةتتتل   هتتت يم ه ييتتت  يأةنيطتتتل يأتتت  ن  أمتتتل  يأ تتتا يألفتتتر يأتتتلم يقتتت م بةناستتتف   تتت تئتتتكل ومتتت  

أك فتتتت  يأةنيطتتتتل يأتتتت  ن  أمتتتتل  يأ تتتتا يقتتتتاالي  متتتتى ين عتتتتات يأيتتتت  يتتتتم يلق قتتتته بفتتتت ته بمقتتتتل يأفط أتتتته 

 ينس  اه.

ة تت ل يأةعة  تت  ويأتتل  ل  ستتاأم ئمتت  يأةنتتا     ا تتل يألفتتر قتتال يأستت ا/ و تت  معتتلي حااثتته  تت  هتتلي

يأةقتتتام  يملاةتتتا  متتتى يأع تتت د لفتتتر هتتتلي يأاتتت ي  »  أةعة  تتت  قطتتتل أميتتت م   تتت  يأاتتتلل ي وستتتس يأينف تتتلم 

يأتتتلم بلأيتتته ينيلتتتاد يأقطتتتلم أمتتتل  يأ تتتا  تتت  يلق تتتو هتتتلي ين عتتتات أمفتتت ت باأفط أتتته أمةتتتله يأثاأثتتته  متتتى 

 الشيييي  سييدة   وتوجيهيية  ثييية   آ  حميي  بيي  تميييي  الشييي  السييمو لصيييةح  الحكيميي  القييية   ظييي  وفيي  يأيتت يأ 

يلق تتو  تت   "2030 الوط ييي  قطيير رؤييي  تحقييي  فيي  كبيييرا إسييهةمة الفرييي  أسييه  ثيية    آ  حميي  بيي  ة عييجو

 .يأةزاا م  يأيقام وينةيقا     يأةعال يألاا   و ا   يأةعانت يأةطيمفه

يلستت م مما ينتتا  متتى ئاة تت  يميتتايديل أس استت  يأاتتل   يأيتت  يل تتز  متتى أهة تت  وأ تتاا يأةنتتا   قتتا ك    

أما تتتتت  ين اتتتتتطه معة  تتتتت  قطتتتتتل أميتتتتت م    د ة تتتتتا يأمامتتتتتر  يأةستتتتت وأ   ينجيةا  تتتتت  أماتتتتتل ات   يقتتتتتام

 .ويأةفادةيت يألاا  ه

 

 


