
 

 

 

 

 

 

 

   مالسلاو نمألاو ةأرملا لوحً ایضارتفاً اراوح فیضتسی ندرألا  
   1325 مقر ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم رارقل نیرشعلا ىركذلا ةبسانمب

  

 ةكلمملل ةمئادلا ةثعبلا تفاضتسا ، مالسلاو نمألاو ةأرملا لوح =>ودلا نمألا سل45 ة2ونسلا تاشقانملا شما% #"ع

اراوح ،ةدحتملا ةكلمملاو اينابسaو ادنلنفو ج2و_^لاو ادنك تامو[ح عم ةكارشلاب ،ةدحتملا ممألا ىدل ةيمشاUلا ةيندرألا
ً

 

ايضا_cفا
ً

 . مالسلاو نمألاو ةأرملا نأشq 1325 مقر نمألا سلجم رارقل لماشلا ذيفنتلل ةينطولا ةدايقلا" راعش تحت 

 ك2رش 100 نم _�كأ ،ةأرملل ةدحتملا ممألا ةئي%و ةأرملا نوؤشل ةيندرألا ةينطولا ةن5|لا ا}zمظن wxلا ةيلاعفلا هذ% تعمجو

 =� زر�4ا مدقتلا اUلالخ ضرُع ،تايمالعإلاو ن�يمالعaو ءا_�خو ي�دملا عمت45ا تامظنمو نمألا تاعاطق نم ،=>ودو �xطو

 امك ، )JONAP( مالسلاو نمألاو ةأرملا نأشq 1325 مقر نمألا سلجم رارق ذيفنتل ةيندرألا ةينطولا لمعلا ةطخ ذيفنت

 #"ع ظاف��اب ةقلعتملا دو�5Uا عيمج =� لما�و ٍواس�م ل[شq ةأرملا ةكراشم ليعفتب ةقلعتملا صرفلاو تايدحتلا تشقون

 .ام%ز2زع�و نمألاو  مالسلا

 :ةيلاعفلا هذ% اUحاتتفا لالخ ،ثوحب اميس ةروتكدلا ،ةدحتملا ممألا =� ةيمشاUلا ةيندرألا ةكلمملل ةمئادلا ة ودنملا تلاقو 

 نمألاو ةأرملا نأشq 1325 مقر نمألا سلجم رارق ذيفنتل ةيندرألا ةينطولا لمعلا ةطخ ن�ب ةعطاقتملا فاد%ألا ديدحت ّنإ"

 ذيفنت ةمادتسا نامضل ةيم%ألا ةياغ =� رمأ )2025-2020( ةيندرألا ةأرملل ةينطولا ةيجيتا_cسالاو )JONAP( مالسلاو

 ةفاضإ ةيمو[��او ة2ركسعلاو ةينمألا ؛ةلصلا تاذ تاعاطقلا عيمج ن�ب ةقالعلا ةسسأمو تاردقلا ءانب لالخ نم ةدنجألا

 ."ي�دملا عمت45ا تامظنم #>إ

 نأشq 1325 مقر نمألا سلجم رارق ذيفنتل ةيندرألا ةينطولا لمعلا ةطخ #"ع تا�راشملاو نو�راشملا �ثأ ،ةيلاعفلا لالخو

اجذومن ا%رابتعاب )JONAP(  مالسلاو نمألاو ةأرملا
ً

ايباجيإ 
ً

 لاّعفلا ن�طوتلا لجأ نم ةينطولا ةدايقلا نع #"ضف ةسراممو 

 لضفب ة2ولوألا تاذ لمعلا تالاجم عيمج =� ةمUم جئاتن ،اUقالطإ نم ن�ماع دعq تققح ذإ ،مالسلاو نمألاو ةأرملا ةدنجأل

 مدقملا =´ام�5ا ل2ومتلا ةيلآ ھلمكت يذلا قبسملا �xطولا ل2ومتلاو ،ة�|صملا با�®أ ن�ب تا�ارشلاو ،�xطولا فارشإلا

 .ةدحتملا ةكلمملاو اينابسaو ادنلنفو ج2و_^لاو ادنك تامو[ح نم



 ةطخ جمانرب ذيفنت =� هزارحإ مت يذلا مدقتلا عم" :ارافولاس ا�وي ،ةدحتملا ممألا ىدل ادنلنفل مئادلا لثمملا لاق ،ھبناج نم

 ةودق ندرألا دعJONAP(  µ(  مالسلاو نمألاو ةأرملا نأشq 1325 مقر نمألا سلجم رارق ذيفنتل ةيندرألا ةينطولا لمعلا

 لمعلا تائº و ، نمألا عاطق =� ةأرملا ليثمتو ،=´امتجالا عونلل ةبيجتسم ةين̧ا�م صيصخت  #"ع لمع ذإ ،لودلا نم ديدعلل

 اUل�و ، عمت45ا تاعاطق عيمج =� عساو قاطن #"ع ةأرملا جامدaو ،ميلعتلا عاطق حالصaو ،ن�س¼�5ا ن�ب قراوفلا =´ارت wxلا

 ةيمنتلا ةدنجأ فاد%أ عيمج قيقحت امنaو ، 1325 مقر نمألا سلجم رارق فاد%أ طقف سºل قيقحتل ةمUم بناوج

 ." 2030 ماع لولحب ةمادتسملا

 يذلا رودلا #"ع ديكأتلا ،سمنلا Âلس ةروتكدلا ،ةأرملا نوؤشل ةيندرألا ةينطولا ةن5|ل ةماعلا ةنيمألا تددج ،ا%رودب

 =>املا معدلا ميدقتو ،اUقالطaو ةط�Æا لع ةقداصملا لالخ نم ÄÅxايسلا اUم̧اcلا #"ع تÃثا يذلاو ةيندرألا ةمو[��ا ھتبعل

 رارق ذيفنتل ةيندرألا ةينطولا ةط�Æا ذيفنت #"ع فارشإلل ،ءارزولا ةسائر – ةأرملا ن�كمتل ة2رازولا ةن5|ل اUفيل[تو امك

  .مالسلاو نمألاو ةأرملا لوح 1325 مقر نمألا سلجم

 مت2و نمألا عاطق تالا�و =� نلمعµ ي�اللا تايندرألا ءاس¼لا ددع ديازت ،ةدنجألا ا}zققح wxلا ةيباجيإلا جئاتنلا زربأ نمو

 ةيام��ا #>إ =´امتجالا عونلا #"ع مئاقلا فنعلا نم تايجانلا لوصو ن�سحت #>إ ةفاضإ ،ةيدايق بصانم =� ن}zيقرت

 زرب دقو .ا}Ëم =�اعتلاو ةمزألل ةباجتسالا دوUجو ةيعمت45ا لول��ا ي�دملا عمت45ا تامظنم دوقت امك ،ةينوناقلا تامد�Æاو

ا�Ìاو رمألا اذ%
ً

 qظ باقعأ =� _�بك ل[شUلا ،"19 ديفو� " انورو� ةحئاج روwx تايتفلاو ءاس¼لا ةلاح مقافت #>إ تدأ 

 .تاشمUملاو تافيعضلا

اجذومن دعµُ ندرألا نأ تدكأ ،ايتا}Ï اتºنأ ،ةأرملل ةدحتملا ممألا ةئيUل ةيذيفنتلا ةريدملاو ةدحتملا ممألل ماعلا ن�مألا ةدعاسم
ً

 

اف_cعم
ً

 لالخ نم انكمم اذ% نا� .لاعفأ #>إ ھتام̧اcلا ةمجرتو ظو�|ملا ا%_�ثأت راUظaو ، مالسلاو نمألاو ةأرملا ةدنجأ ھي¼بتل ھب 

 ةطخ جمانرب عم ا}zكارش ز2زع� #>إ علطتت ةأرملل ةدحتملا ممألا ةئي% نأ ة�Ìوم ،ةيجيتا_cسالا تا�ارشلاو �xطولا فالتئالا

 .)JONAP(  مالسلاو نمألاو ةأرملا نأشq 1325 مقر نمألا سلجم رارق ذيفنتل ةينطولا لمعلا

 رارق لوأ و%و ، مالسلاو نمألاو ةأرملا نأشq 1325 مقر نمألا سلجم رارقل ن2رشعلا ة2ونسلا ىركذلا ماعلا اذ% فداصي

µعc_و ن�يلودلا نمألاو مالسلا قيقحت =� رثؤملا ا%رودو ةأرملا ةدايقب فaسUاماÐ{مالسلا ءان و ظفحو تاع̧ا^لا لحو عنم =� ا. 

 نمألاو ةأرملا ةدنجأ لالخ نم مادتسمو لماش مالس قيقحتب ا}Ðام̧اcلا ديكأت ءاضعألا لودلا تداعأ ،ةبسانملا هذ% =�

 نم تاسرامملا لضفأو ةلدألا #"ع ةمئاقلا جئاتنلا لدابتل ةصرف ةيضا_cفالا ةيلاعفلا هذ% ترفوو .لبقملا دقعلا =�  مالسلاو

 .)JONAP(  مالسلاو نمألاو ةأرملا نأشq 1325 مقر نمألا سلجم رارق ذيفنتل ةينطولا ھلمع ةط�Æ لماشلا ندرألا ذيفنت لجأ

 

 

 


