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مم اارجت ك اارجام فااكمج"،ت عاار"إلجماءاالجاي ااةا جانوي اايججحفااتجشيشاا  شااكت مجموعة اارجللاامجن فاا م  ج اا ج

و ااا ش ج نااالجا لملاااكجنع اااجون فيكججايافعك  ااارجاشواااك جانعوفعااا ج ااا ج ،انخااكبجلاااكنعم رج ااا جمءلةااارجانخ  ااار

عجمااا جتر ااارجللااامجج،ونااارجللااام ي عيكجانعاااك، جلاااموعة ااارجللااامجن فااا م  ججح ااااجماااك عمجج2030وشعكشااا ك

عججمااا جللااامجن فااا م  ج  ااالج، ااا جج.نفوي ااايجان اااي جانو ااايجن  فاااكمعم ااارج،ت عااايجنفاااة  مججانم ك ااارجن وحمصاااك

أ شاالرجمم اارجت ك ااارجام فااكمج،ت عااارإلجوا عك ااكجلااايوت كجانيا اامجوانءشاااجج اا جمواااك جانع ااجون رجا افعك  ااارج

كج حاااةجشةااي  جانااي  جن عم ااارجوانع ااك عرجم ااايج حااةجشحة اا جام ااايا جانفاا جا شااا جياا اا جانيوناارإلجوتماااارجمء

انعوعة ااارجشياااف ج ف اااماعج ااا جشاءااا جمفاااتج اااة جانعااااك،تا جايافعك  ااارجانفااا جانج عاااكجانعم ااارجمااا جأا ياااكج

ش يااايجل عياااكجوتر فياااكجانعءافةااايجمااا جأ ااايا يكجوبللياااكجايمااافماش و يجلك فااااكتج اااة جانع اااك عيججا لملاااكج

جايافعك  رجاشوك جانعوفع ج  ج،ونرجللم.جكينع جون ف

اناااامو يجانفءف ااااة جومو يجانااااانف ااااكنيج كواااا جأو جصااااكن جان اااا يج  اااا جججحفااااتجا  ففااااك ججولاااايجح اااامجج

 اااا جماااا ك،شيج  اااالجحاااامبجانشاااام يجنفةااااي  جأ اااامسجان اااا يج  اااا جانف اااكنيجولاااايجن فاااا م  جللمنعوعة ااارج

شج ااايجلااا نجناااي يكججانفااارامج ة اااتجاممااايجشااام يجللااامجن فااا م  جاناااي  جاناااياو جن وياااة،جانعوفع  ااايج عاااكجانج

ح اااة ج ااا جامااافيامرجانء ااا  جايافعاااك  جلكن عاااتج شااام الجمةخاااةمجوأبملااا جمااا جانعوفعااا جون ااا ج،وتج

  اااي جمم ااارجت ك ااارججح ااااججولءاااك ج  ااالج ناااالججحمصااامجللااامجن فااا م  ج  ااالجانف اااكونجمااا جمم ااارج،ت عاااي

ا  فاااكمجج،ت عااايج ااا جشاااة  مجانم ك ااارجانمتمااايجن فواااك جانع ااافيي يج ااا ج،ونااارجللااامإلجوامااافةمات  جو،مويااا ج

  اااالجانخاااايمك جانف   ع اااارجج اااا جانعوفعاااا جو نااااالجماااا جباااام جانع ااااك عرجج اااا جشةااااي  جانااااي  جنح ااااةني 

ج.وان ح رجوانءف  رجوانةك ة  رجانة ج  ا جمفلكناكشي جواحف كاكشي 

ا بكونننن  نفخنن  نحنن  ضااك جانف ااكنيجلااكومع"أو نعم اارج،ت عاايجاااك ج ااةاجانااي  ججنةاايو الحفنن  هنن ا منن  جننًا 

نااا  ييجلاااةتج ملاااك جانشاااما رجلااا  جانشااام ك جانياااام جومجم اااك جانعوفعااا جح ااااجأ ءاااكج ااا جموعة ااارج

عجمءاااكجلكنااايوتجاناااة ج وااا جأنجءاااياااف جلكنا ااايجا افعاااك  ج ااا ج ع ومءاااةجش م  ااايكج جللااامجن فااا م  ج كإلجإ،تا اااك

جشةااةمجلاايج ااام جانشاام ك جانة ء اارج اا جشءع اارجانعوفعاا جانااة جشءفعاا جإن اايج.جو حاا ج فاا جلاا نج ااةاجانف ااكون

مااا جمم ااارج،ت عااايج  اااي ج ااا جب ااا ج ااامبجمفيك وااارجن  اااما،جو شاااالج ااا ج ناااالجلااا نج،ت عااارج اااةجانعم ااارج

جانماويج  جت ك رجام فكمج  ج،ونرجللمج.


