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 يفحص غالب

 ةيدامرلا ةحئاللا نم برغملا جورخ ررقت )GAFI( ي5املا لمعلا ةعومجم

 ةيناديملا مFGرايز ىBع ءانب ةيباجيإ تاصالخ نمضت ي6املا لمعلا ةعومجم ءا)'خ ريرقت •

 ؛2023 رياني يN برغملل

 ليومتو لاومألا لسغ ةحفاكم يN اFGاماYZلا لكب ماتلا اندالب ءافو نمثت ةعومجملا •

 ؛ةددحملا لاجآلا يN باهرإلا

 tuvوافتلا ھعقومو ھفينصت ىBع ةيدامرلا ةحئاللا نم برغملا جورخل يباجيإ )hثأت •

 ؛ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملا مامأ

 ةيامح ديعص ىBع ةققحملا تابستكملا نhصحت ةلصاومب يوقلا ھماYZلا ددجي برغملا •

 .�vطولا ي6املا ماظنلا

 

 2023 ريا-,ف 24 ،طا%$لا

 نم ةيبرغملا ةكلمملا جورخ ،ا>;اضعأ عامجإب ،)GAFI( ي2املا لمعلا ةعومجم تررق

 راسم مييقت دعب ،"ةيدامرلا ةحئاللا" ـــب فرعي ام وأ ،ةززعملا ةعباتملا لسلسم

 لاومألا لسغ ةحفاكمب ةصاخلا ةيلودلا̂ [ياعملا عم ةينطولا ةموظنملا ةمءالم

 هذه فرط نم ةيبرغملا ةكلمملاب ةصاخلا لمعلا ةطخ دامتعا ذنم ،باهرإلا ليومتو

 لمعلا ةعومجمل ماعلا عامتجالا لاغشأ لالخ كلذو .2021 ري̂اqف يp ةعومجملا

   .2023 ري̂اqف 24 ى2إ 20 نم ،اسنرفب سيراب يp دقعنملا ي2املا
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 ء̂اqخ ا>�مض ��لا ةيباجيإلا تاصالخلا دعب ،ي2املا لمعلا ةعومجم رارق يتأيو

 18 و 16 ن[ب ام اندالبل ا>� اوماق ��لا ،ةيناديملا ةرايزلا ءانثأ مهريرقت يp ةعومجملا

 .2023 رياني

 ���ايسلا ما��لالا ،ةيدامرلا ةحئاللا برغملا رداغ ھبجومب يذلا ريرقتلا نمثو

 ليومتو لاومألا لسغ ةحفاكمل ةينطولا ةموظنملا ةمءالم يp ةكلمملل خسارلا

 .ةددحملا لاجآلا يp ا>�اما��لا لكب ماتلا اندالب ءافوو ،ةيلودلا̂ [ياعملا عم باهرإلا

 ةحئاللاب" فرعي ام وأ ،ةززعملا ةعباتملا لسلسمل برغملا ةرداغم رارق يتأيو

 ةكلمملا فرط نم ةذختملا ةيقابتسالا تاءارجإلاو دوهجلل اجيوتت ،"ةيدامرلا

 تاءارجإلا نم اددع تلمش ذإ ،ةيماسلا ةيكلملا تا>�جوتلل اذيفنت ةيبرغملا

 اهلي��ت ى�ع تصرح ��لا ،ةيباقرلاو ةيسيسحتلا̂ [بادتلاو ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

 ةينطولا ةئيهلا نم قيسنتب ،ةينعملا ةينطولا تاسسؤملاو تاطلسلا فلتخم

 .صاخلا عاطقلاو ن[عضاخلا صاخشألا عم ةكارشبو ،ةيلاملا تامولعملل

 تافينصتلا ى�ع يباجيإ لكشب ةيدامرلا ةحئاللا نم برغملا جورخ رثؤيسو اذه

 اهعقومو ةكلمملا ةروص ززعيس امك ،ةيلحملا كونبلا تافينصتو ةيدايسلا

 داصتقالا يp بناجألا نيرمثتسملا ةقثو ،ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملا مامأ ��»وافتلا

 .�®طولا

 ةكلمملا ددجت ،̂ة[خألا تاونسلا ةليط ةققحملا تابستكملا ن[صحت لجأ نمو

 لاومألا لسغ ةحفاكمل ةينطولا ةموظنملا زيزعت ةلصاومب يوقلا اهما��لا ةيبرغملا

 نأ ى�ع ةدكؤم ،ةلصلا تاذ ةيلودلا̂ [ياعملا روطت عم اماجسنا باهرإلا ليومتو

 ي2املا ماظنلا ةيامح موري ،يتاسسؤمو ي±يت̂ا�سا عباط اذ ى°ضأ ما��لالا اذه

 .ةيلاملا مئارجلا رطاخم نم �®طولا


