
تارداصلا نامتئال داحتالا نيب ةيقافتا
ةينيكلا ةينطولا ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغو
تارامإلا نيب يداصتقالا نواعتلا زيزعتل
اينيكو

Senior officials from ECI and KNCCI during the MoU

signing ceremony
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يهو ،تارداصلا نامتئال داحتالا

ةعباتلا نامتئالا ةيامح ةكرش

ةلودب ةيداحتالا ةموكحلل

ةفرغ عم مهافت ةركذم ،تارامإلا

ةينطولا ةعانصلاو ةراجتلا

نواعتلا زيزعت فدهب كلذو ،ةينيكلا

نم اينيكو تارامإلا نيب يداصتقالا

قفدتو ةينيبلا ةراجتلا زيفحت لالخ

تاكرشلا ومن معدو ،تارامثتسالا

 .نيدلبلا الك يف ةيلحملا

ىدتنم باقعأ يف نواعتلا اذه يتأيو

،"اينيك – ايقيرفأ يف يبد عوبسأ"

ماعلا اذه ةيادب يف هدقع مت يذلا

لظ يف ةيقيرفألا لودلاو تارامإلا ةلود نيب ةراجتلا مجح ةدايز ىلع ءوضلا طلس يذلاو

 .انوروك ةحئاج تايدحت

ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا ،ينويسلاف وميسام نم ًالك اهعقو يتلا مهافتلا ةركذم فدهتو

ةينطولا ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ سيئر ،ايتاجن دراشتيرو ،تارداصلا نامتئال داحتالا

ةيراجت صرف قلخ ىلإ ،نيبناجلا الك نم نيلوؤسملا رابك نم ددع روضحب ،ةينيكلا

زيزعت ىلإ ةكارشلا هذه ىعست امك .نيدلبلا الك يف ةلماعلا تاكرشلل ةدعاو ةيرامثتساو

 .اينيكو تارامإلا نيب ةمئاقلا ةيراجتلا تاقالعلاو يداصتقالا نواعتلا ىوتسم

ميظنتو دقع ىلع تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرش لمعتس ،ةعّقوملا مهافتلا ةركذم بجومبو

لولح دئاوف لوح ةينيكلا ةينطولا ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ ءاضعأ فيقثتل لمع شروو تاودن

مدقتس امك .اينيكو تارامإلا ةلود نيب ريدصتلاو داريتسالا لامعأ معدل ةراجتلا ةيامح

ةيراجتلا رطاخملا ىلع ءوضلا طيلستل لودلا رطاخم ريرقتو قوسلا نع ةقمعتم تامولعم

 .تارامإلا ةلود يف ةراجتلاو رامثتسالا ةطشنأب ةطبترملا ةيسايسلاو
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شرو جيورتو ليهست ىلع ةينيكلا ةينطولا ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ لمعتس ،رخآ بناج نمو

تامدخ ىلع ءوضلا طيلستو ،نينعملا ءاضعألا ةفاكل ةيفيقثتلا تاودنلاو ةيبيردتلا لمعلا

ينورتكلإلا عقوملاو ةيرابخإلا ةرشنلا لالخ نم تارداصلا نامتئال داحتالا تاجتنمو

 .تاودنلاو رشابملا ديربلا كلذكو ،ةفرغلل ةعباتلا ةلجملاو

لوح تامولعملا لدابتو عمج يف تارداصلا نامتئال داحتالا ةدعاسم ىلع ةفرغلا لمعتس امك

زيزعتو ةيامحل ةصنم ريفوت يف اهمعدو ،اينيك يف ةيتارامإلا تارداصلاو تارامثتسالا

 .اينيك يف ةيتارامإلا تاكرشلا فادهأو حلاصم

يلاعم ركذ ،2021 رياربف يف قلطنا يذلا "اينيك – ايقيرفأ يف يبد عوبسأ" ىدتنم لالخو

باطقتسا فلمب فلكملاو ةيجراخلا ةراجتلل ةلود ريزو ،يدويزلا دمحأ نب يناث روتكدلا

نأ ،تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرش ةرادإ سلجم سيئر بئانو تاءافكلاو بهاوملا لضفأ

يف (مهرد رايلم 9.9) رالود رايلم 2.7 غلب دق اينيكو تارامإلا نيب يراجتلا لدابتلا مجح

نأ ىلإ ًاريشم ،2015 ماع يف (مهرد رايلم 5.5) رالود رايلم 1.5ـب ةنراقم ،2019 ماع

امنيب ،(مهرد رايلم 8.7) رالود رايلم 2.38 ىلإ لصت اينيك يف ةيتارامإلا تارامثتسالا

 .(مهرد نويلم 231.4) رالود نويلم 63ـب تارامإلا يف ةينيكلا تارامثتسالا ردقت

داحتالا ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا ،ينويسلاف وميسام لاق ،عوضوملا اذه ىلع ًاقيلعتو

اينيكو تارامإلا ةلود تعمج ،ةيضاملا ةعبرألا دوقعلا ىدم ىلع" :تارداصلا نامتئال

نم لكل ةمءالم رثكأ تقو يف ةيقافتالا هذه عيقوت يتأي نأ نكمي الو ،ةنيتم ةيراجت تاقالع

رودلا نم ةدافتسالا نم اينيك هذه مهافتلا ةركذم نكمتس .ةينيكلاو ةيتارامإلا تاكرشلا

ديروتلا لسالسل يراجتلا ليومتلاو ةمادتسالا ىلع ظافحلا يف تارامإلا ةلودل يروحملا

".ةيملاعلا قاوسألا يف يوجلاو يرحبلا نحشلا تاكرحو

ًارظن ةدئار ةيملاع ةيراجت ةهجو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود تحبصأ" :فاضأو

،يتسجوللا دادمإلاب ةقلعتملا ةيملاعلا تارشؤملا نم ديدعلا يف ةمدقتملا اهتناكمل

ةيتسجوللا قفارملاو ئفارملاو ،لامعألا ةسرامم ليهستو ،ةيراجتلا تاعوفدملا نيمأتو

هذه نأش نمو .ةلصلا تاذ تالاجملا يف ةيملاعلا تاسرامملا لضفأ دامتعاو ،ةمدقتملا

ةراجتلا زيزعت فدهب ،اينيكو تارامإلا يتموكح نيب راوحلا رارمتسا يف مهاست نأ ةكارشلا

".ةنمآو ةدعاو ةيراجت صرف قلخو نيدلبلا نيب

نوديعس" :ةينيكلا ةينطولا ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ سيئر ،ايتاجن دراشتير لاق ،هبناج نم

نأ اهنأش نم يتلاو ،تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرش عم ةيجيتارتسالا ةكارشلا هذه دقعب

قيثو لكشب لمعلا لالخ نمو .تارامإلاو اينيك نيب يداصتقالا نواعتلل ةديدج ًاقافآ حتفت

ىلإ لوصولاو تارامإلا ةلودب ةيداحتالا ةموكحلل ةعباتلا نامتئالا ةيامح ةكرش عم

ةينيكلا تاكرشلا ىظحتس ،لودلا رطاخم لوح اهريراقتو قوسلا لوح ةقمعتملا اهتامولعم

.اهلامعأ عسوتو ومن صرفب
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