
ةيقافتا عقوت تارداصلا نامتئال داحتالا
ةينانويلا اهتريظن عم نواعت

(From left to right) Massimo Falcioni, CEO of ECI and

Gregory Stamatopoulos, Director General of ECIO
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،تارداصلا نامتئال داحتالا تعقو

ةعباتلا نامتئالا ةيامح ةكرش يهو

ةلودب ةيداحتالا ةموكحلل

ةلاكو عم مهافت ةركذم ،تارامإلا

،ةينانويلا تارداصلا نامتئا

يراجتلا نواعتلا زيزعتل

تارامإلا نيب يداصتقالاو

.نانويلاو

اتلاكو معدتس ،نواعتلا اذه بجومبو

ةيلحملا تاكرشلا تارداصلا نامتئا

يف لمعت يتلاو نيدلبلا الك يف

بلصلاو ءانبلاو ةعارزلا تاعاطق

ةقاطلاو كيماريسلاو موينملألاو

ةرادإو ةيكيناكيملاو ةددجتملا

لولح ريفوت لالخ نم كلذو ،تايافنلا

يف اًضيأ مهاست نأ ةكارشلا هذه نأش نمو .يلودلا ديعصلا ىلع اهومن معدل يراجتلا ليومتلا

لولحلا فيظوت لالخ نم لالحلا ةراجت زيزعتو ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا ومن معد

.ةيمالسإلا ةعيرشلا عم ةقفاوتملا ةينيمأتلاو ةيليومتلا

تارامإلا نيب ىوتسملا ةعيفر ةيسامولبدلا تاعامتجالا باقعأ يف ةيقافتالا هذه يتأتو

ريزو نايهن لآ دياز نب هللا دبع خيشلا ومس عامتجا يف تلثمت يتلاو ًارخؤم نانويلاو

عامتجاو ،نطنشاو يف ،نانويلا ةيجراخ ريزو سايدنيد سوكين عم يلودلا نواعتلاو ةيجراخلا

سوكايريك عم ةمدقتملا ايجولونكتلاو ةعانصلا ريزو رباجلا دمحأ نب ناطلس روتكدلا يلاعم

زيزعت قافآ تاثحابملا هذه تضرعتساو .انيثأ يف ،ينانويلا ءارزولا سيئر سيكاتوستيم

ةيميلقإلا اياضقلا نم ديدعلا ىلإ تقرطتو نيدلبلا نيب ةيجيتارتسالا ةكارشلا تاقالع

زيزعت ةيمهأو طسوتملا قرش يف تاروطتلا رخآ كلذ يف امب ،كرتشملا مامتهالا تاذ ةيلودلاو

.ةقطنملا يف رارقتسالاو مالسلا

نيمأتلاو نيمأتلا ةداعإو نيمأتلا تالاجم يف نافرطلا نواعتيس ،نواعتلا اذه بجومبو

ةرادإو ،يراجتلا باتتكالا لاجم يف تاسرامملا لضفأو تاربخلا لدابتو ،كرتشملا
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(Fourth from) Massimo Falcioni, CEO of ECI and (fifth

from left) Gregory Stamatopoulos, Director General

of ECIO, along with senior officials from both entities

during the MoU signing ceremony

،لودلا رطاخم مييقتو ،رطاخملا

.دادرتسالاو ،تابلاطملا ليصحتو

سيئرلا دكأ ،ةبسانملا اذهبو

نامتئال داحتالا ةكرشل يذيفنتلا

ىلع ينويسلاف وميسام تارداصلا

تاقالعلا يف رمتسملا ومنلا

فلتخم يف ةينانويلا ةيتارامإلا

ةراجتلا كلذ يف امب ،تالاجملا

لضفب كلذو ،تارامثتسالاو ةيئانثلا

تاقالعلاو ةيجيتارتسالا ةكارشلا

.نيدلبلا نيب ةيدولا

فلاحتلا اذه دقع اندعسي" :فاضأو

تارداصلا نامتئا ةلاكو عم ديدجلا

ًالماع نوكيس يذلاو ،ةينانويلا

ةردقلا ةدايزو ومن يف ًايسيئر

ةيتارامإلا تاكرشلل ةيسفانتلا

،يملاع قاطن ىلع عسوتلا ىلع نيدلبلا الك يف تاكرشلا ةيقافتالا هذه دعاستس .ةرّدصملا

ةلوهسو ،قوسلاب ةقلعتملا تامولعملاو ،نامتئالا ةيامح لولح نم ةعساو ةعومجم معدب

تاسسؤملاو ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا يمحتس امك  .ةيلودلا ةراجتلا ىلإ لوصولا

قاوسألا يف لمعلا دنع اههجاوت دق يتلا ةيراجتلا ريغو ةيراجتلا رطاخملا نم ةريبكلا

".ةيجراخلا

:ةينانويلا تارداصلا نامتئا ةلاكو ماع ريدم ،سولوبوتاماتس يروجيرج لاق ،هبناج نم

الكل يراجتلا ومنلاو يداصتقالا رارقتسالا زيزعت يف اًيروحم اًرود ةكارشلا هذه بعلتس"

اندعسي .تارامإلا ةلودو نانويلا نيب دمألا ةليوط ةيئانثلا تاقالعلا لظ يف نيدلبلا

دئاوف ققحيس هنأ دقتعن اننأل تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرش عم نواعتلا اذه عيقوت

انفده نإو .يلودلا ديعصلا ىلع ومنلا ىلإ علطتت يتلا ةينانويلا تاكرشلل ىدملا ةليوط

تامدخ ريفوت لالخ نم ريدصتلا تاكرش عيمج تاجايتحا ةيبلت وه ،تارداص نامتئا ةلاكوك

".تاءارجإلا طيسبت عم ،تاكرشلل ةمزاللا تاليومتلاو نامتئالا ةيامح

نم نيتم ساسأ ىلع ةمئاق ةيجيتارتسا ةكارش نانويلاو تارامإلا ةلود تدقع ،2020 ماع يف

ةكرتشم ةنجل ناتلودلا تلكش امدنع 1976 ماع ىلإ دوعت ،لدابتملا مارتحالاو ةقادصلا

ةعساو ةعومجم نيدلبلا نيب ةكارشلا لمشت ،مويلا .ينفلاو يفاقثلاو يداصتقالا نواعتلل

ةفاقثلاو عافدلاو ةسايسلاو داصتقالا كلذ يف امب ،تالاجملا فلتخم يف نواعتلا نم

معدل نينسلا رم ىلع نانويلاو تارامإلا دوهج ترفاضت دقو .يئاذغلا نمألاو ةمكوحلاو

.نيدلبلا نيب ةيراجتلا تاقالعلا زيزعت ىلإ ىدأ امم ،ةيداصتقالا تاقالعلا

ةيجراخلا ةراجتلا تغلب دقف ،تارامإلا ةلودب داصتقالا ةرازو نع ةرداص تانايبل ًاقفوو

نع ةئملا يف 41 ةدايزب ،2020 ماع يف مهرد رايلم 1.2 نانويلاو تارامإلا نيب ةيطفنلا ريغ

.2019 ماع يف مهرد نويلم 850



،نيدلبلا نيب نيرفاسملا دادعأ دايدزا يف تارامإلا ةلودب يويحلا ناريطلا عاطق مهاسي

.19 – ديفوك راشتنا لبق ةيعوبسأ ةلحر 14 رّيست ةيتارامإلا ناريطلا تاكرش تناك ثيح

عمتجملل ةميق تامهاسم نومدقي ينانوي نطاوم 4000 نم رثكأ اًضيأ تارامإلا ةلود يف ميقيو

.ةلودلا يف داصتقالاو
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