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  يعمل البرنامج الحكومي من خالل المحور الثاني االرتقاء بالمستتتتتلود العلمي قلي تقلفل ال وار  بفن المحاوقا  ظهل ا  ر

، ان هناك ت اظ  بفن المحاوقا  ضتتتتتمن البلل الواال نما ان ترتفر العرا  نان االهل  2014لفل اللنمفة البشتتتتترية لستتتتتنة د

 .مقارنة بلظل المنطقة مثل ترنفا ظايران ظسوريا ..الخ

 همة وي النشاط سعت العطط ظالسلراتفجفا  القائمة وي انشطل ا ظمشاريع ا الي تقلفل ال ورا  بفن الرجال ظالنساء وي المسا

 .االهلصادي ظالوصول الي اللعلفم ظالعلما  االجلماقفة االخرد

  تبنت الحكومة ستتتتفاستتتتة للحماية االجلماقفة وي الوصتتتتول الي ال قراء ظدقم م مالفا ظادماج م بالمجلمف للقلفل الل اظ  بفن م

 . ظال ئا  األخرد

 جز وي الموازنة ظزيادة نسبة االن ا  لصالح الموازنة االسلثمارية تسعي السفاسة المالفة ظالنقلية وي العرا  الي الحل من الع

 ب لف تحقفق تنمفة ملوازنة

  ظللوصول الي اسلقرار اهلصادي ملكامل يسعي العرا  الي زيادة السفاسة النقلية للكون داقمة الهلاف اللنمفة المسللامة بما

 .مالفة بشكل خاصيؤمن تناغم ا مف السفاسة االهلصادية بشكل قام ظالسفاسة ال



  تبنت الوثفقة الستتتتتتكانفة الرقاية اللائمة للعراهففن وي العاري ظتوطفل العالهة مع م للعزيز انلمائ م للوطن ظتفستتتتتتفر قودت م

 خاصة الك اءا  من م للمشارنة وي ج ود اللنمفة ،

  ة الك اءا  من العارييشجف قود 441ولح مكاتر لرقاية شؤظن الم اجرين وي األردن ايران، ترنفا ظ اصلار هرار. 

  توهفف ات اهفة إلسكان الالجئفبن ال لسطفنففن وي العرا  مف الم وضفة السامفة لشؤظن الالجئفن، ظضف سفاسة ظطنفة لمعالجة

 النزظح الناتج من العملفا  اإلرهابفة،

 فن الي دظل االتحاد األظربياقلاد مذنرة ت اهم بفن ظزارة ال جرة العراهفة ظم وضفة االتحاد األظربي اول هجرة العراهف . 

   ضتتتتمن انشتتتتطة يستتتتلراتفجفة اللع فم من ال قر تم ظضتتتتف فلفة لشتتتتمول المستتتتل فلين من نقام الحماية االجلماقفة بالقرظ

الصتتتتتترفرة ظربط ا بمخراج م من نقام الحماية االجلماقفة الدماج م بالمجلمف بعل بناء هاقلة معلوما  مشتتتتتتلرنة بفن هفئة 

 .ة ظالمؤسسا  االخردالحماية االجلماقف

 


