
 

 

 

انٕطُٙ نهشغم ثبنًغشة، انذٔسح انؼبدٚخ نهًدهظ  االرسبدػمذد اندبيؼخ انٕطُٛخ نمطبع انفٕعفبط انًُضٕٚخ رسذ نٕاء 

خًبدٖ انثبَٛخ  32ٔ رنك ٕٚو اندًؼخ  أساسية للرقي تالعمل النقاتي "" التكويه المستمر دعامة انٕطُٙ رسذ شؼبس 

ثًذُٚخ يشاكش، ٔ ثبنًٕاصاح يغ انًدهظ انٕطُٙ رى رُظٛى دٔسح ركُٕٚٛخ نفبئذح أػضبء  3102انًٕافك نفبرر يبسط  0441

 صٍٛ.انًكبرت انًسهٛخ زٕل يخزهف انمضبٚب انٕطُٛخ ٔ انمطبػٛخ يٍ رأطٛش ثهخ يٍ انًفكشٍٚ ٔ انًخز

، شذد خالنٓب ػهٗ انًكبَخ انًزًٛضح انزٙ لالتحادعثذ هللا عطاش عضو المكتة الوطني ثكهًخ األش  االفززبزٛخرًٛضد اندهغخ 

 ِ ثبنسشص انمٕ٘ نهدبيؼخ ػهٗ اَؼمبدرسضٗ ثٓب اندبيؼخ انٕطُٛخ نمطبع انفٕعفبط داخم يكَٕبد انًُظًخ، كًب َٕ

األخ الكاتة الوطني  استعرض. يٍ خبَجّ نالرسبدانًدبنظ انٕطُٛخ انؼبدٚخ ثصفخ دٔسٚخ ٔ يغزًشح ٔفمب نهمٕاٍَٛ انًُظًخ 

انسصٛهخ انًششفخ نؼًم انًكزت انٕطُٙ انزٙ ظهذ زبضشح ٔ يزصذسح نهًشٓذ انفٕعفبطٙ ثبنغٓش ػهٗ  صذيق مخشانال

، كًب أشبد انكبرت انٕطُٙ االشزغبلزكٍٕٚ إضبفخ نزضٔٚذْب ثٕعبئم انغٛش انؼبد٘ نًكبرت انفشٔع ػٍ طشٚك انزٕاصم ٔ ان

ٔ انهدبٌ انًٕضٕػبرٛخ دفبػب ػٍ لضبٚب انشغٛهخ، ثبإلضبفخ إنٗ اعزمجبل ػذد  االخزًبػٙثبنسٕاس  ثبألداء انًزًٛض نهدبيؼخ

شٚشٍٚ األدثٙ ٔ انًبنٙ ٔ ثؼذ رالٔح انزمٔ. تمركزي العيون و اليوسفيةيٍ انًُبضهٍٛ انزٍٚ دػًٕا صفٕف اندبيؼخ خبصخ 

 يُبلشزًٓب ثكم يغؤٔنٛخ، رًذ انًصبدلخ ػهًٛٓب ثبإلخًبع يٍ كبفخ أػضبء انًدهظ انٕطُٙ.

، يًب ٔ خًٕد انسٕاس االخزًبػٙ ثبالززمبٌذٔسح رُبٔل فٛٓب انسبضشٌٔ يخزهف انمضبٚب انذٔنٛخ ٔ انٕطُٛخ، انزٙ رزًٛض ان 

فٙ  انًزجؼخ خاالعزشارٛدٛ ضجبثٛخ فٙيغزدذاد ٔ انًدًغ يٍخ يب ٚؼشفّ خبص ،انمطبػٛخ كزا انمضبٚب، ٔنطجمخ ٚؼًك يؼبَبح ا

َدبذ ْزِ انًسطخ  اػزضاصثكم رغدٛم ٔ ْزِ انذٔسح رى شغبلفٙ خزبو أ. ػذح يهفبد رٓى يغزمجم انشغٛهخ انفٕعفبطٛخ

ٔ انًٕاضٛغ انًزُبٔنخ فٛٓب، نكم يب عجك، فئٌ انًدهظ أ يٍ زٛث انسضٕس انًكثف عٕء  انزُظًٛٛخ ػهٗ خًٛغ انًغزٕٚبد 

 انٕطُٙ:

 ًبشٛب يغ رطٕساد ٔ يغزدذاد انؼصش ٔ إصذاس  لبٌَٕ نهكًٛبٔٚبد ٚذػٕ انسكٕيخ إنٗ رسٍٛٛ انمبٌَٕ انًُدًٙ ر

 رشاػٗ فّٛ ظشٔف اشزغبل انفٕعفبطٍٛٛ .

  ٘فٙ خغذ انًؤعغخ يٍ إصذاس لٕاٍَٛ ٔ دفبرش رسًالد رضًٍ  اعزفسمضشٔسح انٕلٕف ػهٗ يهف انًُبٔنخ انز

 زمٕق ْزِ انفئخ.

  ٗانًٕلؼخ يغ انششكبء انُمبثٍٛٛ. االرفبقيمزضٛبد ثشٔرٕكٕالد  رطجٛك ضشٔسحُٚجّ اإلداسح إن 

 اإلعشاع  االخزًبػٛخردٕٚذ انخذيبد  برٛخ يٍ أخمٚذػٕ إنٗ أخز يمزشزبد انُمبثبد فٙ انهدبٌ انًٕضٕػ ٔ ،

 فصم انشثٛغ. لجم زهٕل ػطهخ   ثشَبيح انزؼبلذاد انفُذلٛخ  ثئخشاج

  فٙ ظشٔف  ٔ انغٓش ػهٗ أٌ رًش نغاليخزفع انصسخ ٔ ا يُبدة اَزخبثبدٚطبنت اإلداسح ثبنزضاو  انسٛبد خالل

 خٛذح دٌٔ انًغبط ثُضاْزٓب ٔ شفبفٛزٓب.

 يُبدة بةندٛذ نالعزسمبلبد اَزخٚدذد دػٕرّ نكبفخ يكَٕبد اندبيؼخ انٕطُٛخ نمطبع انفٕعفبط  يٍ أخم انزسضٛش ا 

 ،خذيخ ًُشٕد فٙ يدبل زفض انصسخ ٔانغاليخ انزغٛٛش ان انٗ َزبئح رشلٗزفع انصسخ ٔ انغاليخ لصذ رسمٛك 

 .شغٛهزُب انفٕعفبطٛخن

زٕل يُظًزُب  نالنزفبف انشغٛهخ انفٕعفبطٛخ خٚذػٕ كبفٔ فٙ األخٛش فئٌ انًدهظ انٕطُٙ نهدبيؼخ انٕطُٛخ نمطبع انفٕعفبط،  

فٙ ظم انزًغك ثًشركضارُب انًجُٛخ ػهٗ انٕاخجبد ثبأليبَخ ٔ انسمٕق ثبنؼذانخ نزسصٍٛ انًكزغجبد ٔ خهت انًضٚذ يٍ 

 يؼخ صٕد يٍ ال صٕد نّ َٔمبثخ يٍ ال َمبثخ نّ. اندب الػزجبسانسمٕق. كًب َذػٕا انشغٛهخ 
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