جًؼٍح تطاوٌ أعًٍش
نهتًٍُح انثقافٍح واالجتًاػٍح واالقتصادٌح وانشٌاضٍح
تطىاٌ – انًغشب

"انثالثائٍح"
انؼذد  ،24انثالثاء ٌُ 91اٌش .4192
وسقح إخثاسٌح خاصح تأػضاء انًكتة اإلداسي نجًؼٍح تطاوٌ أعًٍش وتأػضائها وتثؼض األصذقاء
وانًتؼاوٍٍَ وانًذػًٍٍ ،وتُـُششػثش انفاٌغثىك.
نًارا هزِ انىسقح انتً تحًم اعى "انثالثائٍح"؟.
 نذػى انتىاصم وإلخثاس انًكتة اإلداسي نهجًؼٍح واألػضاء ػًىياً ،كم أعثىع ،تًختهف أػًال انجًؼٍح
وتثؼض األَشطح انًىاصٌح انتً َحضشها أو َغتذػى إنٍها ،وتصذس "انثالثائٍح" كم ٌىو ثالثاء ،هزا وًٌكٍ
االتصال تكتاتح انجًؼٍح نهحصىل ػهى األػذاد انغاتقح.

 -.931صٌاسج انًكتثح انذاودٌح :حضط كم يٍ االذىاٌ َىؼف أفالث وأحًس حدبج وأيٍُ
انشؼشىع ويصطفً انغبظٌ وضشُس يصطفً ويصطفً حدبج وػبس انؽالو انشؼشىع إنً انًقط
اندسَس نهًكخبت انساوزَت وفىخئىا كههى ببنفضبء اندًُم انًرصص نهًكخبت وبحؽٍ حُظًُهب وثطوحهب
انثقبفُت انغُُت ،ضغى كىَهى ظاضوا يقطهب انقسَى.
وبهصِ انًُبؼبت قسيىا حهبَُهى نألذج حغُاء داود  ،انقبئًت ػهً هصِ انًكخبت وانخٍ حؼًم خبهسة ػهً
انحفبظ ػهُهب وظَبزة انطفغ يٍ يحخىاهب.
 -.931تشَايج دػى انًجتًغ انًذًَ :احخضُج قبػت يحًس أظطىط ببندًبػت انحضطَت بخطىاٌ
صببذ َىو اندًؼت َُ 51بَط  6152نقبء حقسَى وحىقُغ يصكطة حفبهى بٍُ اندًبػت انحضطَت نخطىاٌ
وبطَبيح زػى انًدخًغ انًسٍَ ببنًغطة  CSSP-MAROCوَهسف بطَبيح هصا انهقبء إنً حؼعَع
قسضاث يُظًبث انًدخًغ انًسٍَ فٍ انًغطة نهًشبضكت فٍ بهىضة وحخبغ حُفُص انؽُبؼبث انؼًىيُت ػهً
انصؼُس انىطٍُ ،وكصا ػهً انًؽخىي اندهىٌ وانًحهٍ ،وَشكم انبطَبيح أضضُت نهحىاض وانخببزل ،إش
َشدغ أَضب ػهً حكثُف انخؼبوٌ بٍُ يُظًبث انًدخًغ انًسٍَ وانفبػهٍُ انحكىيٍُُ وانًؤؼؽبث
انؼًىيُت انًرخهفت بًب فٍ شنك اندبيؼبث ويطاكع األبحبد.
حطأغ هصا انهقبء انسكخىض يحًذ إدػًاس ضئُػ اندًبػت انحضطَت نخطىاٌ ،ويثم جًؼٍح تطاوٌ أعًٍش
األخ يصطفً انغبظٌ واألخ َىؼف أفالث.
 -.921قاَىٌ انصحافح وانُشش تٍٍ انىاقغ وانتطهؼاخَ :ظًج خًؼُت صذاقح وصحافح تتطىاٌ
َسوة قًُت ححج ػُىاٌ «قبَىٌ انصحبفت وانُشط بٍُ انىاقغ وانخطهؼبث» ،احخضُخهب قبػت يسضؼت
انصُبئغ بخطىاٌ يؽبء َىو اندًؼت َُ 51بَط  .6152وأطط انُسوة األؼخبش ػثذ هللا انثقانً يسَط خطَسة
انؼهى وانسكخىض انًحبيٍ خانذ اإلدسٌغً.

حطأغ اندهؽت انسكخىض أَظ انحغٍغٍ بحضىض ضئُػ اندًؼُت انؽُس عؼٍذ تُضٌُح.
ويثم جًؼٍح تطاوٌ أعًٍش فٍ هصا انهقبء اإلذىاٌ يصطفً انغبظٌ وأحًس حدبج ويصطفً حدبج.
 -.929دسوط حىل انًىعٍقى األَذنغٍح تانذاس انثٍضاءَُ :ظى يشكض تطاوٌ أعًٍش نهذساعاخ
انًىعٍقٍح وانًحافظح ػهى انتشاث انًىعٍقً زضوؼًب نهًىؼُقً األَسنؽُت ببنساض انبُضبء طىال شهط
أبطَم  ،6152حشخًم ػهً جاَة َظشي (تاسٌخ انًىعٍقى األَذنغٍح :حبضَد انًىؼُقً انؼطبُت
انشطقُت – حبضَد انًىؼُقً اإلَبُطَت قبم انؼهس األَسنؽٍ – حبضَد انًىؼُقً ببألَسنػ – حبضَد
انًىؼُقً األَسنؽُت ببنًغطة .انًفاهٍى :يكىَبث انًىؼُقً األَسنؽُت( ،انصُؼت ،انخىشُت ،انبغُت)… ،
– انًىؼُقً األَسنؽُت واألحبؼُػ – انطوحبَُبث فٍ انًىؼُقً األَسنؽُت .انُظشٌح انًىعٍقٍح
األَذنغٍحَ :ظطَت يىؼُقً انقطوٌ انىؼطً انًؽُحُت – َظطَت انًىؼُقً انؼطبُت انشطقُت – َظطَت
انًىؼُقً األَسنؽُت :اإلَقبػبث وانطبىع .األعظ انهحٍُح نهًىعٍقى األَذنغٍح :يًُعاث انهحٍ
األَسنؽٍ – االضحدبل فٍ انًىؼُقً األَسنؽُت) وجاَة تطثٍقً (اؼخُؼبة انصُبئغ األَسنؽُت وحفظهب
وأزائهب بططَقت ؼهًُت يغ قسضة االضحدبل وانخؼبُط انشرصٍ).
 -.924تزكٍشَ :صكط خًُغ األذىاث واإلذىاٌ ،أػضبء وأصسقبء خًؼُت حطبوٌ أؼًُط بحسثٍُ
هبيٍُ ؼُشهسهًب األؼبىع انحبضط وشنك فٍ يقط خًؼُت حطبوٌ أؼًُط:
 )5انجًغ انؼاو اإلخثاسي ،وشنك َىو انرًُػ َُ 65بَط  6152فٍ انؽبزؼت يؽب ًء.
 )6انًحبضطة انقًُت نهذكتىس أحًذ انًطٍهً حىل انؼُف وانشٌاضحَ ،ىو انؽبج َُ 67بَط فٍ
انربيؽت يؽب ًء.

تزكٍش  :كم أػضاء انًكتة االداسي نجًؼٍح تطاوٌ أعًٍش يذػىوٌ نحضىس كم نقاءاخ
واجتًاػاخ انجًؼٍح ،وًٌكُهى االتصال تكاتثح انجًؼٍح ،اََغح سجاء صٌاٌ ،نإلطالع
ػهى يىضىع ويىػذ كم اجتًاع.
كًا َشجىهى إخثاس انشئٍظ انًُتذب ػُذيا ٌغتحٍم ػهٍهى حضىس اجتًاػاخ وأَشطح
انجًؼٍح.

