جًعُح تطاوٌ أسًُش
نهتًُُح انثقافُح واالجتًاعُح واالقتصادَح وانشَاضُح
تطىاٌ – انًغشب

"انثالثائُح"
انعذد  ،54انثالثاء  23اتشَم .3126
وسقح إخثاسَح خاصح تأعضاء انًكتة اإلداسٌ نجًعُح تطاوٌ أسًُش وتأعضائها وتثعض األصذقاء
وانًتعاوٍَُ وانًذعًٍُ ،وتُـُششعثش انفاَسثىك.
نًارا هزِ انىسقح انتٍ تحًم اسى "انثالثائُح"؟.
 نذعى انتىاصم وإلخثاس انًكتة اإلداسٌ نهجًعُح واألعضاء واألصذقاء وانًتعاوٍَُ يعُا ،كم أسثىع ،تًختهف
أعًال انجًعُح وتثعض األَشطح انًىاصَح انتٍ َحضشها أو َستذعً إنُها ،وتصذس "انثالثائُح" كم َىو ثالثاء.

" -.314تًُُح االقتصاد انًحهٍ وإَعاش انشغم"َ :ظًذ اندًبػخ انسعشٚخ ثزطٕاٌ ٕٚو
انخًٛظ  7أثشٚم  6102ف ٙإغبس ثشَبيح ػًم خًبػخ رطٕاٌ "ندُخ رًُٛخ االقزصبد انًسهٔ ٙإَؼبػ
انؾغم" نقبء رؾبسكٛب ثسعٕس يخزص ٍٛف ٙيدبل االقزصبد ٔانؾغم ٔثؼط يغزؾبس٘ اندًبػخ
انسعشٚخ ٔيٕظف ٍٛاندًبػخ ٔخًؼٛبد انًدزًغ انًذَ.ٙ
زعش ْزا انهقبء األش يصطفٗ انغبص٘ ػعٕ انًكزت انزُفٛز٘ نهدًؼٛخ انز٘ رذخم ف ٙيٕظٕع:
«انصُبػخ انزقهٛذٚخ ٔانخذيبد يٍ انؼُبصش األعبعٛخ نزًُٛخ االقزصبد انًسه.»ٙ

 -.315نقاء يع انذكتىس عثاس انجشاسٌُ :
ػقِذ ٕٚو انغجذ  9أثشٚم  6102ف 5 ٙيغب ًء نقبء
ثقبف ٙيغ انذكزٕس ػجبط اندشاس٘ ف ٙيُضل ر .ػجذ انغالو انغُبي ،ٙزعشِ اٜش ػجذ انغالو
انؾؼؾٕع؛ داس انهقبء زٕل "انُٕٓٚخ ٔانزشاس" ْٕٔ ،ػُٕاٌ ػشض األعزبر اندشاس٘ ،ػقجزّ رذخالد
يٍ غشف انسبظش ٍٚف ٙيٛذاٌ ٔاخجبد انًثقفٔ ٍٛػهًبء انذ ٍٚنهشفغ يٍ انًغزٕٖ انثقبفٙ
ٔاألخالق ٙنهغبكُخ.
 -.316إحُاء ركشي صَاسج انسهطاٌ يحًذ انخايس نتطىاٌ :ثذػٕح يٍ ٔالٚخ رطٕاٌ ٔيٍ
انًُذٔثٛخ االقهًٛٛخ انغبيٛخ نقذيبء انًقبٔئ ٍٛأػعبء خٛؼ انزسشٚش خهذَب ٕٚو انغجذ  9اثشٚم فٙ
ٔالٚخ رطٕاٌ ،ركشٖ صٚبسح خالنخ انغهطبٌ يسًذ انخبيظ سظٕاٌ هللا ػه ،ّٛف ٙيثم ْزا انٕٛو يٍ
عُخ  0952نًذُٚخ رطٕاٌ نٛضف ثؾشٖ االعزقالل ثؼذ أٌ أخشٖ خالنزّ يغ انقبدح اإلعجبٌ يفبٔظبد
رٕخذ ثبنزٕقٛغ ػهٗ يؼبْذح  7أثشٚم يٍ عُخ  0952انز ٙرؼزشف ثًٕخجٓب دٔنخ إعجبَٛب ثبعزقالل
انًغشة.
زعش انهقبء َٛبثخ ػٍ خًؼٛزُب األش ػجذ انغالو انؾؼؾٕع.

 :-.317نقاء تحسُسٍ وتىاصهٍ يع انًجتًع انًذٍَ ،فٍ طُجحَ :ظى يدهظ خٓخ غُدخ
رطٕاٌ انسغًٛخ ْزا انهقبء ٕٚو انثالثبء  06اثشٚم  6102ثٓذف انزسعٛش نهًؤرًش انًزٕعط ٙزٕل
انًُبش انز٘ عُٛؼقذ ف ٙغُدخ فٕٚ 09ٔ 01 ٙنٔ 6102 ٕٛانز٘ ًٚثم ثذٔسِ ػًالً رٓٛئٛب ً نهذٔسح 66
نًؤرًش األغشاف ( )COP22نهٓٛئخ انؼهٛب إلرفبقٛخ اإلغبس نٓٛأح األيى انًزسذح زٕل انتغُشاخ انًُاخُح
انز ٙعزُؼقذ ف ٙيشاكؼ فَٕ ٙفًجش .6102
ًٔٚكٍ انقٕل ثأٌ انٓذف األعبع ٙيٍ نقبء غُدخ ٕٚو  06اثشٚم ْٕ رغهٛػ انعٕء ػهٗ انًجبدساد
انقبئًخ ف ٙيدبل يٕاخٓخ انتغُشاخ انًُاخُح ٔإثذاء أفكبس ٔيالزظبد ٔاقزشازبد انًدزًغ انذَٙ
انًزؼهقخ ثٓزا انخطش انًزشثص ثُب.
زعش انهقبء االخٕاٌ ػجذ انغُ ٙانًٔ ًَٕٙٛيصطفٗ زدبج ٔػجذ انغالو انؾؼؾٕع ٔأُقزشذ رُظٛى نقبء
يٍ غشف خًؼٛخ رطبٌٔ أعًٛش ندًؼٛبد انًدزًغ انًذَ ٙف ٙرطٕاٌ نزقذٚى ْزِ األفكبس ٔانًالزظبد
ٔاالقزشازبد ٔػشظٓب ػهٗ يدهظ اندٓخ.
" -.318انتىاصم انًتىاصم" :ال رُقطغ ْزِ األٚبو االرصبالد ث ٍٛرطٕاٌ ٔانؼ ٌٕٛنزشرٛت إقبيخ
اندًؼٛخ ف ٙيذُٚخ انؼٔ ٌٕٛرقذٚى ثشَبيح ثقبف – ٙفُ ٙف ٙانًغزٕٖ انسغٍٕٚ ،ي ٙانثالثبء 09
ٔاألسثؼبء  61اثشٚم.
ٔعٛصم االخٕاٌ ػجذ انغُ ٙانًٚٔ ًَٕٙٛس ٙانذسداثٔ ٙانغٛذح زشيّ ٔػجذ انغالو انؾؼؾٕع ٔاألعزبر
أثٕ ثكش ثَُٕخ ٕٚو األزذ  07اثشٚم العزقجبل انٕفذ انزطٕاَ ٙانًكٌٕ يٍ  51ؽخصبًٔ ،رٓٛئ انهقبءاد.
ٔٚقٕو ر .ؽج ٍٓٛيبء انؼ ،ٍُٛٛانًذٚش اندٕٓ٘ نهثقبفخ ثدٓخ انؼ ٌٕٛثٕخذٔس انغبقٛخ انسًشاء ،يؾكٕساً،
ثكم االعزؼذاداد العزقجبل ٔفذ اندًؼٛخ ٔرُظٛى األَؾطخ انًضيغ إقبيزٓب.
 -.931نقاء يع جًعُح "عًاد نهشثاب وانسالو" انفشَسُح :عزضٔسَب ٕٚو انغجذ  02اثشٚم
ف ٙانثبنثخ ثؼذ انضٔال ،اندًؼٛخ انفشَغٛخ "ػًبد انؾجبة ٔانغالو" انز ٙرؤغشْب رح .نطٛفخ ثُضٚبرٍٛ
انسبصهخ ػهٗ ٔعبو انؾشف انفشَغٔ ٙخبئضح انزغبير ٔخبئضح انٕقبٚخ يٍ انصشاػبدٔ ،غهجذ يُب
رقذٚى خًؼٛزُب ٔيشافقزٓب نضٚبسح انًذُٚخ انؼزٛقخ ٔػهٗ األخص انًُبصل انز ٙرُزغت نهقشٌٔ 01ٔ 07
ٔ 09انزٚ ٙقٕو األش ايسًذ ثٍ ػجٕد ثئػبدح ْٛكهٓب ٔصخشفزٓب كًب كبَذ ف ٙأٚبيٓب.
فبنشخبء يٍ خًٛغ اإلخٕاٌ انزًٚ ٍٚكُٓى رنك ،انسعٕس يؼُب ف ٙانًٕػذ انغبثق انزكش.

ًَكٍ طهة األعذاد انساتقح يٍ "انثالثائُح" عثشانثشَذ االنكتشوٍَ:

tetouan.asmir@gmail.com

