


لإلعييي فااورزثزثت،ايعتيي فااءييا اااوثإلع مييي الربناجمييااثلايفييا ااااتفعيي  ا

وبتعيياومامييلاث  يي ااتاا  ليي ادرعيي ،ابييمعمامييةا  يي اثلايفييا اوثلتنشيي  ا

ومبسامه اجمموع اابورزثزثتاوثإلتصالومميري اثلايفاا االورزثزثتثإلق  م ا

،اتنظ ماثلنسيخ اثلعاشيرماميةااااثلذثت نيامةاثملؤسساتاواثلفاع نياوثألشخاصا

اد نيرباا30ل صحف نياثلشباباوذلكا اثلفترماثملمتيمماميابنيااااثجل ويثمل تيفىا

ثإلعيي فاثي يي ا"اشييعاراحتيي اابييورزثزثتا2018وثلفيياتمامييةاينييايراا2017

 "ل تنم  ارثاع اأساس  ا
ارثكم ويأيتاهذثاثلنشاطاوثلذيايعترباجترب ااريممامةانوع ااباجل  ،اوقما

اثملتوخامل وقوفامرماأخرىاعنمامتا ناالألهمثفاوثلغاياتااعشاري مةاثل ماما

 .اوآنفامنااسالفاا
إهنااوقف اأخرىاوحمطي اعاشيرمانيت م اميةاخ مليااثمليفاكيماثلايربىامليذثااااااااا

 : اثملشروعاوثملتما  ا

 ااثجل وي بالتحمياتاثلتنموي اثليتاتفرض اااثلتحس  .-ا1•
وهيواثمليوث ةاثميافاخ يارااااااثالثلتوع  اووضلاثلفاعلاثألساس ا اثلتنم  اا-2•

 ميفارباتاس وك  اتتماشىاوثلتحمياتا
ثلتنمويي اااثلمينام  ثملسامه ا اتعبئ ا  وداكلاثلفاع نيال خنرثطا اا.-3•

 ل ج  اا
كمااأماملذثاثلنشاطاثهمثاااخاك انأملاحتيف يف ااوثقعااوع يىاثمليمىاثليفريي اااا

 :اا ماي  وجنم  اا
وثسيتاماراثلتجيارباثلنا حي اااااثجل يوياحتسنيام يارثتاثملشيتغ نيا اثالعي فاااا•

 وتشج ع ا
ثي ي ا اتسيريلاوةياماثلنميواااااال عي فاوثلبنا مااثال اب  تشج لاثملشارك ا•

 باجل  ا
رصاكفوفاثالع م نياثي  نياباجل  امةاث لاخ ي ااريي ااثع مي اهانياااااا•

 ثلترثالامةاث لاثجل  اوتامنيامؤه هتااثلطب ع  اوثلبشري ا

 مشاركاامةاثملشتغ نيا اثالع فاثي  اباجل  اا80تاويةا•
اثنتا ياهتماتارمياثلطاقاتاثالع م  اباجل  اوتشج لاثملشتغ نياعيرباتيامنيااا•

 مةاخ لامسابيف اثلمورما

اثلتنوعاعةاكعادتااالي يغاثلسن اهذهاثلشبابال صحف نياثجل وياثمل تيفىاإم

اوثملؤ ريةاثإلع م  اثلفعال اتامةاثلعميماحءورا ايتج ىاوثلذياثلام 

اضمةاومستف مثامستف ممامثاننيامةاأزيماتاويةاويست مفااثإلع م  اوثملنابر

اتنوعاا ايمخلاوهذثا،اوان ااإع م اا بيفاايواراكماا،اثلتاوين  اثحل يفات

اثلنش ط اثإلع م  اثألمسا امةابارزاإسماتارمياثلمورماستعرفاح ثا،اثلا ف 

ااوثلفاعلاثألستاذاإنااثليفرباإع فاو مما ودماأ لامةاثملناض نيامةاووثحم

 .اورزثزثتاكوتاومميرارئ  اهوزثماحممماوثجلمعوياثإلع م 
ادأباايفما،اثحلالاكلاع ىاثمل تيفىاعص اوه اثلتاوين  اثلورشاتاملوضوعاوعودث

اثياوراثلسن اهذهاملااااختاروثاواعال ت ااو ودهتااتنوع ااضماماع ىاثملنظموم

 :ثلتال  

 ثي  اثإلع فامؤسس •

 ثلتنموي اوأدوثرهاثإلع ف•

 وثإلستيف ل  اثحل اداورهاماثإلع ف•
ااثإلع فادورا"اموضوعا اإع م  ا  س ال م تيفىاثإلاتتاح اثل وفاويتءمة

 .ا"اباجل  ابالتنم  اثلن وضا اثي  
الفءا اثلنابضال يف  اثلسادس اثلذكرىاملاثخلتام اثل وفا اثملوعماوس ءرب

اموعما،اثملناض  اورزثزثتاكوتاوه اثلايفا اوثلتنش  ال ع فاورزثزثت

اوس عرفا،اثجل  اهبذهاثإلع م ابالنف اوثإلرتيفا اوثإلحتفا اثل يفا اا اايتجمد

اثليتاثلمورمامسابيف ا اثلفائ يةاوتتويجانتائجاإع ماحفلاثخلتام اثل وفاهذث

اهذثاوس تخ لا"الإلع فاثلشرق اثجلنوبا ائ ما"اإىلاثلسن اهذهاترق ت اامت 

 .متنوع اان  اايفرثتاثلنشاط
اثلايفا اوثلتنش  الإلع فاورزثزثتااءا ادثخلامةاإننا اباملسؤولنياهن  ا

ااثلتفاعلاإىلاوثجلم وراثإلع م  اثملنابراوشىتاوثملتمخ نياوثلفاع نياوثلمثعمني

اثألكوثتالشأماإع  اذلكاو ا،اوحءورثاوتوة يفااونشرثادعماام تيفاناامل

اوإنسانااوتارخيااوحءارتاابأكالتااثملمتماثلشامخاثجلنوباهبذثاثإلع م  

 .اثلو يناوإنتمائا

 11-12-2017اد نربا11بتاريخاابورزثزثتحررا

 هوزثمحممما:ثلفءا اإمءا ارئ  ا

 النشاط المكان الساعة التاريخ
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ق الن
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 استقبال المشاركين 

 اإلفتتاححفل -

 ورزازاتمن إنتاج صوت  الوعرابيتوقيع إصدار رسائل الجمال للشاعر إسماعيل  -

15:30 

 دور االعالم المحلي في النهوض بالتنمية بالجهة: األولى  الجلسة العامة 

التطبيق لألستاذ الباحث الحسين بكار  واكراهاتمدونة الصحافة بين المالئمة :" المداخلة األولى-
 السباعي

 اإلعالم وأدواره التنموية للصحفي يونس الشيخ: التانيةالمداخلة -

 من تنشيط الصحفي عبد اللطيف بن الطالب الجلسة 
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09:00 

 :انطالق الورشات
 الحسين بكار السباعيالباحث .مأسسة اإلعالم المحلي مع ذ-

 الصحفي يونس الشيخاإلعالم وادواره التنموية من تأطير -

 الصحفي عبد اللطيف بن الطالباإلعالم ورهان الحياد واإلستقاللية من تأطير -

 توصيات الملتقى: الجلسة الختامية  14:00

 .فاعل الجمعوي واإلعالمي محمد هوزان الأمسية على شرف المشاركين وضيوف الملتقى وتكريم  20:00
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قصر 
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 ت

 ورزازاتٍ حفل الذكرى السادسة النطالقة صوت  -

 .الجوائز توزيع إعالن نتائج المسابقة و -



وع يىامتيافاثلسياع ااااا2017اد نيرباا30مسا اثلسيب ااابورزثزثتش ماانمقاثلنخ لاا

ل صييحف نياثلشييبابااثجل ييويثلرثبعيي ،اثنطيي قااعال يياتاثلييمورماثلعاشييرمال م تيفييىاا

،اوتشييريمامييةاثلسيي مامييميراثملميرييي ااو  وييي حبءييورااعال يياتاإع م يي احم  يي اا

،اوثاتيتماثمل تيفيىاابا مي اثلفءيا اتنياولاخ ملياااااااابورزثزثتثإلق  م  الوزثرماثلايفاا ا

رئ  اثلفءا امرثم اتنظ ماثلمورماوثلغايياتامني اات تي ااك مي ااااااهوزثمثلس ماحممما

اورزثزثتمميري اوزثرماثلايفاا اوثالتصال،امثاحفلاتوق لاإكمثراميةاإنتياصاكيوتاااا

ح يثاكاني ااركي اااااثليوعرث ال مبمعاإمساع لا"ارسائلاثجلمال"باتاباويتع  اثألمرا

عبورامةاثجلميالاويواثجلميالاتنياولاخ ملياااااااا..ثلاتابأخرىال عبورامةاثألةااإىلا

ثلا مي اثألسييتاذاعبيماثل ط ييمابيةاثلطاليي اميفييمفاثلاتياباوعييرصاع يىاأمه يي اهييذهاااااا

ل ختم اامؤلماثلاتابابطيفوسامي  داثلتجربي اكربنيامجال صيلااااااوثنفرثديت اثلتجرب ا

 .ثلاتابادااتإىلا

  :ورقاتامتءمن اثجل س ا

ممون اثلصحاا ابنياثمل ئمي اا"ا:اثألوىلثلورق ا-
لألسييتاذاثلباحييثاثحلسيينيا"اثلتطب يي اوإكرثهييات

 بااراثلسباع 

"اثإلعي فاوأدوثرهاثلتنمويي اا":اثلاان  ثلورق ا- 
ل صييحف ايييون اثلشيي خ،اوكانيي اثجل سيي امييةااا

تنشيي  اثلصييحف اعبييماثل ط ييمابييةاثلطاليي اااا

وحءرهااثلعميمامةاثألساتذماوثمل تمنياإضاا ا

إىلااعال يياتاإع م يي اوأخييرىامتنوعيي اأةييرتااا

 وثنيي اثلنيفييافابتفاع هتيياامييلاثجل سيي اثليييتاا

 ثمتمتازها اثلساعتنيا

عبورامةاا..ثلاتابارك اأخرىالنعربامةاثألةااإىلا”ارسائلاثجلمال"

ا..ثجلمالثجلمالاووا

رسائلاثجلمال،امثرماثشتغالامج ل،اوعش ال ا م اثجلم   ،اوخطاباأةايا

ا.ورزثزثتيمثع امجالاثلو ودامةادثخلاكوتا

الشتغالازم  نااااثحليف يف  كان اهذهاثلرسائلاثخلطوماثلاان  اوثلنيف  ا

،ااااماك تاادثعاثملستمعنيا اعشيفااوثكتشاااالصمىااثلوعرث إمساع لا

ا.ثلسحري وزثداعشاقااحىتاأضحىاموعمثاي تماحولااكلاذوثق اثلا م ا

بملاثملوسمامومسنيامثاموثسماأنءج اهذثاثملولودا...ثحل مااوثك ناا

ثألةاي،النيفممااماتوبااملستمع نااول يفرث ،وردمامةا ناماثجلمالاورسال ا

ا.ح امةاثليف  اإىلاثليف وباثحلامل اباجلمال



ااابورش ا-اثلعاشراثجل وياثمل تيفىاورشاتاثنط يف اثلنخ لابفنمقاودثئماا2017اد نربا31اثألحمايوفاكباح

امةا"ثلتنموي اوأدوثرهاثإلع فاورش "-امتتال تنياورشتامالت   ااثلسباع اذاتأ اامةا"ثي  اثإلع فامأسس "

اثلش خايون اثلصحف اتأ ا اعبماثلصحف اتأ اامةا"وثإلستيف ل  اثحل اداورهاماثإلع فاورش " - ا

 اثلطال ،ابةاثل ط م

وتيف  مياتاثملشياركنيااااثلورشياتاباجل سي اثخلتام ي اثلييتاكاني اموعيمثالتحرييراتوكي اتااااااااااثلورشاتاأختتم ،

-:اها يومامشيارك اومشياركااااا30،اوقماثستفادامةاثلورش اأزيمامةال م تيفىاوك اغ امسودماثلب اماثخلتام ا

 ورزثزثتو اقماإذثع اكوتااوثجل وي ثملنابراثإلع م  اثي   ا



ع ىاهامشاثمل تيفى،اهيذهاثألمسي  ااااتاره  برحاباانمقاثلنخ ل،انظم اأمس  اا2017اد نربا31مسا اثألحما

 :وثلفناننياوثلس اس نياوثملايففنياباملمين اوخار  ااثملسؤولنيثلتأفاا  اامجلاغفاامةا
ثلسي ماثايلاث  ي اااا-   ثلسي ماثمليميراثإلق  مي اليوزثرماثلايفااي ااااا-  بيورزثزثتاثلس مارئ  اث   اثإلق  مي اا- 

نشيط اااامح م ي اوعمداكباامةانسا اور الاثإلع فاباملمين ،اوقماعرا اثألمس  اايفيرثتاا  ابترم ا ثجلماع ا
ثألسيتاذاثملناضيلااااوثألع مي ااثجلمعوي،وكاماعص اثألمس  اهواحفلاتارمياثلفاعلاثلوعرث ثألستاذاإمساع لا

ثحلءيورااوإع م ااوش ادثتاميةاااومجعوي،اوخت لاثحلفلاثلتاره اوقفاتامةامساراثملارفاكإنساماهوزثمحممما

وأمجع اهذهاثلش ادثتاع يىاثسيتانائ  اهيذثاثلر يلاثملناضيلااثليذياناضيلاوغيامراوأسي ما اتاب ي اثلفعيلااااااااااااا.

 .هوزثموثإلع م اباملنطيف احىتاأكبماثلتأريخال منطيف االاخي وامةااصلالألستاذاحمممااوثجلمعويثلايفا ا

   ورزازات بتابونت   7/4/1965من مواليد •
 الدراسة واملهنة

 حاصل على دبلوم السلك األول جامعي علوم بيولوجية جيولوجية•

ياة واألرض ملحق تربوي مكلف مب: املهنة • لوم احل رب ع ت  خ

 اجلمعويالعمل 
وتقلد مناصب متعددة  بتابونتعضو سابق جبمعية النادي الثقايف •

 يف تسيري اجلمعية 

  بوزازاتعضو مؤسس جلمعية اهلدف •
ورئيس اجلمعية لعدة  بتحناوت الركحعضو مؤسس جلمعية •

 واليات

 عضو مؤسس جلمعية كتاتيب التعليم االولي ورئيس لعدة واليات•

 لعدة واليات برتميكترئيس فضاء األسرة والطفولة  •

 والتنشيط الثقايف   لالعالم ورزازاترئيس فضاء •

 بورزازاتمدير املهرجان الوطين االول للمسرح •

كرة مدير امل• ب ة امل فول لط وي ل رتب يم ال  سنوات لعددةخ

 مدير مهرجان السينما والطفل لعدة دورات  •

 اليت اجنزها فضاء األسرة والطفولة املشارعمدير جمموعة من •

 

 جمال اإلعالم•
 مند تأسيسها ورزازاتمدير حترير صوت •
 : ورزازاتصوت  على منشط جملموعة من الربامج •

ريمساء ال/  التنامعيون   -شؤون حملية  -صدى اجلنوب  - خ
ساهم يف تغطية جمموعة من املهرجانات احمللية   -اماسي السمر 

 ,والدولية  واجلهوية
 ورزازاتمشرف على اجلريدة اإللكرتونية لصوت •



  فعاليات انطالق املؤمترات بقصر الشرفية املنصة عرفت عصرا الرابعة الساعة من ابتداء 2018 يناير من الفاتح مساء
  اإلعالميني مهد التعلم، على والصرب بالصرب والتعلم النضال منرب باملدينة الوليد املنرب هذا ،ورزازات لصوت السادسة الذكرى

  بفقرات احلاضرون واستمتع ، اإلقليمي اجمللس رئيس السيد يرتسها عديدة فعاليات األمسية هذه حظر باملنطقة،وقد
 :التالية الفقرات احلفل فقرات وتضمنت  األمسية

 ا2017خ لاسن ااورزثزثتعرضاأقوىاحلظاتاكوتا *

 هوزثموثإلع م اثألستاذاحمممااثجلمعويوثملناضلااباليف موفوقف اثحتفا ا*



 ورزثزثتتيفممياأعءا ا اقماكوتا *

ورزثزثتإ فا اثلشمع اثلسادس الصوتا*ا  



 2017تتويجاثلفائ يةا ا ائ ماثجلنوباثلشرق الإلع فا *

اااثلعاشرمادورهتاا اثلشباباثلصحف نيادورمارتأتإاثي  اثإلع فاجمالا اثملشتغ  اوخاك اثلشاب اثلطاقاتاتشج لا ارغب 

اااءا اتوس لا اورغب ا  ويااثمل تيفىاكوماملاومتاش اا2017اسن اخ لانشرهاامتاثليتالإلنتا اتاثملسابيف اهذهاختص ص

ااع ىاتس راكمااثلشرق ،اباجلنوباثي  اثإلع فااعال اتاكلا ومش ا  وياابعمثاتخمأاثألخرىاه اثملسابيف ااإماثلتنااس  

 ,ثلتباريامبجاالتام منياأساتذماأعءائ اابنيا ضمامتخصص اجلن اثلفرزاعم   اع ى

ثملرشح اثملشارعمعط اتاعةا  



 2017نتائجا ائ ماثجلنوباثلشرق الإلع فا
  :ثالع فاثملاتوب- 

حيني ايصبيبمااثلابوب الْي باااا"اثهللاعبمااإدكره ا : ثلرتب اثألوىل*

 " لَعبن  ًاع  ىاثلبِ ئَ 

إ  ليي ا ميييمماليفصييب اا"رشيي ماسيي  ماما :ثلرتبيي اثلاان يي *

 " ورزثزثتثملع م اثلتارخي  ابيف  ا… تاوريرت

ك يماهيوااا:ااتاا  لي اادرعي ا"ااعبوسحرابةا  :ثلرتب اثلاالا *

 " وضلاثمل ا راثالارييف 

سيان ازوثيياااا”اام ن …”تنغا"ا روازثيما  :ثلرتب اثلرثبع *
 يينماثلظيي فابالشييوثرعاتنتيفييلاجلييوثرارهبييااوتتيير اثملايياماااا

 " ثلعازب ثألفا”ااا م ”ل

نفايياتاثلبنيا اتشيوهاااا"ان هي ااثملنصيورااابيوا  :ثلرتب اثخلامس *

ا” زثكورمهمو ا
نفايياتاثلبنيا اتشيوهاااا"ان هي ااثملنصيورااابيوا  :ا:ثجلم يورا يائ اا

 ” زثكورمهمو ا

ااثإلع فاثملسموع-

حنييا رات م ييذا"ااأزنتييوعبييماثلاييباا  :ثلرتبيي اثألوىل*
ل مساماثخلءرث ا امسيامااا42حتتف ابالذكرىااورزثزثت

 " مصغرماه اثخلامس امةانوع ا

ثعتييمث ات م ييذاع ييىا"ااب ايياىعصييافا  :ثلرتبيي اثلاان يي *

 " أستاذهايع ماسجالاكرثم ار الاثلتع  مال وث   

 " ثليفاب  :انوماثلنسوم"اثشنوراا م ا  :ثلرتب اثلاالا *

  شاعراثليفصبات"ااباس اأي عبماثجل  لا  :ثلرتب اثلرثبع *
 Reportage sur " مخي شاثمسا ا  :ثلرتب اثخلامس *

les Confiseries d'Est ”ا

  شاعراثليفصبات"ااباس اأي عبماثجل  لاا:ا:ثجلم ور ائ ا



 ا:ثملرئ ثالع فا-
ثألييافاثملفتوحي الألنشيط اااا"ااؤزييومامجيالاا:اثلرتب اثألوىل*-

ا"عفاماثلايفاا  امبمرس اعامامابةا

ا"ثملمرس اثملوثي اوا"ااهوزثمحمفوظا:اثلرتب اثلاان  *

ا...وثمليوث ةااثحلير اا"ابيمواااأيي اثحلسنيا:ااثلرتب اثلاالا *

وثلتأةاامعاناماثحلر ا اغ اباح احير امماعي ااااثلاأتربنيا

ا"ثحلر اوتأةراثلساكن امةاعملااترم ا 

ادثتعيةاث موعي ااااربورتياصا"أييوباااتيورثرا:اثلرتب اثلرثبع *

ااورزثزثتابتازناخ ال  رب  اثإلقتصاديثلنفلا

إع م ييومايستاشييفوما"وعشييىاسييع ما"ا:اثخلامسيي ثلرتبيي ا*

ا"ثجلمال ارح  اع ىاامرزوك خبايااكحرث ا

 ا...وثملوث ةاثحلر ا"ابموااأي ثحلسنيا :ا:ثجلم ور ائ ا

اا:ثاللاتروينثإلع فا-
ا"ثل وفا ميما"اثلبصاارضىا:ااثلرتب اثالوىل*

واكييوتاا24ثلعييا اا-:ابيينيامناكييف ا:اثلرتبيي اثلاان يي ا*

اورزثزثت

 ورزثزثتكوتاا:ا:ثجلم ور ائ ا

اا:ثلصحف  ثلصورما-

ا"ثلصورمحميثا"اإخويمساا:اثلرتب اثألوىل*-

ا:بنيمناكف ا:ااثلرتب اثلاان  *-

ابرخوفوأيوبا”اوثقلاتع  مامر"ثلرح ماثلبصااعبما-

ا”مروثقلاتع  ما"ثلرح ماثلبصااعبما :ا:ثجلم ور ائ ا



اا رفامةاثملنظماثلشبابال صحف نياثجل وياثمل تيفىامةاثلعاشرماثلمورماثختتافامبناسب 

ااملاوبتعاوماتاا  ل ادرع ا   امةابمعما،اثلايفا اوثلتنش  الإلع فاورزثزثتااءا 

اابورزثزثتاوثإلتصالاثلايفاا اومميري اترم ا اومجاع الورزثزثتاثإلق  م اث   

ااثلفترما اوذلكا.ثلذثت نياوثألشخاصاثلفاع نياواثملؤسساتامةاجمموع اومبسامه 

 اشعاراحت ابورزثزثتا2018اينايرامةاوثلفاتما2017اد نربا30امابنياثملمتمم

 "ال تنم  اأساس  ارثاع اثي  اثإلع فا"
اااوتأ اثاتاوينااثجلبارماثجل ودابذلاع ىاثل مةامةاعيفمامنمادأباثلذياثمل تيفىاهذث

اااهباايءط لاثليتاثلاربىاوثمليفاكماثلغاياتاختمفامن ج  ،اإع م  امليفارب اوتفع  

 .ثال تماع  اوثلتنشئ اثي   ابالتنم  ايتع  امااوخاك اعموما،اثإلع ف

ااثليفرب،اإع فامنابراملاوثلفع  اوثلتوثك  اثلتأ اياأساسااييفوفاثمل تيفىاهذثاوألم 
اامب تمسناااإننااثلتنم  ،اجماالتاشىتا احموريادورامةاثملنابراهذهابااتيفوفاملااونظرث

اااثحل اخنا  ا،اباملم ا اثلشرق اثجلنوباثمل تيفى،منابراهامشاع ىانيث تمعاوةاهذث،

ااهذثاخطابناااثلوك  ال ج اتا،ونرالاثلو ةاإل  اايتوقاثليتاثلتنموي ااوثلروحاثإلع م 

اخاك اتفع   ااسبلاوكذثاثليفطاعاملذثاثلتنظ م  اثليفوثننيا اثلنظراإعادمام تمسني

 .اثليفربابإع فاثملتع  اشيف اا ا

 ا:ثلتال  ومةاموقعنااكفاع نيا اهذثاثليفطاع،اومةامنط  اا منااوحت   ناامليفتء اتاهذهاثليفوثننيانامةابعضابنودهااخاك اثملتع يف اباجلوثن ا

 ثليفطاعاوثليفطلاملاثالرجتال  اوثلعشوثئ  اامأسس ثلسع اثحلا ثال وزثرماإىلا•

 جتويماثليفطاعامةاخ لاثلمالال حترثا  اوثمل ن  ا•

 :ثجل اتاثلوك  امبيفترحاتناا اهذثاث الاومةاب ن ااتأخموإذانامةاثخلطوثتاثحلا ا انبتغ ابالا مي اأما

 وإع فاثليفرباكرثامامةاروثاماثالع فاثملوث ةاثملادفاثىلاثلتنم  ااثجلمعوياباالع فثالعترثفاثليفانوينا•
ثليفانوماام  م واا16ثليفوثننياثلتنظ م  اثلصادرماملاثإلمااناتاثملتاح ااإلع فاثليفرباملاضرورماتعج لاتعميلاثملادماام  م ضرورما•

 باملنطيف اثجل وي ملاخصوك  اا13/88

 ثلتفاااثجلماع اخل  اأااارااثع م  امبمع امتجمدماخمم التنم  اثجل  ا•

 عرباثلتاويةاثملستمراثي   نيتنم  اواتطويراقمرثتاثالع م نيا•

 خ  اث ازمام ن  اوامرثك اثلتاويةااباجل  ا•

 ثشرث اوسائلاثالع فاثي   ا اثملخططاتاثلتنموي اباجل  ا•

 بعنياثالعتباراخصوك اتاثجل  اااثألخم اتزنيلاهذهاثليفوثننياملااث ال  حتيف  اثلعمثل ا•

 ضرورماتاويةاوتأه لاثملشتغ نيا اث الالتما ن مامةاثكتساباثمل ن  اثليتاتتناس اوثليفوثننياثلتنظ م  ا•
اثالستش ارخاك اباملنا  اثلنائ  ،اإذامةاثحل ماأماتيفارماموثردهاامباايتواراع  ااثملرك امةاارصااثجلمعويدعمامنابراثليفرباوثإلع فا•

 .وثلتسوي ا
ميفارب اتنصفا،إذاتعماهذهاثملنابرامنربامةاالاااتفع لثكمااوحيفيفاامةاجترب ااييفتء اراومااوتامنيامااأنتجااإع فاثليفرب،اإستامارضرورما•

 .منرباملماوإذثع امةاالاإذثع املماوقنامامةاالاقناماملم

 قادريةاع ىاتيف  ماجترب اثليفرباوثلنظراإل  اامةازثوي اإجياب  ابملاثلنظرماثلفوق  اامسؤولنيوو ن اااع ىاثخت ارااو  وياثحلرصاحم  اا•
ااثجلمعويم ن  اأواأخرىاخاك ابإع فاثليفرباتءمةال مشتغ نياحيف ما اثالنتما اوتنصماجتربت ماثمل ن  اونءاملماابطائ ضرورماإكمثرا•

 .وحرك ماع ىاثالستمرثراوثملوثظب 
كمااالبماأمانشاامةاباباثلتوثكلاأماتء   اثخلناقاع ىاهذهاثملنابراوحجب ااعةاثملمارس امةاشأنااأمايفرزاأمنا ااثخرىابمي  اوهج ن ا

 .تعملاع ىاختري اثألس اأكاراثااختمفاثلغاياتاوثمليفاكم
،انسعىامةاخ لااإىلاترس خاةيفاا اثلتوثكلاوثحلوثراوثلبنا اامةاابورزثزثتل صحف نياثلشبابااثجل ويثمل تيفىااعشاري إماليفا نااهذثا ا

 .وثلمهيفرث   اأ لاغاي اوثحمماوه اثلرق ابو ننااثحلب  اإىلامصافادولاثحلمثة ا
 2017اد نربا31بتاريخاابورزثزثتحررا

 .اثلصحاا اممون اوا اثإلع م  اباملنابراثخلاك اثليفانون  ام  ثمل اشأما 




