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إنى انطيذ :انثقاني يىضف
رئيص يؤضطة دمحم انطادش نهُهىض تاألعًال
االجتًاعية نهترتية وانتكىيٍ
انرتاط
انًىضىع :األونىية انتاية نُطاء ورجال انتعهيى وأضرهى في يراكس االصطياف "زفير" واالتقاء عهى انطاتع
االجتًاعي نكم خذيات انًؤضطة وتعًيًها في يختهف انًُاطق.
تحية وضاليا وتعذ،
تاعى انًكرة انٕطُي نهجايؼح انٕطُيح نهرؼهيى - FNEانرٕجّ انذيًمشاطيَ -زكشكى أٌ لطاع انرؼهيى ػشف ذأخشا في إحذاز ٔإَشاء
يؤعغح ذٓرى تاألػًال اال جرًاػيح نُغاء ٔسجال انرؼهيى ٔأعشْى يماسَح تجم لطاػاخ انٕظيفح انؼًٕييح ٔانًؤعغاخ انؼًٕييحٔ ،..سغى
رنك ،اعرثششخ انشغيهح انرؼهيًيح تؼذ إحذاز يؤعغح دمحم انغادط نهُٕٓض تاألػًال االجرًاػيح نهرشتيح ٔانركٕيٍ عُح  ،2001تأيم
ذحغيٍ انظشٔف االجرًاػيح نُغاء ٔسجال انرؼهيى ٔكم انؼايهيٍ تانمطاع يضأنيٍ ٔيرماػذيٍ ٔأتُائٓى ٔأعشْى ٔػائالذٓى.
ٔيغ األعف ،فشغى إَشاء انًؤعغح تاالػرًاد ػهٗ يُح انًانيح انؼًٕييح ٔاَخشاطاخ َغاء ٔسجال انرؼهيى ،فمذ ٔلغ ذأخش كثيش في
يشاسيغ ػذيذجٔ ،تاألعاط انًشاسيغ انًرؼهمح تاالصطيافٔ ،ػهٗ سأعٓا انًشكثاخ انغياحيح ،خصٕصا تؼذ ٔفاج سئيغٓا األعثك يضياٌ
تهفميّ ػثذ انؼضيض.
ٔ فيًا يرؼهك تانًشكثاخ انغياحيح "صفيش" ،فشغى تذء انؼًم تانًشكة انغياحي تًشاكش تذايح  2018تطالح اعريؼاتيح  700عشيش
ٔفرح انًشكة انغياحي انجذيذ تانجذيذج في أتشيم  ،2021فئٌ طهثاخ االعرفادج يًُٓا ذفٕق تكثيش انؼشٔض ،يغ ذغجيم غالء أثًُح
خذياذٓأ ،انري ذرجأص طالاخ انًُخشطيٍ ٔانًُخشطاخ ،كًا أَٓا ذؼرثش األغهٗ تؼاللح يغ خذياخ اجرًاػيح يؼًٕل تٓا تًؤعغاخ
األػًال االجرًاػيح نمطاػاخ أخشٖٔ ،صيادج ػهٗ ْزا ،يرى ذفٕيد فشص إلايح َغاء ٔسجال انرؼهيى ،انًُخشطيٍ األصهييٍ تانًؤعغح ،في
ْزِ انًُرجؼاخ انغياحيح نـ "صتُاء" خاسج لطاع انرؼهيى ،يًا خهك انرزيش ٔاالعرياء نذٖ انؼذيذ يٍ َغاء ٔسجال انرؼهيى كإَا يًٌُٕ انُفظ
تاالصطياف ْزا انصيف تئحذٖ يُرجؼاخ "صفيش" نكٍ يرى سفط طهثاذٓى.
ٔتانُغثح نهًُح انًخصصح ألتُاء انًخشطيٍ ٔانًُخشطاخ انحاصهيٍ ػهٗ شٓادج انثاكهٕسيا ،فششٔط انحصٕل ػهيٓا حشيد انؼذيذ
يٍ االعرفادج يُٓا ،في حيٍ يؤعغاخ األػًال االجرًاػيح نمطاػاخ أخشٖ ذٕعغ ٔػاء االعرفادج (حزف ششط انحصٕل ػهٗ ييضج حغٍ
جذا )...تم في لطاع انصحح ذى ذؼًيًٓا ػهٗ جًيغ انُاجحيٍ ٔانُاجحاخ.
ٔ تخصٕص انرُمم ،فاالذفاليح انًثشيح يؤخشا يغ انغكك انحذيذيح تٓا ذشاجغ يماسَح يغ االذفاليح األٔنٗ ،كًا أٌ االعرفادج يٍ يثم
ْاذّ االذفالياخ ال ذشًم جًيغ يُاطك انًغشب ،يًا يغرهضو ػمذ اذفالياخ ٔششاكاخ يغ ششكاخ نهُمم ال ذغطيٓا انغكك انحذيذيح.
تُاء ػهٗ يا عثك ،فئَُا في انجايؼح انٕطُيح نهرؼهيى َ ،FNEذػٕكى إنٗ اإلتماء ػهٗ انطاتغ االجرًاػي انصشف نكم خذياخ
انًؤعغح ٔنكم انًثادساخ ٔ"انًشاسيغ"ٔ ،كزنك ذؼًيى االعرفادج يٍ كم خذياخ انًؤعغح نرغطي جًيغ جٓاخ ٔيُاطك انًغشب.
وفي األخير تقثهىا أصذق يشاعرَا ،وانطالو.
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