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 يٍ انُقبثبد انزعهيًيخ انخًس األكثش رًثيهيخ ثبنًغشة FNEخ انىطُيخ نهزعهيى انجبيع
 wftucentral.orgدونخ.  530يهيىٌ عبيم ثـ  501انًًثم نـ  FSMعضى ارحبد انُقبثبد انعبنًي  FNEانجبيعخ انىطُيخ نهزعهيى 

 

 :يًقشاطيانزىجه انذ FNE شكيت، انجبيعخ انىطُيخ نهزعهيىثًُىسى ىصيش انفي نقبء يع 
 الجزيبص يجبسيبد انزىظيف ثبنزعهيى؛ "ويب رحذ سُخ 30"ورطبنت انىصاسح ثسحت ششط  رحزج ثقىح -5

 فئبرهى؛ ثبنزسشيع ثحم يشبكم َسبء وسجبل انزعهيى ثكم هًبزطبنججذد يروهحكىيخ وانىصاسح نكبيهخ حًم انًسؤونيخ رُ -2

ثيٍ انىصاسح  2025ش دجُج 5َىَجش يع انىصاسح واجزًبع األسثعبء  22عقذ اجزًبع االثُيٍ  :خجش ثبالرفبق عهىرُ -3
 دجُجش 7ع وصيش انزشثيخ انثالثبء انزُسيقيخ انىطُيخ نألسبرزح انًفشوض عهيهى انزعبقذ؛ واجزًبع ي وانُقبثبد ويًثهي

 2222ََٕبز  24بء ربؼاأل ،انزببغ
ٍت ٔانخؼهٍى األٔنً ٔانزٌبظت رفمت نٕسٌز انخزبٍت انٕغُ ، بًمز انٕسارة ببنزببغ، اجخًبع2222ََٕبز  23كًب كبٌ يمزرا اَؼمذ، ٌٕو انثالثبء 

بببث ػعٕي دٌٕاَّ ٔانكبحب انؼبو نمطبع انخزبٍت ٔانًذٌز انًزكشي نهًٕارد انبشزٌت ٔيسبػذِ ٔانًكهف ببنخٕاصم ببنٕسارة، كًب دعز يًثهٕ انُم

 انخٕجّ انذًٌمزاغً. FNEٍى انخؼهًٍٍت انخًس ٔيٍ بٍُٓى انزفٍمٍٍ اإلدرٌسً ػبذ انزساق ٔانسببػً أدًذ ػٍ انجبيؼت انٕغٍُت نهخؼه

انمبظً بذزيبٌ دبيهً انشٓبداث انذٌٍ نٓى ٕسارة انلزار خٍَّى ػهى االجخًبع يُذ انبذاٌت  ،انًذذد سهفب األػًبل خبرج جذٔل ،ٔكًب كبٌ يزحمبب

حكبفؤ حًس فً انؼًك سُت ٔألم"  32نًٍ ْى فً سٍ "يؼبٌٍز اَخمبء إنى جبَب فًب فٕق، يٍ اجخٍبس يببراة االنخذبق ببنٕظبئف انخؼهًٍٍت،  32سٍ 

، بغط انُظز ػٍ حُٕع انشؼب ٔانخخصصبث ٔانخؼهٍى انؼًٕيً ٔانخصٕصً..أيٕر غٍز يٕظٕػٍت يٍ لبٍم يٍشة انببكبنٕرٌب ٔاإلجبسة بانفزص 

ببنخزاجغ ػٍ ْبحّ انمزاراث اإللصبئٍت فمذ بمً ٔسٌز انخزبٍت، ٔيطبنبخُب ٔرغى حذخالحُب ٔإنذبدُب  ..ٔدزيبٌ انؼبيهٍٍ فً انخؼهٍى انخصٕصً ٔغٍزِ

 .2222دجُبز  22َٕبز نًببراة  29انصبدر فً إػالٌ األكبدًٌٍبث ٌٕو  "االَخمبء األٔنًؼب ػٍ يٕلف انٕسارة ٔ"يغ األسف، يذاف  

 وثعذ رنك رى فزح انُقبش األوني حىل جضء يٍ انًهفبد انعبنقخ ورى رسطيش يب يهي:

 ؛ٍٓبػه ٔاالحفبقٕار ، ػهى غبٔنت انذانخزبٕي دارة انخزبٌٕت ٔانخٕجٍّ ٔانخخطٍػيشبرٌغ انًزاسٍى انخبصت بفئخً اإليعبيٍٍ  ٔظغ -2

 دبيهً انشٓبداث، ٔانًكهفٍٍ خبرج سهكٓى، ٔدبيهً انذكخٕراِ ٔانًسبػذٌٍ انخمٍٍٍُ ٔانًسبػذٌٍ اإلدارٌٍٍ؛يهفبث: انخسزٌغ ببنذسى فً  -2

 ؛2222: انذسى انمزٌب فً إَٓبء انًشزٔع ابخذاء يٍ ٌُبٌز ً انخبص بًٕظفً انٕسارةيشزٔع انُظبو األسبس -3

بٍٍ انٕسارة ٔانُمبببث انخؼهًٍٍت  2222دجُبز  2األسبحذة ٔانًهذمٍٍ انًفزٔض ػهٍٓى انخؼبلذ: حى االحفبق ػهى ػمذ اجخًبع األربؼبء يهف  -4

 ٍٓى انخؼبلذ؛انخًس ٔيًثهٍٍ ػٍ انخُسٍمٍت انٕغٍُت نألسبحذة انًفزٔض ػه

انخً حعبػ انؼاللت بٍٍ انٕسارة  223انًذكزة رلى  االحفبق ػهى انذٕار انًُظى ٔانًُخظى نطزح يخخهف انًهفبث ٔانذسى فٍٓب ٔحفؼٍم -5

 ٔاإلداراث ٔانُمبببث يزكشٌب ٔجٌٕٓب ٔإلهًٍٍب يغ حذٍٍٍ انًذكزة ػُذ االلخعبء؛

ببالخخٍبر ٔااليخذبٌ  فً انسهى انًبنٍت نهخزلٍبثٔبنخسٌٕت اإلدارٌت بانخسزٌغ  ػهى انؼًمبنخُسٍك يغ انذكٕيت ٔبانخشاو اإلدارة ٔانٕسارة  -6

 ؛(يفخشٍٍ، يبزسٌٍ..) ٔانخزلٍت فً انزحب ٔحغٍٍز انًُطمت ٔانًخأخزاث انًبنٍت نجًٍغ انفئبث انًًُٓ ٔحغٍٍز اإلغبر

يغ ٔسارة انخزبٍت انٕغٍُت ٔانخؼهٍى األٔنً انخٕجّ انذًٌمزاغً ٔبؼذ حمًٍٍّ نهمبءاث األخٍزة  FNEإٌ انًكخب انٕغًُ نهجبيؼت انٕغٍُت نهخؼهٍى 

 :2222أكخٕبز  25ٔانزٌبظت يُذ 

انذي اَطهك  ظذا ػهى انًسبر ،فً االسخفزاد ببنمزاراث انخً حٓى لعبٌب انشأٌ انخؼهًًٍٔإداراحٓب سخُكز اسخًزار ٔسارة انخزبٍت انٕغٍُت ٌ (2

 ٌٔجذد ؛2222دجُبز  22نٍٕو  ببنخؼهٍى ػبيب كشزغ الجخٍبس يببراة انخٕظٍف ببنؼمذة 32ببسخئُبف انذٕار انمطبػً، ٔآخزْب لزار حسمٍف انسٍ فً 

ًُذذدانٕسارة انذكٕيت ٔرفعّ لزار   ٓب؛انخزاجغ انفٕري ػٌُٔطبنب  2222ََٕبز  29هشزٔغ االلصبئٍت انًذرجت فً إػالٌ ن ان

ٔانٕسارة بعزٔرة االسخجببت انفٕرٌت نهًطبنب انؼبدنت ٔانًشزٔػت نهشغٍهت انخؼهًٍٍت ػبيت ٔبجًٍغ فئبحٓب: احفبق أبزٌم انذكٕيت  ذكزٌ (2

انخكٌٍٕ، ٔإديبج انًفزٔض ػهٍٓى انخؼبلذ ٔحهبٍت  ٔانذرجت انجذٌذة ٔانًبزسٌٍ( ٔانخؼٌٕط ػٍ 2229: )انخؼٌٕط ػٍ انًُبغك انُبئٍت يُذ 2222

مٍٍٍُ ٔانًسبػذٌٍ اإلدارٌٍٍ، ٔأغز اإلدارة انخزبٌٕت ببإلسُبد ٔانًخصزفٍٍ انخزبٌٍٍٕ )يشأنٍٍ ٔيخذربٍٍ(، ٔانًهذمٍٍ انخزبٌٍٍٕ يطبنب انًسبػذٌٍ انخ

ٍٍ ٔيهذمً اإلدارة ٔااللخصبد، ٔأغز انخٕجٍّ ٔانخخطٍػ، ٔدبيهً انشٕاْذ )يبسخز ٔيُٓذسً انذٔنت ٔإجبسة ٔغٍزْب( ٔانذكبحزة، ٔظذبٌب انُظبي

، ٔدبيهً انشٓبداث ظذبٌب 9، ٔانشَشاَت 22ٔانًمصٍٍٍ يٍ خبرج انسهى ٔانذرجت انجذٌذة، ٔانشَشاَت  94ٔ 93( ٔفٕجً 2229أبزٌم  25)احفبق 

بكم فئبحٓى، ٔانؼزظٍٍٍ ٔيُشطً انخزبٍت  انًذزٔيٍٍ يٍ اجخٍبس انًببرٌبث، ٔانًبزسٌٍ ٔانًسخبزسٌٍ ٔانًذرسٍٍ 2224-2223انخؼسفبث اإلدارٌت 

يذرست.كى، ٔانًفخشٍٍ ٔيسٍزي انًصبنخ انًبدٌت ٔانًبنٍت، ٔانًكهفٍٍ خبرج إغبرْى، ٔببلً األغز انًشخزكت )انًُٓذسٍٍ ٔإدارًٌ ذرسً انًذيجٍٍ ٔي

ة ًٍٍت نٕسارٔانخمٍٍٍُ ٔانًخصزفٍٍ ٔانًذزرٌٍ(، ٔاألسبحذة ٔاإلدارٌٍٍ انؼبيهٍٍ بًخخهف يزاكش انخكٌٍٕ ٔبًخخهف اإلداراث انًزكشٌت ٔانجٌٕٓت ٔاإلله

انًؼفٍٍٍ، ٔانًخمبػذٌٍ، ٔيزبٍبث ٔاإلدارٌٍٍ  نً، ٔأسبحذة انهغت انؼزبٍت ٔانثمبفت انًغزبٍت بأٔرٔبب، األسبحذة انًزسبٍٍ ٔاألسبحذةٔانخزبٍت ٔانخؼهٍى األ

 ؛…إغؼبؤيزبً انخؼهٍى األٔنً ٔػًبل انذزاست ٔانُظبفت ٔانطبخ 

 فٕف يٍ أجم حذمٍك انًكبسب ٔانذفبع ػٍ انخؼهٍى انؼًٕيً ببالدَب.ٌذػٕ سبئز َسبء ٔرجبل انخؼهٍى إنى انخؼبئت ٔحٕدٍذ انص (3
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