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 بالغ صحفي

 زشٔد بً املدتاز ّعبد العظٔه الهسّج

 مع اليكابات التعلٔنٔ٘ األنجس متجٔلٔ٘ يف لكاٛ 

 
اللكاٛ مع اليكابات التعلٔنٔ٘ األنجس متجٔلٔ٘ ،  ّشٓس الرتبٔ٘ الْطئ٘ ّالتهًْٓ املَين الطٔد زشٔد بً املدتاز  اعترب

 ّلتْحٔد اليظسٗ حْل املطأل٘ التعلٔنٔ٘. الضتشساف مطتكبل امليظْم٘ الرتبْٓ٘، ابْاب األملفسص٘ تازخئ٘ تفتح 

إىل جاىب الْشٓس امليتدب لدٚ ّشٓس الرتبٔ٘ الْطئ٘ ّالتهًْٓ  4172ٓيآس  71 اجلنعْ٘ٓو   خالل تسؤضُ أندّ

 املبادئب العنلاٍنٔ٘   علٙ ،للكاٛ مع اليكابات التعلٔنٔ٘ اخلنظ األنجس متجٔلٔ٘ ،ٔه الهسّجاملَين الطٔد عبد العظ

 .حرتاو الّزّح العنل ّاالشفافٔ٘ ّالجك٘ املتبادل٘ ّاليت مً أٍنَا   الهفٔل٘ بتطْٓس العالق٘ بني اإلدازٗ ّاليكابات األضاضٔ٘

، تيطلل مً اخلطاب امللهٕ ل  طسٓك٘ العنل اليت جيب اىتَاجَا إلزضاٛ حْاز بياٛ ّفعال إٌالطٔد الْشٓس  قالّ

أٌ ٓضبح احلْاز بني الْشازٗ ّاليكابات ، يف أفل ّتطعٙ إىل تستٔب األّلْٓات ّالكغآا حبطب أٍنٔتَا   0202غشت  02

 . شمئ٘ مغبْط٘ ٗحْازا عادٓا ّصسحيا بأجيد

إىل ذبنل مجٔع األطساف مً حهْم٘ ّشسناٛ اجتناعٔني ّفاعلني ٔه الهسّج ّمً جَتُ دعا الطٔد عبد العظ

مً أجل  ،تعامل مع ٍرِ الظسفٔ٘لليف طسٓك٘  يف الظسفٔ٘ االضتجيأٜ٘ اليت متس بَا امليظْم٘ الرتبْٓ٘، ّالتفهري  املطؤّلٔ٘

  ملْاجَ٘ التخدٓات ّدباّش الْععٔ٘ احلالٔ٘ للنيظْم٘. بياٛ ميَجٔ٘ مبكازب٘ تشازنٔ٘ ّبإزادٗ يف التػٔري

خالل ٍرا اللكاٛ الرٖ جسٚ حبغْز الطٔد الهاتب العاو للْشازٗ ّاملدٓسًٓ املسنصٓني ، مياقش٘ ملفات تتعلل مت ّ 

ْظفني املستبني يف بالرتقٔ٘ بالشَادات ّحاملٕ اإلجاشٗ ّاملاضرت ّالدناتسٗ العاملني بالكطاع ّاألضاترٗ املربشًٓ، ّّععٔ٘ امل

 الطله التاضع .ننا مت يف ذات الْٔو دزاض٘ ضبل االزتكاٛ باحلْاز االجتناعٕ علٙ املطتْٚ املسنصٖ ّاجلَْٖ ّاإلقلٔنٕ.

ّشهل اللكاٛ مياضب٘،  جدد فَٔا الطٔد زشٔد بً املدتاز التأنٔد علٙ مْقف الْشازٗ بإجساٛ املبازاٗ املَئ٘ 

اىطجاما مع زّح الكاىٌْ الرٖ ٓيط علٙ أٌ ال تْظٔف أّ تسقٔ٘ بدٌّ مبازاٗ،  ّعلٙ متدٓد  اخلاص٘ بالرتقٔ٘ بالشَادات ،

 ، لفطح اجملال ملً فاتَه ّعع ملفاتَه يف اآلجال احملددٗ . 4172فربآس  71تازٓذ إجساَٜا إىل غآ٘ 

صالح امليظْم٘ الرتبْٓ٘ بتبادل ّجَات اليظس حْل إ  ٓيآس اجلازٖ، 71الطبت ّتْاصلت أشػال اللكاٛ  طْال ْٓو 

اليت مل تكف عيد حدّد التشدٔط ّالهشف عً االختالالت ّاليْاقط،  بل تعدتَا إىل تكدٓه املداخل األضاضٔ٘  لتخكٔل 

 التخْل امليشْد ّنرا اآللٔات ّاالقرتاحات العنلٔ٘ لليَْض بالكطاع.

ل اليكاش خبضْظ الكغآا اليت مت بتعنٔاألّىل ، عَد إىل ثالث٘ جلاٌ مشرتنّ٘ أضفس اللكاٛ  عً تهًْٓ 

تداّهلا ّنرا الكغآا املتبكٔ٘ مً جدّل األعنال ّعسض خالصاتَا علٙ اللجي٘ املْضع٘ ،ّذلو اضتيادا إىل خالصات اللجً 

 ىظاو أضاضٕ  جدٓد ملْظفٕ الْشازٗ إعداد خبضْظمً أجل بلْزٗ اقرتاحات  جلي٘ ثاىّٔ٘املْعْعاتٔ٘ احملدث٘ ضابكا  ، 

اصالح ميظْم٘ الرتبٔ٘ مكرتحات خبضْظ مَنتَا االىهباب علٙ صٔاغ٘  ثالج٘جلي٘ ، باإلعاف٘ إىل ّمٔجام شسف املَي٘ 

 ّالتهًْٓ.

 
 


