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ىٌلل موضؼية ال س خاذ" أ ل أ م دي"خامؼة غرصية دون اخلروج من هظام  وا   

 ىذه يه اخلعوط امؼريضة خملعط معل كعاع امخؼومي امؼايل
 

 
 

وّخو وزير امخؼومي امؼايل وامبحر امؼومي، مشس ادلين شيذور، ثؼواميت ضارمة ملدراء مؤسسات امخؼومي امؼايل 

واملدير امؼام دليوان اخلدمات اجلامؼية واملدير امؼام نوبحر امؼومي وامخعوير امخكنومويج مخنفيذ خمعط معل املعاع 

ظار خمعط معل احلكومة، واذلي حيمل يف ظياثو مرشوع منوذيج جلامؼة  دون اخلروج من ” غرصية“املدرج يف ا 

غفال موف جسوية وضؼية ال س خاذ اجلامؼي املينية والاحامتغية” أ ل أ م دي“هظام   .مع ا 

ىل امدشجيع ػىل ثعوير أ كعاب الامذياز ابمرشاكة مع   وهيدف خمعط معل كعاع امخؼومي امؼايل وامبحر امؼومي ا 

املؤسسة وىذا مضن امخخططات املامتش ية مع امخعور امؼايل نوخكنوموحيات واملين ومع حاحيات الاكذطاد اموظين، 

مع حتسني جناػة حومكة اجلامؼة وثفذحيا ػىل احمليط اموظين وادلويل من خالل حتديد هماهما مضن دفاحر رشوط 

واحضة ومكيفة مع احلاخات اموظنية ، فضال غن املبارشة يف مراحؼة خارظة امخكوين يف امليادين وامفروع نومتكني 

 .من موامئة ادلروس مع احلاخات الاكذطادية والاحامتغية ومع مذعوبات امخأ ظري واملنشأ ت ال ساس ية
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وركز خمعط معل املعاع ػىل أ مهية ثؼزيز فوسفة ال خالكيات وال دبيات املينية كطد حمثني امثلة بني خمخوف 

امفاػوني يف اجلامؼة، ورد الاغخبار مطورة اجلامؼة وثؼزيز احرتام امؼمل، مع حمثني اموظائف وثؼزيز الاخذطاضات 

وشاء جلان  امبيداغوحية وامبحر ػىل مس خوى ثنظمي مؤسسات امخؼومي امؼايل مع حتسني وضؼيا، حير سيمت ا 

 .بيداغوحية وظنية حسب امشؼب

من خالل حتويل مسار امبحر امؼومي يف اجلامؼات ” ثؼومي اذلاكء الاضعناغي”ويربز من خالل اخملعط امخوخو حنو

وحكييف امخخططات مع حتوالت امؼرص امخكنومويج، حير مت امخأ كيد ػىل امهية ثوحيو اجلامؼة حنوهمن املس خلبل 

ىل امخحوالت امكربى الاكذطادية 2.0وثؼومي اذلاكء الاضعناغي واهرتهيت ال ش ياء وامعب احلدير  ، ابال ضافة ا 

 .واجليوس ياس ية وامروبوثية وامخمنية امبرشية املس خدامة وامخحول امعاكوي امرضوري نوخخوص من امخبؼية نومحروكات

رمغ لك املعامب ملراحؼخو وامخخًل غنو هنائيا، ” أ ل أ م دي“ومن خالل اخملعط يظير خويا الاس مترار يف هظام 

دراج حكوين امليندسني يف مس خوى  فامي خيص بؼظ امخخططات يف امؼووم ” أ ل أ م دي“حير سيمت امؼمل ػىل ا 

امخلنية وامخكنوموحية، مع مراحؼة خارظة امخكوين، وثعوير امبحر امؼومي وامخكنومويج وحمثني منخج امبحر بناء 

ػىل امعوب وغلود امبحر من ظرف اجلامؼات ومراكز امبحر مع املؤسسات الاكذطادية وىذا من أ خل جسويق 

وشاء مؤسسات خاضة هبم  املؤسسات يف شلك مؤسسات ضغرية ومذوسعة مدشجيع امعوبة وامباحثني ػىل ا 

 .”املؤسسات امناش ئة“

ػادة ثنظمي منظومة اخلدمات اجلامؼية همتكني امعامب من  وفامي ركز خمعط معل كعاع امخؼومي امؼايل ػىل مراحؼة وا 

يواء وامنلل واال ظؼام، مخحطيل ػومي حيد مع حركية امرايضة اجلامؼية  ظار مؼييش كرمي وذو حودة من حير اال  ا 

وامثلافة امؼومية واجلامؼية ومضاغفة وس بة املنح اجلامؼية يف اخلارج ورفع مس خوى املبادالت اجلامؼية ومعوية امخامة 

بني اجلامؼات، مت ثغييب لكي موضؼية ال س خاذ اجلامؼي املينية والاحامتغية ومل يمت اال شارة ل ي مساغي ال ػادة 

 .مراحؼة ال حور واملاهون ال سايس نوباحر وال س خاذ

  

ميام بوزوجي  ا 


