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المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة ،تلمسان
أثلدم في اإلاستهل بأصدق عبازات الشكس والحلدًس لكل مً أسهم في حسً سير وثىظيم هرا الللاء

ولم

ًدخسوا أي جهد في ذلك ،وكرا بثحية عسفان لجميع هلاط ازثكاش العىىهة الرًً حسصىا على اإلاشازكة،
خاصة في أشغال ا لىزشات الحكىٍيية التي ثم بسمجتها لحمكينهم مً الححكم الجيد في إجساءات الخسمية
والتركيم وطمان جاهصيتهم الحخظان حعميم املشسوع على املسخىي الىطني في شقه املخعلق بسقمنت
قىاعد بياهاث العنىهت.
كما ال ًفىثني أن أحيي جميع أعظاء اللجىة الىطىية للعىىهة كل باسمه وبصفحه على محابعتهم اإلاىحظمة
إلاجسٍات اإلاشسوع الىطني وعلى جعاونهم في ثصوٍدها بمخحلف ألاطس والدعائم الالشمة لحجسيده في أزض
الىاكع وزفع مخحلف الححدًات والصعىبات.
أزجى أن هرا الللاء الحلييمي ما هى إال أزطية أولى جسمح بالحىاصل اإلاسحمس والدائم مع هلاط الازثكاش بما
أنهم الفاعلين السئيسيين في ؤلاشساف على هرا اإلاشسوع ،بالحيسيم مع مخحلف اإلاصالح الىالئية والبلدًة،
والري ًخبع ال محالة خالل نهاًة السىة الجازٍة،

بأًام إعالميت ًخم جنظيمها على مسخىي بعع

الىالًاث النمىذجيت والتي جخصص أساسا لعسض مفصل وشسح ملحخىياث الدليل إلاجسائي الري
وطع جحذ جصسفنم ولرا بدوزاث جدزيبيت في مجال اسخعمال لىحت القيادة ملخابعت الدسميت
والترقيم على طىء الدليل الاسخخدامي الري هى بحىشجنم.
البد كرلك الحىىٍه بالجهىد التي برلها أعظاء الخلية العملياثية لىالًة وهسان ثحد إشساف السيد والي
الىالًة ،في اهحاج ما ًلازب  100.000عىىان زسمي وهى ألامس الري ًيبغي الىكىف عليه بجدًة في ثثمين
ثلك اإلاكخسبات والخبرات الىطىية واإلاحلية ،خاصة في اسحخدام ثكىىلىجيات زكمية مالئمة في ثصميم
بىابة جيى-مكاهية السحغالل اإلاسجع الىطني للعىىهة ،وهي الحجسبة ألاولى مً هىعها على اإلاسحىي الىطني،
أكيد أنها مسحلة ثجسٍبية ولكً أزطية صلبة ثلحض ي ثظافس جميع الجهىد ألخرها بعين الاعحباز في إطاز
زؤٍة مسحلبلية للمشسوع الىطني للعىىهة.

الحجسبة السائدة التي ثم الشسوع فيها على مسحىي والًة وهسان بمثابة همىذج ٌسححم الحثمين والحعميم
على جميع بلدًات الىطً وسيحم بهرا الصدد الخفنير في العمل باالسدناد إلى هفس املناهج وألاساليب
التي أثبدذ هجاعتها على مسخىي بلدًاث الجصائس العاصمت خالل الثالثي ألاول من سنت .2023
باليسبة للحطبيلات اإلاعلىماثية التي ًمكً الاعحماد عليها

في جصويد البىابت الجيى-مهاهيت ببياهاث

العنىهت وليفياث اسخغاللها وفق همىذج اقخصادي محدد ،فإن اللجنت الىطنيت للعنىهت سخعمل على
إشساك جميع الشسماث الناشئت وحاملي املشازيع في جطىيس حلىل مبخنسة لىطع العنىهت في خدمت
الخنميت املحليت ،وعلى الخعاون مع جميع الهيئاث والقطاعاث واملخعاملين الاقخصادًين لخثمين املسجع
الىطني للعنىهت واعخماده في جحسين مخخلف الخدماث العمىميت.
على طىء الحىصيات التي ثم عسطها خالل اليىم الافححاحي والتي ثسمي إلى ثىفير آلاليات وؤلامكاهات
الالشمة لحجسيد اإلاسجع الىطني للعىىهةً ،حسص كطاعىا الىشازي على وطع خطت عمل بالخعاون مع
جميع أعظاء اللجنت الىطنيت للعنىهت والتي سيرجنص مصمىنها السيما على:
 جحظير الخدابير الالشمت لخعميم ججسبت وهسان على مسخىي بلدًاث والًت الجصائس العاصمت؛ الخفنير في إعداد أطس حعاقدًت وشسالت مع الهيئاث املخخصت السيما في مجال زقمنت قىاعدبياهاث العنىهت وجبسيط إجساءاث الدسميت والترقيم؛
 جنصيب فىج عمل ًظطلع بالجىاهب القاهىهيت والخنظيميت لدسيير بياهاث العنىهت؛ -طبط الاسهاماث الاقخصادًت والاجخماعيت للمسجع الىطني للعنىهت بإشساك جميع املخخصين.

ًكىن لىا بحىل هللا مىعدا آخس خالل ألاًام ؤلاعالمية التي ًحم ثىظيمها خالل نهاًة السىة الجازٍة والتي
سحكىن اهطالكة حليلية لحعميم مشسوع العىىهة ودائسثىا الىشازٍة ثبلى ثحد ثصسفكم إلاسافلة اإلاكلفين
بالعىىهة على جميع اإلاسحىٍات ،السيما في اسحلبال الاوشغاالت والصعىبات والاكتراحات ،وثجدون بهرا
الخصىص اإلاعلىمات الظسوزٍة محىفسة على مسحىي اإلاىكع السسمي لىشازة الداخلية والتي ثخص جميع
الترثيبات والحدابير التي ثم اثخاذها وكرا اإلاداخالت واإلاححىٍات البيداغىجية التي ثم إللاءها خالل هرا
الللاء.
تحاتي الخالصت للجميع وبالتوفيق فيما تبقى من انجاسه في هذا اإلطار.

