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 وجهات نظر حول مزيد من التعزيز والتوحيد لعمل مراكز التعليم والتدريب المهني

ذاتية الحكم، ولجنة الشئون السياسية والقانونية بكافة  الكازاخيةالشئون السياسية والقانونية بالحزب في محافظة إيلي  إلى لجنة

 المحافظات والواليات والمدن: 

فإن التدبير  االستقرار،حرب واحدة" لمكافحة اإلرهاب والحفاظ على  معارك فيفي صراع "المالكمة المختلطة" و "الثالث 

لمجاني على المهارات المهنية للموظفين الرئيسيين. على التعليم والتدريب ا هو التركيزاالستراتيجي والحاسم وطويل األجل 

الحكم الذاتي، ولمزيد من التعزيز  بإقليملكي يتسنى التطبيق الدقيق لترتيبات اتخاذ القرارات ذات الصلة من قبل لجنة الحزب 

(، ولضمان السالمة التامة والتوحيد لعمل مراكز التدريب على المهارات المهنية )يُشار اليها فيما بعد باسم  "مراكز التدريب"

لموقع التدريب، وتحسين نوعية وكفاءة التعليم والتدريب، وتحقيق أقصى قدر من التعليم، والحفاظ على الموظفين الرئيسيين 

وحمايتهم، وتعزيز االستقرار االجتماعي واالستقرار طويل المدى في شينجيانغ، استنادا إلى القوانين واللوائح ذات الصلة 

 السابقة بشأن التعليم والتدريب، لكل هذا نرفع مرة أخرى وجهات النظر التالية:  االرشاداتمن  12ا إلى المادة واستناد

 أوال، التأكد من أن موقع التدريب آمن تماما

. التقيد بمزيج شامل من الدفاع بواسطة األفراد والدفاع بواسطة التكنولوجيا من أجل التطبيق الصارم لتدابير تستوفي متطلبات 1

ً ، والحريق، واألوبئة.  يُمنع والزالزلالحيلولة دون الهروب، والضوضاء،   بالبنادق،دخول الشرطة إلى منطقة الطالب  منعاً باتا

ً وال يسمحوا ابدا بالمشاكل، وال يسمحوا  بالهروب، أبداً ا ويجب عليهم أال يسمحو باالعتداء على الموظفين، وال يسمحوا  مطلقا

ابدا بحاالت وفاة غير طبيعية، وال يسمحوا ابدا بحوادث تتعلق بسالمة األغذية واألوبئة الكبيرة، ويجب عليهم التأكد من أن 

 ر.  يكون مركز التدريب آمنا تماما وخاليا من المخاط



 األمامية،الهروب. االلتزام بالفصل بين المناطق وإدارة الوحدات، وتحسين إنشاء مراكز الشرطة عند البوابات حاالت منع  .2

إلخ.، والعزل المثالي لمحيط  ،ومواقع حراس األمن وطرق الدوريات العالية،ونقاط الحراسة  األمن،وغرف عمل حراس 

 ،والتأكد من أن أدوات األمن ،والممرات اآلمنة وغيرها من المرافق والمعدات ،والدفاعات الوقائية ،المكان، والفصل الداخلي

واحدة وغيرها من األجهزة توجد في مكانها  زرأجهزة اإلنذار التي تعمل بضغطة و ،والمراقبة بالفيديو ،والمعدات األمنية

 والمراقبة الصارمة للمركبات الداخلة. ،سلع التي تدخل وتخرجوتعمل. تشغيل نظام فحص أمني صارم لألفراد والمركبات وال

اإلدارة  ويجب إغالقها أمام الناس.  ،يجب توجيه الجزء األمامي من السيارة للداخل ،بالنسبة للمركبات التي تحتاج إلى الوقوف

ق يجب أن تُغلق أغالقا مزدوجا، أبواب السكن الداخلي، وأبواب الممرات وأبواب الطواب -الصارمة ألقفال ومفاتيح األبواب 

اإلدارة والرقابة الصارمة ألنشطة الطالب لمنع الهروب أثناء الدرس، أو فترات  ويجب أن تُغلق مباشرة بعد فتحها وقفلها. 

 اإلدارة تناول الطعام، أو استراحات استخدام المرحاض، أو وقت االستحمام، أو العالج الطبي، أو الزيارات العائلية، إلخ. 

الصارمة للطالب الذين يطلبون إجازات. إذا كان يتعين عليهم بالفعل مغادرة مركز التدريب بسبب المرض أو غير ذلك من 

 الظروف الخاصة، يجب أن يُخصص شخص لمرافقتهم ورصدهم ومراقبتهم. 

منع المشاكل. تطبيق أنظمة تفتيش للموظفين الرئيسيين، واألجزاء الرئيسية، واألوقات الرئيسية، والمواد الرئيسية. اكتشاف  .3

المخالفات السلوكية والحاالت غير االعتيادية في الصفوف الدراسية والسكن الداخلي وغيره من األماكن والقضاء عليها في 

العادية، وذلك في كل األوقات. نشر قوات سرية  والعواطف غيرمشاكل الطالب العقائدية الوقت المناسب، وتقييم ومعالجة 

وجلب ضباط المعلومات إلى العمل لمنع الناس من توحيد قواهم للتسبب في المتاعب.  ال يُسمح للطالب بالمشاركة في العمل 

ألنشطة المحددة. يُمنع الطالب منعا باتا من حيازة خارج الصف الدراسي وال يجوز لهم االتصال بالعالم الخارجي اال أثناء ا

هواتف نقالة خاصة بهم كما يُمنع الموظفون من اعطاء هواتفهم للطالب وذلك لمنع الموظفين من التواصل مع الطالب ولمنع 

ف الدراسية واال االحتكاك بين العالمين الداخلي والخارجي. يجب أن تكون هناك مراقبة تامة بالفيديو للسكن الداخلي والصفو

على نحو يضمن تمّكن الحراس أثناء نوبة عملهم من مراقبة الوضع في الزمن وذلك تكون هناك أمكنة محجوبة عن المراقبة، 

 الحقيقي، وتسجيل األشياء بشكل مفصل، واالبالغ الفوري عن األوضاع المثيرة للشبهة. 

يجب تصميم وتشييد المواقع الجديدة بالتقيد الصارم بمعايير الزالزل ذات الصلة.  يجب توسيع المنشآت  . مقاومة الزالزل .4

الحالية بالكامل وبنائها مع المراعاة الدقيقة للمتطلبات الزلزالية. يجب فحص مباني مركز التدريب بانتظام للوقوف على تدابير 

من تعزيز المباني، يجب أن يتم ذلك في الوقت المناسب. االرتقاء بتثقيف الموظفين  الوقاية والسالمة من الزالزل. وإذا كان ال بد

 والطالب حول تجنب الزالزل والوقاية منها لتعزيز القدرة على مقاومة الزالزل وتجنب المخاطر.

خدام النيران المكشوفة، وذلك يُمنع منعا باتا داخل مركز التدريب احضار مواد قابلة لالشتعال أو است . الحيلولة دون الحرائق .5

وتركيب أجهزة  ،تعزيز إدارة السالمة بشأن استخدام الكهرباء والغاز والفحم لتجنب كافة أنواع مخاطر الحريق من مصدرها.  

خارج الطوارئ، مالصيانة المنتظمة لممرات اإلخالء، و إنذار الغاز وأجهزة اإلغالق في حاالت الطوارئ في المطابخ. 

 لسالمة، ومعدات الوقاية من الحريق، وخطوط الكهرباء. زيادة التثقيف بشأن الوقاية من الحرائق.والفتات ا

وتحسين نظام  ،التركيز على الوقاية من األنفلونزا والتيفوئيد والبواسير والسل واألمراض الوبائية األخرى .منع األوبئة .6

ووضع آلية احالة لعالج  ،لطاقم الطبي والمعدات الدوائيةوضمان توفر ا ،وتحسين أوضاع المكتب الطبي ،الفحص الصحي



ووضع الطالب الذين يتعاطون المخدرات والطالب المصابين  ،األمراض الخطيرة. االلمام التام بالنظافة الشخصية للطالب

لوبائي المنتظم. بأمراض معدية مثل اإليدز في أماكن سكن وأماكن وفصول دراسية معزولة.  تحسين نظام الوقاية والتطهير ا

وتطبيق نظام لالحتفاظ بعينات عن  ،توحيد عملية اإلشراف على السالمة بشأن شراء األغذية ومعالجتها وتخزينها ونقلها

شخص، يجب تكليف موظفين مختصين إلجراء اختبارات سالمة  1000األغذية. بالنسبة لمراكز التدريب التي تضم أكثر من 

 والوقاية من األوبئة. األغذية، وأعمال الصرف الصحي

المخاطر اليومية  آلية لدراسةووضع  ،ساعة 24التطبيق الصارم لنظام المناوبة على مدار  . تعزيز نوبات الحراسة والحماية .7

واغالق الثغرات األمنية في الوقت المناسب. نظام صارم  ،وإجراء تحقيق منتظم في المخاطر الخفية ،واتخاذ قرارات بشأنها

ً وإنشاء آليات للتنسيق مع مراكز الشرطة المحيطة، إلخ.   ،للدوريات المشتركة للدفاع " ،لمتطلبات "الدفاعات الخمسة ووفقا

 ،نه بمجرد حدوث شيء مايتعين، على التوالي، وضع خطط لالستجابة للطوارئ وتعزيز التدريبات القتالية الفعلية للتأكد من أ

 يتم إخالء مسرح الحادث فورا، وبسرعة، وبحسم.

 ثانيا، تحسين نوعية التعليم والتدريب

(، والقانون، والمهارات، وجعل الدراسة نالمانداريالتقيد بالدراسة المكثفة اليومية للغة الوطنية ) .التقيد بـ "الدراسات الثالث" .8

ة قصوى، والتأكد من الزمن والمحتوى والنوعية. عند دراسة القانون والمهارات، يجب اعطاء أهمي الماندارينالتداركية للغة 

( تدريجيا في الحياة اليومية للتواصل ولتضمين الماندارين(، ويجب استخدام اللغة الوطنية )الماندارينالدروس باللغة الوطنية )

(.  توزيع الطالب على الصفوف وفقا للغة الوطنية للطالب الماندارين"التجريد من النزعة المتطرفة" في تدريس اللغة الوطنية )

( للتعليم بالفيديو.  تعزيز Banbantongبان تونغ  )بانومستواهم الثقافي، وتطبيق تصنيفات تعليمية مختلفة. تعزيز نموذج 

أنشطة الكتابة، ووضع آلية البحوث في مجال التدريس، ووضع خطط دراسية، وتنظيم المواضيع الرئيسية للنقاش والعرض و

 ايجابية تقوم على الحوافز.

ومراجعتها  ،اإلعداد الموحد لكتب تعليم الماندارين بمسئوليةتضطلع المحافظات والواليات والمدن المختلفة  .أمن التدريس .9

لممارساتها في التدريس. إن المواد التعليمية والتكميلية المرتبة حسب الصف الدراسي والتصنيف  وفقاباستمرار وتحسينها 

تتطلب من إدارات التعليم المختصة في المحافظات والواليات والمدن أن تحدد مواد تعليمية موّحدة. من أجل زيادة اختيار 

داء المتميز والمستويات العالية في اللغة الوطنية )الماندارين( يجوز توظيف المعلمين بين الطالب ذوي األ ،المعلمين الصينيين

ودفع زيادات في أجورهم. يجب بذل جهود لحل مشكلة عدم وجود العدد الكافي من الصفوف الدراسية، والتأكد من  ،وفي الثقافة

 حضور الطالب يوميا للدراسة.

ووضع نظام امتحانات يضم اختبارا  ،االلتزام بمزيج من االمتحانات التحريرية واالختبارات الشفوية .تعزيز االمتحانات .10

 والتحقق في الوقت ،واختبارا كبيرا واحدا في كل موسم ،واختبارا متوسطا واحدا في الشهر ،صغيرا واحدا في األسبوع

تصحيح أوراق االمتحان  مسئوليةافظات والواليات والمدن تتحمل إدارات التعليم في المح التعلم.من تقدم عملية  المناسب

ويتم تجميع نقاط  ،في سجالت الطالب ،وخاصة درجات اختبار اللغة الوطنية )الماندارين( ،وتصنيفها. إدخال درجات االختبار



تحديد ما إذا كان الطالب قد أكمل التعلم لتشكيل نقاط الدراسة التي تُستخدم لتقييم تأثير التعليم والتدريب وتشكل األساس الرئيسي ل

 )دورته التعليمية(.

وضع نظام للمحادثات الفردية، وفهم دينامية الطالب العقائدية في الوقت المناسب، وحل التناقضات  .التعليم العقائدي .11

التقديمية والتركيز عليها، عن العواطف السيئة. التنظيم النشط ألنشطة مثل العروض  إلبعادهمالعقائدية بفعالية، وتوجيه الطالب 

وخلق بيئة صحية وملهمة، وتشجيع توبة الطالب واعترافهم لكي يفهموا بشكل عميق الطبيعة القانونية والجنائية والخطرة 

بالنسبة ألولئك الذين يحملون مفاهيم فادة من علم النفس االصالحي. االهتمام بتطوير اإلرشاد النفسي واالست لسلوكهم السابق.

يتعين على كادر التدريس واإلدارة تطبيق أسلوب "الكثيرون يتغلبون على  ،أو مواقف سلبية أو حتى مشاعر مقاومة غامضة

 شخص واحد" ثم إجراء تحّول تعليمي لضمان تحقيق نتائج.

 ،دارة الحياةاعتبار حسن الخلق جزًء مهماً من التحول التعليمي، وإقامة نظام تعليمي صارم إل  .التعليم على حسن الخلق .12

 ،وتنمية صحة الطالب ،وتعزيز القيود اإلدارية والعادات ،واألخالق ،وآداب السلوك ،والصحة ،بدًءا من الحياة اليومية

والطاعة، وسلوكيات وعادات الوحدة والصداقة.  تعزيز العناية بالنظافة لدى الطالب، والتأكد  ،واالمتثال ،والمجاملة ،والكياسة

من قص الشعر والحالقة في الوقت المناسب، وتغيير المالبس بانتظام، واالستحمام مرة أو مرتين باألسبوع، وذلك لتطوير 

 عادات حميدة في الحياة.

 إلخ. إنشاء ،ل والمكالمات الهاتفية ومحادثات الفيديو والزيارات واالجتماعات والوجباتتعليم األسرة من خالل كتابة الرسائ .13

يُضمن إجراء الطالب محادثة هاتفية مع أقاربهم مرة واحدة على األقل  البعض بحيثآلية للطالب واألقارب للتفاعل مع بعضهم 

وذلك لجعل أسرهم تشعر بالراحة ويشعر الطالب باألمان.   ،يًاوااللتقاء بهم عبر الفيديو مرة واحدة على األقل شهر ،في األسبوع

االنتباه للمشاكل العقائدية والتغيرات العاطفية التي تنشأ بعد االتصاالت مع العائلة ومن ثم القيام بعمل جيد إزاء تقديم التوجيه 

وتعزيز  ،نائي االتجاه للمدارس المحليةاستكشاف وضع نظام تعليم ثنائي االتجاه ونظام نقاط ثقائدي في الوقت المناسب. الع

 عملية التحول في تعليم الطالب.

 ثالثا، تطبيق نظام إدارة يقوم على التصنيف والنقاط

إعداد منطقة إدارة قوية )صارمة للغاية(، ومنطقة إدارة صارمة، ومنطقة إدارة  .إدارة عملية التصنيف في مركز التدريب .14

عامة. وفقاً لنتيجة المراجعة والفحص، يتم وضع المتدرب في إحدى مناطق اإلدارة الثالث، ويتم اعتماد أساليب تعليم وتدريب 

وبشكل  -صلوا عليها، بعد التقييم والمراجعة، يمكن وأنظمة إدارة مختلفة بناء على ذلك.  وفقا ألدائهم الفعلي والنقاط التي ح

  إدارة الطالب وتصنيفه التعليمي. تعديل -ديناميكي 

عندما يدخل الطالب إلى مركز التدريب ويخرجون منه، يجب إدخال معلوماتهم فورا في المنصة المتكاملة لألمن العام.  يجب 

بشكل دقيق وفي الوقت  -طلبات مبدأ "ملف واحد لكل شخص،" ويجب إنشاء ملفات الطالب التعليمية والتدريبية وفقا لمت



جمع سجالت الطالب بشأن األداء، والمكافئات والعقوبات، وتحسن الدرجات العلمية، إلخ. وذلك في مجاالت التعليم  -المناسب 

 العقائدي، والدراسة والتدريب، واالمتثال واالنضباط، إلخ. 

يجب أن يكون للطالب موقع سرير ثابت،  .يجب إنشاء نظام مفصل إلدارة دراسة الطالب وحياته ونشاطه .إدارة السلوك .15

وموقع ثابت في الطابور، ومقعد ثابت في الصف الدراسي، ومحطة عمل ثابتة أثناء العمل على المهارات، ويُمنع منعا باتا تغيير 

 ،وتطبيق القواعد السلوكية ومتطلبات االنضباط عند االستيقاظ ،للطالب هذه األمور.  تعزيز قواعد السلوك في الحياة اليومية

وإغالق  ،والنوم ،والدراسة ،واألكل ،والتنظيم والعناية بمكان اإلقامة ،ونداء األسماء في الطابور، واالغتسال، والمرحاض

 موّحد ومنّظم للدراسة والمعيشة.الباب وما إلى ذلك. تعزيز االنضباط والعقاب للمخالفات السلوكية، ووضع نظام جاد و

التقديري وإلدارة النقاط، ومن ثم تحليل النتائج وإدارة وتقييم كل  نظم للتقييم مختلفة. وضعأماكن  النقاط فيإدارة نظام  .16

طالب على حدا من حيث التحول العقائدي، والدراسة والتدريب، واالمتثال لالنضباط.   المحافظة على إجراء تقييم شهري 

ذ درجات الطالب كقاعدة أساس وحساب الدرجات الشهرية والدرجات الكلية السنوية وتدوينها في ملفات الطالب المدرسية.  أخ

لقياس لفعالية التعليم والتدريب وربطها مباشرة بالمكافئات والعقوبات والزيارات العائلية.  تطبيق إدارة المستوى والتمييز في 

 وتشجيع الطالب على إطاعة اإلدارة والدراسة الجادة والتحول الحقيقي. ،المعاملة حسب الدرجات

 التعليم والتدريب إلكماليم والمراجعة رابعا، تطبيق نظام التقي

على نقاط الطالب في التعليم والتدريب، والتعزيز الصارم والجاد إلدارة اكمال  ءً تحديد معايير موحدة بنا . شروط االكمال .17

 الطالب للتعليم والتدريب. يجب أن يستوفي االكمال الشروط التالية:

 تم استقباله لتلقي التعليم؛ . مشكلة الطالب أخف مما كانت عليه عندما1

 . تم تعليم وتدريب الطالب في مركز التدريب لمدة ال تقل عن سنة؛ 2 

 . تم تصنيف الطالب في منطقة اإلدارة العامة؛ 3

. الدرجة الكلية للتعليم والتدريب، ودرجات التحول العقائدي واالنجاز األكاديمي واالمتثال باالنضباط، إلخ.، كل ذلك يستوفي 4

 لمعايير المحددة؛ ا



 . ليست هناك ظروف أخرى تؤثر على اكمال البرنامج. 5

إلجراء تقييمات  ،يجب على كل مركز تدريب تشكيل فريق لتقييم الطالب يشرف عليه أمين تنظيم الحزب .التقييم والموافقة .18

وإذا كانت عملية  ،وكتابة تقييم يضم رأيا عن كل طالب على حدا ،أولية للوضع الشامل للطالب الذين يستوفون شروط االكمال

 ،من مستوى إلى آخر ،لألمن العام لم تجد أية مشاكل جديدة، يجب رفع قضية الطالب إلى أعلى "التحقق على المنصة "المتكاملة

دة تقييمها بواسطة الفريق المسئول حتى مكتب خدمات التعليم والتدريب المهني بالمقاطعة )المدينة، المنطقة(، ومن ثم تتم إعا

عن التعليم والتدريب المهني بالمقاطعة )المدينة، المنطقة(، وأخيرا يتم رفعها إلى مكتب خدمات التعليم والتدريب المهني 

عما إذا كان  بالمحافظة )الوالية، المدينة( للتقييم النهائي. وبناء على فحص وموافقة الرفقاء في اللجنة المحلية، سيتم اتخاذ قرار

 المتدرب سيدخل دورة تحسين المهارات لتلقي تدريب مكثف قبل اكمال البرنامج.   

كل الطالب الذين أنهوا التدريب سيتم ارسالهم إلى دورة لتحسين المهارات المهنية لكي يتلقوا تدريبا  .تحسين المهارات .19

ر.  يجب على كافة المحافظات إعداد أماكن خاصة ومرافق شهو 6إلى  3مكثفا في المهارات يستغرق صفا دراسيا لما بين 

الطالب الوظيفية وحاجة المجتمع.  تطلعاتخاصة لخلق بيئة مواتية للمتدربين لتلقي تدريب مكثف.  يجب أن يستند التدريب إلى 

بعد تلقي  ويجب للتدريب على مهارات العمل أن يتم بصورة هادفة لتمكين الطالب من الحصول على عمل بأسرع فرصة

 ظم لتوجيه االندماج في المجتمع بشكل فعال.نالتدريب.  تعزيز التكيف النفسي والتثقيف حول السياسات وال

يجب على كل من مستوى المحافظات والمقاطعات وضع خطط للمساعدة على التوظيف إلعادة التوطين  .خدمات التوظيف .20

" ويجب بذل كل الجهود لتدبير عمل للخريجين الذين ،وفقا لشروط "اكمال مجموعة واحدة للتدريب، وتوظيف مجموعة واحدة

العمل أكملوا التدريب وذلك لضمان السالسة في توظيف الطالب الذين لديهم ت طلعات وظيفية.  بالنسبة لغير القادرين على

للقيام بشكل جدي بأعمال المساعدة واالغاثة وحل المشاكل  الشعبيةولديهم مشاكل في الحياة، من الضروري تنسيق المنظمات 

 العملية بشكل فعال.

المحلية  الشعبيةتعزيز العمل المتعلق بمتابعة المساعدة والتعليم بالنسبة للطالب، فكل المنظمات  .. متابعة المساعدة والتعليم21

مسئولة عن متابعة المساعدة والتعليم بما فيهم مراكز الشرطة والمكتب القضائي.  يجب أال يغيب الطالب عن األنظار لمدة عام 

لضروري االضطالع بشكل صارم بمسئولية المساعدة والتعليم والمراقبة في الوقت المناسب. من ا بأدائهمويجب االلمام التام 

 حتى ال يفلت شخص واحد من التغطية الشاملة.

 خامسا، تعزيز القيادة التنظيمية واألمان الوظيفي

22 XXXXXXXXXX  ...األكثر أهمية هو التأسيس الصارم لعقيدة عمل طويلة األمد،  وتطبيق نظام مسئولية  ءالشي

ئد األعلى" للجنة الحزب بالمقاطعة. على كل من مستوى المحافظات والمقاطعات، يجب تشكيل فريق مسئول عن التعليم "القا

والتدريب المهني. يجب على أمين لجنة الحزب بالمحافظة والمقاطعة أن يعمل بمثابة قائد الفريق، كما يجب على أجهزة األمن 



يشاركوا جميعا ويشكلوا قوة مشتركة. وفقاً لـ "بيان اقليم الحكم الذاتي بشأن تشكيل  العام والقضاء والتعليم والصحة، إلخ.، أن

تعزيز يتعين المهني للمحافظات الرئيسية )واليات، مدن( ومقاطعاتها )مدن، مناطق(،"  منظمات إلدارة خدمة التعليم والتدريب

افظة والمقاطعة، وتزويده بالموظفين وتجهيز المساحات عملية إنشاء مكتب خدمات التعليم والتدريب المهني على مستويي المح

 والظروف المكتبية لضمان أداء العمل بشكل فعال والتأكد من أن المكتب يؤدي عمله على أكمل وجه.

 ،وأقوى قوات األمن في مركز التدريب ،وأقوى الكوادر ،تشكيل فريق قوي.  سنعمل على أن يكون لدينا أقوى القادة .23

تتحلى بالشجاعة  سياسيا التيوسنسعى جاهدين لبناء فريق من الكوادر القوية  ،وسنركز على بناء فريق القيادة وفريق الكوادر

وسيتم تكييف الموظفين المعينين  ،في العمل، وملتزمة ومتفانية ولديها أسلوب عمل ممتاز.  سيتم فحص الموظفين الحاليين بدقة

ا أفراد الفريق من ذوي األداء المتدني، وكوادر التعليم واإلدارة الذين لديهم احساس متدني حديثًا في مركز التدريب. أم

وسنعزز تعليم الكوادر  ،بالمسئولية، فسيتم تقويمهم واستبدالهم بمرور الزمن.  سوف نعزز بشكل جاد البناء العقائدي والسياسي

الكوادر وتثمينها ورعايتها وتحفيزها، وسوف نحّسن الجودة  وتدريبهم وإدارتهم اإلشراف عليهم، وسوف نضع آليات لتقييم

الشاملة للكوادر وقدراتهم العملية. يجب إنشاء فروع منفصلة للحزب في كل منطقة إدارة بمركز التدريب لتحقيق التغطية الكاملة 

 لقيادة الحزب وعمله وتنظيمه. 

ستثمار في الموظفين والممتلكات والمواد، وأن تضمن توفير يجب على كل المحافظات أن تزيد من اال .تعزيز الضمانات . 24

كافة الموظفين الضروريين والتمويل والمرافق للتعليم والتدريب. من الضروري إدراج أموال للتعليم والتدريب في الميزانية 

ين المستمر للمرافق األمنية السنوية، والتطبيق الصارم لمعايير وجبات الطالب، وتسريع إنشاء وإعادة تأهيل المواقع، والتحس

 والشروط البيئية لمراكز التدريب.

السرية الصارمة. تُعتبر سياسة عمل مراكز التعليم والتدريب المهني حازمة وحساسة للغاية. من الضروري تعزيز إدراك  .25

إحضار أجهزة الفيديو  منعا باتانع يُم. على السرية، وتعزيز االنضباط السياسي الجاد واالنضباط إزاء السرية باإلبقاءالموظفين 

واألجهزة التي تصور مقاطع فيديو مثل الهواتف المحمولة والكاميرات إلى مناطق التدريس واإلدارة وتحميل الصور على 

ويجب عدم نشرها واتاحتها للعالم الخارجي وللموظفين  ،يجب عدم تجميع البيانات المهمة ذات الصلة اإلنترنت حسب الرغبة.

 جيين الذين يأتون ...)الصفحة األخيرة مفقودة(.   الخار

 


