
 

 تالغ
، ًيظم جمَس املسدضاٍرن ثرشانة اًصػاًة اًسامِة ًعاحة اجلالةل املكل دمحم اًسادس هعػٍص هللا  حتت 

هوىصاد أ دًياور، و وس متًسرت ٌدلميلصاظَة يتمع اجملَس الاكذعادي والاحامتغي واًحُيئ وتخؼاون مع مؤسس

كاظصة ٌَخمنَة : ثوس َع اًعحلة اًوسعى"امليخسى اًربملاين ادلويل اخلامس ٌَؼساةل الاحامتغَة حتت صؼار 

.  مبلص اجملَس2020 فرباٍص 19، وذكل ًوم "املس خسامة والاس خلصار الاحامتغي

ب يت ثيظمي ُشا امليخسى  ثفؼَال ٌَخوظَة اًعادرة غن ادلورة اًخب سُس َة ٌَميخسى ،ًو

ىل ثيظمي امليخسى ػىل 2016 فرباٍص 20 تخارخي  امليؼلساًربملاين ٌَؼساةل الاحامتغَة ، ادلاغَة ا 

حنو دوري ومٌخظم احذفاء ابًَوم اًؼاملي ٌَؼساةل الاحامتغَة، اذلي ًعادف غضػٍصن فرباٍص 

، 2007نام أ كصثَ ال دم املخحسة اغخحارا من ادلورة اًثاًثة واًس خني ٌَجمؼَة اًؼامة س ية 

َيلاش اجملمتؼي  واس متصارا نشكل الحذضان جمَس املسدضاٍرن ٌَحوار اًؼمويم املؤسسايت ٌو

غامل ادلس خور وضامن اٍمتخع ابحللوق  اًخؼسدي واًدضاريك خبعوص اًلضااي ذات اًعةل اب 

. الاكذعادًة والاحامتغَة واًثلافِة واًحَئِة وفق اسرتاثَجَة معي اجملَس

ن ان ػىل ال دوار احلَوًة ٌَعحلة اًوسعىا   غيرصًا ُامًا ًحياء ُشا اٍمنوذج من أ خي ، ًؼخرب اًُص

ًعاحة اجلالةل املكل دمحم اًسادس  س حق وكس.جممتع ٌسودٍ اًخوازن والاس خلصار واًؼساةل الاحامتغَة

ػىل من اًس ية املاضَة يف دعاتَ اًسايم مبياس حة ذهصى زورة املكل واًضؼة أ ن أ نس ، هرصٍ هللا

هخاج وػامي متاسم داذي اجملمتع ن " حِر كال خالًخَ ،أ مهَة اًعحلة اًوسعى اًيت جضلك كوة ا  ا 

اجملمتع مثي اًحُت، مذاكمي اًحًِان، أ ساسَ املخني ُو اًعحلة اًوسعى، تُامن جضلك اًعحلات ال دصى 

هَ ًخؼني "وكس أ جصز خالًخَ ػىل أ هَ هظصًا ل مهَة ُشٍ اًعحلة يف ". ابيق مىوانثَ اًحياء اجملمتؼي، فا 

ٍهيا  مضسدًا خالًخَ ػىل أ ن ،"اًؼمي ػىل ظَاهة ملوماهتا وثوس َع كاػسهتا وفذح أ فاق اًرتيق مهنا وا 

س من اًرثوات وحتلِق "ُشٍ اًخحسايت  ال تخحلِق مس خوايت ػََا من اٍمنو وذَق املًز ًن ًمت رفؼِا ا 

ا  ".اًؼساةل يف ثوزًع مثاُر

ن الاُامتم هبشٍ اًعحلة سرتاثَجَة حمنوًة خسًسة،ا  وايهتا وجصاجمِا ظحلا ، ًلذيض ظَاغة ا   ثخحسد أ ًو

اًفئات املخوسعة، مع جضجَع اٍمنو املس خسام  الحذَاخات خمخَف اًفئات الاحامتغَة وػىل رأ سِا



َة اجلحائَة واًغ ًآ َات ثوزًع اًرثوة، مبا يف ذكل ال ًآ ػادة اًيظص ثضلك مشويل يف أ خِة ػواملسمج وا  ًر

كصار اًخساتري اًغ ة ًضامن حاكفؤ اًفصص واًؼسل واال هعاف ػواٍمتوًََة ومٌظومة ال حور وا  روًر

س من املضارنة يف احلَاة  ىل اًدضجَع ػىل املًز واًضفافِة ورتط املسؤوًَة ابحملاس حة، ابال ضافة ا 

ظالح امليظومة اًحيىِة مبا ًضمن من  ىل ا  غةء ادلٍن ػىل من ختفِف الاًس َاس َة واملسهَة وا 

.  اًعحلة اًوسعى وجضجَؼِا ػىل الادذار والاسدامثر

سؼى امليخسى اًربملاين ادلويل يف وسرخَ اخلامسة، ىل   ٌو ىل ا  اثرة اهدداٍ خمخَف اًفاػَني ا  ا 

 غري أ ن ُشا اًوغي  تي ومتثي رغحاهتا وثعَؼِا،رضورة اًوغي تب مهَة اًعحلة اًوسعى ودورُا يف اجملمتع

رادة س َاس َة كوًة جتؼي ُشٍ اًعحلة يف ظَة منوذحٌا اًخمنوي اجلسًس  .جية ان ًلرتن اب 

ىلىل املسامهة ٌسؼى امليخسد   نام   ثؼمَق اًخفىري واًيظص يف س حي ظَاهة وثوس َع اًعحلة أ ًضا، ا 

اًوسعى، وذكل ػرب اال سِام اًلمي املخوكع ٌَمخسذَني، من فاػَني س َاس َني واكذعادًني واحامتغَني 

:  ػَهيا أ صغال ُشا امليخسىثرتنز، وذكل وفق أ رتع حماور أ ساس َة ..ومسهَني

َة واًوظيَة؛ .1 ماكهة اًعحلة اًوسعى يف ال حٌسة املؤسساثَة ادلًو

دعائط وذمزيات اًعحلة اًوسعى؛ .2

 حمسدات واػسادات جزوغ ظحلة وسعى ابًؼامل اًلصوي؛.3

. ثؼٍزز اًعحلة اًوسعى ورَار اسرتاثَجي يف اٍمنوذج اًخمنوي اجلسًس.4

 س حق هل أ ن هظم أ رتع وسخ من امليخسى ،وجتسر اال صارة اىل أ ن جمَس املسدضاٍرنُشا 

 .اًربملاهَادلويل ٌَؼساةل الاحامتغَةاذلي أ ظحح ثلََسا س يواي

حمنَة اًىصامة "  حتت صؼار2016 فرباٍص 20-19 اًًسزة ال وىل ٌَميخسى ًويم مت ثيظمي

وساهَة ٍمتىني اًؼُش املضرتك  ي 20 ًوم ، فلس مت ثيظميِا اًًسزة اًثاهَةأ ما."اال  ، حتت 2017 أ جًص

ومت ثيظمي ". مسذي أ سايس ٌَخمنَة املس خسامة واًؼساةل الاحامتغَة.. مب سسة احلوار الاحامتغي"صؼار 

اانت اًؼساةل الاحامتغَة واجملاًَةوملومات اٍمنوذج اًخمنوي " حتت صؼار ،اًًسزة اًثاًثة ٌَميخسى ُر

اًصاتؼة وال ذرية ٌَميخسى، فلس مت  اًًسزة أ ما. 2018 فرباٍص 20 و19  واكن ذكل ًويم"اجلـسًس

احلاكمة ورُاانت : امحلاًة الاحامتغَة ابملغصب" حول موضوع 2019 فرباٍص 20 ًوم ثيظميِا

". الاس خسامة واًخؼممي 


