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بىسهيقة ،الجمعة  18دجنبر 2015

بسم هللا الزحمن الزحيم والصالة والسالم على أشزف املزسلين
السيد املفخش العام،
السيدات والسادة املدراء ورؤساء ألاقسام واملصالح ومدًزي املصالحاملدبزة بصىرة
مسحقلة،
السيدات والسادة املدراء إلاقليميون،
حضزات السيدات والسادة،
ٌظعدويغاًت الظعادة أن أفخخذ أشغال هرًً ا لُىمين الدزاطُين خىل حشخُص وطعُت
اإلاىازد البشسٍت للطاع الشباب والسٍاطت وأن أزخب بالحظىز الكسٍم.
ئن جىظُم هره الخظاهسة هابع مً ئًماهىا الساسخ بالدوز الهام الري ًلعبه العىصس البشسي
كسكيزة أطاطُت للنهىض باإلدازة العمىمُت عامت وبلطاع الشباب والسٍاطت خاصت كلطاع
اجخماعي بالدزجت ألاولى.
فأداء ؤلادازة وفعالُتها مسجبطان بمظخىي العىصس البشسي اإلاكىن لها ،مً خالل جطىٍس
الخدماث ألاطاطُت اإلاىجهت للمىاطً وزفع الخددًاث التي جفسطها العىإلات والخىافظُت
اوسجاما مع اإلالخظُاث الدطخىزٍت الجدًدة والخىجهاث الظامُت لصاخب الجاللت اإلالك
مدمد الظادض هصسه هللا وأًده،التي وطعذ العىصس البشسي في اإلاكاهت التي ًجب أن
ًدبىأها في النهىض باإلدازة العمىمُت ،كما جاء في الخطاب اإلالكي لصاخب الجاللت هصسه
هللا بمىاطبت الركسي  61لثىزة اإلالك والشعب،الري أكد على ما ًلي " :ويظل العنصز
البشزي هى الثروة الحقيقية للمغزب ،وأحد املكىهات ألاساسية للزأسمال غير املادي،
الذي دعىها ،في خطاب العزش ،لقياسه وثثمينهنظزا ملكاهحه في النهىض بكل ألاوراش
وإلاصالحات ،والاهخزاط في اقحصاد املعزفة".
ومً هرا اإلاىطلم ،فان وشازة الشباب والسٍاطت جىلي اهخماما بالغا للعىصس البشسي وحظعى
جاهدة لخمكُىه مً النهىض بهرا اللطاع خدمت للشباب والطفىلت واإلاسأة وكراطعُا
لخأهُل وجطىٍس السٍاطت الىطىُت على جمُع اإلاظخىٍاث ،جماشُا مع السؤٍت ائحظتراجُجُت
لللطاع واإلاخمثلت أطاطا في " رؤية الزياضة  "2020و" الاستراثيجية الىطنية املندمجة
للشباب".
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فخىفُر اطتراجُجُت الىشازة طدبلى زهُىت بمظخىي مىازدها البشسٍت ووفستها كما وكُفا،
خاصت في ظل ؤلاكساهاث والخصاص الري حعسفه اإلاىازد البشسٍت باللطاع.
وفي هرا الصدد حعتزم الوشازة وطع ئطتراجُجُت جدًدة لخدبير اإلاىازد البشسٍت جسجكص على
وطع مىظىمت للخدبير الخىكعي للىظاةف والكفاءاث  ،واإلاخمثل في حشخُص الىطعُت
الحالُت بالىظس ئلى الخىجهاث والبرامج اإلاظخلبلُت للىشازة وكرا وطع جصيُفللىظاةف
اإلاىجىدة واطدشساف الىظاةف اإلاظخلبلُت ووطع خسٍطت للىظاةف؛وذلك مً أجل جددًد
الاخخُاجاث آلاهُت واإلاظخلبلُت مً ا لىظاةف والكفاءاث و كُاض الخباًً بين الاخخُاجاث
اإلاظخلبلُت واإلاىازد اإلاخاخت ووطع الخطط والبرامج وآلالُاث الكفُلت بالخدبير الىاجع
للمىازد البشسٍت ،طىاء حعلم ألامس بالخىظُف أو التركُت أو جلىٍم ألاداء أو الخكىًٍ اإلاظخمس
أو جطىٍس الهُاكل الخىظُمُت.
وطُيبثم عً ئعمال الخدبير الخىكعي للىظاةف والكفاءاث خطت عمل طخمكً مً وطع
مىظىمت معلىماجُت لخدبير اإلاىازد البشسٍت ومخطط مدًسي للخكىًٍ اإلاظخمس ئطافت الى
اعخمادطُاطت للجىدة في مجاالث جدبير اإلاىازد البشسٍت .وتهدف هره اإلاشازَع ئلى ئزطاء
البيُت ألاطاطُت لخدبير معللً للمىازد البشسٍت ًسجكص على الكفاءة والاطخدلاق.
حضزات السيدات والسادة،
تهدف الىشازة مً خالل جىظُم هرا الللاء ئلى حشخُص الىطعُت الحالُت للمىازد البشسٍت
وجلُُم الدوزاث والبرامج الخكىٍيُت التي جم جىظُمها في الثالر طىىاث ألاخيرة،وذلك عبر
الدزاطاث "مسكص ألاداء العالي
جىظُم وزشاث عمل طِخم جأطيرها بمظاعدة مكخب
لالطدشازة والخكىًٍ".
كما جخىخى ازطاء جدبير خدًث ًسجكص على جلُُم الىخاةج في ئطاز زبط اإلاظإولُت باإلاداطبت
والخطبُم الفعليإلاكىهاث الحكامت في معىاها الشمىلي كما هي وازدة طىاء في الدطخىز
اإلاغسبي أو في السطالت اإلالكُت اإلاىجهت ئلى اإلاشازكين في اإلاىاظسة الىطىُت خىل السٍاطت
بالصخيراث ًىمي 24و 25أكخىبس .2008و هرا ما طِخم عسطه على بظاط الدزض
واإلاىاكشت خالل هرًً الُىمين الدزاطُين وذلك بغُت وطع أطع الخدبير اإلاسجكص على
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ألاهداف عبر وطع علدة بسهامج ًخم الخفاوض بشأنها بين ؤلادازة اإلاسكصٍت واإلادًسٍاث
ؤلاكلُمُت والجهىٍت مظخلبال وكرا اإلاصالح اإلادبسة بصىزة مظخللت.
ئن اإلاظمىن الري هسٍد أن جكىن علُه علدة ألاهداف بين ؤلادازة واإلاصالح الالممسكصة
واإلاصالح اإلادبسة بصىزة مظخللت ،عبازة عً حعاكد في الصمان واإلاكان بين ؤلادازة اإلاسكصٍت
والىخداث اإلاعىُت وفم أهداف مدددة ومسكمت جىخسط في مشسوع مخىطط وبعُد اإلادي ،
كما حعمل على جسجمت خلُلُت للخىجهاجاالطتراجُجُت ومخططاث العمل اإلاخخلفت آخرة
بعين الاعخبازمبادب الحكامت ،وعلى وجه الخصىص :الفعالُت في ألاداء واإلاظإولُت اإلاشتركت
والشفافُت في ئعداد وجىفُر اإلاشازَع اللطاعُتواإلاداطبت في كُفُت صسف اإلاال العام.
أيها الحضىر الكزيم،
كبل أن أخخخم كلمتي ،ال جفىجني الفسصت أن أطلب مىكم اإلاظاهمت الفعالت في أشغال
الىزشاث واكتراح خلىل عملُت وواكعُت لىطع خازطت طسٍم واضحت للنهىض بمىازدها
البشسٍت وئزطاء دعاماث الخدبير اإلاعللً بشأنها وذلك لخفعُل أهجع لإلطتراجُجُت
اللطاعُت
وفلىا هللا جمُعا لخدمت الصالح العام جدذ اللُادة السشُدةلصاخب الجاللت اإلالك
مدمد الظادض هصسه هللا وأًده.

والسالم عليكمىرحمحه هللا جعالى وبزكاثه.
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