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 شكرا سيدي الرئيس،
ةةات لدراسةةاس ن ةةجه ا اسةةات العمةةجد الكبيةةرص ل  ةة  ال  ةةرر ال ةةا   بدايةةي يشةةكر  ركةةن ل ر

 . بشأت النه في الت ليم
 

ال الم ال ربةي،  ةت  ةإ  إةةارص  شةكلي   في اجد أت الفس ااتباهكم إلى النرياس األكادي يي
لتن يةه األهةداو جتلبيةي امهت ا ةاس ال ا ةي  ال ل ةي  ؤسساس الت ليم ال ةالي جالبنة التد   في 

 .التي تتعاجن اطاه األكادي ييت

فةةي    ةةم البلةةدات ال ربيةةي ، تفةةرا السةةلطاس ال ا ةةي ج ةةايتما ال باشةةرص للةةى ال ؤسسةةاس 
بالتةةةةالي، . البنةيةةةةياألكلدي يةةةةي ج  لةةةةجمل جال نسةةةةجبيي دا ةةةة  ال ؤسسةةةةاساألكادي يةةةةي جتؤسةةةةس لا ةةةةام ا

 .، يمدو ف ط إلى ن ايي الا ام جانتكار السلطي  لنيت ضع ال شرجلاس ال ل يي ل اطه 

سةةيدتي ال  ةةررص ، فةةي ال ةةالم ال ربةةي اليةةجم، تفةةرا السةةلطاس رؤيتمةةا لل  رفةةي، ج  ةةع ا رال 
 .للسلطي دلاييال تباياي جتست دم العا  اس ألغراا ال

يعةةةةى للةةةةى . اةةةدلج إلةةةةى إلصةةةةال الج ةةةةايي السياسةةةةيي ال فرجضةةةي للةةةةى ال عت ةةةةع العةةةةا  ي
 .النكج اس انترام است إليي ال عت ع ال ل ي جاألكادي ي دجت أي ضصجط  ارعيي

العا  اس ال ربيي في التا   بسمجلي  األكادي ي في  عت ع الاجد التأكيد للى نه ألضال 
 .دجت  يجد أج  ضاي اس جا رال جاشرهاجتباد  األفكار  للى الستجى ال ال ي

 

اطلى  ت ال ؤسساس األكادي يي أت تكجت  ادرص للى إدارص شؤجاما للى أساس دي  راطةي 
 .في هذه ا دارص الطإى شاركي ج ست  ، ب ا في ذلك 

 

س بةدأ ( ركةن ل ةات لدراسةاس ن ةجه ا اسةات) ا  تاةا أ يًرا ، اسة نجا لةي أت أبلصكةم أت 
 ا  ةي لنرياس األكادي يي اأ ة  أت ا د ةإ إلةى لللى  ياغي إلإت دجلي  6112ال     اذ لام 

 .اليجاسكج  ب  امايي ال ام

 

 شكرا   صائكم


