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الحضىر الكزيم
بذاًت ؤود ؤن تهىئتالعُذ عبذ الشصاق العياسي املذًش الجذًذ الزي جم حعُِىه مً طشف
العُذ سئِغ الحيىمت باكتراح مً وصٍش الؽباب والشٍاطت خالٌ املجلغ الحيىمي
املىعلذ بخاسٍخ  18فبراًش  ،2016مذًشا للمعهذ املليي لخيىًٍ ؤطش الؽباب والشٍاطت.
هما ٌععذوي ؤن ؤكذم لىم املذًش الجذًذ ،الزي هى هما حعلمىن بطاسا ظامُا بىصاسة
الؽباب والشٍاطت ،خاصل على دبلىم الذهخىساه في مجاٌ جذبير املىظماث ،وخشٍج
الفىج ألاوٌ للمعهذ العالي لإلداسة ،وخاصل هزلً على دبلىم الذساظاث العلُا في
الاجصاٌ ،وله ججشبت في إلاداسة العمىمُت جفىق  25ظىت ،خُث جذسج في العذًذ مً
مىاصب املعاولُت وؤبان على خىىت واظخلامت وهضاهت خالٌ معاسه املنهي ،وهي مضاًا
وخصاٌ هإمل ؤن ًىظفها في جذبير ؼاون املعهذ املليي لخيىًٍ ألاطش .وبهني لعلى ًلين
ؤهه ظُجذ في ؤظاجزة املعهذ وبداسٍُه ومىظفُه وؤطشه ول ؤؼياٌ الذعم واملعاعذة
والخعاون للعمل في حى حعىده الثلت والاخترام املخبادٌ.
وال ًفىجني بهزه املىاظبت ؤن ؤؼىش وؤهىه باألظخار عبذ اللطُف هجا ،الزي جدمل عبء
مهام مذًش املعهذ بالىُابت طُلت الفترة التي جلذ بعفاء املذًش العابم وحعُين املذًش
الجذًذ.
أيها الحضىر الكزيم
غير خاف علُىم ؤن الؽباب والشٍاطت والطفىلت حعذ مً اللطاعاث راث الحُىٍت
الاظتراجُجُت بالبالد والتي ًىليها صاخب الجاللت امللً مدمذ العادط هصشه هللا وؤًذه
عىاًت خاصت ،بر جىفي معاًىت ظلعلت الخذؼِىاث املهمت التي ٌؽشف عليها حاللخه في

مخخلف سبىع اململىت والتي حؽمل باألخص ميؽأث ظىظُى سٍاطُت واحخماعُت جخىخى
الاهخشاط في معاس الخىمُت املعخذامت التي ًيىن إلاوعان مدىسا وهذفا لها .ومً هزا
املىطلم وعخبر بإن الخيىًٍ العلمي وألاوادًمي واملنهي الشصين ٌعذ ؤخذ ألاظغ الشئِعُت
في جدلُم ؤهذاف الخىمُت امليؽىدة.
وبر ؤعبر عً ظشوسي للخىاحذ الُىم بين ؤخظان هزه املعلمت الىطىُت املخفشدة التي
وان لها الفظل في جيىًٍ العذًذ مً ألاطش الشٍاطُت واملاطشًٍ ملجاالث الؽباب
والطفىلت وؼاون املشؤة ،وبين هخبت مً ألاظاجزة الزًً ؤهىئهم على املجهىداث التي
ًبزلىنها على معخىي الخيىًٍ والخذسَغ والبدث العلمي ،فةهني ؤئهذ لىم ؤن املعهذ
املليي لخيىًٍ ألاطش ،هإي مىظمت بوعاهُت وؤوادًمُتً ،ىاحه جدذًاث وبهشاهاث
مشجبطت باٌجطىس اٌظشَع للمدُط الزي ٌؽخغل فُه ،ظىاء الىطني ؤو الذولي ،منها ما
هى رو طابع جىظُمي وبُذاغىجي واكخصادي وجىىىلىجي ،باإلطافت بلى حعذد املخذخلين
واملىافعين وحغير املىاهج والعشوض وظهىس مهً حذًذة واهلشاض ؤخشي ،وبالخالي فةهىا
بإمغ الحاحت بلى ماظعت علمُت فعالت ومخفاعلت مع مدُطهاو هاحعت وظشَعت في
ؤدائها ومخإكلمت ومشهت في طشق حعاملها ،وؤخيرا في بدث معخمش عً الجىدة باظخلهام
املماسظاث الجُذة ظىاء مً ا ملىظماث املماثلت الخاصت ؤوالعمىمُت في الذاخل
والخاسج ،مما ٌعني طشوسة ألاخز بعين الاعخباس ول هزه املعطُاث والخدذًاث ٌ صُاغت
مؽشوع مخفشد وؤصُل.
ولهزا فةن وصاسة الؽباب والشٍاطت جشاهً علُىم حمُعا لشفع الخدذي لجعل املعهذ
املليي لخيىًٍ ألاطشمفخشة لىا حمُعا حهىٍا ووطىُا ودولُا ،وهدً لزلً بصذد بعذاد
ًىم دساس ي ًلخئم فُه باإلطافت بلى ؤظاجزة املعهذ وؤطشه خبراء وباخثىن إلبشاص سئٍت
حذًذة وجمىكع ؤهثر مالئمت مع املخغيراث التي ٌعشفها اللطاع .وهدً خشٍصىن على جدبع
ول املعخجذاث والخطىساث الىىعُت في املؽشوع إلاصالحي الزي ؤهخم مذعىن لللُام به
ختى ًخدىٌ املعهذ املليي لخيىًٍ ألاطش بلى همىرج مخميز في الخيىًٍ الجُذ والعملي
ٌغزي باظخمشاس خاحُاث مخخلف الفاعلين جشابُا ووطىُا ودولُا ،مع حشجُع البدث
العلمي الهادف والبدث عً آفاق للخعاون املثمش على الصعُذ اللاسي والذولي.

ومً هزا املىطلم ؤدعى العُذ املذًش ،بمعُت الطاكم العلمي وإلاداسي ،للعمل وفم
مىظىس حؽاسوي ومىذمج وجفعُل آلُاث الخفىير الاظتراجُجي ،إلعادة الىظش في مىظىمت
الخيىًٍ ختى جيىن مخىافلت مع مخطلباث العصش ومعخجذاجه .هما ؤهُب بالعُذاث
والعادة ألاظاجزة الاهخشاط الفعلي في هزا الىسػ إلاصالحي الهام ملا له مً ؤهمُت
كصىي في جذبير ؼاون الؽباب والطفىلت والشٍاطت ببالدها.
أيها الحضىر الكزيم
بلى حعضٍض معاس الجهىٍت املخلذمت
جماؼُا مع الخىحيهاث امللىُت العامُت الشامُت
والالجمشهضإلاداسٍمً خالٌ جلىٍت وجىاظم مجاالث جذخل مخخلف املصالح الخاسحُت
ألاهثر كشبا لحاحُاث العاهىت  ،فةن املعهذ مذعى هزلً ،ؤهثر مً ؤي وكذ مض ى،
لصُاغت مؽشوع جشبىي ًخماش ى وٍىاهب عً هثب هزه الخدىالث .هما وعىٌ علُه ألن
ًيىن كىة اكتراخُت مشافلت للفاعلين في الجماعاث الترابُت في مجالي الؽباب والشٍاطت
والطفىلت الصغشي وؼاون املشؤة ألخزها بعين الاعخباس طمً مؽاسَعها الخىمىٍت.
ومً بين خصىصُاث املعهذ املليي لخيىًٍ ألاطش جىفشه على معهذ مىالي سؼُذ
للشٍاطت ،الزي هصبى ؤن ٌعخعُذ بشٍله وٍيىن سائذا عشبُا وبفشٍلُا وملا ال دولُا،
وٍخدىٌ بلى مؽخل خلُلي للشٍاطُين مً املعخىي العالي .وعلُه ،ؤهُب بالعُذ املذًش
بالعمل على صُاغت جصىس حذًذ ملشهض الخميز الشٍاض ي بمىاصفاث عاملُت ،وبطبُعت
الحاٌ بةؼشان فعلي ليل ميىهاث الحشهت الشٍاطُت وألاوملبُت.
أيها الحضىر الكزيم،
في خخام ولمتي ؤدعى مجذدا ؤظشة املعهذ املليي لخيىًٍ ألاطش بالعمل ًذا في ًذ وفم
ملاسبت املؽشوع الزي ًخلاطع ولُا مع مشامي وألاهذاف الاظتراجُجُت لىصاسة الؽباب
والشٍاطت.
وفلىا هللا حمُعا ملا فُه خير لهزا الىطً ختى هيىن حمُعا عىذ خعً ظً صاخب
الجاللت امللً مدمذ العادط هصشه هللا وؤًذه وظذد خطاه.
والسالم عليكم ورحمت هللا تعالى وبزكاته

