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ؤود بذاًت ؤن ؤعبر عً ظعادحي بخىاجذي معىم الُىم في هزا الحفل الؽبابي
اإلاخميز واإلاخفق إلطالق فعالُاث "الشباط عاـمت للؽباب العشبي لعىت  "2016التي
ًدخمنها اإلاغشب جدذ ؼعاس "مً ؤجل ؼباب مخعاٌؾ ومبذع".
بن اخخُاسهم للمملىت اإلاغشبُت بلذهم الثاوي ،الخخمان الخظاهشاث الفىُت
والثلافُت والشٍالُت التي جمذ بشمجتها ،و الشباط ميان لعلذ الذوسة الثاهُت لهزه
الفعالُاث،وجبني ؼعاسهاً ،ىم عً عمم الخفىير والشئي الاظتراجُجُت لذي وصساء
الؽباب والشٍالت العشب،لجعل الطاكاث الؽبابُت العشبُت في خذمت الخعاٌؾ والعلم
وؤلابذاع والدعامذ ،وهي فشـت للؽباب العشبي لخبادٌ الخبراث وألافياس وبرواء سوح
ألاخىة والفذاكت العشبُت على ؤسك الخعاٌؾ والدعامذ و الخالكذ الثلافي ،اإلاملىت
اإلاغشبُت.
وبهزه اإلاىاظبت البذ مً جلذًم الؽىش الجضٍل للعادة الىصساء العشب ،الزًً
ؼشفىها بدمىسهم الصخص ي الفخخاح هزه الفعالُاث ،مبرصًٍ بزلً ألاهمُت التي
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ًىلىنها لهزه اإلابادساث ،وداعمين للمجهىداث التي ًلىم بها اإلاغشب في مجاٌ الخىمُت
الؽبابُت.
وؤخق بالزهش العُذ هاًف ـالح عبذ اللادس البىشي وصٍش الؽباب والشٍالت
الُمني ،والعُذ عىك خعين مدمىد وصٍش الؽباب والشٍالت اللُبي ،والعُذ هؽام بً
مدمذ الجىدس وصٍش الؽباب والشٍالت البدشٍني.
ؼىشا جضٍال معالي الىصٍش هؽام بً مدمذ الجىدس على خمىسهم بالشغم مً
التزاماث ظابلت هىذ ؤعلم بها ،والؽىش الجضٍل للؽلُلت البدشًٍ على اظخمافتها
اليسخت ألاولى مً هزه الفعالُاث العشبُت  ،وهىِئا على الىجاح الزي عشفخه دوسة
اإلاىامت.
أيها الحضىر الكزٍم
بن اإلاملىت اإلاغشبُت فخىسة باخخمان الفعالُاث التي هدً بفذدها ،جدذ
الشعاًت العامُت لفاخب الجاللت اإلالً مدمذ العادط هفشه هللا وؤًذه ،الزي ما فتئ
ًىلي ؤهمُت هبري للماًا الؽباب،وٍزهش دوما بلشوسة جىظُع وحعمُم مؽاسهت الؽباب
في الخىمُت الاجخماعُت والاكخفادًت والثلافُت والعُاظُت والبُئُت للبالد ،ولشوسة
الخعامل مع الؽباب هطاكت فاعلت وهمذخل للخغُير وبىابت للمعخلبل.
وجفاعال مع الخىجيهاث اإلالىُت العامُت ،جاء دظخىس اإلاملىت لعىت  2011هخخىٍج
لإلـالخاث اإلاهُيلت التي عشفها اإلاغشب في ول اإلاجاالث،بما فيها الؽباب الشٍالت ،هخج
عنها بلىسة اظتراجُجُت للشٍالت التي هشظها دظخىس
 2011للمملىت هذ ق للؽباب
وللمىاطً؛ (الففىٌ  26و ،)31هما ؤكش بةوؽاء ماظعت «اإلاجلغ الاظدؽاسي للؽباب
والعمل الجمعىي» ؛ (الففىٌ  33و ،)170وهى مؽشوع اللاهىن الزي ؤـبذ جاهضا
وظُعشك كشٍبا على اإلاجلغ الحيىمي للمفادكت.
هما ؤن البرهامج الحيىمي لعىت  ،2012ولع الؽباب في ـلب اوؽغاالجه وؤهذ
على لشوسة جبني اظتراجُجُت جخلاطع فيها ول مبادساث اإلاخذخلين وجخجاوص الاعخباساث
اللطاعُت وجشسخ ملاسبت ؼمىلُت لخيعُم ودعم جهىد جمُع ألاطشاف اإلاخذخلت في

2

اللماًا التي تهم الؽباب وفم ملاسبت حؽاسهُتٌ ،عاهم فيها جمُع الفاعلين
العُاظُين والجمعىٍين العاملين في مجاٌ الؽباب.
وبما ؤن الؽإن الؽبابي ًىدس ي طابعا ؤفلُا ًجعله في ـلب ول العُاظاث
العمىمُت ،عملذ الىصاسة ،في بطاس ملاسبت حؽاسهُت ،على بلىسة اظتراجُجُت مىذمجت
للؽباب ،جالمغ الجىاهب اإلاشجبطت ب صٍادة الفشؿ الاكخفادًت للؽباب وبوعاػ
حؽغُلهم والىلىج بلى الخذماث ألاظاظُت وجللُق الفىاسق الجغشافُت ،وحعضٍض اإلاؽاسهت
في ـىع اللشاس واخترام خلىق ؤلاوعان ،وهزا جلىٍت ألاجهضة اإلااظعاجُت للخىاـل
وؤلاعالم والخلُُم والحيامت.
أيها الحضىر الكزٍم،
بن الخدىالث العمُلت التي ٌعشفها العالم العشبي الُىم مً جشاء الاهفخاح
اإلاخىاـل على مدُطه الذاخلي والخاسجي ومً خالٌ الخىمُت اإلاخفاعذة الظخعماٌ
اإلاىاكع ؤلالىتروهُت مً طشف الؽباب  ،جلخط ي ؤن جإخز البرامج اإلاىجهت للؽباب
و الشعاًت والخىجُه
مياهتها الاعخباسٍت الهامت ،وؤن حؽمل ول ألاوؽطت الؽبابُت
ألامثل،ليىنها حؽيل الفشـت الحلُلُت التي ًخم بمىجبها جإطير الؽباب وجيىٍىه
وجضوٍذه بيل اإلاعاسف التي جمىىه مً الاهذماج العىظُى -اكخفادي،وسفع الخدذًاث
اإلاخخلفت التي جىاجهه،مً خالٌ ولع ظُاظت عمىمُت مخِىت مبيُت على بؼشان
اإلاعاولين العمىمُين والخىاؿ ،واإلااهدين الذولُين ،وفعالُاث اإلاجخمع اإلاذوي،
وجىظُم مؽاوساث على هطاق واظع مع الؽباب.
بهىا الُىم في عالم جدعاسع فُه ألاخذار ،وجخفاسع فُه ألافياس ،وجخماسب فُه
اإلافالح وألاجىذاث ،بلذس ما جدعاسع فُه بًلاعاث الخدىالث الاكخفادًت
والخىىىلىجُاث الحذًثت ،هما جضداد فُه معالم التهذًذاث والفشاعاث الهىٍاجُت،
الش يء الزي ٌعخىجب مىا جمُعا  ،خيىماث ومىظماث غير خيىمُت وفعالُاث ؼبابُت
وبعالمُت ،العمل ظىٍا بغُت جيعُم الجهىد وجمافش الطاكاث وؤلامياهُاث لبلىسة سئي
ومؽاسَع جذًذة لممان مىكع ؤفمل لؽباب ألامت العشبُت وألجُالها الفاعذة ،في
عالم ال مياهت فُه لذوٌ ولؽعىب تهمؾ ؼبابها وال حعدثمش فُه هثرواث المادًت.
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فىدً وعِؾ الُىم في عالم غير مخىاصن ٌعاوي فيها لؽباب مً عذة جدذًاث ،
ألامش الزي ؤـبذ ًفشك على اإلاجخمعاث والذوٌ ـُاغت حعاكذ اجخماعي جذًذ
معفئاث الؽباب ،مشجىضاجه الدؽاسن والحيامت ،وسبط اإلاعاولُت باإلاداظبت و ولع
اظتراجُجُاث وطىُت مىذمجت للؽباب ،وجىظُع معاهمتهم في جذبير الؽإن العام.وهى
مجهىد ًإحي في ظُاق العمل على الشفع مً معخىي هزا الذوس اإلادىسي للؽباب،
وؤًما دوسهم اإلاهم في ببذاء آسائهم في اإلاىالُع الاكخفادًت والاجخماعُت والثلافُت التي
تهم خالشهم وجشهً معخلبلهم.
واظمدىا لي بهزه اإلاىاظبت ؤن ؤؼُذ باإلاجهىداث التي كام بها معالي وصٍش ؤلاعالم
ووصٍش الذولت للؽباب بذولت اليىٍذ الؽلُلت،والشثِغ العابم إلاجلغ وصساء الؽباب
والشٍالت العشب ،الؽُخ ظلمان ـباح العالم الحمىد الفباح ،مً خالٌ بًجاد
مؽشوع الذلُل ؤلاسؼادي للعُاظت العشبُت للؽباب والشٍالت ،بمثابت ؤسلُت لى لع
اظتراجُجُت للؽباب العشبي .والؽىش اإلاىـىٌ هزلًإلاعالي وصٍش الؽباب والشٍالت لذولت
البدشًٍ الزي جلذم بمبادسة واعذة تهم جطبُم الهىاجف الزهُت للبرامج الؽبابُت
العشبُت.
أيها الحضىر الكزٍم
بن فعالُاث "الشباط عاـمت الؽباب العشبي لعىت  ،"2016جدخىي على مجمىعت
مً ألاوؽطت والخظاهشاث واإلاهشجاهاث الؽبابُت على اإلاعخىي الىطني  ،ظدؽمل جٌ
جهاث اإلاملىت ،مصحىبت ببرامج وؤوؽطت مىاصٍت ومىلىعاجُت ،جاطشها شخفُاث
واصهت في مجاالث جخففها الفني والثلافي والعلمي والاكخفادي والاجخماعي والشٍاض ي
والاعالمي وهزا البُئي ،علما ؤن اإلاغشب ظُدخمً  COP 22في هىهبر .2016
وٍخمدىس البرهامج الشثِس ي لهزه الفعالُاث خىٌ ما ًلي :
 خفل الافخخاح،الُىم 20ماي 2016؛
 اإلالخلى العشبي خىٌ ؤلادماج الاكخفادي للؽباب بمىاصاة مع فعالُاث خفل الافخخاح؛
 الترًخلىن الذولي ،ماي 2016؛
 اإلاهشجان العشبي إلاعشح الؽباب ،ماي 2016؛
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 اإلاهشجان العشبي إلاىظُلى الؽبابً ،ىلُىص 2016؛
 اإلاهشجان العشبي لأللعاب الخللُذًتً ،ىلُىص 2016؛
 الللاء الذولي للؽباب ،غؽذ 2016؛
 اإلالخلى العشبي للفىاهين الدؽىُلُين الؽباب ،ؼدىبر 2016؛
 اإلالخلى العشبي خىٌ مىظماث اإلاجخمع اإلاذوي والخىمُت اإلاعخذامت ،هىهبر .2016

على معخىي آخش و جفعُال للشاس جىـُت مجلغ وصساء الؽباب والشٍالت العشب،
الذاعي بلى بطالق خمالث جيبز العىف والخطشف والغلى على معخىي ول البلذان
العشبُت ،ظِخم بطالق خملت "ال للعىف ،ال للخطشف ،ال لإلسهاب" باإلاغشب ،بعذ الجلعت
الافخخاخُت لهزه الفعالُاث .وهىا البذ مً ؤلاؼاسة بلى جشاهماث ومميزاث اإلاملىت اإلاغشبُت
في جشظُخ كُم الخعاٌؾ والىظطُت والاعخذاٌ والاهفخاح على اللُم اليىهُت،في جالخم
وجىىع ملىماث هىٍتها الىطىُت ،اإلاىخذة باهفهاس ول ميىهاتها ،العشبُت-ؤلاظالمُت،
وألاماصَغُت والصحشاوٍت والحعاهُت ،والغىُت بشوافذها.
وهخمنى ـادكين ؤن حعاهم هزه الحملت الؽبابُت العشبُت اإلاىذدة للعىف
والخطشف وؤلاسهاب في جدزًش الؽباب مً مخاطش هزه آلافاث التي ًمىً ؤن جيىن لها
آزاس ظلبُت على الىثير مً اإلاجخمعاث .ومً هىا جخضح لشوسة الاهخمام بخعلُم ؼبابىا
وجإمُىه وجدفِىه وخماًخه مً الاهضالكاث واإلاغشٍاث ومخاطش الاظخلطاب عبر ألاهترهِذ
ووظاثل الخىاـل الاجخماعي والاهجشاف وساء ألافياس اإلاخطشفت التي ًخم جشوٍجها.
هما ًجب العمل على بلىسة بشامج وؤوؽطت ومؽاسَع مازشة بًجابا على ظلىهُاث
وكُم ومبادت الؽباب ،وبىاء وججهيز ميؽأث ؼبابُت وسٍالُت جىفل اظخلباٌ وجإطير
وجشبُت الؽباب على كُم الدعامذ والاهفخاح واإلاىاطىت.
وخخاما ،ؤجمنى لفعالُاجىا الىجاح والخىفُم وؤؼىشهم مجذدا،لُىفىا ألاعضاء مً
البلذان العشبُت الؽلُلت ،على مبادسة جىظُم هزا اإلاىخذي الؽبابي الهادف باإلاملىت
اإلاغشبُت.

5

وفلىا هللا جمُعا إلاا فُه الخير للؽباب العشبي ،وؤلهمىا ظبل الشؼاد لخذمت هزا
الؽباب الخىاق بلى جدلُم ؤظغ جلذمه وسكُه الاجخماعي والاكخفادي.
والسالم عليكم ورحمت هللا حعالى وبزكاجه.

6

