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بمىاسبت اللقاء العشزون للجىالت العزب
املىضم من طزف املىظمت الكشفيت العزبيت

سال -املعمىرة 2016/07/13-

1

بسماهلل الزحمن الزحيم،والصالة والسالم على أشزف املزسلين
السيداث والسادة الىسراء
السيد عامل عمالت سال
السيد هائب ألامين العام لجامعت الدول العزبيت
السيد مديز الشباب والزياضت لجامعت الدول العزبيت
السيد ألاميىالعاملمىظمتالكشفيتالعزبيت
السيد ممثل املكخب العاملي للكشفيت
السيد الزئيس املىخدب للجامعت الىطىيت للكشفيت املغزبيت
أيها الحضىر الكزيم،
ًطُب لي في البضاًت أن أجىحه بالقكغ العمُم للؿُض مدمض بُلغت الغةِـ املىخضب
للجامعتالىطىُتللككفُتاملغغبُتعلى الصعىة الكغٍمت للحضىع معكم في فعالُاث الللاء
العكغًٍ للجىالت العغب،التي جدظىبالغعاًت الؿامُت لصاخب الجاللت امللك مدمض
الؿاصؽ هصغٍ هللا وأًضٍ ،واملىظمت جدذ قعاع" الشباب :جىميت ،حسامح ،سالم " .وأوص
بهظٍ املىاؾبت أن أعخب بالضُىف الكغام الظًً حجىا مً مسخلف الضول العغبُت
الكلُلت والصضًلت للمكاعكت ئلى حاهب ئزىانهم وأصضكائهم الجىالت املغاعبت في َظٍ
الخظاَغة املخميزة ،التي جىظمها الجامعت الىطىُت للككفُت املغغبُت جدذ ئقغاف
املىظمت الككفُت العغبُت .
ئن الكعاع الظي ازترجمىٍ لهظا الللاء العغبي ٌعكـ وٍخطلع للخصضي للخدضًاث
الخطغفُت وألافكاع الهضامت التي حؿتهضف قباب صول العاملى قبابىا الىاعض ومً زالله
الىطً العغبي .ئن ألامل معلىص على الكباب ،الظي ٌككل بىابت املؿخلبل وعَاهه،
لِؿاَم وٍىسغط أكثر في املؿيرة الخىمىٍت لبلض انها ،وبىاء مجخمع عغبي ٌؿىصٍ إلازاء
والدؿامذ والاهفخاح والؿالم.
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كما أن َظاالكعاعٍىم عً عمم الخفكير ووضىح الغؤٍا لضي اللاةمين على َظٍ
الخظاَغة اهطالكا مً اؾتراجُجُت جغوم جغؾُش كُم الضًملغاطُت والحضازت وخلىق
إلاوؿان ومباصب املىاطىت الحلت في صفىف الكباب مً زالل صعم كل املباصعاث التي
جدلم مكاعكتهم في الحُاة العامت.
حضزاث السيداث والسادة
ئطا كاهذ للتربُت بمإؾؿاتها املسخلفت ،الىظامُت منها وغير الىظامُت ،صوعا أؾاؾُا
في جىمُت املجخمع وجطىٍغٍ ،فان الخجغبت الكبيرة التي عاكمتها الحغكت الككفُت ببالصها
جبرػ الضوع الظي ًمكً أن جلىم به  ،باعخباعَا ئخضي مإؾؿاث التربُت غير الىظامُت ،
كدغكت جغبىٍت قبابُت جطىعُت ازخُاعٍت في جىمُت املجخمع وجطىٍغٍ.
ولظلك فان اململكت املغغبُت جىلي أَمُت كصىي للحغكت الككفُت ملا لها مً صوع
والىافع ،وٍخجلى طلك في كىن

اًجابي في جيكئت وجكىًٍ املىاطً الصالح

الجامعت

الىطىُت للككفُت املغغبُت  ،املدخضىت لهظٍ الفعالُاث  ،جدظى بالغةاؾت الفعلُت
لصاخب الؿمى امللكي ألامير الجلُل مىالي عقُض.
ئن بغامج الحغكت الككفُت جخضمً كثيرا مً ألاوكطت التربىٍت التي حؿاَم في
جغبُت الكباب وجلىٍت وهمى كضعاتهم البضهُت والعللُت والاحخماعُت والغوخُت كأفغاص ،
وكمىاطىين مؿإولين ومىسغطين في جىمُت املجخمع وجطىٍغٍ.
وٍأحي جىظُم وكاطكم َظا والككفُت املغغبُت جسلض الُىم الىطني للككفُت،
اؾخدضاعا لخطاب املغفىع له حاللت امللك الحؿً الثاوي بمىاؾبت اوعلاص أقغال
املجلـ ألاعلى للماء  ،بخاعٍش  26ماي  ،1988خُث كال حاللخه طُب هللا زغاٍ  " :هحن
الذين أدركىا حقيقت قيمت التربيت الكشفيت وعزفىا مصالحها وما في طياتها من وعم،
هأسف عميق ألاسف لكىن أبىائىا وحفدجىا ال يعزفىنها وربما لن يعزفىها "وَعخبر َظا
الخطاب مدطت جاعٍسُت جإصل ملكاهت وصوع الحغكت الككفُت املغغبُت في املؿاَمت
الفعلُت في زضمت وجىمُت املجخمع على حمُع ألاصعضة  ،ؾىاء الاحخماعُت أوالثلافُت
3

والخىمىٍت.كما ٌعخبر مجال البِئت اخض أَم عكاةؼ اليكاط الككفي في بعضٍ املجخمعي،
باعخباع أن الحغكت الككفُت جماعؽ أغلبُت بغامجها في املجاالث املفخىخت ،بل وحعخبر
البِئت مغحعها ألاؾاس ي.
وفي َظا الصضص ،فاهدصىلبالصها على قغفخىظُم املإجمغ العالمي لألمم املخدضة
خىل املىار  ،زالل الفترة م ا بين  07ئلى غاًت  18هىهبر  2016بمضًىت مغاكل  ،ججؿُض
لثلت الؿلطاث البُئُت العاملُت في بالصها ،بفضل الخُاعاث الاؾتراجُجُت الىطىُت املعلىت
واملعخمضة ،والجاعٍت الخىفُظ في مجاالث البِئت والخىمُت املؿخضامت ،وَى ماٌؿخضعي
خضىعا كىٍا وفاعال في حمُع املجاالث ،وزاصت على مؿخىًأ كبر جظاَغة أممُت عاملُت
مغجبطت بالخغيراث املىازُت والبِئت والخىمُت املؿخضامت.
حضزاث السيداث والسادة،
لً جفىجني الفغصت صون طكغ الخظاَغاث الكبابي ة العغبي ة الهام ة الثي حعغفها
بالصها،على مضي ؾىت واملخمثلة في اخخضان املغغب لفعالُاث "الزباط عاصمت للشباب
العزبي لسىت  ،"2016والظًِىظم جدذ قعاع " من أجل شباب مخعايشىمبدع ".وكض
عغفذ َظٍ الخظاَغة جىظُم مجمىعت مً ألاوكطت والخظاَغاث واملهغحاهاث الكبابُت
املخميزة كخخىٍج واعتراف للمجهىصاث التي جلىم بها اململكت املغغبُت في مسخلف املجاالث
املخعللت بالكباب ،مً أوكطت زلافُت وعٍاضُت وفىُت وجغفيهُت وجغبىٍت.
وفي َظا إلاطاع جمذ بلىعة اؾتراجُجُت وطىُت مىضمجت للكباب تهضف الغقي بَظٌ
الفئت املهمت مً املجخمع ،مما حعل البىك الضولي ًصىف املغغب كبلض عاةض بمىطلت
الكغق ألاوؾط وقمال ئفغٍلُا في مجال ألاوعاف وإلاصالخاث املإؾؿاجُت املىحهت
للكباب وؾُاؾت حشجُع امللاولين الكباب واخخضانهم بكل الىؾاةل وإلامكاهُاث
املخاخت لخمكُنهم مً ولىج عالم اكخصاص املعغفت.
كما جمذ مإزغا (  )2016/06/30املىافلت على مكغوع كاهىن مدضر للمجلـ
الاؾدكاعي للكباب والعمل الجمعىي ،كهُئت صؾخىعٍت اؾدكاعٍت ،جخىلى ئبضاء الغأي في
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كل اللضاًا املغجبطت بالكباب ،و ئهجاػ صعاؽاث أو أبذ ار ثَم مُاصًً الكباب والعمل
الجمعىي ،واللضاًا املخصلت بهم،

للنهىض بأوضاعهم و جىمُت طاكاتهم إلابضاعُت،

وجدفيزَم على الاهسغاط في الحُاة العامت.
وَعمل املجلـ على الخيؿُم مع الهُئاث الاؾدكاعٍت املدضزت لضي مجالـ الجهاث
املسخصت بضعاؾت اللضاًا املخعللت باَخماماث الكباب وجطىٍغ العمل الجمعىي مً
أحل جىؾُع وحعمُم مكاعكتهم في الخىمُت الاحخماعُت والاكخصاصًت والثلافُت
والؿُاؾُت؛
حضزاث السيداث والسادة
للض قكلذ الخجغبت الككفُتصوما مجاال زصبا لخىمُت كضعاث الكباب على الخلم
وإلابضاع وحعلم مهاعاث الحُاةوغغؽ كُم الدؿامدىاملىاطىت،وَىا وحب الخظكير باملغاخل
الهامت التي مغث منها والاهجاػاث التربىٍت التي جدللذ بفضل جفاوي أعضاء الخىظُماث
الككفُتوكافت مىسغطيهااملخىاحضًً في مسخلف حهاث اململكت.

ئن وػاعة الكباب

والغٍاضت ،املإمىت بضوع الحغكت الككفُت وأَمُتها في اليؿُج الاحخماعي والتربىي  ،ال
حامعخكم العخُضة ،مً كبُلدسخير كافت

جترصص في صعم كافت املباصعاث التي جىظمها

إلامكاهُاث املاصًت واللىحِؿدُت املمكىت ،وَى ما وعخبرٍ ججؿُضا صغٍدا للملاعبت
الدكاعكُت التي ججمع الطغفُىىالتي هدً على أجم الاؾخعضاص لخطىٍغَا هدى ألافضل.
وفي الخخام ،أجلضم بالخدُت والترخاب لألر الضكخىع عاطف عبض املجُض

 ،ألامين

العام ملىظمت الككفُت العغبُت والطاكم املؿاعض له  ،وممثلي املكخب العالمي الككفي ،
على خضىعَم معىا وعلى صعمهم املخىاصل للحغكت الككفُت العغبُت بصفت عامت

،

واملغغبُت بصفت زاصت.
والككغ مىصىل كظلك ئلى الؿُض مدمض بُلغت ،الغةِـ املىخضب للجامعت الىطىُت
للككفُت املغغبُت وئلى أعضائها على املجهىصاث التي يطلىنَا مً احل ئهجاح َظا الللاء،
للاء ألام ،للاء ألازىة ،للاء الصضاكت ،للاء الدؿامذ.
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وفقىا هللا ملا فيه خير شبابىا وبلدها والسالم عليكم ورحمت هللا حعالى وبزكاجه.
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