بسم هللا الرحمان الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على أشرف ألاهبياء واملرسلين
السيد الرئيس
السيدات والسادة النىاب املحترمين
أيها الحضىر الكريم
ٌععذوي ،أن أجىاجذ معىم الُىم في هزه اإلاإظعت الدؽشَعُت اإلادترمتكصذ
جلذًم لىم اإلاشاخل اإلاخلذمت التي كطعها معلعل ئعذاد وبلىسة وجىفُز
ؤلاظتراجُجُت الىطىُت اإلاىذمجت للؽباب وهزلً ئخذار اإلاجلغ الاظدؽاسي
للؽباب والعمل الجمعىي واللزان ٌعخبراهمً ألاوساػ الىطىُت ؤلاظتراجُجُت
الىبري لخىمُت الؽباب ومعاهمت خلُلُت في اإلاجهىداث اإلابزولت على الصعُذ
الىطني للنهىض بالؽأن الؽبابي في بالدها.
حضرات السيدات والسادة
ئن صاخب الجاللت هصشه هللا وأًذه ما فتئ في خطاباجه اإلاخخلفت ٌعلط
الظىء على مؽشوعُت جطلعاث الؽباب في جدلُم اهذماج أفظل على الصعُذًً
الاجخماعي واإلاهىُىٍىص على طشوسة جىظُع وحعمُم مؽاسهت الؽباب في الخىمُت
الاجخماعُت والاكخصادًت والثلافُت والعُاظُت للبالد ،والخعامل مع الؽباب
هطاكت مفعلت للخىمُت ،وهى ما ًلخض ي بلىسة اظتراجُجُت ؼاملت مً ؼأنها وطع
خذ لدؽدذ الخذماث اللطاعُت اإلالذمت للؽباب ورلً باعخماد ظُاظت ججمع
بؽيل مخىاغم وميسجم مخخلف هزه الخذماث.
وججذس الاؼاسة ،ئلى أن هزا الخىجه جم جىشَعه أًظا مً خالٌ دظخىس اإلاملىت
لعىت  2011الزي هص على خلىق الؽباب وئكشاس آلالُاث اإلاإظعاجُت لبلىسة هزه
الحلىق في ئطاس مجلغ اظدؽاسي للؽباب والعمل الجمعىي ،وهى اعتراف صشٍذ
باألهمُت ؤلاظتراجُجُت لهزه الؽشٍدت ألاظاظُت ،ومذخال جىهشٍا إلاجمىعت مً
ؤلاصالخاث العُاظُت التي جِعش الىلىج الفعلي للؽباب ئلى مشاهض اللشاس هؽشًٍ
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أظاس ي في العملُت الخىمىٍت في معخىٍاتها العُاظُت والاكخصادًت والاجخماعُت
والثلافُت والبُئُت.
وهزلً مً خالٌ الخصشٍذ الحيىمي لعىت  2012الزي وطع الؽباب في
صلب اوؽغاالجه وأهذ على طشوسة جبني ئظتراجُجُت ًخلاطع فيها ول اإلاخذخلين
وجفىق الاعخباساث اللطاعُت وجشسخ ملاسبت ؼمىلُت لخيعُم ودعم جهىد جمُع
ألاطشاف اإلاخذخلت في اللظاًا التي تهم الؽباب وفم ملاسبت حؽاسهُت حؽشن جمُع
الفاعلين العُاظُين والجمعىٍين العاملين في مجاٌ الؽباب.
حضرات السيدات والسادة
أيها الحضىر الكريم.
ئن الخدىالث العمُلت التي ٌعشفها اإلاغشب الُىم مً جشاء الاهفخاح اإلاخىاصل
على مدُطه الذاخلي والخاسجي ،جلخض ي أن جأخز البرامج اإلاىجهت للؽباب مياهتها
الاعخباسٍت اإلاهمت ،وأن حؽمل ول ألاوؽطت الؽبابُت الشعاًت والخىجُه وىنها حؽيل
الفشصت الحلُلُت التي ًخم بمىجبها جأطير الؽباب وجيىٍىه وجضوٍذه بيل اإلاعاسف
التي جمىىه مً الاهذماج العىظُىاكخصادي ببالدها وسفع الخدذًاث اإلاخخلفت التي
جىاجههمً خالٌ وطع ظُاظت عمىمُت مخِىت مبيُت على ئؼشان ول اإلاعإولين
العمىمُين والخىاص ،واإلااهدين ،وفعالُاث اإلاجخمع اإلاذوي ،وجىظُم مؽاوساث على
هطاق واظع مع الؽباب.
وفي هزا العُاق ،عمذث وصاسة الؽباب والشٍاطت بمعُت ول الؽشواء ئلى
ئعذاد وبلىسةؤلاظتراجُجُت الىطىُت اإلاىذمجت للؽباب التي صىدق عليها وجم جبىيها
مً طشف اإلاجلغ الحيىمي اإلاىعلذ بخاسٍخ  3أبشٍل  ،2014والتي جلترح سؤٍت
ئظتراجُجُت مىذمجت للؽباب جدذ كُادة وصاسة الؽباب والشٍاطت وبمؽاسهت فعالت
للمىظماث غير الحيىمُت الؽبابُت و حؽىإلطاسا اظتراجُجُا مؽتروا إلاخخلف
ُ
ىجهت
ظُاظاث الؽباب على اإلاعخىي الىطني وأصبدذ وزُلت مشجعُت م ِّ
للعُاظاث العمىمُت وبىصلت تهخذي بها جذخالث وجهىد باقي الفاعلين في خلل
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العُاظت اإلاىذمجت للؽباب ومُثاكا اجخماعُا جذًذا في مجاٌ الخذخل في كطاع
الؽباب.
وجلترح ؤلاظتراجُجُت الىطىُت سؤٍت ؼمىلُت ًمىً مً خاللها للؽباب اإلاغشبي
أن ًفجش طاكاجه الخالكت هفاعل أظاس ي ومخفاعل مع دًىامُت البىاء والخىمُت التي
حؽهذها بلذها .وعلُه ،تهذف الاظتراجُجُت ئلى طمان " جىفش الؽباب اإلاغشبي بشمخه،
ئهازا وروىسا ،على اللذساث والفشص التي جإهلهم الهدعاب جشبُت راث جىدة عالُت،
والىلىج ئلى عمل الئم ،وئلى خذماث صحُت مالئمت وئلى اإلاؽاسهت الفاعلت في الحُاة
العُاظُت والاجخماعُت والثلافُت".
حضرات السيدات والسادة
أيها الحضىر الكريم.
مً اإلاعلىم أهه ال ًمىً جدلُم أهذاف ؤلادماج الاكخصادي والاجخماعي مً
خالٌ بشامج معضولت أو الترهيز على كطاع واخذ .لزلً وطعذ الاظتراجُجُت ئطاسا
مإظعاجُا ظُاظُا وحؽشَعُا باإلطافت ئلى خضمت مً آلالُاث والخذخالث داخل
مخخلف اللطاعاث والىصاساث .ومً جهت أخشي ،جدذد هزه الاظتراجُجُت سؤٍت
مؽترهت راث خمعت مداوس اظتراجُجُت مىبثلت عً خاجُاث الؽبابىاهخظاساتهم
مع دساظت الامياهُاث اإلاإظعاجُت لالظخجابت لهزه الاخخُاجاث .وجخمثل هزه اإلاداوس
في:
 .1الشفع مً الفشص الاكخصادًت اإلاخاخت للؽباب والنهىض بلابلُت حؽغُلهم؛
 .2حعضٍض الىلىج ئلى الخذماث ألاظاظُت اإلالذمت للؽباب وجدعين جىدتها،
والخللُص مً الفىاسق الجغشافُت؛
 .3حعضٍض اإلاؽاسهت الفعالت للؽباب في الحُاة الاجخماعُت واإلاجخمع اإلاذوي وفي
اجخار اللشاس؛
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 .4النهىض باخترام خلىق ؤلاوعان؛
 .5جلىٍت ألاجهضة اإلاإظعاجُت للخىاصل وؤلاعالم والخلُُم والحيامت.
حضرات السيدات والسادة
أيها الحضىر الكريم.
ئن الذعم الفعلي للؽباب مً أجل ُمماسظت ُمىاطىت في الفظاء العمىمي
والجهىد التي جبزٌ الظخعادتهم الثلت في مإظعاتهم العمىمُت ٌؽىالن أهم الخدذًاث
التي جىاجه صُاغت حعاكذ اجخماعي جذًذ مع جُل الؽباب اإلاغشبي مً خالٌ جفعُل
ؤلاظتراجُجُت الىطىُت اإلاىذمجت للؽباب وهزلً اخشاج اإلاجلغ الاظدؽاسي للؽباب
والعمل الجمعىي الى خيز الىجىد ،وجفعُل دوسه هلىة اكتراخُت كادسة على صُاغت
اللشاس واإلاعاهمت في البىاء الذًملشاطي والعمل على وطع معاطش جذًت للنهىض
بلظاًا الخمىين العُاس ي للؽباب وجشظُخ زلافت الحىاس الؽبابي والىلاػ العمىمي
واإلاؽاسهت ؤلاًجابُت واإلاعإولت في أوظاط الؽباب اإلاغشبي.
وهىا البذ مً الخأهُذ ،على أن ئعذاد وجىفُز العُاظاث العمىمُت اإلاىجهت
للؽبابلِعذ فلط مً صمُم معإولُت العلطاث الحيىمُت فلط ،ولىً أًظا
مً معإولُت العلطاث اإلاىخخبت ومىظماث اإلاجخمع اإلاذوي واإلاىظماث العاملت مع
الؽباب وباقي الفاعلين في الحلل الؽبابُاعخمادا على مشجعُاث العُاظت
الىطىُت ،وبىاء على ملاسبت حؽاسهُت وفم آلُاثوطىُت لخيعُم ئعذاد وجىفُز وجلُُم
هزه العُاظاثمعخمذة في رلً على ههج ملاسبت أفلُت في الخعاطي مع كظاًا
الؽباب ولِغ ملاسبت عمىدًت راث جىجه كطاعي أخادي ،باعخباس أن مىطىع
الؽباب غير معني بلطاع مهفصل عً باقي اللطاعاث ألاخشي.
ئن جىفير أظغ الثلت لخطىٍش الاكخىاع بمإظعاث الذولت ودوسها في جمخُع
الؽباب بيافت خلىكهم ٌعخىجبوطع مإؼشاث لألداء هالتزام مؽترن ًجمع بين
الحيىمت واإلاىظماث غير الحيىمُت اإلاعىُت بالؽباب وفم ما هص علُه الذظخىس
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اإلاغشبي ،باإلطافت ئلى جىفير الخمىٍال إلاىاظب لخىفُز البرامج اإلاىجهت للؽباب مً
خالٌ جخصُص اعخماد اث مالي ة مهمت طمً اإلايزاهُت العامت للحيىمت للمعاهمت
في دعم اإلاىظماث الؽبابُت واإلاىظماث العاملت في خذمت العمل الؽبابي واإلاجالغ
الؽبابُت على اإلاعخىي الىطىُىاإلايزاهُاث اللطاعُت وميزاهُاث الجماعاث الترابُت
الجهىٍت واإلادلُت.
وفلىا هللا إلاا فُه خير لؽباب اإلاغشب جدذ اللُادة الشؼُذة لصاخب الجاللت
اإلالً مدمذ العادط هصشه هللا وأًذه الزي ما فتئ ًذعى ئلى جىشٍم الؽباب
اإلاغشبي وجعله في صلب اهخماماجه الاولُت لذفعه الى الاهخشاط واإلاعاهمت بؽيل
ئًجابي وفعاٌ في الخىمُت اإلاعخذامت للمغشب.
والسالم عليكم ورحمة هللا جعالى وبركاثه
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