ولمت العُذ الىصٍش
خالٌ الللاء اإلاىظم مً طشف الهُئت الىطىُت للشباب والذًملشاطُت
خىٌ معخجذاث اللضُت الىطىُت

الػُىن ًىم  6ماي 2016

بداًة اها جد سعيد بحىاجدي معكماليىمفي هره الىدوةحىل اللضيةالىطىية وبهره املىاسبةاسمحىا لي
ان اهىئالجهة املىظمة لهالحىفلهااوال في اخحياز مدًىة العيىن الححضان اشغال هره الىدوة ملا في ذلك
من دالالت سياسية وزمصية،لحىفلهاثاهيا في اخحياز مىضىع له زاهىيحه واهميحه وثحدًاثه الا وهى كساز
مجلس الامن الاخحر زكم 2285املحعلم بملف اللضية الىطىية  ،وثالثاثىظيم هرا الللاء من طسف الهيئة
الىطىية للشباب والدًملساطيةبشساكة مع وشازة الشباب والسياضة بمشازكة ثلة من املخحصحن في
امللفىهره كلها مؤشسات على اوعلد هره الىدوةالىطىية بالعيىن سحكىن هاجحة على كل املسحىيات.
الاكيد ان الكل ثابع معاس الجزاع اإلافخػل خىٌ الصحشاء اإلاغشبُت في آلاوهت ألاخحرة والزي
غشفخطىساث مدعاسغتخصىصا بػذ الخصشٍداث الاخحرة غحر الالئلتبأمُىػاملهُئت اممُت والتي
جدىاكضشىال ومضمىها مؼ مُثاق الامم اإلاخدذة .جصشٍداجأحاب غنها الشػب اإلاغشبي بيل مىىهاجه -
وفي ملذمتها الشباب -بدىظُم معحرة زالزت مالًِىللخػبحر غىالشفض الخام ألي معاط باإلاصالح الػلُا
للبالد جبػها طلب الحىىمت اإلاغشبُت مً اإلاىظمت الذولُتلالمم اإلاخدذة سحب  84مىظفا مذهُا
دولُا ببػثتها لحفظ العالم بالصحشاء اإلاغشبُت "اإلاُىىسظى "  ،كشاس ظُادي للمغشب خاولذ الجضائش
وما ًذوسفي فلىهااظخغالله لذفؼ ألامحن الػام لألمم اإلاخدذةئخشاج جلشٍشهحىٌ الصحشاءاإلاغشبُت-
والزي ًصادفيل شهش ابشٍالحخماغاث مجلغ ألامً خىٌ كضُت الصحشاءً-خذم اهذاف ألاحىذة
الجضائشٍت اإلاىاوئت للىخذة الترابُت.
ووشحر اهه بحن مشخلت جصشٍداث الامحن الػام لالمم اإلاخدذةاإلاعخفضةوبحن اصذاس جلذًم جلشٍشه امام
اغضاء مجلغ الامً الذولُاجخزث اإلاملىتمىاكفصاسمت بلُادة صاخب الجاللت اإلالً مدمذ
العادط هصشه هللا اججاه اغذاء الىخذة الترابُتغبر اللُامبخدشواث دبلىماظُت مىثفت لذي اللىي
الػظمى دفػخاألمحن الػام لالم اإلاخدذة ئصذاس جلشٍشهحىٌ الجزاع اإلافخػل خىٌ الصحشاء اإلاغشبُت
دون ":هضع الششغُت غً جىاحذ اإلاغشب في صحشائه ،أو حػضٍض خُاس الاظخلالٌ و أطشوخت الاهفصاٌ ،
أو ئضػاف مبادسة الحىم الزاحي ،التي ٌشهذ اإلاجخمؼ الذولي بجذًتها ومصذاكُتها  ".هما حاءفي
الخطاب اإلاليي العامي اماملادةمجلعالخػاون الخلُجي.
ولعىا في خاحت للخأهُذ غلى ان الىضؼ ؤلاكلُمي والذولي الزي هىكشخفُه اللضُت الىطىُت باألمم
اإلاخدذة وبمجلغ ألامً هزه العىت لِغ بالػادي بل "بالىضؼ الخطحر "هما وصفهالخطاب اإلاليي
أمام كادة دوٌ مجلغ الخػاون الخلُجي ،كائال" :الىضؼ خطحر هزه اإلاشة ،وغحر معبىق في جاسٍخ هزا
الجزاع اإلافخػل خىٌ مغشبُت الصحشاء ".مبرهىا غلى رلً كىٌ حاللخه":بلغ ألامش ئلى شً خشب
بالىوالت ،باظخػماٌ ألامحن الػام لألمم اإلاخدذة ،هىظُلت إلاداولت اإلاغ بدلىق اإلاغشب الخاسٍخُت
واإلاششوغت في صحشائه ،مً خالٌ جصشٍداجه اإلاىداصة وجصشفاجه غحر اإلالبىلت بشأن الصحشاء
اإلاغشبُت".

ومىز جلذًم الامحن الػام لالمم اإلاخدذةجلشٍشه امام اغضاء مجلغ الامً الذولُاهخظش الشػب
اإلاغشبِبيل كىاه وفي ملذمخه الشبابشيل ومضمىن اللشاس الزي ظُصذسه مجلغ الامً الذولي خىٌ
واهاللساز 2285
الىضؼ بالصحشاءوالزي حاء مخُبا ألطشوخاث أغذاء الىخذة الترابُتخصىصا
ملجلس ألامن مدد ملدة سىة واحدة والًة بعثة امليىىزسى إلى غاًة  30أبسيل  ، 2017واكد علىاملعاًحر
السئيسية الخمسة للمفاوضات من أجل الحىصل إلى جسىية لهرا الجزاع إلاكليمي ،الري طال
أمده،معحبراأن أي حل لهره اللضية ال ًمكن إال أن ًكىن سياسيا ،ثىافليا ويسثكص على زوح الحفاهم
والىاكعية ،وثفىق املبادزة املغسبية والجهىد التي ثبرلها اململكة املغسبية ،املعترف بها من كبل املجمىعة
الدولية ومجلس ألامن بكىنها جدًة وذات مصداكية ،عالوة على ثأكيد مجلس ألامن على ثلادم وإكباز
املخططات وامللترحات امللدمة كبل سىة  “.2004وداعياالجصائس إلى الاهخساط أكثر واملساهمة بشكل ثام
في جسىية هرا امللف ،وثكسيس البعد إلاكليمي للجزاع من خالل الاعتراف بأن جسىيحه والحعاون بحن
بلدان املىطلة سيضمن السالم وألامن بمىطلة الساحل والصحساء التي ثحفها املخاطس“.
ووشحر اًضا ان الاًجابي فياللساز  ،2285هى ثاكيده علىالتزاماملغسب وجهىده في مجال جعصيص
الدًملساطية وحلىق إلاوسان ،مشيدا على الخصىص بالدوز الري ثضطلع به املؤسسات الجهىية
للمجلس الىطني لحلىق إلاوسان ،السيما بالداخلة العيىن ،ودعىة مجلس الامن الدولي للسىة
الخامسة على الحىالي إلى جسجيل سكان مخيمات ثىدوف لحصحيح هرا الىضع إلاوساوي الدولي املخحل،
الري ثححمل فيه الجصائس كامل املسؤوليةباعحبازها البلد املضيف ،من أجل ثمكحن املفىضية السامية
لألمم املححدة من إجساء جسجيل هره الساكىة ،وهى ألامس الري ال ثصال الجصائس ثسفضه مىر  40سىة.
2285وٍطىللزلىعىترن رلً لزوي
كذ ًطىٌ الحذًث غً كشاس مجلغ الامً الذولي سكم
الاخخصاص  .لىىاظمدىا لي ان اكىٌ اهىذوة الػُىنهاتهعخلىمبػملُت حششٍدُتللشاس مجلغ
الامىالذولي وظخلف غلى ولخطىساث اإلالف بػذ كشاس مجلغ الامً وظِىاسٍىهاجه اإلامىىت امام
كُاداجالشبِباث الحضبُت املىخب مغشب الغذوممثلي الجمػُاجبهذف الخفىحر حماغُا في جدذًذ
مػالم خطت اظتراجُجُت للذفاع غً الىخذة الترابُتفي اطاس الذًبلىماظُت اإلاىاصٍت التي ًجب ان
جطلؼ فيها اللُاداث الشبابُت الحضبُت ادواسا طالئػُتوالزًً اشىشهم بهزه اإلاىاظبت غلى اخخُاسهم
جىكُذ ومىضىع وميان غلذ هذ الىذوة التي اها غلى ًلحن انها ظخىىن في معخىًخىكُذ ومىضىع
وميان الحذر وهىغُت الاظاجزة الحاضشًٍ لخاطحرها.
اهىا ملخىػىهىهدً هدضش هزا الللاء الػلمي الىىغُان الذبلىماظُت الجمػىٍت الشػبُت اإلاإطشةفي
الفصلحن  12و  13مً دظخىس ظىت  ،2011حػذ أخذ أشياٌ الػمل الزي جلىم به اإلاىظماث
للذفاغػً اللضاًا الىطىُت غبر اكىاع اللُاداث والهُئاث الشبابُت الاكلُمُت والذولُت بػذالت
كضِخىا الىطىُت مً أحل الاهخصاس لللضُت الىطىُت في اإلادافل الشبابُتالذولُت التي ما صاليهُمً
غليها بػض افياس المهظماث الشبابُت راث مشحػُاث مػُىتاهطالكا مىفهمها الخاطئ إلابذأ خم
الشػىب في جلشٍش مصحرها ،وهزا الذغم الحىىمي اإلاطلم و اإلاخدحز للجضائش ضذ اإلاغشب.

وفي هزا الصذد هإهذ اهخأهُل الشباب اإلاغشبي والاهخمام بهُذخلضمً اخخصاصاث وجىظُم وصاسة
الشبِبت والشٍاضتالتي جشعى اإلاػهذ الىطني للشباب والذًملشاطُت الزي ًىظم هزه الىذوة
اإلاباسهتمً خُث جلذًم الذغم اإلاالي واللىحعدُىُلهبهذف جدلُم و دغم بشامج جىىًٍ الشباب في
الحلل العُاس ي،وججمُؼ واكتراح ول أشياٌ اإلاػلىماث والىزائم التي تهم الشباب ظىاء اإلاخػللت
بمشافم الذولت مً وصاساث و كطاغاث غمىمُت ،أو كطاع خاص مً ملاوالث و مىظماث
وحمػُاث،وجلىٍت ؤلاًمان بلُم الذًملشاطُت لذي الشباب اإلاغاسبت وجىمُت اللذساث اللُادًت لذي
الشباب خصىصا في مجاٌ الترافؼ غلى اللضاًا الىطىُت وفي ملذمتها كضُت الىخذة الترابُت التي
هي بداحت الُىماهثر مً أي وكذ مض ى الى اللُاداث الشبابُت الحضبُت الكىاغبػض كُاداث
شبِباث الاخضاب في الػالم بػذالت اللضُت الىطىُت والدعىٍم اإلادىم لإلصالخاث الذظخىسٍت
واإلاإظعاجُت والحلىكُت والشبابُت والعُاظُت والخىمىٍت التي ٌػشفها اإلاغشب.
لزلً  ،وكبل ان اخخميلمتي ازمً غالُا ما حاء به الخطاب اإلاليي العامي الزي وحهه صاخب
الجاللت اإلالً مدمذ العادط ، ،مً مذًىت الػُىن الى الامتاإلاغشبُتبمىاظبت الزهشي ألاسبػحن
للمعحرة الخضشاء.كائال"":مخطئ مً ًيخظش مً اإلاغشب ،أن ًلذم أي جىاصٌ آخش .ألن اإلاغشب أغطى
ول ش يء" .ولماث غمُلت الذاللت جخطلب مىا حمُػا وفي اإلالذمتاللُاداث الشبابُت
الحضبُتمضاغفت الجهىد ،ومىاصلت الُلظت والخػبئت ،للخػشٍف بػذالت كضِخىا ،وبالخلذم الزي
حػشفه اإلاىاطم الجىىبُت جىمىٍا ودًملشاطُا ،والخصذي إلاىاوساث الخصىمضذأي اهدشاف كذ ٌػشفه
معاس الدعىٍت ألاممي وفم سؤٍت اظدششافُتمشحػُاتها اإلاغشب في صحشاءه والصحشاء في مغشبها
واطاسها مبادسة الحىم الزاحي لألكالُم الجىىبُت التي شهذ اإلاجخمؼ الذولي ،بجذًتها ومصذاكُتها
والُاتها جفػُل الجهىٍت اإلاخلذمت
وفي الاخحر ادغى اليل ان ًخػامل بىثحر مً الحىمتوالخػلل واإلاشوهت وبػذ الىظش مؼ حذًذ اللشاس سكم
 2285اإلاخػلم ئلضام مجلغ ألامً اإلاغشب بػىدة بػثت اإلاُىىسظى في غضىن ً 90ىما ،وجيلُف ألامحن
الػام لألمم اإلاخدذة ،بان وي مىن ،بدبلُغ اإلاجلغ “ما ئرا واهذ البػثت غادث ئلى مماسظت غملها
بيامل كذساتها” ،وفي خاٌ غذم جدلُم رلً ،ظُذسط مجلغ ألامً آهزان “أفضل العبل لدعهُل
جدلُم رلً الهذف ،واظخمشاس اإلاملىتفي ئهجاص اإلاشاسَؼ الخىمىٍتاإلاىذمجتالتي جإزش مباششة غلى

ظيان اإلاىطلتجدذ اللُادة الششُذة لصاخب الجاللت اإلالً مدمذ العادط هصشه هللا واًذه.

