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بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين
السيدات والسادة ممثلى القطاعات الحكىمية
السيدات والسادة ممثلى املؤسسات الشريكة
السيدات والسادة ممثلى الجمعيات واملنظمات التربىية
السادة ممثلى وسائل إلاعالم.
حضرات السيدات والسادة
ئؾمدىا لي في البضاًت أن أقضم للجميع ثقكغاثي وجقضًغي الخالص على جلبيخكم
الصعىة لخظىع هظا اللقاء الىػني  ،الظي ًغوم ئػالق عمليت ئعضاص عغض الخسييم
بغؾم ؾىت .2016
وٌعخبر هظا البرهامج مً أبغػ الخظاهغاث الىػىيت الاحخماعيت والترفيهيت والتربىٍت
التي صأبذ وػاعة الكباب والغٍاطت جىظيمها ؾىىٍا بغعاًت ملكيت ؾاميت ،لكىهه ا مجاال
للخىميت وحعلم مهاعاث الحياة ،والتربيت على قيم املىاػىت والدؿامذ والاهفخاح،ألامغ الظي
ًجعل مىه مكغوعا مجخمعيا ٌؿخقؼب ما ًقاعب 250.000مؿخفيضة ومؿخفيض عبر عضة
جسصصاث وبغامج مىحهت لألػفال والكباب.
ئن عهاهاث الخىميت الحقيقيت ججض الكثير مً مضزالتها في ما جقضمه املسيماث
ومجاالتها مً بغامج وقاايت وأوكؼت طاث وقع جغبىي  ،بعيضا عً كل فكغ مغلق وزقافت
مغغطت ،كما أنها وبفظل ما عاكمخه مً ججاعب جغبىٍت زالل ما ًؼٍض عً زماهين
ؾىت،وما واكب طلك مً حعاقب لألحيال،أضحذ حككل حؼءا مً الغأؾمال الالماصي
الظي وحب عليىا حميعا صياهت مكدؿباجه وجدصيىه طض كل ألاؾاليب واملماعؾاث التي
قض حعبث بأهضافه وقيمه الىبيلت.
ئن مؿإوليدىا في حعل املماعؾت التربىٍتصازل املسيماث جغقى ئلى ما هؼمذ ئليه
حميعا ،قؼاعاث خكىميت ،حماعاث جغابيت ،قؼاع الراص و حمعياث املجخمع املضوي
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...جخؼلب مىا بظل قصاعي الجهىصللخغوج بغؤٍت مخجضصة لغؾم معالم ئصالح مىظىمت
الخسييم وجثبيذ آلياث الحكامت الجيضة كأؾلىب في الخسؼيؽ والخىفيظ ختى جلعب
املسيماث صوعها ألاؾاس ي في الخىميت.
وٍغوم جىظيم اهؼالق عمليت الخسييم لهظه الؿىت في هظا الىقذ بالظاث ،عغبت
الىػاعة للقيام بالخضابير الالػمت بصفت اؾدباقيت وزاعج الظغؽ الؼمني ،وطلك مً أحل
البدث عً ججىٍض أكثر للخضماث التي ؾخقضم ألػفالىا بغؾم هظه الؿىت.
حضرات السيدات والسادة
ئن احؿاع قبكت املإزغاث الخاعحيت وحعضص الىؾااؽ ووؾاال الخىاصل عبر الكبكت
العىكبىجيت ،وئن كاهذ لها ئًجابياتها،فانها حككل أخياها عااقا أمام أػفالىا لعضم
ؐ
مىاحهت الحياة الجماعيت ،وجيخج جاعة أزغي ؾلىكاث و عاصاث اوعؼاليتوفغصاهيت بعيض ة
عً الثىابذ واملقىماث الحظاعٍت لبلضها.
وهظا ما ًجعل الخسييم ٌككل وؾيلت لترؾيش الىعي بالحقىق والىاحباث وجقضًغ
املؿإوليت وئطكاء عوح إلاهخماء للىػً مع إلاهفخاح على

مخغيراث العصغ،بكل

ئًجابياجه.كما أن الخسييم فظاء لبىاء الشخصيت وصقل املىاهب وفك العؼلت التربىٍت
والثقافيت والفىيت ،مما ًخؼلب مغاحعت ملدخىي املظامين التربىٍت والبرامج الخيكيؼيت
باملسيماث.وقض قكل طلك مىطىع وعقاث فكغٍت وئهخاحيت هظمذ في كل مً
ػىجت،فاؽ وأكاصًغ ،وطلك مً أحل حعؼٍؼ مهاعاث وكفاًاث املخضزلين التربىٍين في
امليضان.
وأوص أن أغخىمها فغصتل جقض يم القكغ والامخىان لكافت ألاػغ التربىٍت وإلاصاعٍت
املغكؼٍت وإلاقليميت املكغفت على هظا البرهامج  ،على جضحياتها الجؿام وجفاهيها الكبير
لخضمت هظا القؼاع  ،كما أقكغ كافت الفعالياث الحاطغة منهاو املؿاهمت واملىسغػت في
جىفيظ البرهامج الىػني للخسييم .
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حضرات السيدات والسادة
ئن ػمىخىا اليىم هى أن هجعل مً الخسييم خقا للؼفىلت املغغبيت ،وأن حعم فغص
الاؾخفاصة مىه أكبر عضص ممكً مً أبىاءها .لكً طلك ًصؼضم بالعضًض مً إلاكغ اهاث
املاصًت اللىحيؿديكيت ،وهى ماًؼغح مً حضًض صوع الفاعلين واملخضزلين في العمليت
الخسييمت مً أحل جىؾيع زغٍؼت فظاءاث الخسييم وجىفير الىعاء العقاعي املالام
ث على البرهامج الىػني للخسييم كل ؾىت.
والكافي لخلبيت الؼلب املتزاًض والمثوا ع
وفي هظا الصضص  ،عملذ هظه الىػاعة على وطع بغهامج لخأهيل العضًض مً مغاكؼ
الخسييم زالل ؾىت  2015ومً بينها" مسيم عأؽ املاء باألػلـ املخىؾؽ ""،مسيم الغابت
الضبلىماؾيت بؼىجت " و "مسيم الحىػٍت بالجضًضة " ،وطلك في ئػاع جدؿين الخضماث
وظغوف ئؾخقبال املؿخفيضًً مً الخسييم  .كما ؽ نعمل على جأهيل فظاءاث أزغي
زالل هظه الؿىت ،وئخضار فظاءاث حضًضة بكغاكت مع بعع الجماعاث الترابيت،
وطلك مً أحل اهدكاع مخىاػن ومجالي لبيياث الخسييم

ٌ ،ؿخدظغ املقاعبت الجهىٍت

واملدليت.
حضرات السيدات والسادة
ئن جدقيق هظه ألاهضاف الؼمىخت لصالح أػفالىا ،هى عهان ًخؼلباهسغاغ كافت
الكغكاء واملخضزلين مً قؼاعاث خكىميت  ،وحماعاثجغابيت ،وقؼاع زاص  ،ومجخمع
مضوي ...و جظافغ كل الجهىص لفااضة النهىض بهظا املجال والؿاهمت في وعف الخىميت
البكغٍت ،زضمت للؼفىلت والكباب.
وفقىا هللا حميعا ملا فيه زير وؾعاصة ػفىلخىا املغغبيت،جدذ الغعاًت الؿاميت
لصاخب الجاللت امللك مدمض الؿاصؽ هصغه هللا وأًضه.
والسالم عليكم ورحمة هللا جعالى وبركاثه.
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