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بسم هللا السحمً السحيم ،والطالة والسالمعلى أشسف املسسلين
السيد وشٍس الداخليت
السيد الىشٍس املىخدب لدي وشٍس الداخليت
السيد زئيس لجىت الداخليت والجماعاث الترابيت والسىنى وسياست املدًىت بمجلس
الىىاب
السيدة زئيست لجىت اللطاعاث الاحخماعيت بمجلس الىىاب
السيداث والسادةالىىاب املحترمىن
أيها الحضىز الىسٍم
ؤود بذاًت ؤن ؤجلذم بالؽىش الجضٍل للعيذاث والعادة البرإلااهيين ؤعماء لجىتي
الذاخليت والجماعاث الترابيت والعىنى وظياظت اإلاذًىت بمجلغ اإلاعدؽاسًٍ،
واللىاعاث الاحخماعيت بمجلغ الىىاب ،على هزه اإلابادسة التي جديذ لىا فشـت حعليي
ألالىاء على بعن العلىواث التي ؤضحذ مالصمت لبعن الشٍالاث على اإلاعخىي
الىوني.
وفي هزا الفذد،البذ مً الخزهيربالشعاًت العاميت التي ًىليها ـاخب الجاللت
اإلالً مدمذ العادط هفشه هللا وؤًذه للشٍالت والؽباب،واإلاخجعذة في العذًذ مً
خىبه العاميت وجىحيهاجه الىيرة .وهىا وعخدمش الشظالت اإلالىيت العاميت اإلاىحهت
للمؽاسهيىفي اإلاىاظشة الىوىيت للشٍالت بالصخيراث ظىت  2008عىذما ؤهذ حاللخه "إن
ثلخىا هبيرة في إلامياهياث الىبيرة للسٍاضت املغسبيت ،ومً هىا ،لً هؤلى حهدا مً أحل
دعم ول املبادزاث الحسىت التي حعمل حاهدة على بلىغ هدفها ألاسمى ،املخمثل في
حعل السٍاضت املغسبيت همىذحا مخميزا ومدزست حليليت للحياة وللىطىيت واملىاطىت
وعىطسا للخالحم الاحخماعي وزافعت إلشعاعىا الجهىي والدولي."...
وٍضيف حاللخه " :هما أن املمازست السٍاضيت أضبحذ في عطسها ،حلا مً الحلىق
ألاساسيت لإلوسان .وهرا ما ًخطلب جىسيع هطاق ممازستها ،لدشمل وافت شسائح
املجخمع ،ذهىزا وإهاثا على حد سىاء ،وجمخد لدشمل املىاطم املحسومت وألاشخاص
ذوي الاحخياحاث الخاضت .وبرلً حشيل السٍاضت زافعت كىٍت للخىميت البشسٍت
ولالهدماج والخالحم الاحخماعي ومحازبت إلاكطاء والحسمان والتهميش".
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وفي ملخىف آخش مً الشظالت اإلالىيت " :وإهىا لىدعى بالخطىص الجماعاث
املحليت واللطاع الخاص ،ألن ًىىهىا شسواء ،بيل ما ٌعىيه ذلً مً حضىز والتزام
وفعاليت ،في املخطط املىدمج الجدًد لخىميت السٍاضت املغسبيت  :استراجيجيت
زٍاضيت ،ومجخمعا زٍاضيا ،واكخطادا زٍاضيا .وذلً في جضافس لجهىدها مع
السلطاث العمىميت وهيآث الحسهت السٍاضيت وألاوملبيت الىطىيت ".اهخهى هالم حاللخه
هما ؤن دظخىس اإلاملىت اإلاؼشبيت ٌعىي مياهت مخميزة للؽباب بففت عامت
وللشٍالت التي ؤـبدذ خلا دظخىسٍا ٌ ،عخىحب جيعير مماسظخه ،وهى اإلاععى الزي
ٌعبر عىه البرهامج الحيىمي بؽإن دعم العياظاث العمىميت اإلاعتهذفت للؽباب
والشٍالت.
على معخىي الؽباب ،وباإللافت بلى بلىسة اظتراجيجيت مىذمجت للؽباب ،حعمل
وصاسة الؽباب والشٍالت على جإهيل وعفشهت البيياث الاظخلباليت الخاـت بالؽباب ،
وبلى ججىٍذ ؤهثر لخذماث البرهامج الىوني للخخييم "عىلت للجميع"  ،وجبادس ٌجلىٍت ظبل
جيعير ؤلادماج الاكخفادي واإلانهي للؽباب اإلاؼشبي وجىىٍش الؽشاواث اٌداعمت لفئاث
الؽباب والىفىلت واإلاشؤة  ،هما حععى بلى بخشاج اإلاجلغ الاظدؽاسي للؽباب والعمل
الجمعىي بلى خيز الىحىد.
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وفيما ًخعلم بدىميت الشٍالت الىوىيتاعخمذث الىصاسة اظتراجيجيت في ؤفم  ،2020جشوم
:
 جىفير ميؽأث سٍاليت في مخخلف ألاهىاع الشٍاليت بؼيت بخذار عذالت مجاليتاظخجابت لشػباث مخعذدة ومخىىعت للمىاوىين؛
 جىظيع كاعذة مماسظت الشٍالت بؼيت لمان خم اإلاىاوً في مماسظتها؛ لمان خمىس مخميز في اإلادافل الشٍاليت الذوليت؛ جيىًٍ ألاوش الخلىيت الالصمت للخإوير والخدبع الشٍاض ي؛ جلىين اإلاؽهذ الشٍاض ي بىلع جشظاهت كاهىهيت لخلىٍت الحيامت في الخذبير وبعىاءالحشهت الشٍاليت وألاوإلابيت دوسا مهما في حعيير الؽإن الشٍاض ي.
ومً هزه اإلاىىللاث ،فةن الىصاسة ما فخئدخبزٌ مجهىداث مً ؤحل جىفير ميؽأث
سٍاليت على معخىي ول حهاث اإلاملىت مخعذدة ومخىىعت ،جخىخى باألظاط لمان خم
اإلاىاوً في مماسظت ومضاولت الىىع الشٍاض ي الزي ًبخؼيه.هما جم بوالق ؤوساػ بـالخيت
3

تهم جشظيخ ؤظغ الحيامت الجيذة داخل اإلاىظىمت الشٍاليت ،وبًالء عىاًت خاـت
لخىىٍش الشٍالت اللاعذًت بؼيت جىظيع داثشة اهدؽاسها في ؼتى سبىع اإلاملىت.
السيد السئيس املحترم
السيدة السئيست املحترمت
أيها السيداث والسادة الىىاب املحترمين
برا واهذ الخظاهشاث الشٍاليت حؽيل عىفش حزب للجماهير وخفىـا فئت
الؽباب ،فةهه في اإلالابل ًىاصحها بشوص ظىاهش ملللت جلن مطجع ول ميىهاث اإلاجخمع
والحشهت الشٍاليت ،وٍخعلم ألامش بدىادر العىف التي ًمىً ؤن جخشج عً العيىشة
ألامىيت وجخلف خعاثش وؤلشاسا مادًت في اإلايؽأث الشٍاليت واإلامخلياث العمىميت ،وختى
في تهذًذ بعن اإلاىاوىين في ظالمتهم البذهيت والفىسة العلبيت التي حعىعها عً
اإلاماسظت الشٍاليت ببالدها .هما ؤن لها اوعياظاث اكخفادًت حذ ظلبيت على الفشق
والىىادي مً حشاء العلىباث التي جىالها.
وهىا اظخدمش هالم ـاخب الجاللت في اإلاىلىع والزي حاء هزلً في الشظالت
اإلالىيت العاميت العالفت الزهش ،والتي حؽيل خاسوت وشٍم باليعبت للىصاسة ،خيث كاٌ
حاللخه " إن الشعىز باإلحباط وخيبت ألامل ،الري جىلده إلاخفاكاث املخخاليت للفسق
الىطىيت ال ًمىً أن ًبرزها ما حشهده الفضاءاث وامليادًً السٍاضيت مً اسخفحاٌ
عدد مً املظاهس املشيىت املسفىضت أخالكيا وكاهىهيا وأعماٌ العىف والاعخداء على
املمخلياث العمىميت والخاضت".
ولئلؼاسة فةن العذًذ مً الذوٌ ألاوسوبيت هةهجلترا وؤإلااهيا وفشوعا وهزا دوٌ مً
ؤمشٍيا الالجيييت ،عاهذ مً ظاهشة العىف اإلاىظم ،وعشفذ ما ٌعمى "بالهىليياهيزم" ،لم
جخمىً مً الخؼلب عليه بال على مذي ظىىاث ،وبعذ اجخار بحشاءاث خاصمت على حميع
اإلاعخىٍاث.
وعلى معخىي بالدها ،وبر ؤئهذ مجذدا اظدىياس وهبز ول ؤهىاع مماسظاث العىف في
اإلاالعب الشٍاليتً،مىً اللىٌ بإن اإلاؼشب لم ٌعذ معخثىيا مً هزه الظاهشة التي حعخبر
في ألاـل دخيلت على مجخمعىا ،والتي ؤضحذ اليىم جإخز ؤبعادا مىظمت
وملللت،وحعخمذ على عذة وظاثل في اهدؽاسها،مثيل وظاثل الخىاـل الاحخماعي...
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وجخجلىمعالم هزه آلافت بالخفىؿ في ألاوؽىت التي جلىم بها حماعاث ما ٌعمى
بـ « الالتراط»،وهي ولمت الجيييت حعني اإلاخىشفين ،وجظهش في ـىس مً مصجعي الفشق
الشٍاليت واإلاعشوفت باهخمائها ووالئها الؽذًذ لفشكها ،وجبرص هزلً في بالدها على
معخىي بعن ألاهذًت الىوىيت.
هما ؤن العىف ال ًلخفش على هشة اللذم بل ؤـبذ ًمخذ بلى سٍالاث ؤخشي
ؤخياها،ولم ٌعذ مىدفشا على مذًىت واخذة ،بل ًخىاحذ في عذة مذن باإلاملىت،
وؤـبدذ هزه آلافت جخعذي خذود اإلاالعب الشٍاليت ،وجخفشف الجماهير الشٍاليت
بعذ الفىص ؤو الخعاسة بىشٍلت ػير خماسٍت عً وشٍم الاعخذاء على آلاخشًٍ وبلحاق
ألاري والمشس بهم ؤو بممخلياتهم .وهىزافةن ظاهشة العىف التي عشفتها بعن اإلاباسٍاث
بذؤث جإخز ؤبعادا خىيرة ،ألامش الزي ٌعخذعي الخفذي لها مً خالٌ حعبئت ول
الجهىد وؤلامياهياث.
وفي هزا الفذد ،البذ مً ؤلاؼادة بالذوس الفعاٌ والىاحع الزي جلىم به مفالح
ألامً بعهشها الذاثم والحاصم على اظخدباب ألامً والىمإهيىت ظىاء داخل اإلاالعب ؤو
خاسحها ،وخماًت اإلامخلياث العامت والخاـت؛ مع الخزهير بإن اإلالاسبت ألامىيت وهزا
ؤلاحشاءاث والعلىباث التي جخخزها الجامعت اإلالىيت اإلاؼشبيت لىشة اللذم وحامعاث
ؤخشي مً جىكيف وجإدًب في خم ألاهذًت التي جدعبب في ؤخذار الؽؼب والعىف وهزا
مخابعت اإلاعىيين مً وشف العلىاث اللماثيت ،بالشػم مً ؤهميتها ووحىبها ،ػير وافيت.
السيد السئيس املحترم
السيدة السئيست املحترمت
أيها السيداث والسادة الىىاب املحترمىن
بن العىف في اإلاالعب ظاهشة معلذة جخىلب ملاسبت ؼمىليت لخىىٍلها ،ؤو على
ألاكل للحذ مً جذاعياتها .فمىاحهخه جخىلب بحشاءاث كاهىهيت وؤمىيت وجلىيت وجشبىٍت
 ،...مما ًخعين معه فخذ وسؼاث لخعميم الخفىير والخيعيم  ،لئلخاوت بيل ألابعاد
اإلاشجبىت بهزه الظاهشة .هما ًجب ؤلاكشاس بإن الؽؼب ؤـبذ ظاهشة مالصمت للفعل
الشٍاض ي وليعذ ظاهشة عابشة ،وبالخالي البذ مً الخعاوي مع الظاهشة باعخماد ملاسبت
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ؼمىليت وحؽاسهيت ًىخشه فيها الجميع :الىصاساث اإلاعىيت ،الجامعاث الشٍاليت ،ألاحهضة
ألامىيت ،الجماعاث الترابيت ،وظاثل ؤلاعالم ،اإلاجخمع اإلاذوي ،ألاظشة ،اإلاذسظت  ...بلخ.
وفي هزا ؤلاواس فةجهىان ملاسباث مخعذدة حعنى بمىاحهت العىف والؽؼب في
وكاهىوي وؤمني وجشبىي وجلني بداسي
اإلاالعب الشٍاليت ،منها ما هى ماظعاحي
ؤوبحشاجي.وحهم كىاعاث وصاسٍت مخخلفت مً لمنهاالؽباب والشٍالت ،التربيت الىوىيت،
الذاخليت ،العذٌ ،الصحت ،الثلافت ،الجماعاث الترابيت،ألاحهضة ألامىيت ،وهزا
الجامعاث الشٍاليت ،وظاثل ؤلاعالم ،فعالياث اإلاجخمع اإلاذوي ،ألاظشةوػيرها ....
وفي اهخظاس بلىسة اظتراجيجيت مخياملت ومىذمجت على اإلاذي اإلاخىظي
والبعيذً،ىخشه فيها ول اإلاخذخلين ،وهظشاللىلعيت اإلالللت التي وـلذ بليها بعن
اإلاالعب الشٍاليت الىوىيتمً خيث معخىي العىف ،وان البذ مً اجخار جذابير
اظخعجاليت وخاصمت للحذ مً هزه الظاهشة على اإلاذي اللفير.
وفي هزا ؤلاواس ،بادسث الحيىمت بخيعيم بين اللىاعاث اإلاعىيت باجخار بحشاءاث
عمليت ،ججعذث في البالغ اإلاؽترن الزي جم ؤلاعالن عىه ًىم  03فبراًش  ،2016بعذ
احخماعاث خىٌ ظاهشة الؽؼبدمشها العادة وصساء الذاخليت والعذٌ والحشٍاث
والؽباب والشٍالت ،وسثيغ الجامعت اإلالىيت اإلاؼشبيت لىشة اللذم ،وسثيغ العفبت
الاخترافيت لىشة اللذم ،باإللافت بلى ممثلي مفالح الذسن اإلاليي وألامً الىوني
واللىاث اإلاعاعذة والىكاًت اإلاذهيت.
وٍحخىي هرا البالغ على إحساءاث مخعددة تهم مسخىٍاث مخخلفت :
 على املسخىي املؤسساحي
 العمل على حعل الؽشهت الىوىيت إلهجاص وجذبير اإلاالعبعىهاسحيغ ،جخىلى العهش
على الخىظيم اللىحعتي ليل مباسٍاث البىىلت الاخترافيت بخيعيم مع ألاوشاف
اإلاعىيت؛
 بعذاد ؤهظمت داخليت همىرحيت للمالعب مً وشف الجامعت اإلالىيت اإلاؼشبيت لىشة
اللذم وولعها سهً بؼاسة ألاهذًت؛
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 جىلي العلىاث ؤلاداسٍت اإلادليت جإوير حمعياث اإلاصجعين اللاهىهيت عبر بؼشاهها
في الاحخماعاث الخدميرًت والخيعيم معها فيما ًخق ألاوؽىت الاخخفاليت التي
جشػب في جىظيمها داخل اإلاالعب.
 فيما ًخعلم باللسازاث ذاث بعد كاهىهيىجؤدًبي:
 العهش على جىبيم ملخمياث اللاهىن سكم  09-09بالحضم والفشامت الالصمين
بدم ألاشخاؿ اإلاخىسوين في اسجياب ؤعماٌ العىف الشٍاض ي.
 جفعيل اإلالخمياث الضحشٍت اإلاىفىؿ عليها في اللاهىن  09-09والظيما في الؽم
اإلاخعلم بمىع ألاشخاؿ اإلاخىسوين في ؤعماٌ العىف الشٍاض ي ،مً خمىس
اإلاباسٍاث مع بمياهيت بحباسهم على مالصمت مدل بكامتهم ؤو ميان آخشؤوجيليفهم
بالتردد على مشاهض ألامً ؤو العلىت اإلادليت ،ؤزىاء بحشاء هزه اإلاباسٍاث .وكذ جلشس
في هزا الفذد ولع آلياث لخذبير كاعذة اإلاعىياث اإلاخعللت بهزه الفئت مً
ألاشخاؿ.
 بػىاء اللاهىن سكم  09-09بملخمياث جمىع اللاـشًٍ ػير اإلاشافلين مً الىلىج
للمالعب الشٍاليت وجدذد معاوليت ؤولياء ألامىس ججاه جفشفاتهم.
 مىع الخىلل الجماعي للجماهير خاسج العماالث وألاكاليم في خالت ما برا جبين ؤن
هزا الخىلل مً ؼإهه حؽىيل تهذًذ لؤلمً العام.
 الحضم في جىبيم ملخمياث مذوهت الخإدًب مً وشف الجامعت اإلالىيت اإلاؼشبيت
لىشة اللذم في خم ول ألاهذًت التي ًدعبب حمهىسها في ؤعماٌ ؼؼب،بما في
رلً بحشاء مباسٍاث بذون حمهىس.
 اللسازاث التي جىدس ي طابعا جلىياوإحسائيا:
 الؽشوع في جىفيز بشهامج ججهيز اإلاالعب الشٍاليت التي حعخلبل مباسٍاث البىىلت
الاخترافيت بالىظاثل الخىىىلىحيت الحذًثت (واميراث اإلاشاكبت ،مشاكبت الىلىج
للمالعب عبر البىاباث ؤلالىتروهيت ،جدذًث هظام بيع الخزاهش بلخ)...لدعاعذ على
جىفيز البرجىوىالث ألامىيت.
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 ؤلاظشاع بخإهيل البيياث الخدخيت للمالعب الشٍاليت لخدعين ؼشوه اظخلباٌ
الجماهير الشٍاليت خفىـا عبر جىفير اإلاشافم الصحيت ووظاثل الترفيه وجشكيم
الىشاا ي وجىحيه الجمهىس...
اظتراجيجيت ووىيت جىاـليت
 بؼشاف وصاسة الؽباب والشٍالت على بلىسة
للخدعيغ بخىىسة جفش ي ظاهشة الؽؼب في اإلاالعب الشٍاليت بخيعيم مع وافت
ألاوشاف اإلاعىيت.
هما ؤن هىان بحشاءاث جخعلم بحعضٍض الخيعيم اإلااظعاحي بين ول اللىاعاث عبر
ؤلاظشاع بةخشاج الىق الخىظيمي الخاؿ باللجان اإلادليت اإلاىفىؿ على بخذاثها
باإلاادة  308-19مً اللاهىن  09-09اإلاخعلم بدخميم مجمىعت اللاهىن الجىاجي ،خىٌ
العىف اإلاشجىب ؤزىاء اإلاباسٍاث ؤو الخظاهشاث الشٍاليت ؤو بمىاظبتها
وختى جخمىً هزه اللجان مً ؤداء الذوس اإلاىىه بها ،جم الاجفاق على ؤن حؽشف
على ول الترجيباث اإلاخعللت باإلاباسٍاث الشٍاليت مدليا مع لشوسة خمىس ممثلي الىيابت
العامت خالٌ الاحخماعاث الخدميرًت للمباسٍاث وهزا ؤزىاء الخظاهشاث الشٍاليت.
السيد السئيس املحترم
السيدة السئيست املحترمت
أيها السيداث والسادة الىىاب املحترمىن
جفعيال إلامامين البالغ اإلاؽترن ،جم بخذار لجىت جلىيت ميلفت بذساظت بـالح
وجإهيل اإلاالعب ًىم  12فبراًش  ،2016ميىهت مً ممثلي وصاسة الؽباب والشٍالت،
والجامعت اإلالىيت اإلاؼشبيت لىشة اللذم والؽشهت الىوىيت إلهجاص وجذبير اإلاالعب
(ُ )SONARGES
،عهذ بليها بالدصخيق الخلني إلاالعب بىىلت الففىة اللعم ألاوٌ،
والجشد الؽامل للحاحياثوحشد ول الاخخياحاث الالصمت لالظخؼالٌ ألامثل للمالعب مع
جلييم اليلفت وجدذًذ ؤلامياهياث اإلاادًت المشوسٍت إلهجاص هزه العمليت.
وفي هزا ؤلاواس ،جم الليام بالدصخيق الخلني لحالت اإلاالعب على معخىٍاث
العالمت ،والجىاهب الصحيت ،والعمل على جىفير ظشوف الشاخت وجدذًذ الحاحياث
وخاـت فيما ًشجبي باإلاداوس الخاليت :
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 ولع اإلالاعذ اإلاشكمت ،لجعل ول اإلاخفشحين في ولعيت حلىط ،في ملاعذ
مثبخت في البىاًت ومشٍدت،
لماكبت الذخىٌ بلى اإلاالعب عبر ولىحياث الىتروهيت،
 ولع الخجهيزاث س
 ولع واميراث اإلاشاكبت ،لدؽمل حميع مذاخل اإلاالعب وهلي مشاكبت الخزاهش
ومىاوم ججمع الجمهىس داخل وخاسج اإلالعب واإلاذسحاث وظاخاث اللعب،
 تهيئت كاعاث الخدىم واإلاشاكبت مجهضة بمعذاث مخعللت بىظام الخزاهش وهظام
واميراث اإلاشاكبت مً ؤحل الخدىم في الحاالث الالصمت والىكىف على حميع
اإلاعلىماث اإلاىلىبت الجخار ؤلاحشاءاث آلاهيت،
 ولع هظام ـىجياث ؤلاػازتً ،مىً مً بدساج بشكياث بىشٍلت معمىعت في
حميع الظشوف ،بلافت بلى ميىشو ًمىً مفالح الىكاًت اإلاذهيت مً بدساج
بشكياث جىبيه عىذ الحاحت  ،وٍيىن هزا الىظام على اجفاٌ مباؼش مع كاعت
الخدىم واإلاشاكبت.
ولئلؼاسة ،فمً ؤحل لمان خماًت كفىي للىظام الىهشباجي فةهه ظيخم ولع
هظام خماًت خاؿ للخجهيزاث الىهشباثيت في اإلاالعب الشٍاليت.
على مسخىي هظام الخراهس ،فهى ٌعخمد علىمعداث معلىماجيت جمىً املىظمين مً :
 الخدىم في اللذسة الاظديعابيت للملعب  ،ورلً بخدذًذ اإلاجاالث واإلاىاوم
داخل اإلاذسحاث؛
 حعيير مذسحاث اإلالعب بىشٍلت ؤوجىماجيىيت؛
 الخدبع آلاهيليعبت دخىٌ حماهير عبر ول بىابت ؛
وكذ جم الخىفيق على لشوسة اعخماد هفغ الىظام على ـعيذ حميع اإلاالعب
لماها للفعاليت في جذبير هزا الجاهب.
باليسبت لتهيئت بىاباث إخالء الجماهير ،فةن ولع هزه البىاباث ظيعخمذ على
اخخياس اإلاعاًير العامت اإلاخعللت بعالمت ألاشخاؿ في الحاالث التي حعخلضم بخالء اإلالعب
مً الجمهىس.
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وججذس ؤلاؼاسة بلى ؤن الخيلفت ؤلاحماليت للمؽشوع جلذس بـ  210مليىن دسهم  ،وكذ
جم على لىء هزا الخلييم جىكيع اجفاكيت بهجاص مؽشوع التهيئت وبعادة جإهيل اإلاالعب
الشٍاليت مع ول مً مذًشٍت الخجهيزاث العامت والجامعت اإلالىيت اإلاؼشبيت لىشة اللذم،
ثخذد ؤدواس اإلاخذخلين في هزه العمليت (الىصاساث ،الجامعت اإلالىيت اإلاؼشبيت لىشة اللذم،
مذًشٍت الخجهيزاث العامت ،الؽشهت الىوىيت إلهجاص وجذبير اإلاالعب).
على ؤن
هما جم ولع لجىت البرمجت والخدبع ،وجدذًذ خىىاث بهجاص اإلاؽشوع
جيخهي ألاؼؼاٌ اإلابرمجت في ؤفم جهاًت العىت الحاليت.

السيد السئيس املحترم
السيدة السئيست املحترمت
أيها السيداث والسادة الىىاب املحترمىن
في بواس مىاهبت ودعم الخذابير اإلاخخزة ،فةن الىصاسة ثعمٌ على ولع مؽشوع
اظتراجيجيت جىاـليتوجدعيعيت في بواس سئٍت جم عشلها واإلافادكت عليها مً وشف
اللجىت الىوىيت اإلاؽترهت اإلايلفت بمداسبت العىف اإلاشجىب ؤزىاء ؤو بمىاظبت اإلاباسٍاث ؤو
الخظاهشاث الشٍاليت بخاسٍخ  28ماسط  ،2016وظيخم عشك هزه الاظتراجيجيت على
مخذخلين آخشًٍ معىيين بهزه الظاهشة وىصاسة التربيت الىوىيت.
وجخىخى هزه الاظتراجيجيت الىوىيت الخدعيغ بمخاوش معملت الؽؼب ،والخىعيت
لذ ؤخىاس العىف ظىاء داخل اإلاالعب ،ؤو خاسج اإلايؽأث الشٍاليت ،وهزا الىكاًت مً
جذاعياث هزا العىف هظاهشة احخماعيت ،وخماًت كيم الشٍالت ومبادت الدعامذ
باإلاجخمع اإلاؼشبي.هما جشوم الخإزير على الؽباب مً ؤحل مىع ؤو على ألاكل الحذ مً
الخىبيع مع هزه الظاهشة وميافدت العىف بيل الىظاثل اإلاخاخت.
وجشجىض الاظتراجيجيت الىوىيت للخدعيغ والخىعيت على مداوس ؤظاظيت وعلى خملت
بعالميت جىاـليت جشوم جدليم الىعي والخعبئت الالصمت ليل الفاعلين في اإلاجاٌ الشٍاض ي.
وحعخمذ على ول الىظاثي وآلالياث مً فيذًىهاث وملاالث وـىس ومىكع اهترهيذ
وجىاـل مباؼش ولىخاث بؼهاسٍت ...
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هما ؤن جفعيلها ظيخم على مشاخل :
 على املدي اللطير :
• حسخير وافت اإلااظعاث الؽبابيت والشٍاليت وهزا الذعاثم الخىاـليت الخابعت
للىصاسة لخدعيغ الؽباب بظاهشة الؽؼب والعىف باإلاالعب الشٍاليت (دوس
الؽباب ،ألاهذًت اليعىٍت ،اإلاخيماث ،مشاهض خماًت الىفىلت ،ألاهذًت الشٍاليت
)..
• حعضٍض مجاٌ الخىعيت  ،باهخشاه ميىهاث اإلاجخمع اإلاذوي باألخياء وباألصكت بما فيها
اإلاىظماث الؽبابيت ،وجإوير هزه الجماهير مً خالٌ جشظيخ كيم الدعامذ
والخمامً والاهفخاح والشوح الشٍاليت،
• العمل على وؽش الثلافت الشٍاليت وصٍادة الىعي الشٍاض ي لذي اإلاىاوىين ،مً
وشف اإلااظعاث ؤلاعالميت التي ًجب ؤن جلتزم بالحياد واإلاىلىعيت في اللماًا
الجماهيرًت التي جدىاولها وعذم الخديز لىادي ؤو هيئت ؤو هىع سٍاض ي ؤو بهماٌ
لآلخش؛
على الليامبيامل معاوليتها التربىٍت
• حث الجامعاث والعطب وألاهدًت
والخلىيتاججاه العبيها وفشكها وحماهيرها،
• الخعامل وفم ملاسبت علميت مع الالعبين وألاحهضة اإلاعاعذة لحل اإلاؽاول
العييىلىحيتوالىفعيت والاحخماعيت التي ًمىً ؤن جظهش في ألاهذًت،
• خث الجماهير على مااصسة فشكها بؼن الىظش عً الىخاثج ،مما ًذعم الشوح
الشٍاليت وجبادٌ الثلت بين الالعبين والجماهير،
 على املدي املخىسط والبعيد :
 جىىٍش وجإهيل التربيت البذهيت باإلاذاسط ومالعب سٍالت اللشب في ألاخياءالؽعبيت؛
 بـالح هظام الخيىًٍ وجإهيل ؤظاجزة التربيت البذهيت والشٍالت واإلايىهين واإلاذسبينوالحيام لجعلهم ًإخزون بعين الاعخباس الجاهب الخدعيعيعلى اإلاىاوىت والليم
الشٍاليت ؛
 بدساج حعليم الليم الشٍاليت وكىاعذ اإلاىاوىت على معخىي الجامعاث والعفبوالفشق ومشاهض الخيىًٍ واإلااظعاث الخعليميت العامت والخاـت؛
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 الاظخفادة مً الخجاسب الخىاـليت الىاجحت لبعن الذوٌ في الخعامل والحذ مًالظاهشة.
السيد السئيس املحترم
السيدة السئيست املحترمت
أيها السيداث والسادة الىىاب املحترمىن
بلافت بلى ؤلاحشاءاث التي جم اجخارها والتي جم الخىشق بليها  ،وهظشا للىابع اإلاعلذ
لهزه الظاهشة راث اإلاشامي وألاوحه اإلاخعذدة ،فةن الىصاسة اهفخدذ على مجمىعت مً
ألاخفاثيين والخبراء واإلافىشًٍ في هزا اإلايذان مً خالٌ جىظيم ًىم دساا ي ًىم الثالزاء
 12ؤبشٍل 2016باإلاعهذ اإلاليي لخيىًٍ ؤوش الؽبيبت والشٍالت مىالي سؼيذ ،الزي جىاوٌ
مدىسًٍ ؤظاظيين :
 املحىز ألاوٌ جىشكلمظاهش وؤظباب جفش ي ظاهشة العىف في اإلاالعب الشٍاليت.
 املحىز الثاوي المغ اإلالاسبت اللاهىهيت والتربىٍت والخذبيرًت إلاعالجت ظاهشة
العىف الشٍاض ي.
وكذ جمخمذ عً ؤؼؼالهزا اليىم الذساا ي الزي عشف بكباال هبيرا ،جىـياث
واكتراخاث جخلاوع في حضء هبير منها معاإلحشاءاث و اٌجذابير اإلاخخزة في بواس البالغ
اإلاؽترن والتي ًجب حعضٍضها.
ووسد في هزه الخىـياث بعن الاكتراخاث الخىميليت اإلاهمت التي ظىعمل على
بدساحها لمً الاظتراجيجيت اإلاىذمجت التي وععى بلىبلىستها ؛ ومً لمنها :
 حؽىيل فشق خشاظت وؤمً خاـت باألهذًت الشٍاليت جيىن مهمتها جإوير
اإلاصجعين باإلاذسحاث ،مع جيىًٍ ؤفشاد مخخففين في جىظيم اإلاالعب ؤزىاء بحشاء
اإلاباسٍاث( LES STADIERSجيىًٍ مخخففين ٌعملىن بلى حاهب سحاٌ ألامً
باإلاالعب الشٍاليت).
 اظخدذار وجفعيل ؼبىت جبادٌ اإلاعلىماث على اإلاعخىي الىوني اإلاخعللت
بالىاؼىين في بزاسة العىف والؽؼب؛
 ولع آلياث لخذبير كاعذة اإلاعىياث اإلاخعللت بهزه الفئت مً ألاشخاؿ؛
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 دعىة الجماعاث الترابيت للليام بمبادساث بخيعيم مع ألاهذًت لممان جإوير
ومؽاسهت الؽباب؛
 جىظيم دوساث جيىٍييت جدعيعيت لفاثذة الفاعلين الشٍاليين (الحيام،
الشٍاليين ،اإلاعيرًً )...حعاعذهم على احخىاب اإلاماسظاث التي مً ؼإجها ؤن جثير
ظلىواث العىف والؽؼب في ـفىف اإلاصجعين؛
 جفعيل وجىىٍش وجدعين ؤداء ماظعاث الخيؽئت الاحخماعيت مع الاهخمام
باإلاىظىمت التربىٍت بالىظش لذوسها الخىعىي والخإويرًىالخدعيس ي؛
 حصجيع البدث العلمي خىٌ ظاهشة ؼؼب اإلاالعب في الجامعاث واإلااظعاث
اإلاخخففت؛
 لمان اظخمشاسٍت الحملت الخىعىٍت على اللىىاث العمعيت البفشٍت للخعشٍف
بملخمياث اللاهىن بخيعيم بين وصاسة العذٌ ووصاسة الؽباب والشٍالت ووصاسة
الذاخليت؛
 بخذار حاثضة للجمهىس الشٍاض ي اإلاثالي.
السيد السئيس املحترم
السيدة السئيست املحترمت
أيها السيداث والسادة الىىاب املحترمىن
ما ًدذر بففت عامت في مالعبىا مً ؼؼب ٌعبر عً زلافت وظلىن مفخعلي
الؽؼب ،خيث ؤن رلً ًازش علىؽشٍدت الؽباب التي حعخمذ ظلىهياتها مً ظلبياث
جلً الثلافت ومً ػيرها مً الثلافاث اإلاعخىسدة بعالميا.
بن معالجت ظاهشة العىف والؽؼب والحذ مً ظلىهياث مشجىبيها ًخىلب اعخماد
ملاسبت حؽاسهيت واجباع ألاظاليب التربىٍت الهادفت ،والىالع ول ماظعت بذوسها ،في
بواس اخخفاـها.
وهىا البذ مً ؤلاؼاسة بلى ؤن الؽإن الشٍاض ي والؽبابيٌ ،عخبر ؼإناٌللشب،مما ًبرص
ؤهميتالجماعاث الترابيت وخاـت الجهاث واإلاذن الىبريوالذوس اإلادىسي الزي ًمىً ؤن
جلعبه في جذبير الؽإن الشٍاض ي على اإلاعخىي اإلادلي،خاـت وؤن الشٍالت ؤـبدذ
ـىاعت ،وٍجب فهم واظديعاب مؼضي الخىافغ الحاد بين اإلاذن العاإلايت على اظخلىاب
جظاهشاث سٍاليت دوليت هفشـت للخعشٍف بماهالتها .هما ؤن هزا الاظدثماس ًديذ للمذن
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فشؿ الخىفش على ججهيزاث سٍاليت هامت حؽيل عىفشا ؤظاظيا في جىظيع اإلاماسظت
الشٍاليت وجشظيخها هثلافت لذي اإلاىاوً.
وحؽيل الشٍالت عامال ؤظاظيا في جدليم الشبي الاحخماعي باعخباسها ماظعت
جدفض على الدؽبع بالليم ألاظاظيت للحياة وللمجخمع (اإلاعاوليت ،الخمامً ،اخترام
آلاخش ،الاهفخاح ،الدعامذ ،والتربيت على اإلاىاوىت ،وهبز ول ؤؼياٌ العىف وججلياجه.
وختى جخدىٌ الشٍالت بلى عامل معاهم في الخىميت الؽمىليت للجهت البذ مً
لمان جالالي العياظاث العمىميت الشٍاليت على الفعيذ الجهىي  ،ومالثمت الهياول
ؤلاداسٍت والجامعاث الشٍاليت مع الخلىيع الجهىي الجذًذ (العفب – الىصاسة ،)...
إلًجاد مخاوبين للعادة الىالة وسئظاء الجهاث.
وفي هزا ؤلاواس ،فلذ وان ث لي للاءاث جىاـليت على معخىي حتهي دسعت –
جافياللذ وفاط – مىىاط مع العادة الىالة والعماٌ وهزا اإلاىخخبين الجهىٍين وسئظاء
اإلاجالغ ؤلاكليميت وسئظاء الجماعاث الترابيت ورلً في بواس ملاسبت الجهخين إلعذاد
مخىىها الخىمىي اإلاخعذد العىىاث ،وجم ولع سئٍت مؽترهت العخماد خشٍىت
الحاحياث وجدذًذ ألاولىٍاث في بواس الخفىـياث الجهىٍت.
وهىا البذ مً ؤلاؼادة بالخجاوب ؤلاًجابي للفعالياث الجهىٍت وجفاعلها مع هزه
اإلالاسبت الدؽاسهيت الهادفت بلى بلىسة ظياط اث حهىٍت ومجاليت مىذمجت للؽباب
والشٍالت ،والتي مً ؼإجها دعم الحشهت الشٍاليت بما جدمله مً كيم هبيلت للدعامذ
والخمامً والاهفخاح وهبز العىف بيل ؤؼياله.
وفي ألاخير  ،ؤود الخإهيذ مجذدا على اهخشاه وصاسة الؽباب والشٍالت في ول
اإلالاسباث واإلاجهىداث الشاميت بلى مىاحهت ظاهشة العىف في اإلاالعب الشٍاليت وعلى
عضمها في بؼاعت زلافت ومبادت الحشهت ألاوإلابيت،التي جشوم حعل الشٍالت ؤداة لخدليم
الخعاٌؾ والعلم وجشظيخ الخعاون والخأصس بين ألافشاد ،وحعضٍض مبادت الشوح الشٍاليت
والدعامذ ،علما ؤن الهذف ألاظمى الزي هىمذ بليه مع ول اإلاؼاسبت الؽؼىفين
بالشٍالت هى بعادة الفشج ة والشوح الاخخفاليت للمالعب الشٍاليت اإلاؼشبيت.
وفلىا هللا حميعا ملا فيه خير زٍاضدىا الىطىيت وشبابىا واسخلساز بلدها  ،جحذ
الليادة السشيدةلطاحب الجاللت امللً محمد السادس هطسه هللا وأًده.
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والسالم عليىم وزحمت هللا حعالى وبسواجه
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