الـممـلـكـت الـمـغـزبـيـت

وسارة الشباب والزٍاضت

كلمت السيد وسٍز الشباب والزٍاضت
بمىاسبت امللخقى العزبي لإلدماج الاقخصادي للشباب
باملكخبت الىطىيت للمملكت املغزبيت بالزباط
في إطار فعالياث
"الزباط عاصمت للشباب العزبي "2016
جحت شعار "من أجل شباب مخعاٌش ومبدع"
جحت الزعاًت الساميت لصاحب الجاللت امللك محمد
السادس هصزه هللا وأًده

من  23إلى  25ماي 2016

بسم هللا الزحمن الزحيمىالصالة والسالم على أشزف ألاهبياء واملزسلين
السيد الىسٍز الليبي للشباب والزٍاضت،
السيد الكاجب العام للكىهفجيس،
السيدممثالألمين العام لجامعت الدول العزبيت،
السيداث والسادة ممثلي البلدان العزبيت الشقيقت وأعضاء الىفىد الشبابيت من
مخخلف الدول العزبيت،
السيداث والسادة الخبراء وألاخصائيين وألاساجذة الباحثين واملهخمين بشؤون
إلادماج الاقخصادي للشباب،
السيداث والسادة ممثلى القطاعاث الحكىميت واملؤسساث العمىميت والخاصت،
السيداث والسادة ممثلى جمعياث ومىظماجاملجخمع املدوي باملغزب والخارج،
السادة ممثلىوسائل إلاعالم،
معشز الشباب،
حضزاث السيداث والسادة،
أود في البداًت أن أجلدم بالؼىس الجصٍل ليل الدوٌ العسبُت التي طاهمذ
بدظىزها املخميز في فعالُاث "السباغ عاصمت للؼباب العسبي  ،"2016ئن على مظخىي
الافخخاح وألاوؼؼت املىاشٍت عبر ألازوكت التي أكامتها ،والتي جبرش مجهىداث هره البلدان
الؼلُلت ،أو بمظاهمتها املدترمت في ألاوزاغ املبرمجت في الخظاهساث التي هفخخدها الُىم.
اٌػىس املىصىٌ هرلً ليل الخبراء وألاػس والباخثين واملهخمين ،الرًً أبدوا
اطخعدادهم وأعؼىا مىافلتهم للمؼازهت في جأػير ألاوزاغ املبرمجت في املداوز التي جمذ
بسمجتها ،وأخص بالرهس أعظاء اللجىت العلمُت التي طهسث على جدظير أزطُت هرا
امللخلى الؼبابي املخميز ومؼازَع املخسحاث ،وهرلً ول الحاطسًٍ الرًً طِظاهمىن
مً داخل ألاوزاغ ،إلغىاء الىلاغ بأفيازهم وآزائهم.
أيها الحضىر الكزٍم
ئن الخدىالث العمُلت التي ٌعسفها الىػً العسبي الُىم مً حساء الاهفخاح املخىاصل
على مدُؼه الداخلي والخازجي ،جلخض ي أن جأخر البرامج املىحهت للؼباب وامل الجدًت
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والخفاعل ،خاصت جلً املخعللت باإلدماج الاكخصادي والاحخماعي ودعم كدزاث الؼباب،
َ ْ
وأن حؼ َم ُل ول ألاوؼؼت الؼبابُت بالسعاًت والخىحُه الظسوزٍين ،وىنها حؼيل الفسصت
الحلُلُت التي ًخم بمىحبها جأػير الؼباب وجيىٍىه وجصوٍده بيل املعازف واملهازاث التي
جمىىه مً اهدماج طىطُى اكخصادي هادف وأهجع ،وججىبه آفت البؼالت التي تهدده.
وفي هرا إلاػاز ،فان جلسٍسا خىٌ الخىمُت البؼسٍت لجامعت الدوٌ العسبُت ،اعخبر
البؼالت مً أبسش املؼاول التي جىاحه الدوٌ العسبُت ،خُث جلدز ب  ،%16وئن واهذ
هىان جفاوجاث مً بلد ئلى آخس ،وأن ػسٍدت الؼباب حؼيل  %80مً هره اليظبت ،وهي
ظاهسة ملللت للجمُع على املظخىٍين الحيىمي والاحخماعي.
وبالىظس لآلزاز الظلبُت للبؼالت في مخخلف املجاالث الحُاجُت الُىمُت ،والخددًاث
وإلاهساهاث التي جىاحه همى الدؼغُل ،فان مخخلف الحيىماث العسبُت ،في طُاطاتها
العمىمُت املىحهت ئلى الؼباب ،أولذ اهخماما هبيرا لإلدماج الاكخصادي للؼباب مً
خالٌ حعبئت مخخلف الىطائل وإلامياهُاث ،ووطعذ مبادزاث تهدف ئلى خلم فسص
الؼغل للؼباب ،وبسامج لىلىج طىق الؼغل ،وجىمُت زٍادة ألاعماٌ الؼبابُت ،وئوعاغ
الدؼغُل الراحي.
ئن ألاخدار الظُاطُت والاكخصادًت الساهىت على مظخىي العالم العسبي ،جدفع
الجمُع ئلى جددًد ألادواز والخيظُم في اججاه واخد ًخدم ػباب املجخمعاث العسبُت،
علما أن مإطظاث اللؼاع الخاص ومإطظاث املجخمع املدوي ،معىُين بلعب دوز
زٍادي ،بالخعاون مع اللؼاع العام ،في جددًد الاججاه العام للخىمُت الاكخصادًت
والاحخماعُت،وإلاطهام في إلاصالح الاكخصادي وحشجُع املبادزاث الؼبابُت السٍادًت
املبخىسة.
وججدز إلاػازة ئلى أن حامعت الدوٌ العسبُت ،واهذ دائما حظعى ئلى دعم عالكاث
الخعاون الاكخصادي بين الدوٌ العسبُت وصُاغت زؤي وآلُاث عمل لدعم الجهىد
الخىمىٍت العسبُت بدُث تهدف الجامعت مً خالٌ اللمت الخىمىٍت الاكخصادًت
والاحخماعُت ،التي حعلدها ول طيخين على مظخىي ملىن وزؤطاء الدوٌ ئلى جؼىٍس
العمل العسبي املؼترن وبدث عدد مً اللظاًا الخىمىٍت ،وعلى زأطها الاطدثماز في
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ػباب املىؼلت العسبُت مً أحل جدلُم ألاهداف الخىمىٍت املظخدامت وبالخالي جأمين
كدزة ألاحُاٌ اللادمت على مىاحهت جددًاث املظخلبل.
أيها الحضىر الكزٍم
على املظخىي الىػني ،أود الخرهير بالعىاًت الظامُت التي ًىليها صاخب الجاللت
امللً مدمد الظادض هصسه هللا ،بلظاًا الؼباب هما ًبرش ذلً مً خالٌ خؼاباجه
وحعلُماجه الظامُت في هرا املجاٌ .وكد حاء في خؼابه الظامي بمىاطبت الرهسي
59
لثىزة امللً والؼعب ًىم  20غؼذ  ،2012خُث أػاز حاللخه ئلى أن " :الؼباب ًجب
الخعامل معه هؼاكت فاعلت في الخىمُت وهى ما ًلخض ي بلىزة اطتراجُجُت ػاملت مً
ػأنها وطع خد لدؼدذ الخدماث اللؼاعُت امللدمت للؼباب وذلً باعخماد طُاطت
ججمع بؼيل مخىاغم وميسجم مخخلف هره الخدماث".
وجفاعال مع الخىحيهاث امللىُت الظامُت ،حاء دطخىز اململىت لظىت  2011هخخىٍج
لإلصالخاث املهُيلت التي عسفها املغسب في ول املجاالث ،بما فيها الؼباب والسٍاطت ،هخج
عنها بلىزة اطتراجُجُت للسٍاطت التي هسطها دطخىز
 2011للمملىت هدم للؼباب
وللمىاػً ،هما أكس باوؼاء مإطظت «املجلع الاطدؼازي للؼباب والعمل الجمعىي»،
وهى مؼسوع اللاهىن الري أصبذ حاهصا وطُعسض كسٍبا على املجلع الحيىمي
للمصادكت.
وكد حاء في املادة  31على أن الدولت واملإطظاث العمىمُت والجماعاث الترابُت
ملصمت بالعمل على حعبئت ول إلامياهُاث املخاخت،لخِظير أطباب اطخفادة املىاػىاث
واملىاػىين على كدم املظاواة ،مً العدًد مً الخدماث ومً بُنها الؼغل والدعم مً
ػسف الظلؼاث العمىمُت في البدث عً مىصب ػغل أو في الدؼغُل الراحي.
هما أن البرهامج الحيىمي لظىت  ،2012وطع الؼباب في صلب اوؼغاالجه وأهد
على طسوزة جبني اطتراجُجُت مىدمجت جخلاػع فيها ول مبادزاث املخدخلين وجخجاوش
الاعخبازاث اللؼاعُت وجسسخ ملازبت ػمىلُت لخيظُم ودعم حهىد حمُع ألاػساف
املخدخلت في اللظاًا التي تهم الؼباب وفم ملازبت حؼازهُتٌ ،ظاهم فيها حمُع الفاعلين
الظُاطُين والجمعىٍين العاملين في مجاٌ الؼباب.
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وفي هرا الصدد حعمل وشازة الؼباب والسٍاطت على حشجُع ودعم طُاطاث
إلادماج الاكخصادي والاحخماعي ووطعذ آلُاث للمظاهمت في جدلُلها عبر جفعُل
املدىز ألاوٌ لإلطتراجُجُت الىػىُت املىدمجت للؼباب والري يهدف ئلى السفع مً الفسص
الاكخصادًت املخاخت للؼباب والنهىض بلابلُت حؼغُلهم.
هما أن الىشازة حشجع زلافت املبادزة وامللاوالجُت والدؼغُل الراحي لدي زواد
املإطظاث الخابعت لها ،وفي مدُؼها املجخمعي ،مً خالٌ الخدماث التي جلدمها هره
املإطظاث التي جخسج طىىٍا ما بين  5000و  7000ػابت ،وألاهدًت اليظىٍت التي حعخبر
خاطىت للملاوالث اليظائُت.
هما أن هىان مبادزاث أخسي ،بخعاون مع مجمىعت مً الؼسواء الىػىُين
والدولُين بخلدًم الدعم الخلني واملالي إلكامت بسامج واعدة ومبدعت والبرهامج الىػني
ملصاخبت ئخدار امللاوالث الؼبابُت املمىٌ مً ػسف البىً الدولي ،والري ٌظخفُد مىه
 5000ػاب وػابت بدصىلهم على جيىًٍ ومصاخبت ،لخؼىٍس مهازاتهم الراجُت واملهىُت
لخلم وئوؼاء ملاوالث صغسي ،وبسهامج "ئػاعت زلافت امللاوالجُت للؼباب" بؼساهت مع
مىظمت اليىهفجِع والري مىً مً خلم  96مؼسوع ملاوالحي ػبابي ،وأًظا "بسهامج
أجي" الري يهدف ئلى جؼىٍس مهازاث الؼباب في مجاٌ الخىىىلىحُاث الحدًثت
للمعلىمُاث ومظاعدتهم على إلادماج الاكخصادي واملنهي ،والري ٌظخفُد مىه طىىٍا
أهثر مً  5000ػاب وػابت.
أيها الحضىر الكزٍم
ئهىا الُىم على مىعد مع جىظُم أوٌ جظاهسة ػبابُت مدزحت في بسامج فعالُاث
"السباغ عاصمت للؼباب العسبي  ،"2016والتي تهم مىطىع "امللخلى العسبي لإلدماج
الاكخصادي للؼباب" ،همبادزة وئػاز للخداوز وجبادٌ ألافياز والخجازب ،مً ػسف خبراء
ومخخصين لخلدًم خبراتهم وججازبهم املخميزة ومً زم الاطخفادة منها طىاء مً خالٌ
جؼبُلها باملىؼلت أو في اطخددار مؼازَع حدًدة لها ػابع السٍادة والحدازت.
وَؼمل بسهامج هره الخظاهسة على أزبع مداوز جالمع طُاطاث إلادماج الاكخصادي
بالىػً العسبي ،ودوز إلادماج الاكخصادي بالىػً العسبي في الخىمُت ،ودوز املإطظاث
الداعمت لسٍادة ألاعماٌ في الحصىٌ على الخمىٍل والدظىٍم والخىحُه وإلازػاد لخىمُت
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ألاعماٌ ،و هرا دوز املبادزاث الجمعىٍت الؼبابُت في وؼس ودعم لفىس زٍادة ألاعماٌ
وعسض للصص هجاح بعع السواد الؼباب املخميزًً وججازبهم املُداهُت.
في الخخام أودأن أعبر عً أملي أن جيلل أػغاٌ هرا امللخلى بالىجاح والخىفُم
والخسوج بخىصُاث هاحعت وئحسائُت مً أحل مظاعدة ػبابىا على الاهدماج في الخىمُت
الاكخصادًت والاحخماعُت التي هيؼدها حمُعا.
وفلىا هللا حمُعا ملا فُه الخير للؼباب العسبي ،وألهمىا طبل السػاد لخدمت هرا
الؼبابالخىاق ئلى جدلُم أطع جلدمه وزكُه الاحخماعي والاكخصادي.

والسالم عليكم ورحمت هللا حعالى وبزكاجه.
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