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بسم هللا الرحمان الرحيموالصالة والسالم على أشرف املرسلين
السيد ألامين العاملجامعة الدول العربية
أصحاب السعادة الوزراء
حضرات السيدات والسادة

ئهه إلاً دواعي الفخس والاعتزاش أن أحضس معىم اليىم اجخماع مجلع وشزاء الؼباب
والسٍاضت العسب في دوزجه  39بملس ألاماهت العامت ،بجمهىزٍت مصس الؼليلت.
وهي فسصت طاهحت لخىجيه خالص الدؼىساث ٌ لظيد ألا مين العام لجامعت الدوٌ
العسبيت ،على حظً الاطخلباٌ وهسم الضيافت ،وهرا الخىظيم اإلاحىم لهرا الاجخماع الري
ًىدزج في طياق ئكليمي ودولي ٌعسف جحدًاث مخعددة جخعلب مىا جميعا جيازف الجهىد
وجىحيد السؤي واإلالازباث  ،وجدعيم الخعاون والخيظيم بين وافت الدوٌ العسبيت إلاىاجهت ول
أػياٌ ؤلازهاب والخعسف والعىف  ،الري ٌؼيل الؼباب أهم ضحاًاه  ،مما ٌظخدعي وضع
ثصىز اطتراجيجي مؼترن لخىعيت وحماًت ػبابىا مً هره آلافاث  ،وجلىٍت كدزاتهم ومهازاجهم
لجعلهممىفخحين أهثر على اإلاحيغ الري ٌعيؼىن فيه ،وكادزًٍ على مىاجهت ول الخحدًاث
وزفع زهاهاث الخىميت والبىاء.
وفي هرا الصدد ،أهىأ الظيداث والظادة الىشزاء على اخخيازهم ػعاز فعالياث "السباط
عاصمت ٌلؼباب العسبي  "2016والتي جلام جحذ ػعاز "مً أجل ػباب مخعاٌؽ
ومبدع"،ػعاز ًحمل دالالث عميلت ،حظاءٌ الظياطاث العمىميت اإلاظتهدفت للؼباب ،وجسوم
ئلى جعل الؼباب العسبي مىاهضاٌول أػياٌ العىف والخعسف وؤلازهاب ومد افعا عً الليم
اليىهيت اإلاجظدة في الخعاٌؽ وؤلابداع والاعخداٌ والىطعيت والاهفخاح.
وأود بهره اإلاىاطبت ،ئذا طمحخم ،أن أػير ئلى أن كضاًا الؼباب في اإلاغسب،جحظى
بسعاًت طاميت لصاحب الجاللت اإلالً محمد الظادض هصسه هللا ،هما أن دطخىز اإلاملىت
لظىت  2011أكس باوؼاء مإطظت اإلاجلع الاطدؼازي للؼباب والعمل الجمعىي ،وجعل مً
السٍاضت حلا دطخىزٍا للمىاظً.
هما أن الخصسٍح لظىت  ،2012وضع الؼباب في صلب اوؼغاالجه وأهد على ضسوزة جبني
اطتراجيجيت جخلاظع فيها ول مبادزاث اإلاخدخلين وجخجاوش الاعخبازاث اللعاعيت وجسسخ ملازبت
ػمىليت لخيظيم ودعم جهىد جميع ألاظساف اإلاخدخلت في اللضاًا التي تهم الؼباب وفم

ملازبت حؼازهيتٌ ،ظاهم فيها جميع الفاعلين الظياطيين والجمعىٍين العاملين في مجاٌ
الؼباب.
السيدألامين العام
أصحاب السعادة الوزراء
حضرات السيدات والسادة

بعدأزبعت أًام مً اليىم  ،طخحخضً اإلاملىت اإلاغسبيت افخخاح فعالياث "السباط عاصمت
ٌلؼباب العسبي لظىت  ،"2016جحذ السعاًت الظاميت لصاحب الجاللت اإلالً محمد الظادض
هصسه هللا وأًده.
ئن اإلاملىت اإلاغسبيت وباحخضانها ،بفضل زلخىمجميعا" ،للسباط عاصمت الؼباب العسبي
 ،"2016كد اجخرث وافت الترجيباث والخدابير الالشمت لضمان هجاح هره الدوزة على غساز
دوزة اإلاىامت بدولت البحسًٍ الؼليلت  ،هما جمذ بسمجت جظاهساث ومهسجاهاث وللاءاث
ػبابيت مً ػأنها اإلاظاهمت في حعصٍص مياهت اٌػباب العسبي وجعله مظاهما في الخىميت
الاكخصادًت والاجخماعيت والظياطيت والثلافيت لبلداهىا  ،طىاء مً خالٌ الللاءاث ذاث
العابع الاكخصادي والجمعىي والجهىي أو عبر اإلاهسجاهاث الفىيتوؤلابداعيتوالخظاهساث
السٍاضيت.
وأغخىم هره اإلاىاطبتألجدد لىم الدعىة لحضىز حفل افخخاح هرا الحدر الؼبابي
العسبي ًىم الجمعت  20ماًى  2016على الظاعت  10صباحا بلصس السٍاضاث بمجمع ألامير
مىالي عبد هللا بالسباط.
فاطخضافخىم ػسف لىا وحضىزهم مظاهمت مباػسة في ججظيد مخاهت وكىة وحدجىا
وزغبدىا اإلاؼترهت في حعصٍص مياهت ػبابىا داخل أوظاهىا العسبيت ،بل هى دعم لفىسة جسػيح
دولت عسبيت هعاصمت الؼباب العسبي طىىٍا ،هفىسة حظير وفم مجسٍاث اإلاخغيراث ؤلاكليميت
والدوليت وىنها أضحذ فضاءا للحىاز البىاء والىلاغ السصين ،وجبادٌ آلازاء والخجازب بين
الؼباب العسبي وزجاالث الفىس والثلافت والاكخصاد والظياطت وؤلاعالم ،فيما ًخعلم بأهم
ؤلاػياالث واللضاًا اإلاسجبعت الؼباب ،ومىاهبت جحدًاث العىإلات في مجاٌ ؤلابداع والفىس
والثلافت.
فمسحبا بالدوٌ العسبيت الؼليلت في بلدهم الثاوي  ،اإلاملىت اإلاغسبيت ،ومخمىياجىا أن
ًىعمىاجميعا والىفىد اإلاسافلت لهم ،بملام ظيب بين ظهساهيىا ،طائلين هللا العلي اللدًس أن

يولألػغاٌ فعالياث "السباط عاصمت ٌلؼباب العسبي لظىت  "2016بالظداد والخىفيم في
وافت محعاتها وعلى مظخىي هالٌجهاث التي طخحخضنها.

"ووق اعملوا سيير هللا عملكم ورسولل واململمنون"
صدق هللا العظيم
والسالم عليكم ورحمة هللا جعالى وبركاثل.

