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بسم هللا السحمن السحيمىالصالة والسالم على أشسف ألاهبياء واملسسلين
السيد زئيسالسابطت املغسبيت للشباب من أجل الخنميت والحداثت؛
السيد مدًس املنخدي الجهىي ألاول للشباب؛
السيد زئيس املجلس البلدي بالحاجب؛
السيدة املدًسة إلاكليميت للشباب والسٍاضت؛
السيد مدًس داز الثلافت بالحاجب؛
السيداث والسادة ممثلي وسائل إلاعالم ؛
أيها الحضىز الكسٍم من شاباث وشباب املنضىٍين في السابطت
ؤها ظعُذ بخىاحذي معىم الُىم في الذوسة ألاولى للمىخذي الجهىي للؽباب
اإلاىعلذ ؤًام  25و  26و  27ماسط  2016بمذًىت الحاحب ألاطلعُت اإلاىفخدت ،وفي
الحللت العادظت مً البرهامج الؽهشي " حىاز الشباب " خىٌ مىلىع يهم العُاظاث
العمىمُت اإلاىحهت للؽباب والاظتراجُجُت اإلاعخمذة وؤفم بوؽاء اإلاجلغ الاظدؽاسي
للؽباب والعمم الجمعىي.
بن اخخُاسهم لهزا اإلاىلىع ًىم عً عمم الخفىير وولىح الشئٍا لذي اللاثمين
على السابطت املغسبيت للشباب من أجل الخنميت والحداثت ،اهطالكا مً اظتراجُجُت
جشوم جشظُخ كُم الذًملشاطُت والحذازت وخلىق ؤلاوعان ومبادت اإلاىاطىت الحلت في
ـفىف الؽباب مً خالٌ دعم وم اإلابادساث التي جدلم مؽاسهتهم في الحُاة العامت.
هما حعلمىن فبن ـاخب الجاللت اإلالً مدمذ العادط هفشه هللا وؤًذه مىز
اعخالثه عشػ ؤظالفه اإلاُامين ،ما فتئ ًىلي ؤهمُت هبري للماًا الؽباب وٍزهش دوما
بمؽشوعُت جطلعاتهم في جدلُم اهذماج ؤفمم على الفعُذًً الاحخماعي واإلانهي،
وٍدث حاللخه على لشوسة جىظُع وحعمُم مؽاسهت الؽباب في الخىمُت الاحخماعُت
والاكخفادًت والثلافُت والعُاظُت والبُئُت للبالد ،والخعامم مع الؽباب هطاكت
فاعلت في الخىمُت .هما ؤعطى حعلُماجه العامُت لبلىسة اظتراجُجُت ؼاملت مً ؼإنها
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ولع خذ لدؽدذ الخذماث اللطاعُت اإلالذمت للؽباب ورلً باعخماد ظُاظت ججمع
بؽيم مخىاغم وميسجم مخخلف هزه الخذماث.
2011
وكذ جم جىشَغ هزا الخىحه مً خالٌ ما حاء به دظخىس اإلاملىت لعىت
الزي هق على خلىق الؽباب وبكشاس آلالُاث اإلااظعاجُت لبلىسة هزه الحلىق ،وهى
اعتراف ـشٍذ باألهمُت الاظتراجُجُت لهزه الؽشٍدت ألاظاظُت ،ومذخال حىهشٍا
إلاجمىعت مً ؤلاـالخاث العُاظُت التي جِعش الىلىج الفعلي للؽباب بلى مشاهض اللشاس
هؽشًٍ ؤظاس ي في العملُت الخىمىٍت في وم معخىٍاجها.
أيها الحضىز الكسٍم
هما حعلمىن فاإلاغشب ٌعشف بـالخاث مهُيلت في وم اإلاُادًً الاكخفادًت
والاحخماعُت والثلافُت والبُئُت وفي اإلاجاٌ الذًني ...هما ؤن الؽإن الشٍاض ي ،وعلى بزش
الشظالت اإلالىُت للمىاظشة الىطىُت للشٍالت ظىت  2008التي واهذ بمثابت خاسطت
الطشٍم ؤفشصث ميامً الخلم والمعذ وم اإلاؽاوم اإلاشجبطت بخذبير الؽإن الشٍاض ي
ولشوسة بًجاد الحلىٌ الىاحعت ،هخج عجها بلىسة اظتراجُجُت سٍالُت في ؤفم ،2020
وبخشاج كاهىن  30-09للتربُت البذًىت والشٍالت وهزا الىظام ألاظاس ي الىمىرجي
للجامعاث الشٍالُت ودفتر الخدمالث لخعضٍض الحيامت وجدذًذ العالكت بين الىصاسة
والجامعاث  ...هما جم اعخماد اظتراجُجُت مىذمجت للؽباب ظىت .2014
وحاء دظخىس  2011هخخىٍج لهزه ؤلاـالخاث،لخجعُذ الخُاس الذًملشاطي هخىحه
اظتراجُجي ال سحعت فُه ،وؤكش بذولت الحم واللاهىن والحشٍاث هما هى مخعاسف علحها
دولُا ،وؤعطى دعما كىٍا للماظعاث والىظاطت والؽشاهت والحيامت ،واعخمذ الجهىٍت
اإلاخلذمت؛ هما حعم مً الشٍالت خلا دظخىسٍا للمىاطً ًجب جِعير الىلىج بلى
مماسظخه (الففىٌ  26و  ،)31وؤكش بةوؽاء ماظعت «اإلاجلغ الاظدؽاسي للؽباب
والعمم الجمعىي» (الففىٌ  33و.)170
هما ؤن الخفشٍذ الحيىمي لعىت  2012ولع الؽباب في ـلب اوؽغاالجه وؤهذ
على لشوسة جبني اظتراجُجُت جخلاطع فحها وم مبادساث اإلاخذخلين وجخجاوص الاعخباساث
اللطاعُت وجشسخ ملاسبت ؼمىلُت لخيعُم ودعم حهىد حمُع ألاطشاف اإلاخذخلت في
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اللماًا التي تهم الؽباب وفم ملاسبت حؽاسهُتٌ ،عاهم فحها حمُع الفاعلين
العُاظُين والجمعىٍين العاملين في مجاٌ الؽباب.
وٍشوم البرهامج الحيىمي جىمُت الؽباب والشٍالت مً خالٌ الجهىك بؽاون
الؽباب والطفىلت واإلاشؤة ،وجإهُم وعفشهت البيُاث الاظخلبالُت الخاـت بالؽباب،
وهزلً ججىٍذ ؤهثر لخذماث البرهامج الىطني للخخُُم ” عطلت للجمُع “ ،وجلىٍت ظبم
جِعير ؤلادماج الاكخفادي واإلانهي للؽباب اإلاغشبي وجطىٍش الؽشاواث للبدث عً مىاسد
مالُت داعمت لفئاث الؽباب والطفىلت واإلاشؤة.
ؤما على معخىي دعم الشٍالت فخمذ مالثمت ؤهظمت الجامعاث الشٍالُت مع
اللاهىن سكم  ،30.09وجدمير دفاجش الخدمالث لخإهُم الجامعاث ،مع ولع معاًير
مىلىعُت باليعبت إلاىذ الجامعاث ،مىاـلت الجهىك بالشٍالت اللاعذًت ،وجلىٍت
اإلايؽأث والخجهيزاث الشٍالُت ،جطىٍش هظام وبشامج الخيىًٍ ،و دملشطت اإلاماسظت
الشٍالُت.
وفُما ًخعلم بالحيامت فلذ جم بسظاء كىاعذ خيامت حُذة على معخىي عمم
الىصاسة وفي عالكتها مع اإلاخذخلين والؽشواء وؤًما جشؼُذ وعللىت اظخغالٌ اإلايؽأث
الشٍالُت والؽبابُت ،وجثمين اإلااهالث الؽبابُت للجهاث والجماعاث الترابُت مع جىثُف
الخعاون مع الجماعاث الترابُت والهُأث اإلاىخخبت لالظدثماس في اإلاجاالث اإلاشجبطت
بالؽباب والطفىلت واإلاشؤة.
وٍىدس ي الؽإن الؽبابي طابعا ؤفلُاًجعله في ـلب وم العُاظاث العمىمُت .هما
ؤن الشٍالت ،بلافت بلى وىنها خم دظخىسي للمىاطً ،فةنها خاملت للُم هبُلت،
والخمامً ،والخعاٌؾ ،والدعامذ ،والتربُت على اإلاىاطىت ،والاهفخاح على آلاخش ...هما
حعاهم في ـلم شخفُت الؽباب وحعاعذ على جدفِىه وببعاده عً وم ؤؼياٌ
الاهدشاف .وحعمم الىصاسة في هزا الفذد على بًجاد ميؽأث ؼبابُت ووعىٍت،
وفماءاث سٍالُت مخعذدة الاظخعماالث حعتهذف حمُع اإلاعخىٍاث والفئاث ،هما
حعاهم في هزا الىسػ ؤًما اإلابادسة الىطىُت للخىمُت البؽشٍت ( )INDHوهزا الجماعاث
الترابُت ،علما ؤن الؽإن الؽبابي والشٍاض ي ؼإن مدلي بامخُاص.
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أيها الحضىز الكسٍم،
بن الخدىالث العمُلت التي ٌعشفها اإلاغشب الُىم مً حشاء الاهفخاح اإلاخىاـم على
مدُطه الذاخلي والخاسجي ،جلخض ي ؤن جإخز البرامج اإلاىحهت للؽباب مياهتها الاعخباسٍت
اإلاهمت ،وؤن حؽمم وم ألاوؽطت الؽبابُتوالشعاًت والخىحُه ألامثلليىنها حؽيم الفشـت
الحلُلُت التي ًخم بمىحبها جإطير الؽباب وجيىٍىه وجضوٍذه بيم اإلاعاسف التي جمىىه مً
الاهذماج العىظُى -اكخفادي ببالدها وسفع الخدذًاث اإلاخخلفت التي جىاحههمً خالٌ
ولع ظُاظت عمىمُت مخِىت مبيُت على بؼشان اإلاعاولين العمىمُين والخىاؿ،
واإلااهدين الذولُين ،وفعالُاث اإلاجخمع اإلاذوي ،وجىظُم مؽاوساث على هطاق واظع مع
الؽباب.
وفي هزا العُاق ،عمذث وصاسة الؽباب والشٍالت بمعُت وم الؽشواء بلى بعذاد
وبلىسةالاظتراجُجُت الىطىُت اإلاىذمجت للؽباب التي اظخغشق ؤلاعذاد لها زالر ظىىاث
مً الخعاون اإلاخىاـم بين الىصاسة والعذًذ مً اللطاعاث ا لحيىمُت والهُئاث الذولُت
مثم) ،(FNUAP et l’UNICEFوبحشاء العذًذ مً الاظدؽاساث مع الؽباب اإلاغشبي
بجمُع سبىع اإلاملىت،وجىظُم اظدؽاساث وطىُت لفاثذة اٌػباب،باإللافت بلى جىظُم
اظدؽاساث وطىُت مع ؼباب الجالُت اإلاغشبُت اإلالُمين بالخاسج،لُخم في ألاخيرعشلها في
مجلغ خيىمي ظىت .2014وحؽىاللشئٍت التي جم اعخمادها بطاسا اظتراجُجُا مؽتروا
إلاخخلف ظُاظاث الؽباب على اإلاعخىي الىطني،هما حعخبر وزُلت مشحعُت ُم ّ
ىحهت
ِ
للعُاظاث العمىمُت وبىـلت تهخذي بها جذخالث وحهىد باقي الفاعلين في خلم
العُاظت اإلاىذمجت للؽباب ومُثاكا احخماعُا حذًذا في مجاٌ الخذخم في كطاع
الؽباب.
وجلترح الاظتراجُجُت الىطىُت اإلاىذمجت للؽباب سئٍت ؼمىلُت ًمىً مً خاللها
للؽباب اإلاغشبي ؤن ًبذعىٍفجش طاكاجه الخالكت هفاعم ؤظاس ي ومخفاعم مع دًىامُت
البىاء والخىمُت التي حؽهذها بلذها ،وجخمدىس خىٌ خمعت مداوس مىبثلت مً خاحُاث
الؽبابىاهخظاساتهم ،جخمثم في:
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الشفع مً الفشؿ الاكخفادًت اإلاخاخت للؽباب والجهىك بلابلُت حؽغُلهم عبر
جىفير حعلُم حُذ وهاجح وهادف؛
حعضٍض ولىج الؽباب بلى الخذماث ألاظاظُت اإلالذمت للؽباب وجدعين حىدتها،
والخللُق مً الفىاسق الجغشافُت واإلاجالُت؛
حعضٍض اإلاؽاسهت الفعالت للؽباب في الحُاة الاحخماعُت واإلاجخمع اإلاذوي وفي اجخار
اللشاس؛
الجهىك باخترام خلىق ؤلاوعان؛
جلىٍت ألاحهضة اإلااظعاجُت للخىاـم وؤلاعالم والخلُُم والحيامت.

أيها الحضىز الكسٍم
بن الذعم الفعلي للؽباب مً ؤحم مماسظت اإلاىاطىت في الفماء العمىمي والجهىد
ُ َ
التي ج ْبز ٌُ الظخعادتهم الثلت في ماظعاتهم العمىمُتٌ ،ؽىالن ؤهم الخدذًاث التي
جىاحه ـُاغت حعاكذ احخماعي حذًذ مع حُم الؽباب اإلاغشبي ،مً خالٌ جفعُم
الاظتراجُجُت الىطىُت اإلاىذمجت للؽباب .ومً هىا ًبرص دوس اإلاجلغ الاظدؽاسي
للؽباب والعمم الجمعىي،وجفعُم دوسه هلىة اكتراخُت كادسة على اإلاعاهمت في
ـُاغت اللشاس وفي البىاء الذًملشاطي والعمم على ولع معاطش حذًت للجهىك بلماًا
الخمىين العُاس ي للؽباب وجشظُخ زلافت الحىاس الؽبابي والىلاػ العمىمي واإلاؽاسهت
ؤلاًجابُت واإلاعاولت في ؤوظاط الؽباب اإلاغشبي.
وخشـا مً وصاسة الؽباب والشٍالت على بخشاج هزا اإلاجلغ بلى خيز الىحىد،
كامذ بدؽىُم لجىت مً الخبراء واإلاخخفين الزًً ظهشوا على بعذاد مؽشوع اللاهىن
اإلاخعلم بدىظُم اإلاجلغ الاظدؽاسي للؽباب والعمم الجمعىي وجم عشك اإلاؽشوع على
ألاماهت العامت للحيىمت بهذف الذساظت ،وجم علذ عذة احخماعاث في هزا الؽإن خُث
ًىحذ خالُا في ؤطىاسه ألاخيرة كبم عشله على اإلاجلغ الحيىمي في ألاًام اللادمت.
ويهذف مؽشوع اللاهىن اإلاخعلم باإلاجلغ الاظدؽاسي للؽباب بلى جفعُم
ملخمُاث دظخىس  ،2011والخىححهاث اإلالىُت العامُت بهزا الخفىؿ الشامُت بلى
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الجهىك بإولاع الؽباب والعمم الجمعىي وجىمُت طاكاتهم ؤلابذاعُت ،وجدفيزهم على
الاهخشاط في الحُاة الىطىُت بشوح اإلاىاطىت اإلاعاولت.
فالخىفُق على دظخىسٍت هزا اإلاجلغ حعذ هللت هىعُت في مجاٌ جشظُخ الذوس
اإلاهم وؤلاًجابي للؽباب داخم اليعم اإلاجخمعي اإلاغشبي ،وجإهُذ على دوسهم اإلاهم في
جدلُم مفهىم اإلاىاطىت ؤلاًجابُت التي رهشها الخطاب اإلاليي ،وجىظُع معاهمتهم في
جذبير الؽإن العام ،وهى مجهىد ًإحي في ظُاق العمم على الشفع مً معخىي هزا الذوس
اإلادىسي للؽباب ،وؤًما دوسهم اإلاهم في ببذاء آسائهم في اإلاىالُع الاكخفادًت
والاحخماعُت والثلافُت التي تهم خالشهم وجشهً معخلبلهم.
وحععى جشهُبت اإلاجلغ بلى جىظُع مفادس الاكتراح ،بةؼشان مخخلف العلط
الذظخىسٍت واإلاىظماث غير الحيىمُت وجىشَغ مبذؤ اإلاىاـفت بين الجيعين والخمثُلُت
الجهىٍت ومؽاسهت اإلاغاسبت اإلالُمين في الخاسج ،وألاشخاؿ في ولعُت بعاكت ،ومبذؤ
حعُين ألاعماء مً طشف حاللت اإلالً.
ووعُا مً وصاسة الؽباب والشٍالت بخىفير اإلاىاسد اإلاالُت الهطالق عمم اإلاجلغ
خالٌ هزه العىت ،فلذ جمذ بشمجت اعخماداجفي ميزاهُت  2016خففخإلخذار ملش
للمجلغ وججهيزه،وجىفير الىظاثم اللىحعدُىُتالمشوسٍت لعير ؤؼغاله.
أيها الحضىز الكسٍم،
ًدخمً اإلاغشب فعالُاث " السباط عاصمت الشباب العسبي لسنت  "2016جدذ
ؼعاس " من أجل شباب مخعاٌش ومبدع " ظِخخلله جىظُم مجمىعت مً ألاوؽطت
والخظاهشاث واإلاهشحاهاث الؽبابُت اإلاخميزة هخخىٍج واعتراف للمجهىداث التي جلىم بها
اإلاملىت اإلاغشبُت في مخخلف اإلاجاالث اإلاخعللت بالؽباب ،مً ؤوؽطت زلافُت وسٍالُت
وفىُت وجشفحهُت وجشبىٍت ،ومً بُجها اعخماده الاظتراجُجُت الىطىُت اإلاىذمجت للؽباب
والهادفت بلى الشقي بهاجه الفئت اإلاهمت مً اإلاجخمع ،مما حعم البىً الذولي ًفىف
اإلاغشب هبلذ ساثذ بمىطلت الؽشق ألاوظط وؼماٌ بفشٍلُا في مجاٌ ألاوساػ
والاـالخاث اإلااظعاجُت اإلاىحهت للؽباب وظُاظت حصجُع اإلالاولين الؽباب
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واخخمانهم بيم الىظاثم وؤلامياهُاث اإلاخاخت لخمىُجهم مً ولىج عالم اكخفاد
اإلاعشفت.
وكذ حاء اخخُاس الشباط "عاـمت للؽباب العشبي لعىت  "2016جدذ ؼعاس " :مً
ؤحم ؼباب مخعاٌؾ ومبذع" مً طشف مجلغ وصساء الؽباب والشٍالت العشب مطابلا
لشهاهاث حاللت اإلالً هفشه هللا على الؽباب هلىة بحشاثُت في وم بـالح ؤو جىمُت
وميسجما مع ممامين الخفشٍذ الحيىمي الذاعُت بلى حعم كماًا الؽباب حىهش
ظُاظاتها العمىمُت ومخفاعال مع مىظىمت اإلاىازُم الذولُت اإلاهخمت بالؽباب ،ألامش الزي
حعم اإلاغشب ًذظتر كماًا الؽباب في الىزُلت الذظخىسٍت لعىت .2011
وسهضث هزه الىزُلت الذظخىسٍت على البعذ العشبي للمغشب هإسك للحىاس وجالكذ
الثلافاث وفماء للدعامذ والخعاٌؾ والاعخذاٌ الذًني والاهفخاح على خماساث
الؽعىب وعلى زلافتها ولغاتها بما فحها ألاماصَغُت ،مما ًجعم مً ؼعاس دوسة الشباط
ججعُذا لخفىـُاث اإلاغشب هفاعم ؤظاس ي في ألامً والاعخذاٌ والخىمُت ومشحعُت
في الدعامذ والاعخذاٌ والىظطُت وهىمىرج في ظُاظاث ؤلادماج الاكخفادي
والاحخماعي ،رلً ؤن اإلاغشب ًجعذ امخذادا طبُعُا للبعذ ؤلافشٍلي و ؤلاظالمي في
عالكاجه بم بهه ٌؽيم شجشة جىحذ حزوسها في بفشٍلُا وفشوعها في ؤوسوبا مما ًجعم
مىه ملخلى للحماساث ؤلاوعاهُت بامخُاص.
واهطالكا مً مىكع اإلاغشب الاظتراجُجي والجُى ظُاس ي وحؽىُلت هشمه العياوي
ولع اإلاغشب كماًا الؽباب في ؤولىٍت ألاولىٍاث في ظُاظاجه العمىمُت وبشامجه
الحيىمُت بخىححهاث مً ـاخب الجاللت اإلالً مدمذ العادط هفشه هللا ،الزي ما
فتئ ًدث وم الفاعلين على دعم الطاكاث الؽبابُت ومعاعذتهم ،هما حاء في خطاب
حاللخه بمىاظبت جخلُذ الزهشي  59لثىسة اإلالً والؽعب بخاسٍخ  20غؽذ 2012
والزي حاء فُه:
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"ًجب الخعامل مع الشباب كطاكت مفعلت للخنميت ،وهى ما ًلخض ي بلىزة
استراجيجيت شاملت ،شأنها وضع حد لدشدذ الخدماث اللطاعيت امللدمت للشباب
وذلك باعخماد سياست ججمع ،بشكل مخناغم ومنسجم ،مخخلف هره الخدماث "...
وجدشؿ وصاسة الؽباب والشٍالت على حعم مدخىٍاث بشهامج وممامين جظاهشة
ظىت  2016ميسجمت مع ؼعاس الذوسة ،ومجعذة لخطلعاث ظُاظاث الذوٌ العشبُت في
مجاٌ ألاوؽطت اإلاىحهت للؽباب زلافُت وجشفحهُت وجشبىٍت واحخماعُت وما ًفشله مً
جدذًاث جخطلب اإلاضٍذ مً الخعاون والخيعُم بين وصساء الؽباب والشٍالُت العشب
وخثهم على دعم الطاكاث الؽابت مً ؤحم الاهذماج في الحُاة الاحخماعُت والاكخفادًت
في هظام دولي ؤوٌ كماًاه ؼشٍدت الؽباب.
 ،"2016جىظُم
وظِخخلم فعالُاث "الشباط عاـمت الؽباب العشبي لعىت
مجمىعت مً ألاوؽطت والخظاهشاث واإلاهشحاهاث الؽبابُت على اإلاعخىي الىطني بدُث
ظدؽمم وم حهاث اإلاملىت ،مصحىبت ببرامج وؤوؽطت مىاصٍت مىلىعاجُت خعب وم
مدىس على خذة بالجهاث التي لم حؽملها ألاوؽطت الشثِعُت ،جاطشها شخفُاث واصهت
في مجاالث جخففها الفني والثلافي والعلمي والاكخفادي والاحخماعي والشٍاض ي
والاعالمي .وجخمثم اإلاداوس الشثِعُت للبرهامج فُما ًلي:
 خفم الافخخاح ًىم  28ؤبشٍم 2016؛
 اإلالخلى العشبي خىٌ ؤلادماج الاكخفادي للؽباب بمىاصاة مع فعالُاث خفم
الافخخاح؛
 الترًخلىن الذولي خالٌ ؼهش ماي 2016؛
 اإلاهشحان العشبي إلاعشح الؽباب خالٌ ؼهش ماي 2016؛
 اإلاهشحان العشبي إلاىظُلى الؽباب خالٌ ؼهش ًىلُىص 2016؛
 اإلاهشحان العشبي لأللعاب الخللُذًت خالٌ ؼهش ًىلُىص 2016؛
 الللاء الذولي للؽباب خالٌ ؼهش غؽذ 2016؛
 اإلالخلى العشبي للفىاهين الدؽىُلُين الؽباب خالٌ ؼهش ؼدىبر 2016؛
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 اإلالخلى العشبي خىٌ مىظماث اإلاجخمع اإلاذوي والخىمُت اإلاعخذامت خالٌ ؼهش
هىهبر .2016
وبًماها مىا بإهمُت وبلذساث الؽباب في الذفاع عً زلافت الخعاٌؾ ومىاحهت
الخدذًاث الخاسحُت ،فىدً هشاهً على الؽباب العشبي وماهالجه وكذساجه لِؽيلىا
الثروة الحلُلت لبلذانهم لبىاء حُم حذًذ مً الؽباب اإلاىخشط واإلاىذمج في:
 جشظُخ مجخمعاث العذالت الاحخماعُت وزلافت العلم والعالم والخعاون
والخمامً بين الؽعىب
 الدؽبث بلُم دًيىا الحىُف الذاعي للدعامذ والخعاٌؾ والاعخذاٌ والىظطُت
واإلاعاواة وهبز وم ؤؼياٌ العىف والىشاهُت وؤلاسهاب والعىفشٍت
 جلىٍت ودعم الخبادٌ اإلاعشفي والخعاون الاكخفادي والبُئي على اإلاعخىي ؤلاكلُمي
والذولي لذي ؼباب اإلاىطلت العشبُت.
 فخذ اإلاجاٌ للؽباب العشبي لخىثُف اجفاكُاث الؽشاهت والخعاون الذولي بين
ؼشٍدت الؽباب باخخالف ؤوؽطتهم الثلافُت ،الاكخفادًت ،واهخماءاتهم
العُاظُت.
ولً ًدعً جدلُم رلً بال عبر بؼشان الؽباب العشبي في جلىٍت العالكاث
العشبُت -العشبُت وبدماحهم في جذبير الؽإن العام وولع مخططاث العُاظاث
العمىمُت وفم اظتراجُجُاث ؼبابُت حعُذ الثلت للؽباب العشبي للمعاهمت في بىاء
ؼعىبهم وجدذًذ مىكع العالم العشبي في عالم مخغير ومخدىٌ ال ميان فُه لؽعىب
مخخلفت ؤو دوٌ لعُفت ؤو ؼباب مهمؾ.
وهما ؤهذ ـاخب الجاللت اإلالً مدمذ العادط هفشه هللا في خطابه لُىم
ألاسبعاء  20غؽذ  2014بمىاظبت رهشي زىسة اإلالً والؽعب ؤن:
"كسب زهان اللحاق بسكب الدول الصاعدة ليس مسخحيال ،وإن كان ًنطىي
على صعىباث وجحدًاث كثيرة .واملغسب ،وهلل الحمدً ،خىفس على جميع املؤهالث،
لسفع هره الخحدًاث ،وفي ملدمتها شبابه ،الىاعي واملسؤول .ولنا اليلين ،بأن
شبابنا وشاباجنا كادزون ،بما ًخحلىن به من زوح الىطنيت ،ومن كيم املىاطنت
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إلاًجابيت ،وملا ًخىفسون عليه ،من عبلسٍت خالكت ،على النهىض بدنميت بالدهم،
وزفع جحدًاث دخىلها هادي الدول الصاعدة"
وخخاما ؤجمنى ألؼغالىم الىجاح والخىفُم وؤؼىشهم على مباسدة جىظُم هزا
اإلاىخذي الؽبابي الهادف.
وفلىا هللا حمُعا إلاا فُه الخير للؽباب اإلاغشبي الخىاق بلى جدلُم ؤظغ جلذمه
وسكُه الاحخماعي والاكخفادي جدذ اللُادة الشؼُذة لفاخب الجاللت اإلالً مدمذ
العادط هفشه هللا وؤًذه ،الزي ما فتئ ًذعى بلى جىشٍم الؽباب اإلاغشبي وحعله في
ـلب اهخماماجالعُاظاث العمىمُت ،لخِعير اهخشاطهىمعاهمتهبؽيم بًجابي وفعاٌ في
الخىمُت اإلاعخذامت للمغشب.
والسالم عليكم وزحمت هللا حعالى وبسكاجه.
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