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وزارة الشباب والرياضة

كلمة السيد وزير الشباب والرياضة
بمناسبة اليىم العاملي للمرأة

الثالثاء 08مارس 2016

باسماهلل الرحمان الرحيمىالصالة والسالم على أشرف املرسلين
حضرات السيدات والسادة
أيها الحضىر الكريم
إهه لم دواعي البهجت والفخش ؤن ؤجشؤط َزا الحفل البهُج،املخصص لخىشٍم ثلت مً وعاء
خصُلت
َزٍ الىصاسة بمىاظبت الُىم العالمي للمشؤة ،لُيىن فشصت لىا حمُعا لشصذ
إلاهجاصاث التي كذمتها املشؤة داخل كطاع الؽباب والشٍاطت مً ؤعماٌ حلُلت لفابذة
ر ا للىكىف
الؽباب واملشؤة وألاطفاٌ ومماسس ي الشٍاطت على مخخلف جصيُفاتها ،ون
علىماجمجذ كُله لفابذة املشؤة واظدؽشاف الخدىالث املعخلبلُت في َزا املجاٌ.
وهي مىاظبت ؤهتهضَا للخىىٍه باألدواس الطالةعُت التي جلىم بها اليعاء داخل اللطاع ولخثمين
إظهاماتهً وعطاءاتهً في خذمت إلاداسة واملىاطىين ،مً خالٌ جذبير مشاهض خماًت الطفىلت،
والىىادي اليعىٍت ،ومؤظعاث للطفىلت الصؼشي وحعُير ميؽأث سٍاطُت هبري وؤخشي
لللشب ...ومما الؼً فُه  ،فئن النهىض بىطعُت املشؤة والعمل على جطىٍشَا ؤطحى
مًر ظىين مً ألاولىٍاث إلاظتراجُجُت لبالدها ،التي مافتئ صاخب الجاللت امللً مدمذ
َس ُأ َس
عذًذة،ظإر ِّه ُأشبملخطفاث لبعع منها :
العادط هصشٍ ً ،ؤهذ عللها مً خالٌ خطب
 ففي خطاب حاللخه بمىاظبت افخخاح الذوسة ألاولى مً العىت الدؽشَعُت الشابعت مً
الىالًت الخاظعت (  10ؤهخىبش ً )2014لىٌ حاللخه" ...الًفىجىا بمىاظبت الُىم الىطني
للمشؤة في  10ؤهخىبش  ،اٌر ي ًصادف جاسٍخ إعالهىاظىت  ،2003عً مذوهت ألاظشة  ،ؤن
وعبر عً جلذًشها للمشؤة املؼشبُت ؤًىما واهذ  ،في مخخلف املىاكع  ،ومً حمُع الفئاث
داخل املؼشب وخاسحه،ملعاَمتها الفعالت في جىمُت الىطً "...
 ونر ا ملخطف مً الشظالت العامُت التي وحهها حاللخه إلى املؽاسهين في الذوسة
الخامعت لللمت العاملُت لشٍادة ألاعماٌ ًلىٌ حاللخه " … وإن املجخمع املفعم بشوح
املبادسة ،الزي هخطلع إلُه ،هفُل بخدلُم جيافؤ الفشص للجمُع ،مً خالٌ جدفيز
وحصجُع اليعاء والؽباب على الخدلي بشوح املبادسة ،ألن دوسَم في َزٍ املىظىمت
ًيبغي ؤن ًيىن ؤهثر جإثيرا ،هلىة اكتراخُت وعملُت ،في خذمت الىمى الؽامل
والدؽؼُل……" اهخهى هالم صاخب الجاللت.
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وال ًفىجني في ٌ ر ا الصذد ؤن ؤ رهش بإَم ألاوساػ التي جم إهجاصَا ؤو ججعُذَا ،مً ؤحل
جىشَغ مبذؤ املعاواة و جيافؤ الفشص بين الجيعين،والتي ؤ رهش منها على ظبُل املثاٌ ال
الحصش :
 حعذًل كاهىن الجيعُت  :خُث كشس حاللت امللً مدمذ العادط هصشٍ جخىٍل ألام
املؼشبُت ،خم مىذ حيعُتها ألبىائها مً صوج ؤحىبي ،في حعذًل جاسٍخي للاهىن
الجيعُت ،لخصبذ َزٍ ألاخيرة مترجبت على اليعب ؤو البىىة ،بعذ ؤن واهذ جلخصش على
ألاب فلط ولدؽمل مىزبز املشؤة املؼشبُت التي ؤطحى بئميانها هلل حيعُتها إلى ؤبىائها.
 حعذًل مذوهت الاهخخاباث خُث ؤعط يث للمشؤة مىدعباث مهمت جخمثل في الخمثُلُت
داخل البرملان و على معخىي املجالغ املدلُت وإلاكلُمُت والجهىٍت.فىظام الخمُيز
إلاًجابي عبر الحصت املخصصت لليعاء "اليىطا" وظُلت للخؼلب على بعع الصعاب
املجخمعُت وخافض ٌحصجُع املشؤة على املؽاسهت في الحُاة العُاظُت الىطىُت.
 مذوهت الؽؼل التي هصذ على مبذؤ اخترام خلىق إلاوعان ومىع الخمُيز بين الشحل
واملشؤة في ألاحش  ،إرا ما حعاوث كُمت العمل الزي ًؤدًاهه .هما ًمىذ َزا اللاهىن مً
خالٌ بعع مىادٍ امخُاص ألامىمت ٌ ألم ألاحيرة بخمخُعها بدم الاظخفادة مً عطلت
كصذ الخفشغ لتربُت مىلىدَا ،ولى ؤنها عطلت ػير مذفىعت ألاحش.
 دظخىس  2011الزي مىذ للمشؤة مياهت عالُت ومهمت إلى حاهب الشحل،خُث حعلها
جخمخع بدلىق املعاواة والحشٍاث املذهُت بما فلها الاحخماعُت والعُاظُت والاكخصادًت
والثلافُت والبُئُت التي حععى الذولت املؼشبُت مً خاللها إلى جدلُم مبذؤ املىاصفت
بين الشحاٌ واليعاء وَى ما هص علُه الفصل 19مً دظخىس ،2011الزي ؤحى هزلً
على رهش مصطلح املىاطىاث جصشٍدا ولِغ جلمُدا في  19فصال مىه.
 إعالن حاللخه عً سحب اململىت للخدفظاث املسجلت بؽإن الاجفاكُت الذولُت لللظاء
على وافت ؤؼياٌ الخمُيز طذ املشؤة بمىاظبت الزهشي العخِىُت لإلعالن العالمي لحلىق
إلاوعان ظىت.2008
 حعُين العذًذ مً اليعاء مً طشف صاخب الجاللت في املىاصب العلُا والعامُت مً
كبُل املشخىمت العُذة صلُخت هاصشي التي ؼؼلذ لعذة ظىىاث مىصب معدؽاسة
صاخب الجاللت،وا لعُذة صٍيب العذوي وىالي لجهت ظىط ماظت بعذ حهت الؼشب
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الؽشاسد بني خعً في الخلعُم الجهىي العابم ،ووعاء ؤخشٍاث في مىاصب عامل
وظفيراث للمؼشب .هما ؤن العذًذ مً اليعاء يجللذ ن مىاصب علُا في إلاداسة املؼشبُت
داخل املؼشب وخاسحه ،وَؽاسهً في ول املُادًً العُاظُت والثلافُت والاحخماعُت
والاكخصادًت هما ؤصبذ لهً ،بفظل عىاًت خاللت امللً ،دوس َام على معخىي
إصالح الؽإن الذًني مً خالٌ جيىًٍ املشؼذاث .
أيها الحضىر الكريم،
وال ًفىجني بهزٍ املىاظبت ؤن ؤهىٍ باملجهىداث التي جلىم بها املشؤة املؼشبُت لدؽشٍف الشٍاطت
ر ا املجاٌ
املؼشبُت في املدافل الذولُت وؤن ؤؼُذ بمجمىعت مً اليعاء الشابذاث في ٌ
والبطلت العاملُت وألاوملبُت والىصٍشة العابلت العُذة هىاٌ املخىول هاببت سبِغ اللجىت
ألاولبُت الذولُت ،والبطلت العاملُت وألاوملبُت هضَت بُذوان ،سبِعت الجامعت امللىُت املؼشبُت
سٍاطت للجمُع ،والعُذة بؽشي حجُج ،سبِعت الجامعت امللىُت املؼشبُت للىشة الطابشة،
والعُذة ظلمى بىاوي ،سبِعت الجامعت امللىُت املؼشبُت للشٍاطاث الىجشٍت والشؼاكت البذهُت
(.)Aérobicوَىان ؤظماء ؤخشي هثيرة لً ؤخىض في رهش ؤظماءَا هظشا ألعذادَا وجفادًا
وعُان البعع منها.
هما ال ؤوس ى رهش والترخم على وعاء سخلً عىا وجشهً بصمتهً في مجاٌ الشٍاطت املؼشبُت،
واملشخىمت البطلت العابلت في ؤلعاب اللىي فاطمت عىام واملشخىمت ظميرة الضاولي التي
هاطلذ وجإللذ في الخذبير الىشوي.
هظشا لألَمُت البالؼت التي جىدعلها مبادا إلاهصاف واملىاصفت بين الجيعين لخعضٍض
املىدعباث الذًمىكشاطُت لبالدها ولخثمين الشؤظماٌ البؽشي وجدذًث مىظىمت الخذبير
بىصاسة الؽباب والشٍاطت  ،عملذ الىصاسة على حصجُع املؽاسهت اليعابُت في مجاالث
الشٍاطت والؽباب و رلً مً خالٌ جىفير ججهيزاث سٍاطُت حعاعذ الؽباب املؼشبي وخاصت
املشؤة على مماسظت الشٍاطت ون ر ا وطع بشامج جدفيزًت لخىظُع الشٍاطت اللاعذًت هبرهامج
الشٍاطت للجمُع.
وفي َزا الصذد جلىم الىصاسةبخىفير الخيىًٍ في إطاس ؤوؽطت ألاهذًت اليعىٍت هما جىظم
ؤوؽطت إؼعاعُت لفابذة  110.000معخفُذةَ .ىان ؤًظا ؤوؽطت على معخىي ألالعاب
الىطىُت للمذاسط الشٍاطُت ومشاهض خماًت الطفىلت.
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وفي إطاس اظتراجُجتها املعتهذفت للؽباب والشٍاطت ،حعمل الىصاسة على وطع آلُاث حذًذة
لخطىٍش املماسظت الشٍاطُت اليعىٍت باملؼشب الظُما في البىادي واملذاؼش التي جىبثم منها
البطالث الشٍاطُاث،هما حععى إلى سصذ ميامً الخلل مً ؤحل إعادة َُيلت الشٍاطت
اليعىٍت بؽيل ؼمىلي وحعضٍض املؽاسهت اليعىٍت في ؼتى املُادًً .
ومً حهت ؤخشي  ،فلذ كامذ الىصاسة بئعذاد بشهامج مخىظط املذي ملإظعت املعاواة بين
الجيعين داخل اللطاع ً ،خجلى في خلم خلُت ميلفت بالىىع ٌعهذ إللها بخدبع حمُع
العملُاث املشجبطت بالععي إلى إكشاس مبذؤ املىاصفت وإبذاء الشؤي خىٌ ول ما ًخعلم بخذبير
املىاسد البؽشٍت في إطاس ملاسبت الىىع .هما ظخيىن َىان دوساث جيىٍيُت في مجاٌ ملاسبت
الىىع وامليزاهُت املبيُت على الىىع باإلطافت إلى مإظعت ملاسبت الىىع داخل اللجان امليلفت
بالخىظُف والتركُت وإهخلاء املششحين ملىاصب املعؤولُت  .هما جلىم الىصاسة باملؽاسهت
الفعلُت وجدبع حمُع ألاوساػ التي جم إطالكها على املعخىي الحيىمي هخطت إهشام لإلدماج
واملعاواة بين الجيعين ووسػ مإظعت ملاسبت الىىع داخل الىظُفت العمىمُت .
إن النهىض بىطعُت املشؤة املىظفتوحعضٍض املىدعباثً ،خطلب مىا الاظخمشاس في املجهىداث
مً ؤحل سفع حمُع الخدذًاث التي حعترض ظبُل املشؤة في اللُام بذوسَا على الىحه
ألاهمل.
وفي ألاخير ،الًفىجني ؤن ؤخث وعاء اللطاع على املضٍذ مً املؽاسهت واملعاَمت الفعلُت في
حمُع ألاوساػ الخىمىٍت التي ًلىم بها اللطاع ،ون ر ا املبادسة للترشح باليعبت لألطش،
ملىاصب املعؤولُت التي ًخم إلاعالن عنها مً طشف الىصاسة ،و رلً كصذ حعضٍض جمثُلُت املشؤة
في مىاصب املعؤولُت.
هما ؤحذد تهىئتي لجمُع وعاء كطاع الؽباب والشٍاطت واملشؤة املؼشبُت بصفت عامت ،بالُىم
العالمي للمشؤة مع مخمىُاحي لهً باملضٍذ مً العطاء والخإلم خذمت لصالح املىاطىين والىطً
جدذ اللُادة الشؼُذة لصاخب الجاللت امللً مدمذ العادط هصشٍ وؤًذٍ.
والسالم عليكم ورحمة هللا جعالى وبركاثه.
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