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 ،السيداث والسادة

 ألاعزاء، بناحي ابنائي

هزا  خىماهه ملً دواعي الفخش والاعتزاص، أن جخاح لي هزه الفشصت الثميىت ملشاسه

م، هصىاع كشاس خيىميين وكادة في املجخمع الزي هخلاظم فيه جميعا  املحفل الىٍش

ت في عمم الىعي التي جهزه اللحظاث الفاسكت املذوي،  دمل أهثر مً داللت وسمٍض

لي للطفل الشبابي لي، لىدخفل معا باليىم الافٍش ، الزي ًأحي هزه الىطني والافٍش

على غشاس بليت دول العالم، جشاء  في ظل ظشوف اظخثىاةيت حشهذها الجضاةشالعىت 

م بشاعم الجضاةش الزًً ابذعىا  اجل، مً 91الاصمت الصحيت الىاججت عً وىفيذ  جىٍش

، سظمألخعً فيذًى واخعً لىخت  وجميزوا بأعمالهم امللذمت للمعابلت الىطىيت

ت بمبادسة مً"الىباء ال يهزمنا" املىظمت جدذ شعاس  الىشافت إلاظالميت الجضاةٍش

اضت،  بالخيعيم مع صىذوق ألامم املخدذة للطفىلت وباششاف مً وصاسة الشباب والٍش

 السيداث والسادة الحضىر،

ان أجىجه الى كيادة الىشافت إلاظالميت ومً خاللها الى وافت  ،هزا امللاممً بىدي 

و  اثاملبادس  جميع الىشفيين على املعخىي الىطني، بالشىش والخلذًش والعشفان على

و هزا ملمثلي صىذوق ألامم ، جىظمهاالتي  امليذاهيت راث الصالح العام اليشاطاث

ي لها صلت بتركيت و اصدهاس و املخدذة للطفىلت على مشافلت البرامج و اليشاطاث الت

ً  ،وأطفالىاشبابىا  أنعلى بشهىذ التي  ،  سابقتالسيما هذه امل سفاهيت الطفل، كادٍس

مً هبير ًطشح  على الابذاع والخىيف مع وافت الىضعياث، وهزا ما ًجعلىا امام جدذ

، ومىاهبت الخدىالث العميلت واملدعاسعت التي واطفالىا فهم خصىصياث شبابىااجل 

ِذسنن أفي مخخلف املجاالث، و الطفىلت  الشباب و عالمعشفها ٌ
ُ
جيذا أن الخىاصل  ه



همارجىا العلليت، بل بما  و عذظاجىا مع هزا الجيل الزوي ًجب أن ال ًخم مً خالل

  ٌعىغ كيمهم وأفياسهم التي ًجب أن هذعمها وهمىنهم منها،

  

 بناحي، أبنائي، الحضىر الكزيم،

ت اظخثىاةيت في  ،الزي  الاظخثىاتيع ضالى  هزا ان ت جضاةٍش هشف لىا عً عبلٍش

هشفذ لىا املبادساث التي اطللها الشباب  وافت املجاالث، وفي مجال العمل الشبابي

  البذ على مإظعاجىا أن جخىيف معه، أخشجدذ  أمام أهىاعبر الفضاء ألاصسق، على 

بصذد و كىاعذها، فالشباب اليىم ًخلً الخعامل مع جلىياث املعلىماث و  

فمً خالل ججشبت " الذوث. وىم "،  وظاةلالىالظيىيت ئلى  ىظاةلالاهخلال مً ال

ً فيها، ومبادسة داس الشباب  املعابلت الىطىيت التي هلخلي اليىم لىخىج الفاةٍض

الىصاسة مىز بذاًت الحجش الصحي، جعلذ مىا ان وعيذ  أطللتهاالافتراضيت التي 

في جذوي امللاسباث الىالظيىيت املىخهجت في العمل الشبابي، بعذ الخفىير مً جذًذ 

الخفاعل الىبير الزي ابذاه الشباب مً خالل إلابداس في وشاطاث العالم الافتراض ي 

ت جيل روي  الزي ججاوص جذسان وخىاجض الىاكع، جعلخىا هىدشف اهىا امام عبلٍش

 ًجب ان وعيذ الىظش في طشق ومىاهج جىاصلىا معه،  

 ضىر الكزيم،الح

اضت وفلا للمهام والصالخياث  الاظتراجيجيتجىطلم الشؤٍت              للطاع الشباب والٍش

 
ُ
، مً مبذأ أظاس ي جخضمىه  الشباب الطفىلت و ىولت لها في مجال العمل في أوظاطامل

اضيت هى شعاس و  الشبابيتالبرامج  ، بالترهيز على العىامل املحفضة " لنبدأ مبكزا "الٍش

النهج الحقىقي للخطىس املعشفي لذي ألاطفال، والخعامل مع الحلىق ، عبر ئجباع 



اللاةم على أظاط بشمجت مضامين خلىق الطفل في سظم البرامج وفي أظاليب 

ملصلحت ،وجحقيق املساواة وجكافؤ الفزصا مثل ،مع مشاعاة مبادبها ومخابعتهاجىفيز

 .املشاركت الكاملت والنشطت،جأهيل الطفل وجنميخه ،لالفضلى للطف

 السيداث والسادة،

اضت ئلى العمل  لضمان ججعيذ هزه الشؤٍت، حععى داةما وصاسة الشباب والٍش

 
ُ
ً مجمىعت مً الششوط اللاهىهيت والخىظيميت مِ إ  على جىفير بيئت جمىيييت ج

 التي جإثش على كذسة الطفل في الاهخشاط اليامل في أجىذة املىظىمت ،واملإظعاجيت

اضيت ،مع الاهخمام بالذسجت ألاولى على جىميت وبىاء اللذساث واملهاساث و  الشبابيت الٍش

، وججعيذ جيع وجشظيخ فعل املىاطىت اليشطتالحياجيت لذي الطفل، مً خالل حش

 ع  مبذأ الخ  
 
اضيت،م املعخمش عبر ألاوشطت ل  الثلافيت والترفيهيت والعلميت والٍش

 السيداث والسادة الحضىر،

لي للطفل، باوهدً هدخفل معا وفي الاخير             هزه  أجلاظم أنيب لي ِط ً  ليىم الافٍش

ليا ، مً أطفال  ئهباس جالل وفي لفخت جضامىيت وجديت ئ الفشخت مع ول اطفال افٍش

مخىاوي ليل اللاةمين على هزه الخظاهشة ظىاء شىشي وئ أجذد أن أودهما و  الجضاةش،

ت أفي كيا و في صىذوق ألامم املخدذة للطفىلت، مخمىيا دة الىشافت إلاظالميت الجضاةٍش

ذ مً إلاهجاصاث واملياظب والىجاخاث، ليا املٍض  ألطفال افٍش

 والسالم عليكم ورحمت هللا حعالى وبزكاجه


