
 

 

 

 دشتي الو دكتورة ر الكلمة 
 

 )اإلسكوا( آسيا ياالقتصادية واالجتماعية لغرب للجنة ةالتنفيذي ةاألمين العام لألمم المتحدة، واألمين ةوكيل
 اليوم العالمي للشبابفي 

 االبتكار، والتنمية المستدامة في لبنان"و "الشباب، 
 

 ،غسان حاصباني سيدرئيس مجلس الوزراء، ال ائب  ن
 السيد جبران باسيل، ،وزير الخارجية والمغتربينمعالي 
 صفدي،الالسيدة فيوليت  ،للنساء والشباب االقتصادي لتمكينا الدولة لشؤون وزيرة معالي 

 المنسق المقيم لألمم المتحدة في لبنان، السيد فيليب الزاريني
 شباَبنا األعزّاء،

  ،الكريم الحضور  
 

ُب بكم في    األممِّ المتحدةِّ في بيروت.  كم، بيتِّ بيتِّ أرح ِّ
 
عنواٌن . المستدامة في لبنان" ةِّ واالبتكار والتنمي اب"الشبنوان عُ  تحت  اليوم العالمي للشباب، في نلتقي   

ُد روح  خطةِّ التنميةِّ المستدامةِّ لعام  ةِّ مستدامةِّ التنميالواالبتكار  إلى  ،ثروة  ب  الشباكر ُِّس تُ . خطٌة 2030ُيجس 
  . سبيل  

 
 واالقتصاديةِّ  ت، السياسيةِّ تحدياال أصعبعلى مواجهةِّ ة  قدر  ناأثبت  شبابُ ، منطقتِّنا منكثيرٍة ٍء أنحافي  

مون  م يُ راهُ ت  . والبيئية واالجتماعيةِّ  .بفعاليٍة سهِّ بةِّ م  غ  ورُ  في المجتمعِّ ، عاتبِّ والنزا و االحتللِّ والحر و الُغر 
زون، و  عون ينجِّ بداعات جديدة ومشاريع إنقرأ في كل يوم خبرا  عن محدود. فال طموحٍ مدفوعين ب ،ون يثابر و  ،ُيبدِّ

 . رياديةشبابية 
 



 

 

 

ل واإلنجازات على الرغم من هذه الطاقاتِّ   لةِّ في العال م، بطاالمعدالتِّ أعلى ، ال تزال منطقُتنا تسج 
 من السكان.  في المائة 30ونسبُتها 

 
يارا ،  منتجة للستفادةِّ من طاقاتِّ الشباب العربيمل المؤلم، لم يعد توفيُر فرص ع هذا الواقعِّ  إزاء    خ 

يا .فرصٌة، هم . عبءٍ مصدر  ا و  ليس  و  ثروٍة ونعمٍة،صدُر شبابنا مضرورة  حتمية. فأصبح بل  ا تحد ِّ و  ال  وليس 
م. تنمية  مستدامة  في البلدانِّ العربيةِّ   . نهوٌض بمنطقتِّنا بأسرِّها بشبابنافالنهوُض في غيابِّهِّ

لون أكثر من نصف السكان في بلدانناوُهم  ،كيف ال ديثِّ على  رُ د  األق   مُ هُ و   .يشك   انتشالِّ على و . االبتكارِّ والت ح 
م  رةِّ الصناعيةِّ الرابِّعةِّ الفقرِّ براثِّنِّ من بلدانِّهِّ  . ، واالرتقاءِّ بها إلى قلبِّ الثو 

 
 شبابنا األعزاء،

 
األمين العام لألمم المتحدة العام الماضي  استراتيجية الشباب التي وضعهااليوم اتساقا  مع نلتقي  

في تنفيذ األطراف الى العمل مع الشباب وإشراكهم  جميع  تدعو . استراتيجية "2030تحت عنوان "شباب 
 أهداف التنمية المستدامة.

 
غ ٍف وع  إليكم. بِّ  نايد  نمدُّ على هذا المسار،   تُِّكم لصبو إلى نٍم، ز  ش  ُكم شراكِّ نثابُر إل .كملنهوضِّ بمؤازر 

 تحقيقِّ عال ٍم أفضل.  غنى عن ُه لالسبيل  و ، اإليجابي  ال بدَّ منُه للتغييرمحر كٌ  كم، ونؤمِّن بأن  صنعِّ القرارفي 
 

مع الحكومات  العمل  ونواصل والعالمية،  اإلقليميةِّ  حافلِّ إلى الم هِّ وإيصالِّ  ،كمنلتزم بسماع صوتِّ  
 . مشاركةوال لحوارل مساحاتٍ  لتوفيرِّ  ،ومعكم

 
نا هذا،  م ى مجموعأنشأنا تجسيدا  إليمانِّ ُل من شباٌب وشاباٌت . "اإلسكوا شبابِّ مجموعُة "ة  ُتس  نن ه 

. رسالتِّها داءِّ أوتمكينِّها من االستمرارِّ في ، وتعزيزِّ كفاءتِّها ،اإلسكواحديثِّ لت ،ونجني ثمار  ابتكاراتِّهم ،همطاقاتِّ 
 .مسارِّ التنميةِّ المستدامةالدولِّ العربيةِّ على رسالٌة محوُرها مواكبُة 

 



 

 

 

  شباَبنا األعزّاء،
 وآرائكم.  سماع أفكاركممثمرا ، وأتطل ع إلى تمنى لكم يوما  أ 

روا أطلب منكم أن تختاما ،  ال تدعوا اإلحباط  يستحوذ عليكم. أنُتم قادُة المستقبل. أن كم دائما  تذك 
ُدُكم العمل  أُ   وتصونوا اإلنسان.   ،لبنان، لُِّتعم ِّروا المستقبل  أمانة  بين أيديكمأتُرُك . ق مشر  غدٍ لبناءِّ الدؤوب  ناشِّ

 جزيل . وشكرا  


