الـممـلـنـت الـمـغـربـُـت

وزارة الـ ـ ـش ـ ـ ـب ـ ـ ــاب وال ـ ـ ــرٍ ـ ــاض ـ ـ ــت

ملمتالسُد وزٍر الشبِبت والرٍاضت
مماابت حىر افخخاح النسخت ألاولى مه املهرجان الىطني
للثقافت
املمظم مه طرف وزارة الخعلُم العالي والبحث العلمي وجنىٍه
ألاطر
عبر املنخب الىطني لألعمال الجامعُت الاجخماعُت والثقافُت
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بسماهلل الر مه الر ُم،والصالة والسالم على أشرف املرالين
السُد وزٍر الخعلُم العالي والبحث العلمي وجنىٍه ألاطر؛
السُد وزٍر الثقافت؛
السُدة الىزٍرة املمخد ت لدي وزٍر الخعلُم العالي والبحث العلمي وجنىٍه ألاطر؛
أيها الححىر النرٍم،
ٌععذوي أهؤخمش معىمالُىم ،افخخاح اليسخت ألاولى مً اإلاهشحان الىطني للثلافت اإلاىظم
مً طشف وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي وجيىًٍ ألاطش عبر اإلاىخب الىطني لألعماٌ
الجامعُت الاحخماعُت والثلافُت ،وبؽشاهت مع وصاسة الثلافت
وبهزه اإلاىاظبت البذ أن أظخدمش أن وصاساث الخعلُم العالي والبدث العلمي وجيىًٍ ألاطش،
والثلافت ،والؽباب والشٍالت جخلاطع في العذًذ مً اإلاُادًً وألاهذاف التي جشوم جىمُت ؤلاوعان
وإعذاده لُيىن فاعال مىخجا وـالحا داخل مجخمعه وكادسا على جدمل معؤولُاجه اججاه ألافشاد
آلاخشًٍ.
و وحىدي الُىم بجاهب وصٍش الخعلُم العالي ووصٍش الثلافت له دالالث مخعذدة مفادها أن
اإلاىاطً في اللشن  21ال ًمىً أن ًخطىس خاسج معادلت التربُت والخيىًٍ والدؽبث بؤـىٌ الثلافت
اإلاغشبُت والحغ العلُم ،ألن اإلاىاطً الُىم هى علل وسوح وحعذ؛ علل جفلله التربُت
واإلاعشفت ،وزلافت حغزي سوخه ،وحعذ كادس على الذًىامُت والخفاعل والاهخاج.
ففي الشظالت اإلالىُت العامُت اإلاىحهت إلى اإلاؽاسهين في اإلاىاظشة الىطىُت الثاهُت خىٌ
الشٍالت اإلاىعلذة بالصخيراث في  24أهخىبش  ،2008أهذ حاللت اإلالً مدمذ العادط هفشه هللا
وأًذه على وحىب " إعادة جأهُل الرٍاضت املدراُت والجامعُت ،اعخبارا لدورها الرٍادي في
الالدشاف املبنر للمىاهب املؤهلت وصقلها" وألاف حاللخه " لما ًخعين خلق مشارَع ماءة،
وذاث قُمت محافت عالُت ،الدشارك ين القطاع الرٍاض ي ،ومل مه قطاعاث الخعلُم
والصحت والسُا ت والثقافت والاجصال" وهى ما جم ججعُذه بالفعل بين وصاسحي الخعلُم العالي
والبدث العلمي وجيىًٍ ألاطش والؽباب والشٍالت بخىكُع اجفاكُت إطاس للخعاون بين الىصاسجين
بخاسٍخ  24أهخىبش مً ظىت  2014بهذف جىطُذ الخعاون في مجاالث الؽباب والشٍالت وألاوؽطت
التربىٍت والاحخماعُت ،والتي جىق على إمياهُت إبشام اجفاكُاث خاـت ولما دعذ الحاحت إلى
رلً ،وهزلً إمياهُت إؼشان كطاعاث خيىمُت وغير خيىمُت وهُئاث وطىُت ودولُت فُما ًخق
جىفُز البرامج اإلاخفم عليها وما كذ جخطلبه مً إمياهُاث.
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حراث السُداث والسادة
إن اوعلاد اليسخت ألاولى مً اإلاهشحان الىطني للثلافت ًذٌ على اإلاياهت التي ًدظى بها
الؽباب اإلاغشبي بففت عامت والطالب الجامعي بففت خاـت ،الزي ًيخمي كطعا لفئت الؽباب،
على معخىي العُاظاث العمىمُت التي حؽشف عليها العذًذ مً اللطاعاث الىصاسٍت واإلاؤظعاث
والهُآث العمىمُت فمال عً دوس هُآث اإلاجخمع اإلاذوي والجماعاث الترابُت في هزا الفذد.
وهما حعلمىن ،فاإلاغشب ٌعشف إـالخاث مهُيلت في ول اإلاُادًً الاكخفادًت والاحخماعُت
والثلافُت والبُئُت وفي الؽؤن الذًني وهزا في اإلاجاالث اإلاعتهذفت للؽباب والشٍالت ،وجىحذ
هزه ؤلاـالخاث بذظخىس  2011الزي ًجعذ اٌخُاس الذًملشاطي هخىحه اظتراجُجي ال سحعت فُه،
وأكش بذولت الحم واللاهىن والحشٍاث هما هى مخعاسف عليها دولُا ،وأعطى دعما كىٍا للمؤظعاث
والىظاطت والؽشاهت والحيامت ،واعخمذ الجهىٍت اإلاخلذمت؛ هما حعل مً الشٍالت خلا دظخىسٍا
للمىاطً حعمل الحيىمت على اجخار الخذابير الالصمتلخِعير الىلىج إلى مماسظخه ،وأكش هزلً
إوؽاء مؤظعت «اإلاجلغ الاظدؽاسي للؽباب والعمل الجمعىي».
هما أن الخفشٍذ الحيىمي لعىت  2012ولع ؼؤن الؽباب ،الزي ًىدس ي طابعا أفلُا ،في
ـلب اوؽغاالجه وأهذ على لشوسة جبني اظتراجُجُت جخلاطع فيها ول مبادساث اإلاخذخلين وجخجاوص
الاعخباساث اللطاعُت ،وجشسخ ملاسبت ؼمىلُت لخيعُم ودعم حهىد حمُع ألاطشاف اإلاخذخلت في
اللماًا التي تهم الؽباب وفم ملاسبت حؽاسهُت ،وجدشؿ على جضوٍذ الؽباب بيل الىظابل
وؤلامياهُاث اإلاخاخت لخمىُنهم مً ولىج عالم جبادٌ اإلاعشفت والخىىىلىحُا الحذًثت.
وٍشوم البرهامج الحيىمي جىمُت الؽباب والشٍالت مً خالٌ النهىك بؽؤون الؽباب
والطفىلت واإلاشأة ،وجؤهُل وعفشهت بيُاث الاظخلباٌ الخاـت بالؽباب ودعم الخؤطير والخيؽُط
داخلها ،وهزلً ججىٍذ أهثر لخذماث البرامج الىطىُت والخخُُم واإلاهشحاهاث اإلاهخمت باإلاعشح
واإلاىظُلى وألالعاب الخللُذًت والفً الدؽىُلي ،وجلىٍت ظبل ؤلادماج الاكخفادي واإلانهي
للؽباب اإلاغشبي وجطىٍش الؽشاواث للبدث عً مىاسد مالُت داعمت لفئاث الؽباب والطفىلت
واإلاشأة.
وفي هزا اإلاىخى عملذ وصاسة الؽباب والشٍالت على إعذاد اظتراجُجُت وطىُت مىذمجت
للؽباب حععى إلى ولعه في ـلب العُاظاث العمىمُت في أفم جفعُل ممامين دظخىس 2011
الزي عضص ؤلاطاس الدؽشَعي للؽباب في اإلاغشب وأهذ على لشوسة جىظُع وحعمُم مؽاسهخه في
الخىمُت الاحخماعُت والاكخفادًت والثلافُت والعُاظُت للبالد مع معاعذة الؽباب على الاهذماج
في ظىق العمل والحُاة الجمعىٍت.
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وجفعُال إلالخمُاث اإلاادجين  33و 170مً الذظخىس واإلاخعللخين بئخذار اإلاجلغ الاظدؽاسي
للؽباب والعمل الجمعىي ،كامذ وصاسة الؽباب والشٍالت بئعذاد مؽشوع كاهىن خاؿ بهزه
اإلاؤظعت ،في إطاس حؽاسوي ليل الفعالُاث اإلاعىُتٌ ،ععى لالظخجابت إلاخطلباث واهخظاساث الؽباب
اإلاغشبي.وكذ جمذ إخالت هزا اإلاؽشوع على ألاماهت العامت للحيىمت وٍىحذ خالُا في أطىاسه
النهابُت ،بعذما جم الاجفاق على الفُغت النهابُت التي ظُعشك بها على أهظاس اإلاجلغ الحيىمي
للمفادكت.
حراث السُداث والسادة
ألاهُذ أن اللشن  21هى كشن الثلافت التي أـبدذ حؽمل حمُع مىاحي الحُاة :الاكخفاد،
العُاظت ،الخعلُم ،الصحت ،ؤلاعالم ،الخىىىلىحُا ...ومً هىا أـبدذ الثلافت الُىم دعامت
أظاظُت لترظُخ كُم اإلاىاطىت ،هخطاب وهعلىن باعخباسها وعاء ول اللُم.
ومً هز اإلاىطلم  ،وفي الععي إلاىاحهت هضوع الؽباب هدى الاهىماػ والاوغالق مع عاإلاه
الافتراض ي ،الزي جدُده وظابل الاجفاٌ الحذًثت ،ولحماًت الؽباب مً الاهجزاب هدى أفياس
الخطشف وظلىهُاث العىف ،التي جخعاسك ومبادا وأظغ الهىٍت الثلافُت اإلاغشبُت اإلابيُت على
الدعامذ والاعخذاٌ والاهفخاح والخعاون والخمامً ،فئن الثلافت الشٍالُت بما جدمله مً كُم
هبُلت والخمامً ،والخعاٌؾ ،والدعامذ ،والتربُت على اإلاىاطىت ،والاهفخاح على آلاخش وـلل
شخفُت الؽباب ،حعاهم في جدفين الؽباب وإبعاده عً ول أؼياٌ الاهدشاف ،وجدُذ له
باإلالابل فشـت الاسجلاء باللُم ؤلاوعاهُت اإلاخمثلت في الدؽاسن والاخترام اإلاخبادٌ.
وهزه مىاظبت أدعى فيها الؽباب اإلاغشبي حمُعا ،والجامعي خفىـا ،لجعل الفماء
الجامعي فماء للخىافغ الؽشٍف وجبادٌ ألافياس وـللها وإهخاج اإلاعشفت وجذبير الاخخالف إلاداسبت
ول أؼياٌ ؤلاكفاء ،و اإلاعاهمت في اإلاجهىداث الشامُت إلى مىاحهت ظاهشة العىف والؽغب في
اإلاالعب الشٍالُت ،عبر إؼاعت زلافت ومبادا الحشهت ألاوإلابُت ،التي جشوم حعل الشٍالت أداة
ماًت
لخدلُم الخعاٌؾ والعلم وجشظُخ الخعاون والخآصس بين ألافشاد ،وهزلً الاهخشاط في "
الرٍاضت ىصفها يزا للتر ُت وحعلُم الا ترام ،وإبعادها عه الغش واملنشطاث التي جمس
األخالق الرٍاضُت وجحر صحت الرٍاضُين"  ،وهى ما أهذث علُه العُذة إًشٍىا بىوىفا اإلاذًشة
العامت للُىهِعيى في سظالتها بمىاظبت الُىم الذولي للشٍالت مً أحل الخىمُت والعالم بخاسٍخ 6
أبشٍل الحالي.
حراث السُداث والسادة،
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للذ اخخاس مجلغ وصساء الؽباب والشٍالت العشب اإلاملىت اإلاغشبُت الخخمان فعالُاث
"الرباط عاصمت الشباب العربي لسمت  "2016جدذ ؼعاس " مه أجل شباب مخعاٌش ومبدع "،
وَعخبر هزا الاخخُاس جخىٍجا واعترافا باإلاجهىداث التي جبزلها اإلاملىت اإلاغشبُت في مخخلف اإلاجاالث
اإلاخعللت بالؽباب والهادفت إلى الشقي بهزه الفئت الهامت مً اإلاجخمع التي ًيىن الطلبت الجامعُىن
أهم ميىهاتها وكادتها .وبهزه اإلاىاظبت ،أدعىهم معؽش الطلبت الجامعُين وأدعى وافت الجمعُاث
واإلاىظماث إلى اإلاؽاسهت في هزه الفعالُاث والاهخشاط ؤلاًجابي والفعاٌ كفذ إهجاخها.
وفي ألاخير ،أود ججذًذ الؽىش إلاىظمي اليسخت ألاولى مً اإلاهشحان الىطني للثلافت ،علما أن
وصاسة الؽباب والشٍالت على اظخعذاد إلؼشان ول فعالُاث اإلاجخمع اإلاذوي الجامعي واإلاىظماث
الىطىُت اإلامثلت له للعمل على جدلُم الخىمُت والخىعُت اإلايؽىدة عبر حسخير ول اإلايؽآث
الؽبابُت واليعىٍت والشٍالُت التي حؽشف عليها ،والاهفخاح أهثر على حمُع اإلابادساث العلمُت
والثلافُت مع حمُع الجامعاث واإلاذاسط واإلاعاهذ العلُا في إطاس مً الؽشاواث وجبادٌ الخبراث
والخجاسب ،مً أحل الشقي بيل ما ًدُذ جىمُت اللذساث والىفاءاث العلمُت والثلافُت والشٍالُت
لؽباب اإلاغشب ،لخدلُم ما ًطمذ إلُه مجخمعىا مً سقي واصدهاس.
وفلىا هللا حمُعا إلاا فُه خير هزا البلذ ألامين جدذ اللُادة الشؼُذة لفاخب الجاللت
اإلالً مدمذ العادط هفشه هللا وأًذه.

والسالم علُنم ور مت هللا حعالى وبرماجه.
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