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كلمةالسيد وزير الشبيبة والرياضة
مىاابة حىر افححا املؤثمر
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الرباط 2016/04/08
1

بسماهلل الر من الر يم،والصالة والسالم على أشرف املرالين
السيد رئيس مىظمة الطالئع أطفال املغرب
أيها الححىر الكريم،
ٌععذوي أهؤخضشمعكمالُىم،افخخاح اإلائجمش الىظني الخامغ إلاىظمت
العالثع أظفال اإلاغشب جدذ ؼعاس "دعىها وشارك " .اهىا وهدً وؽاسككم
الُىم في هزا اإلالخلى لجذ فخىسًٍ بما وـلذ الُه بالدها في جكشَغ اإلالاسبت
الدؽاسكُت بين اللعاع العام وحمعُاث اإلاجخمع اإلاذوي ،في اظاس الخذبير
اإلاعللً اإلابني على زىابذ الحكامت الجُذة ،وجلشٍب الخذماث مً اإلاىاظىين
والخذبير اإلالترن بالىخاتج.
وفي هزا ؤلاظاسفبهىا هثمً اإلاجهىداث التي ًبزلها أعضاء مىظمت العالثع
أظفال اإلاغشب ،في جيؽُغ وجؤظير العذًذ مً الخظاهشاث التي جذخل ضمً
اهخماماث الؽباب ،علما أن الىصاسة ال جخىاوى في حعل اإلايؽآجالعىظُىزلافُت
كفضاءاث الخخُُم ودوس
الخابعت لها سهً اؼاسة حمعُخكم اليؽُعت،
الؽبابوألاهذًت اليعىٍت وغيرها ...وجبلى اإلاخُماث والشخالث والضٍاساث
الثلافُت مً أكثر ألاوؽعت التي ساكمذ فيها مىظمت العالثع ججشبت كبيرة مما
ًجعلها ؼشٍكا فاعال.
حرات السيدات والسادة
وكما حعلمىن  ،فاإلاغشب ٌعشف اـالخاث مهُكلت في كل اإلاُادًً
وكزا في
الاكخفادًت والاحخماعُت والثلافُت والبُئُت وفي اإلاجال الذًني
اإلاجاالث اإلاعتهذفت للؽباب والشٍاضت .وجىحذ هزه ؤلاـالخاث بذظخىس
 2011الزي ًجعذ الخُاس الذًملشاظي كخىحه اظتراجُجي ال سحعت فُه ،وأكش
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بذولت الحم واللاهىن والحشٍاث كما هى مخعاسف عليها دولُا ،وأععى دعما
كىٍا للمئظعاث والىظاظت والؽشاكت والحكامت ،واعخمذ الجهىٍت اإلاخلذمت؛
كما حعل مً الشٍاضت خلا دظخىسٍا للمىاظً حعمل الحكىمت على اجخار
الخذابير الالصمتلجِعير الىلىج الى مماسظخه ،كما أكش اوؽاء مئظعت «اإلاجلغ
الاظدؽاسي للؽباب والعمل الجمعىي».
 2012وضع الؽباب في ـلب
كما أن الخفشٍذ الحكىمي لعىت
اوؽغاالجه وأكذ على ضشوسة جبني اظتراجُجُت جخلاظع فيها كل مبادساث
اإلاخذخلين وجخجاوص الاعخباساث اللعاعُت وجشسخ ملاسبت ؼمىلُت لخيعُم
ودعم حهىد حمُع ألاظشاف اإلاخذخلت في اللضاًا التي تهم الؽباب وفم
ملاسبت حؽاسكُتٌ ،عاهم فيها حمُع الفاعلين العُاظُين والجمعىٍين
العاملين في مجال الؽباب.
كما ًجب أن جدشؿ الحكىمت على جضوٍذ الؽباب بكل الىظاتل
وؤلامكاهُاث اإلاخاخت لخمكُنهم مً ولىج عالم جبادل اإلاعشفت والخكىىلىحُا
الحذًثت.
وفي هزا اإلاىحى عملذ الىصاسة على اعذاد اظتراجُجُت وظىُت مىذمجت
للؽباب جمذ اإلافادكت عليها على معخىي اإلاجلغ الحكىمي ،وحعخبرزمشة
جيعُم معخمش مع عذد مً الفاعلين الحكىمُين والجهاث اإلااهدت واإلاجخمع
اإلاذوي والؽبابوكل الفعالُاث اإلاعىُت .وجىفش هزه الاظتراجُجُت في مضامين
بشامجها مداوس مهمت إلدماج الؽباب واظخلعابهم مً خالل ألاوؽعت
الخىعىٍت والخدعِعُت اإلاىحهت اليهم عبر اإلائظعاث الخابعت لللعاع ،وبعض
مؽاسَع حمعُاث اإلاجخمع اإلاذوي التي جذعمها الىصاسة والتي جىفب على بلىسة
ظُاظت حعمل على الخدعِغ باإلالاسبت الدؽاسكُت في الخذبير.
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وجىذسج هزه الاظتراجُجُتفي اظاس معمذ عام ٌععى الى وضع الؽباب
في ـلب العُاظاث العمىمُت في أفم جفعُل مضامين دظخىس  2011الزي
عضص ؤلاظاس الدؽشَعي للؽباب في اإلاغشب خُث أكذ على ضشوسة جىظُع وحعمُم
مؽاسكت الؽباب في الخىمُت الاحخماعُت والاكخفادًت والثلافُت والعُاظُت
للبالد مع معاعذة الؽباب على الاهذماج في ظىق العمل والحُاة الجمعىٍت.
 33و  170مً الذظخىس
وبالفعل ،و جفعُال إلالخضُاث اإلاادجين
واإلاخعلمثًً ببخذار اإلاجلغ الاظدؽاسي للؽباب والعمل الجمعىي ،كامذ
وصاسة الؽباب والشٍاضت بدؽكُل لجىت جخكىن مً اللعاعاث الحكىمُت
الفاعلت في مجال الؽباب واإلائظعاث واإلاجالغ الذظخىسٍت وبعض الفاعلين
ألاكادًمُين العاملين في مجال اللاهىوي والدؽشَعي وفعالُاث مذهُت وحمعُاث
اإلاجخمع اإلاذوي العاملت في مجال الؽباب ،عهذ اليها ببعذاد مؽشوع كاهىن
خاؿ باإلاجلغ الاظدؽاسي للؽباب والعمل الجمعىي ً .مكً مً الجىاب على
مخعلباث واهخظاساث الؽباب اإلاغشبي .وكذ جمث اخالت هزا اإلاؽشوع على ألاماهت
العامت للحكىمت وجمذ دساظخه مع الىصاسة وٍىحذ خالُا في أظىاسه النهاتُت
بعذما جم الاجفاق على الفُغت النهاتُت التي ظُعشض بها على أهظاس اإلاجلغ
الحكىمي للمفادكت.
وججذس ؤلاؼاسة الى أن الؽؤن الؽبابي ًكدس ي ظابعا أفلُا ًجعله في
ـلب كل العُاظاث العمىمُت ،لزا فبن الىصاسة عملذ مً حهت على بلىسة
اظتراجُجُت مىذمجت للؽباب  ،كما جلىم بخذبير اللعاع الشٍاض ي ألن الشٍاضت،
دظخىسي للمىاظً ،فبنها خاملت للُم هبُلت ،كالخضامً،
ا
اضافت الى كىنها خما
والخعاٌؾ ،والدعامذ ،والتربُت على اإلاىاظىت ،والاهفخاح على آلاخش ...كما
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حعاهم في ـلل شخفُت الؽباب وحعاعذ على جدفِىه وابعاده عً كل
أؼكال الاهدشاف.
وار أعشب مجذدا عً اظدىكاس وصاسة الؽباب والشٍاضت ،لآلزاس العلبُت
التي جخلفها ظاهشة الؽغب والعىف في اإلاالعب الشٍاضُت على كل اإلاعخىٍاث،
و إلاا جدمله مً ظلىكاث عذواهُت بعُذة كل البعذ عً ألاهذاف العامُت
والىبُلت للشٍاضت ،فبهني أغخىم هزه الفشـت لدعىة كافتالجمعُاث واإلاىظماث
الؽبابُت الى اإلاعاهمت في اإلاجهىداث الشامُت الى مىاحهت هزه الظاهشة ،عبر
اؼاعت زلافت ومبادة الحشكت ألاوإلابُت ،التي جشوم حعل الشٍاضت أداة لخدلُم
الخعاٌؾ والعلم وجشظُخ الخعاون والخآصس بين ألافشاد.
وحعمل الىصاسة في هزا الفذد على اًجاد ميؽآث ؼبابُت ووعىٍت،
وفضاءاث سٍاضُت مخعذدة الاظخعماالث حعتهذف حمُع اإلاعخىٍاث والفئاث،
كما حعاهم في هزا الىسػ أًضا اإلابادسة الىظىُت للخىمُت البؽشٍت ( )INDH
وكزا الجماعاث الترابُت ،علما أن الؽؤن الؽبابي والشٍاض ي ؼؤن مدلي
بامخُاص.
وهكزا ،و على ازش الشظالت اإلالكُت للمىاظشة الىظىُت للشٍاضت ظىت
 2008التي كاهذ بمثابت خاسظت ظشٍم أفشصث مكامً الخلل والمعذ كل
اإلاؽاكل اإلاشجبعت بخذبير الؽؤن الشٍاض ي وضشوسة اًجاد الحلىل الىاحعت ،فلذ
جم بلىسة اظتراجُجُت سٍاضُت في أفم  ،2020واخشاج كاهىن  30-09للتربُت
البذًىت والشٍاضت وكزا الىظام ألاظاس ي الىمىرجي للجامعاث الشٍاضُت .
وعلى معخىي دعم الحكامت في الؽؤن الشٍاضي،فكذ جمذ مالتمت
أهظمت الجامعاث الشٍاضُت مع اللاهىن سكم  ،30.09وجدضير دفاجش الخدمالث
لخؤهُلها ،مع وضع معاًير مىضىعُت باليعبت ل لمىذ اإلاالُت اإلالذمتلها ،
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باإلضافت الى مىاـلت النهىض بالشٍاضت اللاعذًت ،وجلىٍت اإلايؽآث
والخجهيزاث الشٍاضُت ،جعىٍش هظام وبشامج الخكىًٍ ،ودملشظت اإلاماسظت
الشٍاضُت.
حرات السيدات والسادة،
للذ اخخاس مجلغ وصساء الؽباب والشٍاضت العشب اإلاملكت اإلاغشبُت
الخخضان فعالُاث "الشباط عاـمت الؽباب العشبي لعىت  "2016جدذ ؼعاس
"مً أحل ؼباب مخعاٌؾ ومبذع" ،وَعخبر هزا الاخخُاس جخىٍجا واعترافا
باإلاجهىداث التي جبزلها اإلاملكت اإلاغشبُت في مخخلف اإلاجاالث اإلاخعللت بالؽباب
والهادفت الى الشقي بهزه الفئت الهامت مً اإلاجخمع ورلك كما ًفبى الُه
ـاخب الجاللت الزي ًذعى داتما الى جكشٍم الؽباب اإلاغشبي.وبهزه اإلاىاظبت،
أدعىكم وأدعى كافت الجمعُاث واإلاىظماث الؽبابُت الى اإلاؽاسكت في هزه
الفعالُاث والاهخشاط ؤلاًجابي والفعال كفذ اهجاخها.
إلاىظميهزااإلائجمشالىظني،وأإكذ على
وفُاألخير،أود ججذًذ الؽكش
اظخعذاد الىصاسة اؼشاككلفعالُاجاإلاجخمعاإلاذهُىاإلاىظماجالىظىُتللعمل
علىخدلُلالخىمُت والخىعُت ألظفال وؼباب اإلاغشب للىـىل الى ما ًعمذ الُه
مجخمعىا مً سقي واصدهاس.
وفلىا هللا حمُعا إلاا فُه خير هزا البلذ ألامين جدذ اللُادة الشؼُذة
لفاخب الجاللت اإلالك مدمذ العادط هفشه هللا وأًذه.

والسالم عليكم ور مة هللا جعالى وبركاثه.
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