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بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالمنلى أشرف املرالين
السيد وزير السياحة
السيد وزير التجهيز والىعل واللىجستيك
السيد املىدوب السامي للمياه والغابات
اليد والي جهة فاس مكىاس
السيد عامل عمالة مكىاس
السيدات والسااة ممثلى العطاعات اولكىمية
السيدات والسااة ممثلى اوجمنيات واملىظمات التربىية
السااة ممثلى واائل إلاعالم.
حضرات السيدات والسااة
لنم شنسي وجقدًسي
إطمدىا لي في البداًت أن أقدم
الخالصىجلبيةاىدعىة واىخحىزر معىا في هرا اللقاء الىظني  ،ألاوى مً هىعه ،ر
خىى املخُماث الجبلُت باملغسب ،والري ًىدزج ضمً املقازبت الشمىلُت لىشازة
الشباب والسٍاضت لقعاع الخخُُم ببالدها.ر
وَعخبر هرا البرهامج مً أبسش الخظاهساث الىظىُت الاحخماعُت والترفيهُت
والتربىٍت ،وهى ما ًجعله ًدظى مل طىت بالسعاًتامللنُت الظامُت لصاخب
الجاللت امللو مدمد الظادض هصسه هللا وأًده ،لهىهه مجاال للخىمُت وحعلم
احخماعُاٌظخقعب أشٍد
مهازاث الحُاة،لما ٌعخبر مشسوعا جسبىٍا و
مً200.000مظخفُدة ومظخفُد عبر عدة جخصصاث وبسامج مىحهت لألظفاى
والشباب.ر
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وٍصادف جىظُم هرا اللقاء الدزاس ي اخخحان بلدها لفعالُاث السباط
عاصمت الشباب العسبي لظىت  ،2016والتي عسفذ مشازلت منثفت ملخخلف
وفىد الدوى العسبُت الشقُقت والصدًقت ووفىد شبابُت ممثلت ملخخلف حهاث
اململنت والرًً أشادوا بدظً جىظُم هره الدوزة وهجاخها ،مما ًجظداملهاهت
السٍادًت التي جدظى بها اململنت املغسبُت في املدُغ العسبي وإلاقلُمي.ر
حضرات السيدات والسااة
إن املخُماث هي مؤطظاث جسبىٍتحظاعد العفل على جىمُت مدازله
باالخخهاك واملعسفت ختى ًخم إعداده للحُاة املظخقبلُت  ،وذلومً خالى ما
با مج وأوشعت ذاث خمىلت جسبىٍت ومحامين جيشُعُت جدمل قُم
جقدمه مً ز
املىاظىت
لقد طاهمذ املخُماث في جهىًٍ أحُاى لثيرة مً ألاظس
الىظىُتالجمعىٍتمً مخخلف الخخصصاجىالخىحهاث وهى ما حعلها مدزطت
خقُقُت للتربُت على خب الىظً والدظامذ والخعاٌشمً خالالألوشعت و
البرامج الىقااُتذاث الىقق التربىير.ر
لما أنها وبفحل ما زالمخه مً ججازب جسبىٍت خالى ما ًصٍد عً زماهين
طىت،أضحذ حشهل حصءا مً السأطماى الالمادي الري وحب علُىا حمُعا
صُاهت مندظباجه وجدصِىه ضد مل ألاطالُب واملمازطاث التي قد حعبث
بأهدافه وقُمه الىبُلت.روهى ألامس الري زلصث علُه جىحهاث وشازة الشباب
والسٍاضت مً خالى مساحعت املحامين التربىٍت ومظلظل الخهىًٍ الري اهعلق
مق بداًت هره الظىت مً خالى الدوزاث الخهىٍيُت التي هظمتها الىشازة في

3

مخخلف مساكش الخهىًٍ الخابعت لها والتي زلصث على حىدة املحامين والحهامت
الخدبيرًت والتربىٍت
وبالىظس أل همُت املخُماث الجبلُت التي حعخبر مً أقدم الفحاءاث
الخخُُمُت ببالدها ،فقد عملذ وشازة الشباب والسٍاضت على حعصٍص بيُاتها
وجأهُل بعض فحاءاتها ختى جدىاطب مق الحاحُاث امللحت للمظخفُدًً مً
خدماتها ،ولرا مق مدُعها البُئي .وهرلس على طبُل املثاى ال الحصس جأهُل
مخُم زأض املاء بإفسان (الشعس ألاوىر)جأهُل مخُم جىفلُدذ بئقلُم الحىشر ،ر
جأهُل مخُم أدمام بخاشة ،وغيرهم ...ر
وفي إظاز جىطُق شبنت املخُماث الجبلُت فقد عملذ الىشازة على
جنثُف اجصاالتها بالعدًد مً القعاعاث الحهىمُت والجماعاث املدلُت مً
أحل إخدار مخُماث حدًدةوفق مقازبت حشازلُت
حضرات السيدات والسااة
إن ظمىخىا الُىمهى أن هجعل مً الخخُُم خقا للعفىلت املغسبُت
وحعمُم فسص الاطخفادة مىه أللبر عدد ممنً ،لنً ذلو ًصعدم بالعدًد
مً إلالس اهاث املادًت واللىحظدُت  ،وهى ماًعسح مً حدًد دوز الفاعلين
واملخدخلين في العملُت الخخي يمية مً أحل جىطُق خسٍعت فحاءاث الخخُُم
وجىفير الىعاء العقازي املالام والهافي لخلبُت العلب املتزاًد على البرهامج
الىظني للخخُُم مل طىت .ر
حضرات السيدات والسااة
قبل أن أخخخم ملمتي هره ،البد مً إلاشازة إلى أ ن جدقُق ألاهداف
الىبُلت للخخُُم ببالدها لً ًخدقق إال بخظافس حهىد مخخلف الفاعلين
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واملخدخلين مً أحل جىمُت هرا القعاع بما ًخدم املصلحت الفحلى للعفىلت
املغسبُت.ر
وفي هرا إلاظاز أجقدم باىشنس املىصىىر لهافت ألاظس التربىٍت وإلادازٍت ،ر
 ،على
املسلصٍت وإلاقلُمُت واملدلُت ،املشسفت على جدبير هرا البرهامج
اىجضحُاث الجظام التي جقدمها واىجفاوي النبير الري حعمل به خدمت ىهرا
القعاع.لما أشنس مىظمي هره اللقاء على ما برلىه مً حهد لبير مخمىُا أن
جثمس أشغاله عً خالصاث وجىصُاث حظاهم في جعىٍس القعاع
وفقىا هللا ملا فُه خير لبلدها،جدذ السعاًت الظامُت لصاخب الجاللت
امللو مدمد الظادض هصسه هللا وأًده.روالظالم علُنم وزخمت هللا حعالى
وبسماجه.
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