الـممـلـكـة الـمـغـربـيـة
وشازة الـ ـ ـش ـ ـ ـب ـ ـ ــاب وال ـ ـ ــسٍ ـ ــاغ ـ ـ ــت
الىزير

Royaume du Maroc
Ministère de la Jeunesse et des Sports
Le Ministre

مداخلة السيد وزير الشباب والرياضة
في " المنتدى البرلماني للعدالة االجتماعية "
المنظم بمجلس المستشارين
يومي  19و  20فبراير 2016

بسن هللا الرحواى الرحين والصالة والسالم على أشرف الورسليي

السيد رئيس هجلس الوستشاريي الوحترم؛
السيدات والسادة الحضور

اطمدىا لي في البداًت ؤن ؤجلدم بخالظ الشكس

والخلدًس للظُد زبِع مجلع

املظدشازًٍ على جىحيهه الدعىة لىشازة الشباب والسٍاغت للمشازكت في ؤشغال املىخدي
البرملاوي للعدالت الاحخماعُت.
وؤود بهره املىاطبت الخىىٍه بمبادزة مجلع املظدشازًٍ إلى علد هرا املىخدي الهام
الري ٌعد مظاهمت هىعُت كُمت في ألاوشؿت التي جىظمها بالدها جخلُدا للُىم العالمي
للعدالت الاحخماعُت ،وجسحمت الهخساؽ بالدها املظؤول في كل الجهىد املبرولت وؾىُا ودولُا
لطىن كسامت وخلىق إلاوظان ،وجدلُم املظاواة والعدالت الاحخماعُت.
إن جخطُظ ًىم عالمي للعدالت الاحخماعُت مً ؾسف الجمعُت العمىمُت لألمم
املخددة ًكدس ي ؤهمُت خاضت ،باعخباز العدالت الاحخماعُت مبدؤ ؤطاطُا لخدلُم الظلم
الاحخماعي ،املسجكص على إلاهطاف واملظاواة والدًملساؾُت بهدف جىفير شسوؽ العِش الكسٍم
لألفساد ،وفي ملدمتهم ألاؾفال واليظاء والشباب.
وٍإحي اهخساؽ وشازة الشباب والسٍاغت في جدلُم العدالت الاحخماعُت غمً مجاالث
جدخلها وعملها مع فئاث ألاؾفال والشباب واملسؤة اطدىادا ملسحعُاث ؤطاطُت هركس منها على
طبُل املثال ال الحطس :جىحيهاث السطالت امللكُت الظامُت املىحهت للمىاظسة الىؾىُت
للسٍاغت طىت  2008وملخػُاث دطخىز  2011الري هظ على حشبث بالدها بخدلُم
العدالت الاحخماعُت إلى حاهب مبادا ؤخسي ال غنى عنها لبىاء مجخمع مخػامً ،ودولت
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دًملساؾُت ٌظىدها الحم واللاهىن واملظاواة دون إغفال ما حاء به البرهامج الحكىمي ،في
مىغىع الشباب والسٍاغت.
وجبدو جسحمت هرا الاهخساؽ حلُت مً خالل العمل الُىمي لىشازة الشباب والسٍاغت
في إؾاز طُاطت اللسب التي جىهجها ،خسضها منها على جللُظ الفىازق بين شباب وؤؾفال
ووظاء العالم اللسوي ،وهظسائهم بالىطـ الحػسي ،وذلك مً خالل:
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حعمُم الاطخفادة مً البرامج وألاوشؿت املخىىعت التي ًىظمها اللؿاع ؤو التي

ًدعمها ؤو ٌظاهم فيها إلى حاهب الجمعُاث واملىظماث العاملت في مجال الشباب
والؿفىلت ،لفابدة املظخفُدًً مً الجيظين بمخخلف مىاؾم اململكت .وجخميز هره البرامج
بدىىعها خُث حشمل بسهامج الخخُُم "عؿلت للجمُع" الري ٌظخفُد مىه خىالي 250.000
مظخفُد ،والبرامج الفىُت والثلافُت التي تهم املظسح واملىطُلى والفىىن الدشكُلُت،
وبسهامج ؤطفاز الشباب داخل وخازج املغسب ،وبسهامج الدشغُل الراحي املىجص بشساكت مع
البىك الدولي ،إغافت إلى البرامج السٍاغُت املىحهت ألؾفال العالم اللسوي وألاخُاء
الهامشُت وهركس منها "البرهامج الىؾني للمدازض السٍاغُت" وبسهامج "ؤبؿال الحي" ...وغيرها؛
مع إلاشازة إلى املجهىد الكبير الري برلخه وشازة الشباب والسٍاغت في الظىىاث ألاخيرة
ُ
لدشجُع السٍاغت اليظىٍت ،والري جىج بئخدار "اللجىت الىؾىُت لالزجلاء بالسٍاغت
اليظىٍت" التي وغعذ بسهامجا ؾمىخا ٌشمل ؤوشؿت زٍاغُت مىحهت للمسؤة ،وخططا
جدظِظُت بإهمُت املمازطت السٍاغُت ،ودوزاث جكىٍيُت لحامالث املشازَع في هرا
املجال...إلخ
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إخدار ميشأث زٍاغُت لللسب ومؤطظاث وهىادي للشباب في إؾاز شساكاث،

مع الحسص على جىشَعها حغسافُا بشكل عادل على مخخلف حهاث اململكت ،خاضت في
العالم اللسوي وألاخُاء ذاث الهشاشت .وكد خللذ بالدها خؿىاث هامت في هرا املجال
بخمكين مىاؾم مخعددة مً بيُاث جدخُت زٍاغُت وشبابُت كاهذ إلى وكذ كسٍب جفخلس إليها،
منها على طبُل املثال :املساكص الظىطُى زٍاغُت لللسب واللاعاث السٍاغُت واملظابذ
والحلباث املؿاؾُت...وغيرها .وجؿمذ الىشازة إلى إخدار املصٍد مً هره امليشأث ،وطد
الخطاص الري حعسفه بعؼ املىاؾم في هرا املجال.
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الاهخمام بملازبت الىىع مً خالل مؤطظاث ألاهدًت اليظىٍت التي حعمل في

مجال الجإهُل الظىطُى احخماعي والاكخطادي والتربىي لفابدة الفخاة واملسؤة  ،واملظاهمت
في جكىًٍ وجىعُت املسؤة و دعمها

ومىاكبت اهدماحها في طىق الشغل  ،مً خالل جلدًم

ؤوشؿت مخخلفت ومخىىعت في مجاالث جخمثل في:
 الاطخئىاض املنهي و ألاوشؿت التربىٍت؛
 مدازبت ألامُت و حعلُم الكباز ؛
 ألاوشؿت الخىعىٍت و إلاشعاعُت؛
 دعم الخعاوهُاث اليظابُت.
إغافت إلى ذلك ،كامذ الىشازة بئعداد مشسوع اللاهىن املخعلم باملجلع الاطدشازي
للشباب والعمل الجمعىي -املعسوع خالُا على ألاماهت العامت للحكىمت -وذلك جفعُال
مللخػُاث دطخىز  2011باعخبازه آلُت اطدشازٍت في مجال خماًت الشباب والنهىع بالحُاة
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الجمعىٍت ،مع مساعاة حشكُل ؤعػاء املجلع اعخمادا على مبدؤ املىاضفت بين الجيظين
والكفاءة والخبرة والخمثُلُت الجهىٍت وكرا مشازكت املغازبت امللُمين في الخازج ،وألاشخاص
في وغعُت إعاكت.
وفي هفع الظُاق ،وشير بإن الىشازة ؤعدث إطتراجُجُت وؾىُت مىدمجت للشباب في
إؾاز ملازبت حشازكُت مع العدًد مً املخدخلين والفاعلين مً كؿاعاث خكىمُت ومجخمع
مدوي وفعالُاث شبابُت ،بهدف جىخُد كافت الجهىد املبرولت والخدماث امللدمت مً ؾسف
اللؿاعاث الحكىمُت لفابدة الشباب في مجاالث :الصحت والظكً والدشغُل والدزاطت
والسٍاغت...وغيرها ،وكرا جىفير إؾاز شسٍك للدولت في طُاطتها الشبابُت ،كما ًدعى لرلك
ضاخب الجاللت هطسه هللا لػمان اطخمسازٍت جىفُر البرامج واملداوز الكبري املخعللت بلػاًا
الشباب ،بغؼ الىظس عً حغير وحعاكب الحكىماث.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته
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