مؤسسات الشباب والرياضة حتتفي
مبؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ "”COP22

مبناسبة احتضان بالدنا ملؤمتر األمم املتحدة لتغري
املناخ " "COP22خالل الفرتة مابني  07و18
نونرب  ،2016عملت وزارة الشباب والرياضة
عىل غرار باقي القطاعات العمومية ،عىل تنفيذ
مجموعة من األنشطة والربامج املتنوعة التي

األنشطة التوعوية والتحسيسية

ستحتضنها بعض املؤسسات الرياضية والشبابية سلوك بيئي سليم السيام يف صفوف الناشئة،
مبختلف جهات اململكة ومدينة مراكش عىل وجه حيث تنوعت هذه األنشطة بني التوعوعية
والتحسيسية ،الفنية ،الرياضية وكذا التطوعية،
الخصوص.
وتكتيس هذه التظاهرات املربمجة يف هذا اإلطار ،والتي ميكن إيجازها يف الجدول أسفله :
أهمية كربى نظرا لكونها تساهم يف تنمية

األنشطة الفنية

األنشطة الرياضية

األنشطة التطوعية

• تنظيم قافلة التغريات املناخية التي جابت مختلف مراكز • مسابقات يف الرسم املساهمة يف تنظيم السباق وضع رهن إشارة منظمي هذا
الدويل للسيارات الكهربائية املؤمتر البيئي العاملي50 ،
التخييم برشاكة مع الجامعة الوطنية للتخييم ومجاالته؛ واملعامل الرتبوية؛
يومي  12و 13نونرب  .2016متطوعة ومتطوعا من الشباب
• ورشات فنية؛
• ندوات فكرية؛
الفاعل يف جمعيات املجتمع
• معارض للمنتوجات
• أبواب مفتوحة؛
املدين الوطنية وذوي كفاءات
الفنية...؛
• لقاءات تواصلية (لقاءات الشباب)؛
علمية ولغوية عالية
• صبيحات لألطفال...
و يف السياق ذاته ،احتضن مقر وزارة الشباب
والرياضة زوال يوم الجمعة  04نونرب  ،2016لقاءا
مع الشباب حول موضوع":أهمية املؤمتر العاملي
حول التغريات املناخية "كوب ،"22ودور املؤسسات
االجتامعية يف التحسيس بقضايا البيئة " ،برئاسة
السيد عبد اللطيف أيت لعمريي ،الكاتب العام
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للوزارة ،وبحضور السيد محمد القرطيطي ،رئيس
الجامعة الوطنية للتخييم.
ومكن هذا اللقاء الشبايب الهام ،املندرج يف إطار
افتتاح الدورة السابعة للقاءات الشباب التي دأبت
الوزارة عىل تنظيمها ،من تعريف هذه الرشيحة
املجتمعية بأهمية احتضان بالدنا لهذا املؤمتر البيئي

العاملي ،وكذا تسليط الضوء عىل الدور الحيوي الذي
تلعبه املؤسسات االجتامعية التابعة للقطاع من
مخيامت،دور الشباب،مراكز حامية الطفولة ،األندية
النسوية ودور الحضانة ،يف تحسيس مختلف الرشائح
املجتمعية بالقضايا واإلشكاالت املتعلقة بالبيئة
وطنيا ودوليا.
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مؤسسات شبابية ورياضية جديدة
مبناسبة ذكرى املسرية اخلضراء املظفرة وعيد االستقالل اجمليد

يف إطار االحتفاالت بذكرى املسرية الخرضاء املظفرة وعيد االستقالل املجيد،
شهدت مجموعة من جهات اململكة تدشني مؤسسات شبابية ورياضية التي
تعترب مثرة رشاكة بني وزارة الشباب والرياضة ومختلف رشكائها السيام املبادرة
الوطنية للتنمية البرشية والجامعات الرتابية.
وتدخل هذه املؤسسات الجديدة يف إطار مساعي الوزارة ورشكائها لتطوير
البنيات التحتية الشبابية والرياضية عىل املستويني الحرضي والقروي ،بهدف

الجهة

املساهمة يف تأطري الشباب ومده بكل اآلليات الكفيلة بتيسري مشاركته
الفاعلة يف الحياة العامة خاصة محليا وإقليميا ،إضافة إىل تشجيع حركتيه من
خالل توفري بنيات استقبالية تتامىش وتطلعات هذه الفئات العمرية الفاعلة
مجتمعيا.
ويف هذا الصد ّد ،بلغ عدد الفضاءات التي تم تدشينها أو املربمجة للتدشني 12
مؤسسة موزعة كاآليت:

املديرية اإلقليمية

املؤسسة

الفئة

سيدي قاسم

( )03مراكز سوسيو رياضية للقرب

D

الرباط سال القنيطرة
سوس ماسة
الرشق
فاس مكناس
مراكش آسفي
بني مالل خنيفرة

الخميسات

مركزين سوسيو رياضيني للقرب

طاطا
جرسيف
إفران
الحوز
خنيفرة

مركز سوسيو ريايض للقرب
مركز االستقبال
مركز االستقبال ومحطة التزحلق
مركز سوسيو ريايض للقرب
مركز سوسيو ريايض للقرب

B
F
E
D
A

الفقيه بنصالح

مركزين سوسيو رياضيني للقرب

F

املقر
 حي الزاوية حي الياسمني الجامعة القروية دار العسلوجي تيفلت تيفلتأم العلق ببلدية اقا
جرسيف
ميشليفن
أغامت
آيت إسحاق
 حي الرجاء -أوالد سيدي شنان

مدينة فاس عاصمة للشباب املسلم لسنة 2017
احتضنت مدينة إسطنبول الرتكية خالل الفرتة ما بني  05و 07أكتوبر ،2016
أشغال املؤمتر اإلسالمي لوزراء الشباب والرياضة املنظم تحت شعار" :متكني
الشباب من أجل السالم والتنمية والتضامن"  ،مبشاركة أزيد من  30وزيرا و20
مسؤوال ساميا للشباب والرياضة يف بلدان العامل اإلسالمي.
وقد انكب املشاركون يف هذا املؤمتر عىل البحث عن طرق جديدة لتعزيز
قدرات شباب الدول املشاركة ،وحثها عىل رضورة اعتامد إسرتاتيجية شمولية
ملحاربة ظاهرة العنف والتطرف بني صفوف هذه الرشيحة املجتمعية،مع ما
يقتضيه ذلك من تأطري ومصاحبة.
كام عرف هذا املؤمتر اإلسالمي الهام اختيار مدينة فاس عاصمة للشباب
املسلم لسنة  ،2017حيث من املربمج أن تحتضن العاصمة العلمية للمملكة
املغربية مجموعة من األنشطة والربامج الثقافية والفنية.
نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة
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وضع إطار تنظيمي ملؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية
لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة

انعقد يوم الخميس  03نونرب  2016مبقر وزارة الشباب والرياضة ،اجتامع للمكتب اإلتفاق خالله عىل اتخاذ مجموعة من اإلجراءات التنظيمية واآلنية بغية تجويد
املديري ملؤسسة النهوض باألعامل االجتامعية لفائدة موظفي وأعوان الوزارة ،تم الخدمات التي تقدمها وتنويعها ،والتي ميكن إيجازها يف املحاور التالية:

 .1حتديد مهام اللجان الوظيفية :
مهامها

اللجنة الوظيفية
لجنة اإلسكان
لجنة األنشطة الثقافية واالجتامعية والرتفيهية
لجنة الخدمات الصحية
لجنة االستثامر وتنمية املوارد

إيجاد الحلول املناسبة للمشاكل السكنية التي تعرتض املنخرطني يف املؤسسة من خالل :عقد رشاكات
مع األبناك واملؤسسات العمومية والشبه عمومية والخاصة املختصة يف مجال اإلسكان  ،التشجيع عىل
تأسيس الوداديات والتعاونيات السكنية لفائدة املنخرطني...؛
إحداث مرافق اجتامعية ،ترفيهية ،ثقافية ورياضية (مراكز االصطياف والتخييم ،دور الحضانة)...
واإلرشاف عىل تنظيمها وتسيريها ،وكذا تقديم قروض أو إعانات مادية استثنائية غري مسرتجعة لتلبية
احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطني وذويهم....؛
السعي إىل الحصول عىل التسهيالت االستشفائية والعالجية لفائدة املنخرطني يف املؤسسة ومتكينهم
وذويهم من التغطية الصحية التكميلية..
البحث عن موارد مالية داعمة لفائدة املؤسسة عن طريق إقامة رشاكات مع مؤسسات بنكية وإيجاد
إعانات مالية وعينية  ،عالوة عىل توسيع قاعدة املنخرطني لتقوية مداخيل املؤسسة.

 .2بعض اإلجراءات اآلنية املزمع اتخاذها :
• املطعم :الرشوع يف مسطرة تفويت املطعم باملقر املركزي للوزارة إلحدى مع السنوات املاضية ،فقد تقرر تخصيص منحة إضافية للدخول املدريس لفائدة
الرشكات العاملة يف مجال املطعمة ،وفق املساطر اإلدارية الجاري بها العمل؛
موظفي القطاع املرتبني يف السلم اإلداري مابني  06و.09
• الدخول املدريس :باإلضافة إىل منحة العيد التي عرفت زيادة  20%مقارنة • منحة الحج :تخصيص مبلغ  15.000درهم للمساهمة يف أداء مناسك الحج.
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تعزيز اخلدمات االجتماعية لفائدة أبناء موظفي
وأعوان وزارة الشباب والرياضة
يف إطار النهوض بالخدمات االجتامعية والثقافية
املقدمة لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب
والرياضة ،تم افتتاح ابتداء من يوم السبت 5
نونرب  2016بقاعة عالل الفايس مبدينة الرباط،
ناديني ثقافيني للفنون التشكيلية واملرسح
لفائدة أبناء أعوان وموظفي القطاع.
وتروم هذه املبادرة املندرجة يف إطار
تدعيم العمل االجتامعي بالقطاع ،إىل متكني
املستفيدات واملستفيدين من صقل مواهبهم
وتنمية طاقاتهم وملكاتهم اإلبداعية وتهذيب
ذوقهم الفني ،من خالل االستفادة من حصة
أسبوعية (يوم السبت) من الساعة العارشة
صباحا إىل غاية الساعة الثانية عرشة زواال،
تحت إرشاف اإلطارين عبد القادر الخياطي
وعبد الصمد الساممي.
ومن املربمج افتتاح ،يف غضون األيام القليلة
القادمة ،ناديني آخرين للموسيقى و البيئة.

وزارة الشباب والرياضة تطلق النسخة الثالثة جلائزة التميز
ألحسن موقع الكرتوين رسمي
يف إطار اإلسرتاتيجية التواصلية لوزارة الشباب
والرياضة ،ورغبة من مديرية التعاون والتواصل
والدراسات القانونية يف ترسيخ تقليدها السنوي
املتمثل يف تنظيم جائزة التميز ألحسن موقع
إلكرتوين رسمي للمديريات اإلقليمية للوزارة،
سيتم تنظيم النسخة الثالثة لهذه الجائزة برسم
سنة  ،2016قبيل متم السنة الجارية.
وتروم هذه الجائزة جعل هذه املواقع اإللكرتونية

 .1وثرية تجديد
و تحيني
املعلومات
 .4الجاملية
واإلبداع يف
تقديم الخرب
نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة

املحلية مرآة تعكس مختلف الربامج واألنشطة
اإلشعاعية املنظمة عىل مستوى كل املديريات
اإلقليمية للوزارة عرب مختلف جهات اململكة،
من خالل ضامن مواكبة دامئة لجل املستجدات
عىل الساحتني الشبابية و الرياضية محليا ،إقليميا
وجهويا.
ومن شأن هذه املسابقة السنوية ،أن تساهم يف
تشجيع وتحفيز أطر الوزارة الساهرة عىل هذه

 .3كيفية
معالجة ونرش
املعلومات

املواقع للمساهمة يف خلق دينامية تواصلية عىل
املستويني املحيل والجهوي ،مبا يعكس املجهودات
املتواصلة التي تبذلها الوزارة يف خدمة قضايا الشباب
والرياضة.
ويف هذا الصدد ،تم اعتامد خمسة معايري دقيقة
وأساسية الختيار أحسن موقع إلكرتوين رسمي محيل،
ميكن إيجازها كاآليت :

 .2االستباقية يف
نرش املعلومات
ومواكبة األنشطة
 .5نسبة زوار
املوقع
5

بوابة الصحراء املغربية حتتفي باملوسيقى
الشبابية العربية

تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك
محمد السادس نرصه الله ،احتضنت مدينة
كلميم خالل الفرتة ما بني  16و  20أكتوبر ،2016
املهرجان العريب ملوسيقى الشباب ،املندرج يف
إطار فعاليات “الرباط عاصمة الشباب العريب
لسنة  ،"2016تحت شعار":من أجل شباب
متعايش ومبدع" ،مبشاركة  300شابة وشاب
منتمني إىل مجموعات موسيقية عربية ومغربية.
وقد ساهمت هذه التظاهرة الشبابية الكربى
يف خلق فضاء إبداعي عريب من شأنه إبراز
إمكانيات الشباب املوسيقية ،وكذا العمل عىل
صقل مواهبهم من خالل ندوات وورشات عملية،
متكنهم من تقديم أمناط موسيقية حديثة تواكب
الثورة التي يشهدها املجال املوسيقي عامليا،
إضافة إىل ترسيخ قيم التسامح ،الحوار واالنفتاح
عىل الثقافات والحضارات العربية املشاركة يف
هذا املهرجان.
ومتيز الحفل االفتتاحي لهذا الحدث الفني ،الذي
ترأسه كل من السيد عبد اللطيف أيت العمريي،
الكاتب العام لوزارة الشباب والرياضة والسيد
محمد برنيباك ،وايل جهة كلميم-واد نون ،عامل
إقليم كلميم ،بحضور شخصيات مدنية وعسكرية
وممثلني عن جامعة الدول العربية ،بتقديم
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فقرات استعراضية وفنية لفرق موسيقية محلية كبري مختلف فقرات هذه التظاهرة.
وقد جاءت النتائج النهائية كاآليت :
وفنانني مغاربة مرموقني.
وعىل مدى يومني ،تواىل تقديم عروض الفرق • الجائزة األوىل  :أوركسرتا وزارة الشباب والرياضة
املوسيقية املشاركة يف هذه التظاهرة ،التي مثلت من جمهورية مرص العربية؛
كل من مملكة البحرين ،جمهورية مرص العربية،
اململكة األردنية الهاشمية ،دولة فلسطني ،سلطنة
عامن ،جمهورية العراق و اململكة املغربية ،أمام
لجنة تحكيم مكونة من السادة :
 ذ :عبد الواحد العزيزي العلوي  :رئيسا ذ .نادر أمري الدين  :عضوا ذ .سعيد العلوي  :عضوا د .محسن خنوس  :عضواوباملوازاة مع املسابقة الرسمية بني الفرق
املوسيقية العربية املشاركة ،تضمن برنامج هذا
املهرجان موائد مستديرة همت مختلف األمناط
املوسيقية ،إضافة إىل ورشات فنية وجلسات
لتقويم األعامل املوسيقية املعروضة من حيث
الصوتيات ،وتقنيات العزف ،واالنسجام الجامعي • .الجائزة الثانية  :فرقة مفر للموسيقى من دولة
وبعد ثالثة أيام من التباري والتنافس الرشيف ،فلسطني ،مناصفة مع خاميس أوركسرتا الشباب
احتضنت ساحة القسم مبدينة كلميم مساء يوم من الجمهورية العراقية؛
األربعاء  19أكتوبر  ،2016حفل اختتام هذه • الجائزة الثالثة  :جامعة السلطان قابوس من
التظاهرة الشبابية الكربى التي متيزت بحضور سلطنة عامن ،مناصفة مع نادي األمل فيزيون
جامهريي كبري ومكثف تابع باهتامم وبتفاعل ممثل اململكة املغربية.

نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة

يف أفق توزيع ميزانياتي جهوي لوزارة الشباب والرياضة
احتضن مقر اإلدارة املركزية سلسلة اجتامعات تواصلية مع السيدات والسادة
املدراء الجهويني واإلقليمني للوزارة وكذا مع مدراء مرافق الدولة املسرية
بصورة مستقلة ،خصصت لعرض ومناقشة مرشوع التوزيع امليزانيايت لسنة
 ،2017وفق اسرتاتيجية جديدة قوامها التدبري التشاريك وهدفها املساهمة
يف النهوض بالبنيات التحتية الرياضية والشبابية متاشيا مع احتياجات
وخصوصيات كل جهة عىل حدة.
وعرفت هذه االجتامعات التي ترأسها السيد الكاتب العام للوزارة وجميع
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املدراء املركزيني وجل السيدات والسادة رؤساء األقسام واملصالح ،تدارس
بشكل تفصييل لكل املقرتحات التي تقدم بها السيدات والسادة املدراء
الجهويني واإلقليميني وبرمجتها حسب األولويات.
وتأيت هذه املبادرة التي تعترب األوىل من نوعها يف إطار املجهودات املبذولة
من طرف وزارة الشباب والرياضة للمساهمة يف ورش الجهوية الذي تنهجه
بالدنا كخيار اسرتاتيجي لدعم مسلسل التنمية املستدامة املنشودة والتقرب
أكرث من حاجيات األقاليم والجهات.

7

تنظيم مهرجان ألعاب الطفولة لفائدة أبناء موظفي
وأعوان قطاع الشباب والرياضة

مبناسبة الذكرى  61لعيد االستقالل املجيد ،نظمت
مؤسسة النهوض باألعامل االجتامعية لفائدة أعوان
وموظفي وزارة الشباب والرياضة صبيحة يوم السبت
 18نونرب  ،2016باملركز السوسيو ريايض للقرب سيدي
معروف مبدينة الدار البيضاء ،مهرجان ألعاب الطفولة

كام لقي تنظيم مثل هذا النشاط الرتفيهي استحسانا
" "kermesseلفائدة أبناء موظفي وأعوان القطاع.
وعرف هذا املهرجان تنظيم مجموعة من الفقرات من طرف موظفي القطاع ،الذين أبدوا عن أملهم يف
االستعراضية والفنية ،وكذا مسابقات وألعاب تربوية ،االستفادة من مختلف الربامج التي ستسهر مؤسسة
حظيت بتجاوب وتفاعل املشاركات واملشاركني من النهوض باألعامل االجتامعية عىل تنظيمها مستقبال
السيام الثقافية منها والرتفيهية.
األطفال.

مباراة استعراضية لنجوم الالعبني األفارقة القدامى
وفريق جنوم العبي بقية العامل القدامى

يف إطار استعدادات احتفاالت الشعب املغريب بالذكرى  41النطالق
املسرية الخرضاء املظفرة ،احتضن ملعب "الشيخ محمد لغظف" مبدينة
العيون مدينة العيون يوم األحد  6نونرب  ،2016النسخة الثانية من املباراة
االستعراضية التي جمعت بني نجوم الالعبني األفارقة القدامى وفريق نجوم
العبي بقية العامل القدامى.
و قد عرفت هذه املباراة التي شهدت حضورا جامهرييا غفريا فاق عرشين
ألف متفرجة ومتفرج ،مشاركة أملع نجوم الكرة املستديرة أبرزهم النجم
األرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا ،إىل جانب مجموعة من ال التي بصمت
تاريخ كرة القدم اإلفريقية والعاملية كنور الدين النيبت ،صالح الدين بصري
ومحمد أبو تريكة...
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دورة تكوينية لفائدة األطر اجلدد املكلفني بالتواصل
حتت شعار "املواقع اإللكرتونية مرآة األنشطة والربامج احمللية”

تحت شعار ''املواقع االلكرتونية مرآة األنشطة والربامج املحلية'' ،نظمت
مديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية ،دورة تكوينية لفائدة
 21من األطر الجدد املكلفني بالتواصل عىل مستوى املديريات اإلقليمية
التابعة للوزارة ،من أجل رفع وتطوير قدراتهم التقنية ومهارتهم التواصلية
والتحريرية ،وذلك عىل مدى يومي  26و  27شتنرب  2016مبركز االستقبال
بوهالل مبدينة الرباط.
وبهذه املناسبة ،أرشف السيد ياسني بلراب ،مدير التعاون و التواصل
والدراسات القانونية عىل إعطاء انطالقة هذه الدورة التكوينية بكلمة

توجيهية ،أبرز من خاللها ،انخراط الوزارة يف تعزيز الجهوية كرهان وطني
هام ،والدور الذي يلعبه التواصل يف التعريف مبختلف أنشطة وبرامج
القطاع عىل املستوى الجهوي و اإلقليمي.
وقد تخلل أشغال هذه الدورة تقديم عروض نظرية همت أساسا  :املواقع
اإللكرتونية املحلية وكيفية تدبريها تقنيا ،و منهجية تحرير مقال صحفي،
وكذا ورشات عمل تطبيقية متحورت حول تقنيات التصوير ومعالجة الصور
ب"الفوطوشوب" ،كيفية تعديل ومعالجة محتويات مقال ،باإلضافة إىل
طرق إدراج صور وجداول وتحميل امللفات.

"التواصل والتقنيات السمعية البصرية” ،موضوع الدورة
التكوينية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة  ،خالل الفرتة
مابني  07و  11نونرب  2016مبدينة اكادير ،لفائدة األطر
املكلفة بالتواصل باملديريات اجلهوية واإلقليمية التالية:
تارودانت ،طاطا ،أكادير – ادوتنان ،تزنيت ،شتوكة ايت باها
وانزكان ايت ملول ،واد الذهب (الداخلة) ،أوسرد ،زاكورة،
ورزازات ،تنغري ،الرشيدية ،السمارة ،العيون ،بوجدور ،سيدي
إفني ،آسا الزاك ،طانطان ،كلميم ،شيشاوة.
نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة

9

