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 010 رمقاجللسة حمرض 

ء  :التارخي ٓخر  10الثال   )م2021نونرب  16(هـ 1443ربيع ا
شار السيد  :لرئاسةا س اخلامس، اخلليفة عبد السالم بلقشوراملس   .لرئ

ت قة :التوق ة ودق دة سا ة الثالثة وا  .بعد الزوال، ابتداء من السا
ٔعامل ٔسئ الشفهية :دول ا اقشة ا  .م

--------- -----------------------------------------------------------  

شار  س اجللسة عبد السالم بلقشور، السيداملس   :رئ
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  

ر احملرتم عضو احلكومة،   السيد الوز
شار    ن،ون احملرتموالسيدات والسادة املس
ٔحاكم الفصل  ستور 100معال ب ضيات النظام اووفق ،من ا  ملق
شارن لس املس يل  ا ٔسئ  ،ا ستورية اليوم  خنصص هذه اجللسة ا

شارن احملرتمنيالسيد   .ات والسادة املس
ٔعاملنا  دول  ة يف  ٔسئ الشفهية املدر ل الرشوع يف تناول ا وق

د من  ،اليوم ىل ما  لس  ٔمني ٕالطالع ا لسيد ا ارشة  ٔعطي اللكمة م
ت ال  .مراسالت ومن ٕا

ٔمني فلمك   .اللكمة السيد ا

شار ال امل  لس مصطفى مشارك، سيدس   :ٔمني ا
س   .شكرا السيد الرئ

س احملرتم،   السيد الرئ
ر االسيد   ن،ان احملرتمان الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لس مرشوع ىل ا ال جملس النواب   76.21ة رمق املاليقانون  ٔ

  .2022لسنة املالية 
ضيات املادة وطبقا مل  شارن،  296ق لس املس يل  ا من النظام ا

الل الفرتة املمتدة من  لس  رخيه 2021نونرب  9توصلت رئاسة ا  ،ٕاىل 
  :مبا ييل
ٔسئ الشفهية -   ؛سؤ 134: دد ا
ابية - ٔسئ الك   .ٔسئ 5: دد ا

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني ،ٕاذن   .شكرا السيد ا

ٔعاملنا اليوم لهذه و  دول  ة يف  ٔسئ املدر ٓن يف معاجلة ا رشع ا
خلصوص لقطاع الشباب والثقافة والتواصل، ورحب  ة  اجللسة واملو

ر معنا يف هذه اجللسة امه ،لسيد الوز ق والسداد يف    .ومتىن  التوف
واليت  ،"ٕاسرتاتيجية الوزارة يف تفعيل دور الشباب"املوضوع حول و 

دة املوضوع   .جتمعها و
ه والبداية مع سؤال  ٔحرار، وموضو هنوض "فريق التجمع الوطين ل ا

شارن احملرتمني"بوضعية دور الشباب د املس ٔ   .، فلمك اللكمة 
س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد   :املداين املوك املس
س احملرتم،   السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،السيدات والسادة ا   ملس

ر احملرتم،   السيد الوز
لهنوض بوضعية دور الشباب؟   ما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة 

س اجللسة   :السيد رئ
سل شكرا    .سيد الرئ

ٓن لصاح ٔعطي اللكمة ا ٔعاملنا السؤال الثاين  بو دول  املدرج يف 
ه  اليوم، ٔهيل دور الشباب وتطورها حىت"وموضو  التدابري املعمتدة لت

ستجيب هذه الفضاءات النتظارات الشباب املغريب والتعاطي مع 
لية ٓنية واملستق اهتم ا يا   ".اح

ٔصا واملعارصة شارن احملرتمني من فريق ا د املس ٔ   .واللكمة 

شار السيد   :املرابط امخلار املس
س،   السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارون احمل   رتمون،السيدات والسادة املس

ة  عية والثقاف ج شئة  ٔساسية يف الت ٔدوار  تضطلع دور الشباب ب
ا املمتزي الل ٕاسها ية، من  اهتم والف   .يف صقل معارف الشباب وٕابدا

عتبارمه  ة  لنظر ملاكنة الشباب وحموريته يف لك السياسات العموم و
سائلمك متع، فٕاننا  ر احملرتم، حول ا ،عامد ا لتدابري املعمتدة السيد الوز

ستجيب هذه الفضاءات النتظارات  ٔهيل دور الشباب وتطورها حىت  لت
لية؟ ٓنية واملستق اهتم ا يا   الشباب املغريب والتعاطي مع اح

س اجللسة   :السيد رئ
صاصات و "السؤال املوايل حول موضوع  دور معل تطور اخ

  ."الشباب
شارن احملرت  د السادة املس ٔ ٔعطي اللكمة  مني من الفريق و

دة والتعادلية لو   .ستقاليل 
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شار السيد ن الطرمونية املس   :ع
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ة و ؤوهننك يف البداية  ىل الثقة املولوية السام ق يف  اونمتنك مك  لمك التوف

لمك، ٕان شاء هللا   .املهام د

ر احملرتم،   السيد الوز
رشاكة مع ا د العديد من معلت احلكومات  ش ىل  الس الرتابية 

ور تعرف خصاصا  داد الرتاب الوطين، لكن هذه ا ىل ام دور الشباب 
ٔدو  ٕالضافة ٕاىل منطية  رشية    .رهاايف مواردها ال

سائلمك ر ا    :السيد الوز
رشية  ملوارد ال ل مد دور الشباب  ٔ ما يه إالجراءات الكف من 

  الرضورية؟
ظورمك دمات دور  وما هو م لرفع من  خبصوص املهام الكف 

ٔرسه؟ ي يعرفه العامل ب ولو ا   الشباب يف ظل التطور الرمقي والتك
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ٔعاملنا اليوم دول  ه  ،السؤال الرابع املدرج يف  ٕاسرتاتيجية "وموضو

  ".الوزارة يف تفعيل دور الشباب
شارن احمل د املس ٔ   .رتمني من الفريق احلريكٔعطي اللكمة 

شار السيدامل    :عبد هللا ماكوي س
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمونالسيدات والسادة    ،املس

سبة  35و 15شلك الشباب بني  يف الهندسة % 34سنة 
مي لمجمتع املغريبو ا ة    .2018وفق ٕاحصاء يعود ٕاىل سنة  ،غراف

سائلمكويف ظل غياب سيا ة،  ة لهذه الف اكم مو ة م  ،سة معوم
ر احملرتم، حول ما ييل   :السيد الوز

ٔن هتيئة دور الشباب ك  ة ف هل تعتقدون  ده ٕالدماج هذه الف ل و
متعية املؤرة يف احلياة العامة؟   ا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ٔعاملنا اليوم، وم دول  ب  رت ه السؤال املوايل وهو اخلامس يف  وضو

  ."ٕاسرتاجتية احلكومة املتعلقة بتفعيل دور الشباب"
ٔعضاء الفر  د  ٔ شرتايكواللكمة    .يق 

شار احملرتم،السيد    .تفضل املس
  

شار السيد رضعبد االٕ  املس   : ح
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ر ،سائلمك عتبار عن اسرتاتيجية ا ،السيد الوز ادة  لوزارة يف ٕا

؟ رشي ببالد   ور الشباب مكؤسسة لتمنية الرٔسامل ال
  .شكراو 

س اجللسة   :السيد رئ
ٔعاملنا دول  ه  ،السؤال السادس املدرج اليوم يف  اسرتاتيجية "وموضو

  ".الوزارة يف تفعيل دور الشباب
ملغرب، لشغالني  حتاد العام  ٔعضاء فريق  د  ٔ ٔعطي اللكمة   و

  .فليتفضل مشكورا

شارة السيدة ل املس ة خور ي   :ف
س احملرتم،   السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارون احملرتمونالسيدات والسادة    ،املس

ٔطري  د الفضاءات التارخيية اليت سامهت يف ت ٔ ظلت دور الشباب 
ٔخرى  ٔن حتوالت جممتعية و ٔطر والكفاءات الوطنية، بيد  ال من ا ٔج

لسياسات املتبعة يف القطاع، سميه  مرتبطة  ٔن  فول ٔ "سامهت ف ميكن 
  ".دور الشباب

ر ،سائلمك ،للك ذ عن اسرتاتيجية الوزارة يف تفعيل  ،السيد الوز
  .دور الشباب

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ه  اسرتاتيجية الوزارة يف تفعيل دور الشباب "السؤال السابع موضو

لفعل    ".املقاواليتوربطها 
حتاد العام ملقاوالت و  شارن احملرتمني من فريق  د املس ٔ اللكمة 

  .املغرب لتقدمي السؤال

شار السيد   :محد الصغرئ  املس
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
ربوية ثقاف  ة  عيةتعترب دار الشباب مؤسسة معوم حتتضن  ،ة واج

ضية ة والر شاطات الثقاف رشيع املوول  ،البية ال وتعمل يف ٕاطار ال
ىل الشباب   .لقطاع الويص 
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ر ،سؤالنا حول اسرتاتيجية وزارمك يف تفعيل دور  ،السيد الوز
لتفعيل املق   .اواليتالشباب وربطها 

  .شكراو 

س اجللسة   :السيد رئ
ه  عتبار س"السؤال الثامن موضو ادة  ذة لتفعيل وٕا رتاتيجية املت

  ".ور الشباب
شارن  د السادة املس ٔ لشغلواللكمة  حتاد املغريب    .من فريق 
شارة احملرتمة   .تفضيل السيدة املس

شارة السيدة نة  املس   :محداينم
س   .شكرا السيد الرئ

ر االسيد   ن،ان الوز
شارون احملرتمونالسيدات والسادة    ،املس

ذة من طرف وزارمك ال  سرتاتيجية املت لنا هو حول  سؤال د
ور الشبابلتف  عتبار  ادة    .عيل وٕا

  .شكراو 

س اجللسة   :السيد رئ
ه  بة "السؤال التاسع موضو ٔطري وموا تفعيل دور الشباب يف ت

  ".الشباب
ة العدا و  شارن من مجمو د السادة املس ٔ عية والتمنية اللكمة  ج
  .دامةاملست
شار احملرتمت   .فضل السيد املس

شار السيد هحم املس ن فق   :مد 
س   .شكرا السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارون احملرتمونالسيدات والسادة    ،املس

ر ،سائلمك ل ذإالجراءات اليت تنوون اختاعن  ،السيد الوز ٔ ها من 
هنوض بِ    .ر الشبابوْ دَ ور الشباب وبِ دُ ا
  .شكرا

س اجللسةا   :لسيد رئ
ه  د و ، "تفعيل دور الشباب"السؤال العارش موضو ٔ اللكمة 

ملغرب لشغل  حتاد الوطين  شارن من فريق    .املس

شارة السيدة لوي املس   :لبىن 
ران احملرتمان،   السيدان الوز

شارات والسادة  شارون احملرتمونالسيدات املس   ،املس
ٔطريية و  كام تعلمون ٔدوار الت  اة اليت تلعهبا دور الشباب، التكوي ا

ر ،سائلمك ها لتفعيل دور ذعن التدابري اليت تعزتمون اختا ،السيد الوز

ٔطفال والشباب وعن الزتامات وزارمك  ٔطري ا الشباب ليكون لها دور يف ت
سهيل معل  قصد توفري اكفة وسائل العمل والتجهزيات الرضورية ل

شيط وراملسؤولني وامجلعيات ال   .ة هبذه ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر الشباب والثقافة لسيد وز ٓن اللكمة  ىل  ا ابة  والتواصل لٕال

ٔسئ   .ا
ر ولمك اللكمة اتفضلو    .لمنصة السيد الوز

دي ب  ر الشباب والثقافة والتواصل ،سعيددمحم    :وز
س   .شكرا السيد الرئ

س   احملرتم، السيد الرئ
شارات احملرتمون،السيدات والسادة امل  شارون واملس   س

ممك بوزارة  ،ٔوال ىل اه ه لمك جبزيل الشكر  ٔتو ٔن  ل البداية  ٔود ق
وبقطاع الشباب خصوصا، هذا القطاع  ،الشباب والثقافة والتواصل معوما

متع ة عريضة من ا ي هيم ف شار ،ا لهيا السيد املس ٔكرث من  ،لكم  تبلغ 
ٔساس ثلث املواطنات واملواطن عيا و وية حامسا وطاقة اج ٔكرث ح ني ا
عي سياسيا ج   .السمل 

ٔن  تهظ ح ما ال ،لكن ه بعد ما هو  ٔكدت م ل تويل املسؤولية وما ت ق
صاد ال اق ٔقل شغال ود ة  ات الهشة الشباب يعترب ف  ومن بني الف

عيا االة اليت اكنت ت  اج ٔكرث تذمرا وشاكية من احليف والالم طبع وا
ة السابقة   .السياسات العموم

رية اليت ن الشباب املغريب اليوم يعترب من إ  توفر ي املوارد الالمادية الك
زتاز وخفر وٕاجنازات ،لهيا ب ٔن جنع مصدر قوة وا لينا  ق  ،و ولتحق

ٔي وقت م ٔكرث من   ،لعناية اخلاصة من لك اجلوانب ىضذ فهو حيتاج 
صادية  ق عية  ج   .ىت الرتفهيية حىت نتدارك ما ضاعٔو حسواء 

اتقها هته املهمة ،لهذاو  ىل  ذ  ٔ وستعمتد يف  ،فٕان احلكومة احلالية ست
ىل ا ةسرتاتيجيهتا  ة السام ٔمهها توجهيات اخلطب امللك ٔولت  ،مراجع  اليت 

لشباب والترصحي احلكويم وتقارر ا اصة  صادي عناية  ق لس 
يئ عي والب ج سان واخلالصات اليت وتقا و لس الوطين حلقوق إال رر ا

منوذج التمنوي اجلديدخ   .رجت هبا جلنة ا
لصت و  ،ويف هذا اجلانب راسات والتقارر  ٔن لك ا جب التذكري 

ل،  لشغل وا ٔساس  لشباب اليوم يتعلق  ٔول  ٔن املطلب ا ىل 
ة املتعددة املسؤو ات احلكوم س و  ،ليةوهو ما تتحمل فهيا القطا لكن جتا

ري لينا الك سهل  ٔعضاهئا هو س ام  س هتا وا   .مكو
ا يتعلق خبلق  ويف هذا إالطار فٕان احلكومة وضعت خمططا طمو

ٔفق سنة  صب شغل يف  ٔكرب  ،2026مليون م ب  لشباب نص سيكون 
  .مهنا
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ىل ذ دة  عية اليت  ،وز ج و  الزتام احلكومة بتزنيل مفهوم ا
ىل رعى مبصا هتا تتفق  ٔكرث هشاشة جعل مكو اصة ا حل مواطنهيا و

ة حتت امس  د م يف القارة إالفريق طرح مرشوع طموح وبري ال يو
ٔكسمي، "جواز الشباب" ة من الولوج  دد من املزا كن هته الف رب 

ات الرتابيةخنراط القطاع اخلاص واملؤسسواخلدمات  ة وامجلا   .ات العموم
ري بعيد  عيو ج صادي و ق فٕان الشباب املغريب  ،عن اجلانب 

رفهيية حيتاج اليوم كذ لف ية و ة وف مك  ال نعتربهاضاءات ثقاف الت يجمرد 
ٔولوية نظرا ملسامههتا   :ري رضورية بل قضية 

جم ،جمال القدراتيف  ،ٔوال ر ة  اطمو اوضعنا  االت الثقاف يف اكفة ا
شاف امل ك سمح  ية  نية لهاواوالف ٓفاق  ح    ؛هب وتطورها وف

ال املهين ،نيا اميل ريرب توف ،يف ا دة الشباب   فرصة ملسا
ل بهتم يف تزنيل مشاريعهماملشاريع وسهيل مسطرة إالجراءات    ؛هيم وموا

عي ،لثا ج ال  دد ممكن  ،يف ا ٔكرب  ح دور الشباب  رب ف
سامه يف ،واكفة املناطق الط بني خمتلف الطبقات مما س خ سهيل   

عية ف هنمج   ؛ ب
ليقي ،رابعا ال الت ات عرض س ،يف ا بات وقا داث مك ئية رب ٕا

ىل القراءة والفنبعدد من دور ا شجيع  ل   ؛لشباب 
ال الرتبوي ،امسا ن  ،يف ا ٔما ح  س عن الشباب وف رب التنف

دمه ويعزز من االت لقضاء وقت مبا يف دد من ا عوض  ،قدراهتم يف 
لجوء ٕاىل الشارع وما خيلف ر السلبية ها ٓ ٔو اجلسدية  ،من ا سواء النفسية 

ل التطرف وإالرهاب ٓفات جممتعية م لق    .ٔو من 

ري ال هيم فقط وزارة الشباب والثقافة  ٕان تزنيل هذا املرشوع الك
ة ٔخرى حكوم ات  ه قطا ل ف وزارة إالدماج مهنا  ،والتواصل، بل تد

صاد واملقاوالت الصغرى والشغل والكفاءات، وبطبيعة احلال  ق و
ات ا ل القطا ة د ملزيانية ومجمو يل كهتمها قضا الوزارات امللكفة  ٔخرى ا

  .الشباب
يل  ،ويف هذا إالطار ٔخرى ا ة ا ات احلكوم ه مجليع القطا ٔتو ٔن  ٔود 

يل مج ا شارو معنا هذا الرب قةهي  بغاو    .مهم اكملني يف احلق
وات  ،ويف نفس إالطار ح ق رب ف فٕان الوزارة تنوع من رشاكهئا 

د الرؤيالتواصل مع اجله ل توح ٔ ات من  ٔهداف ووضع  ةات وامجلا وا
و ،اسرتاتيجية وطنية شام د  ،تنخرط فهيا مؤسسات ا دم توح ٔن 

كرار هدار وإ  الفوىض املؤسساتيةبني املؤسسات يعين  ةالرؤي املال العام و
  .نفس املبادرات

لهيم بقوة جن ح  ف ن س ي  ومن بني الرشاكء ا متع املدين ا د ا
دد من الفضاءات الشبابية، سيري  ديدة  ربة يف  ولهذا عقد لقاءات 

ل تطور  ٔ د من جترهتا من  ستف ٔن  مع بعض هته امجلعيات اليت ميكن 
ا دمات اخل ناليت تقرت د ة املستف   .دور الشباب وجتويدها وتوسيع ف

ت، اليت اكنت من  وتزنيل هذا املرشوع يتطلب كذ اخنراط النقا
كوهنم  ل تدارس وضعية املوظفني و ٔ ت هبم من  ن التق لني ا ٔول الفا
ل تغيري  ل هته الفضاءات، وكذ حبث س وهنا دا ل اليت يوا والعراق

ل  ت إالداري دا دث عن التوق ٔن نت ٔنه ال ميكن  دور الشباب، حبيث 
ت إالداري، واخنراط  لتوق اضعة  ح فضاءات ويف نفس الوقت جنعلها  ف
ات إالدارية،  دد من العق د كثريا يف جتاوز  سا رٔهيم س ذ  ٔ ت وا النقا

ه القطاع ة اليت توا ق لواقع وإالشاكليات احلق ٔقرب    .ٔن املوظفني يبقون ا
ٔن ينخرط معنا يف وال ميك ي جيب  ين القطاع اخلاص ا ست ٔن  ن 

لثقافة  لهنوض  سهتدف الشباب وسعى  عية اليت س ج املبادرات 
ة  درالية الصنا والفن يف املغرب، ولهذا عقد لقاءات كذ مع ممثيل ف
ة اليت  ل حبث سبل التعاون وتزنيل مشاريع ثقاف ٔ ة وإالبداعية من  الثقاف

مثرن سهتدف   .الشباب وتضمن رحب املس
شارن  ،ولهذا ٔهيا السادة والسيدات املس ٔجتاوب لمك  ٔعود  فٕانين 

يارمك ملوضوع  ىل اخ ٔكرب املشاريع اليت "دور الشباب"احملرتمون،  ، من 
ٔننا  ىل تزنيلها، و شارك احلكومة والربملان  يبنيستعمل وزارتنا  ٔن  لنا 

ٔمهية هذا  ة نظر حول  شارك كذ نفس نفس و ته، ون ٔولو الورش و
ٔولو ٔساسيا و ري التمكييل وال الثانوي بل    .الرٔي حول اعتبارها 

ٔرقام، اليوم عند فاملغرب تقريبا  دور  646امسحوا يل نعطيمك بعض ا
شلك تقريبا  مؤسسة يف 367الشباب،  من % 57الوسط احلرضي، ك

ل دور الشباب، و مل القروي، يعين تقريبا مؤسسة فالعا 279مجموع د
ٔن %. 43  100مؤسسة تقريبا يش  646املشلك مايش هو هذا، املشلك 
يل سادّ  150وال  رشية ا ي ما عندهاش موارد  ٔستاذ ق يفام قال ا ٔن  ة، 

شتغل ش    .كمتكهنا 
)Donc ( ل املوارد يل عند يه إالشاكلية د ٔوىل ا إالشاكلية ا

كو ٔن  ا  رشية، فاقرتح ات  ةن هناك رشاكال ي مع امجلا يفام قلت ق
يف ما كتعرفو املزيانية ما  ٔن  متع املدين،  واجلهات، وكذ مع مجعيات ا

ش ل  ا ديدة سنة  هاذمس رشية  كونو موارد  ش  ، مفا 2022القطاع 
ات  هاذخصناش نتخباو مورا  ىل اقرتا إالشاكلية، خصنا منشيو نقلبو 

  .ديدة
د من فلهذا قلنا ا ستف ٔن  ا البد  يل اكينة فاحلكومة  هاذح لبية ا ٔ ا

دة  ش نبلورو ٕاسرتاتيجية و ات،  ل اجلهات وامجلا ة د يل اكينة مفجمو وا
سيق معهم لت ات ٕان شاء هللا واجلهات  يل غتنخرط فهيا امجلا  .ا

س اجللسة   :السيد رئ
ل  ..ٕاىل مسحيت السيد ش ) la régie(كنطلب من إالخوان د

ة   .يطلعو شوية مستوى الصوت فالقا
ر   .تفضل السيد الوز

  .شكرا
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ر الشباب والثقافة والتواصل   :السيد وز
يل غنقرتحوها ف..  د 2022ـ من املبادرات ا داد ٕاطار تنظميي لتوح ، ٕا

لمؤسسات الشبابية، ٕاضافة الطابع  ة  ية والرتبوية والوظيف املعايري التق
رب اع صادي  شغيل، السوسيو اق ل  incubateurs de(د احلضانة 

start-up (و  ٔن يعاين م يل  ٔول ا ٔن إالشاكل ا ي ب يفام قلنا ق كنعتربو 
ن  شغيل، فاك ل  هاذالشباب هو ال ) les start-up(قرتاح د

ٔهلو  ش ن ٔخرى  ات  سيق مع قطا هلم  هاذبت ور د دور الشباب، ا
ا يل  ر فقطاع الشباب مايش هو ا ٔن ) les start-up( هاذدي يد

لنا هو نعطيو  ور د يل غنقدمو إالماكنيات ل )les outils(ا ا ا  هاذ، اح
ٔخرى ينضمو معنا ف  ات ا دا القطا ش  عية  هاذالشباب  ج التمنية 

ش ه ا  يل اقرتح صادية ا ق ش يوليو ٕاما و و ما من بعد 
(entrepreneurs TPE1 ou PME2) ش ، من بعد دومه  سا ك

دمه  سا هلم (pour incuber)ك   .ذاك املرشوع د
ٔن يوليو  ،كذ قرتاح الثاين، هو  ن   la formation des(اك

langues ( ٔن سوق الشغل اليوم الش؟  لفرسية وإالجنلزيية،  سبة  ل
يطالب هب رهنا  لغات اذبغينا وال  عض : ا إالجنلزيية والفرسية، ورمبا ف

حو املناط ش نف ل دور الشباب  ق كذ إالسبانية، فغيكون املسامهة د
يل غنقرتحو كذ ) les formations( هاذدور الشباب ل هاذ  ا

  .لشباب
ن بعض دور  يفام قلنا اك ٔن  ٔهيل وجتهزي املؤسسات القامئة،  ادة ت ٕا
ٔن ما  ن بعض دور الشباب كتوقف  يل مؤه ومقادة، واك الشباب ا

ٔ  البوالنا بقاش فهي سمعو  دا، هذا كنت ك ل الضو، وهذا خطري  د
ل دور الشباب  ة د ل احلكومة، مجمو ٔ دا و و ارج احلكومة، دا شف
ر  ش ذاك املد كتلقى فهيم الضو، بو ما اكيناش، فٕاذن كنوقفو لكيش، 
اصو شهر وال شهر  ل الضو  ش يصايب ديك البوالن د يطلب مزيانية 

يل  ونص، لهيا خصها  ونتلكمك هذا ال يعقل، فلهذا خصنا هاذ اجلهوية ا
سهل كون كذ يف قطاع الشباب، ادي  ش  وو ىل املدراء  ٔمورية  امل

ش ٓنذاك، ٕاما  يتحملو املسؤولية  ، ادي تعطى هلم سنو يل  يف املزيانية ا
يل  ٔمور ا رو هاذ ا سيطةونعترب ك يد   .ها 

د ..نعطيمك ح وا لو يف هاذ القوس،  ري نف ٔن نو راه ال يعقل 
ل البوال ل الضوء، نإالشاكلية د رها  د ٔن هاذي مضحكة زاف ٔ تنذ

قة وحشومة نتلكم الش؟للهيا يف ا وحق ٔن  ذيك  ري ٔن ربملان، 
ادي  يل  ش توصل  يصيفطاملراس ا ر اجلهوي  لمد ر إالقلميي  املد

ط را مثنلر ٔكرث من ذاك ا ل البوال ه  ل الضو  ند ء، حىت الفلوس د
ل الشعب تنضيعو   .فهيم د

ر  ،فلهذا لنا،  وسهل شديدة تدابري  وخص ند لمدراء د ٔمورية  امل

                                                 
1 Très Petite Entreprise  
2 Petites et Moyennes Entreprises 

ٓنذاك ممكن حناسب ة ويه ما مه مبعىن ومه، ولكن حناسبوو ا يش 
دايوصع  صعيب بيعندهومش صع    .ب 

شيط دور الشباب، تص دادٕا ديد لتدبري وت  اديد اممي عرضٕاطار 
ل  ات الشباب، اليوم الشباب د يا ٔنمت  2021خلدمات يتالءم مع اح

سعينات ل ال ن  ،شباب د سعينات، اليوم اك ل ال ٔ من الشباب د و
ديدة عند الشباب وخ  ٔفاكر اجل نخرطون صنا مطالب  يل يف هاذ ا ديدة ا

هيمتو ش يوليو    .بدار الشباب عند الشباب 
رجع لهاذيك وولهذا، امسح لهيا، ) la carte jeune( يل،  لكمنا  يل  ا

هيا حبال  ٔ ٕا د الشاب يقدر يل ش وا د ٔن دور الشباب اليوم   le)وا
parcours du combattant) ،خرط يف مجعية كون م وٕاىل  ،خص 

ش يوافقواية تيدبغا ينخرط يف ذيك امجلع  ان  ل د ا ىل هذا ٔم ال  ر وا
ٔم ال، فالشاب واش ينخر  ا تنقولواط  كون  ح ادي  يل  هذاك الشاب ا

ل لهاذ دار ) la carte jeune( هاذيك وعند ادي يويل من حقه يد
د من ستف لطبع  ادية، و واكع ) les services( الشباب بطريقة 

ادي نعطي يل    .ها لهاذ دور الشبابو إالماكنيات ا
ىل لطبع  لكمنا ) les incubateurs( لكمنا   la( ىلو

formation ( اليوم عند وزراه الشباب الثقافة  -اامسحو لي-بغيت
رنبط الشباب  ي عند لثقافة و والتواصل، و ار د 640التواصل، قلت ق

زيدو ٔ  300 ذوك لهيم الشاب  يل عند قطاع الثقافة،  ن يف دار الثقافة ا
رو ري تيد ٔ لشباب وعندمه ا ني  و  les) ..فسن نفس اليشء يعين مف

mêmes missions)، ا ا ل الثقافة  ؟شنو تنقولؤ ح يور د نا خص هاذ ا
ديدة نوفرو ربطخص ٔن  الش؟ ،هلم ٕاماكنيات  لثقافة  ونا  الشباب 

لفن، ٕاىل در لطبع،   ، د والتواصل وكذ ة 300 وا  les salles( قا
multi-usages (ادي نقدرو يل  لمرس وستغل ا  ، لس  les( ح،مه 

concerts de musique( ادي يويل؟ رو السياسة  ٔشنو  ادي ند
ل  ل نقربود   .واطننيمواطنات واملالثقافة 

ة  شطة الثقاف ٔ ٔن اليوم ا شوفوهاال يعقل  ٔو  ك ط  فقط يف مدينة الر
ٔو  ار البيضاء  برييف املدن الكرب يعين مدينة ا يل عندمه مرسح    .ى ا

ااتنقولو  ،اليوم رو ح صغار ) les salles multi-usages( هاذ ند
ل  ال 100د ادي نعمم ،بالصة م ش و ولكن  لمناطق واجلهات لكهم  ها 

مييش عند هاذوك يل  مع ا د، وهذاك ا ستف  les( كون اللك 
compagnies théâtrales ( يل ٔفالم املغربية ا من  فدواستك وذوك ا

ادي يقدا ٔقل  ىل ا لومع املغريب  اء املغربية رو يد ٔح قالمي وا ٔ   .ل
يل  ،كذ ات ا لمرسح سبة  ل لهيا، ما  ونتلكمك نفس اليشء 

ة فقط يف مرسح دمحم اخلامس لمناطق  ،تبقاش مرسح ولكن منشيو 
ٔقالمي  ا تنربرو) d’une certaine manière( شوا مع  راه اح ذاك ا

مع  ش هذاك ا يل تنعطيومه  قي تيويلا  ،، والعكس حصيح كذحق
د  ح وا ح  300فاش تتف ة تتف ديد لهاذ يعين قا صاد  ق د  وا
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ن  يل اليوم اك ة، هذاك الس ا ية والثقاف ات الف ة فقط،  28القطا قا
مع د يل تيدار  مل املغريب ا ادي يويل عندهذاك الف  ول فلوس املغاربة 

رو 300اليوم  ة، ممكن ند مث قا د ا ل ن ر وا ٔو  10مزي د درمه  15درامه 
ست دوفاست ش ش  ني،  ر رو املؤلفني ذوك  دوفاذوك ا يل تيد ا

ات، ذوك املغنيني،و ذ ىل إالنتاج الوطين، ت ) toujours( ك املرسح لكم 
قاو، إالنتاج املغريب ري ت ٔ و ٔن هذا يف ا ل ا   .مؤسسات د

ٔ مت ربط دور الشبا ،ويف نفس إالطار ت ذاتب خبدمة ا  fibre( نرتن
optique (200 ث مت جتهزي غم ٔي  463ا، ح دار الشاب هبذه اخلدمات 

سبة  لتايل  من مجموع دور الشباب،% 72ب ات  457و  200مؤسسة ف
ادي حناول نصل لهاذ اا، ولكن غم 100 ـب 7ا وغم ا  لكهم دور  600ح

ل دار الثقافة حىت ه 300الشباب زائد  ستخص كذ  امو د من  فدواهم 
ليه مرتبط ) la fibre optique( هاذ لكم  يل ت ٔن اكع هاذ اليش ا

ري ٓن،  ش حلد ا يل ما اك ت ا ٔنرتن ٔقل  بعض  ..ش زعام ىل ا
ٔشيا ٔ ءا دار الشباب ما فهياش  ولكمت يه راه مضحكة فاش  ..تتجين 

قة اكنت ت، ولكن هذه حق   .ٔنرتن
شباب، هيدف هذا التطبيق ٕاىل تلبية انتظارات ل  4تطبيق رمق 

الشباب املغريب يف جمال الولوج ٕاىل املعلومات واملؤسسات واخلدمات، 
روب  د غينا ند ادي يويل مجيع املعلومات ) l’application( وا يل  ا

لشباب  اليوم ما اكيناش،  )l’application( يف هذيكغتكون املرتبطة 
و مييش لك مؤسسة مييش لها راسها خصة ٔي شاب ٕاذا بغا يش معلوم

ٔشياء اكينة والشباب ما  ل ا ة د لوقت ومجمو يبقى تضييع  لطبع  و
ست ٔصالايقدرش  ٔنه ما يف راسوش بعدا    .فد مهنا 

ا كنقولو د اح  ذلها) réservée( كون) l’application( كون وا
)les jeunes dans le cadre de la carte jeune (ا دي يويل ش 

) la protection sociale(مجيع املعلومات مرتبطة هبم مبا فهيم حىت هذه 
ة متا كون عندو ذيك السا ادي  دا  ادي جتي  يل    .ا

ٔعتقد  ظمي مؤسسات دور الشباب،  اص ب داد مرشوع مرسوم  ٕا
ادي ينظم لنا هذا  يل  اص ا د املرسوم  كون وا ش  ان الوقت  ٔنه 

ل دور  ور د ادي ا يل  ناقشوه كذ معمك ومع النواب ن الشباب وا
ٔوىل   .والنائبات يف الغرفة ا

  .وشكرا لمك

س اجللسةالسيد    :رئ
ٔجوبة ،نٕاذ ىل هذه ا ر  لسيد الوز   .شكرا 

ب ٓن ٔعطي اللكمة  ،ويف ٕاطار التعق شارن احملرتمني ا لسادة املس
شارات احملرتمات ٔ ال ، والسيدات املس بودامئا مببد ة والرتت فاللكمة  ،س

ٔحرار ..ٔعضاء الفريق  .فريق التجمع الوطين ل
  

شار السيد   :ين املوكااملد املس
ر احملرتم،   السيد الوز

فق معمك م وواقعي وم مك    .مج وتفصيال جوا
اء دو  ستقالل قامت ب ذ  و م كون الشباب ا ر الشباب لغاية 

 ٔ يق الربامج طوت ىل غرار  رية الشباب والطفو ريمه  اليت تقوم هبا مد
ىل مر لك العقود سامهت دور الشباب يف ٕانتاج  لوزارة و امحلد، و

ة ية مرسح ضية ف ملواهب من  ،خنب سياسية ر زخر  ث اكنت  ح
ن اكنوا نتاج واقع معني مرت ،ٔبناء الشعب الل فرتة من  وا به بالد 

  .الفرتات
ار رالسي ،اكن جملس ا لنقاش الهادف واملسؤول ،د الوز  ،زخر 

ل  ضيني من ج ني والر انني واملرسح لب املناضلني السياسيني والف ٔ ف
ات اكنوا خرجيي هذه املدرسة الشبابية الشعبية ن واليت  ،السبعينات وال

اء الشعبية ٔح ٔبناء ا نفسا  لرمغ من حمدودية ٕاماكنياهتا اكنت  ،اكنت م
لعطا   .ٕالبداع الشبايبلواكنت مشتال  ،ءزخر 

ث تطورت دور الشباب  ،الواقع اليوم خيتلف متاما عن سابقه ح
ت حتتية ومت تعمميها  دها بنا ة بناهئا وهندسهتا وش ح بري من  شلك 

ٔقالمي اململكةىل خمتلف  ارة ،عامالت و و جمهودات ج ث بذلت ا  ،ح
داث هذا ٔو  وفرت إالماكنيات الالزمة ٕال ة رشاكة  ىل اتفاق البناء 

لوزارة اص  ٔدوارها  ،مرشوع  ٔداء  سامه يف  ٔهنا تبقى مغلقة وال  ٕاال 
له ٔ دثت من  ٔ وذ الستقطاب الشباب والطاقات  ا،ووظائفها اليت 

ٔطري والتكون ل الت ٔ رشية ، من  قر ٕاىل املوارد ال ث جندها تف ح
ٔن تعطي  ،الرضورية ٔهنا  ٔطري ٕاضافة يفواليت من ش  جمال التكون والت
مات الشباب والربامج املرتبطة بذ ،الشبايب  ،ولها دراية مبختلف اه

خصصة ٔطر م كون  ستطع  ىل مدار سنوات مل  ٔن الوزارة    .حبيث 
ٔطري الشبايب ومدى  وهنا نطرح سؤال عن دور معاهد التكون والت

ٔهنا  شتغال يف هذه مسامههتا يف خترج الطاقات والكفاءات اليت من ش
ور دة يف الشارع  ،ا عاب املواهب املتوا متكن من اس حها ليك  وف

كوهنا ٔطريها و بتعاد  ،وت ىل  متع وتعمل  ل ا ا دا متكن من ٕادما حىت 
متعي حنراف ا   .عن لك مظاهر 

ر احملرتم،   السيد الوز
لشباب سرتاتيجية الوطنية  ٔن  دور واليت جعلت من  ،ٔعتقد 

ٔ الش  لت ٔساسية  د املركزات ا ٔ ٔن تبادروا ٕاىل إالرساع يف طباب  ىل  ري 
ادة الروح ٕاىل دار الشباب والعمل يف  ل ٕا ٔ ل من  ٔهنا يه املد ا  ٕاخرا

ٔوىل  ات الرتابية ىلمر    ..ٕارشاك امجلا

س اجللسةالسيد    :رئ
س   .شكرا السيد الرئ

هت صصة لمك تا ية ا ة الزم   .املسا
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ٔصا واملعارصة ٓن لفريق ا   .واللكمة ا

شار السيد   :املرابط امخلار املس
ر ،شكرا مك الواحض والشامل ،السيد الوز   .ىل جوا

ٔمهية برية من ا ة  ىل در ٔدوار   ،كام تعلمون تضطلع دور الشباب ب
عية ة واج ربوية ثقاف ة  د هامة يف  ،عتبارها مؤسسات معوم ٔدوار  لها 

شئة  عيالت ات الشبابج   .ة وصقل املهارات وٕابدا
شطة  ٔ اضنة  ربوية و و مجعهته املؤسسات اليت لطاملا اكنت  ة ية  ثقاف

ندماج  ق  ربو لتحق عيا و ٔطريمه اج منية الشباب وت ومسامهة يف 
صادي   .السوسيو اق

ىل حقوق الشباب والطفو ما هو ٕاال  ستور اجلديد  ٕان تنصيص ا
رتاف  ٔسايس يف ا رشيك  متع ودورها  ٔساسية يف ا هبذه الرشحية ا

هتا ٔبعادها ومستو   .العملية التمنوية يف مجيع 

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔمهية واملاكنة اليت جتعل من ورش  فضاءات دور الشباب لها يف ا

ٔهيل مس ٔطري والت ىل مستوى الت ٔمهية، ٔ تطور وظائفها ٕان  اية ا  يف 
ر احملرتم ،ليمك وال خيفى ٔدوار اليت تضطلع ،السيد الوز هبا هذه  ا

  :ـب الفضاءات سواء ما يتعلق
ىل حقوق  ،ٔوال كوهنم سواء يف جمال الرتبية  بتقوية قدرات الشباب و
  ؛سان ورش قمي املواطنة واحلواراالٕ 
لشباب ،نيا عي  ج   ؛إالدماج 
ة الشباب ،لثا راز البعد إالبداعي لف   .ٕا

ال اليت  ىس يف هذا اجلانب دور امجلعيات الفا يف هذا ا وال ن
ة ات هته الف يا بة اح ٔهيلها لتمتكن من موا   .يتعني دمعها وت

انب ذ ساكنة  ،ٕاىل  م  ه ىل احلكومة ٕايالء مزيد من  يتعني 
قر لهته الفضاءات ش  ،العامل القروي اليت تف هتم كرس ا سامه يف  وهو ما 

اءت إالقصاء و  ه العامل القروي، وهنا يربز دور وزارمك اليت  ي يعاين م ا
سامه ال حما يف ديدة س ة    . ٕادماج الشباب يف هذه الفضاءاتبدينام

ور الشباب  عتبار  ادة  ىل وزارمك ٕال ٕاهنا انتظارات كربى معقودة 
ٔهيلها ذابة وسه الولوج من طرف ،وت ات حتتية   ،الشباب ليك تصبح ب

ٔن تضطلع  سىن لها  شارية مع امجلعيات املعمتدة، حىت ي وتدار بطريقة 
ق  اضنة حق ٔهنا اكنت  ة من ٔدوار اليت اكنت تقوم هبا، الس و مو ة 

ضية ة والر ية والثقاف   .الطاقات الف

ر احملرتم   ،السيد الوز
  ..لوزارة سبق لهاا

س  .شكرا السيد الرئ
  

س اجلل    :سةالسيد رئ
س ى الوقت ،شكرا السيد الرئ هت   .ا

 ٓ لفريقاللكمة ا دة والتعادلية ن  لو   .ستقاليل 
ن شار احملرتم ،تفضل اليس ع   .السيد املس

ن الطرمونية شار السيد ع   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر ،شكرا ىل املعلومات واملعطيات املهمة، دار الشباب  ،السيد الوز
ر يه  رخيي طويل من العمل امجلعوي والنضايل السيد الوز عنوان لرصيد 

ات الشبابية ا نف ر، ومن املفروض فهيا ،و ٔن تضطلع  ،السيد الوز
عية ة واج ربوية ثقاف ٔطري  ،بدورها مكؤسسات  كون وت ىل  د  سا

متع ام يف ا   .الطفل والشاب وٕادما
رية الالت الك خ ر ،لكن  هيا اليومواملتعد ،السيد الوز  ،دة اليت تعا

ب  س ٔو  ٔندية،  ات مقابل كرثة امجلعيات وا دد القا ب ق  س ٕاما 
دم كفاية املوارد  ٔو  ات  ة القا دم صالح ٔو  ضعف املنتوج الرتبوي 
ة سيدي رضوان رمغ  تاح دار الشباب جبام دم اف ٓخر  رشية، ومكثال  ال

لعامل ال ريها من املشالك اليت تتخبط فهيا دور الشباب  قروي اهزهتا، و
ار، ٕاذ  ىل املنتوج الثقايف والرتبوي  ال  ىل جحم إالق قد انعكس سلبا 

ل عزوف رية عن ارتياد دار الشباب اس ٔ لنظر  ،يف السنوات ا
ٔخرى ومؤسسات ٔخرى لمنافسة الشديدة اليت تلعهبا وسائط  موازية 

ٔ امر  كدور الثقافة، ة، نوادي ا ري حكوم ظامت  بية، م ٔج ة  ت كز ثقاف نرتن
دد هام  عي، بل حىت عندما منعن النظر يف واقع  ج ووسائل التواصل 

ملغرب ٔية  ،من دور الشباب  هنا  ٔن هذه املؤسسات ال جتمع ب ٔكد لنا ب س
دة معامرية لهم ٕاال الزم ،و ر، ا ات الصغرى والكربى  تالسيد الوز القا

ء وكذا اليافطات  ن يص مما يفقدها الهوية لقطاع الوٕاىل االيت تعلن 
  .املشرتكة املعامرية

ر،   السيد الوز
لس  دة والتعادلية مب لو ستقاليل  مس الفريق  نؤكد لمك 

شارن برية يف إالرادة  ،املس نا  ٔن ثق ستقالل،  ال حزب  ومن 
ادة الروح يف  ادة التغيري وٕا لحكومة، ولكنا ثقة يف قدرمك لق السياسية 

رتافح ،دور الشباب لمامرسة امجلعوية وا عية وحتصينا  ج رة  ا  اامية 
رتام م و ه ستحق  ة    .لشباب كف

ر ،متىن لمك ٔهيل دور الشباب وجعلها قادرة  ،السيد الوز ق لت التوف
شيط السوسيو ثقايف،  بة التطور والتغيري احلاصل يف جمال الت ىل موا

هنا من الو  ىل صعيد متك سائل السمعية البرصية احلديثة وجتهزي خصوصا 
اهتا الصغرى والكربى ىل  ،قا ال  ىل إالق ٔطفال  شجع الشباب وا مما 

  .هذه املؤسسات
ر   .شكرا السيد الوز
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س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

لفريق احلريك ٓن  ٔعطي اللكمة ا   .و
س الفريق   .تفضل السيد رئ

شار السيد   :ارك السباعيم املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر االسيد   ن،ان الوز
ر احملرتم،   السيد الوز

سجيل بع مك نود يف الفريق احلريك  ال مع جوا ض املالحظات تفا
ات ذات الص قرتا ٔن خيصص  حول هذا او متىن  ي كنا  ملوضوع ا

ح ب "ر الشباب وْ َ  الف ُ  "ا س  ال"ور الشباب ول   ."رفع ا
ر ،ٔوال ٔمهية إالدارات التابعة لمك يف  ،السيد الوز لينا مجيعا  ال خيفى 

  .احلكومة تزنيل سياسات ورامج اسرتاتيجيات
ٔن تغيري هيلك ،من هذا املنطلقو  لق ارتبااك واحضا ةنعترب   ،الوزارة 

ضة،  خصوصا يف توزيع الهيالك إالدارية بني قطاع الشباب والر
ىل م  ٔيضا  ة  ت وإالشاكلية مطرو ر ستوى املندوبيات إالقلميية واملد

ٔفق الفصل بني ما  ،اجلهوية لزمن التمنوي يف  ب هدرا  س قطاع لمما 
ع ٕاىل وزارة  ري مق ري مفهوم و شلك  ل  ضة املر الشباب وما لقطاع الر

  ؛التعلمي
مي نيا، لوضعية ا ،و اعتبارا  ة لبالد شلك فهيا الشباب  غراف اليت 

مة ة بني  ٕاذ ،سبة  ة املرتاو من % 34سنة حوايل  35و 15متثل الف
مليون تقريبا شاب وشابة، وفق إالحصائيات الرمسية  12ٔي  ،الساكنة
  .2018لسنة 

ائقا يف طريق و  راهاهتا وٕالشاكليهتا اليت حتول  ٔمهيهتا وٕال استحضارا 
ة اليت يعرفها املغرب ينام عي يف ا ج صادي و ق ا  د يف نؤك ،اندما

ىل رضورة بلورة سياسالفريق احلر اكم ومالمئة يك  ينة وم ة م ة معوم
دجمة اصة  ،وم س يف ٕاطار رؤية بعيدة املدى  لشباب، وهو ما ال 
ٔسف ر احملرتم ،ل مج احلكويم وال يف مرشوع قانون  ،السيد الوز يف الرب

  ؛املالية
ر ،ص مبا سبق وكام تعلمون لثا، اليا ، السيد الوز يتوفر املغرب 

ري مرشف ،دار شباب 650ىل  ستجيب  ويه رمق نعتربه ضعيفا و وال 
رشية لهذه ، النتظارات وتطلعات الشباب ويف ظل غياب املوارد ال

  ..املؤسسة

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

س ى الوقت السيد الرئ هت هت  ،ا شار احملرتم الو ا   .قتى السيد املس
شرتايك لفريق  ٓن    .ٔعطي اللكمة ا

شار احملرتم اليس عبد إال ح   . تفضلرضالسيد املس

شار السيد   :رضعبد إال ح املس
س احملرتم،   السيد الرئ

ران   ،السيدان الوز
ر،   السيد الوز

ي لعبته دور الشباب لفرتات طوي  ور الطالئعي ا نعرف مجيعا ا
ٔط ٔهيل الطفو والشبابمن الزمن املايض يف ت ٕاذ اكنت مؤسسة  ،ري وت

رجع لها ددور الشباب م لمعرفة والتكون والرتبية، واكن  ة  ق رسة حق
ية الفضل يف ٕانتاج خن    .ٕاخل... ب وطنية سياسية وفكرية وف

ىل مستوى واقع هذه  ،اليوم دث عن دور الشباب و وحنن نت
ٔهيل الاملؤسسات  ٔطري والت هتا يف  يتووظائفها يف الت ل تث ٔ دت من  و

متع ٔكرث من صعيد ،ا ىل  شها  ٔصبحت تع ٔوضاع اليت   ،حيز يف النفس ا
ستقطب  ٔن  ٔهنا  ليات التحفزي اليت من ش اد يف توفري  ث هناك نقص  ح

لعمل امجلعوي الل نظام احلاك، الشباب  ي ال وذ من  مة املتبع وا
دمات ذ ن من الشباب ل جودة اتيقدم  نة وافد يف ارتباطه بعدم تقوية 

شط السوسيو لب ،ثقايف امل ٔيضا  ذابة اجلري التحتية  ةويف ارتباطه 
هيك عن ضعف احلاكمة املرتبط بتدبري جمالس دور الشباب  ،لشباب

ج عن ،هبذه الفضاءات م لهذه  همما ي لشباب يف ولو ول  عزوف 
الس مازالت حتمكها ،الفضاءات ٔن هذه ا لية تفرضها الوزارة  ٕاذ  ٔنظمة دا

متع املغريب ،الوصية شهدها ا لتحوالت اليت  متة  ٔ  ،ري  د ٔن م ني  يف 
ة ماسة إ  ىش مع احلاكمة اليوم هبذه املؤسسات هو حبا ىل قوانني ت

  .2011دستور 
ر ،دور الشباب اليوم نقراض ٕاذا ما مل تضع  ،السيد الوز سري حنو 

ارض الوزارة الوصية خ رة هذه املؤسسات ولبناء  طة بدي محلاية ذا
ال ٔج ٔكد  ا م، كام  ه ستحق لك  ة  القادمة من الطفو والشباب كف

ال امل ليه  ته ويؤكد  ٔنه  ،نرصه هللا يف لك خطا ٔوان ٔ و ٓن ا يضا 
متعي مع لتعامل  ٔسايس يف بناء وبلورة املرشوع ا رشيك  الشباب 

ميقراطي  ي نطمح ٕاليه، ا سطري و واحلدايث ا ليه يف  ل جممتعي يعمتد  كفا
ٔصعدة ببالد ىل اكفة ا ة   وهذا يف ،وتدبري وجتويد السياسات العموم

الل البحث عن طرق  ٔىت ٕاال من  رة تطورات  ديدةنظر لن يت ملسا
ات العامة لهذه الفضاءات وتنويع وظائفها ،العرص ٔهيل الب   .مع ت

ر ،مويف اخلتا ل املثال، السيد الوز ىل س ه   ،ستغل الفرصة لن
 ،هللا جيازمك خبري، وضعية دار الثقافة مبدينة الزمامرة املغلقة ملدة سنوات

الق، البناية موجودة جمهزة بطامق معني  ب إال ٓن س وال نعرف حلد ا
ر، ومتىن هاذ اليش دار لنا ٕاحراج ت  لص، السيد الوز د وت وا

متىن مكنتخب يل جيازمك خبري، تني متاك،  دانية، ا رة م د الز ر عند وا د
مك، ٕان شاء هللاو حتوتف    .ها بيد
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ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا لمك السيد املس

ضافة  لو ٕ سمح يل  ىل دار ثقافة الزمامرة اكن موقعي هذا  يشء 
هتا وحصا ري ملعا ذ مدةٔضفت الك   .رها م

ٓن لفريق ملغرب اللكمة ا لشغالني    .حتاد العام 
شارة احملرتمة إاذن تفضلو    .السيدة املس

شار  لالسيد ةاملس ة خور ي   :ة ف
ر ،شكرا ٔجوبتمك القمية ،السيد الوز   .ىل 

د املشاتل اليت سامهت يف  ٔ ٔن دور الشباب شلكت  مفن اجليل 
ٔط طرئ ت ال من الكفاءات وا اضنة هلمٔج ور   ر الوطنية، واكنت ت ا

ي سامه يف ا ،ولجمعيات اليت اكنت حتتضهنم ٔمر ا خنراطهم القوي وهو ا
ٔمةويف تعزز  يف احلياة الوطنية لثوابت اجلامعة ل   .ارتباطهم 

ٔن تلعب دور الشباب ذ  دة سامهت يف  ٔن عوامل  من املؤكد 
ور التارخيي يف ت املهمة الرتبوي ٔن ذ الزمن مل ا رزها  ٔ ة العظمية، ومن 

عي، واك ج الم  ا وال سطوة إال ولوج متزي كن يعرف ثورة التك ن 
ىل  تبثورة امجلعيات واملنظام الوة  ت الوطنية،  ٔحزاب والنقا سلي ا

لمثقف يف الخنراط القوي  ي متزي  احلياة  جس  السياق الثقايف العام ا
هت الوطنية كةورها ٔسئلهتا الشا   .ا و

س هو  ،واليوم ٔمس ل ٔن الزمن مل يعد هو الزمن، وشباب ا حصيح 
ة ٕاىل س هو السياق، ولكن احلا اء  شباب اليوم، والسياق ل ادة ٕاح ٕا

ور ماسة وم ٔمام لت ا سطيح السائدة، و ا ال ٔمام   بالستة 
ىل شبابنا اليوم عي  ج الم  ٔصبح ميارسه إال ي    .ا

ا دور الشباب ال ميكن ومن املؤكد  عن  ن يمت مبعزلٔ ٔن طرح 
لشباب ٔن احلكومة السابقة فشلت يف ٕاخراج السياسة املندجمة   التذكري ب

تاح  ال امل نرصه هللا يف خطابه السايم مبناسبة اف هيا  ا ٕا اليت د
ٔكتور  رشيعية يف  ،  فٕان هذه احلكومة مطالبة 2017السنة ال

  .رساع يف ذ دون ٕابطاءالٕ 

ر،   السيد الوز
ٔصبحت من ٔن دور الشباب اليوم  ري واحض(..حصيح، حصيح   )م 

متعية فعلت  ٔن التحوالت ا ٔبطها الشاب، وحصيح  الهواتف احملمو اليت يت
بتاكر يف  ،يف شبابنا فعلهتا ولكن الوزارة الوصية مدعوة ٕاىل إالبداع و

لته دور الشبابصون هذا الرتاث الشبايب وامجلعوي ا ٔمر  ،ي م وهو ا
ي يتطلب كذ رشوع  لشباب والعمل امجلعوي "ا شاري  س لس  ا

ستورية امه ا ة يف وضع "يف  ة حكوم ، كام يتطلب جرٔة ورس
لشباب دجمة  ٔكد  ،اسرتاتيجية م ا و شغيل كام د ىل التكون وال قامئة 

ةال امل نرصه هللا يف العديد من اخلطب ال    .سام

  .شكراو 

س اجللسة   :السيد رئ
شا   .رة احملرتمةشكرا السيدة املس

ٓن ٔ و  حتاد العام ملقاوالت املغربلعطي اللكمة ا   .فريق 

شار السيد   :ٔمحد الصغري املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر ،شكرا مك ،السيد الوز   .ىل جوا
د  ٔ ىل  ي تلعبه مؤسسة دال خيفى  ور الهام ا ملغرب الشباب  ارا

ٔطري وال  لشبابيف جمال الت عي والثقايف  ج شيط  ر مؤهالهتم  ت واس
ل فضاءاهتا  هنم من خوض جتارب العمل امجلاعي دا راز طاقاهتم، ومتك وٕا
لق اجلو املالمئ لتبادل اخلربات  ٔفاكرمه و ىل التعبري عن  دهتم  ومسا

ٔن هذه املؤس  ري  ارب بني خمتلف رشاحئ الشباب،  سات تعاين من والت
 ٔ لية ا ة وفا ث العديد من املشالك اليت حتد من جنا دوار املنوطة هبا، ح

ىل ال يتوفر  اليا سوى  لشباب 650املغرب  وهو رمق ضعيف  ،دارا 
سبة الشباب من ٕاجامل الساكن لنظر ٕاىل  ري مرشف  وميثل الشباب  ،و

  .من ساكن املغرب% 34سنة حوايل  35و 15ما بني 
الق سنو ه كام توا ور إال املوارد يف ظل غياب ددا من هذه ا

رشية خنراط هبذه املؤسسة زد ،ال دم و  ىل ذ عزوف الشباب عن 
ربوية   .إالميان هبا مكؤسسة 

ر احملرتم،   السيد الوز
لرفع من مستوى جودة  هنوض بدور الشباب وتطورها رهني  ٕان ا

منية الش  لمسامهة يف  ربو و  بابهذه املؤسسات  عيا و ٔطريمه اج ت
ندماج السوسيو ق  صاد لتحق ا  واق متع،  ل ا لشباب دا صادي  اق

مك ٔمل م ر ،ن مك لتطور هذه ،السيد الوز املؤسسات،  يف ٕاطار اسرتاتيجيا
ىل ٕادماج الف رامج التكون هبدف تقوية قدرات  علالعمل  املقاواليت يف 

ك رسيخ قمي روهنم املقاوالالشباب و ى ديت و ٔعامل وروح املبادرة  ة ا
م لك من حتهؤالء الشباب، وهو ما سميك ومه ذن من استقطاب اه

اتية  مالرغبة يف تقوية قدراهت دات  لولوج لسوقا لق و ٔو  الشغل، 
ة و  اسب مع تطلعاهتٕانتاج الل بلورة  مدماتية ت ومؤهالهتم العلمية من 

ة كوي ن ودمع احلس  رامج وورشات  د لمستف ٔهيل ٕاضايف  روم ضامن ت
عي والتضامين ج صاد  ق   .املقاواليت و

حتاد العام ملقاوالت املغرب ر، نعرب عن  ،وحنن يف  السيد الوز
شاراتاستعداد لتقدمي اخلربات  س الالزمة ٕالجناح هذا املرشوع يف  و

هنوض  ل تقوية دور الشباب وا ل اله ٔدوارس امة املرجوة مهنا يف س
رشي لعنرص ال هنوض  لتمنية ،ا ٔساسية    .عتباره رافعة 
ر   .وشكرا السيد الوز
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س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا لمك السيد املس

لشغلٔعطي اللكمة ا حتاد املغريب    .ٓن لفريق 
شارة احملرتمة   .تفضيل السيدة املس

شارة السيدة نة محدا املس   :ينم
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
متع املدين يف  لشباب وا ٔن اكنت دور الشباب القلب النابض  بعد 
لمعرفة  ات كفضاءات  ن ن سنوات السبعينات وال كون النخب ٕا

راز مؤهالت الطفو والشباب ل صقل وٕا ٔ ح من  تقوية و  والتكون والتف
ة ٔسف هذه الف  ،قدراهتم الرتبوية، الثقاف ٔصبحت ل ضية،  ية والر
ت مرتدية ات  ،الفضاءات بنا دران وقا ت العديد مهنا جمرد  ث  ح

الق  ٔن مت ٕا ة بدون مرافق بعد  ٔكرث من  100فار دار شباب من بني 
لموارد  600 ب الضعف العددي  س اليا، وذ  ة  لشباب املتبق دار 

لو  رشية وغياب إالماكنيات املادية وا ٔن دور الشباب ال ة، ذ  ك س
سيري ل اصة  دات  ىل اع ات و  ال تتوفر  لتايل حرمان ف التجهزي، و

ٔطفال والشباب والف ا دماهتاواسعة من ا ستفادة من    .مجلعيات من 
يس يف اخنفاض  ب الرئ رامج التقومي الهيلكي اكنت الس ٔن  حصيح 

عية، ولكن احلكومات امل  ج قدت لٕالرادة السياسية املزيانيات  ة اف تعاق
لطفو والشباب رشية  ،يف العناية  ٔن املوارد ال ل املثال  ىل س ث  ح

ددها  اوز  ىل الشباب ال يت اليا 5000يف الوزارة الوصية   ،موظف 
ي اكن يصل يف هذا العدد ٕاىل حوايل  موظف يف  20.000يف الوقت ا

ات ن   .سنوات ال

ر،   السيد الوز
منيهتا لضامن ال  ر يف بناء قدرات وطاقات الشباب و س حميد عن 

ٔهداف  دة  ٔمم املت ٔكدت ذ خطة ا مشاركهتا يف التمنية املستدامة، كام 
، ومن مت  2030 - 2015التمنية املستدامة  لهيا بالد هتا وصادقت  اليت تب

ي ت ور ا داث احلامسة الٕ  طلع به دور الشباب يبقى من العواملضفا
شود   .التغيري امل

لشغل حتاد املغريب  رية لهذه  ،ٕاننا يف فريق  ٔمهية الك ىل ا ٕاذ نؤكد 
ٔنواع و املؤسسات الرتب ضية يف حامية شبابنا من لك  ة والر ية والثقاف

ان عن الهدر املدريس وٕاعطاهئم فرصا  ٔح الب ا حنراف النامج يف 
ىل ٔهيل هذه  ٔخرى، فٕاننا حنث الوزارة الوصية  عتبار وت ادة  ٕا

ددها رب الرفع من  ملناطق النائية والقروية ،املؤسسات  اصة  من  ،و
  :الل
ات الرتابية ةرشاك -   ؛مع امجلا
لهيا واملؤطر  - ن من وسائل متكني دور الشباب ومتكني املرشفني 

ا احلديثة ولوج   ؛التك
ٔس - اليب التكون تنويع الربامج املعمتدة بدور الشباب وحتديث 

اتية رامج التمنية ا ال    ؛ٕاكد
ىل  - د  متع املدين  جتاربع ة النقابية، وكذا جتربة ا الشب

ل دور الشباب ها وحترر دورها دا   .وٕارشا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس

ع و  ج ة العدا  ٔفراد مجمو د  ٔ ٓن  ية والتمنية ٔعطي اللكمة ا
  .املستدامة

شار احملرتم   .تفضل السيد املس

شار السيد هحم املس ن فق   :مد 
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ىل احليوط،  ر  سولوش السيد الوز سولو راه ما ت ٔ اليوم ٕاىل كنا ت
ش وما  لي يل ما ق ىل املدارس ا ىل احليوط  هنرضو  ٕاىل كنا اليوم 

ش حىت يرت شارن وبعض النواب صاحلي و فهيم كام تيقولو بعض املس
ٔرانب يل يه  ،ا ىل دور الشباب يف هاذ احلا ا ٔحرى هنرضو اليوم  ا ف

  .فهيا
سول ر ،مكواليوم ت ىل دور الشباب،  ،السيد الوز ىل الشباب، 

سول ٔمناطوت ىل ا ل و  مك  ور د ل هاذ ا ل التدبري د ٔمناط د حتديث ا
هتم، وٕاىل كنتوملواالشباب  هترضو بة الشباب ومصاح السيد  ،اليوم 

ر لك  ،الوز ٔ تنقول لمك  ات الرتابية،  ل الرشاكة مع امجلا ىل القضية د
دها يف تدبري  سا ة يه نفسها من  ات حمتا ٔن امجلا ٔمانة  صدق ولك 

  .امرافقه
د وممتاز وممتزي املشاركة ،نعم ٔق ،مع القطاع اخلاص يشء ج ول من و

ٔننا  ىل القطاع اخلاف ن نا ن خص هاذ املنطلق ومن هاذ املنرب  ص حو فعال 
ٔهنم ه لشباب نفسهم  يل يو ونعطيو املبادرة  هاذ إالدارات وهاذ  رودما ا

كون واحضة ،املرافق ر حتمالت  ٔهداف  ،ولكن بدفا قة ب رشوط دق
ك يل  ٔهداف ا ةواحضة، هاذ ا ٔهدافها السام حنافظو  نأن  ٔوال، ،ون من 

ة، الظاهرة اليوم  ة من الظواهر املش مو د ا لنا اليوم وا ىل الشباب د
ٔصبحت اليوم تيعرفها يل  شة ا ل الش ل إالدمان، الظاهرة د الشوارع  د

لنا اء د ٔح د الشلك فضيع وبدات وا رش بوا رش اكلنار يف  ،ت تن
ل الطال ل الطالق، د ق الناس تيزتوجو اليوم الهشمي، الظاهرة اليوم د

ل دور  عية دا ٔقسام اج دا شهرن تيطلقو، واش ما خصناش  بعد 
ٔرس عاجلة هاذالشباب مل بة ا   ؟الظواهر وموا

سولمك ر ،كنت كذ بغيت  ا اليوم ٔوال،  ..ىل، السيد الوز اح
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ل  ٔسس د ىل  ٔسس ملواهنرضو  امات و ٔننا نوضعو د صاد،  بة ق
صاد، وتن يد ق ٔ لت ه ٔ فكرو  كوش ف يل ما  صاد ا ىل اق ننا نتلكمو 

المة  ىل  هنرضو اليوم  ه قمية مضافة، ٕاىل  كون ف صاد  صنع "الريع، اق
رهناش "يف املغرب كون ، ما  المة دا  دي "عند  ٔ صنع يف املغرب وب

يل  ،"مغربية شابة روخص وهذا هو املفارقة ا   .نا ند
ادي خن ،اليوم كون فهيا  ،نا خنلقو هاذ الرثوةخص لقو الرثوة ٕاىل كنا  و

هلم كام  ب د ه مجيع الشباب النص ادل يلقاو ف د النوع من التوزيع  وا
مت  ات ا ه مجيع الف لهاتلقى ف   .عية احلق د

سولمك ،اليوم ل هاذ املرافق وهاذ  ،ادي  ور د ىل ا ر،  السيد الوز
د  ل لظاهرة اااملؤسسات يف حماربة وا ل الهجرة د يل يه ظاهرة د

ة ويف  ىل هاذ الف ٔدمغة الشابة اليوم، املغرب تيخرس مال جوفو  خر ٓ اا
ٔخرىبتيلقى    .ٔهنا هاجرت ٕاىل مواقع 
ر ،كذ ٔشنو يه ،السيد الوز ىل  سولمك  رضو اليوم هن ،بغيت 

ىل القانون املايل،  ىل مج و ٔشنو يه النظرة ٔ الرب شوف   بغيت 
ل لمك،  ،مكد لمك، اخلطة د ه د لشباب  إالسرتاتيجيةالتو م  لاله

لشباب، هرض ميل تنقراو قانون املالية لكه  ة  ٕالعطاء حتفزيات رضي
سهتداف  ىل  اتهيرض  ة من الف ٔرس، املقاوالت :مو ولكن ما  ،ا

شجع  ٔن  ٔنه  يل من ش ايئ ا ٔو تدبري ج ٔو حتفزي  افز  ن حىت يش  اك
ةا ن مجمو   ..لشباب وبطبيعة احلال اك

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ل يف ٕاطار سلس  د ٓخر م ٓن  ل ال ٔعطي اللكمة ا بات د تعق
شارن احملرتمني   .السادة املس

ملغرب لشغل    .اللكمة لالحتاد الوطين 

شار السيد   :السطي ا املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
صار شديد ب راك  ،خ ٔمور يف التعق لهيا يف اجلواب ابعض ا وبيت 

  .د
ر ،ٔعتقد وية نتوما عندمكا ،السيد الوز لبية  ٔ ة و لبية حكوم ٔ  

اتٔ و  لب امجلا ٔ التايل ٕاماكنية التعاون مع بعضمك  ،لبية ٕاقلميية وعندمك  ف
ة مك ،ممك ظر م التايل ن ر، قضية السيد ال ،ف  ،مج املعطياتمن وز

ر لها مايش  ،السيد الوز ة الهندسة د سلمها امجلا ٔن دور الشباب ت هو 
ات ضيقة، ما ل دار الشباب، قا ش د ات  ،)l’amphi( اكي قا

ٓخره، ات ٕاىل  ٔول ج   .هذا املشلك ا
ل املنح رتيه هو القضية د ش هخص  ،املشلك الثاين راك ذ م املنح 

ر  سيطة وراهو يد ل املثال كذ بو ٔمور  ىل س رت    ..ذ
ٔمر الثاين هو اخلصاص رشية يف ا السيد  ، امسح يلٔ  ،املوارد ال

ر رة عندها عون  ،الوز ت املد ار الشباب لق ت  ٔ مش ٔسبوع  هاذ ا
ة فقطا رةتش غ ٓ  ،طيهنا امجلا نة هاذ املد ر مسك غتقابل امجلعيات ؟ د

شط يف دار الشبابيمجع  35وعندها  يل ممكن ت ل ، ة ا عندمك اخلرجيني د
السيد  ،لك سنة عندمه البطا، و مشو الش ما توظفوه ،املعهد الوطين

ر    ؟الوز
رشية،  البد ما ن  ،ٔيضا ل املوارد ال ساش هاذ اجلانب هو اجلانب د

ل القطاع  ،مك هتالو فهيمخصهاذ الناس  هتالو فهيم، خص املوظفني د
ٔسايس ما عندمهشهم نخص  ادل، النظام ا ٔسايس  ما و حشال ه، ظام 

ٔخرىتي ات  ىل غرار قطا ليه    .غوتو 
ٔمر الثاين اصب املسؤولية  :ا ة خصم والزناهة  كون فهيا الشفاف

ميقراطيةو  ل  ،ا ملواصفات د ر ٕاقلميي  د املد الش؟ ٕاىل مىش لنا وا
ادي يعطي حمال واش  "صاحيب ك"ٕاىل مىش  ،ادي خيدم ،الزناهة 

ىل  ،خيدم ر  ٔمور ه ،وسري "ك صاحيب"ادي حىت هو يد ذي افهاذ ا
ابعة   .كذ خصها م

ات ،ٔيضا هلم مك تفكوخص ،عندمه مشالكهم يف الرتق ات د  ،هلم الرتق
ن ليت حصيح مز ت استق  ،كون حوار قطاعي معهم خصولكن  ،النقا
ر لوسس وعندو الضو ٔ كون مم ،السيد الوز   .ابط د

ٔخرى هو امجلعيات اجلادة ل  ،مث القضية ا د العدد د ن وا اك
ادة ٔفاكر  يل عندها مشاريع وعندها  يل خص  ،امجلعيات ا ذ بيدها ها ا

لهيا و  ،ويوفر لها إالماكنيات لهيا البابسمايش يضيق    .د 
نتقالية ٓخر هو ف خيص احلركة  ٔمر ا  ،مضبوطة ما عندمكش ،ا

قن اك يل تي قلش لا يل ما تي ن ا مث  ..كذ خصفهاذ اليش هذا  ،اك
ية ميل تيكون دار الشباب ٕاىل اكن السكن رمبا  توفري إالماكنيات السك

رد البال ادي  سكن  ٔو احلارس يلقى فني  وٕاال تتويل دار  ،العون 
ت ٕاما  لحيوا ٓخره ٕاما ..ٕامااكرى لسالشباب مرتع ٕاما    .ٕاىل 

ر ميل متالسيد الو  ني  ،يشوز شة،  ني  لزمامرة شوف  ميل توصل 
ت   و ة ٕاىل عناية من كذ شة يف  ا اكينة دار الشباب مغلقة يف 

ردعن   .مك السيد الوز
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .احملرتم شكرا لمك السيد املس
ني   ٔدراك وشوف الزمامرة و يل  ،املغرب ماشة وما  امحلد  ا

اصةش ٔن الثقايف  ،اسع وتيحتاج عناية  يل خصوصا هاذ الش والشبايب ا
ٔسف   .ٔمهل مؤخرا ل

ر ل ا ،السيد الوز بات د ىل التعق ات والفرق هل لمك من رد  مو
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  الربملانية؟
لمنصة تفضلو ر    .السيد الوز

ر  السيد   :والثقافة والتواصل الشبابوز
س ٔخرى السيد الرئ   .شكرا مرة 

ق ٔن هاذ يف احلق فقني ب فامهني وم ٔن كنا م دا  دا  دا  ٔ سعيد  ة 
ليه لكناخص القطاع  ش ،نا نتعاونو اد ش ما   ،به هنضو نقدرو ٕاىل ما تعاو

ٔن بدون كونو واحضني يف هاذ النقطة،  ٔ ..ش    ..الصوت مايش 

س اجللسة   :السيد رئ
ل إالخوان الصوت، الصوت عند السيد  )la régie( إالخوان د

ر   .الوز

ر الشباب والثقافة والتواصل السيد   :وز
ات ضوهننا لكنا نتعاونو ٕاىل بغينا جنحو وخص قلت لمك   ،هباذ القطا

ري لكهم  ،قطاع الشباب، الثقافة وكذ قطاع التواصل ٔ ٔهنم يف ا
ربطها بدار الثقافة ىل دار الشباب امسحو ليا  لكمو   ،مرتبطني، واليوم ت

ىل دار الثقافةنفس املالح ٔهنا   .ظات 
ة ٔن مجمو ىل  لكم  مك ت ل البعض م املناطق ما فهيمش دور  د

ٔن دور الشباب اكينة ٓخر تيقول ليا ب اشا م وم الشباب والبعض ا و  ،ف
ها  ة در ا ٔول  ٔوال،  د املشلك، املشلك مع رايس  ٔ عندي وا راه 

ال امل هللا ينرصو هو بغي  ا من طرف  ٔشنفاش مت تعي و نا نعرفو 
يل م و ه الش م سما هاذ دور الشباب ا ن و ٔشنو هسدود ن؟  ما و دود

هلم؟   إالشاكليات د
يل  دي ا روه لكنا يف خص الت هو هاذ دور الشباب لكهم  2022نا ند

الني وكونو يل الشباب ) des programmes( عندمه كونو   غيويلا
ٔن املشلك مايش يف  ىل هذيك دار الشباب،  وال يف  إاللكرتونيكيقلب 

ٔن دار الشباب ها يه حملو واكينة ولكن (digital) هاذ اليش ، املشلك 
يل الشاب تيويل رامج ا رو لها  د، خصنا ند هتم حىت وا ىل ت  ما  يقلب 

ٔن راه ل ب س ٔ ت ش ) 3la CGEM( هذيك دار الشباب،  مستعدة 
ل دار الشباب مج احلكويم يف هاذ اليش د  حنتاج يادٔننا  ،تدمع الرب

)la CGEM(  كونٔن طقة، يف لك ٕاقلمي  ٔن يف لك م  un( الفكرة 
parrain(،  ش ادي خيدم معنا يف هذوك دور الشباب  يل  د ا يش وا

يل بغاو هيمتوي رو املقاوالت وا يل بغاو يد  le( ـب دمع هذوك الشباب ا
monde privé(  ،امل د ٔنه هذا  يل ميكن الوا  الهخترج و الهامل ا

لو ما يفهمش  دغي ور ة،بدا احلياة د ل النقابة ..وا ور د  la( ٔعتقد ا
citoyenne ( يه ٔ يل تنعرف  ش  خصا كذ متارس معنا هاذ املهام 

ٔن ٕاذا يوليو  دو  يف ما و حىت ه (des nouveaux patrons)سا

                                                 
3 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 

س فداملناطق لكها  ااململكة ل ط وا   .البيضاء رقط ما بني الر
ىل إالرادة السياسية ،اكينةة إالرادة السياسي لكم  إالرادة  ؟شكون 

ا لو ما اك ٔن اح ش االٕ السياسية اكينة،  ش نتلكم ن رادة السياسية ما جن
يل غنعرض ومنيش حباليت، اكينة هناك  ذاكمك اليوم، جني نعرض مع اليش ا

 ٔ ٔن  ابيٕارادة سياسية  نت ر امحل  هنبط الشباب تيقول ة و فاش تند
ا من هاذ اليش  واك واك رو ،ٔعباد هللا، عي ري  د لنا يش بالصة 

فسو فهيا   .)? d’accord( ش ن
يل تيعانو مهنا الشباب  لكمنا كرث من ٔ واليوم املشالك ا يل  هاذ اليش ا

  .ليه اليوم
يل عندمه  ن بعض الشباب اليوم، بعض العائالت ا مخسة  5ٔو  6اك

ٔطفال د ل  3ل ا ل البنات، اد عسو  2راري وجوج د بنات ميل ت
ليل  ٔن ما عندمهش فني ينعسو راري تيخرجوايف ا ي  ،لزنقة  الش ق

ىل  يل ت لكمت  ل دار الشباب ا ، هنا 7وال  6وال  5د مع ساملنطق د
ت كذ يعاونخص  ش ونا نتعاونو لكنا، النقا د امل  رونفك  هنجية ويف وا

ل ا  12ـل 6نا حنلو دار الشباب من خص  ٕاىلديدة و  دة و  ليلد الو
ٔطرو هبا هاذ الفكرة يل غن لطبع الطرق ا ال ٔن  ،صباح حنلوها ونلقاو 

ٔ عندي دار الشباب م  يق، ال الالشباب تيدورو يف و  دودةسيعقل  ز
ت  2021نا خص راه  !يعقل نا نا لك خص ها الشباب و و كثرية تيواحتد

ت  د و وحناولونفهمو هاذ الت ل القرن  نتواج ت د د ما  21مع هاذ الت
  .روعند ما ند

برية  يل عندمه قدرات  يل عندمه مواهب وا لشباب ا سبة  ل
ٔرض الوطن، نعم عندمك احلق، عندمك احلق و  ارج  ميشيو  ٔ خص و نا هنا 

حكومة  دار اعتقد مايش دور ٔن هاذ نا نفكر خص الشباب ولكن  و ب
ٔرض الوطن  ارج  يل مطلوبة  املواهب، هاذ القدرات، هاذ الطاقات ا

ٔو ٕاطارات د إالطار، ٕاطارات قانونية  خنلقو هلم فرص  يعين.. نعطيوها وا
مثرو س هلم يف بالدمه ش    .هاذ القدرات د

ا بغينا تتعرفو ..واليوم سمى  فلهذا اح ن اليوم ما  ) le gaming(اك
ه) le gaming( هاذ د ف ٔلعاب، هذا راه ) le jeux vidéo( وا ل ا د

ل املاليري،  ىل املاليري د لكمو  ويل ت ىل الصعيد ا د السوق  وا
د  كون وا ادي  مثر يف هاذ اليش وهنا  س ادي  لنا  القطاع د

يل غتنخرط فهيا دار الشباب لكمنا  يشال ذاك ،سرتاتيجية ا الش 
ىل ي  دا احلكومة فاش غتبلور هاذ ) les incubateurs( ق ش 

تصني يف هاذ امليدان مج تلقى هاذ الشباب ا ة ، الرب ٔن مجمو ارف   ٔ و
ن شارن راه تيفهمو مز ل املس ن  د ابد كيف هاذ املياد   ؟ٔيس 

كون هنا ٔن  دم لراسو ..فالبد  دو  زيد ما  ٕاىل القطاع بو ش  اد
ٔوال القدام، ٕاىل تعاونت مع ام احلكويمه  س وكذ  ،حلكومة يف ٕاطار 

اح  اح مشرتك، هاذ الن د الن ات واجلهات غيكون وا ت وامجلا النقا
ٔ وال د يل  يل ل مايش د د ا ل اجليل الصا اح د احلكومة، هاذ الن
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ش جنهتدو ا  ة  تيطلب م ق لول حق لوونعطيوه  لوقت د هتمت  يل    .ا
ل ٔ وامسحو ليا  هتا  ا يل  ضة إالشاكلية ا لشباب والر يل  ،سبة  ا

ل ذ ختاذ من طرف هاالقطاع هذا قرار ا هاذ اهيتيعا احلكومة اجلديدة ودا
س فقط كقرار حكويم  le nouveau( ا منكذ هذا قرار  ،ل

model de développement(  ٔنه يل طالب  اكن من إالجراءات ا
ضة ا ل الر الش دار هاذ  يشال ملدرسية ذاكغتويل ذاك املفهوم د

ٔن هاذ التقسمي  دهتم ب ت وا لست مع النقا ٔ فاش  التقدمي، لكن اليوم 
ت رشاك النقا ٕ   .غمييش 

يل أ هٔوال،  يل خص ذي الرتبية د يار لهاذ املوظفني ا خ نا نعطيو 
يل بغى مييش  ،عند يف القطاع ٓنذاكا لشباب،  يل بغى مييش  ضة وا  لر

ٔو العكس حصيح لشباب  زاف  د العدد  د املشلك وا نا وا ذيك  ،ٕاىل لق
شوفو ة  ٔمورية يفاش السا رو هاذ امل يار  ،ند خ ٔوال نعطيو  ولكن 

ضة يف  لر يل بغى مييش  لشباب ا يل بغى مييش  لهاذ املوظفني واش ا
ت سيق التام مع النقا دامني يف ،ٕاطار الت يل   وهذي يه السياسة ا

ة غنعاجلانو ، و قطاع الشباب ا ٔن لك  شويةو دمك ب شوية    .ها 
ل التوظيف وذاك لمشالك د سبة  ل ال ل  ،"ك صاحيب"يش د

رة  لقاء مع السيدة الوز د ا ل ما جني لهنا ودرت وا قة ق هذا يف احلق
ٔستاذة غيثة ل م ا يل عندها هاذ اليش د وطلبت مهنا  (digital)زور، ا

ح ديد هاذ  ،كومةنفكرو  قرتاح  د  رو وا ما  )concours(ند
ر  دام ) concours( ما يبقاش) l’ordinateur( مه يفويبقاوش يد

لجينة يكذه  ك) l’ordinateur( قدام) (concours écritو ا
)l’ordinateur (ي   ؟تغشو فما عندك 

ش ما يبقاش  ر تيجياكع ٔخو  وتيجيب  هاذ النقاش حول الوز
لو وال ح الناس ٔسيدي  ،سيايس وال حتالف سيايس زبد

)l’ordinateur(.. ٓناه نا حلد ا يل لق ة ا ٕاىل عندمك يش  ،ذي يه الشفاف
يل نقدرو ديدة ا ا ٔفاكر  ن يف هاذ  ،نطورو فهيا هاذ العملية مرح اد ا  اح

اولو ،النقطة ش ما نبقاوش غن رو هبا  قة  ند يل حق  سمعو يش حواجي ا

ٔ ما تنفهمه ٔ اكع،  سمع اله شديت القطاع،  الهش  سم هللا وت قلنا 
ا ما خفبارش  د هذا واح ت ووا شوف بعض البيا داكع ت ن وا  ٔن اك

)le concours (سول ،يف القطاع   الش؟ ؟يفاش اد ت
ا نتف ٔسيدي اح ا قلنا   la)لرمقنة هاذ  داو هاذ إالشاكلية وغندوزوااح

problématique des concours)  وما يبقاش اكع ٕاشاكل، ما يبقاش
ت فالن وال فالن لجينة هذو وجتي هذيك ةجيي يقول  عي حصاب ا ا

ر وال  راحصاب االوز حىت عندي  ٔ ما بقاش هاذ إالشاكل،  ،حصاب الوز
ولكن  ،واما تيعيطو ليا وتيقولو يل عفاك و حصايب حىت هاو  يئٔصدقا ٔ

يل واحض، ال ما مي  ش عند اجلواب د د 300و بالصة 30ك راه لكهم  ،وا
دا  30وميكن هاذ  ،مغاربة هذوك يل غينجحو  حصايب ما ايوليو غ ا

اش ن عرف   .ٔشنو اك
يل  ،وش يبقىخصهاذ إالشاكل ما  ة هو ا ا سهتل يش  يل  ا

ذها  ذن هللإان شاء هللا غيا زاف وامسحو ليا وامسحو ،ٕ ٔ غنخمت  ،ليا 
يلبب  ال عض اللكامت ا الل   امل هللا ينرصواو يف خطاب 

لو  ني قالثورة امل يف اخلطاب د سع سنوات  ل   عندما: "والشعب ق
ل، ،نتطرق ملوضوع الشباب ٓفاق املستق ت احلارض و ستحرض حتد  فٕاننا 
ل  يل لك ما يلزم من الزناهة يتطلب واحلديث عن املستق فضال عن الت

ٓفاقه، رشاف  داد شبابنا لغد  الفكرية الس ٕ وضع اسرتاتيجيات كف 
ال امل ،"ٔفضل م  ى  هت   .ا

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل مسامهته القمية معنا يف هذه اجللسة ٕاذن، شكرا  ر    .لسيد الوز
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