


هيل…
ٔ
هيلفتا
ٔ
  فيفي  والفعالوالفعال  إاليجابيإاليجابي  وانخراطهوانخراطه  المغربيالمغربي  الشبابالشباب  فتا

هم  منمن  يعديعد  الوطنيةالوطنية  الحياةالحياة
ٔ
هما
ٔ
  ..رفعهارفعها  يتعينيتعين  التيالتي  التحدياتالتحديات  ا

كدنا  وقدوقد
ٔ
كدناا
ٔ
كـثر  ا

ٔ
كـثرا
ٔ
  20122012  غشتغشت  2020    خطابخطاب  فيفي  والسيماوالسيما  مرةمرة  منمن  ا

  مقتطف من الخطاب الملكي السامي لصاحب الجاللة الملكمقتطف من الخطاب الملكي السامي لصاحب الجاللة الملك

كدنا  وقدوقد
ٔ
كدناا
ٔ
كـثر  ا

ٔ
كـثرا
ٔ
  20122012  غشتغشت  2020    خطابخطاب  فيفي  والسيماوالسيما  مرةمرة  منمن  ا

ن
ٔ
نبا
ٔ
  كمحرككمحرك  اعتبارهاعتباره  ويجبويجب  الحقيقيةالحقيقية  ثروتناثروتنا  هوهو  الشبابالشباب  با

مام  كعائقكعائق  وليسوليس  للتنميةللتنمية
ٔ
ماما
ٔ
……تحقيقهاتحقيقها  ا

  مقتطف من الخطاب الملكي السامي لصاحب الجاللة الملكمقتطف من الخطاب الملكي السامي لصاحب الجاللة الملك

  دمحم السادس نصره هللا وايده، بمناسبة افتتاح الدورة دمحم السادس نصره هللا وايده، بمناسبة افتتاح الدورة   

ولى 
ٔ
ولى اال
ٔ
20182018--20172017من السنة التشريعية من السنة التشريعية اال   



 وإدماجه الذاتية التنمية وط من وتمكينه الشباب بوضعية رتقاءاال يشكل

 الوطنية المبادرة ورش   محوريا  دفا  واالجتما  االقتصادي همحيط  

ية للتنمية ية للتنمية هن السادس دمحم الملك الجاللة صاحب انطالقته أع الذي الب  هن السادس دمحم الملك الجاللة صاحب انطالقته أع الذي الب

  ال المشاريع احتلت حيث ،2005 ماي 18 بتاريخ السا  خطابه   

 بع  أخذا  أصيلة- طنجة عمالة لدىاألولويات صدارة الفئة ذه تستهدف

انات االعتبار  مت حيث الشباب، بعن  المرتبطة الر  الظروف توف    سا

 طريق عن قدراته ودعم تقوية خالل من االجتما  محيطه   إلدماجه المالئمة طريق عن قدراته ودعم تقوية خالل من االجتما  محيطه   إلدماجه المالئمة

لة وفضاءات بنيات توف  به وصقل والتكوين للتأط  مؤ  مختلف   موا

بوية المجاالت  فيهية والثقافية ال   وتعزيز  تهشخصي تنميةل والرياضية وال

.تهاكفاء



داف تحقيق وبغية اإلطار  ذا  و       عمالة قامت ،المسطرة األ

 ما  السيما  مختلفة قطاعات مت مشاريع عدة بتمويل أصيلة-طنجة ما  السيما  مختلفة قطاعات مت مشاريع عدة بتمويل أصيلة-طنجة

 والقطاع الرياضة قطاع الشباب، قدرات ودعم التكوين قطاع يخص

 .الثقا 

 المشاريع حصيلة حول موجزة معطيات ي  ما    ونستعرض

ية للتنمية الوطنية المبادرة إطار    الممولة ية للتنمية الوطنية المبادرة إطار    الممولة مختلف    الب  مختلف    الب

ك  مع القطاعات  بصور  مرفوقة شباببال المتعلقة المشاريع ع ال

 .المشاريع تلك من النماذج لبعض



مساهمة الشركاء

)بالدرهم(

مساهمة المبادرة

)بالدرهم(

  المبلغ اإلجمالي

)بالدرهم(

عدد 

المشاريع

82 231 335 730 899 522 813 130 857 686

 :  المشاريع  طور اإلنجاز 

74 (11%)

 :المشاريع المنجزة 

  612 )% 89(



)بالدرهم( مساهمة المبادرة عدد المشاريع )بالدرهم( مساهمة المبادرةالقطاع عدد المشاريع القطاع

112 245 182 194 التعليم
43 115 639 48 الصحة

104 302 519 115 الرياضة
104 951 000 121 التكوين
126 141 670 61 القطاع االجتماعي
120 110 421 71 األنشطة المدرة للدخل
98 583 695 33 البنية التحتية
21 449 396 43 الثقافة واألنشطة الموازية

730 899 522 686 المجموع



15% 14% 14%
17% 16%15%

6%

14% 14% 13%

3%

التعليم الصحة الرياضة التكوين القطاع 
االجتماعي

األنشطة 
المدرة للدخل

البنية التحتية الثقافة 
االجتماعيواألنشطة  المدرة للدخل واألنشطة 
الموازية

موزعة حسب القطاعات  المبادرة نسب مساهمة 



)بالدرهم( مساهمة المبادرة عدد المشاريع القطاع

104 302 519 115 الرياضة

103 045 961 106 التكوين ودعم قدرات الشباب

21 449 396 43 الثقافة

228 797 876 264 المجموع



32%32%

68%

بالشباب الخاصة المشاريع 
المبادرة مشاريع باقي المبادرة مشاريع باقي

نسبة المشاريع المخصصة للشباب مقارنة مع إجمالي المشاريع المنجزة





 ومشاريع برامج   أولوية من الشباب عن  يشكله لما  اعتبارا 

ية، الب

 

ية، للتنمية الوطنية المبادرة  بالتكوين منها  يتعلق ما  خاصة الب

ب وصقل القدرات ودعم  عرفت فقد  المجاالت، مختلف   الموا

ة  من العديد  وإنجاز  برمجة  2017و 2005 ب  ما  الممتدة الف

 تم للمبادرة  الثانية المرحلة خالل أنه علما  المجال، ذا    المشاريع تم للمبادرة  الثانية المرحلة خالل أنه علما  المجال، ذا    المشاريع

ى طنجة  برنامج توجهات مع انسجاما  مهيكلة مشاريع إنجاز   .الك
 



مجة المشاريع تقديم ويمكن  قطاع   )106( والمنجزة الم

 :التا  الشكل ع القدرات ودعم التكوين :التا  الشكل ع القدرات ودعم التكوين

13  الشباب؛ قدرات لدعم مركزا 

10  بية مراكز  ؛النسوي للعن والتكوين لل

3  دور الطالبة ودار للفتاة؛ 

14  وع خاص بتجه دور الشباب ودور االستقبال؛ وع خاص بتجه دور الشباب ودور االستقبال؛  14 م  م

59 وع خاص بتجه ورشات التكوين لفائدة الشباب؛  م

7  تجه نوادي نسويةمشاريع. 



ودعم القدراتودعم القدرات  نماذج من مراكز التكويننماذج من مراكز التكوين



  إنجاز وتجه مركز إنجاز وتجه مركز إنجاز وتجه مركز إنجاز وتجه مركز 
      مسنانةمسنانةخدمات الشباب ب خدمات الشباب ب 















إنجاز وتجه مركز التكوين وتنمية إنجاز وتجه مركز التكوين وتنمية إنجاز وتجه مركز التكوين وتنمية إنجاز وتجه مركز التكوين وتنمية 
  قدرات الشباب ب أرض الدولةقدرات الشباب ب أرض الدولة

















إنجاز وتجه مركز خدمات الشباب إنجاز وتجه مركز خدمات الشباب 
  المجمع الحس المجمع الحس   --ابن توزينابن توزين



























 في السيما الرياضية المواهب عن والتنقيب الشباب لتأطير الرياضية التحتية البنيات تعزيز بغية
:مشاريع عدة وإنجاز برمجة تمت الجماعية، األلعاب مجال

7 ؛)11( القدم لكرة ملعبا     

46 7( المصغرة القدم لكرة ملعبا(؛  46 المصغرة القدم لكرة ملعبا )؛)7  

واحدة؛ قاعة بناء في والمساهمةمغطاة قاعتين

7 السلة؛ لكرة مالعب

3 الرياضات؛ متعدد مالعب

الرياضيين؛ لنقل صغيرة حافلة11 اقتناء

16 الرياضية؛ الجمعيات نوادي لتجهيز مشروع

13 والترفيه؛ للرياضة فضاءات  لتهييئ مشروع 13 والترفيه؛ للرياضة فضاءات  لتهييئ مشروع

التعليمية المؤسسات من بمجموعة القرب مالعب 9 إنجاز.     

 التنشيط مجال في دينامية خلق في المقتناة والتجهيزات الرياضية التحتية البنيات هذه ساهمت وقد
 منها نذكر الرياضية، واألنشطة التظاهرات من عدد تنظيم خالل من وذلك طنجة، بمدينة الرياضي
.السنة هذه الثالثة نسختها بلغت والتي ”األبطال طنجة – الكبرى طنجة“ لدوري الرائدة التجربة



نماذج من البنيات الرياضية المنجزةنماذج من البنيات الرياضية المنجزة



  إنجاز وتجه مالعب رياضية إنجاز وتجه مالعب رياضية 
  الباليةالبالية  طنجةطنجةب ب 

















  بثانوية بثانوية     رياض رياض إنجاز ملعب إنجاز ملعب   بثانوية بثانوية     رياض رياض إنجاز ملعب إنجاز ملعب 
اإلمام الغزا ب المجداإلمام الغزا ب المجد

    









الزرزورالزرزورملعب كرة القدم بخندق ملعب كرة القدم بخندق 









السانيةالسانيةملعب كرة القدم ب ملعب كرة القدم ب 











حافالت لنقل الرياضي حافالت لنقل الرياضي 









ات البنيات لتوف  منها  سعيا  وكذا  الثقا  بالقطاع للنهوض األساسية والتجه
 مجموعة أصيلة- طنجة عمالة وبرمجت أنجزت الشباب، لفائدة الموازية األنشطة

 :منها نذكر المجال ذا     المشاريع من
 

القديمة؛ بالمدينة كنون   عبد  الثقا  المركز  وتجه  تهيئة القديمة؛ بالمدينة كنون   عبد  الثقا  المركز  وتجه  تهيئة 
مة  القديمة؛ بالمدينة الحجوي برج الثقا  المركز  تهيئة   المسا

 

 ؛والسوا  مكادة ب  الجماعيت  المكتبت  تجه
باستور؛ بشارعكنون   عبد  مكتبة تهيئة   
التعليمية المؤسسات بمختلف  الوسائط متعددة قاعة 20 تجه  أو  إحداث 

   أصيلة؛- طنجة لعمالة التابعة   أصيلة؛- طنجة لعمالة التابعة
 الموسيقية؛ واآلالت بالمعدات موسيقية جمعيات 6 تجه 
 ثقافية؛ جمعيات 9 تجه 
 ؛)اإلنجاز طور   ( األندلسية الموسي  معهد 
 اإلنجاز طور   ( للقرب مكتبت(. 

 



نماذج المشاريع المتعلقة بالقطاع نماذج المشاريع المتعلقة بالقطاع 
الثقا واألنشطة الموازيةالثقا واألنشطة الموازية



  المركز الثقا عبد  كنونالمركز الثقا عبد  كنون

















قاعة متعددة الوسائط بثانوية قاعة متعددة الوسائط بثانوية 
  الشفشاو الشفشاو   عبدعبد













بية ع البيئة بالثانوية بية ع البيئة بالثانويةمركز ال بية ع البيئة بالثانويةمركز ال بية ع البيئة بالثانويةمركز ال   مركز ال
  اإلعدادية عمر بن عبد العزيزاإلعدادية عمر بن عبد العزيز















  الوكي الوكي نادي موالي أحمد نادي موالي أحمد 










