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مراكز االستقبال
في خدمة الشباب
مراكز االستقبال مإسسات تابعة لوزارة الشباب و الرٌاضة معدة الستقبال وفود الشباب
الوطنٌة واألجنبٌة المنظمة والمإطرة أثناء مزاولتها لمختلف األنشطة التربوٌة والثقافٌة
والرٌاضٌة ...الخ.
-

رحالت ثقافٌة سٌاحٌة
تدارٌب تكوٌنٌة
أٌام دراسٌة
لقاءات شبابٌة
تربصات رٌاضٌة
مإتمرات.

جميع مراكز االستقبال لوزارة الشباب و الرياضة والبالغ عددها  33مركزا موضوعة
رهن إشارة الشباب الوطني والدولي الراغبين في استعمالها واإلقامة بها في إطار
مجموعات منظمة ومهيكلة.
الطاقة االستٌعابٌة اإلجمالٌة لهذه المراكز تصل إلى حوالً  1624سرٌرا ٌتردد علٌها
سنوٌا قرابة  20.000مستفٌد سنوٌا .وهً مإسسات مفتوحة فً وجه الشباب طٌلة السنة،
تقدم مجموعة من الخدمات بؤثمنة مناسبة (اإلقامة –التغذٌة–فضاءات جماعٌة خاصة
بالتنشٌط والتكوٌن ( :
اإلقامة  :فً غرف من  3-2أو  4أفرشة مع تواجد مرافق صحٌة بالطابق الخاص بالمبٌت
.
التغذية  :تقدم  3وجبات فً الٌوم مع استراحة شاي وقهوة باإلضافة إلى الوجبات الباردة و
كذلك وجبات عند الطلب.
الفضاءات المتواجدة داخل هذه المؤسسات  :قاعة االستقبال ،اإلقامة ،قاعة االجتماعات،
األنشطة واالنترنٌت.
كما تنظم مجموعة من األنشطة األخرى ذات الطابع التربوي بطلب من بعض الجمعٌات،
أفالم فٌدٌو عن المنطقة ،اكتشاف الوسط الطبٌعً للمنطقة ،زٌارة المآثر التارٌخٌة
والسٌاحٌة ،زٌارة المتاحف والمعارض ،لقاءات مع الشباب المغربً واألجنبً المقٌم
بالمإسسة ،أنشطة رٌاضٌة ،سباحة وأنشطة ثقافٌة وترفٌهٌة .
مراكز االستقبال تتواجد بمختلف المناطق المغربٌة ،توفر اإلقامة لنزالئها فً أحسن
الظروف (الخدمات والتنشٌط) ومعتمدة فً ممارسة مهامها على القٌم األخالقٌة واإلنسانٌة

التً تتبناها وتسعى إلى تبلٌغها إلى الشباب :االنفتاح على اآلخر ،التسامح ،التعارف وتقبل
ثقافة وعادات اآلخر ،التضامن ،السالم...
تقدم هذه المإسسات مجموعة من العروض المتكاملة لتنظٌم رحالت خاصة بالشباب
المتمدرس ،اكتشاف المناطق ،مقامات موضوعاتٌة ،لقاءات ،حلقات تكوٌنٌة وخاصة
الرحالت الثقافٌة واالستطالعٌة ،أٌام دراسٌة ،لقاءات مع الشباب ،اجتماعات المنظمات
والجمعٌات ،تربصات رٌاضٌة...الخ
القانون الداخلي لمراكز االستقبال
ٌلتزم المستفٌدون من مراكز االستقبال باحترام القانون الداخلً المحدد على الشكل التالً :
 .1ال ٌمكن استقرار الوفد بالمركز إال بعد تقدٌمه رخصة القبول لمدٌر المركز مسلمة
من طرف وزارة الشباب والرٌاضة.
ٌ .2منع استعمال المركز لغٌر المسجلٌن فً ورقة االستقبال الجماعٌة .
ٌ .3قوم المسإول عن الوفد بتقسٌم أعضاء الجماعة على الغرف المخصصة للوفد .
 .4تإدى تعوٌضات المبٌت مباشرة لمدٌر المركز بمجرد الوصول مقابل وصل بذلك .
ٌ .5منع تحوٌل أو نقل األدوات إال بإذن من مدٌر المركز .
ٌ .6عد رئٌس الوفد مسإوال عن كل ضرر أو ضٌاع أو إتالف ٌلحق بتجهٌزات المركز
ومرافقه .وتإدى فً شؤنه تعوٌضات تتناسب ونوعٌة الخسائر .
 .7االلتزام بتنفٌذ النشاطات المحددة فً البرنامج.
 .8الحفاظ على نظام المركز من الناحٌة التربوٌة والمادٌة واألخالقٌة .
ٌ .9منع استعمال غرف النوم للطبخ وكل ما من شؤنه أن ٌسبب حرٌقا أو أي ضرر
آخر.
ٌ .10جب الحفاظ على نظافة جمٌع مرافق المركز .
ٌ .11لزم احترام راحة النزالء طٌلة مدة اإلقامة بالمركز .
ٌ .12جب إشعار مدٌر المركز بكل مشكل طارئ ٌحدث داخل المركز .
 .13ال تعد إدارة المركز مسإولة عن ممتلكات المقٌمٌن بالمركز (حلً ،نقود...) ،
ٌرجع المسإول عن الوفد األدوات الموضوعة رهن إشارة الجماعة إلى إدارة المركز
قبل مغادرته.
 .14ال ٌقبل تمدٌد إقامة الوفد إال برخصة استثنائٌة .
ٌ .15غلق باب المركز على الساعة الثانٌة عشرة لٌال.
 .16ال ٌسمح باستعمال مراكز االستقبال لكل جماعة سبق أن أخلت بمقتضٌات هذا
القانون.

