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طبقا للمادة �ل�صاد�صة من �لقانون �لمتعلق بتنظيمه وت�صييره، قرر �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي بتاريخ 

31 مار�س 2011، �إبد�ء ر�أي في �إطار �إحالة ذ�تية حول »�إدماج �ل�صباب عن طريق �لثقافة«، ق�صد تحديد 

توجهات كبرى ل�صيا�صة عمومية جديدة في مجالي �لثقافة و�ل�صباب تكون �أر�صية الإبر�م تعاقد وطني مو�صع 

حول ق�صايا �لثقافة و�ل�صباب.

تاأ�صي�صها  تم  �لتي  �لحديثة«   و�لتكنولوجيات  �لثقافية  بالق�صايا  �لمكلفة  �لد�ئمة  »�للجنة  �أ�صرفت  وقد 

بتاريخ 9 يونيو 2011، على �إنجاز تقرير حول »�إدماج �ل�صباب عن طريق �لثقافة«.

�لتي  �لعادية  �لثانية ع�صرة  �لعامة للمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي خالل دورتها  �لجمعية  وقد �صادقت 

�نعقدت بتاريخ 23 فبر�ير 2012 باالإجماع على هذ� �لتقرير �لذي �نبثق عنه هذ� �لر�أي. 
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بيان الأ�سباب

�قتناعا من �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي باأن »�إدماج �ل�صباب عن طريق �لثقافة« ي�صكل تحديا حقيقيا، ويندرج في   .1
�صياق عملية �نتقال ديمقر�طي، يت�صاوق مع حر�ك �صبابي غير م�صبوق في بلدنا وفي بلد�ن �لمنطقة عموما؛

و�إيمانا من �أع�صائه بكون �ل�صباب يعبرون عن فر�س يتعين ��صتثمارها، مما يتطلب و�صع �صيا�صات عمومية كفيلة بتحويل   .2
�الهتمام بال�صباب من �إطار �إعالن �لنو�يا �إلى �قتر�ح �أ�ص�س مبتكرة تنتج عو�مل �إدماجهم في �لحياة �لعامة و�لمجتمع؛ 

ووعيا من �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي باالأهمية �لخا�صة الإدماج �ل�صباب عن طريق �لثقافة، وبالتغير�ت �لتي حدثت   .3
على �الأطر �لتي تنتج �لثقافة في �لمغرب، ووعيا منه بالتاأثير�ت �لكبرى �لتي تمار�صها �آليات �لتو�صط �لحديثة على �الأطفال 

و�ل�صباب، و�لتي تفوق تاأثير كل من �لعائلة و�لمدر�صة؛

والأن ت�صخي�س و�قع حال �ل�صباب و�لثقافة �أبان عن عجز في �لعمل �لثقافي، وخ�صا�س في بنيات ��صتقبال �ل�صباب، وتوزيع   .4
غير عادل للمن�صاآت و�لتجهيز�ت، على تو��صعها، بين �لفئات و�لجهات و�لمدن و�لقرى، و�نطالقا من �أن �لعر�س �لثقافي 

�لعمومي �أ�صبح غير مالئم بالنظر النتظار�ت وتطلعات �ل�صباب؛

وبناء على معاينة تنامي وتنوع �أ�صكال �الإبد�ع و�البتكار �لتي �أبان عنها �ل�صباب على مختلف �الأ�صعدة؛  .5

و�عتبار� ل�صالحيات �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي و �أخد� بعين �العتبار لمختلف �آر�ئه، و ال �صيما �لميثاق �الجتماعي   .6
عن  �لمعطيات  وتجميع  و�ل�صباب،  �لثقافة  حال  و�قع  بت�صخي�س  �لقيام  ذ�تية،  �إحالة  �إطار  في  �لمجل�س،  �رتاأى  �لجديد، 

ال�سيا�سات العمومية والعوائق التي تحول دون توفير �سروط اإدماجية لل�سباب عن طريق الثقافة، واقتراح ما يراه منا�سبا من 

ر�فعات �لتغيير.

مو�سوع الراأي

بناء� على  و  �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي،  ��صتفاد منها  �لتي  �الإن�صات، و�لخبر�ت  �لمعاينات، وجل�صات  في �صوء   .7
�لحو�ر �لد�خلي بين �أع�صائه وفئاته، يرى �لمجل�س:

•     �أن �إدماج �ل�صباب عن طريق �لثقافة يتطلب  تجاوز �أ�صكال �لغمو�س �لتي تلف �لت�صور�ت �ل�صائدة حول �لثقافة، و�لتي 
تعتبرها ترفا فكريا، اأو مح�سورة في التراث، اأو مرهونة بالهاج�س الهوياتي، كما يتطلب هذا االإدماج االنخراط الجماعي 

بت�صريع  �لمجل�س  ويو�صي  و�أن�صطته،  بر�مجه  لل�صباب مكانة مركزية في  يمنح  �صمولي،  �إدماجي  ثقافي  ت�صور  بناء  في 

وتيرة تفعيل المجل�س اال�ست�ساري لل�سباب والعمل الجمعوي، و يهيب بالجامعات ومراكز الدرا�سات واالأبحاث، وكافة 

�لجهات �لمعنية بتعميق �لبحث في هذه �لمو��صيع. كما يو�صي بمزيد من �لتو��صل �لمجتمعي حول هذه �لق�صايا؛

•     �أن �صعف �ال�صتثمار �لعمومي في مجاالت �لثقافة يمثل �أكبر دليل على غلبة �لتمثالت �ل�صلبية �أو �ل�صيقة لها، في 
�لوقت �لذي يفتر�س �الإقر�ر بالتنوع �لثقافي وعيا جديد� باأهمية �لم�صاألة �لثقافية في �ل�صيا�صات �لعمومية، وباأدو�رها في 

�إدماج �ل�صباب في �لحياة �لعامة، كما في �لتما�صك �لوطني؛

•    �أن �لمجتمع �لمغربي يعرف تباينا كبير� بين تحديث بنياته �لتحتية و�لموؤ�ص�صاتية، وبين �لخ�صا�س �لظاهر في �لثقافة، 
في �لوقت �لذي كان من �لمفتر�س �أن تو�كب مجهود�ت �لتحديث �لمادية نه�صة ثقافية ع�صرية تبد�أ بالتربية و�الأ�صرة، 

لتمتد �إلى �لمجال �لعام في �صكل �صلوكات مدنية، و�أخالقيات عامة، تحفز على �لمبادرة و�العتر�ف و�لت�صامح؛

•     �أن بالدنا في حاجة �إلى �إعادة بناء ت�صورها للم�صاألة �ل�صبابية، في �صوء �لتحوالت �لتي ي�صهدها �لمجتمع ، كما هي في 
حاجة �إلى �إعادة �العتبار للثقافة وجعلها من �الأبعاد �لمركزية في كل �ل�صيا�صات �لعمومية؛

وتح�سي�سية،  وتكوينية،  وتكنولوجية،  وثقافية،  و�سيا�سية،  ومادية،  موؤ�س�سية،  رافعات  �سروط  توفير  يتعين  فاإنه  الغاية  ولهذه 

لتغيير �لو�صع �لذي ينتج من �الإق�صاء و�ال�صتبعاد �أكثر مما يولده من عو�مل �الإدماج.



اختيارات اإدماجية لل�سباب عن طريق الثقافة

8.  يو�صي �لمجل�س باإعادة بناء وعي جديد بالثقافة و�ل�صباب، بو��صطة بلورة م�صروع وطني ينطلق من قناعة جماعية باأن �لثقافة 
م�صاألة ��صتر�تيجية، ور�فعة �أ�صا�صية من ر�فعات �لتنمية �ل�صاملة للبالد، ومدخال �صروريا لتح�صين �لهوية �لوطنية في تنوعها؛

�لقطع مع �لت�صور �لتقليدي لل�صباب، وبناء ت�صور )بر�ديغم( جديد للم�صاألة �ل�صبابية مع �ل�صباب، وباإ�صر�ك �ل�صباب، مع   .9
توفير كافة ال�سروط الممكنة الإدماجهم ؛

منهجية  على  �عتماد�  بال�صباب،  �لمعنية  �لعمومية  �ل�صيا�صات  لتدبير  وتعاقدية  �أفقية  مقاربة  �تباع  على  �لمجل�س  يحث   .10
ت�صاركية لتجاوز كل �أ�صكال �لخلل و�لعجز �لتي �أنتجتها �ل�صيا�صات �لقطاعية في �لتربية و�لتعليم، و�لثقافة ، و�لتو��صل، 

و�ل�صباب؛ 

11. و�سع ميثاق وطني ل�سيانة التراث الثقافي المادي والالمادي، يحدد م�سوؤوليات كل جهة في حمايته واالهتمام به، ويحفز 
�ل�صباب على �لتخ�ص�س فيه، وتثمينه بما يخدم مختلف جهات �لمملكة، باإن�صاف وتو�زن.

مقت�سيات موؤ�س�سية واإجرائية لإدماج ال�سباب عن طريق الثقافة

والأن هناك وعيا جماعيا بكون �لم�صروع �لثقافي مدخال رئي�صا من �لمد�خل �لموؤ�ص�صة للم�صتقبل والإدماج �ل�صباب، فاإن   .12
�لمجل�س يرى باأنه يتعين على كل �لفاعلين �ل�صيا�صيين و�الجتماعيين، �لعمل الإدخال مقومات هذ� �لم�صروع في �لعائلة، 

و�لم�صجد، و�لمجال �لعام، وو�صائل �الت�صال، ومختلف �لقنو�ت �لرقمية، و�إدر�جه عبر �لموؤ�ص�صات �لتعليمية بمختلف 

�أ�صالكها؛

�تجاه  في  �لمغربية  �لدولة  هيكلة  �إعادة  بخ�صو�س  و�لمجتمع  و�لنخب  �لدولة  تو�جهها  �لتي  �لكبرى  بالتحديات  ووعيا   .13
ببناء  باأن تجديد وتطوير �لعمل �لعمومي في �لمجال �لثقافي و�لفني، رهين  فاإن �لمجل�س يرى  تحقيق جهوية مو�صعة، 

عالقات مبتكرة بين �لثقافة و�ل�صباب، و�لتنمية �لجهوية و�لمحلية، من خالل طرق ت�صاركية في �لتنظيم و�لتاأطير، بين كافة 

�لمتدخلين في �لجهة، ومر�عاة �لخ�صو�صيات �لثقافية و�للغوية لمختلف جهات �لتر�ب �لوطني؛

�لتر�ب  و�إعد�د  و�لتعمير  �ل�صكن  في  �لقر�ر  �أ�صحاب  يلزم  �إطار  قانون  بو�صع  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  يو�صي   .14
�لوطني، باأن�صنة �أحو��س عي�س �ل�صاكنة، بتخ�صي�س مناطق خ�صر�ء، ومالعب ريا�صية لالأطفال و�ل�صباب، ومن�صاآت ثقافية، 

و�إنقاذ كل �أماكن �لعي�س �لحاملة لذ�كرة ثقافية، و�إ�صالحها و�إدر�جها �صمن �لف�صاء�ت �لثقافية لل�صباب؛

�الإيجابي  �لدور  تفعيل  على  بالمملكة  �لدينية  �لهيئات  مختلف  تعكف  باأن  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  يو�صي   .15
للم�صجد، نحو م�صاجد قرب ع�صوية، تكون ف�صاء للتاأطير بو��صطة م�صوغات منهجية للتكوين على مبادئ �لدين �الإ�صالمي، 

كما تم �لتدين به من قبل �أهل �لمغرب، كما تكون ح�صنا للحوؤول دون �الختر�قات �لثقافية ذ�ت �لطبيعة �لدينية �لتي 

ت�صتهدف �ل�صباب عبر مختلف �لقنو�ت و�لمو�قع؛

و�الجتماعي،  �القت�صادي  �لمجل�س  فاإن  �لمهجر،  في  �لمغاربة  �ل�صباب  مو�صوع  يكت�صيها  �لتي  �لخا�صة  لالأهمية  ونظر�   .16
�لوقائع  تنوع  تر�عي  ثقافية  تقترح عرو�صا  من�صجمة،  �صيا�صة  بو�صع  �لمو�صوع،  بهذ�  �لمعنية  �لوطنية  �لموؤ�ص�صات  يو�صي 

�الجتماعية و�لثقافية �لخا�صة بالبيئات �لتي يعي�س فيها �صباب �لمهجر، كما يو�صي بتحديد توجهات ��صتر�تيجية تهتم 

و�لفاعلين  �لمهجر،  ل�صباب  �لغنية  �لثقافية  �لديناميات  بين  �لتبادل  يتعزز  حتى  عليهم،  �لمعرو�صة  �لم�صامين  بجودة 

�لثقافيين و�لموؤ�ص�صيين في �لمغرب.

7

�إدماج �ل�صباب عن طريـق �لثقافـة



ر�أي �لمجل�س �القت�صادي و �الجتماعي

8

مقت�سيات متعلقة بالبحث والتكوين والتح�سي�س

17.  يو�سي المجل�س باإن�ساء مر�سد الإنجاز درا�سات ميدانية، واإعداد تقرير �سامل كل ثالث �سنوات، يقدم تقييما �سامال لواقع 
�إدماج �ل�صباب عن طريق �لثقافة، من حيث �لجهود �لمبذولة، و�لنتائج �لمحققة، و�الآفاق �لم�صتحدثة، مع �لعناية �لالزمة 

في هذه �لدر��صات بالمقاربة �لمبنية على �لم�صاو�ة بين �لجن�صين، وبين �لمجالين �لقروي و�لح�صري؛

كما يو�صي �لمجل�س بجعل �لمدر�صة و�لتعليم ر�فعة حا�صمة في �الإدماج �لثقافي، مما يقت�صي ما يلي :  .18

•     جعل �لف�صاء �لمدر�صي منا�صبة الكت�صاب �لتكوينات �الأ�صا�صية، معززة بتنمية �لف�صول �لمعرفي لدى �لمتعلمين؛
•     و�صع خريطة للمكونات �لثقافية و�للغوية �لمغربية، و�لعناية بال�صيا�صات �لجهوية، وجعل �لمدر�صة �إطار� موؤ�ص�صيا وتربويا 

لتقوية �لتما�صك �لوطني، عبر �لتن�صي�س �لقانوني على �لحق في �لثقافة باعتبارها مدخال من مد�خل �الإدماج؛

النقدي  المتعلمين  ا�ستيعاب  �سروط  وتي�سير  وت�سجيعها،  التدري�س  هيئات  و  للمتعلمين  االإبداعية  الميوالت  تنمية      •
للثقافة، وم�صاركتهم في �إنتاجها؛

•     �إر�صاء وتطوير �صعب وم�صالك تكوينية وجامعية في مهن �لتربية �لثقافية؛
•     تمتين �لتجارب �لجامعية �لناجحة في مجاالت �الأن�صطة �لثقافية و�لفنية و�لريا�صية؛

•     تي�صير نظام �لتقريب و�لتكامل بين �لموؤ�ص�صة �لتعليمية، و�لتجهيز�ت �لثقافية و�لفنية �لموجودة في محيطها، من خالل 
�تفاقيات تبادل مع هذه  �لف�صاء�ت، وو�صع بر�مج م�صتركة؛

�لعرو�س  �ل�صباب  ولوج  وت�صهيل  و�لجامعية،  �لتعليمية  �لموؤ�ص�صات  د�خل جميع  وتاأهيلها  �لثقافية  �لف�صاء�ت  تعميم     •
�لثقافية و�لممار�صات �لفنية.

�لوعي  �إ�صاعة  خالل  من  �صروريان  و�لعالئقي  �لثقافي  و�قعنا  في  �العتر�ف  قاعدة  وت�صجيع  �إر�صاء  �أن  �لمجل�س  ويرى   .19
باأهميتها، وا�ستحداث ما ينبغي من مقت�سيات واإجراءات تي�سر ذلك، والعمل مع الجهات المخت�سة، لبلورة ن�سق يبرز 

�لكفاء�ت �ل�صابة، في مختلف �لمجاالت )star system(، لتثمين جهود �ل�صباب، وتحفيزهم على �لمبادرة و�الجتهاد 

و�الإبد�ع؛

ت�صجيع دينامية �لتثقيف بالنظير بين �ل�صباب )éducation par les pairs( عبر مختلف �الإطار�ت، جمعوية، �صيا�صية،   .20
�الأجيال،  مختلف  وبين  وبينهم  �ل�صباب،  بين  و�لتو��صل  �لحر  للنقا�س  ف�صاء�ت  و�إن�صاء  وثقافية،  �جتماعية،  �قت�صادية، 

وتوفير �سروط اأخد الكلمة، والتبادل حول الق�سايا الوطنية والجهوية والمحلية، بالطرق الرقمية وباقي الو�سائل المعتادة؛

ويوؤكد �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي، على �لحاجة �إلى بلورة ��صتر�تيجية وطنية، تفتح م�صالك وظيفية بين �لممار�صة   .21
�لثقافية و�لت�صغيل، من خالل تطوير عرو�س جديدة ومغرية لل�صباب في �لتكوين �لمهني، من خالل فتح م�صالك متخ�ص�صة، 

ت�صتجيب لمقت�صى تكوين �الأطر و�لمو�رد �لب�صرية �لقادرة على �ال�صطالع بتنزيل كل �لتو�صيات �صالفة �لذكر.

اإعادة بناء الإطار الموؤ�س�سي لقطاع الثقافة 

يرى �لمجل�س �أن هناك �صرورة الإعادة هيكلة قطاع �لثقافة، بما ي�صتجيب لمقومات �لم�صروع �لثقافي �لوطني �لمطلوب،   .22
�لعمل  �لمجتمع، ودعمه بكل و�صائل  �ل�صباب بقدر ما يهتم بكل �صر�ئح  �إلى  �أفقي، يتوجه  �إطار موؤ�ص�صي  و�إدر�جه في 

لتقريب ال�ساأن الثقافي واالإبداعي من اأكبر عدد ممكن من ال�ساكنة المغربية، واإبراز غنى التراث الوطني، وتطوير مختلف 

و�صائل �لتعبير �لفنية و�لثقافية؛

�ل�صغيرة  �لو�صائط ومختلفة �الأحجام )�لمركبات  بتطوير �صبكة جهوية لمركبات متعددة  �لمجل�س  يو�صي  �لغاية  ولهذه   .23
للقرب في �الأحياء، �لمركبات �لجماعية، و�لمركب �لكبير في �لجهة(، وو�صع نظام ربط معلوماتي فيما بينها يوفر فهار�س 

موحدة لخدماتها �لمكونة من مختلف �لمر�جع و�لم�صتند�ت ت�صتهدف �ل�صباب، بحيث تكون مركبات �لقرب هذه مجاال 

ال�سباب ذوي االحتياجات  ت�ساعد  يلزم من �سروط  ما  توفير  للتوا�سل والتعلم واالكت�ساف واالإبداع. مع  ثقافيا، ومكانا 

�لتقنيات  ببلورة وتي�صير ما هو �صروري من  �لمن�صاآت، وتمكينهم من �ال�صتفادة من خدماتها،  �لخا�صة على ولوج هذه 

و�الآليات �لتي تمكن هوؤالء �ل�صباب من �ال�صتفادة من هذه �لبر�مج.
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ويو�صي �لمجل�س بعقلنة تنظيم �لمهرجانات بمختلف �أ�صنافها، و�البتعاد عن �لتعامل �لمو�صمي �لعابر معها، بجعلها ر�فعة   .24
للعمل �لثقافي �لمحلي و�لجهوي ب�صكل م�صتد�م، و�إن�صاء م�صاتل ثقافية مو�زية باإدماج �ل�صباب في تعلم �لمهن �لثقافية، 

و�لتدبير �لثقافي؛

و�لجمعيات  �لخا�س،  و�لقطاع  �لعمومية  �ل�صلطات  بين  �صر�كات  وبناء  �لتمويل،  م�صادر  تنويع  من  منا�س  فال  ولذلك   .25
�إطار موؤ�ص�صي في �صكل وكالة  و�صندوق وطنيين للثقافة و�ل�صباب لالإ�صطالع بالمقت�صيات  باإن�صاء  �لثقافية و�ل�صبابية، 

�لم�صار �إليها �أعاله. و�عتبار� ل�صعف �لميز�نيات �ل�صنوية �لمر�صودة للقطاعات �لتي تعنى بالثقافة و�ل�صباب، فاإنه يجب 

تحديد مورد �صنوي قار بموجب هذه �ل�صر�كات، لدعم �لمجهود�ت �لتمويلية الإنجاح �آليات �إدماج �ل�صباب عن طريق 

�لثقافة.

ويرى �لمجل�س �أن هذ� �الإطار يمكن �أن يقوم ب :

•     دعم وتحديث �لن�صر �لورقي و�لرقمي، وتعميم �ال�صتفادة منه؛
•     م�صاعدة �لم�صاريع �لخا�صة بتطوير �لعر�س �لثقافي �لوطني �لرقمي �لموجه لل�صباب؛

•     تمويل حمالت �إ�صهارية )�صحافة، ر�ديو، تلفزيون، مل�صقات(، لتحفيز �ل�صباب على �لقر�ءة؛
•     �إقر�ر نظام »ق�صيمة الأجل �لقر�ءة« �أو »�صيكات«  تمنح لل�صباب ) تالميذ وطلبة(، لت�صجيعهم على �قتناء �لكتب، و�لتعود 

على �لقر�ءة، �أو �لدخول �إلى �لم�صرح �أو لحفل مو�صيقي؛

•    تطوير نظام »�لحافلة/ خز�نة« على �ل�صعيد �لجهوي، لتقريب �لكتب وغيرها ل�صباب �لعالم �لقروي، وفي �لمناطق �لجبلية 
�لنائية؛

•     بناء معاهد مو�صيقية، وم�صارح، وتجديد �لموجود منها في كل �أنحاء �لمغرب.

ال�ستعمال الأمثل للتكنولوجيات الحديثة في الثقافة

�عتبار� للتاأخر �لملحوظ في بناء �لمن�صاآت و�لتجهيز�ت �لثقافية »�لكال�صيكية« ، ونظر� للتو�صع �لهائل للممار�صات �لثقافية   .26
الجديدة لل�سباب بوا�سطة التكنولوجيا الرقمية ، وبهدف اإطالق حركية ثقافية وطنية ع�سرية، ونقل التراث الثقافي والفني 

�لمغربي بطرق جاذبة ومحفزة، فاإن �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي يدعو �إلى تبني ��صتر�تيجية و��صحة لتطوير عر�س 

ثقافي رقمي وطني، تقوم على :

•     ت�صجيع �ال�صتثمار في �لثقافة �لرقمية بتي�صير م�صاطر �ال�صتفادة �أمام �لم�صتثمرين في هذ� �لمجال من �صناديق ت�صجيع 
 Fonds du service( »لتجديد في �لتكنولوجيات �لحديثة و ال�صيما »تطوير« و«�نطالق« و »�صندوق �لخدمة �لعامة�

)universel

•     تطوير مو�قع رقمية مو�صوعاتية تمنح لل�صباب م�صامين ن�صية، و�صمعية ب�صرية، مكملة للمعارف �لمدر�صية و�لجامعية؛
•    تطوير متاحف رقمية تعرف �ل�صباب بتاريخهم، وتقدم لهم مختلف �أوجه �لثقافة و�لقيم �لمغربية، في غناها وتنوعها، 

وتعزز �صلتهم بها؛

•     �إعد�د �صبكة تو��صلية على �الأنترنيت تعنى بتي�صير �لولوج الأكبر عدد ممكن من �ل�صباب لخدماتها باللغات �لوطنية؛
•     �إنتاج وتطوير م�صامين رقمية وطنية باال�صتفادة من ��صتر�تيجية �لمغرب �لرقمي 2013؛

يلزم من  ما  تمتلك  تاأ�صي�س هيئة م�صتقلة  �لمجال،  �لو�صية على هذ�  �لجهات  �لمجل�س على  يقترح  �ل�صياق،  وفي هذ�   .27
و�سائل ال�سبط، وال�سروط المعيارية، وال�سلطة المعنوية الحترام حقوق وحريات االأفراد الم�ستعملين للو�سائل الرقمية.





�لمجل�س �القت�صادي و �الجتماعي

2012



www.ces.ma

�لمجل�س �القت�صادي و �الجتماعي

�صارع �لنخيل ـ عمارة هاي طيك ـ حي �لريا�س ـ 10 100 ـ الرباط

       �لهاتف :                                         �لفاك�س :

contact@ces.ma : لبريد �اللكتروني�

 +212 (0) 537 71 38 36 +212 (0) 537 71 51 73


