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تمهيد 

أطلــق المغــرب منــذ ســنة 2005 سياســًة تنمويــًة ترتكــز علــى رؤيــة قطاعيــة، كمــا انخــرط فــي مسلســل 
يئــة، تُوِّجــت، على المســتوى  مهــم مــن اإلصالحــات السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة الجرِّ
ــد فيــه المغــرب خيــاره الديمقراطــي الــذي ال رجعــة  المؤسســاتي، باعتمــاد دســتور ســنة 2011، الــذي أكَّ
فيــه، ومــن ثــم ترســيخ الجيــل الجديــد لحقــوق اإلنســان، الفرديــة والجماعيــة، وإدمــاج خصوصيــات 
ــِردة )3,9 فــي  نــت هــذه اإلصالحــات مــن تحقيــق معــدالت نمــو مطَّ مكونــات األمــة وتنوعهــا. وقــد مكَّ
المائــة فــي المتوســط علــى مــدى الســنوات العشــر األخيــرة 1(، تجســدت فــي إحــراز تقــدم كبيــر فــي 
ــة، وتحســين  ــع والبطال ــد مــن المجــاالت، الســيما مــن خــالل انخفــاض معــدالت الفقــر المدق العدي

فــرص الولــوج إلــى الخدمــات العموميــة األساســية، وتطــور كبيــر للبنيــات التحتيــة العموميــة.

وإذا كانــت بالدنــا قــد تمّكنــت، فــي هــذا المسلســل، مــن تحقيــق نجاحــات ملموســة، فإّنــه ينبغــي 
اإلشــارة إلــى إّنهــا لــم تســتجْب بمــا فيــه الكفايــة لبعــض التحديــات التــي تكتســي أهميــة قصــوى 
بالنســبة للمســتقبل، الســيما فــي مــا يتعلــق بالتماســك االجتماعــي وتطويــر الرأســمال البشــري. وفــي 
ــة  ــى تنمي ــر المتوقــع عل ــم يكــن لهــا األث ــا، ول ــع أهدافه ــم تحقــق هــذه االســتراتيجيات جمي الواقــع، ل
ــن مــن خلــق القــدر الكافــي مــن الثــروات علــى المســتوى المحلــي، وال مناصــب  البــالد، حيــث لــم تمكِّ
ــْرَق إلــى  ــْم تَ ــي والّنوعــي، ل ــى المســتويين الكّم ــة، إْذ إّن مناصــب الشــغل التــي وفرتهــا، عل شــغل كافي
مســتوى االســتجابة الحتياجــات البــالد، وبالتالــي ظلــت دون إمكاناتهــا الحقيقيــة. وعــالوة علــى ذلــك، 
ال يمتلــك الشــباب ســوى فــرٍص ضئيلــة للتأثيــر علــى القــرارات االســتراتيجية الوطنيــة وال يســتفيدون 
بشــكل منصــف مــن الولــوج المالئــم إلــى التعليــم والرعايــة الصحيــة الجيــدة. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن 
مســألة إدمــاج الشــباب، فــي المجتمــع أّواًل ثــم فــي ســوق الشــغل، ال تــزال تمثــل تحديــاً كبيــراً للبــالد. 
إن حجــم الفــرص التــي تُمنــح للشــباب ومشــاركتهم الفاتــرة فــي الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة تعــد 

مؤشــرات تكشــف عــن المســتوى النســبي للتماســك االجتماعــي ببالدنــا.

ويســتأثر موضــوع الشــباب باهتمــام بالــغ مــن لــدن المجتمــع ككل. وباعتبــاره ثــروةً وطنيــًة حقيقيــًة، فــإن 
الشــباب المغربي يعد امتيازاً ديموغرافيا مواتيا، وعنصراً فاعال في التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
ورافعــة مــن أجــل خلــق الثــروة. وألن هــذا الشــباب يوجــد فــي صلــب التحــوالت التــي يشــهدها المجتمــع، 

فإنــه يبــدي اســتياءه بأوجــه متعــددة مــن وضعيتــه ومــن صعوبــة إيجــاد موقــع لــه داخــل المجتمــع.

وتدعــو هــذه المالحظــات األوليــة إلــى مســاءلة موقــع الشــباب داخــل المجتمــع، ومســتقبله وحريتــه فــي 
التعبيــر، وعالقتــه بالمشــروع الديمقراطــي الــذي يجــري توطيــد دعائمــه، ورؤيتــه لآلصــرة االجتماعيــة 
فــي المغــرب. لــذا، يتعيــن اعتمــاد مقاربــة جديــدة مــن أجــل تمكيــن الشــباب مــن التمتــع بمواَطنتهــم 

الكاملــة والفاعلــة.

1 - المصدر: معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
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اســتناداً إلــى مــا ســبق، يؤكــد المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي، علــى الحاجــة الملحــة إلــى 
ــة  ــاة االقتصادي ــروم إشــراك الشــباب بشــكل كامــل فــي الحي ــذ اســتراتيجية مندمجــة ت إعــداد وتنفي
واالجتماعيــة والسياســية، مــع الحــرص علــى إشــراكهم فــي المراحــل األولــى لتنزيــل االســتراتيجية، 
بمــا يكفــل أخــذ انتظاراتهــم وانشــغاالتهم بعيــن االعتبــار، وبمــا يتيــح تمكينهــم مــن الولــوج إلــى مرافــق 

وخدمــات عموميــة تالئــم حاجياتهــم الخاصــة.

وفــي هــذا اإلطــار، تلقــى المجلــس إحالــة مــن رئيــس مجلــس المستشــارين بتاريــخ 7 نونبــر 2017، مــن 
أجــل المســاهمة فــي التفكيــر فــي ســبل إعطــاء نفــس جديــد للسياســة العموميــة الموجهــة للشــباب، 
ارتــكازاً علــى مقاربــة متجانســة تجعــل مــن الشــباب ثــروة حقيقيــة وقــوة دافعــة لعجلــة التنميــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة للبــالد، وذلــك فــي إطــار تحليــل استشــرافي أكثــر شــمولية للنمــوذج الجديــد 

للتنميــة الشــاملة لألمــة. 

إن بنــاء هــذه الرؤيــة الشــمولية أصبــح اليــوم أمــراً ضروريــا للغايــة مــن أجــل االنخــراط فــي مســار نمــو 
أســرع وأكثــر إدماجــاً، ومــن ثــم تلبيــة التطلعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة لمجمــوع الســاكنة وللشــباب 

علــى وجــه الخصــوص، علــى درب تحقيــق تنميــة متعــددة األبعــاد ومنصفــة، وضمــان رخــاء مشــترك.

المنهجية المعتمدة

قــرر مكتــب المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي تشــكيل لجنــة خاصــة ُعهــد إليهــا بإعــداد هــذا 
التقريــر، وضمــت فــي عضويتهــا ممثِِّليــن عــن اللجــان الســبع الدائمــة التابعــة للمجلــس، حيــث َعيَّنــت 

كل لجنــٍة عضويـْـن مــن بيــن أعضائهــا لعضويــة اللجنــة الخاصــة.

ــر بــأن هــذا الموضــوع قــد تناولتــه العديــد مــن التقاريــر التــي أنجزهــا المجلــس، والتــي تشــكل  وإذ نُذكِّ
مراجــع تُؤخــذ بعيــن االعتبــار فــي العديــد مــن التقاريــر األخــرى 2، يســعى هــذا العمــل، القائــم علــى 
تعميــق النقــاش وتوســيع نطاقــه، إلــى إغنــاء المبــادرات الجاريــة، وإلــى أن يشــكل منطلقــاً لمســاهمة 
المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي فــي المنتــدى البرلمانــي األول للشــباب، الــذي يعتــزم 
مجلــس المستشــارين تنظيمــه خــالل ســنة 2018، بالتعــاون مــع المؤسســات والجمعيــات العاملــة فــي 

هــذا المجــال.

واســتحضاراً للتوجيهــات الملكيــة الســامية الــواردة فــي الخطــاب الســامي الــذي وجهــه جاللــة الملــك 
محمــد الســادس إلــى األمــة يــوم الجمعــة 13 أكتوبــر 2017، بمناســبة تــرؤس جاللتــه الفتتــاح الــدورة 
األولــى مــن الســنة التشــريعية الثانيــة مــن الواليــة التشــريعية العاشــرة، يتوخــى المجلــس االقتصــادي 
واالجتماعــي والبيئــي اقتــراح الخطــوط العريضــة ألرضيــة مندمجــة ترتكــز علــى رؤيــة تتعلــق بمبــادرة 
وطنيــة جديــدة لفائــدة الشــباب المغربــي، مــن أجــل ضمــان التقائيــة مجمــوع المبــادرات ذات الصلــة 
ــات  ــة حاجي ــم تلبي ــد االقتصــادي أو االجتماعــي أو المجتمعــي، ومــن ث ــى الصعي بالشــباب، ســواء عل

ــس: الثــروة اإلجماليــة للمغــرب بيــن 1999 و2013؛ إدمــاج الشــباب مــن خــالل الثقافــة، تشــغيل الشــباب، االقتصــاد  2 - اســتثمار مضاميــن تقاريــر وآراء المجل
ــة مطــردة ومدمجــة  ــي خدمــة تنمي ــة ف ــاء صناعــة دينامي ــر النمــوذج المعتمــد مــن أجــل بن ــة؛ تغيي ــاة الجمعوي ــة الحي ــة ودينامي ــي، وضعي االجتماعــي والتضامن

ــي... ــي والبيئ ــس االقتصــادي واالجتماع ــي للمجل ــاق االجتماع ومســتدامة؛ الميث
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الشــباب فــي مــا يتعلــق بخلــق الثــروات، وتوفيــر فــرص الشــغل الجيــدة، وضمــان تكافــؤ الفــرص 
ــي واحــد مــن  ــأن مــا يقــرب مــن مغرب ــة. ويكفــي أن نذكــر ب ــة المجــاالت الترابي واإلنصــاف فــي تنمي
أصــل ثالثــة هــو شــاب ال يتعــدى ســنه 34 عامــا، لكــي نــدرك أن بلــورة مبــادرة لفائــدة الشــباب ليســت 

فقــط اســتثمارا فــي المســتقبل بــل إنهــا أيضــا ضــرورة مــن أجــل تحقيــق رفــاه أجيــال الحاضــر.

ــع  ــد واق ــن الوقــوف عن ــت بي ــة تشــاركية واســعة، جمع ــذي كان ثمــرة مقارب ــر، ال ويشــكل هــذا التقري
الحــال وإجــراء دراســات مقاِرنــة وتقديــم مقترحــات ملموســة، أرضيــة شــاملة تتضمــن مداخــل للتفكيــر 
ترمــي إلــى تعميــق النقــاش الوطنــي حــول الشــباب، وفــق مقاربــة واقعيــة لكنهــا طموحــة، تأخــذ بعيــن 
االعتبــار التحــّوالت المتســارعة والقويــة التــي يشــهدها مجتمعنــا وتلــك التــي يعيشــها العالــم بأســره. 

كمــا حرصــت اللجنــة، خــالل إعــداد هــذا التقريــر، علــى اســتثمار تراكــم العمــل الــذي أنجزتــه العديــد 
مــن الهيئــات حــول موضــوع الشــباب المغربــي وســبل النهــوض بــه، بمــا فــي ذلــك مضاميــن التقاريــر 
م  التــي ســبق أن أصدرهــا المجلــس االقتصــادّي واالجتماعــّي والبيئــّي نفســه. وعــالوة علــى ذلــك، يُقــدِّ
التقريــر خالصــة مــا وصلــت إليــه المناقشــات التــي دارت خــالل جلســات اإلنصــات التــي اســتضافت 
الفاعليــن األساســيين المعنييــن، وورشــات العمــل التــي عقدتهــا  اللجنــة الخاصــة. وفــي إطــار هــذه 
اإلحالــة، نظــم المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي سلســلة مــن اللقــاءات مــع المؤسســات 
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة المعنيــة بموضــوع الشــباب، وذلــك مــن أجــل رصــد وجهــات نظرهــا حــول 
مــا تــم إنجــازه، وكــذا الجوانــب التــي ال تــزال تشــكل عقبــات تحــول دون تحقيــق األهــداف المرجــوة. 
ــاء التفكيــر فــي ســبل إرســاء إطــار لتنســيق جميــع  ــة المثلــى مــن هــذه اللقــاءات إغن كمــا كانــت الغاي

المبــادرات القطاعيــة الموجهــة لفائــدة الشــباب.

واســتناداً إلــى تحليــل المعطيــات التــي تــم تجميعهــا، جــرى تحديــد عــدة أبعــاد ومحــاور مترابطــة فــي 
مــا بينهــا وتشــكل رافعــات تهــدف إلــى توجيــه الخيــارات االســتراتيجية بمبــادرة وطنيــة جديــدة لفائــدة 
الشــباب، وكــذا مداخــل التغييــر الكبــرى التــي تترتــب عنهــا، والتــي مــن شــأن إعمالهــا مجتمعــة، فــي 

إطــار بنيــة متجــددة للحكامــة المدِمجــة والتشــاركية، أن تحقــق النتائــج المنشــودة. 

إن غايــة هــذا التقريــر الــذي أنجــزه المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ليســت أْن يحــل 
محــل مــا أنجــزه الفاعلــون المؤسســاتيون المكلفــون بتنفيــذ االســتراتيجية المندمجــة للشــباب، التــي 
ــراح  ــس هــو اقت ــوح المجل ــل إن طم ــى وجــه الخصــوص؛ ب ــى إعدادهــا القطــاع الوصــي عل ينكــب عل
أرضيــة تتمحــور حــول المجــاالت االســتراتيجية الرئيســية، وتكفــل تيســير عمليــة تعبئــة الفاعليــن حــول 
مشــروع يوّحــد اإلطــار المرجعــي للشــباب ويوطــد العمــل لفائدتــه فــي إطــار رؤيــة مندمجــة ومتجانســة. 
وينبغــي أن تمكــن هــذه األخيــرة مــن خلــق قيمــة وطنّيــة ُمضافــة تتيــح تحقيــق رفــاه الشــباب وازدهــاره، 
فــي إطــار مــن الثقــة والتماســك االجتماعــي، بمــا يجعــل التدابيــر المعتمــدة فــي هــذا المجــال أكثــر 

فعاليــة وأفضــل تنســيقا وأكثــر تركيــزا علــى متطلبــات التنميــة الشــاملة لبالدنــا.
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وقــد مّكــن التفكيــر فــي مجمــوع هــذه الديناميــات مــن بلــورة رؤيــة تدعــو إلــى إرســاء مبــادرة جديــدة 
لفائــدة الشــباب. وفــي هــذا الصــدد، يســعى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إلــى أن ترتكــز 

هــذه المبــادرة علــى العناصــر المترابطــة التاليــة:

المبادرة الوطنية المندمجة للشباب
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 .I تقديــم عــام لإلطــار المرجعي الخــاص بالشــباب والمبادرات
ــذة لفائدته 

َ
خ

َّ
الُمت

خــالل العقــد الماضــي، تــم تنــاول موضــوع الشــباب فــي أكثــر مــن مناســبة، وشــكل موضوعــاً ذا راهنيــة 
علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي.

ــن  ــات االســتراتيجية وبي ــن التوجه ــود بي ــة المفق ــدو أن األهــداف المنشــودة هــي الحلق ــك، يب ومــع ذل
ــة. ــي فــي شــكل اســتراتيجيات قطاعي ــا الفعل تنزيله

مــن هــذا المنطلــق، ينبغــي تحديــد مداخــل جديــدة للتفكيــر مــن أجــل توجيــه المبــادرات العموميــة فــي 
هــذا الشــأن.

 

علــى الصعيــد الوطنــي: لمحــة عامــة عــن وضعيــة الشــباب والدينامية . 1
المســجلة مؤخــرًا لفائدته

الشباب: مكانة بارزة في الدستور أ. 

يعــد اعتمــاد دســتور فاتــح يوليــوز 2011 فرصــة مهمــة لمأسســة الجهــود والمبــادرات الموجهــة 
للشــباب. فقــد جــاء نــص الدســتور بالمبــادئ والكيفيــات الالزمــة لتحقيــق نقلــة نوعيــة لفائــدة النهــوض 
ــى اتخــاذ  ــة الشــباب داخــل المجتمــع. وفــي هــذا الصــدد، نــص الفصــل 33 مــن الدســتور عل بوضعي
الســلطات العموميــة للتدابيــر المالئمــة لتحقيــق مــا يلــي: توســيع وتعميــم مشــاركة الشــباب فــي التنميــة 
االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والسياســية للبــالد، ومســاعدة الشــباب علــى االندمــاج فــي الحيــاة 
النشــيطة والجمعويــة، وتقديــم المســاعدة ألولئــك الذيــن تعترضهــم صعوبــة فــي التكيــف المدرســي 
أو االجتماعــي أو المهنــي، ثــم تيســير ولــوج الشــباب للثقافــة والعلــوم والتكنولوجيــا والفــن والرياضــة 
واألنشــطة الترفيهيــة، مــع توفيــر الظــروف المواتيــة لتفتــق طاقاتهــم الخالقــة واإلبداعيــة فــي مختلــف 

هــذه المجــاالت.

وستكتســي مشــاركة الشــباب طابعــاً مؤسســاتيا رســميا بفضــل إنشــاء المجلــس االستشــاري للشــباب 
ــد المصادقــة مــن  ــاً قي ــا حالي ــق بإحداثه ــون المتعل ــة يوجــد نــص القان والعمــل الجمعــوي )وهــي هيئ
قبــل البرلمــان ومــن المتوقــع أن يتــم تفعيلهــا فــي القريــب العاجــل(، إذ ســيتولى هــذا المجلــس تقديــم 
اقتراحــات حــول أّي موضــوع اقتصــادي واجتماعــي وثقافــي يهــم مباشــرة النهــوض بأوضــاع الشــباب 

والعمــل الجمعــوي.
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ُخَطب جاللة الملكب. 

الجمعــة  يــوم  األمــة  إلــى  الســادس  الملــك محمــد  وجهــه جاللــة  الــذي  الســامي  الخطــاب  ــر  َذكَّ
13 أكتوبــر 2017، بمناســبة تــرؤس جاللتــه الفتتــاح الــدورة األولــى مــن الســنة التشــريعية الثانيــة مــن 
الواليــة التشــريعية العاشــرة، بــأن التقــدم الــذي يعرفــه المغــرب ال يشــمل مــع األســف كل المواطنيــن 
وخاصــة الشــباب، الــذي يمثــل أكثــر مــن ثلــث الســكان. وفــي هــذا الصــدد، دعــا جاللــة الملــك إلــى 
»بلــورة سياســة جديــدة مندمجــة للشــباب تقــوم باألســاس علــى التكويــن والتشــغيل، قــادرة علــى إيجــاد 

ــة«.  ــة لمشــاكلهم الحقيقي ــول واقعي حل

كمــا شــكل موضــوع الشــباب محــوراً رئيســياً فــي الخطــاب الســامي الموجــه إلــى األمــة في ســنة 2012، 
بمناســبة ذكــرى ثــورة الملــك والشــعب، حيــث دعــا جاللــة الملــك إلــى »بلــورة اســتراتيجية شــاملة، مــن 
ــة المقدمــة للشــباب، وذلــك باعتمــاد سياســة تجمــع،  شــأنها وضــع حــد لتشــتت الخدمــات القطاعي

بشــكل متناغــم ومنســجم، مختلــف هــذه الخدمــات«.

البرنامج الحكومي 2021-2016	. 

فــي إطــار المقاربــات المتوازيــة التــي اعتمدهــا المغــرب لتنســيق المبــادرات التــي تهــم الشــباب، هنــاك 
العديــد مــن التدابيــر المزمــع اتخاذهــا فــي إطــار البرنامــج الحكومــي 2016-2021، والتــي ستشــرف 
علــى تنفيذهــا  مؤسســات مختلفــة )الــوزارة الوصايــة أو القطاعــات الوزاريــة األخــرى(. وتشــمل 
هــذه التدابيــر، علــى وجــه الخصــوص، تنزيــل وتنفيــذ اســتراتيجية وطنيــة مندمجــة للشــباب، وتفعيــل 
ــة  ــات التحتي ــر البني ــل وتطوي ــى تأهي المجلــس االستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي، باإلضافــة إل
لـــ 1000 مؤسســة لــدور الشــباب ومراكــز التكويــن والتخييــم، ومراكــز االســتقبال والطفولــة، فضــال عن 

إرساء شراكات بين األطراف المعنية. 

الجدول رقم 1: التدابير المزمع اتخاذها في إطار البرنامج الحكومي 2016-2021 لفائدة الشباب

التدابيراحملاور الرئيسية

المنظومــة  وتجويــد  تأهيــل 
واســتكمال  الوطنيــة  التشــريعية 

الدســتور تنزيــل 

اســتكمال اعتمــاد القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بتنزيــل الدســتور وقوانيــن 
هيئــات الحكامــة والديمقراطيــة التشــاركية المحالــة علــى البرلمــان، ومنهــا 

القانــون المتعلــق بالمجلــس االستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي

النهوض بالشغل واإلدماج المهني

1. مراجعــة وتجويــد التحفيــزات القطاعيــة والمجاليــة وربطهــا بإحــداث 
فــرص شــغل

إطالق برنامج لتطوير التشغيل الذاتي للشباب في المناطق القروية- 
علــى -  الحاصليــن  الشــباب  بتأهيــل  خاصــة  تكويــن  برامــج  إحــداث 

القرويــة التنميــة  فــي  اإلســهام  أجــل  مــن  الشــهادات 
إقامــة فضــاءات رقميــة فــي العالــم القــروي لتشــجيع الشــباب علــى - 

تطويــر خدمــات وأنشــطة عــن بعــد
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2. إجراءات خاصة بتعزيز القابلية للشغل

دعــم ومواكبــة المبــادرات الشــبابية للتشــغيل الذاتــي وإنشــاء المقــاوالت، 
وتفعيــل مقتضيــات مرســوم الصفقــات العموميــة المتعلقــة بتخصيــص 20 

فــي المائــة للمقــاوالت المتوســطة والصغــرى

العنايــة بالشــباب وتحســين الولــوج 
إلــى الرياضــة

اعتماد سياسة إرادية وناجعة موجهة لفئة الشباب

تنزيــل وتنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة المندمجــة للشــباب وفــق مقاربــة - 
تشــاركية

تفعيل المجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي- 
مراجعــة اإلطــار التنظيمــي الخــاص بالخدمــات المقدمــة فــي مجــال - 

التخييــم ودور الشــباب ومراكــز التكويــن المهنــي النســوي
الشــباب -  لــدور  1000 مؤسســة  لـــ  التحتيــة  البنيــات  وتطويــر  تأهيــل 

والطفولــة  االســتقبال  ومراكــز  والتخييــم،  التكويــن  ومراكــز 
نهج مبدأ التعاقد مع المجتمع المدني الشبابي والمبني على النتائج- 
الســعي إلــى تمكيــن مليــون طفــل مــن االســتفادة مــن البرنامــج الوطنــي - 

للتخييــم وتحســين ظــروف االســتقبال بفضــاءات التخييــم

وتظــل البطالــة العقبــة الرئيســية التــي تعتــرض اإلدمــاج االقتصــادي واالجتماعــي لمجمــوع الســكان. 
وعلــى الرغــم مــن أن البرنامــج الحكومــي يســعى إلــى تحقيــق معــدل نمــو يتــراوح بيــن 4,5 و 5,5 فــي 
المائــة بحلــول ســنة 2021، فــإن نمــو قطــاع التشــغيل لــن يتــم علــى األرجــح بوتيــرة ســريعة، الســيما 
أن التدابيــر المزمــع تنفيذهــا لتحســين تشــغيل الشــباب تظــل محــدودة. كمــا أن برنامــج العمــل الــذي 
تــم وضعــه لــم يــأت بــأي تحفيــزات جديــدة، اللهــم مــا تعلــق بمراجعــة سياســة التحفيــزات القطاعيــة 
مــن أجــل توجيههــا إلــى القطاعــات الواعــدة علــى مســتوى عــدد ونوعيــة فــرص الشــغل التــي تحدثهــا.

وفــي هــذا الصــدد، يشــدد المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي علــى الطابــع والنطــاق المحــدود 
نــة فــي السياســة الحكوميــة فــي أفــق ســنة 2021، حيــث تــم تجميعهــا حــول مبــادرات  للتدابيــر المضمَّ
مؤسســاتية وتنظيميــة وذات صلــة بالبنيــات التحتيــة تتســم بتأثيرهــا النســبي علــى الشــباب. لــذا، ينبغــي 

إغنــاء هــذه التدابيــر وتعزيزهــا وتوســيع نطاقهــا لتشــمل مجــاالت هيكليــة أخــرى بالنســبة للشــباب.

برنامج القطاع الوزاري المكلف بالشبابد. 

ينــاط تدبيــر قطــاع الشــباب فــي المغــرب بــوزارة الشــباب والرياضــة. وفــي ســنة 2014، تــم نشــر 
ــة  ــة، بشــراكة مــع المديري ــوزارة الوصي ــا ال ــي أعدته ــة المندمجــة للشــباب، الت االســتراتيجية الوطني

ــة. ــات الدولي ــن المنظم ــة وبدعــم مــن عــدد م ــة للجماعــات المحلي العام

وتنــدرج هــذه االســتراتيجية فــي إطــار مطمــح عــام يــروم »وضــع الشــباب فــي صلــب السياســات 
العموميــة«، كمــا ترتكــز علــى رؤيــة مندمجــة للتخطيــط والبرمجــة لفائــدة الشــباب، مــن خــالل تحديــد 
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خمســة محــاور اســتراتيجية تــم تضمينهــا فــي خطــة العمــل برســم )2015-2030(، التــي تحــدد بدورهــا 
التدابيــر ذات األولويــة، ومؤشــرات قيــاس األداء، ومســؤوليات الفاعليــن، وكــذا الميزانيــة ذات الصلــة.

اإلطار رقم 1: محاور االستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب

الرفع من الفرص االقتصادية المتاحة للشباب والنهوض بقابلية تشغيلهم؛. 1

ــا والتقليــص مــن الفــوارق . 2 ــى الخدمــات األساســية المقدمــة للشــباب وتحســين جودته ــوج إل الول
الجغرافيــة؛

تعزيز المشاركة الفعالة للشباب في الحياة االجتماعية والمجتمع المدني وفي اتخاذ القرار؛. 3

النهوض باحترام حقوق اإلنسان؛. 4

تقوية األجهزة المؤسساتية للتواصل واإلعالم والتقييم والحكامة.. 5

للشــباب  المندمجــة  الوطنيــة  االســتراتيجية  ت  أعــدَّ الســابقة  الحكومــة  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
واعتمدتهــا علــى مســتوى مجلــس الحكومــة، غيــر أنــه لــم يتــم اعتمــاد هــذه االســتراتيجية مــن لــدن 
المجلــس الــوزاري، كمــا ينــص علــى ذلــك الفصــل 49 مــن الدســتور. فمنــذ اعتمــاد دســتور ســنة 2011، 
ــى أن يجــري  ــس الحكومــة عل ــش فــي إطــار مجل م وتُناَق ــدَّ ــة تُق أضحــت كل االســتراتيجيات القطاعي
اعتمادهــا علــى مســتوى المجلــس الــوزاري. وهكــذا، فــإن هــذه االســتراتيجية أصبحــت بحكــم الواقــع 

متجــاوزة.

ولذلك، تنكب الوزارة الوصية حاليا على إعداد استراتيجية مندمجة جديدة لفائدة الشباب.

أرضية الحماية االجتماعية الشاملة	. 

تشــمل أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة الشــاملة مجمــوع الضمانــات األساســية مــن الضمــان االجتماعــي 
التــي تُعتبــر ضروريــة علــى المســتوى الوطنــي، وتكفــل هــذه الضمانــات، كحــد أدنــى ومــدى الحيــاة، 

لجميــع المحتاجيــن إمكانيــة الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة األساســية وأمن الدخل األساســي. 

اإلطار رقم 2 : الضمانات األساسية من الضمان االجتماعي لفائدة الشباب

ينبغــي أن تشــمل أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة الخاصــة بالشــباب علــى األقــل ثــالث ضمانــات 
أساســية مــن الضمــان االجتماعــي:

الحصول على الرعاية الصحية األساسية، بما في ذلك رعاية األمومة؛. 1

توفيــر أمــن الدخــل األساســي لألطفــال، وتوفيــر الحصــول علــى التغذيــة والتعليــم والرعايــة وأي . 2
ســلع وخدمــات ضروريــة أخــرى؛

توفيــر أمــن الدخــل األساســي لألشــخاص فــي ســن العمــل غيــر القادريــن علــى كســب دخــل كاٍف، . 3
ال ســيما فــي حالــة المــرض والبطالــة واألمومــة واإلعاقــة.
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على الصعيد الدولي : مساهمة الشباب في الدينامية العالمية . 2

برنامج العمل العالمي للشبابأ. 

يوفــر برنامــج العمــل العالمــي للشــباب إطــارا للسياســة العامــة ومبــادئ توجيهيــة عمليــة للعمــل الوطنــي 
والدعــم الدولــي لتحســين وضعيــة الشــباب. ويتضمــن برنامــج العمــل مقترحــات للعمــل غايتهــا تهيئــة 
الظــروف واآلليــات التــي تــؤدي إلــى زيــادة تحســين رفــاه الشــباب وعيْشــهم. ويركــز برنامــج العمــل بصفــة 
خاصــة علــى التدابيــر الراميــة إلــى دعــم القــدرات الوطنيــة فــي ميــدان الشــباب وزيــادة الفــرص المتاحــة 

للشــباب، مــن حيــث النــوع والكــم، لتحقيــق مشــاركتهم فــي المجتمــع مشــاركة كاملــة وفعالــة وبنــاءة.

أهداف التنمية المستدامةب. 

تشــكل أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر وغاياتهــا الـــ169 )األهــداف الفرعيــة( العمــاد 
ــا  ــم هــذه األهــداف توازن ــام  2030. وتقي ــة المســتدامة لع ــه خطــة التنمي ــذي تقــوم علي األساســي ال
منصفــا بيــن األبعــاد االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة، وتُدِمــج ألول مــرة بيــن القضــاء علــى الفقــر 

ــة عمــل واحــدة. ــة المســتدامة فــي آلي ــق التنمي ــن تحقي وبي

وتتســم أهــداف التنميــة المســتدامة، التــي اعتمدتهــا جميــع الــدول األعضــاء فــي منظمــة األمــم المتحدة 
ومــن بينهــا المغــرب فــي شــتنبر 2015 ودخلــت حيــز التنفيــذ ســنة 2016، بطابعهــا الكونــي، وســتضطلع 
هــذه األهــداف بــدور أساســي فــي السياســات التنمويــة للمغرب خالل الســنوات الخمســة عشــر المقبلة.

كمــا تتميــز أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر المكونــة لخطــة التنمية المســتدامة لعام 2030، 
بكونهــا مندمجــة ومتكاملــة ومترابطــة وغيــر قابلــة للتجــزيء، وتســعى إلــى ضمــان االســتدامة واإلدمــاج 

وتعزيــز القــدرة علــى التكيــف والصمــود. وتهــم هــذه األهــداف الجوانــب التاليــة :

الشكل رقم 1 : لمحة عامة عن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر
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يشــكل تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة التــي وضعتهــا األمــم المتحــدة فــي أفــق ســنة 2030، فرصــة 
حقيقيــة لتســريع ديناميــة تحويــل النمــوذج التنمــوي المغربــي، ولتكريــس الديمقراطيــة التشــاركية علــى 
المســتوى الترابــي. ويمثــل ضمــان انخــراط الشــباب المغاربــة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 
أحــد التحديــات الكبــرى المطروحــة، بالنظــر إلــى األهــداف المحــددة فــي إطــار الخطــط والبرامــج 
الدوليــة فــي مجــال التنميــة، ممــا يقتضــي ضــرورة وضــع وإعمــال آليــات تســمح بمواكبــة جميــع 
الفاعليــن المعنييــن )الدولــة، الجماعــات الترابيــة والقطــاع الخــاص( لمبــادرات الشــباب الراميــة إلــى 

تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

اإلطار رقم 3: الشباب وأجندة المناخ

لقــد جعــل اتفــاق باريــس، الــذي تــم إبرامــه ســنة 2015 فــي إطــار اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة 
بشــأن تغيــر المنــاخ، مــن المجــاالت الترابيــة والمجتمــع المدنــي، ال ســيما الشــباب واألجيــال الصاعــدة، 
الدعامــة الثانيــة لجهــود مكافحــة التغيــرات المناخيــة. إذ تحــث هــذه الدعامــة الشــباب علــى االضطــالع 
بدوريــن أساســين يهمــان، مــن جهــة، المســاهمة فــي وضــع وتتبــع وتقييــم إعمــال المســاهمات المعتزمــة 
المحــددة وطنيــا مــن لــدن الــدول فــي مجــال التخفيــف والتكيــف مــع آثــار التغيــرات المناخيــة، والعمــل 
مــن جهــة أخــرى علــى إطــالق مشــاريع مبتكــرة يقودهــا الشــباب فــي مجــال المنــاخ تهــم مختلــف 

مجــاالت التنميــة البشــرية والترابيــة.

ــي  ــوب 22( الت ــاخ )ك ــر المن ــم المتحــدة بشــأن تغي ــر األم ــدورة 22 لمؤتم ــزت ال ــب آخــر، تمي ــن جان م
 )COY12( ــاخ ــي للشــباب والمن ــدورة 12 للمؤتمــر الدول ــم ال ــر 2016، بتنظي ــدت بالمغــرب فــي نونب ُعِق
والتــي ســمحت للشــباب مــن مختلــف بقــاع العالـَـم بتبــاُدل تجاربهــم ومناقشــة الحلــول الُمالئمــة الكفيلــة 

بالتصــدي للتغيــرات المناخيــة.
 

أجندة االتحاد اإلفريقي لعام 2063	. 

ــدا جديــدا  إّن ارتبــاط املغــرب بعمقــه اإلفريقــي ارتبــاٌط تاريخــٌي. واليــوم، يكتســي هــذا االرتبــاط بُع
يعــززه انخــراط مــن أعلــى مســتويات الدولــة لفائــدة القــارة، يف إطــار رؤيــة للتنميــة املشــتركة فيمــا بــن 
بلــدان اجلنــوب، متتــد علــى املــدى الطويــل وتســتحضر متطلبــات التنميــة البشــرية. وهــو التــزام أضحى 

يشــمل جميــع املجــاالت، ســواء كانــت سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو ثقافيــة أو روحيــة.

كمــا جتــدر اإلشــارة إلــى أن املغــرب قــد أكــد التزامــه بدعــم مسلســل تســريع تنميــة القــارة الــذي مت 
ــة يف ســنة  ــدول اإلفريقي ــدة 2063«، كمــا اعتمدهــا زعمــاء ال ــه يف »األجن ــه وخطــة عمل ــد رؤيت حتدي
ــة خارطــة طريــق للمســار الــذي يتعــن انتهاجــه مــن أجــل حتقيــق اندمــاج القــارة  2013، وهــي مبثاب

ــة يف غضــون الســنوات اخلمســن القادمــة.  اإلفريقي

وتشــمل هــذه الرؤيــة الشــمولية عــدة محــاور مــن بينهــا: حــس االنتمــاء إلــى إفريقيــا، والشــعور بالوحــدة 
اإلفريقيــة، واالســتقاللية، والدميقراطيــة واملناصفــة، واالندمــاج، والتضامــن بــن الشــعوب اإلفريقيــة 
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ــادة  ــع الشــعوب بقي ــارًة تضطل ــا ق ــل إفريقي ــى جع ــدة إل ــع هــذه األجن ــا تتطل ــة املســتدامة. كم والتنمي
تنميتهــا، ارتــكازاً علــى طاقــات كل بلــد وكفاءاتــه، الســيما النســاء والشــباب.

اإلطار رقم 4: التطلعات السبعة لألجندة 2063/ مقتطف

إفريقيا التي نريد

إفريقيا مزدهرة على أساس النمو الُمدِمج والتنمية المستدامة؛. 1

قــارة مندمجــة ومتحــدة سياســيا علــى أســاس المثــل العليــا للوحــدة اإلفريقيــة الشــاملة ورؤيــة . 2
اإلفريقيــة؛ النهضــة 

والعدالــة وســيادة . 3 اإلنســان  واحتــرام حقــوق  والديمقراطيــة  الرشــيد  الحكــم  يســودها  إفريقيــا 
القانون؛ 

إفريقيا تنعم بالسلم واألمن؛. 4

إفريقيا ذات هوية ثقافية قوية وتراث وقيم وأخالقيات مشتركة؛. 5

االفريقيــة، . 6 للشــعوب  الكامنــة  اإلمكانيــات  علــى  وتعتمــد  تنميتهــا،  الشــعوب  تقــود  التــي  إفريقيــا 
والسيما شبابها ونساؤها، وتهتم برفاه األطفال؛ 

إفريقيا باعتبارها فاعاًل وشريكاً عالمياً قوياً ومتحداً ومؤثراً.. 7

إن االنخــراط فــي هــذه الرؤيــة كفيــل بتمكيــن الشــباب المغاربــة مــن االضطــالع بــدور محــوري، إلــى 
جانــب نظرائهــم مــن باقــي بلــدان القــارة، فــي تحقيــق التحــول البنيــوي إلفريقيــا، التــي يشــكل الشــباب 

مــا يقــرب مــن نصــف ســكانها.

األجندة اإلفريقية حول الهجرةد. 

تنــدرج األجنــدة اإلفريقيــة حــول الهجــرة، التــي عرضــت علــى الــدورة الثالثيــن لقمــة االتحــاد اإلفريقي، 
المنعقــدة فــي أديــس أبابــا فــي ينايــر 2018، فــي إطــار واليــة »رائــد االتحــاد اإلفريقــي فــي موضــوع 
الهجــرة«، التــي أناطتهــا القمــة الثامنــة والعشــرون لالتحــاد اإلفريقــي بجاللــة الملــك؛ كمــا تقــدم 

اللبنــات األولــى لرؤيــة إفريقيــة مشــتركة حــول الهجــرة.

وتنطلــق األجنــدة اإلفريقيــة حــول الهجــرة مــن ضــرورة اإللمــام بظاهــرة الهجــرة فــي مختلــف أبعادهــا، 
مــن أجــل فهمهــا بشــكل أفضــل، كمــا أنهــا تعتمــد مقاربــة تشــاركية، ارتكــزت علــى عقــد لقاءيــن مهميــن 
بالمغــرب وهمــا: الخلــوة اإلقليميــة المنظمــة بتاريــخ 2 نونبــر 2017 بالصخيــرات، بمشــاركة أزيــد 
مــن 120 مــن أصحــاب القــرار، وممثلــي المنظمــات الدوليــة، والباحثيــن، وأعضــاء المجتمــع المدنــي؛ 
إضافــة إلــى المؤتمــر الــوزاري المنعقــد بالربــاط فــي 9 ينايــر 2018، بمشــاركة أزيــد مــن عشــرين وزيراً 
يمثلــون األقاليــم الفرعيــة للقــارة، ومفوضيــة االتحــاد اإلفريقــي، والتجمعــات االقتصاديــة اإلقليميــة. 
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وتتضمــن هــذه الوثيقــة األفــكار والمقترحــات والــرؤى المقدمــة مــن ِقبَــل المؤسســات الرســمية، 
والمجتمــع المدنــي، والباحثيــن فــي إفريقيــا. كمــا تتميــز بمرونتهــا وقابليتهــا للتطــور، وعــدم إلزاميتهــا 
مــن الناحيــة القانونيــة، حيــث يتعيــن اعتبارهــا، فــي المقــام األول، مرجعــاً يهتــدى بــه فــي العمــل 

ــي معالجــة هــذا الموضــوع. المســتقبلي، ف

وفــي هــذا الســياق، تطــرح هــذه األجنــدة تحديــات جمــة علــى مســتوى التوازنــات الديموغرافيــة 
ــة  ــرى المتعلق ــات الكب ــى عــدد مــن الرهان ــة، وتســلط الضــوء عل ــة والثقافي ــة واالجتماعي واالقتصادي

باألمــن والقــدرة علــى العيــش المشــترك.

إن تملُّــك هــذه األجنــدة مــن قبــل الشــباب ينبغــي أن يتــم فــي ســياق ترســيخ مقاربــة جديــدة تتمحــور 
حــول إفريقيــا، وتجمــع بيــن الواقعيــة والتســامح، واعتمــاد منظــور إيجابــي بشــأن مســألة الهجــرة، مــع 
تغليــب المنطــق اإلنســاني للمســؤولية المشــتركة والتضامــن. كمــا ينبغــي أن يأخــذ تفعيــل هــذه األجنــدة 
فــي الحســبان االحتياجــات واالنتظــارات الحقيقيــة للشــباب المغاربــة علــى وجــه التحديــد، واألفارقــة 
بشــكل عــام، مــن خــالل فتــح اآلفــاق االقتصاديــة وتوطيــد أواصــر التعــاون لتقديــم الدعــم الــالزم 

للبلــدان مــن أجــل تدبيــر أكثــر نجاعــًة وإدماجــاً  لتدفقــات الهجــرة. 
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 .IIالشباب المغربي : واقع الحال والتحوالت الكبرى

تضــم البنيــة الديموغرافيــة الوطنيــة نســبة كبيــرة مــن الشــباب، ممــا يمنــح للبــالد فرصــة فريــدة 
واالجتماعيــة. االقتصاديــة  التنميــة  لتحقيــق 

ومــع ذلــك، مــا زال الكثيــر مــن الّشــابات والشــبان بالمغــرب يعانــون اليــوم مــن صعوبــة فــي الحصول على 
شــغل الئــق وتعليــم جيــد ورعايــة صحيــة. والتــزال ثمــة عراقيــل كبــرى تعتــرض اندماجهــم االقتصــادي 
واالجتماعــي، كمــا أن إمكانيــات تأثيرهــم علــى توجهــات السياســات العموميــة ال تــزال محــدودة، ممــا 

يحــول دون اضطالعهــم بــدور القــوة المحركــة الرئيســية للدفــع بعجلــة التنميــة فــي البــالد.

إن السياســة الوطنيــة فــي مجــال الشــباب، التــي تعــد رهانــا ذا طابــع عرضانــي مطــروٍح علــى جميــع 
ــب تحقيــق  التدخــالت العموميــة، تصطــدم بغيــاب مقاربــة شــمولية ومندمجــة لهــذا المجــال، ممــا يَُصعِّ
األهــداف المنشــودة. كمــا أنــه يســاهم إلــى حــد كبيــر فــي عــدم التعبيــر عــن االنشــغاالت الفعليــة 
للشــباب، ممــا ينجــم عنــه تنامــي الشــعور بانعــدام الثقــة واالرتيــاب لــدى هــذه الفئــة، مــع مــا لذلــك مــن 
انعكاســات ســلبية علــى أواصــر التماســك االجتماعــي، رغــم أنــه لــم يتــم لحــد اآلن قيــاس حجــم هــذه 

االنعكاســات بالقــدر الكافــي.

ــة فــي أي  ــة خاصــة بالشــباب محــوراً ذا أولوي ــورة سياســات عمومي ويعــد االســتثمار فــي الشــباب وبل
سياســة تنمويــة، مــع الحــرص علــى اعتبــار الشــباب عنصــراً فاعــاًل فــي الديناميــات الحاليــة للتغييــر 

ورافعــة يمكــن أن تســاهم فــي خلــق الثــروة.

عناصــر حــول الســياق وأهــم المؤشــرات: الشــباب، فئــة تعيــش تحــوالت . 1
مستمرة 

ــي  ــات الت ــة والتحدي ــي يعيشــها الشــباب المغارب ــاب نظــرة موجــزة عــن التحــوالت الت ــدم هــذا الب يق
يواجهونهــا. كمــا يســلط الضــوء علــى نقــص منســوب الثقــة ومشــاعر االســتياء التــي تعــم جــزءاً مــن 

ــي. ــدر الكاف ــم بالق ــي ال تراعــي انتظاراته ــة، الت ــات العمومي ــة إزاء السياســات والخدم هــذه الفئ

وإذا كان الشــباب المغاربــة يمتلكــون مجموعــة مــن المهــارات والقــدرات والطاقــات الهائلــة التــي يتعيــن 
إبرازهــا وتحريرهــا، فــإن شــريحة كبيــرة منهــم ال تــزال تعانــي مــن مظاهــر الهشاشــة )شــباب يعانــون 
ــي  ــم ف ــا، وشــباب ُكِبحــت رغبته ــا أو تدريب ــون تكوين ــون عمــال وال يتلق ــن اإلقصــاء، وشــباب ال يزاول م
ممارســة العمــل المقاوالتــي، وشــباب لــم يتمتعــوا بحقهــم فــي طفولــة ســليمة،...(. فقــد ظلــت غالبيــة 
الشــباب المتراوحــة أعمارهــم مــا بيــن 15 و34 ســنة، وهــي الفئــة التــي تمثــل حوالــي ثلــث ســاكنة البــالد، 
علــى هامــش النمــو االقتصــادي المطــرد الــذي شــهدته المملكــة خــالل الســنوات العشــر األخيــرة، ولــم 
يســتفيدوا بشــكل منصــف مــن التقــدم االقتصــادي المتأتــي مــن ديناميــة النمــو التــي عرفتهــا البــالد. 
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ــب، ومــن أجــل فهــٍم أفضــل للعقبــات التــي تُحــول  وبغيــة تقديــم لمحــة عــن الشــباب فــي طابعهــم المركَّ
دون مشــاركتهم فــي الحيــاة العامــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة، ينبغــي الوقــوف مــن جهــة عنــد العقبــات 
ــي تهــم  ــة الت ــك الناجمــة مــن جهــة أخــرى عــن التطــورات العالمي ــي، وتل الناشــئة عــن الســياق الوطن
الشــباب فــي جميــع أنحــاء العالــم )النزعــة الفردانيــة، التوســع العمرانــي، المجــال الرقمــي،...(. 
فنظريــاً، مــن شــأن بعــض هــذه التطــورات أن تتيــح فرصــا حقيقيــًة أمــام الشــباب. لكــن، فــي غيــاب 
منــاخ مالئــم، فقــد يكــون هــؤالء الشــباب أول المحروميــن مــن االســتفادة مــن مزايــا تلــك التطــورات.

الشكل رقم 2: إحصائيات أساسية حول الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و34 سنة، 2014 3

3 - المصدر : وزارة الشباب والرياضة/ المندوبية السامية للتخطيط.
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الشكل رقم 3: تشخيص متعدد األبعاد لوضعية الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و34 سنة، 2014 4

 

ــة الشــباب،  ــدا فــي مؤشــر تنمي ــة 120 مــن أصــل 183 بل ــَف المغــرب فــي ســنة 2016 فــي المرتب ُصنِّ
وجــاء خلــف غالبيــة دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ذات الدخــل المتوســط، منهــا األردن 
)المرتبــة 114( وتونــس )المرتبــة 110( ولبنــان )المرتبــة 76( وتركيــا )المرتبــة 62( 5. ويســمح هــذا 
المؤشــر بإجــراء مقارنــات بيــن البلــدان وقيــاس التطــور المســجل عبــر الزمــن، ويشــمل خمســة مجــاالت 

أساســية هــي : التعليــم، الصحــة والرفــاه، التشــغيل، والمشــاركة المواِطنــة والمشــاركة السياســية.

الشباب والولو	 إلى الخدمات العمومية األساسية

ــب انشــغاالت  ــبة فــي صل ــة المناِس ــة الصحي ــى الرعاي ــد وإل ــن الجي ــى التعليم/التكوي ــوج إل يظــل الول
ــة.  الشــباب المغارب

ففــي مجــال التربيــة والتكويــن، ال تــزال إشــكاالت االنقطــاع عــن الدراســة والهــدر المدرســي والفــوارق 
بيــن التعليــم العمومــي والخــاص، وتوجيــه الشــباب نحــو تخصصــات ال تمكنهــم مــن اكتســاب المعــارف 
التــي تتيــح لهــم اإلعــداد الجيــد لمســتقبلهم، تشــكل عوائــق تحــول دون تمتــع الجميــع، علــى امتــداد 

جهــات التــراب الوطنــي، بالحــق فــي التعليــم.
4- المصدر : وزارة الشباب والرياضة.

.)http://thecommonwealth.org/youthdevelopmentindex( 5 - مؤشر تنمية الشباب لعام 2016 الصادر عن رابطة الكومنويلث
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أمــا فــي ميــدان الصحــة، فباإلضافــة إلــى الفــوارق القائمــة فــي مجــال الولــوج إلــى العالجــات 
األساســية واالســتفادة مــن خدمــات صحيــة جيــدة، ثمــة إشــكاالت كبــرى باعثــة علــى القلــق ال تــزال 
تلقــي بظاللهــا علــى الوضــع الصحــي. ويتعلــق األمــر علــى الخصــوص بآفــات مثــل اإلدمــان علــى 
المخــدرات والتدخيــن واالنتحــار، فضــال عــن وضعيــة الصحــة العقليــة التــي تظــل ُمشــِكلة حقيقيــة مــن 

ــة. مشــاكل الصحــة العمومي

الشباب والقابلية للتشغيل

ــة  ــإن عــدم مالءم ــة، ف لَ ــوارد البشــرية المؤهَّ ــي الم ــرب مــن نقــص ف ــا يشــهده المغ ــى م ــة إل باإلضاف
التكويــن الــذي توفــره منظومــة التربيــة والتكويــن لحاجيــات ســوق الشــغل، يجعــل االنتقــال مــن مرحلــة 
ــن وســوق الشــغل ال  ــن التكوي ــن بي ــا. كمــا أن هــذا التباي ــة انتقــاال صعب ــاة العملي ــى الحي التمــدرس إل
يــزال مــن بيــن العوامــل التــي لهــا وقــع ســلبي علــى النمــو االقتصــادي وعلــى قابليــة الشــباب الحاصليــن 
علــى شــهادات للتشــغيل. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي اإلشــارة إلــى أن معــدل البطالــة يرتفــع كلمــا ارتفــع 
ــم  ــي نفــوس خريجــي التعلي ــاط ف ــس مشــاعر اإلحب ــي تكري ــا يســاهم ف المســتوى الدراســي، وهــو م

العالــي الذيــن ال يحصلــون علــى فــرص للشــغل.

الشباب واإلدما	 االقتصادي

رغــم تحقيــق وتيــرة إيجابيــة فــي متوســط النمــو الســنوي للناتــج الداخلــي الخــام الوطنــي خــالل العقــد 
األخيــر6، إال أن انعكاســها علــى مســتوى خلــق فــرص الشــغل وإدمــاج الشــباب ظــل محــدودا. 

والواقــع أن معــدل البطالــة فــي صفــوف الشــباب بالمغــرب يظــل مرتفعــا )20 فــي المائــة فــي 
المتوســط(7. بــل إن أغلــب الشــباب المشــتغلين يعملــون بالقطــاع غيــر المنظــم وفــي مناصــب شــغل 
تتســم بالهشاشــة وذات أجــور زهيــدة، كمــا أنهــم ال يســتفيدون مــن االمتيــازات االجتماعيــة. فبــدون 
عالقــات شــخصية أو عائليــة، ال يكفــي دائمــا التوفــر علــى شــهادة أو امتــالك الكفــاءة للحصــول علــى 
منصــب شــغل الئــق. لذلــك، فــإن الشــباب يشــعرون بأنهــم ال يتحكمــون إال بشــكل نســبي فــي مســتقبلهم 

االقتصــادي.

الشباب ومظاهر الهشاشة وعالقات النوع والفوارق المجالية

إن المشــاكل التــي يعانــي منهــا الشــباب ال تطالهــم بنفــس الحــدة، ذلــك أن التفاوتــات بيــن الجنســين 
وبيــن أوســاط اإلقامــة )قــروي، حضــري، شــبه حضــري( ال تــزال تَطــرح إلــى اليــوم إشــكاليات كبــرى، 

خاصــة فــي صفــوف الشــباب. 

ــرب  ــن 1999 و2013، ســجل المغ ــا بي ــرة م ــي : »خــالل الفت ــي والبيئ ــس االقتصــادي واالجتماع ــرب، المجل ــة بالمغ ــورة اإلجمالي ــر حــول الث 6 - المصــدر : تقري
ــي عقــد التســعينات«. ــة ف ــي المائ ــل 3 ف ــة مقاب ــي المائ ــي الخــام بنســبة 4,6 ف متوســط نمــو لناتجــه الداخل

7 - يبلغ المتوسط العالمي لمعدل البطالة في صفوف الشباب 13 في المائة.
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وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي أخــذ الفــوارق الجهويــة بعيــن االعتبــار مــن أجــل الحفــاظ علــى التماســك 
االجتماعــي. وتطــال البطالــة الشــابات أكثــر مــن الشــبان، وقــد يعــزى هــذا األمــر إلــى تفضيــل الوالديــن 
تدريــس الذكــور بــدل اإلنــاث، باإلضافــة إلــى التمييــز الممــارس ضــّد النســاء فــي مــا يتصــل باألجــور. 
ويرجــع هــذا الوضــع أيضــا إلــى وجــود اختــالالت فــي نظــام الحكامــة وإلــى اســتمرار تأثيــر المعاييــر 

االجتماعيــة التقليديــة التــي ال تــزال تعــوق االندمــاج االقتصــادي للمــرأة المغربيــة.

وعلــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن أجــل القضــاء علــى التفاوتــات بيــن الجنســين، الســيما فــي 
ــة فــي ضمــان تمــدرس البنــات وفــي تحقيــق تكافــؤ الفــرص  الوســط القــروي، ال تــزال هنــاك صعوب

بيــن الذكــور واإلنــاث.

وتنضــاف إلــى هــذا األمــر العديــد مــن اإلكراهــات األخــرى، مــن قبيــل تجــذر الصــور النمطيــة الســلبية 
فــي المجتمــع، والتمييــز والعنــف القائــم علــى النــوع، والهشاشــة االقتصاديــة للنســاء. وفــي هــذا 
الصــدد، ينبغــي القيــام بتدابيــر ترمــي إلــى معالجــة هــذه االختــالالت عبــر مقاربتهــا مــن زاويــة النــوع 
)تحليــل األفــكار القائمــة علــى تقســيم األدوار والوضــع االجتماعــي حســب الجنــس( والبعــد الجغرافي.

كمــا أن الشــباب ذوي المســتوى التعليمــي المتدّنــي والشــباب المقيميــن بالوســط القــروي وكــذا 
الشــابات يعانــون أكثــر مــن غيرهــم مــن عــدد مــن اإلكراهــات مــن قبيــل : صعوبــة الولــوج إلــى ســوق 
ــاة  ــي الحي ــر المنظــم؛ هشاشــة ظــروف العمــل؛ ضعــف المشــاركة ف ــي القطــاع غي الشــغل؛ العمــل ف
االجتماعيــة والمدنيــة؛ والفقــر. وفضــاًل عــن ذلــك، تعانــي الشــابات علــى وجــه الخصــوص مــن عوائــق 

ــي...(. ــر، العمــل المنزل ــزواج المبك ــن األساســية )ال ــّن بحقوقه تحــول دون تمتعه

الشباب وروح المواطنة واالنخراط السياسي والجمعوي

ــم  ــة، إذ يكرســون معظــم أوقاته ــة منعدم ــاة المدني ــي الحي ــي ف ــون مشــاركة الشــباب المغرب ــكاد تك ت
ــام لشــبيبة البــالد  ألنشــطة شــخصية، يمارســونها فــرادى أو جماعــات. ويعــد هــذا الغيــاب شــبه الت
عــن األشــكال التقليديــة للمشــاركة السياســية، والــذي يتجلــى فــي النســبة الضئيلــة النخراطهــم فــي 
ــن الشــباب والمؤسســات  ــة بي ــة قائم ــة حقيقي ــة ثق ــرا عــن أزم ــات واألحــزاب السياســية، تعبي النقاب

ــة(. ــة مــن الشــباب ينخرطــون فــي حــزب سياســي أو نقاب السياســية )1 فــي المائ

وينبغــي اليــوم إعــادة النظــر فــي طريقــة مقاربــة مشــاركة الشــباب فــي الحيــاة العامــة، علــى اعتبــار أن 
المؤسســات التقليديــة للمشــاركة والتأطيــر لــم تعــد تمثــل الشــكل الوحيــد للمشــاركة المواطنــة. كمــا أن 
الحــركات االحتجاجيــة الشــعبية الكبــرى لــم تــؤدِّ إلــى انخــراط أقــوى للشــباب فــي هــذه المؤسســات، 
وذلــك راجــع بشــكل خــاص إلــى عــدم بــذل مــا يلــزم مــن الجهــود لتيســير الولــوج إليهــا وإضفــاء الجاذبية 

عليهــا وجعلهــا تواكــب انشــغاالت الشــباب؛ ممــا يقتضــي اقتــراح قــراءة جديــدة لهــذه األحــداث.

أمــا فــي مــا يتعلــق بانخــراط الشــباب فــي الحيــاة الجمعويــة، فإّنهــم يُقبلــون بشــكل متزايــد علــى 
االنضمــام إلــى العمــل الجمعــوي، وذلــك انطالقــا مــن وعيهــم بــدور المجتمــع المدنــي وتأثيــر مبادراتــه 
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فــي تحقيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للبــالد، وتعبيــرا عــن خيبــة أملهــم فــي العمــل السياســي 
المباشــر، الــذي ال يوفــر إال آفاقــا ضيقــة غيــر كفيلــة بتحقيــق تغييــر فعلــي.

وتعانــي النســاء والشــباب المنتمــون للوســط القــروي واألوســاط االجتماعيــة واالقتصاديــة المحرومــة، 
أكثــر مــن غيرهــم، مــن وطــأة نقــص الفضــاءات التــي تخــول للشــباب إســماع صوتهــم والتأثيــر علــى 

القــرارات السياســية.

الشباب والدين والقيم

أمــام توســع نطــاق التكنولوجيــات الجديــدة وشــبكات التواصــل االجتماعــي، يجــد الشــباب أنفســهم 
ــوا مــن منظومــة قيــم تقــدم خيــارات وتوجهــات تتجــاوز  ــاَل عالــم مفتــوح دون قيــود ظاهــرة، لينهل ُحيَ
بكثيــر الحــدود المرســومة فــي النطــاق العائلــي أو المجــال الترابــي الــذي ينتمــون إليــه. وتجــدر 
اإلشــارة فــي هــذا المضمــار، إلــى تنامــي ظاهــرة التديــن فــي صفــوف الجيــل الحالــي مــن الشــباب 
مقارنــة مــع الجيــل الســابق، باإلضافــة إلــى انكفــاء فئــة منهــم داخــل دائــرة التديــن رافضــة الحداثــة 
المســتوحاة مــن الغــرب. وقــد يتحــول هــذا االنكفــاء إلــى انغــالق علــى الــذات، بــل إلــى تطــرف دينــي 

لــدى البعــض.

مــن جهــة أخــرى، يشــار أيضــا إلــى تراجــع، أو علــى األقــّل إلــى تغيــر قيمــة العمــل لــدى جيــل الشــباب، 
باإلضافــة إلــى التغيــرات التــي تهــم العالقــات بيــن األجيــال داخــل األســرة، مــن خــالل تنامــي النزعــة 

الفردانيــة لــدى الشــباب مقارنــة مــع الوالديــن.

وبالنظــر للتمــازج الــذي بــات قائمــا بيــن نمــاذج اجتماعيــة مختلفــة )النمــوذج التقليــدي، الدينــي، 
المعاصــر( وظهــور ســلوكات هجينــة )ســلوك التباهــي، ثقافــة مجتمــع االســتهالك( فقــد بــات مــن 

الواجــب إعــادة النظــر فــي ثنائيــة األصالــة والمعاصــرة.

الشباب والحياة الجنسية

تكتســي الحيــاة الجنســية للشــباب أهميــة بالغــة بالنســبة للصحــة البدنيــة والعقليــة، ولطالمــا تــم 
تناولهــا مــن زاويــة طبيــة )حفــظ الصحــة، الوقايــة ...(، أو أمنيــة )التصــدي لمظاهــر العنــف(.

والحــال أن الحيــاة الجنســية للشــباب ال تنحصــر فــي القضايــا األخالقيــة أو قضايــا العنــف. وفــي هــذا 
الصــدد، ينبغــي تنــاول هــذا المســألة مــن منظــور جديــد، يعكــس أبعادهــا األخــرى، ويذكــي النقاشــات 
ــن  ــار هــذا الموضــوع واحــداً م ــى اعتب ــع الحــرص عل ــي ســياقها الحقيقــي، م ويضــع اإلشــكاليات ف

االنشــغاالت األساســية ليــس للشــباب فحســب، بــل لألســرة والمجتمــع أيضــاً.

وإلــى حــدود اليــوم، ال تــزال علــوم النفــس تحتكــر الحديــث عــن الحيــاة الجنســية للشــباب، مــن 
خــالل منظــور معيــاري وتقريــري فــي كثيــر مــن األحيــان، بينمــا ينبغــي أن تمكــن المقاربــة التاريخيــة 
ــاة  ــالت المرتبطــة بالحي ــات والممارســات والتمث ــن فهــم أفضــل للهوي ــات السوســيولوجية م والرهان

ــن. ــة بالســن أو الدي ــاد المتعلق ــاة األبع ــى مراع ــع الحــرص عل الجنســية للشــباب، م
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الشباب والتكنولوجيات الجديدة

ــذكاء االصطناعــي  ــات وال ــي تشــهدها مجــاالت الروبوت ــدة والتحــوالت الت ــات الجدي ــر التكنولوجي تثي
ــذي  ــر وال ــع الشــباب ضمــن هــذا الفضــاء المتغي ــة بالشــبكة تســاؤالت بشــأن موق ــزة المتصل واألجه
يعيــش علــى إيقــاع تحــوالت متواصلــة، ممــا ينعكــس علــى حياتهــم اليوميــة وعلــى أشــكال مشــاركتهم 
المواطنــة، كمــا أنــه يؤثــر علــى تطــور المهــن القائمــة حاليــا، وذلــك بالنظــر الحتمــال اختفــاء بعضهــا 

وظهــور مهــن أخــرى جديــدة مســتقبال.

وبالطبــع، فــإن التأثيــر اليومــي األكثــر أهميــة يتعلــق بأنمــاط التواصــل الجديــدة التــي تســائل الشــباب 
عــن معيشــهم وعــن نظرتهــم للعالــم. لقــد غيــرت شــبكة اإلنترنــت بشــكل عميــق ســلوك جيــل مرتبــط 

باســتمرار بالعالــم وبطــرق عيــش مختلفــة.

اإلطار رقم 5: الثورة التكنولوجية- بزوغ عالم جديد 

وفــق آخــر إحصــاء عــام للســكان والســكنى أجرتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط، فــإن أكثــر مــن 46 فــي 
المائــة مــن ســكان المغــرب ولــدوا بعــد وصــول اإلنترنــت إلــى المغــرب فــي ســنة 1993.

وبعبــارة أخــرى، وبالنســبة لغالبيــة الشــباب المغربــي، فــإن اإلنترنــت يعــد أمــراً بديهيــاً وهــو جــزء مــن 
الســياق الطبيعــي لحياتهــم، الســيما أن المعطيــات الصــادرة عــن الوكالــة الوطنيــة لتقنيــن المواصــالت 
تظهــر أن جميــع المغاربــة تقريبــا يملكــون هاتفــاً وأن أكثــر مــن ثلثــي األســر مرتبطــة بشــبكة اإلنترنــت.

وإذا كان اإلنترنــت، مــن وجهــة نظــر تقنيــة صرفــة، مجــرد تكنولوجيــا جديــدة لالتصــال، فــإن النافــذة 
التــي يتيــح مــن خاللهــا الوصــول الدائــم إلــى محتويــات مختلفــة فتحــت آفاقــاً غيــر متوقعــة بالمــرة، 

ومهــدت الطريــق نحــو نمــط جديــد مــن التواصــل، ممــا يجعلــه اليــوم الدعامــة الرئيســية للتواصــل.

تغيير النموذج المعتمد

وتتيــح التكنولوجيــا الحاليــة للجميــع إمكانيــة الوصــول إلــى نفــس الجمهــور، الــذي يعتمــد اليــوم إلــى حــد 
كبيــر علــى المعلومــات التــي يتــم نشــرها علــى شــبكة اإلنترنــت. إن مصــدر أو مصداقيــة المعلومــة لــم 
يعــد لهمــا ســوى تأثيــر نســبي جــدا، ومــن ثــم فــإن جــودة المعلومــات التــي يتــم نشــرها قــد تكــون محــط 
تســاؤل. وقــد زادت شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن ضبابيــة هــذا المشــهد. وتقــود كل هــذه العناصــر 
الشــباب إلــى أن يكونــوا هدفــاً للعديــد مــن العــروض التــي تتنافــس الســتقطابهم ومــن المحتمــل أن تؤثــر 

عليهــم )الخلــط، المعلومــات المغلوطــة، ...(.

إن أي اســتراتيجية أو إجــراء مؤسســاتي يقتضــي التواصــل المالئــم لشــرح الرهانــات ذات الصلــة بــه، بيــد 
أن العالــم يشــهد اليــوم انقســاماً صارخــاً بيــن فئتيــن مــن األفــراد: فئــة توجــد داخــل دائــرة اإلنترنــت 

وأخــرى توجــد خــارج نطــاق هــذه الدائــرة.
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وتضــم الفئــة األولــى فــي المقــام األول الشــباب )لكنهــم يتقدمــون فــي الســن مــع مــرور الوقــت( الذيــن ال 
تفارقهــم هواتفهــم الذكيــة ويضبطــون إيقــاع حياتهــم علــى الفايســبوك والواتســاب. كمــا أنهــم اكتســبوا 
مهــارة اســتخدام هــذه األدوات فــي ســن مبكــرة جــدا، قــد تكــون أحيانــا منــذ الــوالدة، وهــم علــى درايــة 
تامــة باســتخدامها مــن الناحيــة التقنيــة. وعــالوة علــى ذلــك، يعتمــد الشــباب علــى هــذه األدوات بشــكل 
طبيعــي التخــاذ العديــد مــن القــرارات فــي حياتهــم. وبالنســبة إليهــم، فــإن شــبكة اإلنترنــت هــي مصــدر 

كل المعلومــات.

ــة، فتضــم مســؤولين مؤسســاتيين يعتقــد الكثيــرون منهــم أن التواصــل عبــر شــبكات  ــة الثاني أمــا الفئ
التواصــل االجتماعــي ينــدرج فــي نطــاق عالــم افتراضــي ليــس لــه أي تأثيــر علــى الواقــع. لــذا، فإنهــم 
والوصــالت  اإلعالنيــة  والمنشــورات  كالصحــف  التقليديــة،  التواصــل  بوســائل  متمســكين  يظلــون 
ــر  ــر شــبكة اإلنترنــت وال تأثيرهــا الكبي المتلفــزة. وهــم ال يدركــون حجــم تغلغــل أشــكال التواصــل عب

ــى الواقــع المعيــش. عل

وتقتضــي هــذه الفجــوة الرقميــة القائمــة بيــن الشــباب المرتبــط جــداً بالشــبكة وبيــن البقيــة، الســيما 
النخبــة السياســية، التــي ال تــزال تتبنــى األشــكال التقليديــة للتفكيــر والعمــل، إدمــاج هــذه الفضــاءات 

العموميــة الجديــدة للشــباب، حيــث تتــم صياغــة الــرأي العــام.

المنفصلون عن عالم اإلنترنت

إّن نــزوع عــدد مــن المواطنيــن المغاربــة نحــو اعتبــار اإلنترنــت عالمــاً »افتراضيــاً« بشــكل كامــل ربمــا 
يعــزى إلــى الصعوبــة التــي يجدونهــا فــي اإللمــام بــأدوات الولــوج إلــى شــبكة اإلنترنــت، وبالتالــي فهــم 
يفضلــون االبتعــاد عنهــا. ونتيجــة لذلــك، فإنهــم يواجهــون صعوبــة أكبــر فــي إدراك أهميــة هــذه األدوات 

بالنســبة لجيــل الشــباب ولألجيــال الصاعــدة.

وحتــى وإن توفــر لــدى البعــض الوعــي مــن الناحيــة النظريــة بأهميــة اإلنترنــت وشــبكات التواصــل 
االجتماعــي واإلمكانــات التــي تتيحهــا ومــدى التأثيــر الــذي تمارســه، فليســت لهــم القناعــة الراســخة 
بأنهــا وســيلة التواصــل الرئيســية مــع الشــباب. ونتيجــة لذلــك، فــإن القــرارات ذات الصلــة تتخــذ دون 
اقتنــاع بأهميــة هــذا المجــال ودون اســتثمار حقيقــي فيــه. وفــي هــذا الصــدد، يمكننــا أن نالحــظ 
دون عنــاء أنــه باســتثناء حــاالت قليلــة جــداً، ال تتوفــر أي وزارة، وال أي حــزب، وال أي نقابــة علــى 
»مختــص فــي تدبيــر المحتويــات علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي«، يتولــى مهــام التعامــل مــع المواقــع 

ــة أو شــبكات التواصــل االجتماعــي التــي يفتــرض أن تكــون هــذه الجهــات حاضــرة فيهــا. اإللكتروني

وهــذا مــا يفســر اتســاع الفجــوة القائمــة بيــن الشــباب وغيرهــم: وفضــاًل عــن الفجــوة بيــن األجيــال، 
تنضــاف حتمــاً فجــوة عميقــة فــي التواصــل تنطــوي علــى انعكاســات ســلبية كبــرى.

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن أي اســتراتيجية تســتهدف الشــباب ينبغــي أن تأخــذ هــذا الجانــب المتعلــق 
»بالتواصــل« بعيــن االعتبــار، بمــا يتيــح تفســير مضاميــن هــذه االســتراتيجية ومناقشــتها وتعديلهــا، 

ومــن ثــم توفيــر أســباب النجــاح لهــا.
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ومــن ناحيــة أخــرى، فــإّن افتقــار وســائل اإلعــالم الحديثــة إلــى الطابــع المؤسســاتي يفتــح البــاب علــى 
مصراعيــه أمــام منظمــات أخــرى لتمريــر جميــع الخطابــات التــي تحملهــا، حتــى عندمــا تكــون خطابــات 
محملــة بالكراهيــة وتتنافــى مــع القيــم الكونيــة. وحينمــا ال يتلقــى شــبابنا المعلومــات بطريقــة منهجيــة 

ومنظمــة، فإنهــم يكونــون عرضــة لمخاطــر قــد تجعلنــا نفقدهــم إلــى األبــد.

يــالزم فئــة عريضــة مــن الشــباب إحســاس بالقلــق واالنشــغال جــراء انعكاســات إقصائهــا مــن الحيــاة 
االقتصاديــة والمدنيــة. ويشــكل االنقطــاع عــن الدراســة والبطالــة والعمــل الناقــص وغيــاب بنيــات الدعــم 
الكفيلــة بتيســير المشــاركة فــي الحيــاة االجتماعيــة عوامــل تســاهم فــي عزلــة هــؤالء الشــباب وتولــد 
إحســاس الحرمــان لديهــم، ممــا يجعلهــم عرضــة للســقوط فــي براثيــن االنحــراف واإلجــرام والتطــرف، 

باإلضافــة إلــى تطلعهــم المتزايــد إلــى محاولــة ارتيــاد آفــاق جديــدة عبــر الهجــرة إلــى الخــارج.

يمــر الســياق الوطنــي حاليــا بمرحلــة تتســم بتنامــي موجــات مطالــب واحتجاجــات اجتماعيــة تشــارك 
فيهــا شــرائح واســعة مــن الشــباب وقفــت عنــد عــدم قــدرة النمــوذج التنمــوي الحالــي علــى االســتجابة 
لحاجياتهــا وعجــزه عــن تحقيــق طموحاتهــا. ورغــم أن الوضعيــة السياســية الوطنيــة شــهدت تطــورا 

ملموســا منــذ ســنة 2011، إال أن تطلعــات الشــباب المغربــي إلــى مســتقبل أفضــل مــا زالــت قائمــة.

وُتْبــِرز كل هــذه اإلكراهــات حجــم التحديــات الواجــب رفعهــا وتؤكــد ضــرورة اتخــاذ تدابيــر ذات طابــع 
ممنهــج واســتراتيجي ومندمــج بشــكل أكبــر، مــن أجــل تفتــق طاقــات الشــباب، مــع التركيــز علــى حاجيــات 

الفئــات األكثــر حرمانــا منهــم.

إطار الحكامة: الرهانات الرئيسية. 2
ــذ السياســات  ــة وتنفي ــك أن ســير المؤّسســات العمومي ــاة الشــباب. ذل ــب حي ــة كل جوان ــّم الحكام ته
العموميــة ينعكــس علــى مــدى توفــر الفــرص فــي الفضــاءات االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية. 

فكمــا أّن بمقــدور نمــط الحكامــة أْن يســاهم فــي رفــاه الشــباب، فقــد يكــون ســببا يعــوق تحققــه.

وفــي المغــرب، تتســبب االختــالالت المرتبطــة بالحكامــة بشــكل كبيــر فــي إعاقــة إدمــاج الشــباب 
ــة  ــة متمحــورة حــول رؤي ــى سياســة تنموي وتحقيــق نمائهــم وارتقائهــم، والحــال أن المملكــة تتوفــر عل
قطاعيــة يعززهــا وجــود إرادة فــي النهــوض بالشــباب. لكــن، وبالرغــم مــن التقــدم المحــرز والنتائــج 
الملموســة التــي تــم تســجيلها، تجــدر اإلشــارة إلــى أن تنفيــذ هــذه االســتراتيجيات القطاعيــة، رغــم 
تضمــن أغلبهــا لمكــون خــاص بالشــباب، يتــم بطريقــة يطبعهــا التشــتت وال يــزال يصطــدم بصعوبــات 
ــا يحــول دون تحقيــق األهــداف المســطرة. كمــا ال يوجــد  مرتبطــة بنقــص االنســجام والتجانــس، مّم
لحــد اآلن إطــار اســتراتيجي مشــترك يجمــع كل السياســات الموجهــة لهــذه الفئــة مــن الســاكنة، فضــال 
عــن أن الجهــود التــي تبذلهــا الســلطات العموميــة ال تــزال تواجــه تحديــات جمــة تتعلــق بتحقيــق 
االنســجام وضمــان الفعاليــة، وذلــك فــي ظــل غيــاب رؤيــة شــمولية كفيلــة بتأطيــر السياســات العموميــة 

وتوجيــه تدخــالت الفاعليــن المعنييــن وجهودهــم.
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وأمــام غيــاب إطــار مندمــج يحــدد منطلقــات السياســة الخاصــة بالشــباب وغاياتهــا وكيفيــات إعمالهــا، 
فــإن هــذا النقــص فــي مجــال الحكامــة يشــكل عائقــا رئيســيا يحــول دون اضطــالع األجيــال الشــابة 
بمســؤوليتها فــي الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة. وبســبب إقصــاء الشــباب مــن مراحــل بلــورة 
السياســات العموميــة الموجهــة للشــباب وإعدادهــا، فــإن هــذه السياســات ال تَْعِكــس انشــغاالتهم 
واحتياجاتهــم الخاصــة. ونتيجــة لذلــك، فــإن ثقــة هــؤالء الشــباب، المتطلعيــن بشــكل مشــروع ألن تتــاح 
لهــم جميعــا - الفقــراء منهــم واألغنيــاء، الذكــور واإلنــاث، المنتمــون للوســط الحضــري أو القــروي – 
إمكانيــة التعبيــر عــن أفكارهــم وانتظاراتهــم، تتبــدد شــيئا فشــيئا فــي بنــاء مســتقبل مشــرق. وهــو مــا 
يتجلــى فــي ضعــف انخراطهــم فــي اآلليــات التقليديــة للمشــاركة، إذ يرونهــا غيــر قــادرة علــى تغييــر 

األمــور.

ورغــم االهتمــام الــذي أولتــه الســلطات العموميــة لموضــوع الشــباب، ومــا عرفتــه السياســة العموميــة 
ــة  ــرة، فــإن هــذه السياســة تظــل ذات صبغ فــي مجــال الشــباب مــن تطــورات خــالل الســنوات األخي
ــر الخاصــة  ــك أن التدابي ــر عــن االنشــغاالت الرئيســية للشــباب. ذل ــر مندمجــة وال تعب ــة وغي قطاعي
بالشــباب الُمضمنــة بشــكل عرضانــي فــي البرامــج القطاعيــة، غيــر ممأسســة بالقــدر الكافــي وال 
ــذ كل قطــاع اختصاصاتــه علــى حــدة  تحظــى بتنســيق جيــد بيــن مختلــف القطاعــات الوزاريــة، حيــث يُنَفِّ

ويشــتغل فــي نطاقــة بنياتــه وهياكلــه الخاصــة.

وتشــكل ضــرورة تحليــل الخدمــات العموميــة المقدمــة للشــباب، ال ســيما فــي مجــاالت التربيــة 
والتعليــم والصحــة والتشــغيل، باإلضافــة إلــى تحديــد مقاربــة أكثــر ابتــكارا فــي ميــدان بلــورة سياســة 
خاصــة بالشــباب يتــم تنزيلهــا أساســا فــي المجــاالت الترابيــة وتتســم بتنســيق أفضــل علــى مســتوى 
التنفيــذ، جــزءا ال يتجــزأ مــن المبــادرة الوطنيــة الجديــدة لفائــدة الشــباب، فضــال عــن تقويــم أنظمــة 
الحكامــة العموميــة بشــكل يأخــذ بعيــن االعتبــار انتظــارات الشــباب، وذلــك مــن أجــل إرســاء نمــو ُمدِمج 
وتوفيــر خدمــات عموميــة مالئمــة. وينبغــي فــي هــذا الصــدد مراعــاة معاييــر »الحكامــة الجيــدة« 
التــي تقتضــي، باإلضافــة إلــى التنســيق واعتمــاد مقاربــة مندمجــة، العمــل الناجــع واالنخــراط الفعلــي 

واحتــرام الحقــوق وربــط المســؤولية بالمحاســبة وتقييــم التدابيــر المتخــذة.

لقــد أضحــى اليــوم ضمــان انســجام التدابيــر المتخــذة لفائــدة الشــباب ضــرورة ملحــة، وهــو مــا يقتضــي 
اعتمــاد نمــوذج فعــال للحكامــة واقتــراح هندســة جديــدة تمكــن مــن تجــاوز منطــق التدابيــر القطاعيــة 

والمبــادرات المعزولــة، وتســمح بإرســاء سياســة شــمولية وعرضانيــة ومنســقة.

ويتطلــب تحقيــق هــذا الطمــوح، توحيــد جهــود القــوى المنتجــة حــول إرادة فعليــة لتحريــر الطاقــات 
الكامنــة للشــباب. إذ ينبغــي أن ينخــرط جميــع الفاعليــن )الشــباب، الحكومــة، الجهــات، الجماعــات 
المحليــة، المجتمــع المدنــي، الفاعلــون االقتصاديــون والسياســيون...( فــي الديناميــة التــي يقترحهــا 
المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي فــي إطــار المبــادرة الوطنيــة الجديــدة لفائــدة الشــباب 

المغربــي.
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 .III تجــارب مقاِرنــة فــي مجــال السياســات العموميــة الخاصــة
بالشــباب

ــد أبــرز   لمحــة عامــة عــن التجــارب الدوليــة حــول األبعــاد الرئيســية: رص
ــى8  ــات الفضل الممارس

يعــرض هــذا اجلــزء للخطــوط العريضــة للتوصيــات املتعلقة بتحديث السياســة العمومية لفائدة الشــباب 
املغربــي، كمــا يســلط الضــوء علــى بعــض املمارســات الفضلــى علــى الصعيــد الدولــي، مــن خــالل مقاربــة 

قائمــة علــى دراســة مقارنــة تتيــح رصــد بعــض التجــارب واســتخالص الــدروس املناســبة منهــا.

وقــد أجُِنــزت هــذه الدراســة املقارنــة علــى عينــة مــن بلــدان أمريــكا الالتينيــة، حيــث تعــرض مجموعــة 
ــز بوجــود  ــي تتمي ــة املوجهــة للشــباب، والت ــق بالسياســات العمومي مــن أفضــل املمارســات يف مــا يتعل
إشــراف مؤسســاتي وتنزيــل ترابــي )علــى املســتويات احملليــة أو اجلهويــة أو الوطنيــة(، وبتنــوع املــوارد 

املعبــأة، كمــا أنهــا متثــل بدائــل ميكــن الوقــوف عندهــا مــن أجــل النهــوض بالشــباب.

إن الترعــرع يف منــاخ يطبعــه اإلنصــاف يعــد حتديــا عموميــا كبيــراً يتطلــب النهــوض باالســتثمار لفائــدة 
الشــباب: ويشــمل ذلــك االســتثمار يف تعليــم جيــد؛ وضمــان احلصــول علــى مناصــب شــغل الئــق؛ 
ــة  ــروح املواطن ــة ب ــدة؛ ووضــع برامــج لتشــجيع املشــاركة املفعم ــة جي ــى خدمــات صحي واحلصــول عل

وحتفيــز األنشــطة الترفيهيــة؛ وكلهــا مبــادرات ينبغــي أن تنــدرج يف إطــار عمــل عمومــي منســق.

اإلطار رقم 6: رصد المواضيع التي تعد بمثابة »قاطرة« 

األرجنتين: اإلدماج الرقمي وتعزيز تنافسية البالد في المجال الرقمي 

توزيــع مــا يقــرب مــن مليونـَـْي )2( حاســوب محمــول فــي إطــار خطــة وطنيــة لإلدمــاج الرقمــي، وقــد تــم  ¨
توزيعهــا توزيعــا منصفــاً حتــى فــي المناطــق النائيــة فــي األرجنتيــن، لفائــدة الطلبــة والمدرِّســين فــي 

طــور التعليــم الثانــوي العمومــي.

تحــدي تربــوي طمــوح يهــدف إلــى اإلعــالء مــن قيمــة المدرســة العموميــة؛ وتقليــص الفــوارق الرقميــة  ¨
ــز  ــة؛ وتعزي ــة والجغرافي ــف المجموعــات السوســيو اقتصادي ــن مختل ــة القائمــة بي ــة والتعليمي والثقافي
اإلدمــاج االجتماعــي وتكافــؤ الفــرص مــن خــالل دمقرطــة الوصــول إلــى المعلومــة والتكنولوجيــا 

والمعرفــة.

ــا اإلعــالم واالتصــال  ¨ ــك التدريجــي لتكنولوجي ــى التملُّ ــم قائمــة عل ــم والتعلُّ ــدة للتعلي ــزوغ نمــاذج جدي ب
ــاة اليوميــة ألســرهم. ــم فــي الحي ــة، ومــن ث ــة للطلب ــاة اليومي ــة فــي الحي وإدخــال األدوات التكنولوجي

http://intercoonecta.aecid.es/Gestin%20del%20conocimiento/20121114001302. يعــد هــذا العمــل ثمــرة شــراكة بيــن المنظمــة  _ 13.pdf :8 - المصــدر
اإليبيريــة األمريكيــة للشــباب، وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان، واللجنــة االقتصاديــة ألمريــكا الالتينيــة ومنطقــة الكاريبــي، 

ومنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(.
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بوليفيا: التمكين االقتصادي واالجتماعي للفتيات القرويات الالئي يعانين من الفقر المدقع

التمكيــن االقتصــادي للفتيــات اللواتــي يعانيــن مــن فقــر مدقــع مــن أجــل مســاعدتهن علــى تكويــن  ¨
ثروتهــن الخاصــة وتعزيزهــا، وهــي ثــروة تتشــكل مــن ســلع إنتاجيــة ومداخيــل تتيــح لهــن التمتــع بجميــع 

ــات. الحقــوق التــي يخولهــا لهــن وضعهــن كمواطن

يســتند البرنامــج علــى دعامتيــن: شــملت الدعامــة األولــى التحويــالت المباشــرة لالعتمــادات الماليــة،  ¨
التــي تمكــن مــن توفيــر رســاميل إلحــداث المقــاوالت والشــروع فــي اإلنتــاج.

أمــا الدعامــة الثانيــة فتمحــورت حــول توفيــر خدمــات التكويــن واإلرشــاد، وشــملت: 1( مكونــا يهــدف 
إلــى تطويــر نشــاط المورديــن، الذيــن يســعون، بعــد التأكــد مــن أنهــم وجــدوا منافــذ مضمونــة لتســويق 
منتجاتهــم، إلــى ضمــان اســتمرار إنتــاج وســائل عيــش العائــالت المعنيــة؛ 2( مكونــاً آخــر يتعلــق بدعــم 
الخطــوات الالزمــة لتوفيــر الســكن ؛ 3( مكونــا ثالثــاً يتعلــق بتغييــر المســاطر وطبيعــة العقــود العقاريــة 
بحيــث يكــون للمــرأة لوحدهــا كامــل الحــق فــي التصــرف فــي ممتلكاتهــا أو يكــون لهــا الحــق فــي تقاســم 
الممتلــكات مــع زوجهــا، ومــن ثــم تعزيــز حقهــا فــي تملــك األراضــي أو الحصــول عليهــا عــن طريــق 
اإلرث؛ 4( خدمــات قانونيــة ومدنيــة تمكــن مــن تزويــد النســاء بوثائــق الهويــة، فضــال عــن دورات 

للتربيــة علــى قيــم المواطنــة، حتــى يتمكــنَّ مــن التمتــع بحقهــن الكامــل فــي المواَطنــة.

البرازيل: منح الشباب في وضعية هشاشة الحق في متابعة الدراسات الجامعية 

وضــع برنامــج يحمــل اســم »الجامعــة للجميــع« )PROUNI(، وهــو جــزء مــن مجموعــة مــن التدابيــر التــي  ¨
تنــدرج ضمــن عمليــة إصــالح التعليــم العالــي.

مــن خــالل هــذا البرنامــج، ولضمــان فتــح أبــواب التعليــم العالــي أمــام أكبــر عــدد ممكــن مــن الطلبــة، يتــم  ¨
تخصيــص مســاعدات ومنــح دراســية وقــروض، بنــاء علــى معاييــر اجتماعيــة ومعاييــر التميز.

ــون منحــة دراســية  ¨ ــر مــن ملي ــم أكث ــي مكنــت فــي ســنة 2012 مــن تقدي ــي، الت ــز اإليجاب ــر التميي تدابي
ــا. ــى شــهادات علي ــن عل ــر الحاصلي للشــباب ذوي الدخــل المحــدود وغي

تظهــر المعطيــات التــي تــم تجميعهــا لزومــاً فــي صفــوف الطلبــة المســتفيدين مــن برنامــج »الجامعــة 
للجميــع« أنــه قبــل وضــع هــذا البرنامــج، لــم يكــن لــدى الطلبــة الذيــن تــم انتقاؤهــم أي أمــل فــي متابعــة 
ــة  ــي. ولذلــك، يعــد هــذا البرنامــج أداة مهمــة لتشــجيع إدمــاج الطلب ــم العال دراســتهم فــي طــور التعلي

المنحدريــن مــن األوســاط األقــل حظــا فــي التعليــم العالــي.



35

مبادرة وطنية جديدة ُمنَدِمجة لفائدة الشباب المغربي

البرازيل: انفتاح المدرسة على محيطها

مبــدأ المدرســة المنفتحــة: إشــراك المدرســين ومشــاركة الطلبــة فــي المشــاريع التــي يجــري تنفيذهــا  ¨
داخــل فضــاء المدرســة )األنشــطة التربويــة والثقافيــة والرياضيــة والتكويــن(، ممــا يــدل علــى التعلــق 
بالمدرســة ويســلط الضــوء علــى أهميــة انفتــاح المدرســة علــى محيطهــا مــن أجــل بنــاء روابــط 

اجتماعيــة.

ــص للطلبــة وعائالتهــم فضــاءات للمــواد التثقيفيــة والترفيهيــة  ¨ انفتــاح المؤسســة علــى محيطهــا: تُخصَّ
أو أنشــطة اجتماعيــة وثقافيــة، ويتــم تنفيــذ عــدد كبيــر منهــا داخــل المؤسســة التعليميــة نفســها، كمــا 
يتــم تنظيمهــا فــي الفتــرة المســائية وفــي نهايــة األســبوع، حيــث تظــل المؤسســات التعليميــة مفتوحــة 

فــي كثيــر مــن األحيــان.

شيلي: ُدوٌر لإلدماج لفائدة الشباب، من أجل تعزيز دورهم باعتبارهم فاعلين استراتيجيين في 
التنمية واالستجابة النتظاراتهم الفردية والجماعية

إنشــاء مراكــز مندمجــة لإلعــالم والتنميــة لفائــدة الشــباب، وفضــاءات لتبــادل التجــارب وتقاســمها، مــن  ¨
أجــل إرســاء تماســك اجتماعــي أفضــل.

خلــق فضــاءات للمشــاركة والســعي إلــى تحســين جــودة حيــاة الشــباب، مــن خــالل التوجيــه السوســيو- ¨
مهنــي؛ وتنظيــم ورشــات للتكويــن المهنــي واألكاديمــي؛ والتوجيــه فــي مجــال الولــوج إلــى الرعايــة 
الصحيــة؛ وتوفيــر المعلومــات القانونيــة؛ وتخصيــص قاعــات متعــددة الوســائط لالســتخدام الفــردي 

ــة. ــة والرياضي ــة والثقافي ــدرات الفني ــر الق والجماعــي؛ وتطوي

وادي كاوكا في كولومبيا: مبادرة عمومية مجالية لفائدة الشباب

اعتبــار الشــباب فئــة مــن الســكان ذات قــدرات ومؤهــالت متعــددة، يتعيــن تعزيزهــا وإدماجهــا فــي  ¨
المخططــات والمشــاريع والبرامــج المؤسســاتية )تعزيــز المؤسســات العموميــة بهــذا الخصــوص(.

تحفيــز مشــاركة الشــباب علــى مرحلتيــن: تهــدف المرحلــة األولــى إلــى المســاهمة فــي تحســين الظروف  ¨
المعيشــية للشــباب وتحقيــق اندماجهــم االجتماعــي وإكســابهم قيــم العيــش المشــترك؛ أمــا المرحلــة 

الثانيــة فتخــص مواكبــة المجتمــع المدنــي فــي تحديــد خطــط عملــه، والمســاهمة فــي تنفيذهــا.

األهــداف المنشــودة: تعزيــز المشــاركة المواِطنــة؛ وتنميــة مهــارات الشــباب فــي مجــال التفــاوض؛  ¨
وتعزيــز الكفايــات فــي مياديــن التخطيــط والرقابــة االجتماعيــة وهندســة المشــاريع ...



36

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

كوستاريكا: برنامج ›Avancemos‹ )ِلَنْمِض ُقُدمًا(، لفائدة الشباب واألطفال من األسر الفقيرة، من 
أجل محاربة الهدر المدرسي

تــم وضــع برنامــج للتحويــالت النقديــة المشــروطة فــي ســنة 2008، بهــدف إعــادة إدمــاج المراهقيــن  ¨
وتالميــذ المــدارس المنحدريــن مــن األســر المحرومــة فــي المنظومــة التربويــة النظاميــة.

تتمثــل أهــداف البرنامــج فــي المســاهمة فــي تعميــم التعليــم الثانــوي العمومــي؛ ومحاربــة الهــدر  ¨
المدرســي عــن طريــق تقليــص مســتويات الفقــر / تحســين دخــل األســر.

كوبا: إنشاء مركز أبحاث حول الشباب للوقوف بشكل أفضل عند وضعيتهم

تهــدف األبحــاث التــي تنجــز فــي المركــز الكوبــي لألبحــاث حــول الشــباب إلــى تطويــر المعرفــة حــول  ¨
الشــباب بشــكل عــام، مــن أجــل تحســين الخدمــات المقدمــة لهــم. ويرتكــز برنامــج البحــث علــى 
ســبل تحقيــق الرفــاه والتنميــة المثلــى للشــباب، ويســعى إلــى توفيــر معلومــات عــن المســتجدات التــي 
تهمهم وحاجياتهــم وتوقعاتهــم المســتقبلية )التربيــة والتعليــم ، والتشــغيل، والثقافــة، والمشــاركة، وغيــر 

ذلــك(.

بيرو: الشباب والشغل والقابلية للتشغيل

ــة  ¨ ــدة طلب ــب مدفوعــة األجــر لفائ ــرات تدري ــرح فت ــى«، يقت ــي األول وضــع برنامــج يحمــل اســم »وظيفت
الجامعــات أو غيرهــم، ويمكــن المســتفيدين مــن ولــوج ســوق الشــغل، واكتســاب تجربــة مهنيــة أولــى، 

ــة تشــغيلهم فــي المســتقبل. ــم تحســين قابلي ومــن ث
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 .IV مــن أجــل مبــادرة وطنيــة جديــدة مندمجــة لفائــدة الشــباب
المغربــي

ــى . 1 ــة عل ــة وقائم ــة مندمج ــة: مقارب ــد الرؤي ــه وتحدي ــر للتوجي عناص
ــي ــة مــع الماض القطيع

يــرى املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أنــه آن األوان القتــراح مبــادرة جديــدة مندمجــة لفائــدة 
الشــباب املغربــي، وذلــك بغيــة االســتجابة، علــى املــدى الطويــل، النتظــارات الشــباب املشــروعة يف 
احلصــول علــى حيــاة كرميــة، وعدالــة اجتماعيــة، وإنصــاف ومشــاركة نشــيطة يف الديناميــة التنموّيــة؛ 
ــم، يف إطــاٍر  ــم وخبراته ــم واســتثمار كل مؤهالته ــر طاقاته ــع الشــباب مــن حتري ــث ســيتمكن جمي حي
تـَـه مــن تاريخــه وِقيمــه، ويشــقُّ  مــن تكافــؤ الفــرص، وحتســن مســتوى رفاههــم؛ وبنــاء شــباب يســتمدُّ قوَّ

طريقــه بُخًطــى واثقــة يف عالــم منفتــح وُمَعْولــم.

وبالنظــر إلــى التحديــات التــي يواجههــا الشــباب، والتــي بـَـنَّ هــذا التقريــر أنهــا حتديــات عديــدة ومهمة 
وال ميكــن جتنبهــا، ومراعــاًة حلجــم التغييــرات التــي يتعــن إجراؤهــا مــن أجــل تطويــر طبيعــة ومنــط 
تدبيــر املبــادرات املعتَمــدة لفائــدة الشــباب، يتعــن اعتمــاد سياســة قائمــة علــى القطيعــة مــع املاضــي 
وينبغــي علــى مجتمعنــا التفكيــر يف مشــروع مندمــج حقيقــي، قوامــه املصالــح املشــتركة ومراعــاة 

احلاجيــات والتطلعــات اخلاصــة للشــباب املغربــي.

إن األســاس املتــن الــذي تقــوم عليــه هــذه املبــادرة هــو متكــن الشــباب املغربــي مــن اســتعادة الثقــة، 
إذ إن هنــاَك شــعوراً كبيــراً لــدى الشــباب بانعــدام الثقــة يف املجتمــع بشــكل عــام، وهــو شــعور مــا 
انفــّك يأخــذ منحــى تصاعدًيّــا، مــع مــا ينْتـُـُج عــن ذلــك مــن آثــار ســلبية علــى ســلوكيات الشــباب وعلــى 
التماســك االجتماعــي بوجــه عــام. ثــمَّ إنَّ حــدة الفــوارق االجتماعيــة واملجاليــة، والّصعوبــات املتعلّقــة 
بالولــوِج إلــى العمــل الاّلئــق واخلدمــات العموميــة األساســية، والعطــب الــذي تعرفــه آليــات االرتقــاء 
االجتماعــّي، واســتمرار اقتصــاد الّريــع، هــي ظواهــر ال ميكنهــا أْن تــؤّدَي إلــى حتســن ثقــة الشــباب 
ــّدي الّثقــة يســتدعي ضــرورة تعزيــز الرابــط االجتماعــّي، يف مجتمــع  يف املســتقبل. وبالتالــي، فــإّن حَتَ

ــة ســاكنته تقُطــُن باملــدن، وأضحــت أكثــر اطالعــاً وتعليمــاً. أصبحــت غالبّي

ومــن أجــل رفــع حتديــات املســتقبل، تســتمد املبــادرة اجلديــدة قوتهــا مــن الوعــي التــام بــأن الســياقات 
الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة قــد أدت إلــى ظهــور جيــل جديــد مــن الشــباب، وهــو جيــل أصبــح اليــوم 
أكثــر اهتمامــاً بالقيــم الكونيــة، وباحلريــة، وأضحــى يتطلــع إلــى مزيــد مــن العدالــة واحلقــوق باملعنــى 

الواســع للكلمــة.

وعــالوة علــى ذلــك، فقــد شــهد مجــال الشــباب تغييــرا جذريــا: فالشــباب املغاربــة، كغيرهــم مــن 
شــباب العالــم، يعيشــون ويفكــرون ويحلمــون ويعملــون ويتســلون ويحتجــون بشــكل مختلــف. إّن ظهــور 
تكنولوجيــات اإلعــالم واالتصــال اجلديــدة حــوَّل قطاعــات اقتصاديــة بأكملهــا وأثَّــر أيضــا علــى احليــاة 
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ــى اســتخدام وســائل  ــر عل ــن بشــكل كبي ــن أصبحــوا متعودي ــة، الســيما بالنســبة للشــباب، الذي اليومي
االتصــال احلديثــة وعلــى التعامــل مــع أمنــاط االســتهالك اجلديــدة، وذلــك خالفــاً لألجيــال التــي 

ــة يف اســتدماج هــذه التطــورات. ــزال جتــد صعوب ــي ال ت تكبرهــم ســنا، والت

وينبغــي أن يــوازَي هــذا التغييــر اجلــذري يف مطالــب الشــباب تغييــر جــذري كذلــك يف العــرض املقــدم 
لهــم. ولذلــك، يتعــن علــى مجتمعنــا التكيــف مــع هــذا الواقــع اجلديــد، كمــا أنــه مــن الضــروري 
ــات هــذا  مراعــاة هــذا الســياق اجلديــد، مــن خــالل تقــدمي عــرض ذي مصداقيــة ويســتجيب حلاجّي
اجليــل اجلديــد مــن الشــباب، وأن يكــون امتــداداً للسياســة اخلاصــة بالطفولــة، ويرقــى إلــى مســتوى 

ــة. ــم الثقــة يف األســرة واملدرســة واملؤسســات التمثيلي ــد له ــة، ويعي انتظاراتهــم احلقيقي

ولبلــوغ هــذه الغايــة، ينبغــي علــى املغــرب تعبئــة جميــِع القــوى احلّيــة يف البــالد، مبــا يتيــح جلميــع 
ـَك هــذا الطمــوح اجلماعــي، يف إطــار تعاقــد  لُـّ الفاعلــن يف املجتمــع، ويف مقدمتهــم الشــباب، مَتَ

اجتماعــي كبيــر بــن الدولــة واملجــاالت الترابيــة والشــباب.

ونظــراً للترابطــات بــن مختلــف األبعــاد املاديــة وغيــر املادّيــة للشــباب، فــإّن املبــادرة اجلديــدة تشــمل 
عــدة مجــاالت اســتراتيجية ومترابطــة. لــذا، فإنهــا تســتند إلــى مقاربــة عرضانّيــة، مبــا يكفــل تنفيــذ 
املبــادرات املوجهــة للشــباب وبلورتهــا وتقييمهــا يف إطــار متجانــس ومندمــج، يشــمل مختلــف الفاعلــن 

املعنيــن، الســّيما املجــاالت الترابيــة.

ــرح، يصاحــُب  ــد املُقت ــوح اجلدي ــا الطم ــز عليه ــة يرتك ــات مهيِكل ــد تســع رافع ــة، مّت حتدي ــذه الغاي وله
كل واحــدة منهــا عــدد مــن املداخــل الهادفــة إلــى جتســيد طمــوح املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 

ــي. والبيئ

مبادرة موجهة للشباب وللمجتمع ككل، تراعي الطابع املتعدد للشباب املغربيأ. 
ــى متكينهــم مــن االضطــالع  ــاً، وتســعى إل ــة، ذكــوراً وإناث ــدة الشــباب املغارب ــادرة اجلدي تســتهدف املب

ــر مغــرب املســتقبل. ــاء مســار تطوي ــات، يف بن ــن ومواطن بدورهــم الكامــل، باعتبارهــم مواطن

كمــا تســتهدف هــذه املبــادرة أيضــا املجتمــع ككل، ذلــك أنهــا تدعــو القــوى احليــة لبالدنــا )املواطنــون، 
احلكومــة، املجتمــع املدنــي، الهيئــات الوســيطة...( إلــى التعامــل مــع الشــباب مــن منظــور جديــد، 
ــار يف  ــق أخذهــا بعــن االعتب ــم، يف أف ــم وانشــغاالتهم واقتراحاته ــم وطموحاته ــام بانتظاراته واالهتم

عمليــة اتخــاذ القــرار.

وعــالوة علــى ذلــك، ال يشــكل الشــباب املغربــي كتلــة متجانســة، ويتســم بطابعــه املتعــدد وتنــوع مســاراته 
االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة، بــن املناطــق القرويــة وشــبه احلضريــة واحلضريــة. كمــا أن لــكل 

جيــل مــن الشــباب ســماته حاجياتــه اخلاصــة.

ــادرة  ــذا فــإن املب ــي؛ ل ــة الشــباب يف النســيج االجتماعــي والثقــايف الوطن ــات فئ ــع مكون وتســاهم جمي
التــي يقترحهــا املجلــس تأخــذ هــذه التعدديــة يف احلســبان وتكيِّــف مداخلهــا مــع حاجّيــات وانتظــارات 

ــعة. حقيقيــة وموسَّ
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واعتبــاراً لهــذا الطابــع املتعــدد للشــباب، فــإن التوصيــات االســتراتيجية التــي يقترحهــا املجلــس تشــكل 
أرضيــة مشــتركة تهــم مجمــوع الشــباب املغربــي. لــذا، يتعــن، مــن الناحيــة العمليــة، مالءمــة محــاور 
هــذه التوصيــات مــع معاييــر الســن واجلنــس واالنتمــاء االجتماعــي واملجالــي واملســتوى الدراســي 

ووســط اإلقامــة والنــوع وغيــر ذلــك.  
ثالثــة مبــادئ توجيهيــة تنطبــق علــى جميــع مجــاالت التدخــل، مــن أجــل توجيــه ب. 

لعمل ا
مشاركة فعلية للشباب في عملية اتخاذ القرار

تعــد مشــاركة الشــباب عنصــراً أساســياً يف بنــاء مجتمــع متضامــن: ذلــك أن مشــاركة فعليــة نابعــة مــن 
الشــباب ويقودهــا الشــباب يف جميــع مناحــي حيــاة املجتمــع ميكــن أن تســاهم يف تغييــر نُُظــم التدبيــر، 
علــى نحــو ميكــن الشــباب مــن احلصــول علــى املعلومــات، ويجعلهــم يشــعرون بأنهــم يحظــون باإلدمــاج 

والتمثيليــة .

إن تعزيــز مشــاركة الشــباب يقتضــي تهيئــة الظــروف املالئمــة للحــوار، مــن خــالل احلــرص علــى 
اعتبارهــم مواطنــن ومواطنــات يتمتعــون باملواطنــة الكاملــة، وميتلكــون القــدرة علــى تقــدمي املقترحــات 
واملشــاركة يف عمليــة صنــع القــرار، فضــاًل عــن العمــل علــى تثمــن أفكارهــم والتزاماتهــم ومبادراتهــم، 

وتوفيــر الفضــاءات واألســاليب املناســبة لذلــك.

ويقتضــي تعزيــز مشــاركة الشــباب أيضــا تطويــر ثقافــة املشــاركة الشــاملة، مــن خــالل دعــم وتشــجيع 
جميــع املبــادرات الراميــة إلــى إشــراك الشــباب يف الفضــاءات واملؤسســات التــي يرتادونهــا. كمــا ينبغــي 
احلــرص علــى اســتطالع آرائهــم يف ســياق إعــداد السياســات العموميــة، ثــم إشــراكهم يف تقييــم تلــك 

السياســات.

وميكــن التفكيــر يف عــدة صيــغ إلعمــال مشــاركة الشــباب يف اتخــاذ القــرار، مــن قبيــل: تفعيــل املجلــس 
ــات،  ــة للشــباب، وتشــجيع مشــاركتهم يف املؤمتــرات وامللتقي ــي للشــباب، وإنشــاء شــبكات جهوي الوطن
والنهــوض باملنظمــات التــي يقودهــا الشــباب، وتشــجيع مشــاركة الشــباب يف اللجــان االستشــارية، ويف 

العمليــات السياســية.

اإلنصاف وتكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين الشباب 
ــن  ــات واملواطن ــوف املواطن ــه يف صف ــاظ علي ــؤ الفــرص واحلف ــي إرســاء تكاف ــدأ الثان ــروم هــذا املب ي

الشــباب، بغــض النظــر عــن اجلنــس أو الوســط االجتماعــي واالقتصــادي أو مــكان اإلقامــة.

وفضــاًل عــن ضمــان احتــرام احلقــوق األساســية للشــباب )مبــا يف ذلــك حقــوق األطفــال(، ينبغــي بنــاء 
ــا، مــن خــالل إرســاء  ــاظ عليه ــن الشــباب واحلف ــات واملواطن ــن املواطن ــا املســاواة ب ــات قوامه عالق

حــوار مســتمر يجمــع كل األجيــال ويضــم جميــع مكونــات املجتمــع.
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حكامة متجانسة ومندمجة على المستويين الوطني والترابي
ــق املبــدأ الثالــث بضمــان جتانــس جميــع التدابيــر العموميــة املتخــذة لفائــدة الشــباب. ويف هــذا  يتعل
الصــدد، ينبغــي أن تكــون اإلجــراءات احلكوميــة مندمجــة، مبــا يتيــح مراعــاة الوضعيــة الراهنــة ملســار 
التنميــة، واألدوار واملســؤوليات املناطــة مبختلــف الفاعلــن، واإلكراهــات واألهــداف املنشــودة، فضــال 
عــن ضــرورة التنزيــل الترابــي للسياســة العموميــة املوجهــة للشــباب. وهــذا يقتضــي أن تكــون األعمــال 
واملبــادرات ثمــرة تفكيــر وتشــاور نابــع مــن املســتوى اجلهــوي وأن يتــم تنفيذهــا داخــل املجــال الترابــي، 
مــع مواكبــة ودعــم علــى الصعيــد املركــزي، واحلــرص علــى املالءمــة املســتمرة للسياســات ذات الصلــة.

هدف عـام: ضمان تنمية ُمدِمجة للشباب
واســتناداً إلــى الواقــع اجلديــد واملبــادئ التــي ســبق عرضهــا، ترتكــز املبــادرة الوطنيــة للشــباب علــى 
هــدف عــام يتمثــل يف ضمــان التنميــة املدِمجــة للشــباب، وهــو مبثابــة دليــل لصياغــة وتنفيــذ جميــع 
التدابيــر املتعلقــة بالشــباب، وذلــك بغيــة إعطــاء نفــس جديــد للمبــادرات العموميــة املوجهــة للشــباب، 
وبلــورة سياســة عموميــة مالئمــة، وتعزيــز وتنســيق برامــج العمــل، التــي ينبغــي وضعهــا بطريقــة قائمــة 

علــى التشــاور وتنفيذهــا وفــق مقاربــة تفاعليــة.

وال ميكــن لهــذا الهــدف أن يتحقــق إال إذا حظــي هــذا الطمــوح اجلديــد بدعــم اجلميــع وانخراطهــم، 
يف إطــار ميثــاق ثقــة جديــد، يحفــز علــى حتريــر طاقــات الشــباب وتوجيههــا. وينبغــي جتســيد هــذا 
الطمــوح مــن خــالل مبــادرات ملموســة تكــون مبثابــة بوتقــة تلتقــي فيهــا مختلــف انشــغاالت الشــباب، 

مبــا يكفــل االســتجابة لطلباتهــم وتلبيــة حاجياتهــم.

ــم تتوافــق مختلــف اإلدارات املعنيــة  ــى أرض الواقــع مــا ل ــن تتجســد عل ــادرة ل ــراً، فــإن هــذه املب وأخي
بقطــاع الشــباب والفاعلــون يف املجتمــع املدنــي العاملــون لفائــدة )ومــع( الشــباب، علــى مضافــرة 

اجلهــود والعمــل ســويا يف إطــار مشــروع جماعــي مشــترك.

ثالث آليات ينبغي تفعيلها من أجل بلوغ هذا الهدف

تدابيــر لإلدمــاج المتعــدد القطاعــات، بهــدف مراعــاة القضايــا ذات الصلــة بالشــباب، عنــد وضــع  ¨
ــر  ــر الكبي ــي المجــاالت األخــرى وذات التأثي ــم السياســات واإلجــراءات المتخــذة ف ــذ وتقيي وتنفي

ــى الشــباب، كالتعليــم والتشــغيل والصحــة؛ عل

تدابيــر محــددة موجهــة للشــباب، مــن أجــل تشــجيع المشــاركة فــي ديناميــة المجتمــع المدنــي،  ¨
واألنشــطة التطوعيــة، واإلبــداع والثقافــة، والتنشــيط السوســيو تربــوي، والحركيــة والوصــول إلــى 

المعلومــات؛

نموذج حكامة، لضمان تجانس المبادرات الموجهة للشباب ونجاعتها. ¨



41

مبادرة وطنية جديدة ُمنَدِمجة لفائدة الشباب المغربي

تسعة مجاالت عمل استراتيجية وآلية حكامة ناجعة
يشــكل الشــباب موضوعــاً عرضانيــاً يتــم إدراجــه يف العديــد مــن السياســات العموميــة. وتهــدف 
املبــادرة التــي يقترحهــا املجلــس االقتصــادّي واالجتماعــّي والبيئــّي إلــى ضمــان التقائيــة التدابيــر التــي 
تنــدرج يف إطــار السياســة الوطنيــة للشــباب، مــع األبعــاد االســتراتيجية األخــرى التــي تدخــل ضمــن 
ــد تســعة  ــن خــالل حتدي ــك م ــك التشــغيل والصحــة...، وذل اختصــاص قطاعــات أخــرى، مبــا يف ذل
مجــاالت عمــل اســتراتيجية، تكــون مبثابــة إطــار توجيهــي لتحديــد توجهــات واضحــة املعالــم، وبلــورة 

رؤيــة لفائــدة جميــع الشــباب، وتعبئــة وتنســيق العمــل املشــترك بــن الــوزارات يف هــذا االجتــاه.

توصيات المجلس االقتصادّي واالجتماعّي والبيئّي. 2

تتطلــب المبــادرة الجديــدة التــي يقترحهــا المجلــس االقتصــادّي واالجتماعــّي والبيئــّي توفــر إرادة سياســية 
حقيقية من أجل اتخاذ خيارات استراتيجية، استنادًا إلى رافعات تكون بمثابة قوة دافعة، على المستويات 
المجتمعيــة واالقتصاديــة والمؤسســاتية والسياســية. وتســعى هــذه المبــادرة إلــى أن تكــون إطــارًا مرجعيــًا 

ــه عمليَتــْي صياغــة وتنفيــذ السياســات والبرامــج  العموميــة المخصصــة للشــباب. يوجِّ

وترمــي هــذه الحاجــة إلــى تحقيــق عمــق اســتراتيجي مــع العمــل فــي اآلن ذاتــه علــى اقتــراح حلــول عمليــة 
وواقعيــة للمشــاكل الملحــة، مــن خــالل وضــع إطــار للتوجيــه االســتراتيجي، تنتظــم حولــه تســعة مجــاالت 
عمــل متداخلــة ومترابطــة بشــكل كبيــر، ال يمكــن إدراك بعضهــا دون البعــض اآلخــر حتــى ال تفقــد قوتهــا 

الدافعــة.

واعتبــارًا لهــذه الترابطــات، فــإّن المبــادرة الجديــدة ينبغــي أن تســتند إلــى رؤيــة عرضانّية، في إطار متجانس 
ومندمج، يشمل مختلف الفاعلين المعنيين. 

وإذا لــم يكــن باإلمــكان تنفيــذ جميــع المداخــل المنشــودة فــي آن واحــد، فمــن الضــروري إرســال إشــارة قويــة 
بشــأن أهميــة إجــراء تغييــرات عميقــة فــي هــذه المجــاالت، ارتــكازًا علــى عمليــة التشــخيص التــي ســبق 
القيــام بهــا، وهــي تغييــرات ضروريــة مــن أجــل وضــع الشــباب المغربــي علــى مســار يكفــل تحقيــق مزيــٍد مــن 

الرخــاء المشــترك.

تســعة مجــاالت عمــل اســتراتيجية، أو كيــف الســبيل إلــى إعــادة التفكيــر يف أ. 
القضايــا التــي تهــم الشــباب والرهانــات التــي يواجهونهــا والفــرص التــي تتــاح 

أمامهــم، مــن أجــل التطلــع إلــى املســتقبل بــكل ثقــة. 

المغربــي خــالل  الشــباب  لفائــدة  العموميــة  الســلطات  بذلتهــا  التــي  المهمــة  الجهــود  مــن  الرغــم  علــى 
الســنوات األخيــرة، فــال يــزال هنــاك الكثيــر ممــا يتعيــن القيــام بــه. 

وثمــة حاجــة إلــى اعتمــاد مقاربــة أكثــر جــرأة وأكثــر ابتــكارًا مــن قبــل المؤسســات والمســؤولين السياســيين 
والمجتمــع المدنــي مــن أجــل إعمــال سياســة طموحــة لفائــدة الشــباب.
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مالحظــة منهجيــة: يســلط هــذا القســم الضــوء علــى مجــاالت العمــل االســتراتيجية التســعة 
الواجــب مراعاتهــا يف أي سياســة عموميــة للشــباب، مــع احلــرص علــى حتديــد كيفيــات إدمــاج تلــك 

ــة للشــباب. املجــاالت يف السياســة املوجه

مبادرات لإلدما	 المتعدد القطاعات- ١
حتيــل مجــاالت العمــل الرئيســية علــى األبعــاد املتعلقــة بالتربيــة والتكويــن، والقابليــة للتشــغيل، والولــوج 
إلــى اخلدمــات الصحيــة واحلمايــة االجتماعيــة، وكلُّهــا عناصــر بنيويــة يف حيــاة الشــباب، ينبغــي 
إدراجهــا يف إطــار اجلهــود الراميــة إلــى محاربــة الفقــر والهشاشــة واإلقصــاء الــذي تعانــي منــه هــذه 

الشــريحة مــن الســكان.
لذا، فإن هذه املجاالت ينبغي أن تكون يف صلب السياسة املخصصة للشباب.

التربية والتكوين. 1
حتــى  احليــاة،  طــوال  مهاراتهــم  وتطويــر  ملعارفهــم  العــام  باملســتوى  واالرتقــاء  الشــباب  قــدرات  بنــاء 

الشــغل عالــم  واالندمــاج يف  املتغيــرات  مــع  باســتمرار  التكيــف  مــن  يتمكنــوا 

ينبغــي أن يغــدو تطويــر وتعزيــز القــدرات الفرديــة واجلماعيــة للشــباب أولويــة اســتراتيجية وطنيــة. 
وبغيــة متكــن الشــباب مــن التكويــن املالئــم، واكتســاب قاعــدة مضمونــة ومشــتركة مــن املعــارف 
األساســية والتربيــة الوظيفيــة، وتنميــة مؤهالتهــم وتوظيفهــا علــى أرض الواقــع، يجــب أن يســتجيب 
االســتثمار يف رأســمال الشــباب ملتطلبــات توســيع القاعــدة االجتماعيــة لإلنتــاج، وإدمــاج ثقافــة 

اإلنتاجيــة واإلبــداع، وحتســن ســبل الولــوج إلــى اقتصــاد املعرفــة.

ويف هــذا الصــدد، تعــد املدرســة ركيــزة أساســية لتكافــؤ الفــرص، باعتبارهــا رافعــة رئيســية لإلدمــاج 
االقتصــادي واالجتماعــي. ومــن هــذا املنطلــق، يتعــن حتســن جــودة نظــم التربيــة والتكويــن، وتطويــر 
جاذبيــة املدرســة بوصفهــا فضــاًء للحيــاة والتعلُّــم وتنميــة الــذات، وإدمــاج الرياضــة والتربيــة علــى قيــم 
املواطنــة واملشــاريع التعاونيــة الفنيــة والبيئيــة وذات البعــد الوطنــي يف املناهــج الدراســية، وذلــك مــن 
ــف ذات  ــم، ضــد املخاطــر ومظاهــر العن ــة وحتصينه ــدرات الالزم ــة الشــباب ومدهــم بالق أجــل تربي

الصبغــة اجلنســية وذات الصلــة بعــدم احتــرام النــوع.

وينبغــي وضــع برامــج خاصــة بالشــباب، الســيما أولئــك الذيــن يعيشــون يف وضعيــة هشاشــة )الشــباب 
يف وضعّيــة إعاقــة، والشــباب يف وضعيــة صعبــة، وشــباب الشــوارع، والشــباب املنحــدرون مــن األوســاط 
احملرومــة(، تتيــح إدماجهــم يف املنظومــة التربويــة أو يف مدرســة الفرصــة الثانيــة. ويف هــذا اإلطــار، 
ينبغــي تعميــم التدابيــر التحفيزيــة والتصحيحيــة مــن أجــل محاربــة االنقطــاع عــن الدراســة والهــْدر 
ــرص يف  ــؤ الف ــز تكاف ــة(، وتعزي ــة الرقمي ــك محــو األمي ــة )مبــا يف ذل ــى األمي املدرســي، والقضــاء عل

مجالــي التكويــن واكتســاب املهــارات.
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وباإلضافــة إلــى تعزيــز التكويــن الشــامل للشــباب والتربيــة القائمــة علــى القيــم، ينبغــي تيســير الولــوج 
إلــى تخصصــات التعليــم العالــي الواعــدة، عــن طريــق مالءمــة الكفايــات املكتســبة مــع متطلبــات ســوق 
الشــغل، مــن جهــة، ومــن خــالل مالءمــة املنظومــة التربويــة مــع االحتياجــات اجلديــدة للمجتمــع، مــن 
جهــة ثانيــة، وذلــك وفــق مقاربــة اســتباقية تتيــح اإلعــداد اجليــد للشــباب ملتطلبــات تغييــر األنشــطة / 
املهــن القائمــة واملســتقبلية. وحتقيقــاً لهــذه الغايــة، يتعــن تعزيــز قــدرة كل فــرد علــى التعلُّــم والتكيــف 

واالبتــكار، وتنميــة ثقافــة املقاولــة، فضــال عــن وضــع مخطــط للتكويــن مــدى احليــاة.

ويف هــذا الصــدد، يعــد إصــالح قطــاع التكويــن املهنــي أمــراً ضروريــاً، وذلــك وفــق مقاربــة قائمــة 
علــى الكفايــات، مــع احلــرص علــى إجــراء تقييــم ملســتوى االندمــاج والتطويــر املهنــي. وبغيــة حتســن 
ُد اجلســور بــن منظومــة التكويــن املهنــي ومنظومــة التعليــم  جاذبيــة التكويــن املهنــي، ينبغــي أن يتيــح تعــدُّ
العــام إمكانيــة االنتقــال مــن منظومــة إلــى أخــرى للراغبــن يف ذلــك. ومــن شــأن تعزيــز الترابــط بــن 

املنظومتــن أن ميكــن مــن مالءمــة املناهــج بشــكل أفضــل مــع احتياجــات االقتصــاد.

القابلية للتشغيل. 2
تعزيز اإلدماج املهني للشباب

ســعياً إلــى متكــن الشــباب مــن اختيــار مشــروعهم يف احليــاة بــكل حريــة، ينبغــي تيســير خلــق فــرص 
شــغل الئقــة لفائدتهــم يف القطاعــن العــام واخلــاص، حتــى يتمكنــوا مــن االضطــالع بــدور فاعــل يف 

جميــع املجــاالت داخــل املجتمــع. 

ومــن أجــل تعزيــز مشــاركة الشــباب يف خلــق الثــروة، يتعــن وضــع برنامــج خــاص يــروم إدمــاج الشــباب 
يف احليــاة العمليــة )احلاصلــون علــى الشــهادات والعاطلــون عــن العمــل والشــباب املنحــدرون مــن 
األوســاط احملرومــة والشــباب ذوو االحتياجــات اخلاصــة وغيرهــم(، وهــو برنامــج ينبغــي أن تدعمــه 
السياســات القطاعيــة التــي تُعــدُّ رافعــات حقيقيــة لتحريــر روح املبــادرة االقتصاديــة احلــرة يف صفــوف 

الشــباب.

إن مهــن التنميــة املســتدامة، واالقتصــاد األخضــر واألزرق، وخارطــة الطريــق اإلفريقيــة التــي تنتهجهــا 
التــي يتيحهــا االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي، كلهــا فــرص يجــب  اململكــة، وكــذا اإلمكانيــات 

ــق أمــام النهــوض بتشــغيل الشــباب. ــل، مبــا ميهــد الطري ــى النحــو األمث اســتثمارها عل

كمــا أن االســتثمار يف مجــال تشــغيل الشــباب يســائل أيضــاً األبعــاد املتعلقــة بتشــجيع التشــغيل الذاتــي 
وروح املبــادرة واملقاولــة. لــذا، فــإن إمكانيــة ولــوج الشــباب املقــاول إلــى األســواق تعــد أحــد العناصــر 
ــة  ــى الصفقــات العمومي ــوج إل ــاب عليهــا، مــع إيــالء اهتمــام خــاص للول ــي ينبغــي االنكب الرئيســية الت
ــتَبَْعُد منهــا الشــباب يف واقــع األمــر. ويف هــذا  والصفقــات اخلاصــة باملؤسســات العموميــة، التــي يُْس
الصــدد، يقتــرح املجلــس العمــل بشــكل إرادي، علــى صعيــد الصفقــات العموميــة وصفقــات املقــاوالت 
اخلاضعــة لوصايــة الدولــة، علــى وضــع سياســة لتشــجيع الولــوج إلــى هــذه الصفقــات لفائــدة املقــاوالت 

الناشــئة وتلــك التــي يحدثهــا الشــباب )تشــجيع الولــوج  املباشــر أو عــن طريــق املناولــة(. 
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وأخيــراً، فمــن شــأن إدراج وحــدات تتعلــق بإنشــاء املقــاوالت يف منظومتـَـْي التربيــة والتكويــن أن يســاهم 
يف تنميــة روح املبــادرة اخلاصــة يف صفــوف الشــباب. ومــن الناحيــة العمليــة، فــإن وضــع آليــة شــاملة 
للنهــوض باملقاولــة الصغيــرة جــداً ومواكبتهــا )شــبابيك املواكبــة، واالحتضــان، واملشــاتل، وتبســيط 
وتوضيــح املســاطر اإلداريــة( وتطويــر األنشــطة املــدرة للدخــل واألنشــطة الصغيــرة مــن شــأنه تشــجيع 

الشــباب علــى االنخــراط مــن خــالل التشــغيل الذاتــي وروح املقاولــة يف االقتصــاد الوطنــي.

الوقاية والصحة الجسدية والنفسية والحماية االجتماعية. 3
الصحيــة  إلــى اخلدمــات  ولوجهــم  الصحيــة، وحتســن  املخاطــر  مــن  للشــباب  فعالــة  وقايــة  ضمــان 

الشــاملة االجتماعيــة  واحلمايــة  الصحيــة،  والتغطيــة  اجليــدة، 

علــى الرغــم مــن التقــدم املهــم احملــرز يف مجــال النهــوض مبجــال الصحــة، فــال تــزال هنــاك تفاوتــات 
علــى مســتوى ولــوج الشــباب إلــى الرعايــة الصحيــة، الســيما بالنســبة ألولئــك الذيــن يعيشــون يف 
ــي، ميكــن  ــراب الوطن ــع أنحــاء الت ــع عــادل للعــرض يف جمي ــة. ومــن أجــل ضمــان توزي املناطــق النائي
التفكيــر يف توفيــر خدمــات صحيــة وجتهيــزات طبيــة يف مؤسســات التربيــة والتكويــن واجلامعــات 

وفضــاءات الشــباب.

ويعــد تســريع عمليــة توســيع نطــاق التغطيــة الصحيــة لتشــمل الطلبــة ومتكــن الشــباب املنحدريــن مــن 
األســر املعــوزة مــن االســتفادة مــن نظــام املســاعدة الطبيــة راميــد، مــن أشــكال احلمايــة االجتماعيــة 
للشــباب التــي ينبغــي االنتبــاه إليهــا. كمــا يقتضــي تعميــم أرضيــة احلمايــة االجتماعيــة إعمــال شــبكات 

األمــان االجتماعــي لفائــدة للشــباب، وتعزيــز آليــات التضامــن فيمــا بينهــم.

ــوم  ــع الشــباب هــو عنصــر أساســي تق ــدة جمي ــة لفائ ــة االجتماعي ــر منظومــة شــاملة للحماي إن توفي
عليــه التنميــة وليــس نتيجــة لهــا أو عامــاًل فرعيــاً فيهــا. لــذا، ينبغــي النظــر يف ثالثــة عناصــر أساســية:

i . أوال، ضمــان اســتفادة مــن يحصلــون علــى منصــب شــغل مــن تغطيــة اجتماعيــة تضمــن الكرامــة
وتتســم بالفعاليــة؛

ii . ثــّم متكــن جميــع الطلبــة مــن تغطيــة اجتماعيــة تتيــح لهــم االســتفادة مــن حــد أدنــى مــن اخلدمات
االجتماعية؛

iii . وأخيــراً، بالنســبة للشــباب الذيــن ميــرون مبرحلــة انتقاليــة )لــم يعــودوا طلبــة، ولــم يحصلــوا بعــد
علــى منصــب شــغل( أو يف وضعيــة هشاشــة، وضــع نظــام تغطيــة شــاملة حتــول دون حرمانهــم 

مــن العــالج يف حالــة املــرض.

وأخيــراً، يوصــى بضمــان الوقايــة الفعالــة للشــباب مــن املخاطــر الصحيــة، مــن خــالل )أ( وضــع برامــج 
للتوعيــة والتواصــل يف املجــال الصحــي لتعزيــز مكافحــة جميــع أشــكال اإلدمــان )املخــدرات والتدخــن، 
ــاء  األمــراض املنقولــة جنســيا، واالنتحــار...( داخــل املــدارس واجلامعــات ومراكــز الشــباب، و)ب( بن
ثقافــة تركــز علــى منــط عيــش صحــي، عبــر تشــجيع التغذيــة املتوازنــة واملمارســة املنتظمــة لألنشــطة 

الرياضيــة.
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محاربة مظاهر الهشاشة والفقر واإلقصاء التي يعاني منها الشباب . 4
الوطنيــة  املبــادرة  عليهــا  تقــوم  التــي  املقاربــة  نفــس  علــى  للشــباب  املندمجــة  الوطنيــة  املبــادرة  بنــاء 

البشــرية  للتنميــة 

اإلطار رقم 7: تقديم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

أعلــن جاللــة الملــك عــن انطــالق المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية فــي ســنة 2005، وهــي آليــة هامــة 
لمحاربــة الفقــر واإلقصــاء. 

وتعيــش فئــات واســعة مــن الســكان المغاربــة فــي ظــروف صعبــة للغايــة ال تســتجيب فــي بعــض األحيــان 
لشــروط الحيــاة الكريمــة. وتعانــي هــذه الســاكنة، التــي تقطــن فــي مــدن الصفيــح وباألحيــاء الفقيــرة 
ــة  ــات االجتماعي ــاب الخدم ــن غي ــة، م ــي المناطــق القروي ــة، وف ــة وشــبه الحضري ــي المناطــق الحضري ف

األساســية كالصحــة والتعليــم والميــاه والكهربــاء والبنيــات التحتيــة الثقافيــة وغيرهــا.

وبمــا أنــه ال يمكــن القضــاء علــى الفقــر فقــط مــن خــالل تقديــم مســاعدة ظرفيــة، فقــد شــكلت المبــادرة 
الوطنيــة للتنميــة البشــرية رافعــة للتنميــة المســتدامة، ترتكــز علــى سياســات عموميــة مندمجــة، وتنــدرج 

فــي إطــار مشــروع شــمولي تنخــرط فيــه جميــع مكونــات المجتمــع.

المحاور الرئيسية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

ــن  ــى مجموعــة م ــادرة عل ــزت هــذه المب ــة البشــرية، ارتك ــة للتنمي ــادرة الوطني ــق أهــداف المب ــة تحقي بغي
المحــاور شــملت علــى الخصــوص التصــدي لمظاهــر العجــز االجتماعــي عــن طريــق توســيع نطــاق الولــوج 
إلــى الخدمــات االجتماعيــة األساســية، وتشــجيع األنشــطة المــدرة للشــغل والدخــل القــار، واعتمــاد تدابيــر 
خالقــة فــي القطــاع غيــر المنظــم، ومســاعدة األشــخاص الذيــن يعيشــون فــي وضعيــة صعبــة جــدا أو ذوي 

االحتياجــات الخاصــة.

ــة  ــب التنمي ــة البشــرية ورشــاً مســتمراً يضــع العنصــر البشــري يف صل ــة للتنمي ــادرة الوطني ــدُّ املب وتُع
ــر واإلقصــاء. ــة الفق ــى محارب ويســعى إل

وعلــى نفــس املنــوال، يســعى املجلــس االقتصــادّي واالجتماعــّي والبيئــّي إلــى االرتقــاء باملبــادرة الوطنيــة 
املندمجــة للشــباب إلــى مصــاف مقاربــة متعــددة القطاعــات تــروم تقليــص الفــوارق، ومحاربــة الفقــر، 
والهشاشــة، وإقصــاء الشــباب، مــن خــالل ضمــان تكافــؤ الفــرص يف صفوفهــم )التصــدي لعوامــل 
اإلقصــاء االجتماعــي، الســيما تلــك املتعلقــة بالنــوع، والســن، واإلعاقــة، والوســط األصلــي،...(، وتعزيــز 

احلركيــة االجتماعيــة، والولــوج العــادل إلــى احلقــوق األساســية )التعليــم، احلريــة، األمــن(.

ــة  ــود العمومي ــة رئيســية للجه ــد رافع ــن اجلنســن ومتكــن الشــابات يع ــؤ الفــرص ب ــق تكاف إن حتقي
املوجهــة للشــباب، الراميــة إلــى القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد الشــابات، ومنحهــن احلــق 
يف نفــس املــوارد االقتصاديــة، وتعزيــز ولوجهــن إلــى العمــل املأجــور، والتعليــم وامِللْكيــة، والعمــل علــى 

متكينهــن مــن تقلــد مناصــب املســؤولية.
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ــة الشــباب الذيــن  وينبغــي أن تســتهدف السياســيات اخلاصــة بالشــباب يف املغــرب بشــكل خــاص فئ
ال ميارســون عمــال وال يتلقــون تعليمــا أو تدريبــا )NEET( وأن جتعــل مــن تتبــع وضعيتهــم مؤشــرا لقيــاس 
أدائهــا. ويتعلــق األمــر بفئــة أوســع مــن شــريحة الشــباب العاطلــن، إذ تشــمل وضعيــات جــد متنوعــة 
للشــباب، قــد يراكــم بعضهــم يف ظلهــا عــدة عوامــل مــن الهشاشــة مــن قبيــل الشــباب احملبطــن، 
والشــباب بــدون عمــل، والشــباب خــارج املنظومــة الدراســية، والشــباب يف وضعيــة إعاقــة، والشــباب 
الباحثــن عــن التوجيــه. وهنــاك حلــد اآلن القليــل مــن الدراســات التــي همــت هــذه الفئــة مــن الشــباب، 
إال أن الدراســات املوجــودة تســلط الضــوء علــى ضــرورة انكبــاب الســلطات العموميــة علــى إيجــاد 
أجوبــة، ســواء علــى املســتوى احمللــي أو الوطنــي، ملواجهــة خطــر اإلقصــاء املتنامــي، الــذي قــد تعانــي 

مــن وطأتــه هــذه الشــريحة مــن املواطنــن.

تدابير خاصة موجهة للشباب- ٢

انخراط الشباب. 5
ترســيخ املواطنــة الكاملــة للشــباب ككل ال يتجــزأ، يف شــموليتها ومظاهرهــا املختلفــة، ويف حقوقهــا 

وواجباتهــا 

يف ظــل غيــاب مؤسســات دامجــة للنهــوض باحلــوار والتغييــر، فــإن األشــكال التقليديــة لالنخــراط 
السياســي ال تتمكــن مــن اســتقطاب الشــباب بالقــدر الــكايف. ويعــزى هــذا األمــر يف جانــب كبيــر منــه 
إلــى هيمنــة أشــخاص أكبــر ســنا علــى الهيئــات السياســية وإلــى تدبيرهــا وفــق بنيــات تتســم باجلمــود، 

ممــا يثنــي الشــباب عــن االنخــراط فيهــا.

وعكــس الفكــرة الســائدة التــي مفادهــا أن الشــباب ال يهتمــون بالسياســة، فــإن مــن شــأن تطويــر ثقافــة 
احلــوار والنقــاش، الســيما مــع الهيئــات الوســيطة )األحــزاب السياســية والنقابــات واجلمعيــات...(، أن 
يشــجع الشــباب علــى املشــاركة يف الشــأن العــام، مــن خــالل وضــع أرضيــات للحوار املدنــي واالجتماعي 

علــى املســتوى الوطنــي، وأرضيــات محليــة للدميقراطية التشــاركية.

ويقتضــي تشــجيع انخــراط ومشــاركة جميــع فئــات الشــباب يف املجتمــع، العمــل علــى تســهيل مســاطر 
تكويــن وتســيير الهيئــات التــي متثلهــم )جمعيــات املجتمــع املدني- احليــاد والدعم والتمويــل(، باإلضافة 

إلــى تشــجيع إشــراك هــذه الهيئــات يف مختلــف مراحــل إعــداد املشــاريع املجتمعيــة وتقييمهــا.

ــى أدوات التواصــل املالئمــة  ــة ومرتكــز عل ومــن شــأن تقــدمي عــرض سياســي متجــدد وذي مصداقي
ــز هــذا العــرض مــن  ــى تعزي ــدة النخــراط الشــباب، مــع العمــل عل ــاب أمــام أشــكال جدي ــح الب أن يفت
ــة الشــباب، وحــث هــذه  ــة، الســيما متثيلي ــة املجتمــع داخــل املؤسســات املنتخب خــالل حتســن متثيلي
املؤسســات علــى تبنــي النقاشــات املجتمعيــة الكبــرى املتعلقــة باملواضيــع التــي تهــم الشــباب، ممــا 

ــن والســاكنة. ــن املنتَخب ــط ب ــم للرواب ــز الدائ سيســمح بالتعزي
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توطيد أرضية القيم وتعزيز إحساس االنتماء إلى األمة في نفوس الشباب. 6
بغية تعزيز قيم املشروع املجتمعي املشترك، يوصي املجلس مبا يلي: 

أ تعزيز أرضية القيم املجتمعية وخلق مناخ مالئم يف صفوف الشباب يساعد على نشرها 	.

مدعومــاً بتاريخــه املمتــد وحضارتــه العريقــة، يتميــز املغــرب بتنــوع أرضيــة القيــم املشــتركة الفرديــة 
واجلماعيــة التــي تتشــكل منهــا هويتــه. ويف ســياق املــد املتســارع لعوملــة االقتصــاد والثقافــة، فقــد 
أضحــى تعزيــز هــذه القيــم واحملافظــة عليهــا أمــراً ضروريــاً مــن أجــل حفــظ أواصــر التماســك 

االجتماعــي داخــل املجتمــع برمتــه وحتســينها.

ويف هــذا اإلطــار، ينبغــي أن جتعــل الســلطات العموميــة مــن اســتثمار مــا تتســم بــه هويتنــا اجلماعيــة 
مــن تنــوع يف قيمهــا وخصائصهــا املغربيــة ومــن تعزيــز دور هــذه الهويــة كعامــل داعــم لالرتبــاط باألمــة 
ــة الشــباب. كمــا  ــى النهــوض بوضعي ــة إل ــادرات الرامي ــر واملب ــاً أساســياً يف كل التدابي ــة، مكون املغربي
يتعــن إعــداد برنامــج خــاص بالتربيــة املدنيــة، يقــوم بتعزيــز قيــم املواطنــة والهويــة املشــتركة، ويعلــي 
مــن شــأن قيــم التســامح واحتــرام اآلخــر- االحتــرام بــن األفــراد بشــكل خــاص، واالســتحقاق، والعمــل، 
واملســؤولية، والنزاهــة، وروح املبــادرة، والتطــوع، ويعمــل علــى حتســن املعــارف املتعلقــة باحلقــوق 
والواجبــات واملواَطنــة. ومــن شــأن هــذا البرنامــج أن يكــون لــه وقــع تربــوي إيجابــي جــدا، ال ســيما يف 

صفــوف األطفــال واملراهقــن.

ــى اآلخــر،  ــاح عل ــة االنفت ــي مــن قيم ــا يعل ــد إطــارا مرجعي ــم تع ــة مــن القي ــة املتكامل إن هــذه املنظوم
وهــو مبــدأ ينبغــي االرتــكاز عليــه مــن أجــل تقويــة إحســاس االنتمــاء إلــى األمــة، وتعزيــز األســرة كبنيــة 
اجتماعيــة، وترصيــد القيــم املغربيــة اإلنســانية واملواطنــة )التقاســم، كــرم الضيافــة، التضامــن، القيــم 
الروحيــة…(. لذلــك يوصــي املجلــس بتعزيــز هــذا الــدور التربــوي للمنظومــة القيميــة والعمــل علــى 
نشــره، مــع إيــالء اهتمــام خــاص، يف معــرض التدابيــر واألنشــطة املنفــذة لفائــدة الشــباب، بنقــل هــذه 

القيــم لألجيــال الصاعــدة.

ــع الشــابات والشــبان املتوفــرة فيهــم  ــة، وجعلهــا تشــمل جمي ــة« إجباري كمــا أن إرســاء »خدمــة مواِطن
الشــروط املطلوبــة، مــن شــأنه أن يجعــل منهــا فضــاء حقيقيــا للتالقــح الثقــايف، ينخــرط فيــه شــباب 
مــن آفــاق متنوعــة يف مشــاريع جماعيــة كبــرى، مبــا سيســاهم يف تقويــة إحساســهم باالنتمــاء إلــى نفــس 
األمــة، حيــث ســيلتقي كل شــاب مغربــي بأبنــاء وطنــه وســيعيش جتربــة التمــازج االجتماعي والتالحــم 
الوطنــي. ويتعــن أن تتســم هــذه اخلدمــة املواِطنــة اإلجباريــة، حــال تفعيلهــا، باإلنصــاف وأن تشــمل 

اجلميــع دون متييــز علــى أســاس اجلنــس أو الوســط االجتماعــي أو مــكان اإلقامــة.
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تعزيــز تشــبث الشــباب بإســالم متنــور قائــم علــى االعتــدال والتســامح، والنهــوض بقيــم االنفتــاح 	.أ
واحلــوار بــن جميــع الثقافــات واملمارســات الدينيــة 

يؤثــر اجلانــب الدينــي علــى إيديولوجيــة الشــباب وتوجهاتهــم الفكريــة وطريقــة تعاملهــم مــع املجتمــع 
ــة التبســيطية املرتبطــة  ــات الديني ــل املرجعي ومــع أســرهم. وملــا أضحــى الشــباب مســتهدفن مــن قب
بالتطــرف واحلــركات املتشــددة، فــإن علــى كل سياســة عموميــة متوجهــة للشــباب أن تولــي اهتمامــا 
ــح ومحــدد  ــي ومنفت خاصــا لهــذه املســألة وأن تدمــج البعــد الدينــي يف إطــار خطــاب واضــح وعقالن

النطــاق، يرتكــز علــى مرجعيــة وقيــم االنفتــاح التــي ينــص عليهــا دســتور اململكــة.

ولتحقيــق هــذه الغايــة، ينبغــي العمــل علــى جعــل الشــباب متشــبعن بقيــم املشــروع املجتمعــي املشــترك، 
ال ســيما يف أبعــاده الروحيــة املبنيــة علــى إمــارة املؤمنــن، وهــي أبعــاد منســجمة مــع »تشــبث الشــعب 
املغربــي بقيــم االنفتــاح واالعتــدال والتســامح واحلــوار، والتفاهــم املتبــادل بــن الثقافــات واحلضــارات 

اإلنســانية جمعــاء«، كمــا ورد يف تصديــر دســتور اململكــة.

كمــا ينبغــي النهــوض بنشــر هــذه القيــم عــن طريــق املنظومــة التربويــة والفاعلــن يف احلقــل الدينــي، 
وعــن طريــق وضــع آليــات للتأويــل والتواصــل تُدِمــج مقتضيــات التجديــد ومراعــاة الســياق، مــن أجــل 
جتنــب الدعــوات الدينيــة التــي تســتهدف الشــباب ارتــكازاً علــى مختلــف قنــوات التواصــل. كمــا يتعــن، 
ــع  ــن جمي ــدف حتصــن الشــباب م ــع، به ــع تطــور احتياجــات املجتم ــاد، التفاعــل م ويف إطــار االجته

أشــكال التطــرف، وضمــان أمنهــم الروحــي والعقائــدي واجلســدي والفكــري والقيمــي.

ــم، ليــس فقــط  ــدة لنشــر هــذه القي ــة جدي ــة هــذا املسلســل بإحــداث دعامــات تواصلي وينبغــي مواكب
مــن خــالل وســائل اإلعــالم الكالســيكية، لكــن أيضــا عبــر الوســائط اإللكترونيــة وشــبكات التواصــل 
االجتماعــي. كمــا أن مختلــف الهيئــات الدينيــة باململكــة، تشــكل، مبعيــة مســاجد القــرب، اإلطــار 
املركــزي لنشــر هــذه القيــم يف صفــوف الشــباب، وهــي بذلــك ال تســاهم يف تكريــس الثوابــت الدينيــة 

ــرؤى واألفــكار الســلبية. ــد كل ال التــي حتظــى بإجمــاع األمــة فحســب، وإمنــا يف تبدي

الثقافة والرياضة وأماكن العيش. 7
تقويــة ودعــم اإلبــداع الثقــايف والفنــي للشــباب وتنميــة َمَلكــة اخللــق واإلبــداع لديهــم وتشــجيع إقبالهــم 

علــى الرياضــة

ــدُّ  يشــكل ثالــوث الثقافــة والترفيــه والرياضــة احملــور الرئيســي يف اهتمامــات الشــباب، كمــا أنهــا تُع
الفضــاء الرئيســي الــذي ال يــزال يشــهد ديناميــة يف مجــال التمــازج االجتماعــي، ممــا يقتضــي دعمهــا 
عبــر إرســاء إرادة سياســية حقيقيــة وعــرض جديــد للتأطيــر واملواكبــة. وينبغــي أن يشــكل هــذا الثالــوث 
ــات تســمح  ــن هــذه السياســات آلي ــى أن تتضم ــكل سياســة خاصــة بالشــباب، عل احملــور الرئيســي ل

باكتشــاف املواهــب املتفتقــة يف هــذه املجــاالت ورصدهــا بشــكل مبكــر.

وينبغــي بــث ديناميــة جديــدة يف جهــود النهــوض باإلبــداع الثقــايف والفنــي للشــباب عبــر املســرح والفــن 
التشــكيلي واملوســيقى والرقــص والكتابة والســينما واملوســيقى. كمــا يجــب مواكبــة هــذه الديناميــة 
بإرســاء وتطويــر أرضيــات جديــدة للتعبيــر واإلبــداع يف املجــال الســمعي البصــري واملجــال الرقمــي.



49

مبادرة وطنية جديدة ُمنَدِمجة لفائدة الشباب المغربي

إن جعــل الثقافــة واإلدمــاج عــن طريــق الثقافــة وســيلة أساســية لتحقيــق التماســك والتنميــة، يقتضــي 
اإلدمــاج املســتدام واإلدراج التلقائــي للعوامــل والرافعــات الثقافيــة يف السياســات العموميــة اخلاصــة 
بالشــباب. كمــا يتطلــب ذلــك تعزيــز قــدرات املؤسســات والقطاعــات الوزاريــة املعنيــة مبجــال الثقافــة، 
مــن خــالل إعــادة هيكلــة قطــاع الثقافــة، مبــا يتماشــى مــع مكونــات املشــروع الثقــايف الوطنــي، وإدماجــه 

يف إطــار مؤسســاتي أفقــي، مــع توجيهــه نحــو الشــباب.

وينبغــي جتســيد هــذه الديناميــة الشــامة علــى املســتوى الترابــي والعمــل علــى تشــجيع انخــراط 
اجلهــات فيهــا، وذلــك مــن خــالل إبــرام شــراكات مبتكــرة بــن الدولــة واجلهــة، اعتمــادا علــى الوســائل 
التقليديــة إلنتــاج الثقافــة أو علــى احلوامــل الرقميــة، ترمــي إلــى النهــوض باإلبــداع الثقــايف والفنــي 
للشــباب ودعمــه. ولتحقيــق هــذا الهــدف، يوصــي املجلــس باســتثمار التــراث الغنــي واملتنــوع للجهــات، 
عبــر تثمــن اخلصوصيــات الثقافيــة واللغويــة لــكل جهــة، وبلــورة تصــور جديــد للثقافــة يتماشــى مــع 
ــي انخــرط فيهــا  ــا الدســتور والت ــي ينــص عليه ــة الت ــة الكامل ــة القــرب واملواطنَ ــات دميقراطي مقتضي

املغــرب انخراطــاً تامــاً.

ــن التدخــالت يف قطاعــات  ــة ب ــة االلتقائي ــة وتقوي ــود املبذول ــد اجله ويف هــذا الســياق، يتعــن تعضي
ــة املتقدمــة، بهــدف  الثقافــة والتعليــم والشــباب والرياضــة واالتصــال، وذلــك يف إطــار تنفيــذ اجلهوي

ــر املنفــذة يف القطــاع الثقــايف وتعميــم أفضــل لنطاقهــا. ــر للتدابي حتقيــق وضــوح أكب

ــزم  كمــا أن دعــم وتعزيــز اإلبــداع الفنــي والثقــايف للشــباب يتطلــب إرســاء إطــار قانونــي وتنظيمــي يُل
قطاعــات الســكن والتعميــر وإعــداد التــراب الوطنــي بتجهيــز أماكــن العيــش بفضــاءات الترفيــه 
والتثقيــف: فضــاءات خضــراء، مالعــب رياضيــة، معاهــد موســيقية، مســارح، مكتبــات عموميــة، 
خزانــات وســائطية، ُدوُر الشــباب، وغيــر ذلــك. ويجــب أن تتــم عمليــة حتديــث أماكــن العيــش اخلاصــة 
بالشــباب علــى مرحلتــن: تهــم أوالهمــا إعــادة النظــر يف هندســة هــذه الفضــاءات وتطويــر تهيئتهــا، 
بينمــا تشــمل املرحلــة الثانيــة مالءمــة عرضهــا ومضامينهــا مــع االحتياجــات اجلديــدة للشــباب. 
وباملــوازاة مــع ذلــك، يجــب احلــرص علــى خلــق أمكنــة للعيــش ذات وظيفــة ثقافيــة تكــون يف متنــاول 
اجلميــع، مــع توفيــر الظــروف املالئمــة جلعلهــا فضــاءات مخصصــة للتعبيــر وحتفيــز الذاكــرة واإلبــداع 

ــة. ــى املواَطن ــة عل والتربي

ومــن شــأن إنشــاء وتطويــر متاحــف رقميــة وطنيــة وجهويــة ومحليــة، تتماشــى مــع اخلصوصيــات 
اجلهويــة، أن ميكــن الشــباب مــن أن يظلــوا علــى ارتبــاط بتاريخهــم ومبختلــف مظاهــر الثقافــة والقيــم 
املغربيــة يف غناهــا وتنوعهــا. كمــا ســيكون مــن املهــم تطويــر مواقــع إلكترونيــة موضوعاتيــة تقــدم 
للشــباب محتويــات مكتوبــة وســمعية بصريــة، مبــا يُكمــل ويغنــي معارفهــم املدرســية واجلامعيــة. كمــا أن 
وضــع شــبكة للتواصــل عبــر األنترنــت تســتهدف تيســير الولــوج إلــى هــذه اخلدمــات باللغــات الوطنيــة 

املغربيــة، سيســمح بتعميــم الفائــدة علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الشــباب.
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ومــن جهــة أخــرى، يوصــي املجلــس بخلــق منظومــات اقتصاديــة لفائــدة الشــباب تشــمل أنشــطة إبــداع 
ــة، وتســمح بتشــجيع إنشــاء  ــة الثقافي ــات ذات الصبغ ــات واحملتوي ــاج وتســويق املنتجــات واخلدم وإنت
مقــاوالت ناشــئة مبتكــرة تشــتغل يف األنشــطة املرتبطــة بالتــراث الثقــايف واملوســيقى، واألغنيــة واإلنتــاج 
التقليديــة،  والصناعــة  البصريــة،  والفنــون  واملســرح،  الفرجــة،  واملهرجانــات وصنَاعــة  املوســيقي، 
والكتــاب والصحافــة، واملجــال الســمعي-البصري، والوســائط املتعــددة التفاعليــة، والتصميــم البصــري 
احلديــث )الديزايــن( والهندســة املعماريــة، واخلدمــات اإلبداعيــة؛ وذلــك لكــي تُســاهم هــذه البنيــات 
بدورهــا يف تطويــر التــراث الثقــايف، واإلنتــاج الوطنــي للثــروة، وخلــق فــرص الشــغل، وحتقيــق اإلشــعاع 

لبالدنــا.

العيــش  ويعــزز  االجتماعــي  االرتقــاء  عمليــة  يســهل  للشــباب  والثقــايف  الفنــي  النشــاط  كان  وإذا 
املشــترك، فــإن النشــاط الرياضــي يشــكل أيضــا رافعــة ومحفــزا للتماســك االجتماعــي، وآليــة لإلدمــاج 
االجتماعــي، حتمــل قيــم احتــرام القواعــد واحتــرام اآلخــر، وقيــم بــذل املجهــود واالنضبــاط، وجتــاوز 
ــم، مــن خــالل  ــزز نشــر هــذه القي ــة النجــاح الفــردي واجلماعــي. ويع ــة، ومتع حــدود القــدرات الذاتي
الرياضــة، اإلحســاس باالنتمــاء إلــى املجتمــع، كمــا توفــر الرياضــة مجــاالت ترفيــه بديلــة عبــر ممارســة 
ــدة  ــة لفائ ــام بإصــالح جــذري للسياســة الرياضي ــات مــن الضــروري القي ــم، فقــد ب ــات. ومــن ث الهواي
الشــباب، إصــالح يشــمل املبــادئ األساســية واحملــددات واملــوارد. وينبغــي العمــل أيضــا علــى دمقرطــة 
البنيــات التحتيــة )يف املــدن الكبــرى، واملــدن املتوســطة والصغيــرة والوســط القــروي( والنهــوض الفعلــي 
باملقاربــة اجلهويــة يف تدبيــر الشــأن الرياضــي، ارتــكازا علــى التعــاون بــن اجلماعــات والتضامــن بــن 
اجلهــات. إن الرياضــة هــي مجــال الكتســاب روح املنافســة الشــريفة والتشــبع مبفهــوم التضامــن. كمــا 
أن مبقدورهــا أن تشــكل وســيلة للتربيــة املدنيــة للشــباب إذا مــا شــعروا بأنهــم مواطنــون يتــم إشــراكهم 

واالعتــراف مبكانتهــم.

التحسيس باحترام البيئة والتربية البيئية . 8
تربية وحتسيس الشباب بأهمية احملافظة على البيئة وحمايتها 

لقــد أضحــت اإلشــكالية البيئيــة حاضــرة بشــكل متزايــد يف حياتنــا اليوميــة. كمــا أن الوعــي البيئــي 
املتنامــي بشــكل تدريجــي، ســمح بوضــع القضايــا املتعلقــة باحلفــاظ علــى البيئــة وحمايتهــا يف صلــب 
ــى  ــن، إل ــة والتكوي ــي التربي ــر آليت ــي أن تســعى، عب ــي ينبغ ــة اخلاصــة بالشــباب، الت ــر العمومي التدابي
حتســيس الشــباب باحتــرام البيئــة. ويف هــذا الصــدد، يجــب العمــل علــى إدمــاج تدريــس مجالــي البيئــة 
والتنميــة املســتدامة يف مناهــج املؤسســات اإلعداديــة والثانويــة واجلامعــات، يف مختلــف التخصصــات 
املوجــودة. حيــث يجــب إدراج هــذه اإلشــكاليات ســواء يف إطــار البرامــج والــدروس امللقنــة، مــن خــالل 
موضوعــات جامعــة، مــن قبيــل املــاء أو الطاقــة، أو يف مناســبات محــددة، كاألقســام اخلضــراء أو 

األنشــطة التربويــة التــي يتــم تنفيذهــا يف هــذا املضمــار.

كمــا يتعــن إرســاء إعــالم فعــال يف هــذا املجــال ينهــض بقيــم احتــرام البيئــة واحملافظــة عليهــا )باملفهــوم 
العــام وليــس باملعنــى اإليكولوجــي فقــط(، باإلضافــة إلــى مكافحــة هــدر املــوارد، يف عالــم يتأثــر 
بشــكل كبيــر بالتغيــرات املناخيــة ويعيــش علــى إيقــاع حتــوالت متســارعة. ويجــب أن تهــدف األنشــطة 
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والتدابيــر املتخــذة يف هــذا اإلطــار إلــى التوفيــق بــن التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وبــن حمايــة 
البيئــة واحملافظــة علــى املــوارد، وإلــى االســتجابة الحتياجــات احلاضــر دون أن تَُعــرَّض قــدرة األجيــال 
ــر منــط عيشــهم  ــى تغيي ــى حــث الشــباب عل ــة احتياجاتهــا للخطــر. وباإلضافــة إل ــى تلبي القادمــة عل
وتبنــي ســلوكات مراعيــة ملقتضيــات احملافظــة علــى البيئــة، ينبغــي العمــل علــى إشــراكهم بشــكل 
تلقائــي يف القــرارات املتعلقــة باحملافظــة علــى البيئــة وبالتنميــة املســتدامة، وذلــك مــن أجــل إذكاء روح 

املســؤولية لديهــم وتشــجيع انخراطهــم القــوي يف اجلمعيــات املدافعــة عــن البيئــة.

ــى  ــة التضامــن عل ــدى الشــباب بأهمي ــز الوعــي ل ــر مــن تعزي ــف هــذه التدابي ــي أن متكــن مختل وينبغ
املســتوى الوطنــي يف كل اجلوانــب املتصلــة بالبيئــة والتنميــة املســتدامة، والتــي تشــكل ركيــزة مشــروعنا 

املجتمعــي املشــترك.

االنخراط واإلشعاع الدولي واألجندات العالمية الكبرى. 9
تعزيز انخراط الشباب يف األجندات الدولية الكبرى وإشراكهم يف النهوض بإشعاع املغرب 

تشــكل األجنــدات العامليــة الكبــرى )انظــر اإلطــار املرجعــي الدولــي اخلــاص بالشــباب – برنامــج العمــل 
ــي  ــدة االحتــاد اإلفريق ــاخ، أجن ــي للمن ــج العامل ــة املســتدامة، البرنام ــي للشــباب، أهــداف التنمي العامل
لعــام 2063، األجنــدة اإلفريقيــة حــول الهجــرة( فرصــا للشــابات املغربيــات والشــبان املغاربــة مــن 
ــا يف إطــار هــذه  ــى عاتقه ــا عل ــا بالدن ــي أخذته ــات الت ــاء بااللتزام أجــل اإلدالء مبســاهمتهم يف الوف
الديناميــات الدوليــة، كمــا تشــكل مناســبة لتمكينهــم مــن االضطــالع بدورهــم كامال، كفاعلــن وفاعالت 

يف التغييــر، يف تنفيــذ وتتبــع السياســات والبرامــج التنمويــة التــي تتوجــه إليهــم.

وتُشــجع هــذه املبــادرات الدوليــة لفائــدة الشــباب علــى خلــق فضــاءات لتبــادل التجــارب بــن الشــباب 
واحلــوار بــن الثقافــات وتنظيــم تظاهــرات داخــل مجتمعاتهــم، ممــا ميكــن مــن تكويــن الشــباب حــول 
ــة يف  ــم باملســاهمة بفعالي ــذي يســمح له ــر ال ــا، وهــو األم ــم له ــم ونقله ــان متلكه ــا وضم هــذه القضاي
حتقيــق التنميــة املســتدامة والدامجــة. إن هــذه املبــادرات ال متنــح الشــباب إمكانيــة التعبيــر فحســب، 
ــم  ــاة مجتمعاته ــى املشــاركة يف حي ــن عل ــن قادري ــروز شــباب رائدي ــن أيضــا مــن تشــجيع ب وإمنــا متك

وإســماع صوتهــم، وبالتالــي الدفــع بإدمــاج مكونــات البرامــج الدوليــة علــى املســتوى الوطنــي.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن الشــباب املغاربــة، ســواء القاطنــن يف املغــرب أو املقيمــن باخلــارج، يضطلعــون 
بــدور أساســي يف حتقيــق إشــعاع املغــرب علــى املســتوى الدولــي. لذلــك، ينبغــي االســتفادة مــن كفاءاتهم 
وشــبكات عالقاتهــم عبــر إشــراكهم يف النهــوض بصــورة املغــرب ويف األنشــطة الراميــة إلــى حتســن 

مكانــة اململكــة وتعزيــز جاذبيتهــا ومتوقعهــا االســتراتيجي.

ــة  ــز آليــات حماي ــم، مــن خــالل تعزي ــة العال ــة الشــباب مــن مغارب ــرا، مــن الضــروري دعــم وتعبئ وأخي
ــة  ــات للمواكب ــر وضــع آلي ــرب، وعب ــدان االســتقبال أو يف املغ ــا، ســواء يف بل ــاع عنه ــم والدف مصاحله
وللمشــاركة يف احليــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، تكــون مالئمــة وموجهــة للذيــن 

يرغبــون منهــم يف االنخــراط مــن أجــل املغــرب ويف املغــرب.
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إرســاء حكامــة واضحــة ومســؤولة مــن أجــل حتقيــق طمــوح املبــادرة الوطنيــة ب. 
للشــباب املندمجــة  اجلديــدة 

تشــكل بنيــة الحكامــة عنصــرا أساســيا فــي تجســيد التدابيــر العموميــة المندمجــة لفائــدة الشــباب علــى 
أرض الواقــع. وفــي هــذا الصــدد، يقتــرح المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي مواكبــة االســتراتيجية 
الجــاري تنفيذهــا مــن لــدن الحكومــة، مــن خــالل اقتــراح خطــوط كبــرى لنمــوذج تنظيمــي قــادر علــى إنجــاح 

هــذه االســتراتيجية.

وتقتضــي هــذه السياســة تعبئــة مؤسســاتية مندمجــة وانخراطــا فعليــا للشــباب فــي جميــع مراحــل مسلســل 
إعــداد وتنفيــذ هــذه السياســة التــي يتعيــن وجوبــا أن تتســم بالطابــع المندمــج.

وســيقوم النمــوذج المقتــرح بتحديــد عوامــل النجــاح الرئيســية الكفيلــة بالدفــع بإنجــاز وقيــادة تنفيــذ 
االســتراتيجية المشــار إليهــا، باإلضافــة إلــى تحديــد هيئــات وآليــات المواكبــة، أخــذا بعيــن االعتبــار 
الوضــع الحالــي لمســتوى التنميــة وأدوار ومســؤوليات الفاعليــن وكــذا اإلكراهــات واألهــداف المســطرة.

ــد تصــور  ــي وتحدي ــع التحــدي التنظيم ــة برف ــب المتعلق ــى الجوان ــي إذن عل وســينصب هــذا الجــزء الثان
ــه. ــة لتحقيق ــة الوســائل الالزم ــرض وتعبئ ــذا الغ شــامل له

اعتمــاد خمســة عوامــل نجــاح رئيســية مــن أجــل تيســير إعــداد وتنفيــذ سياســة وطنيــة مندمجــة . 10
لفائدة الشــباب وإنجاحها.

علــى املســتوى املنهجــي، حــدد املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي عــددا مــن املمارســات 
الفضلــى التــي تعتبــر عوامــل جنــاح حقيقيــة كفيلــة بتيســير بلــورة وتنفيــذ وإجنــاح التدابيــر العموميــة 
املوجهــة لفائــدة الشــباب، وذلــك بغيــة حتقيــق األهــداف املنشــودة وضمــان اســتدامتها. وتختلــف أهميــة 
وتأثيــر عوامــل النجــاح هــذه حســب مراحــل السياســة العموميــة املشــار إليهــا. وميكــن تقدميهــا علــى 

الشــكل التالــي :

األهدافعوامل النجاح الرئيسية

دميقراطية وتشاركية

ضمــان اإلدمــاج واإلشــراك التــام والكامــل للشــباب بشــكل - 
املدنــي،  )املجتمــع  عمومــا  املعنيــة  ولألطــراف  خــاص، 
اخلاصــة  السياســة  يف  الشــبابية(  واحلــركات  املنظمــات 
التنفيــذ؛ أو  اإلعــداد  أو  التفكيــر  مراحــل  يف  ســواء  بالشــباب 

ــاق وطنــي بــن املؤسســات، يســتند علــى سياســة -  إعــداد ميث
مندمجــة للشــباب.
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متعددة القطاعات وذات 
طابع عرضاني

ــع مجــاالت التدخــل العمومــي -  ــة مندمجــة تشــمل جمي مقارب
املرتبطــة بالشــباب؛

االعتراف بحاجيات وتطلعات الشباب؛- 
ضمــان التقائيــة مختلــف املبــادرات العموميــة مــن أجــل الرفــع - 

مــن فعاليتها.

قائمة على االنسجام 
والتنسيق

حتديــد إطــار واضــح يرتكــز علــى حقــوق واحتياجــات ورفــاه - 
الشــباب، وذلــك مــن أجــل ضمــان االنســجام؛

املســتويات -  مــن  العديــد  علــى  الدامجــة  السياســة  تنســيق 
املعنيــة. األطــراف  مختلــف  يضــم  بشــكل 

منفتحة وسهلة الولوج
التواصــل مــع الشــباب واألطــراف املعنيــة، مبــا يتيــح اطالعهم - 

علــى مســتوى تقــدم تنفيــذ السياســة وتقييــم تأثيراتها.

تخضع للتتبع والتقييم

آليــات تتبــع فعالــة مــن أجــل تقييــم أداء السياســة وتعزيــز - 
املســؤولية؛ 

تقييــم بعــدي علــى املســتوى التنظيمــي واملؤسســاتي مــن أجــل - 
تعديــل وحتســن وجتويــد العمــل؛

مؤشرات وطنية ومحلية لقياس جناح السياسة.- 

ن الســلطات  إن إشــراك الشــباب يف إعداد وتنفيذ وتتبع االســتراتيجية الشــاملة املوجهة إليهم، ســيُمكِّ
العموميــة مــن التحقــق مــن أن البرامــج واخلدمــات املقترحــة متوافقــة مــع انتظاراتهــم. ذلــك أن 
املبــادرات الســابقة تعثــرت بســبب عــدم وضــوح املســؤوليات، ومحدوديــة القــدرة علــى التنســيق وغيــاب 

آليــات فعالــة لتحميــل املســؤولية.
ــة  ــة مشــتركة منســقة، ومعــززة بدعــم سياســي قــوي، أمــراً مــن األهمي ــة وزاري ويبقــى اعتمــاد مقارب
مبــكان مــن أجــل تعزيــز الصــالت بــن مختلــف املقاربــات، وضمــان التجانــس بــن السياســات اخلاصــة 

بالشــباب واخلدمــات املقدمــة لهــم، وضمــان توفيرهــا مــن لــدن مختلــف اإلدارات.

والقيــادة . 11 للتشــاور  أرضيــة  بمثابــة  تكــون  المســتوى،  رفيعــة  لإلشــراف  هيئــة  مأسســة 
االســتراتيجية، مــن خــالل حتديــد إطــار عملــي مســتدام مكلــف بقضايــا الشــباب، حتــت املســؤولية 

املعنيــة. والهيئــات  الوزاريــة  القطاعــات  تعبئــة  علــى  وتعمــل  احلكومــة  لرئيــس  املباشــرة 
إن الطبيعيــة العرضانيــة لسياســة الشــباب تقتضــي حتديــد رابــط مؤسســاتي مــع هيئــة عليــا واحــدة 
وموحــدة، تعمــل علــى توجيــه عمليــة بلــورة وتنفيــذ التدابيــر املتعلقــة بالشــباب، والقيــام بالتحكيــم 
وضمــان تتبــٍع منســجٍم ألنشــطة مختلــف البرامــج واالســتراتيجيات. ولتحقيــق ذلــك، ينبغــي إحــداث 
ســكرتارية أو أي بنيــة دائمــة أخــرى، تأخــذ بعــن االعتبــار األهــداف اخلاصــة بالشــباب، يف انســجام 

مــع أهــداف مختلــف االســتراتيجيات القطاعيــة.
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إن مــن شــأن مأسســة هيئــة مــن هــذا القبيــل، باإلضافــة إلــى دورهــا االســتراتيجي الهــام جــدا، 
ــر  ــى حتســن شــفافية وانســجام التدابي ــة أثرهــا، باإلضافــة إل أن تضمــن تضافــر اإلســهامات وتقوي

املتخــذة لفائــدة الشــباب.

كمــا أن األطــراف املعنيــة مدعــوة إلــى مضافــرة كفاءاتهــا وقدراتهــا، مــع احلــرص علــى التشــاور الدائــم، 
ُد فيــه املســؤوليات بشــكل واضــح، وتعزيــز آليــات التنســيق العمــودي واألفقــي، بشــكل  ــدَّ يف إطــار حُتَ
يضمــن انســجام السياســات بــن مختلــف الهيئــات ومســتويات اإلدارة، مــع احلــرص علــى إشــراك 

الفاعلــن املعنّيــن غيــر احلكوميــن.

اإلســراع بتفعيــل المجلــس االستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي. لقــد نصــت املقتضيــات . 12
ــاة، وأكــدت  ــى دورهــم الفاعــل يف مختلــف مناحــي احلي الدســتورية التــي تناولــت موضــوع الشــباب عل
علــى ضــرورة خلــق بيئــة مواتيــة متكــن مــن تفتــق طاقاتهــم ومؤهالتهــم وحتريرهــا، وتشــجع علــى حتملهــم 
مســؤوليات داخــل املجتمــع. فعــادة مــا ينظــر إلــى الشــباب كمصــدر لإلبــداع واالبتــكار مفعــم باحليويــة. 
وجُتســد هذه املقتضيات الدســتورية تنامي الوعي بضرورة تعزيز فرص املشــاركة املؤسســاتية للشــباب، 
وذلــك عبــر نصهــا علــى إحــداث املجلــس االستشــاري للشــباب والعمــل اجلمعــوي، الــذي ميثــل إحــدى 
القنــوات األكثــر مالءمــة للتشــاور، والــذي ينبغــي اســتكمال مسلســل إرســائه، مــن أجــل ضمــان مشــاركة 

حــرة وفعليــة للشــباب يف التنميــة السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة للبــالد.
واجلديــر بالذكــر يف هــذا املضمــار، أن املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ســبق وأن توصــل 
بإحالــة مــن رئيــس مجلــس املستشــارين مــن أجــل إبــداء رأيــه حــول مشــروع القانــون رقــم 89.15 املتعلــق 
باملجلــس االستشــاري للشــباب والعمــل اجلمعــوي. وقــد أبــرز املجلــس حينهــا أن مشــروع القانون املشــار 
إليــه يثيــر جملــة مــن االنشــغاالت، مــن بينهــا علــى اخلصــوص، كونــه ال يأخــذ بعــن االعتبــار بشــكل 
خــاص عــدداً مــن األبعــاد األساســية التــي نــص عليهــا الدســتور، مــن قبيــل املناصفــة والبعــد اجلهــوي، 
والهشاشــة، واإلعاقــة9. كمــا أن مشــروع القانــون املذكــور يعكــس ضعــف اإلرادة السياســية يف إشــراك 
ــان  ــوح ضم ــن طم ــرى ب ــل فجــوة كب ــاك بالفع ــرار: فهن ــع الق ــة صن ــي للشــباب يف عملي ــي وفعل حقيق
ــى ذلــك مقتضيــات الدســتور، ووجــود رغبــة حقيقيــة يف إعمالهــا.  مشــاركة الشــباب، كمــا نصــت عل
ــة تشــاركية  ــة هيئ ومــن املفتــرض يف املجلــس االستشــاري للشــباب والعمــل اجلمعــوي أن يكــون مبثاب

حقيقيــة ومســتقلة، قــادرة علــى أن تكــون منبــراً للشــباب.

هــة للشــباب. يوصــي املجلــس باســتباق . 13 ضمــان التنزيــل الترابــي للسياســة العموميــة الموجَّ
عمليــة تنزيــل األنشــطة الوطنيــة علــى املســتوى اجلهــوي، بجملــة مــن التدابيــر التكميليــة: إذ ينبغــي أوال 
وضــع آليــات متكــن مــن الوقــوف القبلــي عنــد احتياجــات الشــباب بــكل جهــة وجتميعهــا، وذلــك حتــى 
يســتند إعــداد االســتراتيجية علــى االحتياجــات احلقيقــة لشــباب اجلهــات وانتظاراتهــم اخلاصــة، 
كمــا يتعــن بعــد ذلــك اعتمــاد مقاربــة تقــوم علــى اإلشــراك املمنهــج للشــباب يف جميــع مراحــل إجنــاز 
البرامــج، مــن إعــداد التصــور إلــى مرحلــة التقييــم، مــع احلــرص علــى اعتمــاد مبــدأ املراقبــة املواطنــة 

للتدابيــر التــي تنفذهــا الهيئــات العموميــة.
.www.ces.ma :9- انظر رأي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول مشروع القانون رقم 89.15، على الموقع اإللكتروني
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ومــن أجــل حتقيــق هــذا الطمــوح، ينبغــي أن ترتكــز بلــورة السياســة الوطنيــة للشــباب علــى تنزيــل ترابــي 
يكفــل تنفيذهــا بشــكل متــوازن يف مجمــوع مناطــق التــراب الوطنــي. ويجــب أن تشــكل اجلهــة احللقــة 

األساســية لضمــان هــذا التنزيــل.

ينبغــي أن تضطلــع الجهــات، فــي إطــار اختصاصاتهــا الجديــدة، بدورهــا كامــال فــي الدفــع . 14
بالتدابيــر المتخــذة لفائــدة الشــباب، وذلــك مــن أجــل المشــاركة فــي إرســاء وتعزيــز سياســة وطنيــة 
دامجــة. تعتبـــر اجلهـــة الفضــاء املالئــم لتحقيــق التجانــس بــن السياســة اخلاصــة بالشــباب وبــن باقي 
البرامج القطاعية. ولبلـــوغ هـــذه الغايـــة، يجـــب أن مُتنَـــح اجلهـات مسـؤولية قويـة علـى مسـتوى توجيـه 
وتنفيـــذ مبادرات لفائدة الشباب. ولذلـــك ينبغـــي منُحهـــا كل الصالحيـــات والوسـائل الكفيلـة بتمكينهـا 
مـــن االضطـــالع بهـــذه املســـؤولية وتخويــل الشــباب املنتمــن لــكل األوســاط االجتماعيــة واالقتصاديــة 

فرصــة التعبيــر عــن حاجياتهــم.
ويتعــن أن يتــم تنزيــل هــذه األهــداف مــن خــالل برامــج التنميــة اجلهويــة، التــي تشــكل إطــارا لتعزيــز 
ــى أســاس حاجيــات الشــباب،  ــة عل َه ــادرات لفائــدة الشــباب، واملوجَّ دور اجلهــة يف إعــداد وتنفيــذ مب

بوصفهــم مكونــا قويــا ومهيــكال.

ــاًل أو تنزيــاًل بَْعِدّيــاً  وال ينبغــي أن يُنَْظــر إلــى هــذا اإلعمــال علــى الصعيــد اجلهــوي باعتبــاره عمــاَل ُمَكمِّ
لالســتراتيجية الوطنيــة للشــباب، بــل هــو علــى العكــس مــن ذلــك عنصــر يغــذي االســتراتيجية ومَيْنَُحهــا 

ــقة. عمقــاً ترابيــاً ملموســا وعلــى أســس ُمنسَّ

إرســــاء إطــــار مؤسســــاتي فعــــال لترســــيخ مقاربــــة تشــــاركية حقيقيــــة علــــى الصعيــــد الجهــــوي، . 15
مــع توســيع نطــاق مشــاركة الشباب والفاعليــن وممثلــي المجتمــع. دائما فـي نفـس اإلطـار املتعلـق 
باالسـتفادة املثلـى مـن إعمـال اجلهويـة املتقدمـة، ينبغـي أن تشـكل هـذه األخيـرة فرصـة فريـدة إلرسـاء 
آليـــة لتبســـيط منظومـــة احلكامـــة الوطنيـــة، مبــا يســـمح مبواكبـــة املبــادرات املوجهــة إلــى الشــباب مــن 
أجــل إرســـاء مزيـــد مـــن اإلنصـــاف الترابـــي، القائـــم علـــى توطيـــد دعائـــم سياســـة ذات بعـــد جهـــوي 

ــة. ودامجة ومندمجـ

مقتطف من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 117

تُحدث لدى مجلس الجهة ثالث )3( هيئات استشارية:
هيئــة استشــارية بشــراكة مــع فعاليــات المجتمــع المدنــي تختــص بدراســة القضايــا الجهويــة المتعلقــة - 

بتفعيــل مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع؛
هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب؛- 
هيئــة استشــارية بشــراكة مــع الفاعليــن االقتصادييــن بالجهــة تهتــم بدراســة القضايــا الجهويــة ذات - 

الطابــع االقتصــادي.

يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هاته الهيئات وكيفيات تأليفها وتسييرها.
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مقتطف من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

الباب الرابع

اآلليات التشاركية  للحوار والتشاور

ــِدث مجالــس العمــاالت  ــى مــن الفصــل 139 مــن الدســتور، تُْح المــادة 110: تطبيقــا ألحــكام الفقــرة األول
واألقاليــم آليــات تشــاركية للحــوار والتشــاور لتيســير مســاهمة المواطنــات والمواطنيــن والجمعيــات فــي 

إعــداد برامــج التنميــة وتتبعهــا طبــق الكيفيــات المحــددة فــي النظــام الداخلــي للعمالــة أو اإلقليــم.

المــادة 111: تُحــَدث لــدى مجلــس العمالــة أو اإلقليــم هيئــة استشــارية بشــراكة مــع فعاليــات المجتمــع 
المدنــي تختــص بدراســة القضايــا اإلقليميــة المتعلقــة بتفعيــل مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة 

النــوع.

يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هاته الهيئة وكيفيات تأليفها وتسييرها.

ويف هــذا الصــدد، يوصــي املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي باالنكبــاب علــى إحــداث الهيئــات 
التمثيليــة اجلديــدة، علــى غــرار املجالــس احملليــة للشــباب، أو العمــل علــى تعزيزهــا بالنســبة للجهــات 

التــي أحدثتهــا.

توفير امتيازات تفضيلية للشباب لتمكينهم من االستفادة من خدمات خاصة.. 16
بغيــة تيســير حركيــة الشــباب وتشــجيع ثقافــة التبــادل فيمــا بينهــم، يقتــرح املجلــس منحهــم امتيــازات 
تفضيليــة )تخفيضــات، تيســير الولــوج...(، مــن خــالل إحــداث »بطاقــة الشــاب« مُتكــن مــن االســتفادة 
مــن هــذه اخلدمــات أو عبــر النــص علــى إمكانيــة االســتفادة منهــا عنــد اإلدالء ببطاقــة التعريــف 

الوطنيــة )مــع حتديــد الفئــة العمريــة املعنيــة بهــذه التدابيــر(.

ــازات  ــد مــن االمتي ــة، ســيصبح بإمــكان الشــاب االســتفادة مباشــرة مــن العدي ومــن خــالل هــذه اآللي
املتعلقــة بشــكل خــاص بالنقــل والســكن والســياحة والولــوج إلــى املراكــز الثقافيــة واملكتبــات وقاعــات 

ــة. ــة والرياضي ــة والترفيهي الســينما واملتاحــف واألنشــطة الثقافي

تعزيــز تأطيــر وتوجيــه الشــباب وتشــكيل شــبكة للموّجهيــن والمؤطريــن، مــن أجــل مواكبــة . 17
المهنــي. الشــباب نحــو  تحقيــق االســتقاللية واالندمــاج 

ــة ودعــم  يــرى املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أن الشــباب يجــب أن يســتفيدوا مــن مواكب
ــَدرٍِّب، خاصــة الشــباب الذيــن ال يشــتغلون. ويف هــذا الصــدد، يوصــي املجلــس بإحــداث  ــٍر أو ُم ُمَؤطِّ
شــبكة للموجهــن واملؤطريــن، وذلــك مــن أجــل مســاعدة الشــباب على ربط االتصال معهم واستشــارتهم 
يف اجلوانــب املتعلقــة مبســارهم الدراســي واملهنــي، ومتكينهــم مــن االنفتــاح علــى املجتمــع وعلــى عالــم 
املقــاوالت وســوق الشــغل. إن هــذا العمــل يعتبــر واجبــا وطنيــا يتعــّن تنفيــذه وإدراجــه يف إطــار مخطــط 

تنمــوي شــامل، يُْدِمــج تأطيــر الشــباب علــى املســتوى املهنــي والشــخصي.
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ويف هــذا الســياق، ميكــن يف مرحلــة أولــى التفكيــر يف إرســاء منظومــة لتأطيــر القــرب تقــوم علــى 
ــر يف مســار تكويــن ومنــو الشــاب وتخصيصــه جلــزء مــن وقتــه لتأطيــره وإيالئــه  فكــرة انخــراط املؤطِّ

اهتمامــا خاصــا.

تشــجيع التكنولوجيــات الرقميــة لدعــم سياســات الخدمــات العموميــة المالئمــة للشــباب، . 18
وتمكيــن الشــباب مــن الولــوج الكامــل للمعلومــات التــي تهمهــم: العمــل علــى تدبيــر احلاضــر، عبــر 

ولــوج الفضــاء الرقمــي واالنكبــاب علــى إعــداد املســتقبل.
ولهــذه الغايــة، ينبغــي العمــل علــى نشــر معلومــات مهمة ومفيدة للشــباب يف مواقــع التواصل االجتماعي 
واملواقــع اإللكترونيــة، ال ســيما يف املجــاالت التــي يولونهــا اهتمامــا خاصــا )التربيــة والتكويــن، فــرص 
ــق إطــار رقمــي  ــن مــن خل ــة....( مبــا مُيكِّ ــق الالزمــة ملســطرة معين ــة، الوثائ الشــغل، املســاطر اإلداري
مرجعــي، يســمح بتفــادي مــا يقــع للشــباب غالبــا مــن عثــور علــى معلومــات مغلوطــة أو منافيــة للقيــم 

التــي ينــص عليهــا الدســتور.

كمــا يوصــي املجلــس بوضــع سياســة للتواصــل املتخصــص موجهــة للشــباب، تأخــذ بعــن االعتبــار 
خصوصياتهــم وطبيعــة ســلوكياتهم. وينبغــي تيســير ولــوج الشــباب للمعلومــات التــي تهمهــم وتقدميهــا 
يف حلــة ســهلة التملــك والفهــم. ولضمــان التقاســم الفعلــي للمعلومــات، ميكــن العمــل علــى إرســاء آليــة 
ــة،  ــات وشــبكات التواصــل االجتماعــي وتطبيقــات الهواتــف الذكي ــى املدون دائمــة تســمح بنشــرها عل
مــن أجــل إطــالع الشــباب علــى البرامــج التــي تهمهــم، وكــذا اســتقاء آرائهــم مــن خــالل آليــات التفاعــل 
ــق  ــة وباقــي املؤسســات األخــرى، يف الشــق املتعل ــم القطاعــات الوزارّي ــراً يجــب أن تهت الرقمــي. وأخي
بالتواصــل يف ميزانياتهــا، باالســتثمار بشــكل أكبــر يف وســائل اإلعــالم الرقميــة وتعيــن مختصــن يف 

مجــال إعــداد وترويــج هــذه املضامــن الرقميــة.

ِتْلكــم هــي التوجيهــات الرئيســية والعناصــر المنهجيــة التــي يــرى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 
ــمها كل  ــة ويتقاس ــون مندمج ــباب، تك ــدة الش ــة لفائ ــة عمومي ــداد سياس ــة إلع ــا مالئم ــي أنه والبيئ

الفاعليــن المعنييــن بقضيــة الشــباب فــي المغــرب.

ومــن هــذا المنطلــق، فـــإن المجلـــس يقتـــرح جعـــل المبــادرة الوطنيــة الجديــدة المندمجــة الموجهــة 
للشباب وكذا التوصيـــات االستراتيجية المنبثقـــة عنهـــا موضـوع نقـاش وطنـي بيـن جميـع الفاعليـن 

والمفكريـــن، نقاش مفتوح ومســـؤول وتشـاركي علـــى نطـاق واسـع.
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مالحق 

ملحق 1: الئحة أعضاء اللجنة اخلاصة املكلفة بإعداد تقرير حول » املبادرة 
الوطنية اجلديدة املندمجة لفائدة الشباب املغربي«

ملحق 2: الئحة جلسات اإلنصات واللقاءات وورشات العمل التي عقدت مع 
املؤسسات والفعاليات الوطنية 

ملحق 3: مراجع بيبلوغرافية
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ملحــق 1: الئحــة أعضــاء اللجنــة اخلاصــة املكلفــة بإعــداد تقريــر حــول » املبــادرة 
الوطنيــة اجلديــدة املندمجــة لفائــدة الشــباب املغربي«

السيد عبد املقصود الراشدي •رئيس اللجنة

السيد أمن منير علوي •مقرر الموضوع

أعضاء اللجنة الخاصة

السيد عبد العزيز إيوي  •

السيد عبد احلميد اجلمري  •

السيد عبد الكرمي فوطاط •

السيد عبد الرحيم لعبايد  •

السيد عبد الرحمان قنديلة  •

السيد علي بوزعشان  •

السيد أمن برادة •

السيدة حكيمة ناجي  •

السيدة كرمية مكيكة •

السيدالعربي بلعربي •

السيدة لطيفة بنواكرمي •

السيدة مينة الرشاطي •
السيدة عبلة بنعبداهلل •الخبيرة الدائمة لدى المجلس
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ملحــق 2: الئحــة جلســات اإلنصــات واللقــاءات وورشــات العمــل التــي عقــدت مــع 
املؤسســات والفعاليــات الوطنيــة

الفاعلونالهيئة

اإلدارات المركزية
وزارة الشباب والرياضة •

وزارة التربية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العالي والبحث العلمي- كتابة  •
الدولة املكلفة بالتكوين املهني

المؤسسات 
املندوبية السامية للتخطيط •العمومية

جهة فاس- مكناس •الجهات

الخبراء في 
المجال

السيد أحمد عبادي •

السيد أمن منير علوي •

السيد ادريس الكراوي •

 السيد حسن رشيق •

السيد يونس اجلوهري •

المجتمع المدني

شاركت يف جلسات اإلنصات العديد من فعاليات املجتمع املدني املنظم:

شبيبة األحزاب السياسية؛ •

اجلمعيات املكلفة بالبيئة؛ •

اجلمعيات املكلفة بالثقافة؛ •

اجلمعيات املكلفة بالشباب؛ •

اجلمعيات املكلفة باألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة؛ •

اجلمعيات املكلفة بإنعاش التشغيل؛ •

اجلمعيات املكلفة بالتكوين؛ •

اجلمعيات املكلفة بحقوق اإلنسان. •
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ملحق 3: مراجع بيبلوغرافية

آراء وتقارير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

»من أجل ميثاق اجتماعي جديد«، اإلحالة الذاتية رقم  1/ 2011، نونبر 2011. •
»تشغيل الشباب«، اإلحالة الذاتية رقم 2/ 2011، دجنبر 2011. •
»إدماج الشباب عن طريق الثقافة«، اإلحالة الذاتية رقم 3/ 2012، مارس 2012. •
»االقتصــاد األخضــر : فــرص لخلــق الثــروة ومناصــب الشــغل«، اإلحالــة الذاتيــة رقــم 4/ 2012،  •

.2012 مــارس 
•  ،2012 /5 رقــم  الذاتيــة  اإلحالــة  إعاقــة«،  وضعيــة  فــي  األشــخاص  وإدمــاج  حقــوق  »احتــرام 

يوليوز 2012. 
والثقافيــة  • واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الحيــاة  فــي  والرجــال  النســاء  بيــن  بالمســاواة  »النهــوض 

والسياســية / تحقيــق المســاواة بيــن النســاء والرجــال مســؤولية الجميــع: تصــورات وتوصيــات 
.2012 نونبــر   ،2012 /8 رقــم  الذاتيــة  اإلحالــة  ومؤسســاتية«،  معياريــة 

»مشــروع القانــون اإلطــار رقــم 12.99 بمثابــة الميثــاق الوطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة«، اإلحالــة  •
رقم 1/ 2012، نونبر، 2012. 

»حكامة المرافق العمومية«، اإلحالة الذاتية رقم 1/ 2013، 2013. •
 »الخدمات الصحية األساسية: نحو ولوج منصف ومعمم«، الرأي رقم 4/ 2013. •
»أماكن العيش والفعل الثقافي«، اإلحالة الذاتية رقم 10/ 2013،2013. •
»التكوين مدى الحياة – طموح مغربّي«، اإلحالة الذاتية رقم 12/ 2013، 2013. •
»النموذج التنموي الجديد لتنمية األقاليم الجنوبية«، أكتوبر، 2013. •
»تجانــس السياســات القطاعيــة واتفاقيــات التبــادل الحــر، مرتكــزات اســتراتيجية مــن أجــل تنميــة  •

متواصلــة ومســتدامة«، اإلحالــة الذاتيــة رقــم 16/ 2014، أبريــل 2014.
•  ،2014 /17 رقــم  الذاتيــة  اإلحالــة  الثقافيــة«،  والرهانــات  الجديــدة  التكنولوجيــات  »المدرســة، 

يوليوز 2014. 
ــة  • ــة الذاتي ــة«، اإلحال ــة المتقدم ــة أســاس لنجــاح الجهوي ــاءات البشــرية: رافع ــة الكف ــر وتنمي »تدبي

رقم 11/ 2013، 2013. 
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والثقافيــة  • واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الحيــاة  فــي  والرجــال  النســاء  بيــن  بالمســاواة  »النهــوض 
ــة  ــة: حقائــق وتوصيــات«، اإلحال ــاة االقتصادي والسياســية. أشــكال التمييــز ضــد النســاء فــي الحي

الذاتيــة رقــم 18/ 2014، نونبــر، 2014.
•  ،2015 /19 رقــم  الذاتيــة  اإلحالــة  ُمدِمــج«،  لنمــو  رافعــة  والتضامنــي:  االجتماعــي  »االقتصــاد 

فبراير، 2015. 
الذاتيــة  • اإلحالــة   ،» القطاعيــة  السياســات  إدمــاج  وتحديــات  المتقدمــة  الجهويــة  »متطلبــات 

رقم 22/ 2016، 2016. 
»فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع«، اإلحالة الذاتية رقم 23/ 2016، 2016. •
اقتصاد الثقافة، رافعة للتنمية، يونيو، 2016. •
ــروة  • ــق الث ــر المــادي: عامــل لخل ــن 1999 و 2013 اّلرأســمال غيْ ــة للمغــرب مــا بي ــروة اإلجمالي »الث

الوطنيــة وتوزيعهــا المنصــف«، دجنبــر 2016.
»مشــروع قانــون رقــم 89.15 المتعلــق بالمجلــس االستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي«، اإلحالــة  •

الذاتيــة رقــم 22/ 2017، 2017.
ــِردٍة وُمدِمجــٍة  • »تغييــر النمــوذج المعتمــد مــن أجــل بنــاء صناعــة ديناميــة فــي خدمــة تنميــة ُمطَّ

.2017  ،2017 /30 رقــم  الذاتيــة  «، اإلحالــة  ومســتدامةٍ 
»التكنولوجيات والقيم: األثر على الشباب«، اإلحالة الذاتية رقم 31/ 2017، 2017. •

التقارير الوطنية

تقرير: »50 سنة من التنمية البشرية وآفاق سنة 2025«، يناير 2005. •
للتربيــة  • األعلــى  للمجلــس   )2015-2030( المغربيــة  المدرســة  االســتراتيجية إلصــالح  الرؤيــة 

.2015 العلمــي، مــاي  والتكويــن والبحــث 

التقارير والدراسات التي أنجزتها الوزارات والهيئات الوطنّية

 • Ministère de la Jeunesse et Sports, « Stratégie Nationale Intégrée de la Jeunesse 
2015-2030 : pour une jeunesse citoyenne, entreprenante, heureuse et épanouie », 
2014.

 • Ministère de l’Économie et des Finances, « La décennie des réformes et du progrès… 
pour un Maroc moderne et solidaire 2009-1999 », 2009.

 • Ministère de l’Economie et des Finances, Direction des Etudes et des Prévisions 
Financières, « Economie créative, Panorama et Potentiel », Avril 2016.
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 • Conseil National des Droits de l’Homme, « Pour un droit égal et équitable à 
l’éducation et à la formation », Série contribution au débat public, 2015.

 • Haut-Commissariat au Plan, « Prospective Maroc 2030 », 2007.

 • Haut-Commissariat au Plan, « Etudes sur quelques aspects du capital humain au 
Maroc », Décembre 2015.

 • Institut Royal des Etudes Stratégiques, « L’ordre sociopolitique et la confiance dans 
les institutions du Maroc. Programme d’études - Lien social au Maroc : quel rôle 
pour l’Etat et l’ensemble des acteurs sociaux ? », janvier 2010.

 • Institut Royal des Etudes Stratégiques, Atlas graphique : Programme d’études 
« Lien social au Maroc : quel rôle pour l’Etat et l’ensemble des acteurs sociaux ? », 
mars 2012.

 • Institut Royal des Etudes Stratégiques, « Jeunes et politiques publiques de jeuness : 
Etat des lieux, évaluation et éléments de stratégie », Juillet 2011.

 • OCP Policy Center, « Maroc - Stratégie de croissance à l’Horizon 2025 », 2015.

البحوث الوطنية واإلحصائيات

 • Haut-Commissariat au Plan, « Enquête Nationale Démographique », 2010-2009.

 • Haut-Commissariat au Plan, « Les jeunes en chiffres », août 2012.

 • Haut-Commissariat au Plan, « Enquête nationale sur le bien-être : Principaux 
résultats », octobre 2012.

 • Haut-Commissariat au Plan, « Présentation des résultats du Recensement Général 
de la Population et de l’Habitat de 2014 », Octobre 2015.

 • Haut-Commissariat au Plan, « Rapport national sur la réalisation par le Maroc des 
Objectifs du millénaire pour le développement », Décembre 2015.

 • Ministère de la Santé, « Enquête nationale sur la population et la santé familiale », 
2011.
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