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 أبــرز المجلــس فــي هــذا الــرأي الــذي أعــده فــي هذا الشــأن أن مشــروع القانــون المشــار إليــه يثيــر 
جملــة مــن االنشــغاالت لكونه ال يأخــذ بعيــن االعتبــار بشــكل خــاص عــدداً مــن األبعاد األساســية 

التــي نــص عليهــا الدســتور، مــن قبيــل المناصفــة والبعــد الجهــوي، والهشاشــة، واإلعاقــة.

وفــي هــذا الســياق، اقتــرح المجلــس االقتصــادي 
واالجتماعــي والبيئي التوصيــات التاليــة:

í علــى املجلــس  عمــل  يقتصــر  أن  ينبغــي 
قضايا الشــباب والعمــل اجلمعــوي للشــباب دون 

غيرهــا؛

í التــي املجلس باالســتقاللية،  يتمتــع  أن  ينبغــي 
تســتدعي اســتبعاد أن يكــون مــن بــني أعضائــه 
مماثــل)  منصــب  يف  (أو  مدراء مركزيــون 
أعضــاء يف مؤسســات  أو  العموميــة  بــاإلدارات 

أخــرى؛ دســتورية 

í حصرياً مــن املجلــس  متويــل  يتــم  أن  ينبغــي 
ميزانيــة الدولــة، إذ يعتبــر التمويــل األجنبــي مّســا 

بســيادة الدولة؛

í احلكامــة قواعــد  وفــق  املجلــس  تدبيــر  يتعــني 
وجــه  تقتضي، علــى  التــي  الدميقراطيــة 
اخلصــوص، أن تكــون اجلمعيــة العامــة اجلهــاز 
أساســا  يتــداول  للمجلس، الــذي  التقريــري 
بشــأن مضامــني مختلــف التقاريــر والدراســات 
واآلراء؛ وأن يُنشــئ املجلــس مكتبــاً يتكــون مــن 

الدائمــة؛ اللجــان  ورؤســاء  الرئيــس 

í أن يكــون مــن صالحيــات املجلــس االستشــاري
للشــباب والعمــل اجلمعــوي إحداث العــدِد الــذي 
يــراه ضروريــا مــن اللجــان الدائمــة، علــى أن 
ــس،  تتشــكل هذه اللجــان مــن أعضــاء المجل
لــدن  التقني مــن  الدعــم  مــن  تســتفيد  وأن 
بإمكانيــة  الســماح  مــع  المجلــس،  موظفــي 
انضمــام أعضــاء المجلس ألكثــر مــن لجنــة؛

í ينبغــي أن يتألــف المجلــس مــن عــدد كاٍف من
األعضــاء (أعلــى بكثيــر مــن العــدد المقتــرح 
فــي مشــروع القانون) يعكــس البعــد الجهــوي 
القانــون  وينــص  العمــل.  مجــاالت  وتنــوع 
التنظيمــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات، 
مجلس الجهــة  لــدى  تُحــَدث  أنــه  علــى 
ثــالث هيئــات استشــارية، مــن بينهــا «هيئــة 
بدراســة القضايا  تختــص  استشــارية 
(المــادة  الشــباب»  باهتمامــات  المتعلقــة 
واحــٌد  يكــون عضــٌو  أن  يَجــُدُر  لــذا،  117)؛ 
علــى األقــل مــن كل واحدة مــن هــذه الهيئــات 

المجلــس؛ فــي  الجهويــة عضــوا 

توصيات املجلس

 جلنــة القضايــا االجتماعيــة 
والتضامــن  وجلنــة التشــغيل  

والعالقــات  املهنيــة
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 جلنــة القضايــا االجتماعيــة 

والتضامــن  وجلنــة التشــغيل  
والعالقــات  املهنيــة

í الفئــات فــي  مفهوم الشــباب  تعريــف  حصــر 
ســنة،  و29   15 بيــن  مــا  المتراوحــة  العمريــة 
ــاراً لكونهــا تشــكل ثلــث الســاكنة و44 فــي  اعتب
المائــة مــن الســكان البالغين الســن القانونــي 

للشــغل (مــا بيــن 15 و64 ســنة)؛
í مــا األعضــاء  ســن  يتــراوح  أن  علــى  النــص 

بيــن 21 و39 ســنة: إذ تُعتبَــر 21 ســنة الحــد 
لالنتخابــات  للترشــح  للســن القانوني  األدنــى 
ســنة   40 تمثــل  بينمــا  االنتخابــات)،  (مدونــة 
بالنســبة  القانونّيــة  للســّن  الحد األقصــى 
للمترشــحين الثالثيــن برســم الالئحــة الوطنيــة، 
التنظيمــي  القانــون  ذلــك  علــى  ينــص  كمــا 

النــواب؛ بمجلــس  المتعلــق 
í أن تتوفــر فــي األعضــاء كفــاءات معتــرف بهــا

عليهــا  التي سيشــتغل  المجــاالت  أحــد  فــي 
مــن  نــوع  امتــالك  عــن  فضــال  المجلــس، 
«الشــرعية» لتمثيل هــذا المجــال أو ذاك. ولهذا 
الغــرض، يوصــى بــأن تكــون غالبية األعضــاء 
ــي المنظــم العامــل  ــي المجتمــع المدن مــن ممثل
الثقافــي،  المجــال  المياديــن:  مختلــف  فــي 
والتكويــن المهنــي، والتكويــن الجامعــي، والعمــل 
ومجــال  والتربيــة،  والمقاولــة،  السياســي 

وغيرهــا؛ والصحــة  اإلعاقــة، 

í الممثليــن األعضــاء  تعييــن  عنــد  يوصــى 
تؤخــذ  بــأن  بالخــارج،  للمغاربة المقيميــن 
بعيــن االعتبــار صفتهــم الشــخصية كممثليــن 

بالتمثيليــة؛ لجمعيات تحظــى 
í أْن تكــون للمجلــس االستشــاري للشــباب والعمــل

ــة إلقامــة عالقــات  الجمعــوي الصالحية الكامل
التعــاون، فــي شــكل شــراكات أو فــي إطار العمل 
الجماعــي، مــع الــوزارات والمؤسســات الوطنيــة 
لــه  تكــون  وأْن  الجهــات،  ومجالــس  والدوليــة 
أيضــا صالحيــة تعزيــز الروابــط مــع منظمــات 

ــف الجهــات؛ الشــباب في مختل
مشــروع  فــي  الــواردة  الصالحيــات  علــى  عــالوة 
القانــون، يوصى بالتنصيــص صراحــة علــى تخويــل 
المجلــس االستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي 
كل  فــي  منــه  بمبــادرة  الــرأي  صالحية إبــداء 
القضايــا التــي تهــم السياســات العمومية، الوطنيــة 
ــزام الحكومــة  ــة، المتعلقــة بالشــباب، وإل أو الجهوي
والبرلمــان بطلب رأيــه، علمــا أن هــذا اإللــزام ال 
ــع االستشــاري  يشــكل بــأي حــال تناقضا مــع الطاب

للمجلــس.




