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يؤكــد المجلــس أن موضــوع الشــباب يســتأثر باهتمــام بالــغ مــن لــدن المجتمــع ككل. وباعتبــاره ثــروًة 
وطنيــًة حقيقيــًة، فــإن الشــباب المغربــي يعــد امتيــازاً ديموغرافيــا مواتيــا، وعنصــراً فاعــال فــي 
ــي  ــروة. وألن هــذا الشــباب يوجــد ف ــق الث ــن أجــل خل ــة م ــة، ورافع ــة واالجتماعي ــة االقتصادي التنمي
صلــب التحــوالت التــي يشــهدها المجتمــع، فإنــه يبــدي اســتياءه بأوجــه متعــددة مــن وضعيتــه ومــن 
صعوبــة إيجــاد موقــع لــه داخــل المجتمــع. 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.

يكشــف تحليــل المؤشــرات المتعلقــة بالشــباب ومشــاركتهم فــي الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة عــن 
ــة  ــد، إلــى جانــب االنقطــاع عــن الدراســة والبطال المســتوى النســبي للتماســك االجتماعــي فــي البل
والعمــل الناقــص وغيــاب بنيــات الدعــم الكفيلــة بتيســير المشــاركة فــي الحيــاة االجتماعيــة كلُّهــا 
ــة هــؤالء الشــباب وتولــد إحســاس الحرمــان لديهــم، ممــا يجعلهــم عرضــة  عوامــل تســاهم فــي عزل
للســقوط فــي براثيــن االنحــراف واإلجــرام والتطــرف، باإلضافــة إلــى تطلعهــم المتزايــد إلــى محاولــة 

ارتيــاد آفــاق جديــدة عبــر الهجــرة إلــى الخــارج.

وتنــدرج هــذه المؤشــرات ضمــن الســياق الوطنــي الــذي يتميــز 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.

ــدة مندمجــة  ــادرة جدي ــراح مب ــه آن األوان القت ــي أن ويــرى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئ
المــدى الطويــل، النتظــارات الشــباب  لفائــدة الشــباب المغربــي، وذلــك بغيــة االســتجابة، علــى 
المشــروعة فــي الحصــول علــى حيــاة كريمــة، وعدالــة اجتماعيــة، وإنصــاف ومشــاركة نشــيطة فــي 
ــة؛ حيــث ســيتمكن جميــع الشــباب مــن تحريــر طاقاتهــم واســتثمار كل مؤهالتهــم  الديناميــة التنموّي
ــه مــن  تَ وخبراتهــم، فــي إطــاٍر متكافــؤ الفــرص، وتحســين مســتوى رفاههــم؛ وبنــاء شــباب يســتمدُّ قوَّ

ــم. ــح وُمَعْول ــم منفت تاريخــه وِقيمــه، ويشــقُّ طريقــه بُخًطــى واثقــة فــي عال
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للعمــل  رئيســية  مجــاالت  تســعة  تحديــد  تــم 
ــف  ــرح ويكيِّ ــد المقت ــا الطمــوح الجدي ــوم عليه يق
حقيقيــة  وانتظــارات  حاجّيــات  مــع  مداخلهــا 
إلــى تحقيــق  انعــكاس تهــدف  ــعة بطــرق  وموسَّ

يلــي: بمــا  األمــر  يتعلــق  المجلــس.  طمــوح 

 بنــاء قــدرات الشــباب ورفــع مســتواهم العــام مــن
املعرفــة وتطويــر مهاراتهــم طــوال احليــاة حتــى 
يتمكنــوا مــن التكيــف باســتمرار واالندمــاج يف 

ــم العمــل ؛ عال

تعزيز االندماج املهني للشباب ؛

 املخاطــر مــن  للشــباب  فعالــة  وقايــة  ضمــان 
اخلدمــات  إلــى  ولوجهــم  وحتســني  الصحيــة، 
الصحيــة اجليــدة، والتغطيــة الصحيــة، واحلمايــة 

الشــاملة؛ االجتماعيــة 

 بنــاء املبــادرة الوطنيــة املندمجــة للشــباب علــى
نفــس املقاربــة التــي تقــوم عليهــا املبــادرة الوطنيــة 

للتنميــة البشــرية؛

 ،ترســيخ املواطنــة الكاملــة للشــباب ككل ال يتجــزأ
يف شــموليتها ومظاهرهــا املختلفــة، ويف حقوقهــا 

وواجباتهــا ؛

 ،ــة للشــباب ــة للتجزئ ــر القابل ــة غي ــز املواطن تعزي
بكاملهــا وجوانبهــا املختلفــة، وكذلــك يف حقوقهــا 

والتزاماتهــا ؛

 منــاخ وخلــق  املجتمعيــة  القيــم  أرضيــة  تعزيــز 
مالئــم يف صفــوف الشــباب يســاعد علــى نشــرها؛

 تقويــة ودعــم اإلبــداع الثقــايف والفنــي للشــباب
وتنميــة َملَكــة اخللــق واإلبــداع لديهــم وتشــجيع 

إقبالهــم علــى الرياضــة؛

 احملافظــة بأهميــة  الشــباب  وحتســيس  تربيــة 
؛ البيئــة وحمايتهــا  علــى 

 ــة ــدات الدولي ــز انخــراط الشــباب يف األجن تعزي
ــرى وإشــراكهم يف النهــوض بإشــعاع املغــرب. الكب

اليــوم  الشــمولية أصبــح  الرؤيــة  هــذه  بنــاء  إن 
ــي  ــن أجــل االنخــراط ف ــة م ــا للغاي ــراً ضروري أم
مســار نمــو أســرع وأكثــر إدماجــاً، ومــن ثــم تلبيــة 
لمجمــوع  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  التطلعــات 
الســاكنة وللشــباب علــى وجــه الخصــوص، علــى 
درب تحقيــق تنميــة متعــددة األبعــاد ومنصفــة، 

وضمــان رخــاء مشــترك.
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