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 مذكرة في " إدماج الشباب في السياسات العمومية''

 

رافعية حصيلة لسلسلة اللقاءات الوطنية والجهوية واملناقشات الثرية بين ش كلت هذه املذكرة الت

الشباب من مختلف املناطق والديناميات الشبابية بربوع الوطن، واملنظمة من قبل الشبكة 

ضمن فعاليات برنامج: "شباب من أجل الديمقراطية  -زيغأزطا أما –األمازيغية من أجل املواطنة 

واملواطنة" بدعم من  مكتب املندوبية السامية لحقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، وذلك من 

منطلق حرص الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة على النهوض بحقوق الشباب، والطفولة، والدفاع 

 معتمدة في ذلك على مرجعية ،ي مشاركتهم في الحياة العامةعنها بما يضمن تقوية قدراتهم وينم

املواثيق والعهود الدولية لحقوق اإلنسان والشعوب في إطار كونيتها وشموليتها بما في ذلك اإلعالن 

(، باإلضافة إلى مجموع الوثائق واملذكرات 2011، وكذلك الدستور املغربي )العاملي لحقوق اإلنسان

( حول حماية الحقوق اللغوية، والثقافية، واالقتصادية، 2002منذ تأسيسها ) التي أصدرتها الجمعية

 واالجتماعية، واملدنية، والسياسية والبيئية للمواطن املغربي.

I- المنطلقات 

يا  ▪ ِّ
يرتهن مستقبل الدول باملكانة التي توليها للشباب؛إذ لم يعد ُينظر لهذه الفئة، باعتبارها تحد 

فا،بل يُ  ِّ
 
ه لرفع مستويات التنمية في مختلف البلدان، ديمغرافيا ُمكل عتبر الشباب إمكانا بشريا ُيوج 

إذا ما سهرت الحكومات علىتمكين هذه الفئة، وتشجيع مشاركتها الفاعلة في مختلف جوانب 

 الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

مليون  6,3ما يعادل سنة( في املغرب ما يقارب خمس الساكنة؛ أي  24 -15ويمثل الشباب )من  ▪

 من الشباب في املجال الحضري.  %55,7إناث، وتعيش نسبة  49,4منهم ذكور و  50,6فرد، 

وبالرغم من األهمية التي يكتسيها االستثمار في الشباب، فإنه يعاني من االقصاء والتهميش في  ▪

 مختلف بقاع العالم. 

اء الشباب من دينامية التنمية بإقص2012قد اعترفت االستراتيجية الوطنية للشباب لسنة  ▪

عزز هذا اإلقصاء معطيات واقعية  2000االقتصادية التي سجلها املغرب عام 
ُ
وما بعده. وت

ارتفاع معدل  2004إلى سنة   1982تخصص العقود الثالثة الفائتة، فقد عرف املغرب" منذ سنة 

اء والشباب والوسط بطالة إجمالي برقمين. )...(. وتمس هذه البطالة، على الخصوص، النس 
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، كما توضح 1982الحضري". كما تتميز هذه البطالة بحفاظها على نفس البنية منذ سنة 

في أوساط  %( حول التشغيل والبطالة؛ إذ  يصل معدل البطالة HCP, 2015إحصائيات حديثة )

بالنسبة ملجموع  %9,7لدى الحضريين منهم مقابل  %39سنة، و  25و  15الشباب ما بين 

 سنة فما فوق. 15شخاص البالغين األ

إلى تخصيص هذه الفئة  1985إن مثل هذه األوضاع هي التي حدت باألمم املتحدة  منذ سنة  ▪

باليومالعاملي للشباب للوقوف عند ما حققته الحكومات في مجال النهوض بالشباب، ورصد 

مم  املعيقات التي تقف أمام إدماجه االقتصادي، ومشاركته في الحياة العامة.
 

كما وضعت اال

"برنامج العمل الدولي للشباب" يحدد توجهات سياسات املوجهة للشباب  2007املتحدة منذ سنة 

 في عدة مجاالت، ويطالب الدول بوضع سياسة مندمجة لفائدة هذه الفئة. 

لم يحض فوغالبا ما ال تترجم التوجهات الدولية والقناعات املعلن عنها في خطط وبرامج وطنية،  ▪

بسياسات مندمجة موضوعة على أساس املشاركة الواسعة  ، مثال،ع الشباب في املغربقطا

التفكير الجدي في على تأجيل الما يبين طغيان قاعدة وهو مها، يللشباب، بما يسهل تتبعها وتقي

 قضايا الشباب، والتعامل غير السليم مع حاجياته ومطامحه.

د فئة الشباب من بلد آلخر، بل نجد اختالفا داخل تختلف املعايير الذي تعتمدها الدول في تحدي ▪

 للشباب، أعدتها العاملي اليوم بمناسبة إخبارية مذكرة نفس الدولة، ففي املغرب، حددت

(، بينما حددتها االستراتيجية 24  -15) املندوبية السامية للتخطيط هذه الفئة في املرحلة العمرية

 .(15-29)لفئة العمرية في ا 2015-2030الوطنية املندمجة للشباب 

كما أنها مشاركة الشباب في الحياة العامة،  لتشجيعيتوفر املغرب على قوانين جد محدودة، كما  ▪

من الدستور املغربي لسنة 171و 170و33 الفصول  حددت؛ إذ محدوديتهابالرغم من  غير مفعلة

إلى أن  منه 33صل يشير الف، كما بعض مبادئ وآليات إشراك الشباب في الحياة العامة 2011

باتخاذ التدابير املالئمة "لتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية  السلطات العمومية تلتزم

ومساعدة الشباب على االندماج في الحياة الد"، االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للب

نولوجيا ... كما وضع مشروع النشيطة والجمعوية، ...وتسيير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتك

يتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي، ينتظر منه أن يساهم في  89.15 القانون 

 اشراك الشباب في مختلف القضايا الوطنية االستراتيجية املتعلقة بهذه الفئة.
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املادة  )،شبابالجهوي تشير إلى بعض الهيئات املتصلة بمشاركة الآليات تدبير الشأن وإذا كانت  ▪

من القانون التنظيمي للجهات التي تؤكد على أن مجلس الجهة يحدث ثالث هيئات استشارية  117

عدا هذه الجوانب  (، فماواحدة منها "تختص بدراسة القضايا املتعلقة باهتمامات الشباب"

 14-112ي القانون التنظيم ، مثلاملحدودة ال نعثر على أي آليات قانونية تشجع مشاركة الشباب

املتعلق  36,04املتعلق بالعماالت واألقاليم والقانون املتعلق بالجماعات الترابية، والقانون رقم 

 وغيرها من القوانين .. 2006باألحزاب السياسية لسنة 

لقد ساهم تهميش الشباب في مسار التنمية منذ عقود عدة في هدر طاقات هذه الفئة، وإحساسها  ▪

يتولد من ذلك من سلوكات سلبية، ففئات عديدة من الشباب املغرب،  بانسداد اآلفاق، مع ما

كما كشف عن ذلك بحث للمندوبية  2030تحمل نظرة متشائمة حول مستقبل املغرب في أفق 

 . (HCP, 2011) السامية للتخطيط

يعاني الشباب املغربي أيضا من طول انتظار تحقيق مطامحه االقتصادية واالجتماعية والسياسة  ▪

ثقافية، ما سبب عزوفا على "أنشطة املجتمع املدني، والشؤون املجتمعية"،  )االستراتيجية وال

(، وتبني أشكال احتجاجية، مطالبة بالتغير، قوبلت بالقمع،كما تجسد 2012الوطنية للشباب، 

 بعد أحداث الربيع الديمقراطي، وفي مناطق من املغرب...

وشركائة الدوليين إلى التفكير في سبل تعزيز مشاركة  دفع هذا الوضع باملجتمع املدني املغربي، ▪

الشباب في الحياة االقتصادية واالجتماعيةوالسياسة، بهدف رسم أفاق مشجعة ملشاركة 

 الشباب، تتناسب وحجمهم في البنية السكانية واألدوار املستقبلية، التي يلزمهم أداؤها.

II- المقترحات 

وية التشاورية والتأطيرية للشباب حول قضايا قد أسفرت سلسلة اللقاءات الوطنية والجه

الديمقراطية واملواطنة وحقوق اإلنسان والتنمية املحلية واملشاركة في الشأن العام التي نظمتها الشبكة 

املعبر عنها في املحاور  واملقترحاتاألمازيغية من أجل املواطنة إلى تجميع مختلف اآلراء واملواقف والتطلعات 

 الخمسة اآلتية:

 أوال :التمكين للشباب عبر التربية والصحة والتشغيل

املشاركون واملشاركات وضع إستراتجية وطنية للشباب تضع حدا لتشتت البرامج املوجهة لهذه الفئة،  ثمن

وجهة لها، بالرغم من التأخر الذي طال عملية وضع هذه االستراتيجية، واملالحظات 
ُ
وتضارب الرؤى امل

في  كما ألح املشاركون واملشاركات على ضرورة تجاوز الدولة نزعتها املركزية .عدادهاحول منهجية إ املسجلة
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، باحتفاظها بمهمة وضع التصورات، ورفض اقتصار الوحدات الالممركزة تدبير البرامج املوجهة للشباب

املسجل في والخضوع للمحاسبة فقط، وتعميق الالمركزية وشددوا على العجز الكبير واملتزايد  على التنفيذ

 توفير الشغل، وخدمات التربية والصحة، مطالبين بضرورة : 

مراجعة املناهج واملقررات الدراسية، بما يضمن مالءمتها لحاجات الشباب وتطلعاته، وكذا قيم  .1

 ومبادئ حقوق اإلنسان والقيم الدستورية وأحكامه؛

جات األطفال والشباب وتراعي بلورة ساسة لغوية تضمن العدالة اللغوية وتأخذ بعين االعتبار حا .2

 الخصوصيات اللغوية والثقافية لألقاليم والجهات؛

 توفير املوارد البشرية للنهوض بقضايا التكوين والتأطير للكفاءات الجهوية؛ .3

 في اللغة األمازيغية؛املعنية بالخدمات العمومية  تكوين املوارد البشرية .4

 ة األمازيغيتين في منظومة التربية والتكوين؛اإلدماج الفعلي، العادل واملنصف للغة والثقاف .5

 املستوى املركزي إلى املستوى الجهوي؛ منإنتاج سياسات التشغيل باالنتقال  .6

، من خالل وضع تفعيل آليات الحكامة الجهوية وربط املسؤولية باملحاسبة وتوفير املوارد الضرورية .7

 ؛ميثاق للمرفق العمومي يتضمن قواعد الحكامة الجيدة

الخدمات باستفادة الشباب واألطفال من املرهقة واملكلفة ذات الصلة  اإلداريةاإلجراءات  فتخفي .8

 األساسية؛

ضرورة دراسة ظاهرة التشغيل وحاجيات الشغل على املستوى الجهوي، بما يضمن وضع برامج  .9

 مندمجة جهوية للتشغيل ؛

 شاريع التشغيل الذاتي للشباب؛تتبع مفي تقوية اإلطار املؤسساتي والقانوني واملالي املحلي  .10

تفعيل مذكرة عدم السماح للموظفين العمومين للعملفي القطاع الخاص إال بترخيص مع تشديد  .11

 شروط منح التراخيص بالنسبة لألطباء واملدرسين وتوقيف التساهل الحاصل في هذا الباب؛

 الصحية؛ الذي ال يسمح بالولوح الفعلي للخدماتRAMED إعادة النظر في نظام رميد .12

 اإلفراج عن نظام املساعدة الطبية للطلبة؛ .13

 وفق مبدأ االستحقاق. الدراسية املنح تعميم .14

 )الداخليات، الخاصة بالشباب فضاءات اإليواءبنسانية والتقنية والصحية اإلاحترام الشروط  .15

 بالتغذية، والسالمة الصحية، والنظافة ... وخاصة منا ما يتصل..(  ،ودور الطالب
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الفقيرة واملعوزة باملناطق النائية  ات األسرمكانمراعاة إأهمية بادرات النقل املدرس ي، مع تشجيع م .16

 ؛والشبه حضرية

 تعليمية؛غير تجريم استغالل املدرسة ألهداف غير تربوية و  .17

تجريم العنق بمختلف أشكاله في حق األطفال والشباب، وكذا ترويج املخدرات بمحيط الفضاءات  .18

 ؛املدرسية والتربوية

 ثانيا :تأهيل الشباب: الترفيه والتثقيف

إهمال السياسات العمومية للثقافة في أوساط  في هذه اللقاءات على استمرار املشاركون واملشاركاتوقف 

وانتقدوا تنظيم األنشطة الثقافية  ،بشكل خاص الثقافة األمازيغية وكذا تشجيع، بشكل عام الشباب

أفقية  ثقافيةوتخصيصها بميزانيات ضخمة، مطالبين بدمقراطية  والترفيهية في مراكز املدن الكبرى،

التنشيط الثقافي بين مختلف مناطق من خالل املساواة في  وعموديةتشجيع جميع التعبيرات الثقافية، 

املوجه  العموميلدعم وجهات املغرب، وكذا توفير بنيات إنتاجه وترويجه، إضافة إلى التوزيع العادل ل

 .تشجيع الجمعيات العاملة في امليدانواملسرحي والسينمائي بما يراعي التعدد والتنوع، و  للتنشيط الثقافي

 : وجاءت أهم املقترحات املسجلة في هذا الباب، على النحو اآلتي

تفعيل العدالة املجالية في مختلف برامج وزارة الشبيبة والرياضة، والرفع من إمكانات ولوج  .19

 اجهة العجز الحاصل في هذا امليدان؛الشباب للتأطير والتكوين، ومو 

 وإخرجها من نمطيتها وإعادة تعريف مهامها وأدوارها؛ تأهيل دور الشباب واملراكز الثقافيةأهمية  .20

 وضع برنامج وطني لتعلم األمازيغية لغير الناطقين بها؛ضرورة  .21

 ميزانية لتدبير وصيانة املراكز الثقافية؛ تخصيص .22

السياحة  –إليها في مختف األنشطة والبرامج ذات الصلة )النقل  وتسهيل الوصول  تعميم املعلومة .23

 البحث العلمي ...( –الترفيه  –

مراقبة برامج نحو األمية والرفع من تعويضات الشباب املكلفين بتنشيطها، وتنفيذ برامج محو  .24

 األمية باستعمال اللغة األمازيغية؛

 يةثالثا : التمكين المؤسسي: المشاركة والحياة الجمعو

منه على أهمية الفاعلين العموميين في الديمقراطية  12بالرغم من تنصيص الدستور املغربي في الفصل  

املتعلقان على التوالي بتقديم العرائض  14-64و 14-44التشاركية، وكذلك القانونين التنظيميين 

الشباب؛ إذ ألحوا النتظارات القانونين التنظيميين لم يستجيبا أن هاذين وامللتمسات في مجال التشريع إال 



  

  

Siège Central : N° 63, Rue Kadi Ayyad- Diour jamaâ- Rabat, Maroc 

Téléfax : +212.537.200 211 
E-mail : azettamazighe@yahoo.fr 
Site Web : www.azetta.org 

في االعتبار املقترحات التي تم تقديمها في هذا الشأن من طرف دينامية إعالن  اإذ لم يأخذعلى أن القانونين 

، كما سجل أن الجمعيات ال دني واملؤسسات الدستورية الجديدةالرباط والحوار الوطني حول املجتمع امل

لوطني، وال حق تقديم امللتمسات في مجال التشريع، باستثناء تملك حق تقديم العرائض على املستوى ا

 أعضائها بشكل فردي على غرار جميع املواطنين، وألح املشاركون في هذا الباب على ما يأتي:

من الدستور في إلزامه مجالس الجهات والجماعات الترابية بوضع ''آليات تشاركية  139تثمين الفصل  .25

اهمة املواطنات واملواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها''، للحوار والتشاور، لتيسير مس 

غير أن  ترك القوانين التنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية تركت كيفيات تطبيق هذه اآلليات 

للسلطة التقديرية لكل جماعة ترابية، مما من شأنه التأثير على الديمقراطية التشاركية والتنمية 

 .املحلية

بدل  25إلى  15تشجيع مشاركة الشباب في الحياة السياسة، وتبني التعريف الدولي لفئة الشباب من  .26

التحديدات  الفضفاضةالتي تفصل هذه الفئة حسب بعض أغراض مقصودة، إذ يعتبر شابا لدى 

 ! سنة 45بعض التنظيمات من لم يبلغ بعد 

التضييق على التراجع بدءا ب، ينلجمعويالنشاط االحياة و العقبات التي تعترض ضرورة رفع كل  .27

وكذا توزيع الدعم العمومي واستغالل املرافق العمومية على النهائية،  اإليداعمنح وصول الجمعيات في 

والحكامة، ودون تدخل في تنظيم الجمعيات وفي طريقة  معايير موضوعيةقاعدة املساواة وإعمال  

  عملها الداخلي.

 بذول في الحياة الجمعوية؛رسملة املجهود البشري امل .28

تفعيل أدوار لجان املساواة وتكافؤ الفرص بالجماعات الترابية بما يضمن استقالليتها في القرار  .29

 ومساهمتها في الديمقراطية املحلية؛

 ربط جانب من الدعم املالي املمنوح لألحزاب بمدى تشجيعها للمشاركة السياسية للشباب؛ .30

 ؛غالل الدين في السياسة، ومنع الفساد، وشراء الدمم، والنفود...(تخليق العمل السياس ي بمنع است .31

تفعيل توصيات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ذات الصلة باملجلس االستشاري للشباب والعمل  .32

 .الجمعوي 

 رابعا :تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان والتربية على المواطنة

املدنية والسياسية واتجاه الدولة إلى الحكامة بالرغم من تثمين التطورات الحاصلة في مجال الحقوق 

العمومية، وكذا تقدم املمارسة االتفاقية ذات الصلة بحقوق اإلنسان وعلى رأسها رفع التحفظات 
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املسجلة على اتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وكذا 

احترام حقوق اإلنسان وحقوقا إلنسان إلى حيز الوجود، إال أن   ةقراطيإخراج خطة العمل الوطنية للديم

انتهاكات حقوق وحق الشباب في التظاهر السلمي يستدعي التوقف عند  ذات الصلة بحرية التعبير

بروز مسلكيات العنف في املجتمع )اغتصاب، عنف ضد كذا )الريف، جرادة ...(، و بكل من اإلنسان 

 بجالء أهمية تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والنهوض بها بالدولة واملجتمع، من خالل:  ما يبينمالنساء...(، 

 الوطنية للديمقراطية وحقوق اإلنسان؛ العمل تفعيل خطةاإلسراع ب .33

تعزيز احترام حقوق اإلنسان االجتماعية واالقتصادية والثقافية، والحقوق ذات الصلة  .34

 بالشباب؛

لة تستهدف تطوير مهارات التواصل والرفع من مستوى الثقافة وضع برامج تدريبية وتكوينية فعا .35

 الحقوقية والسياسية في أوساط الشباب؛

وضع برامج تكوينية على املواطنة وحقوق ا إنسان وسيادة القانون لفائدة املوظفين العموميين،   .36

 وكذا لفائدة الشباب بمؤسسات التربية والتكوين؛

 ب في الوسط التربوي والهيئات التمثيلية؛إحداث فضاءات إلثراء مشاركة الشبا  .37

تفعيل نوادي التربية على املواطنة وحقوق اإلنسان في مختلف مؤسسات التربية والتكوين  .38

 )مؤسسات تعلمية، نوادي، سجون ....(

 تمكين الشباب من الجيل الرابع لحقوق اإلنسان. .39

 خامسا : الحكامة والتواصل واإلعالم 

جتمعات الحديثة بالثورة املعلوماتية واإلعالمية، وما كان لها من تداعيات كان اتسم مجتمعنا كغيره من امل

الشباب أولى فئات املجتمع التي تأثر بذلك، سواء في إقباله على استعمال تكنولوجيا املعلومات أو 

 ار  استهالكها أو اإلسهام في إنتاج املعلومة  والتفاعل معها بشكل غير مسبوق، وذلك بالرغم من استمر 

صدور القانون بعد من الدستور،  27غياب تفعيل الحق في الوصول في املعلومة الذي نصت عليه املادة 

. وهو األمر الذي يمكن أن يضعف من مواصلة تحصين املتعلق بالحصول على املعلومة 13-31رقم 

لومة،  وبخاصة ما املكتسبات في مجال ممارسة حريات التعبير واإلعالم والصحافة وتكريس الحق في املع

 :  تعلق منها باالستراتيجية الوطنية للشباب، في ضوء ما يأتي

اإلسراع بوضع ميثاق أخالقيات مهنة الصحافة واإلعالم بما في ذلك الصحافة اإللكترونية  .40

 وتشجيع الشباب عليها؛
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 النهوض بمعاهد التكوين في مجال اإلعالم؛ .41

 وكذا اإلدمان االلكتروني؛تحسيس الشباب بمخاطر الجريمة اإللكترونية  .42

 ؛ةوالديمقراطيتعزيز حرية الصحافة ودرها في التنمية  .43

 تخصيص برامج إعالمية استهدافية للشباب. .44

تعزيز دور وسائل اإلعالم في نشر قيم ومبادئ املساواة واإلنصاف وتكافؤ الفرص ومحاربة التمييز  .45

 في أوساط الشباب؛

 ة الجهوية؛فراج عن املشاريع اإلعالمية والصحفياإل  .46

 اإلشراف املباشر لرئيس الحكومة على تنزيل االستراتيجية الوطنية للشياب؛ .47

 .املجالس الجماعية للشبابتجربة تشجيع  .48
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