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،، وهو ما يقتضي بلورة اسرتاتيجية شاملةللتنميةجيب التعامل مع الشباب كطاقة مفعلة "...
وذلك باعتماد سياسة ،

»...خمتلف هذه اخلدمات،بشكل متناغم ومنسجم،جتمع

مقتطف من اخلطاب السامي الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك حممد السادس إىل األمة (
).لثورة امللك والشعب59مبناسبة ختليد الذكرى 2012غشت20بتاريخ
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:تمهيد 

تعترب مسة التناقض أهم ملمح من مالمح وضعية الشباب، فضال عن التفاوتات الصارخة على مستوى املوارد 

لذا، . ماعية خاصة تواجه العديد من اإلكراهاتيشكلون فئة اجت" الشباب"وبالتايل، بات . 
من الضروري وضع الصعبات اليت تواجه الشباب من حيث اندماجهم االجتماعي واالقتصادي يف صلب اسرتاتيجية 

.    عمل مجاعية

ب، ترتبط اآلفاق التنموية للمغرب وجناح التغريات السياسية والسوسيو اقتصادية بشروط التنشئة االجتماعية للشبا
كما ميكن اعتبار وضع وتنفيذ سياسة عمومية متينة لفائدة الشباب ضرورة ملحة تستدعي من . من بني أمور أخرى

بئة ستؤسس لفلسفة جديدة تثمن ولوج الشباب ولعل هذه التع. من جهة أخرى تدخالت منسجمة ومتناسقة
.للمواطنة الكاملة والفاعلة وتؤدي إىل إحداث تغيري يف العقليات والسلوكيات

اجة لسياسة عمومية مالئمة خاصة بالشباب أضحت إحدى أهم رفعها، تداعيات آنية وأخرى مستقبلية، فإن احل
فالتوافق هو السبيل األمثل الذي يستطيع من . األولويات اليت تقتضي حاليا توافقا واسعا ورؤية على املدى البعيد

خالله صناع القرار العمل ليس فقط من أجل الشباب، بل ومعهم أيضا، وفق اتفاق يساعد على االستجابة 
وبالطبع، . حلاجيا

، حيث يستلزم وضع هذه سياسة متينة من "من الفوق"ال ميكن وضع سياسة خاصة بالشباب وفق مسار صياغة 
ب، مع احلفاظ على عالقة وثيقة هذا القبيل إشراك فاعلني اجتماعيني، وتنظيم مشاورات على نطاق واسع مع الشبا

.

ومن مث، قامت وزارة الشباب والرياضة، بشراكة مع املديرية العامة للجماعات احمللية، وصندوق األمم املتحدة 
للطفولة وصندوق األمم املتحدة للسكان، وبدعم تقين من البنك الدويل، ودعم من مركز مرسيليا لالندماج 

ياغة االسرتاتيجية الوطنية املندجمة للشباب وتقدميها يف هذه الوثيقة اليت تقرتح رؤية اسرتاتيجية مندجمة املتوسطي، بص
وبالتايل، ستشكل . للشباب حتت قيادة وزارة الشباب والرياضة ومبشاركة فعالة للمنظمات غري احلكومية الشبابية

.لفائدة الشبابهذه الوثيقة إطارا لتخطيط وبرجمة مجيع األنشطة القطاعية 
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شاب 27.000من جهة أخرى، عرضت هذه النسخة من االسرتاتيجية الوطنية املندجمة للشباب على نظر حوايل 
، والذي شكل مناسبة للتعريف باالسرتاتيجية الوطنية 2012شتنرب 22خالل احلوار الوطين للشباب املنظم بتاريخ 

اللقاء كان . املندجمة للشباب، واستقراء ردود أفعال الشبا
وبالتايل، فإن . 

ين لبوا هذا اليوم املخصص للحوار ساعد، بناء على االقرتاحات اليت عرب عنها السبع وعشرون ألف شاب الذ
الدعوة وشاركوا يف تنشيط هذه التظاهرة، على وضع اللمسات األخرية هلذه االسرتاتيجية املستوفية والتشاورية من 

.اجلمعوي

:الملخـــــص التنفيذي 
سنوات من التنسيق املستمر مع 3الوطنية املندجمة للشباب اليت وضعتها وزارة الشباب والرياضة مثرة تعترب االسرتاتيجية

.

زيل وتندرج هذه االسرتاتيجية يف إطار مطمح عام يروم وضع الشباب يف صلب السياسات العمومية وباخلصوص التن
، الذي عزز اإلطار التشريعي للشباب يف 2011الفعلي للخطوط التوجيهية للدستور اجلديد املصادق عليه عام 

: وبالفعل، يؤكد الدستور على ضرورة. املغرب

توسيع وتعميم مشاركة الشباب يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالد؛

اج يف سوق العمل واحلياة اجلمعوية، وتقدمي املساعدة للشباب يف وضعية صعبة مساعدة الشباب على االندم
حتول دون تكيفهم املدرسي أو االجتماعي أو املهين؛

تيسري ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة واألنشطة الرتفيهية؛

.

:األهـــداف 
رغم تعدد االسرتاتيجيات القطاعية اليت يتوفر عليها املغرب، فال نكاد نلفي يف املغرب إطارا اسرتاتيجيا مشرتكا 
ملختلف سياسات الشباب على املستوى الوطين، خاصة يف ظل التحديات اليت تواجه جهود القطاع العمومي من 

لذلك، أُريَد لالسرتاتيجية الوطنية أن ُتشكِّل مستقبال وثيقة مرجعية ُموجِّهة للسياسات . والنجاعةحيث التغطية
 .

:حتديدا إىل



VIII

ضمان تناسق العمل احلكومي فيما خيص الشباب؛
 يز االستثمارات النوعية لفائدة الشباب املغريب، تعز
واستكمال وتعزيز االسرتاتيجيات واملخططات القطاعية القائمة.

:رؤية مشتركة 

تقرتح االسرتاتيجية الوطنية رؤية مشولية ميكن من خالهلا للشباب املغريب أن يفجر طاقاته اخلالقة كفاعل أساسي 
توفر الشباب املغريب " . مية اليت تشهدها بلدناومتفاعل مع دينامية البناء والتن

برمته، إناثا وذكورا، على القدرات والفرص اليت تؤهلهم لالنتقال إىل مرحلة البلوغ من خالل تربية ذات جودة عالية، 
احلياة السياسية واالجتماعية والولوج إىل عمل الئق، وإىل خدمات صحية مالئمة وإىل املشاركة الفاعلة يف

."  والثقافية

ويف إطار هذه الرؤية، تركز االسرتاتيجية على اإلدماج االقتصادي واالجتماعي للمجموعات الشبابية احملرومة، حيث 
أن املقص يف إمكانية الولوج إىل العمالة، والعمل غري النظامي، باإلضافة إىل ظروف العمل اهلشة، وضعف املشاركة 

يف 
وعليه، فقد ترمي االسرتاتيجية إىل تقليص . املستويات التعليمية املتدنية وشباب املناطق القروية، عالوة على الشابات

.   ستفادة من نفس الفرصهذه الفوارق حىت يتسىن جلميع الشباب املغريب اال

:ميادين التدخل 
. ال ميكن حتقيق أهداف اإلدماج االقتصادي واالجتماعي من خالل برامج معزولة أو الرتكيز على قطاع واحد

لذلك، تقرتح االسرتاتيجية الوطنية وضع إطار مؤسسايت سياسي وتشريعي باإلضافة إىل حزمة من اآلليات 
ومن جهة أخرى، حتدد االسرتاتيجية الوطنية، بغية اكتساب . القطاعات والوزاراتوالتدخالت داخل خمتلف 

الرؤية املشرتكة، مخسة حماور اسرتاتيجية منبثقة عن حاجيات الشباب ودراسة الفجوات املؤسساتية لالستجابة 
:وتتمثل هذه احملاور يف. هلذه االحتياجات
نهوض بقابلية تشغيلهم؛الرفع من الفرص االقتصادية املتاحة للشباب وال.1
2.

اجلغرافية؛
3.
النهوض باحرتام حقوق اإلنسان؛.4
.للتواصل واإلعالم والتقييم واحلكامةتقوية األجهزة املؤسساتية .5
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تستهدف احملاور األربعة األوىل فئة الشباب بشكل مباشر من خالل حتسني خمتلف أنواع اخلدمات يف القطاعني 
ويف املقابل، يعترب احملور اخلامس متقاطعا . 

ار مؤسسايت أكثر مالءمة يرمي إىل حتسني اإلعالم والتواصل والتقييم وحكامة حيث يشجع على وضع إط
وستشكل هذه احملاور جمتمعة خارطة الطريق . السياسات والربامج حىت يكون هلا تأثري أفضل على الشباب

، جمموعة وبالفعل، تقدم االسرتاتيجية لكل حمور اسرتاتيجي. 
.2020من التدابري ذات األولوية عالوة على تدابري تكميلية يف أفق 

:آليات التنفيذ 
الذي سيقرتح تفاصيل التنفيذ من 2030- 2015سيتم تنفيذ هذه احملاور بشكل سلس بفضل برنامج العمل 

.يةحيث اإلجراءات ذات األولوية، ومؤشرات النتائج، واملسؤوليات فضال عن إطار امليزان

وتستدعي جناعة تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للشباب إحداث هيئة حكومية رفيعة املستوى يعهد إليها بالتنسيق 
وزارة منتدبة لدى رئيس ويف هذا الصدد، يقرتح إحداث . بني الوزاري لالسرتاتيجية الوطنية املندجمة للشباب

.  الحكومة مكلفة بالشباب

أجندة طموحة يستدعي جناحها التعاون الفعال واملستمر بني مجيع املندجمة للشبابوتعرض االسرتاتيجية الوطنية 
.



1

: مقدمــة 
:االستراتيجية الوطنية المندمجة للشبابإطار 

من مجموع الساكنة، %30سنة حوالي 29و15يمثل الشباب المتراوحة أعمارهم بين .1
من الساكنة يف سن العمل %44، ومليون شاب وشابة8,4ويشكلون كتلة سكانية إجمالية تفوق 

).سنة64و15األشخاص املرتاوحة أعمارهم بني (

ميثل الشباب ميزة هامة على اعتبار . الديمغرافية فرصة وتحديا في ذات اآلنتشكل هذه الوضعية.2
 .

لية أضف إىل ذلك أن ارتفاع الساكنة النشيطة مقارنة مع فئة األطفال واملسنني جتعل البنية الدميغرافية احلا
.أكثر تشبيبا وتتيح بذلك إمكانية خفض نسبة اإلعالة، ومن مث ختفيف األعباء اليت تثقل كاهل الدولة

ويف املقابل، إذا مل تكن هذه الفئة العمرية الشابة تتمتع بفرص كافية إلدماجها االقتصادي واالجتماعي، 
بية من حيث الدينامية االقتصادية فإن هذا املخزون الدميغرايف اهلائل ميكن أن يهدر وتعقبه نتائج سل

.       واإلدماج االجتماعي

معظم الشباب المغربي من دينامية التنمية االقتصادية التي سجلها المغرب خالل عام إقصاءتم.3
يعترب عدد كبري من الشباب عاطال عن العمل وفئة أكرب منهم الزالت غري نشيطة . وما بعد2000

وحىت من استطاع منهم الظفر بفرصة عمل . آفاق إجياد منصب شغلتعيش حالة إحباط بسبب ضآلة
يلقي نفسه ضمن غالبية عظمي من الطبقة النشيطة اليت تشتغل يف القطاع غري النظامي بضمانات 

نفس الضعف يسجل يف حقل اخنراط الشباب يف أنشطة . استقرار مهين وامتيازات اجتماعية واهنة
وتبعا لذلك، . 

.  انتقاله إىل سن الرشد

لب اليت صاغها الشباب فضال عن املطا. أظهر الربيع العربي عمق الشعور باإلقصاء لدى الشباب.4
حول الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان، وحتسني احلكامة والشفافية، عرب الشباب املغريب أيضا عن 

. رغبته يف حتقيق ذاته من خالل حتقيق تطلعاته وإشراكه يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والعامة
أخذهم بعني االعتبار عند رسم السياسات وبالفعل، كان اجلمود الذي ميز التعاطي مع الشباب بعدم 

 .



2

2011ففي سنة . في هذا السياق، تم إطالق عدد من اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية.5
تمد املغرب دستورا جديدا محل جمموعة من اخلطوط التوجيهية اجلديدة تصب يف سياق املسارات خصوصا، اع

كما كرس الدستور اجلديد، من بني أمور أخرى، مبدأ املساواة أمام . الدميقراطية، وحقوق اإلنسان واجلهوية
ى أنه أوصى بإحداث هيئات القانون وسطر الشروط الفعلية ملمارسة احلريات، واملساواة واملشاركة، عالوة عل

للتشاور من أجل إشراك خمتلف الفاعلني االجتماعيني يف صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ونص على 
من 33ويف هذا السياق، أكد الفصل . التمتع بكامل احلقوق، مبا يف ذلك احلق يف املساواة بني الرجل واملرأة

ركة الشباب يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية توسيع وتعميم مشا"الدستور على ضرورة 
للبالد، ومساعدة الشباب على االندماج يف احلياة النشيطة واجلمعوية، وتقدمي املساعدة ألولئك الذين تعرتضهم 

ولوجيا، والفن صعوبة يف التكيف املدرسي أو االجتماعي أو املهين مع تيسري ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكن
 ."
كما عزز الدستور اإلطار لقانوين الذي يكفل مشاركة الشباب يف احلياة العامة بإحداث جملس استشاري للشباب 

املسامهة "ما أوردها صاحب اجلاللة امللك حممد السادس يف خطابه يف والعمل اجلمعوي، والذي تتحدد مهامه ك
يف وضع احملاور االسرتاتيجية، ومبشاركة هؤالء الشباب، العتماد سياسة تأخذ بعني االعتبار جتسيد املواطنة الكاملة 

. 1"للشباب

احلكومي إىل أشار التصريح . الشباب في صلب انشغاالته2012وضع التصريح الحكومي لشهر يناير .6
املشاكل اليت يعيشها الشباب وضرورة تبين اسرتاتيجية متقاطعة تفوق االعتبارات القطاعية وترسخ مقاربة مشولية 

فضال عن ذلك، أوصى التصريح بعدد من األنشطة من أجل . الشبابالسياسيني واجلمعويني العاملني يف جمال
إدماج اقتصادي أفضل للشباب، وبتأسيس جمالس للشباب على خمتلف املستويات، وبتشجيع الشباب على 

.   االخنراط يف احلياة السياسية والعمل اجلمعوي وبولوج أفضل للشباب إىل خدمات القرب

الضوء على مشروعية تطلعات الشباب في 2012غشت 20سلط خطاب صاحب الجاللة بتاريخ.7
، خاصة عرب ولوج تفضيلي للشغل من خالل توفري تحقيق اندماج أفضل على الصعيدين االجتماعي والمهني

وأكد جاللته ضرورة القيام بإصالحات . الظروف املثلى اليت تساعده على حتقيق الذات والرفاه وحتمل املسؤوليات
الرتبوي، وخلق الظروف املالئمة للولوج إىل السكن والصحة، وخمتلف هياكل القرب، واملرافق للنهوض بالقطاع 

الرياضية، والفضاءات الرتفيهية، ومراكز اإلدماج، والفضاءات املخصصة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال، ُمشريا يف 
تشجيع اإلبداع الثقايف والفين إىل نفس الوقت إىل ضرورة تعميم هذه الفضاءات لتشمل مجيع جهات اململكة، مع

وتندرج االسرتاتيجية الوطنية للشباب يف . جانب االهتمام باالخنراط يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية
.   هذا السياق العام بغية االستجابة بشكل أفضل لتطلعات وانتظارات الشباب حاليا ويف املستقبل

.2012غشت 20لثورة الملك والشعب، 59محمد السادس،  خطاب موجھ إلى االمة بمناسبة الذكرى الملك صاحب الجاللة 1
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:تعريف مفهوم الشباب 

تعترب مرحلة الشباب . ل مفهوم الشباب على المرحلة العمرية التي تتوسط مرحلة الطفولة وسن الرشديحي.8
مرحلة مفصلية يف حياة الفرد، وال ينصرف فهمها إىل النضج البيولوجي والنفسي فحسب، بل يتعداه إىل 

فخالل هذه املرحلة، يكون الشباب مطالبني بتط. 
وعموما، ميتد هذا املسار االندماجي حىت . ليضطلعوا بأدوارهم االجتماعية يف خمتلف مناحي النشاط اإلنساين

.يصل الشباب إىل درجة كافية من االعتماد على النفس واملسؤولية االجتماعية واالستقاللية

فالعديد من التعريفات األممية، خاصة تعريف . عيتختلف الفئة العمرية للشباب باختالف السياق االجتما.9
15المنظمات التابعة لألمم المتحدة، تعتبر أن الفئة العمرية للشباب هي تلك التي يتراوح عمرها بين 

وتتوكأ املندوبية السامية . ويستعمل هذا التعريف كتعريف مرجعي للشباب على الصعيد الدويل. سنة24و
، حيث أوضحت املندوبية أن 2"الشباب يف أرقام"يف إصدار حديث هلا بعنوان لإلحصاء على هذا التعريف 

من الشباب ال % 87,5وعلى الصعيد الوطين، . ربيعا24االنتقال إىل سن الرشد ال يكتمل بتاتا قبل سن 
تُعرِّف املندوبية (%65منهم ال زالوا يعيشون مع آبائهم، وتبلغ نسبة غري النشيطني منهم % 81زالوا عازبني، و

).     الشباب التالميذ والطلبة

تتبنى العديد من الدول األخرى تعريفا موسعا للشباب النشيط يمتد ليشمل الفئة العمرية التي يتراوح سنها .10
سبق لوزارة الشباب والرياضة أن وظفت هذا التعريف منذ االستشارة الوطنية األوىل لسنة .اعام29و15بين 

. 2010-2009املنجز يف الفرتة " النهوض بفرص ومشاركة الشباب"وتبنته يف تقريرها األخري حول 2001
مرحلة الرشد على اعتبار أن متديد سن االنتقال إىل3ومن جهة أخرى، يتقاسم الشباب أنفسهم هذه الرؤية

) سنة24و15ما بني (العتبارات ترتبط بغياب بعض الفرص يعترب صيغة توفيقية بني التعريف املعياري 
غري أن . سنة أو ما فوق35ومتطلبات بعض ممثلي الشباب الذين التمسوا رفع سقف احلد األقصى للسن إىل 

فإذا كان إطار االسرتاتيجية يأخذ . هذا التعريفهناك نوعا من التباين بني خمتلف فئات الشباب الذين يشملهم 
سنة، فإن بعض الفئات تعتمد سنا أقصى يتجاوز عتبة 29و15بالتعريف الذي ترتاوح فيه أعمار الشباب بني 

سنة خاصة يف أوساط الفئات احملرومة لتشملهم بالرغم من ذلك االسرتاتيجية الوطنية املندجمة للشباب، 29
.4تفادة من السياسات املندجمة ويتم إدماجهم االجتماعي واالقتصاديحىت يتسىن هلم االس

.2012المغربیة، المندوبیة السامیة للتخطیط، الشباب في أرقام، غشت المملكة2
2012مشروع سند، مارس /الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة : االستشارات الوطنیة3
.2010-2009البحث حول األسر والشباب، 4
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:هدف االستراتيجية 
على غرار . تهدف االستراتيجية الوطنية بشكل عام إلى ضمان استثمارات نوعية في الشباب المغربي.11

االستثمارات يف جمال الطفولة، تعترب االستثمارات يف فئة الشباب أساس التنمية االقتصادية واالجتماعية ألي 
ومن . . بلد

لعمومي يف فئة الشباب أن تكون له تداعيات منها ضعف جهة أخرى، ميكن لغياب االهتمام واالستثمار ا
كما أن . األداء املدرسي، والبطالة والعمالة الناقصة، وارتفاع بعض اآلفات االجتماعية كاإلدمان واالحنراف

التداعيات االقتصادية احملتملة اليت قد تنجم عن إهدار الرأمسال البشري واليت تؤدي إىل تكاليف مباشرة الرتفاع 
. نفقات العمومية وتكاليف مرتتبة عن فقدان اإلنتاجية، قد تكون بالغة األمهية، ومن مث وجب تفاديهاال

في هذا السياق، تهدف االستراتيجية الوطنية إلى توفير الخطوط العريضة والتوجهات االستراتيجية .12
ذا املعىن تشكل لمجموع الفاعلين العموميين والخواص في مجال النهوض بالشباب في المغرب

ميثاقا اجتماعيا جديدا يف جمال التدخل يف قطاع الشباب بغية تفادي إقصائهم وتيسري مشاركتهم التامة والكاملة 
لذلك، متت صياغة االسرتاتيجية على شكل وثيقة توافقية عامة ذات أفق على املدى . 

:. كوميالطويل جياوز جدواها مدة االنتداب احل

تدعيم مسار التفكري، واملشاورة والتحليل بإشراك كل الفاعلني العموميني واخلواص، ويف طليعتهم )أ
الشباب؛

اقرتاح رؤية عامة للمجتمع عالقة بالشباب؛ )ب
حتديد احملاور االسرتاتيجية للتدخل املتقاطع وحتديد األهداف الواقعية والتدابري امللموسة لالرتقاء )ت

بوضعية الشباب على املدى القريب، واملتوسط والبعيد؛ 
توجيه العمل احلكومي بشكل يوائم الرؤية واحملاور االسرتاتيجية وحتديد أدوار ومسؤوليات خمتلف )ث

أهداف حمددة وآليات مؤسساتية من أجل تنفيذ السياسات والربامج لفائدة املتدخلني، مع اقرتاح 
. الشباب

. تهدف االستراتيجية الوطنية على نحو خاص إلى ضمان تناسق العمل الحكومي الذي يستهدف الشباب.13
تْدخل كل سياسة شبابية ضمن حقول اختصاصات أكثر من جهة وزارية وتشمل الرتبية والشغل والصحة 

غري أن العمل احلكومي اخلاص بالشباب باملغرب يظل جمزئا، مع ما يتمخض عن ذلك . والثقافة، إخلوالسكن 
واحلال أنه صار . من نتائج ال ترقى إىل مستوى االنتظارات من حيث تغطية وجودة اخلدمات املقدمة للشباب

ني يف أفق حتقيق تعاون أمثل من الالزم تطوير سياسة شبابية قادرة على إدماج وتوجيه جمهودات خمتلف الفاعل
. بني مصاحل الدولة من جهة وبني خمتلف املتدخلني العموميني واخلواص واجلمعويني من جهة أخرى

ما هي اسرتاتيجية فاالسرتاتيجية الوطنية للشباب ليست اسرتاتيجية قطاعية تابعة لوزارة الشباب والرياضة، بقدر
.مندجمة للحكومة املغربية ككل
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االسرتاتيجية .تسعى االستراتيجية الوطنية إلى تتميم وتقوية االستراتيجيات والمخططات القطاعيةوبالتالي،.14
ما تعترب ورقة تركز أساسا على الطابع الوطنية للشباب ليست جمرد وثيقة تلخيصية لسياسات وبرامج قائمة، بقدر

ة مبنية على التشاور بغية ضمان مواءمة املتقاطع الذي ترجم إىل حماور اسرتاتيجية تستدعي إجابات بني قطاعي
ومن هذا املنظور، تروم االسرتاتيجية الوطنية للشباب إدماج . العرض العمومي النتظارات واحتياجات الشباب

التجارب الفضلى باملغرب وبلدان أخرى بغية خلق شراكات جديدة بني خمتلف الفاعلني العموميني واخلواص 
 .

:اإلعــــــــــداد منهجية 

، مت تشكيل جلنة موسعة 2009يف نوفمرب . سنوات من التعاون المستمر3تعتبر االستراتيجية الوطنية ثمرة .15
فبعد إطالقها من طرف . عهد إليها بوضع االسرتاتيجية الوطنية املندجمة للشباب وفق مقاربة تشاركية) مؤسسة32(

) اليونيسيف(املديرية العامة للجماعات احمللية، وصندوق األمم املتحدة للطفولة وزارة الشباب والرياضة بشراكة مع 
، سعت االسرتاتيجية إىل بلورة رؤية اسرتاتيجية مندجمة للشباب بقيادة )FNUAP(وصندوق األمم املتحدة للسكان 

ادت االسرتاتيجية الوطنية وقد استف. وزارة الشباب والرياضة ومبشاركة فاعلة من املنظمات غري احلكومية الشبابية
.مؤخرا من الدعم التقين لكل من البنك الدويل ومركز مرسيليا لالندماج املتوسطي

متيزت . أجرت وزارة الشباب والرياضة العديد من المشاورات مع الشباب المغربي في كل أنحاء المملكة.16
وزارات، (خمتلف األطراف املعنية بتنظيم سلسلة من احلوارات مع) 2010- 2009(املرحلة األوىل للمشاورات 

وقد مت تنظيم . لالطالع على طبيعة العروض املقدمة للشباب والبحث عن الطاقات املمكنة.) أحزاب سياسية، إخل
شاب وشابة الستعراض ومناقشة احتياجات الشباب، تُوجت بعقد املناظرة 4.500ملتقى جهويا مجعوا 16

يف مرحلة ثانية، وبعد . شاب وشابة700واليت متيزت مبشاركة أزيد من 2011األوىل حول الشباب يف شهر ماي 
األحداث اليت جاءت يف أعقاب الربيع العريب، والتغيري احلكومي وصدور الدستور اجلديد، ُعقدت مشاورات وطنية 

يد من ، والذي شهد مشاركة وازنة ألز 2012شتنرب 22جديدة يف إطار احلوار الوطين للشباب املنظم بتاريخ 
. شاب وشابة من خمتلف جهات اململكة27.000

حثت قضايا الشباب بالمغرب عددا من المؤسسات الوطنية والدولية إلى بذل جهود حديثا من أجل سياسة .17
بشأن مشاكل الرتبية، واالنتقال إىل سوق العمل، والصحة والسلوكيات وجمعها موجهة نحو البحث عن معطيات

بغية حتديد 2012وقد مت إحداث جلنة بني وزارية  يف أكتوبر . اخلطرة، عالوة على قضايا املواطنة واملشاركة الفعالة
طة عمل يف أفق 

ومكنت االجتماعات الثنائية بني خمتلف األطراف املعنية واللجنة االستشارية للشباب، ووكاالت األمم . 2020
املتحدة عالوة على االستشارات الوطنية وتلك اليت نظمت على الصعيد الدويل مع الشباب املغاربة املقيمني باخلارج 

من 
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من أجل مزيد من 1راجع امللحق (5حتديد عشر جماالت حول موضوع الشباب، كما مت عرضه يف اجلدول أدناه
).التفاصيل

للمصادقة ستكون حصيلة مسار ولعل النسخة النهائية لالستراتيجية التي ستعرض على الحكومة .18
من المشاورات واالستشارات مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص وفعاليات المجتمع 

. المدني
العمومية، الضوء على وسيسلط التحليل املوايل حول إطار السياسات . خالل الُعشريات األخرية

االسرتاتيجيات والربامج املنجزة بشكل موضوعايت يف جمال الشباب، وكما سيشري إىل حدود السياسات 
 .

سيتم إجراء مشاورات على اإلنرتنت ملدة أسبوعني وضمانا لعملية صنع القرار تتسم بالشفافية والشرعية، 

.النهائية لالسرتاتيجية الوطنية املندجمة للشباب

.1الملحق-عناصر التشخیص 5

التربیة

/التكوین
التنمیة الذاتیة

/الشغل
روح االستثمار 

/الترفیھ
/ الثقافة

السیاحة الصحة

الدین

اآلفات االجتماعیة

القیم/ المواطنة
السیاسیة

اإلنسانحقوق

التواصل/الحكامة

الشبابتشخیص

محادثات وثائقيملخص قیاسات جھویةمنتدیات دراسات الشبابمناظرات
مشاورات/الوطنيالحوار
المقیمینالمغاربةالشباب

بالخارج



7

6إطـار السياسـات العموميــة.1

للشباب، وخاصة قضايا عمالة الشباب، للنقاش بالمغرب منذ طرحت مسألة السياسات المخصصة .19
يف تلك الفرتة، مت اعتماد حتليلني للوضعية، أحدمها ينصرف إىل البنية الدميغرافية . ثمانينيات القرن الماضي

للشباب ورغبتهم املعرب عنها يف العمل يف القطاع العمومي، والثاين حييل على عدم فعالية منظومة الرتبية 
. تكوينوال

، الذي أوكلت له مهمة إعداد الدراسات والتقارير حول وضعية الشباب من أجل 1990واملستقبل عام 
تعاقبة، فقد . تنوير القرارات العمومية

، وضع صاحب اجلاللة امللك حممد 2000ففي عام . استفحلت إشكالية الشباب خالل العقد األخري
وتنفيذا للتوجيهات امللكية، جعلت احلكومات . السادس الشباب يف صلب كل اسرتاتيجية تنموية مندجمة

ى مبادئ تكافئ الفرص، 
وتثمني الرتبية، واالستقاللية واملواطنة، والتأهيل الرتبوي والفكري واملهين بغية ضمان ولوج الشباب إىل سوق 

.العمل، ومحايتهم من السلوكيات املهمشة احملفوفة باملخاطر

النتائج تحسين) 2012-2008(مؤخرا، وضع البرنامج الحكومي للتنمية االقتصادية واالجتماعية .20
يف هذا السياق، كانت الرتبية والصحة . االجتماعية والرفع من مؤشرات التنمية والتنافسية ضمن أولوياته

. والولوج للخدمات كالسكن ووضع آليات مستهدفة للشبكات االجتماعية ضمن األولويات السياسية
أفضل يف مجيع قطاعية من أجل نتائج -ويدخل ضمن أهداف هذه السياسة تنفيذ إصالحات بني

واجلهوية وعدم التمركز من أجل عرض ) ج(إصالح اإلدارة العمومية؛ ) ب(حتسني احلكامة؛ ) أ: (القطاعات
.أفضل للخدمات األساسية

بالفعل،  فقد نص . 2011إن مصالح وقضايا الشباب كانت في قلب الدستور الجديد المعتمد في .21
ب يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية الدستور على ضرورة توسيع وتعميم مشاركة الشبا

للبالد، ومساعدة الشباب على االندماج يف احلياة النشيطة واجلمعوية وتقدمي املساعدة ألولئك الذين 
تعرتضهم صعوبة يف التكيف املدرسي أو االجتماعي أو املهين، وكذا تيسري ولوج الشباب للثقافة والعلم 

والتكنولوجيا 
 ."

ماج االجتماعي والتأطري الحتياجات الشباب يف ميدان الرتبية والتعليم والتكوين  والعمل والصحة واإلد
.  السياسي، إخل

لكن األمر ال یتعلق بتحلیل اقتصادي لھذه السیاسات . المتبعة لفائدة الشبابیستعرض ھذا القسم أھم السیاسات القطاعیة 6
. بسبب غیاب معطیات إحصائیة حول ُكلفتھا وكذا أثرھا على الشباب المستفیدین
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:التربية والتكويـــن 
بعد تبين ميثاق . عرفت سياسات التربية مسار إصالح مضطرد منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي.22

، الذي اعترب حامال إلصالح جوهري للمنظومة الرتبوية، جاءت حصيلة 1999الرتبية والتكوين عام 
2008ويف عام . 2007الوطين للرتبية والتكوين متباينة سنة إجنازات توصيات امليثاق

ومنذ تلك احلني، وضعت وزارة الرتبية الوطنية والتعليم . 7آفاقهاللتعليم تقريره الوطين حول وضعية املدرسة و
ويعترب املخطط . 2012- 2009العايل وتكوين األطر والبحث العلمي خمططا استعجاليا طموحا للفرتة 

. ويشكل بلورة إجرائية ملراميه
) 2(سنة؛ 15غاية قيق الفعلي إللزامية التعليم إىلالتح) 1: (عمل تتوخى حتقيق أربعة أهداف حمورية

العمل على معاجلة اإلشكاليات ) 3(الثانوية التأهيلية واجلامعة؛ تشجيع وحتفيز املبادرة والتألق واالمتياز يف
املتقاطعة للمنظومة الرتبوية ووضع حكامة قائمة على املساءلة، وحتديث مناهج التلقني، ومالءمة التكوين 

توفري اإلمكانات الالزمة للنجاح من خالل تدبري أمثل للموارد ) 4. (التشغيل، إخل/جات سوق العملالحتيا
.   وضمان دميومتها، والتواصل حول الربامج، وتعبئة وإشراك كل الفاعلني، خاصة املنظمات غري احلكومية

التكوين المهني التي األخيرة، قدمت وزارة الشغل والتكوين المهني عددا من سياسات خالل العشرية.23
سعت الوزارة من خالل إعداد . تهدف إلى مالءمة عروض التكوين مع متطلبات سوق الشغل

إىل االرتقاء باملنظومة احلالية للتكوين جلعلها أكثر 2020االسرتاتيجية الوطنية لتنمية التكوين املهين يف أفق 
الستجابة لطلب املقاوالت على الكفاءات مرونة وتفاعال ومرسخة بشكل كايف يف الوسط املهين بغية ا

وللخروج برؤية واضحة حول الوضعية السائدة بالقطاع، . ومواكبة التطور السوسيو اقتصادي لبلدنا
2011واستعراض ما حتقق ورصد اإلكراهات اليت حتول دون حتقيق األهداف، أطلقت يف شهر يونيو 

، بتـأطري مشرتك بني قطاع التكوين املهين 8دراسة
وستشكل هذه الدراسة إطارا مشرتكا للعمل والتفكري . والبحث العلمي والكونفدرالية العامة ملقاوالت املغرب

وحسب الدراسة، تعاين منظومة التكوين املهين . يشارك فيها خمتلف الفاعلني والشركاء الوطنيني والدوليني
من عدم مالءمة التكوين لسوق الشغل، ونقص يف املوارد املالية، وقصور يف التجربة املهنية هليئة أساسا

لذلك، تروم االسرتاتيجية املستقبلية يف أفق . املكونني، باإلضافة إىل ضعف اللجوء إىل التكوين املستمر
عروض التأهيل الالزمة إىل تدارك هذه النقائص حىت يصبح قطاع التكوين املهين قادرا على توفري 2020

" العيش الكرمي"
.ويكونوا رافعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية

.2009-2008وزارة التربیة الوطنیة، والتعلیم العالي، وتكوین األطر والبحث العلمي ـ تقریر البرنامج االستعجالي 7
على للتربیة والتكوین والبحث العلمي قطاع التكوین المھني، المجلس األ، تحت إشراف 2020االستراتیجیة المندمجة لتنمیة التكوین المھني في أفق إعدادسة درا8

.المغربونفدرالیة العامة لمقاوالت والك
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:سياســـات التشغيل 
الشغل أرضية لتشجيع خلق مناصب ) 2011-2005(وضعت المبادرة الحكومية لخلق فرص الشغل .24

. )PAMTs(عبر تقديم خدمات الوساطة وبرامج الولوج لسوق الشغل 
اليت تستهدف االحتياجات اخلاصة من أجل التجنيد ) تأهيل(، والتكوين وتغيري املسار املهين )إدماج(التشغيل 

ولوج سوق الشغل، وتنمية املقاوالت من خالل تغيري املسار املهين حلاملي الشهادات الذين يتعذر عليهم
وميكن اعتبار هذه الربامج اليت تسهر على تنفيذها الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل ). مقاوليت(متناهية الصغر 

2001منذ عام ) ANAPEC(والكفاءات 
إال أن التقرير . املاضي

فعلى سبيل . احملدودية البالغة ألثر الربامج احلكومية اخلاصة بدعم الشباب يف البحث عن عمل أو التعيني
%8ءات، وفقط املثال، عدد كبري من الشباب ال يكاد يعرف بوجود الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفا

لذا، مت تبين ثالثة برامج جديدة .9
للتشغيل يف اجلمعيات اليت تشتغل وفق " مبادرة"ويتعلق األمر بربنامج . إلنعاش الشغل ودعم الربامج القائمة

إلعادة تأهيل الشباب الذي يعاين " تأطري"خصوصا؛ وبرنامج مقاربة القرب يف امليدانني االجتماعي والرتبوي
من بطالة طويلة األمد والذي يهدف إىل منح الشباب مساعدة مالية شهرية خالل سنة واحدة على األقصى 

ذو طابع مؤقت إىل النهوض " استيعاب"وأخرياـ، يرمي برنامج . متدرب سنويا50.000من التدريب ويشمل 
.ري النظامي يف االقتصاد الوطين لدعم استقرار الشغل وحتسني ظروف العملبإدماج االقتصاد غ

تتجه سياسات الشغل نحو مقاربة جديدة مرتبطة بتنمية وتنافسية القطاع الخاص تهدف إلى تقويم .25
2009بتبّنيها رمسيا يف فرباير . االختالالت التي طبعت تنفيذ اإلصالحات الجزئية وغير المنسجمة

، أسست احلكومة لتعاقد بني القطاعني العام واخلاص ينص 2009/2015ين لإلقالع الصناعي للميثاق الوط
، مع إشراك الوزارات 2015و2009

والتجارة والصناعة وزارات العدل واحلريات والداخلية واملالية والفالحة والصيد البحري، والرتبية، والشغل(
وممثلي هيئات القطاع اخلاص، من قبيل الكونفدرالية العامة ) والتجارة اخلارجية والشؤون العامة واحلكامة

وقد تضمن امليثاق الوطين لإلقالع الصناعي التنصيص على . ملقاوالت املغرب ومهنيي القطاع البنكي، إخل
قدرة التنموية األكثر تنافسية كرتحيل اخلدمات وصناعة احلاجة إىل يد عاملة مؤهلة يف القطاعات ذات ال

يف حني حتتاج قطاعات أخرى . السيارات والنسيج والصناعات الغذائية وصناعة الطائرات واإللكرتونيات
متخصصة إىل يد عاملة أكثر مهارة يف صناعات من قبيل الفالحة، والتوزيع، والسياحة، والصيد، وخدمات 

ومجيع هذه املؤهالت املهنية ضرورية بدورها من أجل ترشيد إعداد وتنفيذ برامج .نقل البضائع، واحلرف
. التكوين املهين

2012ماي ، لشباب اومشاركةفرص النھوض ب؛ البنك الدولي، 2012المغربیة، المجلس االقتصادي واالجتماعي، عمالة الشباب، المملكة9
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أما بخصوص أدوات المالحظة والوساطة، فستقوم الحكومة بشكل تدريجي بإحداث المرصد الوطني .26
دور ، ووضع نظام آيل وطين يسمح بتحليل دقيق لسوق الشغل وحتسني نظام الوساطة وتعزيزللتشغيل

. الوساطة يف الربط بني متطلبات سوق الشغل وبرامج التكوين

وبالفعل، تم إطالق استراتيجية وطنية جديدة للنهوض . بات دعم المقاوالت الصغرى أولوية وطنية.27
. )2017-2013(بالمقاوالت متناهية الصغر 

إىل دعم نسيج املقاوالت ) GIZ(التنسيق إلعدادها بدعم من الوكالة األملانية للتعاون الدويل واحلكامة مهام 
كما تطمح . متناهية الصغر، على األقل تلك املرخص هلا واملسجلة يف جدول الضريبة املهنية واخلاضعة لنظامها

. نظام االقتصاد املهيكلهذه االسرتاتيجية يف جلب الوحدات اليت تشتغل يف القطاع غري النظامي حنو 
) 4املواكبة؛ ) 3التمويل؛ ) 2النظام الضرييب؛ ) 1: وتتمحور هذه االسرتاتيجية حول أربعة حماور أساسية وهي

ويف هذا اإلطار، تسعى االسرتاتيجية كذلك إىل إدماج أكرب للشباب حاملي الشهادات . التغطية االجتماعية
ومن جهة أخرى، مثة إقرار بأمهية التشغيل الذايت على . هم الشاباتوغري احلاصلني على مؤهِّل علمي، مبا في

وقد أكدت احلكومة متسكها بدعم إنعاش التشغيل الذايت من خالل مواكبة املقاوالت . املستوى القطاعي
.  اجلديدة وتسهيل ولوجها للصفقات وطلبات العروض العمومية

:لسياسات الصحية ومحاربة اآلفات االجتماعية ا
الربنامج : ، ترمجت إىل عدد من الربامج الوطنية الكربىلت وزارة الصحة جهودا قيمة لفائدة الشباببذ.28

الوطين للصحة املدرسية واجلامعية، وأنشطة النهوض بصحة الشباب، والربنامج الوطين لتنظيم األسرة، والربنامج 
وداء فقدان املناعة املكتسبة، والربنامج الوطين للصحة العقلية، األمراض املنقولة جنسياالوطين للوقاية من 

.   والربنامج الوطين لصحة الفم واألسنان، والربنامج الوطين حملاربة التدخني، وما إىل ذلك

ترتجم اخلطة . أحد االهتمامات الوطنية الرئيسية) السيدا(تمثل مكافحة داء فقدان المناعة المكتسبة .29
إرادة احلكومة يف 2002لوطنية ملكافحة داء فقدان املناعة املكتسبة اليت مت اعتمادها منذ عام االسرتاتيجية ا

-2012وتشمل اخلطة االسرتاتيجية الوطنية برسم . حماربة هذه الظاهرة من خالل الوقاية، واإلعالم والعالج
لدى % 60ال تقل عن إمكانية توسيع نطاق اخلطة لتشمل برامج وقاية تساعد على حتقيق تغطية 2016

مركزا جديدا للتشخيص 30وبالتايل، يهدف هذا املخطط إىل إحداث . مستعملي املخدرات عرب احلقن
ويدخل ضمن . مركزا صحيا358، وإدخال أدوات تشخيص الداء على مستوى )منظمات غري حكومية(

أجندة احلكومة مشروع إعداد وتنفيذ اسرتاتيجية حول حقوق اإلنسان وحماربة مجيع أشكال الوصم والتمييز 
أما على مستوى الوقاية، يعترب الشباب على األرجح الشرحية األقل متتعا . املرتبطة بداء فقدان املناعة املكتسبة

ولعل ذلك يعزى إىل من عدة عوامل من مستويات . ن املكتسبات احملققةحبقوق الصحة اإلجنابية على الرغم م
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وعليه، فإن احلمالت اليت . افتحال األمية والفقر، والطابوهات اليت تُغلف اخلوض يف قضايا اجلنس: خمتلفة
تستهدف مثال اإلعالم والرتبية و التواصل حول موضوع السيدا تندرج يف إطار تكثيف اجلهود على مجيع 

. 10...)(ستويات امل

للحد من ظاهرة التدخني، صادق املغرب .الوقاية من اآلفات االجتماعية، والتدخين، والمخدرات والعنف.30
ويهدف هذا القانون إىل محاية غري . على قانون مينع التدخني يف األماكن العمومية وكل أشكال الدعاية للتبغ

فهذا القانون، وإن كان ضروريا، ال يزال غري كاف ما مل تعاضده . مة للتدخنياملدخنني من اآلثار السا
) الفطام(خطوات مصاحبة من قبيل اإلخبار والتوعية مبضار التدخني، واملساعدة على اإلقالع عن التدخني 

ملرتبطة ووعيا منها باملشاكل ا. إخل، مع استهداف فئة الشباب الذين يُعتربون الفئة األكثر عرضة للتدخني
بتعاطي املخدرات، أحدثت السلطات العمومية مركزا وطنيا رائدا ومرجعيا يف جمال اإلدمان وتابعا للمركز 

ورغم . ، وأسست مأوى الستقبال املدمنني وذويهم مبدينة طنجة"الرازي"االستشفائي اجلامعي للطب النفسي 
دار دليل حول اإلدمان موجه ملهنيي قطاع وجود أنشطة توعوية ووقائية كاألنشطة الرتبوية املدرسية، وإص

ومن جهة أخرى، مثة نقص يف الدراسات اخلاصة بالعنف لدى الشباب مبختلف جتلياته . املعرضني للخطر
إال أننا نواجه غياب معطيات متثيلية حلجم . عطيات كمية ونوعية حول الظاهرةوبالتايل، يستدعى التوفر على م

لكن مسألة العنف لدى الشباب أصبحت اليوم من ضمن القضايا اليت . الظاهرة على املستوى الوطين باملغرب
تعليمية، 

. لكن هذه األنشطة تبقى غري كافية

التأمني "، مت وضع نظام للتغطية الصحية 2002يف سنة . توسعت التغطية الصحية في السنوات األخيرة.31
بناء على مبادئ املساعدة االجتماعية ) راميد" (نظام املساعدة الطبية"و" الصحي اإلجباري عن املرض 

زة وذلك استكماال لتجربة املغرب يف ميدان التغطية الصحية وتدعيما والتضامن الوطين لفائدة فئات معو 
وقد مت تعميم هذا التأمني الصحي بشكل . للحقوق اليت اكتسيها املواطن املغريب يتمتع بالتأمني الصحي

أما الطلبة الشباب، . جمموع املواطنني من خمتلف الطبقات االجتماعية2012تدرجيي ليشمل سنة 
.نظام التأمني الصحي اإلجباري األساسي عن املرضفيستفيدون من 

:سياسات اإلدماج االجتماعي 
الفاعل الرئيسي في مجال محاربة الفقر التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةتعتبر وزارة .32

من أجل إعادة " إندماج"يف إطار حرصها على استكمال تنفيذ بعض الربامج اهلامة كربنامج و . والهشاشة

.2007-2006بحث وطني متعدد المؤشرات حول صحة الشباب، . صندوق األمم المتحدة للسكان10
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حملاربة تشغيل الطفالت اخلادمات يف البيوت، اقرتحت الوزارة برامج " إنقاذ"إدماج أطفال الشوارع وبرنامج 
" إكرام"نامج احلكومي تركز أساسا على تنفيذ الرب 2016و2012جديدة يف اسرتاتيجيتها للفرتة املمتدة بني 

حملاربة العنف ضد النساء، عالوة على عدد من الربامج اهلادفة إىل حتقيق تنمية اندماجية لألشخاص يف وضعية 

ويتعلق األمر بالتعاون الوطين . عمومية حتت وصاية الوزارةكما أنه مت وضع مؤسستني ذات صبغة . الساكن
ويتوىل التعاون الوطين تقدمي العون واملساعدة  للساكنة  املعوزة واإلسهام من مث يف . ووكالة التنمية االجتماعية
ن، ومراكز ونُورِد ضمن براجمه األكثر أمهية ذات الصلة بالشباب مراكز الرتبية والتكوي. 

مركز 2.000التكوين بالتدرج، ودور املواطن، ومؤسسات احلماية االجتماعية اليت يفوق عددها اإلمجايل 
ومن جهة أخرى، أحدثت وكالة التنمية . 11مستفيد مباشر250.000

حددت مهمتها األوىل يف و . كفاعل رئيسي يف سياسة التنمية االجتماعية باملغرب) ADS(االجتماعية 
التخفيف من وطأة الفقر والنهوض بالتنمية االجتماعية، يف تكامل مع آليات حكومية أخرى تساهم يف 

وهكذا، أصبح الشباب من بني . تقليص العجز االجتماعي، خاصة من خالل املبادرة الوطنية للتنمية البشرية
حماورها االسرتاتيجية لإلدماج االقتصادي واالجتماعي الفئات املستفيدة من وكالة التنمية االجتماعية عرب

للنهوض " مبادرات"واملواكبة احملبة للربامج االجتماعية الوطنية املتمثلة، على سبيل املثال، يف سياق برنامج 
.بإحداث مقاوالت متناهية الصغر بالنسبة للشباب

. ياسة االجتماعية بالمغربأصبحت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أداة أساسية في الس.33
، أخذت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية على عاتقها التصدي 2005من طرف صاحب اجلاللة يف ماي 

للعجز االجتماعي من خالل توسيع الولوج للخدمات االجتماعية الرئيسية، وإنعاش األنشطة املدرة للشغل 
ومتكن . ص يف وضعية اهلشاشة البالغة أو ذوي االحتياجات اخلاصةوالدخل القار، وتقدمي املساعدة لألشخا

املرحلة الثانية من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية من توسيع احملاور االسرتاتيجية للمرحلة األوىل ومن تغطية 
. مواقع أخرى، كما جتعل النساء والشباب ضمن الفئات املستهدفة ذات األولوية يف براجمها

هو مخطط يهدف إلى خلق مناخ "مغرب جدير بأطفاله"2015-2006"الوطني للطفولةالمخطط.34
10ويتضمن هذا املخطط . يضمن للطفولة كامل حقوقها في الحياة والتنمية والحماية والمشاركة

، "التعليم اجليد"و" أفضل توفر هلم الصحة"أهداف تروم االرتقاء بوضعية األطفال ومنحهم ضمانات 
كما يندرج هذا الربنامج يف إطار روح ". حماربة السيدا"و" احلماية من سوء املعاملة واالستغالل واالعتداء"و

شقها املتعلق بإنعاش املوارد البشرية من خالل سلسلة من برامج وفلسفة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية يف 
حماربة الفقر واإلقصاء االجتماعي باختاذ تدابري حلماية األطفال يف وضعية صعبة وحماربة التفاوتات املرتبطة 

البنك الدولي، مرجع سابق11
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وين وعليه، وحيث أن النمو اجليد لألطفال يف املراحل العمرية األوىل شرط من الشروط األساسية لتك. بالنوع
.     شباب متفتح ومنتج، فإن خطة العمل الوطنية من اجل الطفولة ميثل أساس السياسة املوجهة للشباب

. بذلت وزارة الشباب والرياضة مجهودات جبارة من أجل تقوية البنيات التحتية المخصصة للشباب.35
يهية والثقافية والفنية تنشط يف ميدان تطوير األنشطة الرتف) 60%(دار شباب 300مشل التأهيل أكثر من 
خميما صيفيا 25يقدمون خدمات اإليواء والطعام، و) 65%(مركزا لالستقبال 20والعلمية والرياضية، و

ناديا نسويا يقدمون خدمات التعلم وأخرى حملاربة أمية الفتيات الشابات بغية 250وأكثر من ) %50(
هو تأهيل عموم املؤسسات املخصصة 2016ويبقى اهلدف يف أفق . تسهيل إدماجهم السوسيو اقتصادي

).100%(للشباب وبلوغ نسبة 
يشكل الشباب أيضا إحدى الفئات المستهدفة من البرامج االجتماعية للولوج للسكن التي وضعتها .36

أصبح مبقدور الشباب اقتناء سكن اقتصادي يف حدود . وزارة السكن والتعمير وسياسة المدينة
وقد سامهت التدابري . درهم140.000دي منخفض التكلفة يف حدود درهم أو سكن اقتصا250.000

صندوق ضمان القروض املخصصة القتناء سكن لذوي : بشقيه(املتخذة من خالل صندوق ضمان السكن 
، وصندوق ضمان القروض املخصصة )FOGARIM(الدخل املتدين وغري القار وأجراء القطاع اخلاص 

القتناء السكن االقتصادي منخفض ا
كما مت أيضا وضع آليات أخرى لتسهيل الولوج لإلجيار بقيمة كرائية تبلغ ).FOCALOGE(اخلاص 
. درهم250.000درهم بالنسبة للمساكن اليت تبلغ قيمتها 1.200

:الديـــــن 
بالحقل الديني حين نص في فصله الثالث على أن الدولة تضمن الدستور المغربي مقتضيات تتعلق .37

من الدستور اإلسالم دين الدولة، 3فقد اعترب الفصل . تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية
وتسهر وزارة األوقاف . ويسهر على ضمان احرتام الثوابت الدينية للمملكة" أمري املؤمنني"وامللك حيمل صفة 
على تدبري الشأن الديين باململكة، وتعكف على إجياد حلول ملشاكل االبتعاد عن الدين والشؤون اإلسالمية

. وتعاليمه، والبحث عن إجابات روحية على األسئلة اليت تطرحها الساكنة، وخاصة جزء كبري من الشباب
لدينيني وقد وضعت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية سياسة للقرب من خالل برنامج تكوين املرشدين ا

ويضطلع هؤالء املرشدون واملرشدات الدينيون مبهام التوجه للشباب بدور ). شاب وشابة سنويا200(
وتقوم . 

ينية وتنشيط احلياة الثقافية والعلمية الرابطة احملمدية للعلماء أيضا بالعديد من األنشطة لتلقني املبادئ الد
عامل وعاملة من الشباب لتوعية الشباب املنتمني إىل 500، مت إطالق برنامج لتكوين 2006ومنذ . الدينية

وجتدر . سنة بقضايا الصحة اإلجنابية واألمراض املنتقلة جنسيا، ومقاربة النوع35إىل 12الفئة العمرية من 
رتبية الوطنية جعلت تعليم املبادئ الدينية إجباريا ويصاحب الشاب طوال مساره اإلشارة إىل أن وزارة ال

.  الدراسي
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:القيم، والمواطنة، والتأطير الجمعوي والسياسي 
تمت دسترة الدور المنوط بالمجتمع المدني عموما وبالجمعيات الشبابية بشكل خاص في شهر .38

لذي نص على إحداث المجلس االستشاري بعد المصادقة على الدستور الجديد ا2011يوليوز 
، والذي شكلت دراسة أشكال صياغة قانونه التنظيمي موضوع اللقاء التشاوري للشباب والعمل الجمعوي

. وكذا االستشارة الوطنية حول السياسة املندجمة للشباب2012شتنرب 22الوطين للشباب املنظم بتاريخ 
وزعة على جمموع تراب اململكة، تَنشط يف العديد من مجعية م50.000ويتوفر املغرب على حوايل 

 .
وتنشط اجلمعيات اليت تعىن بالشباب يف ميدان التكوين الفين واملسرحي والثقايف والرتبوي، مرورا بالكشفية 

.ماية واملساعدة اإلنسانية والتأطري النقايب واحلزيبواحل

:حقوق اإلنسان 
يندرج إحداث لجنة بين وزارية لحقوق اإلنسان، ومؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان .39

في إطار تنزيل اإلصالح المؤسساتي الشامل الرامي إلى تمكين المغرب من ترسانة وطنية لحقوق 
. تنسجم مع ااإلنسان

. 2011وزارية حلقوق اإلنسان من طرف صاحب اجلاللة يف مارس 
يرية جتاوزت باستقاللية كبرية عن السلطات العمومية، فضال عن دوره التقريري الذي جيعل منه سلطة تقر 

 .
ويدخل ضمن هذه الصالحيات . 
ويتشكل . خرق حلقوق اإلنساناحلق املخول للمجلس يف طلب فتح حتقيق من القضاء يف حالة ارتكاب 

 .
كما يعمل . لتكوين والتوعية اليت تستهدف فئة الشباب خصوصااملتعلقة حبقوق اإلنسان من خالل برامج ا

أما اللجنة بني الوزارية حلقوق اإلنسان اجلديدة، فتحرص على تتبع . حول حرية التعبري و احلكامة األمنية
.مل الوزارات املعنية والسياسات العمومية املعتمدة يف ميدان الدفاع عن هذه احلقوقوتنسيق ع

بخصوص الحقوق األساسية لألشخاص في وضعية إعاقة، خاصة الشباب منهم، يوصى المجلس .40
" احترام حقوق األشخاص في وضعية اإلعاقة وإدماجهم"االقتصادي واالجتماعي في تقريره حول 

يف سن السياسات ذات مة على القانون والمرجعية المفاهيمية المتعارف عليهما دولياباعتماد مقاربة قائ
. الصلة باإلعاقة
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لألشخاص يف وضعية اإلعاقة، وبالتصدي جلميع أشكال التمييز وحتقيق املساواة لفائدة األشخاص يف 
الولوجيات، والولوج : عية اإلعاقة، مع اقرتاح ترسيخ وتفعيل احلقوق ذات األولوية النسبة هلؤالء من قبيلوض

إىل التعليم، والشغل والعمل واخلدمات الطبية والتغطية الصحية، مع إقرار آليات التعويض عن تبعات 
.    12اإلعاقة

:الحكامة والتواصل 
لما يزيد عن عقد من الزمان في مجال الحكامة بترسيخ هذه توجت الجهود التي بذلها المغرب .41

، الذي أحدث عددا من األجهزة ذات الطابع الدستوري وخول هلا صالحيات األخيرة في الدستور الجديد
وتقوم احلكامة على ربط املسؤولية باحملاسبة، . 

ومن جهة أخرى، عزز الدستور اإلطار . ة والولوج للمعلومة، ودولة احلق والقانون واملقاربة التشاركيةوالشفافي
توسيع "على ضرورة 33القانوين الذي يدعم املشاركة الشبابية يف احلياة العامة للوطن، حني أكد يف الفصل 

، مع إحداث جملس "والسياسية للبالدوتعميم مشاركة الشباب يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية
ُيْسهم يف وضع "استشاري للشباب والعمل اجلمعوي الذي أراد له صاحب اجلاللة امللك حممد السادس أن 

احملاور االسرتاتيجية، ومبشاركة هؤالء الشباب العتماد سياسة تأخذ بعني االعتبار جتسيد املواطنة الكاملة 
".للشباب

:ية الخاصة بالشباب حدود السياسات الحال.2
رغم تعدد المبادرات المهمة التي تسهر عليها العديد من الوكاالت الوطنية، ال توجد بالمغرب سياسة .42

ظلت كل اجلهود اليت بذلت واالستثمارات اليت خصصت لقطاع الشباب قطاعية، تعوزها . مندمجة للشباب
. الرؤية والتخطيط املشرتك بني خمتلف فاعلي القطاع العمومي

االقتصادي واالجتماعي، كانت مجيع السياسات اخلاصة بالشباب ذات طابع قطاعي، وبالتايل ظلت عاجزة 
وعليه، مل يتوفر أي إطار اسرتاتيجي مشرتك، وال مؤسسة . 13"

إال أنه رغم حجم االستثمارات الضخمة أحيانا اليت ضخت . املستوى الوطينلتنسيق سياسات الشباب على 
يف القطاع االجتماعي، فإن اخلدمات والتدخالت املقدمة للشباب ال زالت غري كافية على مستوى التغطية 

:وتتمحور اإلشكاليات املتقاطعة للسياسات املوجهة للشباب حول اجلوانب التالية. والفعالية

2012واالجتماعي، یولیوزاالقتصادي عاقة وإدماجھم، المجلس اإلفي وضعیة تقریر حول احترام حقوق األشخاص12
2011، التقریر السنوي 2012واالجتماعي االقتصادي المجلس 13
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السياسات العمومية الخاصة بالشباب تجزئا مردُّه غياب التنسيق القطاعي بين مختلف األطراف تعرف )أ
فكثرية هي الوكاالت اليت تقدم خدمات مماثلة دون أدىن تنسيق مع وكاالت أخرى، مما . العمومية المتدخلة

ي حيول دون ولوج يؤدي إىل تغطية جمزأة، وغموض يف أدوار الوكاالت العمومية، فضال عن التعقيد الذ
فمثال، جند أن مسألة التكوين تسريها كل من وزارات . املستفيدين بسالسة للخدمات اليت حيتاجون إليها

وباملقابل، تعاين العديد من البنيات القائمة من . الشغل، والفالحة، والشباب والرياضة وكذا التعاون الوطين
.اب التواصل الواضح بني خمتلف الربامجتغطية جغرافية حمدودة، ويعاضد هذه احملدودية غي

إن غياب توجيهات وطنية يف جمال سياسة . عدم كفاية استهداف الشباب المعوز والذي يعيش وضعا هشا)ب
فال توجد أي آلية لضمان . الشباب جيعل استثمار املوارد العمومية ليستهدف شرحية الشباب بعينها أمرا صعبا

كما أن الساكنة الشابة املعوزة ال تستفيد من . من االستثمار العمومياستفادة مجيع الشباب بشكل متكافئ
وبالفعل، وباستحضار سياسات التشغيل، ميكن القول أن النصيب األكرب من . الكثري من التدخالت العمومية

5%التمويالت املرصودة للشباب ال يستفيد منه إال الشباب حاملي الشهادات اجلامعني الذين ميثلون فقط 
. من جمموع الشباب العاطل عن العمل، يف حني أن باقي الربامج املخصصة للشباب املعوز حتظى بتمويل أقل

يشري الشباب إىل عدم . ال تستجيب الخدمات المقدمة للشباب بشكل كاف الحتياجاتهم ومتطلباتهم)ت
وغياب ) دة الوظائف، إخلدور الشباب، املراكز متعد(الفعالية والتجاوز الذين أصبحا يطبعان مراكز القرب 

فضال عن ذلك، يصرح الشباب بأن األنشطة . املبادرات وشح الكفاءات القادرة على مواكبة وتأطري الشباب
ولالستجابة للمستوى املطلوب، البد من . متطلبات الشباب/املقرتحة البد أن تأخذ بعني االعتبار احتياجات

وعليه، فقد صار من الضروري إدخال . الكفاءات واحلكامة
.الشباب يف حظرية املستفيدين من جودة اخلدمات وتتبع مساءلة املسؤولني احملليني باملغرب

االستعمال غير الكافي آلليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم الخدمات وتقييمها )ث
وعليه، وحىت يكون . ا التجذر احمللي واالنغراس يف خصوصياتهفالعديد من السياسات يعوزه. وتحسينها

مبقدورها أن تعكس األوضاع احمللية وتضمن تدخال منسقا، يتعني على املبادرات أن تأخذ بعني االعتبار 
مبا فيها (احلاجات واخلصوصيات احمللية وتقوم بإشراك خمتلف األطراف احمللية املتدخلة، عمومية كانت 

). مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية(أو غري عمومية ) اهد التكوين واملراكز اجلهوية لالستثماراجلامعات ومع
كما يتعني الرتكيز على تدبري القرب الذي يقتضي التخلي عن أمناط التدبري املتمركز الذي ال زال ينهجه أغلب 

. 14القة وإبراز الكفاءات احملليةالفاعلني العموميني، حىت يتسىن وضع مشاريع ترابية لتفجري الطاقات اخل

2012شباب ، ماي الومشاركةفرص البنك الدولي،  النھوض ب14
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مل تعد دور الشباب تشكل عامل جذب للشباب بسبب . عدم كفاية الموارد المالية والبشرية المؤهلة)ج
وينضاف . 

فمهام : كلفني بتنشيط مراكز ودور الشباب إىل الكفاءات املطلوبةإىل التجهيزات العاطلة افتقار املؤطرين امل
اإلرشاد والتأطري تتطلب مهارات شخصية وكفاءة مهنية مركبة تقتضيهما جناعة واستمرارية التدخالت، وهي  

غين عن القول أن التكوين يف مهن تنشيط دور الشباب . كفاءات ومهارات يندر توفرها جمتمعة يف الشخص
رتاديها شبه غائب باملغرب، مما يستدعي التفكري يف تطوير تكوينات نوعية ملصاحبة الشباب وتنشيط وتأطري م

.مراكز ودور الشباب كما هو احلال بالنسبة للمنشطني االجتماعيني

على الرغم من االهتمام الذي أصبح يُوىل حاليا . غياب تتبع وتقييم السياسات والبرامج الخاصة بالشباب)ح
دخالت العمومية، كما هو الشأن بالنسبة لتقييم برامج  التشغيل، يصعب عموما حتليل وقع لتقييم الت

السياسات العمومية على الشباب بسبب عدم كفاية املعطيات املتوفرة أو لعدم إمكان اعتمادها أو االعتماد 
ومن هذا . ييمهاعليها على خلفية عدم صياغتها أو جتميعها لإلفادة بشأن تتبع السياسات العمومية وتق

املنطلق، وأمام غياب تقييم نوعي، فإنه من الصعب وضع سياسات عمومية على أسس علمية، وبالتايل 
. يصعب تتبع التنفيذ اجليد نظرا النعدام املعلومات والتواصل الالزمني للتقومي والتصويب

على الرغم من اخنراط . غياب مفهوم التنمية المستدامة في االستراتيجيات والبرامج الخاصة بالشباب)خ
املغرب يف السنوات األخرية يف مسار تأهيل جماله البيئي وإدماج التنمية املستدامة يف سياسته التنموية، فإن 
االسرتاتيجيات والربامج املوجهة للشباب مل حتظ باالهتمام الذي يقتضيه هذا البعد حبكم دوره يف حتسني إطار 

ص،  وإسهامه يف دعم التدبري املستدام للموارد الطبيعية وتشجيع عيش الساكنة ككل والشباب بشكل خا
. األنشطة االقتصادية اليت حترتم البيئة

ادئ محاية البيئة فإن كل الفاعلني مطالبون باالخنراط يف الدينامية اهلادفة إىل حتسيس الشباب بأمهية تكريس مب
.وتفضيل السلوكيات احملرتمة للبيئية

إن تعبري الشباب عن أنفسهم يف الفضاء العمومي يقتضي حاليا سن . غياب إطار تشريعي خاص بالشباب)د
، ...)احلق يف التعليم، والصحة، والشغل، وحرية التعبري، واملشاركة(قانون يكفل حقوقهم ويضمن هلم ممارستها 

كما جيب أن يكفل النص ). الوسائل واملوارد(ت حلماية الشباب وحتديد املسؤوليات العمومية واعتماد مقتضيا
القانوين حول الشباب حقهم يف التواجد يف مجيع مواقع القرار واملشاركة الفعالة يف اختاذها فضال عن حقهم يف 

رتايب، مع توضيح التزامات على املستوى ال) كبىن متثيلية شرعية(احلكامة، خاصة من خالل جمالس الشباب 

كما ينبغي للقانون حول . تسطري السياسات العمومية عموما ويف تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية املندجمة للشباب
ليت تقتضيها احلكامة التشاركية بني البنيات اخلاصة بالشباب، ومجعيات الشباب الشباب أن يركز على التدابري ا
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نفسها من خالل أمناط جديدة للحكامة، تدخل فيها شروط جتديد مكاتب تلك البنيات، واحلد األقصى ملدة 
.انتداب املكاتب، والسن وشروط إعداد اخللف لتجديد النخب

. قد تم اتخاذه بعين االعتبار وتكريسها في الدستور الجديدتجدر اإلشارة إلى أن معظم هذه المطالب.43
وهذه الوسائل ميكن أن تتجسد من خالل . إال أنه ينبغي وضع وسائل أكثر واقعية جلعل هذه احلقوق حقيقية

فرؤية . االسرتاتيجية الوطنية املندجمة للشباب اليت كَفلت اإلجابة واالستجابة لكل مكونات فئة الشباب
اب اليت تعتزم احلكومة وضعها وحتقيقها ستشكل استجابة حلاجيات وتطلعات الشباب، مع لزوم للشب2020

لتحقق كل أهدافها، فإنه 2020وحيث أن الرؤية املقرتحة متتد إىل غاية . حدود التنفيذ الواقعي واملمكن
كما (2030أفق إجراء تكميليا يف 75و2020تدبريا ذي طبيعة استعجالية يف أفق  62يُرتقب اختاذ 

.)28بالصفحة 4

:الرؤية المستقبلية والمبادئ األساسية.3

: 2020رؤيـــــــــــة 
يتضح انطالقا مما تقدم من عناصر التحليل أن القدرة على إدماج الشباب في المسار السوسيو .44

هذا اإلدماج يبقى رهينا بقدرة بلدنا على تثمني . اقتصادي تعتبر التحدى األكبر الذي يواجه المغرب
. رأمساله البشري واستثماره كرافعة للتنمية والتأهيل الشامل للمغرب يف أفق اخنراطه إجيابا يف االقتصاد العاملي

هذا التثمني يستلزم بالضرورة تلبية حاجيات الشباب يف ميادين التكوين، والصحة، والرتفيه والتشغيل يف إطار 
اسات منسجمة ومندجمة بني خمتلف املتدخلني، سواء تعلق األمر باملصاحل الوزارية أو اجلماعات احمللية أو سي

    .

وتندرج الرؤية الوطنية المندمجة للشباب في إطار الرؤية الوطنية لبالدنا من أجل تحسين ظروف عيش .45
وعليه، فالرؤية الوطنية يف الشق اخلاص بالشباب . رية، ومكافحة الفقرالمواطنين، وتشجيع التنمية البش

: تطمح إىل

له بلوغ توظيف وبالتايل، تعكس االسرتاتيجية الوطنية فكرة جمتمع حيمي ويشجع جيل الشباب حىت يتسىن
.قدراتهكل

أن يكون لدى كل الشباب باملغرب، ذكورا وإناثا، من القدرات والفرص ما يؤهلهم إلجناح االنتقال إىل مرحلة الرشد من خالل 
، ومن مث. لفاعلة يف احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية، وخدمات صحية مالئمة، واملشاركة االئقالتعليم اجليد، وإجياد عمل

.وحيظى بتقدير واحرتام بلده بفض مسامهاته وإبداعاتهفإن الشباب باملغرب يعترب فاعال حموريا ونشيطا يف بناء وتنمية بلده، 
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:المبادئ األساسية 
يمكن اعتبار المبادئ األساسية بمثابة االعتقادات والقيم األساسية واألخالقية والسلوكية التي يتحدد .46

ويف املبادئ التالية تذكري مبا . بها ومن خاللها سياق االستراتيجية ومحددات التقيد بأشكال تدخلها
:املغربية قيما أساسية لالسرتاتيجية الوطنية للشبابتعتربه اململكة 

االلتزام مبساواة مجيع الشباب يف التمتع بنفس احلقوق بغض النظر عن النوع، اجلنس، االعتقاد : حقوق اإلنسان
. الديين او االنتماء السياسي، أو الوضع االجتماعي أو اإلعاقة

املتكافئ والعادل للمعلومات واخلدمات، بغض النظر عن الشباب على الفرص والولوجسيحصل مجيع :المساواة
. السن واجلنس، والقدرات اجلسدية، واملكان، وظروفهم االجتماعية والثقافية واالقتصادية

تبين سياسة مندجمة جتمع وفق دينامية إلتقائية خمتلف التدابري املتخذة لصاحل الشباب من :المقاربة بين القطاعية
ويتعلق األمر بتوفري عرض سياسي ومؤسسايت خيدم اهلدف . اخلدمات املقدمة هلم حالياأجل وضع حد لتشتت

.املشرتك القاضي بإدماج الشباب يف احلياة املهنية والسياسية والثقافية بشكل فعال ومستدام

والتدابري ذات :التراكم
.األولوية اليت تقوي وتتمم السياسات والربامج احلالية

: التعاقد الجديد بين المعنيين
يكون يف وعليه، لن . قطاعية على املستوى احمللي والوطين من أجل حتسني جودة اخلدمات املقدمة للشباب-بني

.مقدور أي طرف أن يقوم بشكل انفرادي برفع التحديات اليت تعرتض إدماج الشباب باملغرب

: المشاركة الفاعلة للشباب
.ويف وضع وتنفيذ وتقييم االسرتاتيجيات والربامج واملشاريع اليت تت

وضع وتنسيق سياسات وبرامج الشباب على أساس ترايب: البعد الترابي

. التأسيس االسرتاتيجيات على معطيات دقيقة ومالئمة وبناء الربجمة املستقبلية على بديهيات: المقاربة باألهداف
بقية للتتبع والتقييم ضمانا وتتبىن االسرتاتيجية جمموعة من النتائج املتوكلة على مؤشرات قابلة للقياس وتعطي األس

.لربط  احملاسبة باملسؤولية

(تعبئة وإشراك كل املتدخلني : المسؤولية الجماعية
من أجل وضع وتقييم االسرتاتيجيات وخمططات العمل مع تكثيف جهود ) والدولية، القطاع اخلاص والشباب

تنسيقالتعاون وال
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:المجموعات المستهدفة ذات األولوية .4

تتوجه االستراتيجية الوطنية للشباب لكل الشباب المغربي، بغض النظر عن النوع أو الوضع السوسيو .47
ومهما يكن من أمر، فإنه رغم أن للشباب . اقتصادي، أو المستوى التعليمي، او العمل أو الموقع

.املغرب العديد من االحتياجات واملصاحل

لذا، يُرتقب ان تعطي االستراتيجية الوطنية للشباب األولوية ألهداف وقطاعات تدخل تُهّم مجموعات .48
وتبعا لذلك، . بعينها  من الشباب، حسب احتياجاتهم، على أساس وضع استراتيجية أولويات الموارد

ستسهم االسرتاتيجية يف تشجيع الفرص والولوج للخدمات لصاحل الشباب املغريب كافة، على أساس أن تركز 
اجلهود على حتسني ظروف عيش الشباب الذين مل يسبق هلم عادة أن استفادوا خدمات املرفق العمومي أو 

. تعون بالعافية والقدرة على اإلنتاجيةاعرتضتهم صعوبات خاصة يف االنتقال إىل مرحلة الرشد وهم يتم

؟من هم الشباب في وضعية اإلقصاء االقتصادي
منهم خارج سوق 50%سنة، يوجد حوالي 29و15الشباب المتراوحة أعمارهم بين من إجمالي.49

تشري اإلحصائيات إىل أن . مليون شاب وشابة4,3الشغل وخارج المنظومة التعليمية، أي ما يعادل 
21%18%من جمموع الشباب هم بدون عمل، و%7

حبكم وضعهم (يوطنون خارج خانة السكان النشيطني ألسباب أخرى % 5ربات بيوت، يف حني أن 
يتضح إذن أن مشاكل اإلدماج االقتصادي ال ترتبط فقط مبعضلة البطالة اليت ). الصحي أو بسبب اإلعاقة

ويزداد الوضع استفحاال عندما ال نأخذ بعني . متثل سوى نسبة ضئيلة من الشباب يف وضعية اإلقصاءال
من الشباب احلاصلني على عمل دون عقدة العمل فيدخلون بذلك يف إطار القطاع 87%االعتبار سوى 

ان فهم وضع وحىت تتسىن االستجابة للمطالب اليت يعرب عنها الشباب، من الضرورة مبك. غري املهيكل
.  الشباب الذي يعاين من خمتلف حاالت الركود االقتصادي
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سنة29و15بين نسبة الشباب حسب النشاط ونسبتهم من مجموع الساكنة النشيطة من الفئة العمرية: 1الرسم 

، البحث حول األسر والشباب باملغرب)2012(البنك الدويل : املصدر

يعتبر الشباب ذوو المستويات التعليمية الدنيا والمنحدرين من العالم القروي وكذا اإلناث من الفئات .50
بشكل عام، ال بد من اإلشارة إىل أن ). 2انظر اخلطاطة (المعنية أكثر من غيرها باإلقصاء االقتصادي 

يعتربون األكثر عرضة ) م الأكملوا طور التعليم االبتدائي أ(الشباب ممن بقي مستواهم التعليمي ضعيفا 
%78من جمموع الشباب العاطل ، و%63وميثلون حوايل . جلميع وضعيات اعم ممارسة أي نشاط مهين

ليمثل باقي العاطلني من فئات أخرى ربات بيوت،92%
ادة من السلك الثاين أو اجلامعي إال نسبة جد باملقابل، ال متثل فئة الشباب احلاصل على الشه. %80نسبة 

ألف من جمموع الشباب العاطل 200ضئيلة من جمموع الشباب بدون عمل، وتشكل هذه الفئة حوايل 
كما أن مشاكل اإلدماج االقتصادي تطرح بشكل اكرب بالوسط القروي، . مليون عاطل4,3الذي يبلغ 

بالفعل، فإن ). كما هو احلال خصوصا بالنسبة للبنات(لبيت خاصة عندما يتعلق األمر بالعطالة ومالزمة ا
مليون عاطل الذين ال يزاولون  أي نشاط من البنات، وأكثر من مليون منهن يقطنون 1,8نسبة كبرية من الـ 

كما أن عددا كبريا من الفتيات الشابات ختلني عن البحث عن عمل، ويشكلن حوايل . بالعامل القروي
ألف من بني املليون ونصف املليون شاب مغريب يف نفس 890وحوايل . بطمن الشباب احمل60%
بشكل مفصل عدد ونسب الشباب بدون عمل حسب مستواهم الدراسي، 3ويوضح امللحق .  الوضعية

.   وانتمائهم اجلغرايف واجلنسي
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)طيتمثيل تخطي(نسبة الشباب العاطل حسب المستوى التعليمي والمحيط الجغرافي : 2الرسم 

)2010-2009(البنك الدويل، البحث حول األسر والشباب باملغرب : املصدر

على الرغم مما . ويتجلى أيضا إقصاء الشباب والشابات القرويات من خالل هشاشتهم االجتماعية.51
مليون فتاة 1,6حتقق يف ميدان الرتبة والتعليم، فإن األمية الزالت تنتصب حجرا كؤودا وجتعل أكثر من 

ألف شاب 500كما يوجد أكثر من . وضعية هشة وبالتايل مقصيات، ومههدات بالسقوط يف الفقريف
وباستثناء الشباب يف وضعية إعاقة، . ألف شاب كانوا ضحية زواج مبكر400يف وضعية إعاقة،  وحوايل 

من الشباب 70%هشة ينحدرون من وسط قروي، وميثلون فأغلب الشباب يف وضعية اجتماعية
تلزم اإلشارة إىل أن هناك حاالت ومتظهرات إقصاء .ارتبطوا بزجيات مبكرة60%فقراء، و75%ي،األم

اجتماعي مل توردها الدراسة، خاصة أطفال الشوارع، والشباب املدمن على املخدرات وكذا الشباب يف 
. صراع مع القانون

توزيع الشباب حسب طبيعة إقصائهم االجتماعي  : 3الرسم 

)2010-2009(البنك الدويل، البحث حول األسر والشباب باملغرب : املصدر
.وبالتايل، ميكن لشاب أن يعاين من وضعية أو جمموعة أوضاع حمفوفة باملخاطر. ال تعترب الفئات املستخدمة يف هذا الرسم البياين حصرية: مالحظة
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تحديدها للفئات المستهدفة على الشفافية وعليه، ينبغي أن تحرص االستراتيجية الوطنية للشباب في .52
جيب أن . لضمان اتخاذ خطوات تهم أساسا الشباب األكثر تعرضا لإلقصاء االقتصادي واالجتماعي

...شوارعبالفتيات الشابات، والشباب املعاق، وأطفال ال

في األخير، واعتبارا للطبيعة المرنة لمرحلة الشباب كمرحلة تتميز باالنتقال السلس بين مرحلتي .53
الطفولة والرشد، فإن استراتيجية الشباب ال بد أن تحمل نفس سمات المرونة لتستجيب لتطلعات 

يف هذا السياق، . )نةس29إلى 15(الشباب التي تنشأ قبل وبعد السن الرسمي لهذه المرحلة العمرية 
من الضروري أن تقدم االسرتاتيجية إجابات تتجاوز حاجات شباب اليوم، لتشمل احلاجات اليت يعرب عنها 

. اولئك الذين ينتقلون سنويا من الطفولة إىل مرحلة الشباب، والذين ميكن أن يعانوا من نفس املشاكل
ليت تطبع مرحلة الطفولة وتأثريها على مرحلة الشباب فالعالقة القوية بني التأثريات السلبية واإلجيابية ا

تستدعي اعتماد سياسات وبرامج تستهدف الشرحية العمرية اليت مل يتجاوز عمرها بعد اخلمسة عشرة ربيعا، 
وفق نفس املنهج، مل يتمكن . بُغية خلق الشروط الضرورية لتطور هذه الشرحية اليت سُتدشِّن مرحلة الشباب

ب املغريب الذين يتجاوز سنهم التسعة وعشرون سنة االنتقال إىل سوق الشغل، ويظلون يف العديد من الشبا
.  وضعية بطالة أو ال نشاط مهين، ويتعني تبعا لذلك إدراجهم ضمن تدابري االسرتاتيجية الوطنية للشباب

:المحاور االستراتيجية واألهداف الخاصة .5

متثل االسرتاتيجية . للشباب أن ينقل المغرب نقلة نوعيةيمكن ِلَوقع االستراتيجية الوطنية المندمجة.54
الوطنية عصارة التوصيات اليت عرب عنها الشباب، فضال عن التوصيات الصادرة عن القطاعني العام واخلاص، 

الوطنية مستلهمة من التجارب احمللية والدولية الرائدة كما أن االسرتاتيجية .
.دف االستجابة ملطالب للشباب إلدماجهم االجتماعي واالقتصادي

، سيتم دعم االستراتيجية الوطنية للشباب بحملة تواصلية 2020لبلوغ رؤيتها التي رسمتها في أفق .55
اقتصادي للشباب -واسعة حول المحاور الخمس التي تعتبر أساسية لتدعيم اإلدماج السوسيو

. )4الرسم (بالمغرب 
. اهتمامه

ع الفعلي املنشود خمتلف املتدخلني والشركاء، على أساس احرتام املبادئ األساسية لالسرتاتيجية، حتقيقا للوق
. على الشباب ومهمة إدماجهم
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:وتستهدف احملاور األربعة األوىل الشباب بشكل مباشر من خالل حتسينها لنوع اخلدمات العامة واخلاصة من خالل
) 2؛)الرتبية ، التكوين، التطوير الذايت، الشغل واملبادرة(تقوية الفرص االقتصادية املتاحة للشباب ) 1

التعليم والتكوين والسياحة (سب الولوج للخدمات األساسية املقدمة للشباب وجودته الرفع من ن
تعزيز املشاركة الفعالة للشباب يف احلياة االجتماعية واملواطنة ويف ) 3؛)والصحة واآلفات االجتماعية

م واملبادئ القي(تعزيز احرتام حقوق اإلنسان ) 4؛)الدين واملواطنة والقيم والسياسة(اختاذ القرارات 
أشكال وطرق وباملقابل، يكتسي احملور اخلامس طابعا متقاطعا ويتأسس على). احملورية لالسرتاتيجية

تمعة خطوطا ُموجِّهة وخارطة طريق ويُرتقب أن تشكل هذه احملاور اخلمسة جم. حكامة االسرتاتيجية
.    العمل احلكومي يف ميدان السياسة املتبعة بشأن الشباب

لالستراتيجية الوطنية المندمجة للشبابالمحاور االستراتيجية: 4الرسم 

َوضعت االستراتيجية الوطنية لكل محور استراتيجي مجموعة من األهداف الخاصة واقترحت تدابير .56
وترمي األهداف اخلاصة إىل جتاوز اإلكراهات اليت مكن التشخيص من رصدها، ومصادر . خاصة أيضا

ولبلوغ كل هدف مت تسطريه، تقرتح تدابري . هشاشة فئة الشباب، واملبادئ األساسية اليت مت حتديدها من قبل
ن تدابري تكميلية ، فضال ع)(2020خاصة يتم حتويلها إىل تدابري ذات أولوية يف أفق 

).2امللحق (2030يف أفق 

الذي يشكل ضمنيا تنفيذا على املستوى القريب 2020- 2015وجاء خمطط العمل اخلاص بالفرتة .  اليسري
متضمنا للتدابري املسطرة وفق أولويات، والقابلة للتنفيذ والتمويل يف ) 6انظر القسم (لالسرتاتيجية الوطنية 

.    حدود املوارد املتوفرة

ومنللشبابالمتاحةاالقتصادیةالفرصمنالرفع
تشغیلھمنَِسب

وتحسیناألساسیةالخدماتإلىالشبابولوجتطویر
الجغرافیةالفوارقوتقلیصخدماتھا

الحیاةفيللشبابالفاعلةالمشاركةتشجیع
.القرارصناعةوفيوالمدنیةاالجتماعیة
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:للتشغيلالرفع من الفرص االقتصادية المتاحة للشباب ومن قابليتهم : المحور األول

57.

الشروط املوضوعية لبلوغ أهداف رفع فرص الشباب يف احلصول على العمل وتسهيل إدماجهم يف احلياة 
لتكوين ليكونا بدورمها قادرتان على االستجابة ولن يتأتى ذلك إال بدعم منظوميت الرتبية وا. االقتصادية

ملتطلبات سوق الشغل، خاصة من خالل إقحام القطاع اخلاص يف التوجيه املهين وتطوير القدرات، ووضع 

:التالية
دعم متابعة الشباب لدراستهم وبنائهم لتصور مهني مستقبلي في سن مبكرة. 1.1

تعميم نظام املدرسة االستدراكية والرتبية غري النظامية بغض النظر عن الرتبية النظامية 1.1.1
ونظام حمو أمية الكبار

نظومة الرتبية وضع خاليا للتوجيه املهين داخل املؤسسات التعليمية للربط بني مكونات م2.1.1
.من النظام املدرسي- أو خترُّجهم–الوطنية وتلك اليت قد يلجأ إليها الشباب عند خروجهم 

ُمالءمة اكتساب الكفاءات مع متطلبات سوق الشغل2.1
إشراك القطاع اخلاص يف إصالح املسار الدراسي للمتعلم لتكييف منظومات الرتبية والتكوين 1.2.1

حاجيات سوق الشغلوالتأهيل املهين مع 
منح الشباب تأهيال أفقي تكميليا ميكنهم من مواكبة التطور الذي يعرفه سوق الشغل 2.2.1

إدخال التكوين حول أصول وآداب املعاملة، واملعلوماتية واللغات ضمن برامج التكوين العمومي (
).   واخلاص
لدراسي الثانوي للتلميذ، والنص إدراج فرتات تدريب من أسبوعني إىل ثالثة خالل املسار ا3.2.1

بالنسبة للطلبة باجلامعات ومبعاهد ومراكز التكوين التأهيلي على إجبارية املرور بفرتة تدريب داخل 
املقاوالت واملؤسسات العمومية واجلماعات احمللية واجلمعيات غري احلكومية، وخلق وسائل حتفيز 

.هلؤالء احملتضنني
باإلعالم والتوجيه والتسجيل وجعل خمتلف الفاعلني يف ميدان التوجيه خلق مرفق عام يعىن 4.2.1

حسب احلاجات اليت توافق متطلبات سوق (أكثر مهنية ملصاحبة التالميذ يف مشاريعهم املهنية 
)أو قطاعات حمددة وواعدة/الشغل، ومهن و

ان مالءمة بني عقلنة توزيع عروض التكوين على اجلهات وفق جناعتها وفعاليتها يف ضم5.2.1
. التكوينات واهلوية اجلغرافية للوحدة الرتابية وتنميتها
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.تطوير البرامج التي تساعد على االنتقال من المدرسة إلى سوق الشغل3.1
جعل الشباب املعوز يف قلب املستفيدين من الربامج اخلاصة بسوق الشغل، وذلك من خالل 1.3.1
عقود التكوين املتناوب، عقود التلقني، عقود (املهين آليات مواكبة اجتماعية لإلدماجوضع

.أو من خالل تكفل الدولة بالتغطية االجتماعية) التخصص املهين
إدخال وحدات التكوين يف تقنيات البحث عن عمل والتحضري لالختبارات الشفهية 2.3.1

.
إىل تشجيع مشاركة الفتيات والنساء الشابات يف الربامج تعميم التدابري اخلاصة الرامية 3.3.1

...اخلاصة بسوق الشغل من قبيل اعتماد توقيت مرن، ودعم النقل، وحضانة لألطفال

.تشجيع الشباب على التشغيل الذاتي والمبادرة الفردية ، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية4.1
الت يف منظومات الرتبية والتكوين والتأهيل لرتويج ثقافة إدراج وحدات حول خلق املقاو 1.4.1

.التشغيل الذايت يف صفوف الشباب وبث روح مبادرة االستثمار الفردية فيهم
تطوير وتعميم بنيات قرب لتقدمي الدعم املندمج للمبادرات الفردية لالستثمار ملختلف فئات 2.4.1

: وذلك من خالل) لق املقاولة، متويل، تدريبإخبار، مصاحبة قبلية وبعدية مواكبة خل(الشباب 
وضع آليات للتواصل وإخبار الشباب بشأن خلق املقاوالت والتعاونيات؛.أ

تأهيل العاملني مبصاحل القرب املخصصة ملصاحبة الشباب خالل مسار خلق املقاوالت او .ب
التعاونيات؛

ت الدعم اليت يقدمها تنمية وتطوير الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، إخضاع خدما.ت
القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية املتخصصة للشباب حاملي املشاريع لنظام 

تعاقدي؛
زيادة قيمة عروض التمويل توسيع دائرة االستفادة منها لتتماشى وحاجات الشباب من .ث

خالل متويالت يف إطار شراكة مع صندوق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسات 
.القروض الصغرى واألبناك والصناديق اجلهوية واحمللية

.وضع آليات دعم خاصة بالشباب املغريب املقيم باخلارج.ج
رصد وإحصاء وتصنيف الشباب العامل يف القطاع غري املنظم، واالعتماد على التدابري اليت 3.4.1

) ومنظمات غري حكوميةمجاعات مسلطات حملية،(تضعها الدولة من أجل تأهيل الفاعلني احملليني 
.ليضطلعوا بدور إخبار وتوجبه الشباب حنو هياكل الدعم املخصصة هلم

اختاذ تدابري تشجيعية للنساء و املعاقني على خلق املقاوالت، خاصة يف الوسطني شبه احلضري 4.4.1
.والقروي
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االرتقاء بالتدابير التنظيمية الخاصة بتأهيل الشباب للتوظيف. 5.1
عقد أول عمل ملدة حمدودة لصاحل احلاصلني على الباكالوريا أو سنتني بعد الباكالوريا خلق 1..15
شهرا بأجر يفوق 24أشهر كمدة تدريب من أجل اإلدماج، وعقود ال تتجاوز كحد أقصى مدة 6(

)أو يساوي احلد األدىن لألجور
يف سوق الشغل2..15

وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية الوطنية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، : المتدخلون
وزارة التشغيل والتكوين المهني، الكونفدرالية العامة للمقاوالت بالمغرب، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، 

وزارة التضامن والمرأة و األسرة والتنمية (لكفاءات، القطب االجتماعي الوكالة الوطنية النعاش الشغل وا
، الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وزارة )االجتماعية، التعاون الوطني، وكالة التنمية االجتماعية

لمدينة، وزارة الداخلية، الصناعة التقليدية، وزارة الفالحة والصيد البحري، وزارة السكنى والتعمير وسياسة ا
التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الجماعات الترابية، الجهات المانحة، والمنظمات غير 

.الحكومية

تطوير ولوج الشباب إلى الخدمات األساسية وتحسين جودتها وتقليص:2المحور  
:الفوارق الجغرافية

58.

وجودة هذه اخلدمات لالستجابة بشكل أفضل الحتياجات الشباب يف ميدان الصحة، والسكن، واألنشطة 
اتيجية الوطنية على قدرة يف هذا السياق، ركزت االسرت . ثقافية وخدمات مرفقية عمومية أخرى- السوسيو

: املصاحل العمومية على ضمان ولوج متكافئ للساكنة احملرومة، ومتحورت حول األهداف اخلاصة التالية
تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية1.2

توفري عروض خدمات صحية و طاقم طيب باجلامعات ومؤسسات الرتبية والتكوين من خالل تأهيل 1.1.2
)حىت يف العامل القروي(رهن إشارة كل مؤسسة املمرضني ووضعهم

2.1.2
وداخل خمتلف املراكز ) قوافل مؤسساتية دورية(حول املخدرات والتدخني والصحة االجنابية والسيدا 

.املخصصة للشباب
ليشمل الشباب غري املتمدرس، ) راميد(احلماية االجتماعية ونظام املساعدة الطبية توسيع التامني و 3.1.2

.خاصة املعوزين منهم وغري احلاصلني على شواهد واملعاقني
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وضع مصاحل استقبال واستماع وإعالم صحي لصاحل الشباب، خاصة الفضاءات الصحية 4.1.2
.اإلعالم واإلرشادللشباب، وتقوية مهارات وقدرات موظفي الصحة يف مهن 

ضمان الولوج العادل لإليواء المدرسي ابتداء من الطور الثانوي 2.2
خلق وترميم وإعادة تأهيل اإلقامات الداخلية ودور الطالب يف املرحلة الثانوية الستقبال وإيواء الشباب 1.2.2

.املعوز عموما، والبنات بالوسط القروي خصوصا
الشباب املعوز والطلبة اجلامعيون والشباب الذي يتابع تكوينه يف معاهد عليا تقدمي دعم مايل ملساعدة2.2.2

.للتكوين التقين على السكن

إعادة تأهيل البنيات السوسيو ثقافية وتسهيل الولوج إلى خدماتها3.2
ومراكز ترميم بنايات املؤسسات ناقصة التجهيز كدور األسرة بالقرى، ودور الشباب، ودور الطالبة، 1.3.2

.وتقدمي بعض فئات الشباب ملسامهات للولوج هلذه اخلدمات... التعاون الوطين، واملراكز الثقافية
تربوية إلشاعة ثقافة جودة عروض اخلدمات -تقوية قدرات األطر الرتبوية واطر بنيات واملراكز السوسيو2.3.2

.الرتبوية والثقافية والرياضية املوجهة لفئة الشباب
.وسائل دعم اإلبداعات الفنية والثقافية للشباب املغريب املقيم باخلارجوضع3.3.2
تشجيع وضع آليات تقاسم مهام تدبري دور ومراكز الشباب واملراكز الثقافية وفق مقاربة تشاركية مع 4.3.2
.الشباب

الثقافةالولوج للخدمات األساسية والنقل والسياحة و /منح الشباب امتيازات تفضيلية للحصول4.2
اليت ختول حلاملها االستفادة من خدمات النقل العمومي واملراكز الثقافية " بطاقة الشاب"إصدار 1.4.2

.واِخلزانات ودور السينما واملتاحف واألنشطة الثقافية والرياضية والرتفيهية بأمثنة تفضيلية
لفئة الشباب، مبا فيهم الشابات حتسني وتوسيع عروض العطل املدرسية والعروض السياحية املوجهة 2.4.2

.والشباب يف وضعية إعاقة مع تشجيع السياحة البيئية
. وضع أنظمة حتفيزية لتشجيع سياحة اهلوية لدى الشباب املغريب املقيم باخلارج3.4.2

تقوية الخدمات العمومية الهادفة إلى تقليص السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. 5.2
ة واالستماع الدائم واملتنقل لتفادي السلوكيات احملفوفة باملخاطر اليت تصدر حمليا عن وضع وسائل اليقظ1.5.2
.الشباب
.تكثيف برامج حمو االمية يف صفوف الشباب2.5.2
استهداف الشباب يف احلمالت التوعوية واإلعالمية للتحسيس مبخاطر الطريق وضرورة احرتام قانون 3.5.2

.   السري
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وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصحة، وزارة التربية الوطنية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : المتدخلون
وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية (وتكوين األطر، وزارة التشغيل والتكوين المهني، القطب االجتماعي 

الداخلية، الوزارة الكلفة بالجالية المغربية المقيمة ، وزارة )االجتماعية، التعاون الوطني، وكالة التنمية االجتماعية
بالخارج، وزارة النقل والتجهيز، وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، وزارة الثقافة، المبادرة الوطنية للتنمية 

.البشرية، الجهات المانحة، الجمعيات غير الحكومية

ياة االجتماعية والمدنية وفي تشجيع المشاركة الفاعلة للشباب في الح:3المحور 
:صناعة القرار

انسجاما مع اخلطوط التوجيهية للدستور اجلديد، يعترب تعميم مشاركة الشباب يف اختاذ القرار والتنمية .59

اجلمعوية أمرا أساسيا، على اعتبار أن املشاركة املواطنة والسياسية للشباب وإشراكهم يف اختاذ القرار ميكن 

االعتباري من تقوية قيم والءهم للوطن وانتمائهم وحيثهم على 
:بلوغ األهداف اخلاصة التالية

ترسيخ قيم المواطنة واالنتماء لدى الشباب. 1.3
إحداث برامج تربوية حول القيم التقليدية والدينية للتسامح محاية للشباب من أي استغالل أو 1.1.3

محالت تواصل وحتسيس لتحذير البنات الصغريات من خماطر الزواج املبكرإطالق2.1.3
وضع آليات متنوعة لتأهيل الشابات يف جمال التخطيط العائلي السليم3.1.3
4.1.3

منصوص عليه يف قانون األسرة 

تقوية المشاركة  الجمعوية المواطنة للشباب2.3
لدعم العمل قيم التطوع وتقوية وتطوير مشاركة الشباب " مصلحة وطنية للشباب املتطوع"إنشاء 1.2.3

يف احلياة احمللية
تبسيط مساطر تأسيس اجلمعيات والبنيات ذات الصلة خاصة على مستوى اجلهات املهمشة 2.2.3

واملناطق القروية
إحداث آليات التنسيق بني اجلمعيات والقطاعني العمومي واخلاص لتقدمي خدمات للشباب3.2.3
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تقوية الكفاءات الجمعوية للشباب3.3
وضع وحدات للتكوين وبرامج ملواكبة وحتسيس وتأهيل اجلمعيات الشبابية1.3.3
بالرتاب الوطين ومجعيات الشباب املغاربة تبسيط أشكال التنسيق بني اجلمعيات الشبابية الكائنة 2.3.3

.املقيمني باخلارج، خاصة بالنسبة للجمعيات اليت تنشط يف احمليط القروي
إشراك الشباب في صنع القرارات التي تتخذ في إطار السياسات العمومية بشأنه وفي الحكامة المحلية4.3

جلان متثيلية للشباب املغريب املقيم باخلارج تعزيز ودعم خلق جمالس حملية وإقليمية وجهوية وكذا 1.4.3
.

دعم إحداث املنتدى الوطين للجمعيات غري احلكومية املهتمة بالشباب، مبا فيها الشباب املغريب 2.4.3
.الرمسي مع فاعلي احلقل السياسي الوطيناملقيم باخلارج، ومأسسة آليات التشاور الرمسي وغري 

وضع آليات إشراك اهلياكل الشبابية يف تنفيذ وتتبع3.4.3
. املغريب املقيم باخلارج

تشجيع المشاركة السياسية للشباب5.3
املشاركة السياسية  دعم احلمالت التحسيسية واإلخبارية اليت تدعوا الشباب ذكورا وإناثا إىل1.5.3

.كناخبني او كمنتخبني او كمالحظني

2.5.3
رهانات املشاركة السياسية

للعلماء، وزارة التربية وزارة الشباب والرياضة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الرابطة المحمدية : المتدخلون
الوطنية، وزارة العدل والحريات، وزارة الصحة، الوزارة الكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الجماعات 
الترابية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، األحزاب السياسية، 

.، الجهات المانحة، الجمعيات غير الحكوميةوسائل اإلعالم

:تعزيز احترام حقوق اإلنسان :  4المحور 
قدرات الشباب ذكورا وإناثا على إشاعة ثقافة حقوق اإلنسان وحرية التعبري يف حدود ممارسة تعترب اآلن.60

احلريات الفردية واجلماعية أولوية وطنية، على أن يكون اهلدف العام هو تعميم املعرفة حبقوق اإلنسان كما 
:رسخها الدستور اجلديد، يف أفق البحث عن بلوغ األهداف اخلاصة التالية

تشجيع  التعريف بحقوق اإلنسان 1.4
إدراج املقاربة احلقوقية اخلاصة حبقوق اإلنسان يف مسار سرية الشباب1.1.4
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النص على إجبارية اإلملام بأجبديات حقوق اإلنسان كشرط لولوج بعض املناصب ذات الصلة 2.1.4
)باألساتذة، املؤطرين، وبعض مستخدمي اجلهات اليت تقدم خدمات القر (بالشباب 

سن تدابري حلماية حقوق اإلنسان، خاصة الشق املتعلق منها باحلقوق الثقافية واللغوية جليلني األول 3.1.4
والثاين من املغاربة املقيمني باخلارج 

وضع إطار قانوني ومؤسساتي لحماية حرية التعبير واستنكار انتهاكات حقوق االنسان2.4
سن قانون حيصن حق الشباب يف التعبري احلر يف وسائل ومنتديات التواصل االجتماعي ووسائط 1.2.4

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، يف احرتام تام للمعاهدات الدولية ذات الصلة 
تسهيل ودعم الولوج إىل احملاكم لفائدة الفتيات والشباب يف وضعية إعاقة للتعبري لتبليغ مجيع أشكال 2.2.4

.تعسف والتمييزال

وزارة الشباب والرياضة، اللجنة بين وزارية لحقوق اإلنسان، المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وزارة : المتدخلون
التربية الوطنية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، القطب االجتماعي، الوزارة المكلفة بالجالية 

.وزارة العدل والحريات، وزارة الداخلية، الجمعيات الغير حكوميةالمغربية المقيمة بالخارج، 

تقوية المقتضيات المؤسساتية المتعلقة بالتواصل واإلعالم والتقييم : 5المحور 
:والحكامة 

بغض النظر عن املقتضيات اليت تستهدف بشكل مباشر فئة الشباب، فاألمر هاهنا يتعلق بوضع إطار سهل .61
وعليه، فانسجاما مع مبادئ التدبري . مستقبلية ملختلف السياسات والربامج العمومية واخلاصةيتيح دعم بلورة 

وحىت يتأتى ذلك، .  ة واملستقبليةالولوج إليه، وتشجيع ثقافة الشفافية يف تنفيذ وتقييم السياسات والربامج احلالي
:البد من بلوغ األهداف اخلاصة  اليت سنعرض إليها أدناه

خلق وسائط جديدة للتواصل واإلعالم. 1.5
وضع اسرتاتيجية تواصلية حول االسرتاتيجية الوطنية املندجمة للشباب عن طريق تنظيم محلة الستبدال 1.1.5

والبحث عن اخنراط باقي صناع القرار يف االسرتاتيجية الوطنية املندجمة سلم األولويات القطاعية القائم، 
.للشباب وتعبئة موارد جديدة

األحياء اهلامشية، العامل القروي، واملناطق (تنظيم قوافل لإلخبار والتوجيه لصاحل املواقع املهمشة 2.1.5
.مع مراعاة إشراك كل الفاعلني املعنيني) شبه احلضرية
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إعادة التفكير في أنماط استقبال الشباب والتواصل معهم وتوجيههم.2.5
خلق مرفق وطين عمومي الستقبال وإخبار وتوجيه الشباب،  يعهد إليه بتحديد احملاور الكربى 1.2.5

للتوجيه واالضطالع مبهام التنشيط وعقد شراكات مع جمموع الفاعلني الرتبويني واالجتماعيني 
تصادينيواجلمعويني واالق

االرتقاء مبهنية الفاعلني املكلفني باالستقبال واإلخبار من خالل لقاءات وبرامج تكوينية تؤهل 2.2.5
.هؤالء ليكونوا مرشدين وموجهني للشباب

تشجيع التنسيق وتناغم التدخالت لصالح الشباب3.5
حول الشباب، ضمانا هيئة عمومية لتنسيق وضع وتنسيق السياسة املتبعة /إحداث مؤسسة1.3.5

.الندماج فعال هلذه السياسة يف النسق السياسي الوطين
تشجيع مقاربة التنمية الرتابية التشاورية لتحديد األولويات، وتنسيق ترشيد الوسائل واملوارد 2.3.5

.والتدابري اليت مت اختاذها ترابيا لصاحل الشباب
.تلف املتدخلني يف قطاع الشبابحتديد وتوضيح املسؤوليات والصالحيات بني خم3.3.5
تطوير الرتسانة القانونية وإحداث إطار قانوين ومؤسسايت لتأطري أنشطة ومبادرات الشباب 4.3.5

).قانون حول الشباب يشمل أيضا الشباب املغريب املقيم باخلارج(

تطوير قاعدة بيانات حول الشباب وتقوية أدوات الحكامة4.5
خاصة بالشباب يف البحوث الوطنية الدورية، ونشر نتائج البحث حىت يتسىن إدخال وحدة1.4.5

.بالدرس والتحليل
قيام بدراسات إنتاج إصدارات تُعىن جبميع املناحي اليت ختص الشباب املغريب املقيم باخلارج، وال2.4.5

.علمية وإحصائية للشباب املغريب املقيم باخلارج لتحسني ظروف عيشه
أطفال الشوارع، األحداث اجلاحنون، ( إصدار تقرير دوري حول الشباب املعرضني للخطر 3.4.5

...).استهالك املخدرات، املصابون بداء فقدان املناعة املكتسبة

السياسات والبرامج الخاصة بالشبابتحسين أدوات تتبع وتقييم 5.5
وضع آليات لتقييم وقع تنفيذ وتوسيع الربامج العمومية اخلاصة بالشباب على املستوى الوطين 1.5.5
.والرتايب
ضمان مشاركة الفاعلني يف تتبع كل تدابري االسرتاتيجية الوطنية للشباب وتقييمها بشكل 2.5.5

.   ى جتارب دولية حديثة ُمماثلةتفاعلي على املوقع االنرتنت قياسا عل
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وزارة الشباب والرياضة، وزارة االتصال، الوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالشؤون العامة : المتدخلون
والحكامة، المندوبية السامية للتخطيط، المرصد الوطني للتنمية البشرية، وزارات اخرى، الجماعات الترابية، 

والمكاتب الشريكة في االستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، الجهات المانحة، الجمعيات الغير الوكاالت 
.حكومية

:آليات التنسيق والتنفيذ .6

:مسؤوليات التنفيذ 
يستقي تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للشباب فعاليته من إحداث هيئة حكومية تسهر على التنسيق بني .62

يف هذا الصدد، يقرتح إحداث . مي االسرتاتيجية الوطنية املندجمة للشبابالوزاري لبلورة أهداف ومرا
.وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالشباب

:آليات التنفيذ 
وعليه، . تصادق الحكومة على االستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب وتسهر على تنفيذها.63

يسهر كل عضو من اعضاء احلكومة، كل يف جمال اختصاصه القطاعي، على تطبيق مقتضيات 

. هليئة يعهد إليها بقيادة االسرتاتيجية

ويلتئم مسؤولو كل الوزارات . الوزاري-لتتبع والتنسيق بينتقوم لجنة وزارية مختلطة للشباب با.64
ختصصي وتتبع تنفيذ -املختصة فصليا مرة يف إطار اللجنة املذكورة ضمانا للتعاون القطاعي بني

ميكن للجنة اختاذ القرارات بناء على تقارير حول وضعية تقدم التنفيذ اليت . االسرتاتيجية وخطة العمل
عن التنفيذ    يعدها اجلهاز املسؤول 

يف هذا . تناط مسؤولية تنفيذ االستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب بالهيئة التي سيتم إحداثها.65

صل لتعميم الوثائق على كل مؤسسات الدولة كما يتعني أن يتخذ كل املبادرات اليت يفرضها التوا. للشباب

: مسؤوال عنكما سيكون .املدين والشباب املعين نفسه

 القيام  بعمليات التحيني الدورية والتقارير السنوية حول التقدم احلاصل يف االسرتاتيجية
الوزارية للشباب؛-وخطة العمل لعرضها على اللجنة بني
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توصيات للحكومة لرفه تلك التحديات؛االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي، وتقدمي



.

الجمعوي أن يكون أداة لليقظة وتتبع وضعية الشباب وينتظر من المجلس االستشاري للشباب والعمل .66
:والعمل الجمعويين وأن يحقق انتظارات الشباب وذلك من خالل دأبه على

oتوسيع وتعميم مشاركة الشباب يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية لبلدنا؛
oود العون ألولئك مساعدة الشباب على االندماج يف احلياة العملية واجلمعوية، وتقدمي ي

الذين جيدون صعوبة يف التكيف مع حميطهم الدراسي أو االجتماعي او املهين؛  
o تسهيل ولوج الشباب للثقافة والعلوم والتكنولوجيا والتفتح الفين و الرياضي والرتفيهي، مع

o

.املعنية

بالعودة إلى االختصاصات الممنوحة للمجلس في َمَتن الوثيقة الدستورية، نلفي أنه يُعهد .67
بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه المسائل "للمجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي 

يهم مباشرة النهوض بأوضاع وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي

ال عم عن ".  املواطنة واملسؤولية
 .

. مدى مطابقتها لألهداف العامة واخلاصة لالسرتاتيجية املندجمة للشباب
شباب لتسهيل تنزيل خمطط العمل شراكات وشبكات بني اهلياكل اإلطارات اجلمعوية اليت تعىن بال

. امليداين لالسرتاتيجية الوطنية املندجمة للشباب

ة ــذ االستراتيجيـــدا في تنفيـــي دورا رائــع المدنــب المجتمـــه، يلعـــه ومكنوناتـــبتنوع مكونات.68
ر ــة على التدبيـــزة املشرفـــع لألجهــع املدين أن يرفـــة المندمجة للشبابــــــــالوطني

ذ ــوما، وأن ينخرط يف تنفيــن عمـــاب، وللمواطنيـــادي لالسرتاتيجية االنشغاالت اليومية للشبـــالري
االسرتاتيجية من خالل أخذ املبادرة أو من خالل البحث عن مصادر متويل الربامج واملشاريع اليت 
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كما تعلق . يق هدف أو العديد من أهداف االسرتاتيجيةم مباشرة او بشكل غري مباشر يف حتقــتسه
فمن تلقاء أنفسهم او من خالل : على احلركات واجلمعيات الشبابية آمال كبرية لتنفيذ االسرتاتيجية

اجهة بني البيئة اليت سيتم إحداثها إلدارة االسرتاتيجية والشباب الذي ينشط احملرك وتقدم االستشارة والو 
.يف إطار مجعوي أو خارجه

حقق . البد أيضا من أخذ انشغاالت الشباب بعين االعتبار في ميزانية وبرامج الجماعات المحلية.69
داد املخططات املغرب خطوات جبارة يف ميدان الالمركزية، وصارت اجلماعات الرتابية تقوم بإع

وكذا املبادرات احمللية للتنمية البشرية يف إطار املبادرة ) من امليثاق اجلماعي36الفصل (اجلماعية للتنمية 
وعليه، فإن اجلماعات احمللية . وهكذا، ينبغي وضع املكون الشبايب يف احلسبان. الوطنية للتنمية البشرية

مدعوة بدورها إىل إشراك الشباب أنفسهم يف خال
  .

كشريك استراتيجي في مجال اإلدماج االقتصادي للشباب، ينبغي إشراك القطاع الخاص .70
تعترب . واالستعانة به لتحقيق األهداف المسطرة في االستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب

نفدرالية العامة ملقاوالت املغرب وباقي اجلمعيات املهنية والقطاعية مطالبة باخنراط ترايب أكرب، الكو 
وميكن أن تتم مبادرات القطاع اخلاص يف ميدان النهوض بالشباب بشراكة مع جهاز تنسيق سياسات 

.الشباب

االستراتيجية الوطنية يتطلب تحقيق عدد من المحاور االستراتيجية والتدابير التي يفرضها تنفيذ .71
فاالسرتاتيجية الوطنية املندجمة للشباب . المندمجة للشباب تعبئة موارد بشرية ومادية ومالية مهمة

عمل سّياديٌّ يُلزم بالدرجة األوىل رئاسة احلكومة، وحيتم عليها ختصيص االعتمادات املالية الالزمة 
هذه االسرتاتيجية من دعم اجلماعات الرتابية، بدورها، تستفيد احلكومة بدورها يف حتقيق . إلجنازها

لذلك، حتتاج . أجهزة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وباقي الربامج القطاعية والشراكات التقنية واملالية

.  ني االقتصاديني واجلهات املرتبطة باتفاقيات شراكة ثنائية أو متعددة األطرافوالدويل، والفاعل
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:خطــة العـمـل الميــــداني .7

ُد هذا المخطط . َصاَحبت خطة العمل الميداني االستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب.72 وُيحدِّ
. عددا من التدابير العملية وطرق التنفيذ2030و2015الذي يُغطي الفترة الممتدة بين 

تضمَّن كل حمور من حماور االسرتاتيجية اليت ورد احلديث عنها ُمسهبا أهدافا خاصة وتدابري عملية 
.  يرتبط كل منها مبؤشرات للتأكد من حتقيقها

:فمخطط العمل امليداين ينبثق عن االسرتاتيجية الوطنية املندجمة للشباب، ويعتمد على
حتديد التدابري العملية لكل حمور ولكل هدف خاص؛
النتائج املنتظرة؛
 ؛)او وسائل التحقق(املؤشرات
 املنطلقات واألهداف؛
أجندة املنجزات؛
 املسؤوليات؛
امليزانية.

عند بلوغ المخطط العمل الميداني السقف الزمني الذي حدد له، يتم إعداد مخطط عمل .73
تتوكأ على ما تحقق لتكريس ما تحقق وضمان استمرارية تنفيذ ميداني متجدد كدعامة

بذلك، سيأخذ املخطط الثاين للعمل امليداين التطورات . االستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب
. اجلديدة اليت تطرأ على السياق السوسيو اقتصادي والسياسي، السلم اجلديد لرتتيب األولويات

:والتقـــــــــييم التتــبع 

لم يكن من المكن الحديث عن تتبع تنفيذ االستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب دون وضع .74
آليات التتبع والتقييم لتمكين الدولة والمجتمع المدني والشركاء والشباب أنفسهم من قياس 

وختضع . معهاَوْقِع السياسات والبرامج التي تم انتهاجها وانسجامها األنشطة القطاعية 
فالتقييم الداخلي : االسرتاتيجية الوطنية املندجمة للشباب بشكل دوري لتقييم داخلي وآخر خارجي

، أما 2030- 2015احملددة للمخطط العملي امليداين 
.  ويات وبشكل متزامنالتقييم الداخلي والتتبع فهما مساران متالزمان ويتمان سنويا على عدة مست
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ويرتقب أن تتوزع آليات تتبع وتقييم االسرتاتيجية الوطنية املندجمة للشباب بني آلية استشارية مع 
يقدم الفريق املكلف بالتنفيذ تقريرا حول تقدم تنفيذ كل التدابري واقرتاح . الشباب وهيئة خاصة للتقييم

ارة الرأي العام قصد االطالع على مضامينه، مما وهذا التقرير سيوضع رهن إش. التصويبات والتقوميات

.والربامج اليت أطلقت لفائدة الشباب

وسيكون باإلمكان قياس تطور تنفيذ االستراتيجية انطالقا من مجموعة من المؤشرات حول .75
وسيتم تعقب . ، ارتباطا باألهداف التي خطتها االستراتيجية والقطاعات ذات األولويةالتنفيذ

وتتمحور . تقدم التنفيذ بشكل منتظم باستعمال نتائج التصميم اإلطار اخلاص بكل حمور اسرتاتيجي
ل فئة أوىل من املؤشرات حتي): 2اجلدول (املؤشرات الرئيسية إلطار النتائج حول فئتني من املؤشرات 

اليت اقرتحتها االسرتاتيجية الوطنية املندجمة للشباب؛ مث فئة على النتائج املرتبطة مباشرة بتنفيذ التدابري
. ثانية من املؤشرات حتيل على النتائج النهائية لتنفيذ االسرتاتيجية قياسا على وضعية الشباب باململكة

ويبقى الوصول هلذه املؤشرات رهينا أيضا بالظروف اخلارجية، ويقتضي تنفيذا حمكما للسياسات 
وسيتم توضيح النتائج الرئيسية واملؤشرات ضمن خمطط العمل . ف الوزارات القطاعيةوالربامج من طر 

.امليداين
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2الجـــــــــــــــــــدول 

)حسب الفـــئات(ملخـــص أولي للمؤشـــــــــرات الرئيســــية 
النتائج النهائية المرتبطة بوضعية الشباب: الفئة الثانية النتائج المباشرة التي تدعمها االستراتيجية الوطنية: األولىالفئة 

الرفع من الفرص االقتصادية المتاحة للشباب ومن ِنَسب تشغيلهم: المحور األول
  يف صفوف الشباب) البطالة واإلحباط(نسبة البطالة املوسعة
 نسبة املشاركة التسوية يف القوى العاملة
نسبة العمل غري النظامي

 املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خمطط املغرب (ريادة األعمال لعدد الشباب الذين استفادوا من دعم
...)االخضر

نسبة مشاركة الفتيات الشابات يف الربامج العملية لسوق الشغل
نسبة مشاركة  الشباب املعوز يف الربامج العملية لسوق الشغل
ملقاولة خالل السلكني الثانوي واجلامعينسبة الشباب الذين قاموا بتدريبات با
نسبة املشغلني الذين عربوا عن افتقاد الشباب للمهارات الشخصية وملعرفة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال

تطوير ولوج الشباب إلى الخدمات األساسية وتحسين خدماتها وتقليص الفوارق الجغرافية: 2المحور 
 وضعية تشرد، اجلنوح، استهالك (عرضة للمخاطر نسبة الشباب يف وضعية جتعلهم

...)املخدرات، اإلصابة بداء فقدان املناعة املكتسبة
عدد الشباب الذين استفادوا من التغطية الصحية واحلماية االجتماعية
معدل الرتدد على دور الشباب
 مبا (والتنمية االجتماعية عدد الشباب املستفيدين من خدمات القرب اليت تقدمها وزارة الشباب والرياضة

)فيها خدمات التعاون الوطين
نسبة عدد جور ومراكز الشباب اليت ُتدار وفق مقاربة تشاركية مع الشباب
الدور القروية للعائلة، دور الشباب، مآوي (ثقافية اليت متت إعادة تأهيلها -عدد التجهيزات السوسيو

...)يةالنساء، مراكز التعاون الوطين، املراكز الثقاف
تعزيز المشاركة الفاعلة للشباب في الحياة االجتماعية والمواطنة واتخاذ القرار: 3المحور 

 نسبة الشباب الذي ينشط يف اجلمعيات ومجعيات التالميذ والطلبة او مبنظمات
...)االندية(مواطنة 

حملي/نسبة الشباب الذين سبقوا هلم ان شاركوا يف عمل تطوعي
الشباب يف االستحقاقات االنتخابيةنسبة مشاركة


 عدد املستفيدين سنويا من املصلحة الوطنية للتطوع
 العمليِّني ) مجاعيني إقليميني أو جهويني(عدد املستشارين الرتابيني الشباب

احترام حقوق اإلنسانتعزيز :  4المحور 
 نسبة الشباب الذين يعتربون ان حقوقهم مصانة
نسبة الشباب الذين يعتربون ان حريتهم يف التعبري حممية بالقدر الكايف


  عدد التكوينات املخصصة لألطر الكلفة بالشباب يف ميدان حقوق اإلنسان

تقوية المقتضيات المؤسساتية المتعلقة بالتواصل واإلعالم والتقييم والحكامة: 5المحور 
نسبة الشباب الذين عربوا عن ثقتهم يف املؤسسات العمومية إجراء حبوث دورية حول األسر والشباب

 البحوث على االنرتنيتتقاسم معطيات
عدد اآلراء اخلارجية املستقلة اليت قيمت الربامج العمومية املوجهة للشباب
 املصادقة على قانون حول الشباب

:المخاطر وسبل التخفيف منها 
ُخييم إحساس عام بالتوجس يف صفوف . عدم كفاية االلتزام االستراتيجي واإلرادة السياسية.76

الشباب حول صدق إرادة وقدرة احلكومات املتتالية على االخنراط امللتزم يف مقاربة اسرتاتيجية 
ختلي حكومة عن االسرتاتيجية اليت تبنتها احلكومة التخوف من منبع التوجس يكمن يف . لإلصالح

جية كليا، فإن غياب اإلرادة السياسية يف تنفيذه وحىت وإن مل يتم التخلي عن االسرتاتي. اليت سبقتها
كما أن هذا التوجس يبقى قائما يف حالة غياب االخنراط . يقوم عامال يف تناسيها ومن مث إقبارها

وحتت طائلة الضغط والرغبة يف إظهار نتائج أداء حكومي ناجز، تروم . الفعلي للفاعلني املعنيني
مر الذي ميكن أن ينحو باالسرتاتيجية يف منحى غري ذاك ، وهو األ"كسب سريع"احلكومات حتقيق 
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فإذا كان حتيني وتغيري . الوارد ف التوصيات الصادرة عن التوقعات املستقبلية بعيدة املدى لالسرتاتيجية
االسرتاتيجية يدخل ضمن اختصاصات احلكومة، فإن التخلي عن  االسرتاتيجية الوطنية املندجمة 

يل يهدد بتعميق عجز وإفالس السياسات الشبابية وبالتايل تكريس للشباب دون تعويضها ببد
وعليه، فإن وضع إطار تشريعي للنهوض بالشباب . اإلشكاليات االقتصادية واالجتماعية للشباب

ذا إعداد ميثاق وطين حول الشباب ملزم لألحزاب السياسية وشرعيته وشفافيته واستقالليته، وك

.باإلصالح الذي دشنته االسرتاتيجية الوطنية املندجمة باملغرب

بشكل عام، هناك توافق  .بير المقترحةوالنزاعات السياسية القائمة بخصوص بعض التداالضغوط .77
إال أن خطر عرقلة . كبري بني الفاعلني املعنيني حول االسرتاتيجية ككل، وحماورها وخطوطها املوجهة

بعض التدابري العملية املقرتحة يظل قائما إذا انتهج خمتلف الفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني 
ال بالتنازع الذي قد يشُجر بني خمتلف الوزارات على . مقاربات خمتلفة

مستوى حتمل بعض التدابري بسبب تغليب منطق املصاحل القطاعية الصرفة على اهلدف الشمويل 
فاملسار . الذي تضعه املقاربة املندجمة نصب أعينها حىت يُفيد الشباب من نسق خدمات الدولة

لوطنية املندجمة للشباب يقوم على تبين مقاربة ترابية تضع الذي ينبغي انتهاجه لتنفيذ االسرتاتيجية ا
الشباب يف قلب التنمية الرتابية لتقطع مع مقاربة الُبين، وبالتايل حتقق التنزيل امليداين على سنوات 
للتدابري املتضمنة يف االسرتاتيجية الوطنية إلدماج الشباب وفق التقائية وبرجمة حتدد فيها حدود 

.ت، وطرق التنفيذ والوسائل اليت ينبغي توظيفهاوأشكال التدخال

ميكن لإلرادة السياسية املرتددة أن تنعكس على توفري املوارد املالية واملادية . اإلكراهات المالية.78
الالزمة اليت تكفل لالسرتاتيجية الوطنية املندجمة للشباب وملخطط العمل امليداين سبل التنفيذ 

يا يف  تنمية وتنفيذ االسرتاتيجية، فإن احلكومة مسؤولة من خالل باعتباره طرفا رئيس. والتحقق
فكل وزارة معنية جيب ان . 

اف بأولويات واضحة وبتتبع صارم لشرح جدوى ختصيص وصرف االعتمادات املالية اليت عمل شف
يف نفس الوقت، . خصصتها جهات وطنية أو دولية لتمويل االسرتاتيجية الوطنية املندجمة للشباب

. ة إمكانية احلصول على التمويل اخلارجيُوثوقي
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إن الوسائل املعتمدة للتنفيذ تشكل ضمانة للتنزيل السليم لالسرتاتيجية .ضعف قدرات وسائل التنفيذ.79
إال أن عدم كفاية وسائل العمل وخاصة املوارد البشرية ذات التأهيل العايل والطاقم . وملخططها العملي

خمتلف الفاعلني متلكويظل بذلك . لنجاح تنفيذ االسرتاتيجية
لالسرتاتيجية الوطنية املندجمة للشباب أحد أبرز مقومات جناح تنزيلها العملي، ويستدعي تبعا لذلك 

وإذا كانت بعض التدابري ال خترج . تنظيم محلة تواصلية وإخبارية فور مصادقة احلكومة على االسرتاتيجية
تبعة ووجبت فقط تقويتها، فإن هناك تدابري جديدة حتتاج إىل مقاربة تكوينية عملية، خاصة عن تدابري م

ويبقى الدعم . القطاعية، ووسائل التخطيط والربجمة وكذا تعزيز املقاربة التشاركية-يف جمال املشاورات بني
.ويات التدخلالتقين، خاصة ذاك الذي تقدمه مؤسسات دولية، أمرا حمبذا يف هذا املستوى من مست

إن عدد الشباب اهلام يف الوسطني القروي واحلضري .إغفال أخذ مسلسل الالمركزية بعين االعتبار.80
لذا، من الضروري أن تتمحور االسرتاتيجية الوطنية . جيعل منه فاعال رئيسيا يف مبادرات التنمية احمللية

املندجمة للشباب حول خمتلف املستويات الرتابية لتلتقي بقوة مع السياسات واالستثمارات على مستوى 
بالتايل تبلغ أهدافها نسب تغطية أكرب ومستوى تقدمي خدمات قرب للشباب اإلقليم او اجلماعة، و 

2013فيمكن مثال للقانون حول اجلهوية الذي يرتقب ان تتم املصادقة عليه يف غضون سنة .  أفضل
كما أن التنزيل العملي السليم . 

يجية الوطنية املندجمة للشباب جيب ان يعتمد على الربامج  الوطنية الكربى احلالية، كاملبادرة لالسرتات
لذلك، ميكن القول بان تعضيد التدابري املتخذة يف إطار ...الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج التأهيل القروي

ميدان الالمركزية وعدم الرتكيز قد االسرتاتيجية الوطنية املندجمة للشباب بالربامج القائمة، ورديفها يف 
. تشكل إسهاما يف حتسني جودة خدمات القرب املقدمة للشباب، خاصة يف مناطق املغرب العميق

من نافلة القول التذكري بغياب التتبع املستمر لتطور سري املشاريع واملخططات . غياب التتبع والتقييم.81
يستتبعه من استحالة تبنيُّ الفرق بني التدابري الناجحة االسرتاتيجية باالعتماد على مؤشرات دقيقة وما

وتلك اليت مل حتقق الغايات املسطرة هلا، وبالتايل يعيق غياب التتبع إمكانية اختاذ تدابري تصحيحية تكفل 
وتزداد خماطر هذا املؤشر عندما ال حتدد املسؤوليات بدقة بني عدد مهم . لالسرتاتيجية كلها تنزيال سليما

ولتدارك مصدر التهديد هذا، ينبغي وضع مصفوفات . فاعلني حىت تتسىن مساءلة املسؤول منهممن ال
كما أن . 

تبع التدابري املتخذة مشاركة مجيع الوزارات املعنية والتئامها للعمل يف إطار فريق للتنفيذ سيسهل ال حمالة ت
.من طرف الفريق احلكومي ككل

وامتداداته الرتابية يف ضمان التتبع اآلين لتنفيذ التدابري املتخذة يف إطار االسرتاتيجية الوطنية املندجمة 
. للشباب وتقييمه بشكل دوري
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:قبلةمالخــــطوات ال.8

المســــــؤولون اآلجـــــــــــال األنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطة الخطــــــوات المقبلة

السيد الوزير 2014 تقديم المشروع
عرض الورقة على موافقة 

السيد رئيس الحكومة

وزارة الشباب والرياضة 2014
الوطنية المندمجة للشباب مع لإلستراتيجيةتقاسم الصيغة النهائية 

الشباب واألطراف المتدخلة

وضع االستراتيجية الوطنية المندمجة 
للشباب على االنترنت 
من أجل االستشارات

البنك الدولي ووزارة 
الشباب والرياضة

2014

o وضع مخطط عمل وتحديد الخطوات حسب األهداف الخاصة
والتدابير المقررة

o المعنيونجلسات عمل مع الشركاء
o  2020-2015لعمل ااقتراح التقديرات المالية لمخطط ; 2020-

2030

وضع مخطط عمل وتقدير االعتمادات 
المالية

البنك الدولي ووزارة 
الشباب والرياضة

2014

oوضع:
البرمجة متعددة السنوات القطاعية؛-
والبرمجة الشاملة متعددة السنوات-

o تنفيذ االستراتيجية الوطنية المندمجة وضع معايير الفعالية وطرق تتبع
للشباب

oتصميم طرق تتبع التنفيذ المالي لالستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب

برمجة االعتمادات المالية

الحكومة 2014
oعرض االستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب على نظر الحكومة
oالبرلمانعرض االستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب على أنظار

عرض االستراتيجية الوطنية المندمجة 
للشباب على موافقة المجلس 

الحكومي

السيد رئيس الحكومة
oإحداث الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشباب
oوزارية لالستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب-إحداث لجان بين
o يإحداث المجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعو

وضع آليات تنسيق وتنزيل 
االستراتيجية الوطنية المندمجة 

للشباب

وزارة الشباب والرياضة 2014
إحداث المجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي مع تنسيق 

األطراف المتدخلة
وضع بنيات لليقظة وتتبع وضعية 

الشباب والعمل الجمعوي

السيد رئيس الحكومة
ممثلي المنظمات السوسيوثقافية الشبابية بما فيهم-تقديم األعضاء 

من أجل تعيينهم رسميا-والشباب وممثلي الهيئات المماثلة

إقرار المجلس االستشاري للشباب 
والعمل الجمعوي
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قــــمالح
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:عناصر التشخيص حول الشباب : 1الملحق 

:التربيــــــــــة
2011و2010خلصت الدراسات والمشاورات التي أنجزتها وزارة الشباب والرياضة في سنتي .1

معظم الشباب يقر بأن التعليم . 15إلى تشكل تصورات دقيقة لدى الشباب بشأن السياسات التعليمية
العمومي اجليد سبيل النجاح األوحد، وهو موقف يربر قساوة األحكام اليت يطلقها الشباب على نظام التعليمي

وأساتذته الذين يشتغلون يف ظروف موسومة بعدم كفاية الوسائل والشروط املادية للتحصيل، خاصة فيما يتعلق 

حفيز يف صفوف هيئة التدريس، وقلة فرص مالءمة عروض التكوين ملتطلبات سوق الشغل، وقلة عناصر الت
بالنسبة التمرن املبكر يف القطاع اخلاص أثناء مرحليت التعليم الثانوي والعايل، وغياب سبل أخرى للتعلم 

خبصوص هذه . 16للشباب الذي انقطعوا مبكرا عن الدراسة وتعذر عليهم استئنافها في النظام التعليمي
فمن ": غري املتمدرس"والشباب " املتمدرس"ود شرخ عميق بني الشباب النقطة بالذات، أثبتت الدراسات وج

بني جتليات إقصاء الشباب غري املتمدرس نذكر عدم توفر هؤالء على مصروف اجليب اليومي وعدم استعماهلم 
، عالوة على طول )خارج اللقاءات العائلية(اإلنرتنت، ندرة مناسبات االلتقاء بينهم وبني الشباب املتمدرس 

املدة اليت تقضيها الشابات أمام التلفاز ويقضيها الشباب يف الشارع، فضال عن ضعف التصور حول املشاريع 
.    املستقبلية وقلة فضاءات احملادثة واإلرشاد

في تقريره األخير، أفاد البنك الدولي أن نسب الهدر المدرسي الزالت مرتفعة رغم الجهود المبذولة .2
فقد بينت املعطيات املستقاة من البحث امليداين النوعي . 17لى ميدان التمدرسمؤخرا إلدخال تحسينات ع

والذي يطابق السن الذي (أن معدالت التمدرس  تنخفض بشكل مستمر ابتداء من سن احلادي عشرة ربيعا 
ويتجاوز معدل االخنفاض عند البنات االخنفاض ). يُكمل فيه األطفال دراستهم يف طور التعليم االبتدائي

بالنسبة %40فنسب التسجيل لدى اإلناث تتدىن لتصل . املسجل لدى الذكور، خاصة يف املناطق القروية
. سنة15و11لإلناث اللوايت ترتاوح أعمارهن بني 

ألف حالة هدر 400الزالوا ينقطعون عن الدراسة دون أن حيوزوا على أي مؤهل كما كان احلال بالنسبة لـ 
سي يف مرحلة التعليم االبتدائي بسبب ، وان نصفهم توقف مسارهم الدرا2007مدرسي سجلت سنة 

أما التعثر الدراسي الذي يشكل مقدمة للهدر، فإن االحصائيات . الظروف السوسيو اقتصادية ألسرهم وذويهم

أنماط العیش، وجھات النظر، القیم : ؛ الشباب بالمغرب2012فبرایر تصور االحتیاجات الخاصة للشباب،: ، استطالع الرأيوالریاضةوزارة الشباب 15
2010مارس23، )دراسة نوعیة(والمطامح 

2011ماي23خالصة تركیبیة للموائد المستدیرة، : الوطنیة للشباباالستشاراتالشباب والریاضة، وزارة16
2012ماي بنك الدولي،  النھوض بالفرص المتاحة للشباب ومشاركتھم، لا17
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فاألمية . 2008تشري إىل أن تلميذا من أصل مخسة قد كرروا السنة يف طور التعليم االبتدائي برسم موسم 
.  18ملرتفعة احلقلني االقتصادي واالجتماعي من مهارات شباب تعوزه فرص إبرازها

عموما، وفي أفق تطوير قدرات  النظام التربوي، اقترح المشاركون الشباب في التشخيص الذي .3
بتحديث مناهج التدريس (احملتوى البيداغوجي - 1: أنجزته وزارة الشباب والرياضة عددا من المسالك

تكنولوجيا اإلعالم والتواصل، وإدخال وحدة حول سوق الشغل وبرامج الدعم النفسي لبناء شخصية واستعمال 
البنيات التحتية - 2؛ ...)الشباب واألنشطة الفنية والرياضية، وكذا تطوير تعلم اللغات األجنبية واملعلوماتية

احمليط االجتماعي - 3؛ ...)سيةتطوير وسائل النقل، خلق مدارس القرب، ترميم احلجرات الدرا(والتجهيزات 
خلق خاليا املساعدة واالستماع، واجتثاث ظاهرة العنف وجتفيف منابعها، وتطوير عروض دروس (للمدرسة 

ية التواصل بني التالميذ وهيئة التدريس، وتطوير التعامل مع التالميذ على قدم التالميذ من املنبع، فضال عن تقو 
...)املساواة، وتوفري إعانة مادية للتالميذ املعسرين

:ن والتنمية الذاتيةيالتكو 
أي نسبة األشخاص الشباب تحذوهم الرغبة في متابعة (إن الخصاص المسجل في مجال التكوين .4

يعرف ارتفاعا كبيرا في أوساط الشباب ذوو المستوى التعليمي ) ذلكتكوين تقني ويتعذر عليهم
فنسبة الشباب الذي يتابع تكوينا مستمرا ترتفع بارتفاع املستوى الدراسي، وترتفع بالتايل الرغبة يف . األدنى
تابعوا فقط من الشباب الذكور الذين سبق هلم أن تلقوا تعليما ابتدائيا1,3%فعلى سبيل املثال، . التكوين

خبصوص . من الشباب األجري الذين تلقوا تعليمهم يف السلكني الثانوي والعايل29%تكوينا تقنيا، مقابل 
هذه النقطة، ففي الوقت الذي مل تتجاوز نسبة الشباب الذين أحسوا باحلاجة إىل مزيد من التكوين بعد 

لشباب احلاصل على مستويات بالنسبة ل50%، فإن هذه النسبة قفزت تصل 36%تعليمهم االبتدائي 
فالشابات . جتدر اإلشارة إىل أن عدد النساء الالئي تابعن تكوينا تقنيا يفوق عدد الرجال. تعليمية أعلى

يف حني ...يتابعن عادة تكوينا يف ميدان اخلياطة التقليدية، إعداد احللويات، الطبخ، اخلياطة، تربية األطفال
19.الح امليكانيكي، والرتصيص وتصنيع اجللد، إخليتوجه الشباب إىل التكوين يف اإلص

وحسب التشخيص الذي قامت به وزارة الشباب والرياضة حول الشباب، فإن هؤالء يشتكون من غياب وسائل .5
. اإلخبار والتوجيه والتواصل بشأن خمتلف عروض التكوين املهين، خاصة بالنسبة ملن انقطعوا مبكرا عن الدراسة

رات تدريبية ميدانية باملقاوالت تؤهلهم كما يلتمس الشباب ختويلهم منحا ملتابعة تكوينات مهنية، والولوج لدو 
لذا، ويف إطار اللجنة بني . ملعرفة اكرب مبحيط املقاولة، وتكسبهم التجربة املهنية الالزمة لالنتقال إىل سوق الشغل

2008المغربیة، المجلس األعلى للتعلیم، تقریر حول وضع وآ فاق نظام التربیة والتكوین برسم سنة المملكة18
البنك الدولي، مرجع سابق19
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مبالءمة 20اللجنة الفرعية بني وزارية للتكوينوزارية املكلفة بوضع االسرتاتيجية الوطنية املندجمة للشباب، أوصت
ض التكوين املهين مع السياق املباشر الذي يعيش فيه الشباب، وحسب املعطيات االقتصادية احمللية ، عرو 

.وجعلها ضمن أولويات متعهدي خدمات التكوين املهين

:وريادة األعمال/الشغل
خالل المشاورات التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، أشار الشباب إلى ضآلة فرص إيجاد فرصة .6

فعند . وإلى اضمحاللها المضطرد بسبب المحسوبية والتمييز اللذان يعرفهما َشْغُل بعض المناصبعمل، 
كما أن صعوبة . الشابات، يشكل ارتداء احلجاب إحدى أهم املشاكل اليت حتول دون احلصول على عمل

شواهد، وضعف احلصول على عمل ترتبط بشكل وثيق بانعدام التجربة واملراس املهنيني، عدم التوفر على 
.مستويات األجر

من الشباب 34%أما بالنسبة إلحداث مقاولة، فإن أهم املثبطات اليت تعرتض حاملي املشاريع ترتبط بالنسبة لـ
منهم أن مرد ذلك  غياب االستشارة 32%الذين عبأوا االستمارة  بعدم التوفر على رأمسال، يف حني يرى 

أن املشكل احلقيقي يكمن يف ضرورة التوفر على حمل 24%والنصح والتوجيه، يف الوقت الذي يرى فيه 
فالعديد من الشباب احلاصل على شواهد عاطل وانعدام فرص الشغل مرتبط أساسا بعدم مالءمة . وجتهيزات

وتكاد جتمع عينة الشباب املستجوب على حتميل املسؤولية . ورالربامج املدرسية مع متطلبات سوق الشغل واجل
أما . لغياب التوجيه منذ البداية حول متطلبات سوق الشغل وعدم اإلملام باخلطوات اليت تسبق خلق مقاولة

.  الشباب بالعامل القروي فقد لوحظ أنه مسكون بالرغبة يف اهلجرة إىل اخلارج

لشباب أكدها التقرير األخير للبنك الدولي الذي أوضح أن الشباب هذه االنطباعات التي عبر عنها ا.7
يعاني من اإلقصاء بشكل كبير من التنمية االقتصادية المضطردة التي عرفها المغرب خالل العقد 

باملائة 38باملائة بالنسبة للذكور و 22فبالرغم من ارتفاع نسبة البطالة يف صفوف الشباب، مبعدل . األخير
إلناث، فإن هذا االرتفاع يعطي إال صورة جزئية عن حجم اإلقصاء الذي يتعرض له الشباب يف بالنسبة ل

).  لعقد دراسة مقارنة مع األرقام الصادرة عن املندوبية السامية للتخطيط1انظر امللحق (21امليدان االقتصادي واالجتماعي

 الشباب غري من % 40من الشابات و90%، كان حوايل 2010-2009فما بني سنيت
املتمدرسني يف وضعية بطالة أو خارج سوق الشغل، مما ميكن معه القول أن التطور املسجل يف جمال 

.التعليم مل يرتجم إىل انتقال فعال حنو سوق الشغل

باملائة منهم مل يدرسوا 80فحوايل : الغالبية الكربى من الشباب العاطل شبه متعلم أم غري متعلم باملرة
وبالرغم من . باملائة فقط هلا تكوين جامعي5الكاد املرحلة الثانوية، يف الوقت الذي جند أن او بلغوا ب

اباألطراف إلعداد الصیغة الجدیدة لالستراتیجیة الوطنیة المندمجة للشبمتعددةاللجنة الفرعیة للتكوین في إطار االجتماعات 20
2012لنھوض بالفرص المتاحة للشباب ومشاركتھم، ماي "البنك الدولي،  21
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 إناثا، إىل الطبيعة السيئة لعملهم، وغياب تغطية وامتيازات اجتماعية يشري الشباب العامل، ذكورا و
من الشباب يشتغلون دون عقد عمل، مما يعين أن معظم مناصب الشغل يوفرها 88%حوايل (

خاصة يف القطاع غري املنظم الذي تتميز مناصبه بطابعها (التشغيل -، وسوء)القطاع غري املنظم
لعمل السيئة؛، وظروف ا)املومسي أو اجلزئي

 الزراعة، الرعي والصيد البحري(شاب واحد من اصل مخسة شبان يشتغل يف القطاع الفالحي (
ورغم ). ال يتوفرون على أي مستوى تعليمي10شباب من أصل 7(مبؤهالت تربوية جد ضعيفة 

النسبة قساوة ظروف االشتغال يف امليدان الفالحي، فإن هذا القطاع يتيح فرصا مهمة مدرة للدخل ب
. للشباب غري املؤهلني، لعدم استطاعتهم الولوج للتكوين التقين الذي يرغبون فيه



قلق وجودي البنك الدويل أن الكلفة االجتماعية تظل جد مرتفعة وان الشباب الذكور يعربون عن 
.عميق

بالمائة من رؤساء 94عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن 2007حسب تقرير صادر سنة .8
ال يتعدى مستواهم ) سنة24و15المتراوحة أعمارهم بين (الوحدات اإلنتاجية غير النظامية 

بصيغة أخرى، فإن . باملائة مل يتجاوزوا مستوى التعليم االبتدائي48، بينهم التعليمي الطور اإلعدادي
وحدة إنتاجية 15.000عدد رؤساء الوحدات اإلنتاجية غري املهيكلة قد سجل منحى تناقصيا طال 

، مع تسجيل نقص يف حدود النصف يف صفوف النساء 2007و1999يف الفرتة املمتدة بني سنيت 
.   22)12.136إىل 25.101من (الشابات رئيسات الوحدات اإلنتاجية 

الشباب أن الولوج إلى سوق الشغل صار بالنسبة إليهم أكثر صعوبة، رغم ترسخ وعموما، يرى.9
، القناعة لديهم بأنه من الممكن أن ينجحوا حتى لو كانوا ينحدرون من طبقات اجتماعية معوزة

خبصوص التشغيل الذايت، يقرتح الشباب . ويفضلون التشغيل الذايت أو التوظيف يف القطاع العمومي
توجيه الدائم تؤهلهم للولوج للربامج املتاحة، واالستفادة من املساعدات اليت تشمل خلق بنيات لل

. إسداء النصح واإلمداد باألفكار والقطاعات الواعدة، فضال عن وجوب التوفر على الرساميل الذاتية

الذايت من خالل الشغل باعتباره وسيلة لفرض الذات داخل األسرة النووية وداخل بيت الزوجية 
.

2012المملكة المغربیة، المندوبیة السامیة للتخطیط، الشباب في أرقام ، غشت 22
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وتظل درجة املؤهل العلمي املتحصل عليه والقدرات الشخصية، واإلمكانات املادية ونسيج العالقات 
23وإجادة اللغات األجنبية من أهم مقومات النجاح املهين

فتبعا . شباب المغربي المقيم بالخارج تخصيص جزء من االستثمارات لصالحهيلتمس ال.10

ىت عرب الشباب املغريب املقيم باخلارج عن رغبتهم يف احلصول على تكوينات عملية ودورات تدريبية ح
لالستثمار يتسىن هلم اقتحام سوق الشغل باملغرب، خاصة يف امليدان الفالحي، وتطلعهم إىل تسهيالت 

.االستثمار، ومنح تسهيالت بنكية وتقوية أنظمة التواصل عرب االنرتنت

:ــحةالصـــــــ
حسب التشخيص الذي . الشباب أقل نزوعا نحو استشارة طبيب في حالة اإلصابة بالمرض.11

من %43أجنزته وزارة الشباب والرياضة، فإن املشاكل اجللدية تشكل االنشغال الرئيسي بالنسبة لـ
الشباب، يف حني تتصدر املشاكل املرتبطة بالصحة اإلجنابية قائمة االنشغاالت الصحية للفتيات 

ومن ضمن العوامل اليت حتد من ولوج الشباب للخدمات الصحية جند أساسا غياب . الشابات
محالت حتسيسية وتواصلية مع املختصني يف امليدان الصحي، ضعف املعلومات املتوفرة لدى الشباب

، الصعوبات الكبرية اليت تعرتض طرح )باستثناء داء املناعة املكتسبة(حول اإلمراض املنقلة جنسيا 
االنشغاالت الصحية للنقاش، خاصة إذا تعلق األمر باخلوض يف املسائل املتعلقة بالصحة اجلنسية 

شرة، وعن ويفضل الشباب بالدرجة األوىل احلديث عن مشاكلهم اجللدية ومشاكل الب. واإلجنابية
السمنة وداء السكري، واألمراض املنتقلة جنسيا، وداء فقدان املناعة املكتسبة، والسرطانات ووسائل 

مراكز (ومل يـَُفت الشباب اإلشارة أيضا إىل غياب البنيات التحتية . الوقاية وتعلم اإلسعافات األولية
وتبذل وزارة الصحة . الصحية، ارتفاع مثن اخلدمات)ال وجود ملراكز القرب(وبعدها ) استشفائية

.جهودا جبارة لتجاوز هذين النقيصتني اللتني تعرتيان اخلدمات الصحية

لشباب المشاركون في االستشارات للصحة، طالب هؤالء وفق التمثل الذي ينظر من خالله  ا.12
بضرورة توسيع حمالت التوعية والتحسيس الطبيّـْين، خاصة في األحياء والمناطق ناقصة 

، وتوفري عرض خدمات صحية للقرب عرب جتهيز دور الشباب ومراكز القرب باألدوات يزالتجه
.الطبية

2010و2009بین سنتي تشخیص أنجزتھ وزارة الشباب والریاضة ما23
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:اآلفات االجتماعية 
أوضحت نتائج .  آفات اجتماعية هي التدخين، والكحول والمخدرات3تتهدد الشباب .13

مجيع األوساط التشخيص الذي قامت به وزارة الشباب والرياضة أن املخدرات منتشرة يف صفوف 
السوسيو اقتصادية، وأن القنب اهلندي املدخن على شكل لفافة حشيش هو األكثر استهالكا 

متاما كما هو الشأن بالنسبة للسجائر اليت يقر الشباب مبعرفتهم بأضرارها الوخيمة دون . 24وشيوعا
لشباب القدرة على التوقف عن تدخينها أو التقليص منها على األقل، واألدهى أن أغلب ا
وحسب .

باملائة من الشباب 45و40فإن ما بني ،25تقرير نشر مؤخرا من طرف وزارة الصحة باململكة املغربية
وعات البؤرية اليت مجعها ). القرقويب(املغريب سبق هلم ان استهلكوا احلبوب املُهلوسة 

البنك الدويل يف إطار دراسته وصفوا بصراحة استعدادهم للجنوح واالحنراف الرتكاب اجلرائم واجلنح 
بالنسبة للشباب، يرتبط  السلوك ). (

وغياب الرقابة األسرية، ورُفقة اجلنحي بضعف يف الشخصية، وحماولة اهلروب من الواقع، والفقر، 
السوء، والتشرذم العائلي واملشاكل االجتماعية، وبالتايل، يستدعي األمر فتح حوار مع الشباب بغية 

لذا، طالب الشباب بالتصدي هلذه اآلفة يف عقر دارها وحماربة ظاهرة العنف . النهوض بأوضاعهم
. نشطة موازية حملاربة اجلنوحوالسلوكيات املشبوهة باملدارس وحميطها، مع تنظيم أ

اقترح الشباب أن تقدم الجمعيات ودور الشباب خدمات التأطير والتكوين واإلخبار حول .14
وعلى ضوء واقع الفراغ الذي تتسبب فيه معضلة البطالة، عّرب الشباب . مخاطر المخدرات واإلجرام

الفارغ من خالل إتاحة الفرصة عن اقتناعهم بأن مبقدور اجلمعيات اقرتاح توظيف مهيكل مللء الوقت

كاستعمال املخدرات واملشروبات الكحولية، (اإلسهام يف تفادي السلوكيات احملفوفة باملخاطر 
ل اهلاجس األكثر ترديدا يف تصرحيات الشباب فاخلروج عن الطريق السوي شك...). السرقة، الدعارة

. 26من فئات اجتماعية فقرية

2011الشباب والریاضة، كتاب الشباب، وزارةالمغربیة، المملكة24
2007دراسة وطنیة بمؤشرات متعددة وصحة الشباب، وزارة الشباب والریاضة، الرباط  25
2011و2010تشخیص أنجزتھ وزارة الشباب والریاضة مابین سنتي 26
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:لديـــــــــــــن ا
إدماج الشباب عن طريق "حسب التقرير الذي أعده المجلس االقتصادي واالجتماعي حول .15

، فإن عالقة الشباب، خاصة الطلبة منهم، مع الدين قد عرفت زيادة ملحوظة في نسبة "الثقافة
وبالرغم من ذلك، فإن الشباب أقل ارتباطا بالدين مقارنة بآبائهم، حيث . المواظبين على الصالة

من الشباب يواظبون على الصالة  50%، أن )2004" (البحث الوطين حول القيم"بّينت نتائج 
ويسعف هذا املؤشر للقول بأن هناك نسبيا هامش . بالنسبة لألشخاص األكرب سنا%94مقابل 
استقال

عن سهولة ولوج الشباب إىل العرض الديين الوافر من خالل التعليم، ووسائل االتصال الكالسيكية 
بين حاليا وفق ويظهر إذن ان العالقة مع الدين تن. واإللكرتونية، ومصادر البث الوطنية والعربية والعاملية

كما أن الولوج احلر لألخبار الدينية .  نسق متطور بعيدا عن املؤسسات التقليدية أو على هامشها
27   .

وقد عبر الشباب المشارك في التشخيص المنجز من طرف وزارة الشباب والرياضة عن .16
، وعربوا عن متنيهم إشاعة النموذج النبوي وسننه يف صفوف الشباب التطرف ببلدناشعورهم بتنامي

والتنويه بشمائله، وشرح الدين بشكل أفضل من خالل املدرسة ودور الشباب، دون إغفال احلض 
إال أن الشباب أبانوا رغم ذلك عن تساحمهم الكبري بشأن التنوع الديين . على تنمية االنفتاح الفكري

ُمبدين رفضهم للتطرف الديين ) 74%(وحرية املواظبة على أداء الفرائض الدينية أو عدمه )%82(
)%83(28   .

:القيم / السياسة/ المواطنة 

. قبل الربيع العربي، لم يكن الشباب المغربي يُعير كبير اهتمام للحياة السياسية والمدنية والسياسية.17
الزمن، اتضح أن الشباب ال يرتددون على النوادي واجلمعيات 

كما أن دور الشباب تكون غالبا غري مأهولة، وال . 29تطوعي خالل الشهرين اللذين سبقا تاريخ االستجواب
). 4,4%(والرجال ) 4,6%(وشباب املناطق احلضرية ) 7,5%(بزيادة طفيفة إال فئة الطلبة يرتدد عليها 

فحسب حبث وطين حول .  وقد رمست البحوث السابقة اليت مت إجنازها من قبل باملغرب صورة أكثر إجيابية
من الشباب أكدوا اخنراطهم يف مجعية ما، بنشاط 15,2%، فإن 2002الشباب كان قد أجنز سنة 

2012المجلس االقتصادي واالجتماعي، تقریر حول إدماج الشباب عبر الثقافة، مارس 27
2011و2010تشخیص أنجزتھ وزارة الشباب والریاضة مابین سنتي 28
2012البنك الدولي،  النھوض بالفرص المتاحة للشباب ومشاركتھم، ماي 29
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ورغم التطور .1930و15بالنسبة للفئة العمرية اليت يرتاوح سنها بني 44%ومشاركة مرتفعني يصالن حوايل 
املضطرد الذي عرفه النسيج اجلمعوي املغريب، فإن الظروف اليت تشتغل فيها اجلمعيات تظل غالبا غري مالئمة 

تنشط فيها اجلمعيات، فإن إعادة النظر . إلجناح أنشطتها وضمان التتبع اجليد
يف أنشطتها ووسائل تسيريها تعترب أمرا ضروريا بغية تشجيع اخنراط شبايب فاعل يف العمل اجلمعوي باملناطق 
النائية، بالوسط القروي وباملناطق املهمشة، مع تقوية مهارات املوارد البشرية ووسائل اجلمعيات، فضال عن 

.القادرة على استيعاب حاجيات تنمية الشباببناء وتعميم البنيات 

حسب خالصات التشخيص الذي قامت في الواقع، الزال فهم الشباب لمفهوم المواطنة يتسم بالضعف.18
. به وزارة الشباب والرياضة

أن املدرسة تعترب أول فضاء تعرفوا فيه على مفاهيم املواطنة والقيم منذ ويفيد الشباب. 
وقد عرب الشباب عن تفاؤهلم . كما تضطلع اجلمعيات بدور مهم يف تكوين وإخبار الشباب. نعومة أظافرهم

يم اهلُوية بشأن مستقبل النمو املستقبلي للبالد وعن رغبتهم يف االخنراط يف الدينامية التنموية لألمة وتنمية ق
يف نفس السياق، عرب الشباب املغريب املقيم يف اخلارج عن رغبتهم يف دعمهم ليدعموا بدورهم إيقاع . املغربية

األنشطة املنظمة باملغرب ومتكينهم من التعرف على تارخيهم وثقافتهم من خالل خلق بنيات استقبال مبقدورها 
.بلدان املهجرتقوية اهلوية الوطنية للشباب املغريب املقيم يف

. للرياضة، فإن المشاركة الشبابية في أنشطة ترفيهية وثقافية تبقى هزيلة45%رغم ممارسة حوالي .19
فالشباب يقضون جل وقتهم الثالث رفقة أهلهم وأصدقائهم، أو يستمعون للراديو أو املوسيقى، أو يشاهدون 

قليلة هيَّ . من وقتهم املخصص للرتفيه90%هذه األنشطة الرتفيهية تستحوذ يف املتوسط على . التلفاز
م أنشطة ترفيهية أو ثقافية على حنو جيعل الشباب يوثر التوجه حنو نوادي االنرتنت أو  املؤسسات اليت تُقدِّ

كما أن التنامي املضطرد للمنتديات يدخل . 31وسائط التواصل االجتماعي من أجل التفاعل االجتماعي
هلذا، عربَّ الشباب عن نزوعهم إىل األنشطة الرياضية . اليت ميارسها الشبابضمن األنشطة الرياضية والثقافية

وقد أوصى الشباب بدمقرطة . والثقافية لعلمهم الصميم باألثر اإلجيايب هلذه األنشطة على اجلسم والعقل
املعروضة مع الرياضة والثقافة بتخفيض أمثنة الولوج إىل األندية الرياضية والثقافية، وتكييف أفضل لألنشطة 

وقد اقرتح . 

   .

إلى " بإدماج الشباب عن طريق الثقافة"تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي الخاص بالمقابل، يشير.20
ضعف : لعاملني ُمهاعدم نجاعة العمل الثقافي العمومي في مجالي التربية والخدمات االجتماعية

، اإلستشارات الوطنیة للشباب 2011وزارة الشباب والریاضة، 30

. 2011مشروع سند، تقریر حول مراقبة االنتخابات، نونبر /صندوق األمم المتحدة لدعم التنمیة 31
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افة االستثمار يف الربامج ذات محولة ومضمون ثقافيني، وحمدودية االهتمام املخصص لألبعاد املكونة للثق
ويشكل الفراغ الثقايف الذي يعاين منه العديد من الشباب خاصة يف األحياء الفقرية واملدن الصغرى . العامة

والقرى وصعوبات االندماج من خالل الشغل، كلها عوامل جتعل الشباب عرضة جلميع أشكال التأثريات 
نه صار لزاما على السلطات العمومية أن السلبية املؤدية للعنف واإلجرام والتطرف، ولتفادي هاته الظاهرة، فإ

.  32تنجح يف إشاعة قيم الثقافة العصرية

الوعي بأهمية المجال البيئي مترسٌِّخ لدى الشباب.21
امللموسة املتخذة ، ويشتكون من ضعف التدابري )فالتعريف يرتبط يف ذهنهم بشكل حصري بالطبيعة(دقيقا 

كما عرب الشباب املشاركون يف اللقاءات املنظمة من طرف وزارة الشباب والرياضة عن. للحفاظ على البيئة
احلاجة إىل تطوير ُسبل التحسيس بأمهية محاية البيئة لتشمل غري املتمدرسني، بدل اقتصارها على املؤسسات 

.التعليمية

فاألسباب اليت جتعل . ا يُعبِّرون عن اهتمامهم بها بشكل مختلفال يعزف الشباب عن السياسة، بقدر م.22
الشباب يتغاضون عن الوسط السياسي ترتبط أساسا بغياب التحسيس الذي يقتصر على فرتة االستحقاقات 
االنتخابية، وفقدان الثقة يف سياسيني ال يلتزمون بوعود قطعوها على أنفسهم، وغياب الشفافية لدى 

هذه الالمباالة تتجلى بوضوح يف التخلي عن ممارسة حقهم يف التصويت ويقلصون . 33األحزاب السياسية
، لوحظ عزوف 2009فخالل االستحقاقات التشريعية لسنة .  بذلك سلطتهم السياسية أكثر فأكثر

. فقط من اهليئة الناخبة% 37انتخايب مكثف كاد أن يتحول إىل مقاطعة لصناديق االقرتاع بعد أن صوتت 
. عزوف ميكن اعتباره أيضا نوعا من أنواع االحتجاج السليب على نسق مل يـَُعد الشباب يؤمنون بههذا ال

يف السياق الذي تلى األوراش اإلصالحية الكربى لالستجابة 2012نونرب 25باملقابل، نظمت انتخابات 
خالل تواجدهم يف األجهزة وقد ملسنا هذه التعبئة الشبابية من . النتظارات شباب صار أكثر التزاما واخنراطا

إال أن هذا . وبدرجة أقل كمالحظني يف االنتخاباتاالقرتاع،السياسية كأعضاء منتخبني، وداخل صناديق 
. 34االهتمام ال يتعلق إال بفئة ضئيلة من الشباب، وبدرجة أقل الشباب املهمش أو شباب العامل القروي

إشراكهم في وضع االستراتيجيات والسياسات الخاصة يتطلع الشباب المغربي المقيم بالخارج إلى .23
ويلتمس الشباب املغريب املقيم بأرض املهجر خلق . بالشباب،  وتمثيليتهم داخل أجهزة اتخاذ القرار

قنوات للتواصل وتعزيزها بالوسائل الالزمة اليت ختول هلذه الشرحية املشاركة يف احلياة السياسية، وكذا وضع 
.هلم التمتع حبقوقهم كمواطنني مغاربةمساطر خاصة تؤمِّن 

.2012المجلس االقتصادي واالجتماعي، تقریر حول إدماج الشباب عبر الثقافة، مارس 32

2011و2010بین سنتي التشخیص الذي أنجزتھ وزارة الشباب والریاضة ما33
البنك الدولي، مرجع سابق34



52

:حقوق اإلنسان 
يشتكي الشباب من غياب معايير ونماذج تتحدد من خاللها سمات السلوك المواطن، ومن غياب .24

وبعد . االنخراط العائلي في التربية المواطنة، ومن استفحال ظاهرة الرشوة على نطاق واسع بالمغرب
الشباب والرياضة، تبني أن الشباب يعرفون ما يدخل يف حقوقهم وما يدخل يف اللقاءات اليت نظمتها وزارة 

يف نظر الشباب، يعترب احلق يف احلياة، واحلق يف التعلم، واحلق يف اهلوية، واحلق يف . خانة الواجبات
سية، احلق اجلنسية، احلق يف الصحة، احلق يف التغذية، احلق يف الرتفيه، احلق يف احلماية من االعتداءات اجلن

.يف احلماية من سلطوية احلق يف الشغل، والرتبية واملساواة ين الرجل واملرأة

وحسب إفادات الشباب، ال ميكن البتة حتسني التواصل حول احلقوق والواجبات إال بالتواصل داخل فضاء 
. املدرسة ودور الشباب، وداخل اجلمعيات الرتبوية وخالل فرتة املخيمات الصيفية

المدرسي وتسهمن بعدئذ في توسيع قاعدة للهذرتعتبر الفتيات الصغيرات الفئة األكثر عرضة .25
فأسباب العنف القائم علة النوع ترجع إىل قلق وجودي لدى . النساء األميات األكثر عرضة للعنف

املنظمة ويف رأي الشباب املشارك يف اللقاء. الشباب وإرث تربوي ناظمه تعامل األب او األخ مع النساء
من طرف وزارة الشباب والرياضة، فإن البنات الشابات يف املدارس او يف وسط العمل معرضات للتحرش 

.اجلنسي دون أن تستطعن رد االعتداء

حول اإلعاقة فقد بين أن 2004أما البحث الوطني الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط سنة .26
يف املغرب، . تعيش واقع اإلعاقة-نسمة 1.530.000أي -من سكان المغرب% 5,12حوالي 

تعترب النساء والشباب املعاق ضحية متييز مزدوج يتأسس على اإلعاقة والنوع وأيضا على عدم إدراج عنصر 
فاألفكار النمطية اليت تؤطر األشخاص املعاقني والتعاطي مع قضاياهم، . اإلعاقة ضمن السياسات العمومية

ن يوما موضوع مبادرة حتسيسية واسعة النطاق، كما أن لزومية إدماج النساء خاصة فئة النساء مل تك
والشباب يف وضعية إعاقة مل تكن يوما قضية تتبناها التنظيمات اليت تسعى لالنتزاع االعرتاف حبقوق النساء 

للسياسة كما أن حتليل الوضع السائد خُلص إىل أن النموذج املفاهيمي . 35ا
اقتصادية، - املتبعة باملغرب خبصوص اإلعاقة أصبح متجاوزا ويسهم يف تكريس احلواجز الثقافية والسوسيو

.36ويقف بالتايل حائال دون توفري مناخ مالئم للمشاركة االجتماعي لألشخاص يف وضعية إعاقة

2011ماي -االئتالف من أجل دعم األشخاص في وضعیة إعاقة-القانونیة لألشخاص المعاقین بالمغربدراسة حول الوضعیة 35
2012، المجلس االقتصادي واالجتماعي أعاقةفي وضعیة األشخاصتقریر حول احترام الحقوق وإدماج 36
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:الحكامة والتواصل
ي الفضاء العمومي والجهود التي تبذل إن الدعم الفعلي للشباب من أجل ُممارسة ُمواطنة ف.27

الستعادتهم الثقة في مؤسساتهم العمومية يشكالن بعض التحديات االستعجالية التي تواجه صياغة 
أبانت التصورات اليت عرب عنها الشباب يف إطار . تعاقد اجتماعي جديد مع جيل الشباب المغربي

الشباب رغم عدم توفرهم على مدارك حول مهام التشخيص الذي قامت به وزارة الشباب والرياضة بأن 
، وحىت وإن كانت تعوزهم )املؤسسة التشريعية بغرفتيها واحلكومة(وطرق َتْسِيري أهم املؤسسات العمومية 

فالشباب صبحوا أكثر وعيا بأن تنمية . 
الل يستلزم حكامة جيدة يف تدبري الشأن العمومي ويوصون بوضع نظام تتبع بالدنا البد أن متر من خ

.االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي

لى النقص كما أشار الشباب المشارك في التشخيص الذي أنجزته وزارة الشباب والرياضة إ.28
يف هذا اإلطار، يرى الشباب أن . اإلعالمي والتواصلي حول السياسات والبرامج الموجهة للشباب
فالشباب املنحدر من  أحياء فقرية . وسائل وقنوات التواصل واإلعالم جد حمدودة أو تسهم يف خلق اخللط

للتشغيل ودعم الكفاءات، كالوكالة الوطنية (خصوصا جيهلون يف الغالب وجود بعض املؤسسات القائمة 
بسبب موقع تواجد هذه اهلياكل املؤسساتية بعيدا عن مقار إقامتهم، أو بسبب عدم 37)وبرنامج مقاواليت

. وجودها، وغياب تواصل مؤسسايت وبنية لإلعالم والتوجيه

بشكل يف النهاية، من االمهية مبكان اإلشارة إىل أن املعطيات اإلحصائية حول الشباب متوفرة حاليا .29
. ضئيل

الشباب املغريب املقيم (معطيات ُمقاَرنة متكن من تتبع تطور وضعية الشباب داخل املرغب وخارجه 
بشكل مستمر، وجتعل االطالع ويتعني على املؤسسات املغربية املسؤولة إجناز هذه البحوث). باخلارج

كما يتعني إنتاج إصدارات خاصة يف ميادين . 
متعددة حول الشباب املغريب املقيم باخلارج، ووضعها رهم إشارة القنصليات وعلى مواقع الشبكة العنكبوتية 

.بث اخلرب ليصل اكرب عدد ممكن من الشباب واملسؤولنياليت تُعىن بالشباب يف أفق تقوية التواصل و 

2012تشجیع فرص ومشاركة الشباب، ماي "البنك الدولي حول وتقریر2012تشغیل الشباب، قبرایر "االقتصادي واالجتماعي حول المجلستقریر 37
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:توجهات الشباب للمشاركة في سوق العمل : 2الملحق 

جدول
البطالة الواردة في البحث الوطني حول مقارنة بين معدالت 

والبحث الوطني حول األسر والشباب 2009التشغيل لسنة 
2010-2009الُمنجِز بين سنتي 

البحث الوطين حول األسر 
والشباب

2009-2010

البحث الوطين 
حول 

2009التشغيل 

الفئة 
العمرية

38.7 31.8 15-24 حضري

24.1 19.2 25-34

15.5 8.7 15-24 قروي

7.5 3.9 25-34

28.1 18 15-24 المجموع

17.4 12.7 25-34

أرقام  املندوبية السامية للتخطيط وحسابات موظفي البنك  الدويل : المصدر
2010-2009املعتمدة على نتائج البحث الوطين حول األسر والشباب 

البحث الوطني حول التشغیل الذي أنجزتھ المندوبیة 
السامیة للتخطیط بحث تمثیلي قدمت من خاللھ 
المندوبیة معطیات إحصائیة رسمیة مفصلة ومؤشرات 

. فصلیة حول واقع التشغیل والبطالة بالمغرب
ویعرض الجدول مقارنة بین معدالت البطالة في 

الوطنیة صفوف لساكنة النشیطة انطالقا من األبحاث
، 2009دجنبر والفصلیة المنجزة في شھري ینایر 

والبحث الوطني حول األسر والشباب بالمغرب 
ومارس 2009الذي انحز بین أكتوبر 2009-2010
وحیث أن فترات إنجاز البحثین الوطنیین غیر . 2010

متزامنة تماما، یبقى قیاس البحثین لمعدل البطالة بطرق 
. مختلفة احتماال قائما

كما یمكن أن ینتج عن ھذا االختالف تباینات 
ر اتفسیرھا أیضا في اختالف طرق واستراتیجیات اختی

العینات التمثیلیة للساكنة المعنیة  واختالف منھجیة 
.تجمیع المعطیات
ن التقدیرات حول البطالة وفق البحث أیبین الجدول 

جري  حول األسر والشباب بالمغرب جد مرتفعة أالذي 
فعلى سبیل المثال ال . بة للشباب بجمیع أطیافھمبالنس

ني حول التشغیل لسنة طالحصر، فحسب البحث الو
) سنة24- 15(، بلغ معدل بطالة فئة الشباب 2009

، في حین انتقل ھذا 31,8%بالوسط الحضري نسبة  
المعدل حسب نتائج  البحث الوطني حول األسرة 

.31,7%والشباب بالمغرب إلى 
یمكن تسجیل اتفاق في استقراء البحثین بالمقابل، 

للتوجھات العامة المتعلقة بمؤشري وسط اإلقامة والفئة 
للتدلیل على ذلك، یمكن أن نسوق اتفاق نتائج . العمریة

البحثین بشأن ارتفاع معدالت بطالة الشباب بالوسط 
.الحضري بالمقارنة بمعدالتھا بالوسط القروي

ن متطابقة بخصوص ن نتائج البحثین الوطنییأكما 
ارتفاع معدالت البطالة بالوسطین الحضري والقروي 

سنة مقارنة بالفئة 24-15بالنسبة للفئة العمریة 
.سنة34-25العمریة 

وبغض النظر عن االخطاء التي تعتور اختیار  
عینة الدراسة واختالف فترات مباشرة البحث المیداني، 

كول فإنھ من المحتمل ان یكون اختالف بروتو
. الدراستین المیدانیتین وراء تباین النتائج االحصائیة

تجدر اإلشارة أیضا إلى أن البحث الوطني حول األسرة 
والشباب قد اتجھ نحو التضییق لیدخل في زمرة الشباب 
فقط النشیطون المشتغلون من  اشتغلوا على األقل یوما 

بقت ملئ االستجواب لملء واحدا خالل سبع أیام التي س
، في حین انصرف البحث الوطني حول ستباناال

التشغیل نحو التوسع في تعریف مفھوم الشباب 
موضوع الدراسة لیشمل حتى أولئك الذین اشتغلوا ولو 
لمدة ساعة واحدة خالل نفس الفترة المرجعیة، واألكید 
أن ھذا االختالف في تحدید المفاھیم والمؤشرات قد أثر 

لوطني حول األسرة على النتائج اإلحصائیة للبحث ا
والشباب التي كانت نسبیا أقل من نتائج البحث الوطني 

.حول الشغل الذي قامت بھ المندوبیة السامیة للتخطیط

- 2009والشباب،األسرحولبحث،2010الدوليالبنك: المصدر
الرباطالتشغیل،حولدراسات،2009المغرب،حكومة؛2010



55

:لتدابير تنزيل االستراتيجية الوطنية إلدماج الشباب اإلطار العام : 3الملحق 

2030التدابير التكميلية في أفق 2020التدابير ذات األولوية في أفق 
الرفع من الفرص االقتصادية المتاحة للشباب ومن ِنَسب تشغيلهم: المحور األول

1.1
دعم متابعة الشباب 

لدراستهم وبنائهم 
لتصور مهني 

مستقبلي في سن مبكرة

املدرسة االستدراكية والرتبية غري النظامية تعميم نظام 1.1.1
. أمية الكباربغض النظر عن الرتبية النظامية ونظام حمو

خاليا للتوجيه املهين داخل املؤسسات التعليمية وضع 2.1.1
إليها للربط بني مكونات املنظومة الرتبية الوطنية وتلك اليت قد يلجأ 

من النظام املدرسي-أو خترجهم–الشباب عند خروجهم 

تربوي داخل املؤسسات -جعل خلق بنيات الدعم النفس3.1.1
التعليمية لصاحل الشباب املعرض لالنقطاع عن الدراسة

ضمان ولوج متكافئ للدراسة لصاحل االطفال ذوي 4.1.1
االحتياجات اخلاصة

2.1
مالءمة اكتساب الكفاءات مع 

متطلبات سوق الشغل

إشراك القطاع اخلاص يف إصالح املسار الدراسي للمتعلم 1.2.1
لتكييف منظومات الرتبية والتكوين والتأهيل املهين مع حاجيات سوق 

الشغل
منح الشباب تأهيال أفقي تكميليا ميكنهم من مواكبة التطور 2.2.1

إدخال التكوين حول أصول اإلتكيت (الذي يعرفه سوق الشغل 
واملعاملة، واملعلوماتية واللغات ضمن برامج التكوين العمومي 

). واخلاص
إدراج فرتات تدريب من أسبوعني إىل ثالثة خالل املسار 3.2.1

للتلميذ، والنص بالنسبة للطلبة باجلامعات ومبعاهد الدراسي الثانوي
ومراكز التكوين التأهيلي على إجبارية املرور بفرتة تدريب داخل 
املقاوالت واملؤسسات العمومية واجلماعات احمللية واجلمعيات غري 

.احلكومية

وضع مرفق عام فعلي يف إطار رؤية مشولية واسرتاتيجية يف 4.2.1
التوجيه والتسجيل، مع جعل املوجهني الرتبويني ميادين اإلعالم و 

حسب (أكثر مهنية ملصاحبة التالميذ لرسم مشروع مسار مهين 
احلاجة املعرب عنها إىل القدرات اليت توافق املخطط الوطين للرتبية 

).أو قطاعات حمددة وواعدة/واإلدماج واملهن و
ترشيد عروض مؤسسات التكوين حول اجلهات، وفق 5.2.1

ليتها وجناعتها، ومالءمة التكوينات مع اهلوية اجلغرافية الرتابية فعا
.وشروط تنميتها

تشجيع التكوين بالتناوب من خالل شراكات بني 6.2.1
القطاعني العام واخلاص

تطوير أكثر للتكوينات القصرية املدة وجعل عروض 7.2.1
التكوين متمحورة على احتياجات الشباب

3.1
تطوير البرامج ال

تي تساعد على االنتقال من 
المدرسة إلى سوق الشغل

.

جعل الشباب املعوز يف قلب املستفيدين من 1.3.1
الربامج اخلاصة بسوق الشغل، وذلك من خالل وضع 

عقود التكوين (آليات مواكبة اجتماعية لإلدماج املهين 
أو من ) املتناوب، عقود التلقني، عقود التخصص املهين

.بالتغطية االجتماعيةخالل تكفل الدولة 
إدخال وحدات التكوين يف تقنيات البحث عن 2.3.1

.كل دورة تكوين
تعميم التدابري اخلاصة الرامية إىل تشجيع مشاركة 3.3.1

الفتيات والنساء الشابات يف الربامج اخلاصة بسوق 
ت مرن، ودعم النقل، الشغل من قبيل اعتماد توقي

...  وحضانة لألطفال

وضع عقود عمل تكتسي صبغة املنفعتني العامة 4.3.1
واالجتماعية ترمي إىل خلق جتربة شغل عملية، والتنمية الذاتية 

مقابل عوض مادي أدىن تغطية اجتماعية   
ضع كتيب مبسط جامع لكل الفرص املتاحة يف و 5.3.1

القطاعني العام واخلاص، وضمان توزيعه على نطاق واسع ووضع 
بوابة إلكرتونية

تتميم التكوين بالتدرج الذي يستهدف الفئات الشابة 6.3.1
املعوزة أو الفئات األكثر عرضة للمخاطر من خالل وحدات خاصة 

واحرتام البيئة واملهارات التدبريية، بتنمية املهارات التقنية، والسلوكية،
ختصيص منح، أجور أو شيكات (وختصيص حتفيزات مادية 

)  للتكوين أو منح االعتماد للتكوين
" أسبوع املدرسة واملقاولة"خلق 7.3.1

.والتبادل وخلق روابط الشراكة بني مؤسسات التكوين واملقاولة
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4.1
تشجيع الشباب على 

التشغيل الذاتي والمبادرة الفردية ، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية
.

إدراج وحدات حول خلق املقاوالت يف منظومات الرتبية 1.4.1
والتكوين والتأهيل إلشاعة ثقافة التشغيل الذايت يف صفوف 

الشباب  وبث روح مبادرة االستثمار الفردية فيهم
تطوير وتعميم بنيات قرب لتقدمي الدعم املندمج 2.4.1

إخبار، (للمبادرات الفردية لالستثمار ملختلف فئات الشباب 
وذلك ) مصاحبة قبلية وبعدية مواكبة خللق املقاولة، متويل، تدريب

: من خالل
وضع آليات للتواصل وإخبار الشباب بشأن خلق املقاوالت -أ

والتعاونيات؛
ملني مبصاحل القرب املخصصة ملصاحبة الشباب تأهيل العا-ب

خالل مسار خلق املقاوالت أو التعاونيات؛
تنمية وتطوير الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، إخضاع -ج

خدمات الدعم اليت يقدمها القطاع اخلاص واملنظمات غري 
احلكومية املتخصصة للشباب حاملي املشاريع لنظام تعاقدي؛

عروض التمويل  توسيع دائرة االستفادة منها زيادة قيمة-د
لتتماشى وحاجيات الشباب من خالل متويالت يف إطار شراكة 
مع صندوق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسات القروض 

.الصغرى واألبناك والصناديق اجلهوية واحمللية
.وضع آليات دعم خاص للشباب املغريب املقيم باخلارج-ح

صد وإحصاء وتصنيف الشباب العامل يف القطاع غري ر 3.4.1
املنظم، واالعتماد على التدابري اليت تضعها الدولة من أجل تأهيل 

مجاعات مسلطات حملية، ومنظمات غري (الفاعلني احملليني 
ليضطلعوا بدور إخبار وتوجبه الشباب حنو هياكل الدعم ) حكومية

املخصصة هلم

واملعاقني على خلق اختاذ تدابري تشجيعية للنساء4.4.2
.املقاوالت، خاصة يف الوسطني شبه احلضري والقروي

وضع خريطة توطن عليها املقاوالت الصغرى حسب 5.4.1

املتوفرة خدمة للشباب املقاول، مع تدابري خاصة بالشباب يف 
البحري، الصناعة التقليدية، الفالحة، الصيد(الوسط القروي 
(

تطوير وتعميم مراكز الستقبال املقاوالت املبتدئة اليت 6.4.1
يؤسسها خرجيو معاهد التكوين املهين ومؤسسات التكوين األخرى 

واملنظومة الرتبوية   ) صناعة تقليدية، فالحة، السكىن والتعمري(

تطوير املقتضيات التنظيمية املتعلقة بفرتة التدريب اليت 7.4.1
من خالل ) أشخاص5أقل من (تسبق التشغيل لصاحل الشباب 

تسهيل التوظيف املرن، إزالة اللبس القانوين الذي يلي التسريح، من 
من خالل اتفاقيات قطاعية تأخذ بعني االعتبار حاالت خاصة 

معينة  

أشكال جديدة واعدة من املقاوالت الوكالة تشجيع إنشاء8.4.1
املمنوحة الصغرى، ومن مقدم اخلدمة إىل مقدم خدمة آخر، 

...  واملعامالت التجارية الصغرى

إدراج وحدات حول احرتام البيئة والسلوك البيئي ضمن 9.4.1
تدابري مصاحبة حاملي املشاريع 

5.1
االرتقاء بالتدابير 

التنظيمية الخاصة 
الشباب للتوظيفبتأهيل 

 خلق عقد أول عمل ملدة حمدودة لصاحل احلاصلني على
أشهر كمدة تدريب من 6(البكالوريا أو سنتني بعد الباكالوريا 

شهرا بأجر 24أجل االدماج، وعقود ال تتجاوز كحد أقصى مدة 
)يفوق أو يساوي احلد االدىن لألجور

 ج
األشخاص املعاقني يف سوق الشغل

االحتاد العام للمقاوالت (خلق عقود اإلدماج املهين 3.5.1
، مع فرتة 3+تستهدف الشباب احلاصل على الباكالوريا: باملغرب

اختبار قابلة للتجديد وأخرى تستهدف الشباب الذي عاش مدة 
. طويلة من الَعطالة

نسبة التشغيل واملبادرة خلق املرصد من أجل الرتبية ورفع 4.5.1
الذاتية، كما مت اقرتاحه من طرف الكونفدرالية العامة ملقاوالت 

املغرب  
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تطوير ولوج الشباب إلى الخدمات األساسية وتحسين جودتها وتقليص الفوارق الجغرافية: 2المحور 
1.1

تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية
باجلامعات توفري عروض خدمات صحية و طاقم طيب 1.1.2

ومؤسسات الرتبية والتكوين من خالل تأهيل املمرضني ووضعهم 
)حىت يف العامل القروي(رهن إشارة كل مؤسسة 

تطوير برامج حتسيس وتواصل صحي  بالوسط املدرسي 2.1.2

وداخل خمتلف ) دوريةقوافل مؤسساتية (والصحة االجنابية والسيدا 
.املراكز املخصصة للشباب

توسيع التامني واحلماية االجتماعية ونظام املساعدة الطبية 3.1.2
ليشمل الشباب غري املتمدرس، خاصة املعوزين منهم وغري ) راميد(

.احلاصلني على شواهد واملعاقني

وضع مصاحل استقبال واستماع وإعالم صحي لصاحل 4.1.2
الفضاءات الصحية للشباب، وتقوية مهارات الشباب، خاصة 

.وقدرات موظفي الصحة يف مهن اإلعالم واإلرشاد

خلق نظام خاص للتغطية الطبية لفائدة طلبة التعليم 5.1.2
العمومي واخلاص والشباب من خرجيي مراكز ومؤسسات التكوين 

املهين والشباب الباحث عن العمل

وضع آليات لإلعالم 5.1.2
.على اكتساب ثقافة جنسية ملتزمة وواعية

حتسني خدمات االستقبال واخلدمات الطبية وتوفري األدوية 6.1.2
ووسائل الوقاية لفائدة الشباب يف خمتلف املراكز الصحية  

... القيام بدراسات دورية وحبوث7.1.2
واليقظة الصِّحيّـْني للشباب  

2.2
ضمان الولوج العادل 
لإليواء المدرسي ابتداء من 

الطور الثانوي

خلق وترميم وإعادة تأهيل اإلقامات الداخلية ودور 1.2.2
وز عموما، الطالب يف املرحلة الثانوية الستقبال وإيواء الشباب املع

.والبنات بالوسط القروي خصوصا

تقدمي دعم مايل ملساعدة الشباب املعوز والطلبة اجلامعيون 2.2.2
والشباب الذي يتابع تكوينه يف معاهد عليا للتكوين التقين على 

.السكن

تطوير وتوسيع الربامج االجتماعية اخلاصة والقروض من 3.2.2
الولوج إىل عروض السكن من أجل السكن لتمكني الشباب من 

خالل اتفاقيات مع القطاع اخلاص مقابل االمتيازات اليت متنحها 
الدولة للمنعشني العقاريني

استهداف الشباب بشكل اكرب لتمكينه من الولوج 4.2.2
للقروض العقارية على أساس حد أدين لألجر
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3.2
إعادة تاهيل البنيات السوسيو

-
ثقافية وتسهيل الولوج إلى

خدماتها

ترميم بنايات املؤسسات ناقصة التجهيز كدور األسرة 1.3.2
بالقرى، ودور الشباب، ودور الطالبة، ومراكز التعاون الوطين، 

وتقدمي بعض فئات الشباب ملسامهات للولوج ... واملراكز الثقافية
هلذه اخلدمات

تقوية قدرات األطر الرتبوية وطاقة البنيات واملراكز 2.3.2
تربوية إلشاعة ثقافة جودة عروض اخلدمات الرتبوية -وسيوالس

.والثقافية والرياضية املوجهة لفئة الشباب

وضع وسائل دعم اإلبداعات الفنية والثقافية للشباب 3.3.2
املغريب املقيم باخلارج

تشجيع وضع آليات تقاسم مهام تدبري دور ومراكز 4.3.2
بة تشاركية مع الشبابالشباب واملراكز الثقافية وفق مقار 

وضع خريطة ترفيهية تربوية وثقافية لضمان تغطية متكافئة 5.3.2
بني خمتلف األقاليم واجلهات من حيث املؤسسات ذات الصبغة 

.ثقافية-السوسيو

حتديث حمتويات األنشطة من خالل خلق وتنفيذ الربامج 6.3.2
.والثقافية والبيئيةالرتبوية- التشاركية املتنوعة يف امليادين التنشيطية

حتسني وتوسيع جودة ودرجة جتهيزات تكنولوجيا اإلعالم 7.3.2
واالتصال على داخل مجيع البنيات املخصصة الستقبال الشباب

4.3.2
ثقافية -الشابات والشباب يف وضعية إعاقة، مع وضع برامج سوسيو

.مالئمة
دعم مجعيات ومنظمات الشباب يف ممارستها ألنشطتها 9.3.2

الرتبوية واإلجتماعية والرياضية والثقافية والرتفيهية والبيئية
دعم ومصاحبة الشباب املوهوبني واملبدعني واإلسهام يف 10.3.2

حتسني أوضاعهم

4.2
للحصولمنح الشباب امتيازات تفضيلية 

/
الولوج للخدمات األساسية والنقل 

والسياحة والثقافة

اليت ختول حلاملها اإلستفادة من " بطاقة الشاب"إصدار 1.4.2
خدمات النقل العمومي واملراكز الثقافية واخلِزانات ودور السينما 

واملتاحف واألنشطة الثقافية والرياضية والرتفيهية بأمثنة تفضيلية

عروض العطل املدرسية والعروض السياحية حتسني وتوسيع 2.4.2
املوجهة لفئة الشباب، مبا فيهم الشابات والشباب يف وضعية إعاقة 

مع تشجيع السياحة البيئية

وضع أنظمة حتفيزية لتشجيع سياحة اهلوية لدى الشباب 3.4.2
. الشباب املغريب املقيم باخلارج عاطفيا ببلده.املغريب املقيم باخلارج 

من أجل دعم " لفنون وثقافة الشباب"حداث يوم وطين إ4.4.2
.  املواهب الشابة يف خمالف جماالت األلوان الفنية واألجناس الثقافية

ثقايف وجامعي بني الشباب -تشجيع نظام تبادل بني5.4.2

.والفتيات والشباب يف وضعية إعاقة
تشجيع إدماج الشباب ذوو اإلعاقة احلركية النسبية يف 6.4.2

مؤسسات الشباب مع احلرص على تبين وصقل مواهبهم الفنية 
والرياضية 
تشجيع ولوج الشباب من ذوي اإلعاقة احلركية النسبية يف  7.4.2

كل املرافق العامة والنقل ومراكز الرتفيه
ل مشاركة أكثر القيام حبمالت إخبارية وتواصلية من اج8.4.2

تفاعلية للشابات داخل مراكز ودور ومؤسسات الشباب

5.2
تقوية اخلدمات 
ص السلوكيات 

العمومية اهلادفة إىل تقلي
الطائشة احملفوفة باملخاطر

وضع وسائل اليقظة واالستماع الدائم واملتنقل لتفادي 1.5.2
السلوكيات الطائشة احملفوفة باملخاطر اليت تصدر حمليا عن الشباب 

تكثيف برامج حماربة األمية يف صفوف الشباب2.5.2
توجيه محالت توعوية وإعالمية  موجهة للشباب 3.5.2

للتحسيس مبخاطر الطريق واحرتام قانون السري 

وضع بنيات لدعم وإعادة تأهيل الشباب يف وضعية صعبة 4.5.2
أطفال الشوارع، األحداث والشباب يف مراكز االعتقال، الشباب (

...)املعتقل سابقا
وضع برامج حملاربة اجلرمية واجلنوح واستهالك املخدرات، 5.5.2

والعنف، والدعارة يف صفوف الشباب، مع احلرص على إنزال 
يت تفتضيها طبيعة الفعل اجلُرمي أو السلوك اجلانحالعقوبات ال

حتسيس وإعالم الشباب مبخاطر ظاهرة اهلجرة السرية6.5.2
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.تشجيع المشاركة الفاعلة للشباب في الحياة االجتماعية والمدنية وفي صناعة القرار: 3المحور 
1.1

ترسيخ قيم المواطنة واالنتماء لدى الشباب
تربوية حول القيم التقليدية والدينية إحداث برامج 1.1.3

للتسامح محاية للشباب من أي استغالل أو انزالق ُيسيء للهوية 

إطالق محالت تواصل وحتسيس لتحذير البنات الصغريات 2.1.3
من خماطر الزواج املبكر 

وضع آليات متنوعة لتأهيل الشابات يف جمال التخطيط 3.1.3
السليمالعائلي 

4.1.3
وحترير وتوثيق عقود الزواج  

وضع مقتضيات حتض على التضامن بني األجيال لتقدمي 5.1.3
...أو اآلباء املقعدين أو يف وضعية إعاقة/الرعاية للشباب و

اصة الرتويج لثقافة نبذ وحماربة العنف ضد النساء، خ6.1.3
الصغريات منهن يف أوساط الشباب

تقييم ودعم قضاء األسرة وتفعيله7.1.3

2.3
تقوية المشاركة  الجمعوية 

المواطنة للشباب

لدعم العمل قيم " مصلحة وطنية للشباب املتطوع"إنشاء 1.2.3
التطوع وتقوية وتطوير مشاركة الشباب يف احلياة احمللية

اجلمعيات والبنيات ذات الصلة تبسيط مساطر تأسيس 2.2.3
خاصة على مستوى اجلهات املهمشة واملناطق القروية

إحداث آليات التنسيق بني اجلمعيات والقطاعني العمومي 3.2.3
واخلاص لتقدمي خدمات للشباب   

النهوض باملشاركة الشبابية يف مجعيات اآلباء واجلمعيات 6.2.3
واجلامعية ومؤسسات التكوينات التقنية الطالبية باملؤسسات الرتبوية 

واملهنية

اإلنرتنت، وسائل التواصل (خلق بنيات التقنيات اجلديدة 3.2.3
لتيسري تبادل وتقاسم اإلخبار بني اهلياكل الشبابية) االجتماعي

زيادة وتنويع مصادر متويل املشاريع اجلمعوية واملشاريع 4.2.3
ذات املنفعة اجلماعية    

3.3
تق

وية الكفاءات الجمعوية للشباب

وضع وحدات التكوين وبرامج ملواكبة وتوعية وتأهيل 1.3.3
اجلمعيات الشبابية

تبسيط أشكال التنسيق بني اجلمعيات الشبابية الكائنة 2.3.3
بالرتاب الوطين ومجعيات الشباب املغاربة املقيمني باخلارج، خاصة 

.احمليط القرويبالنسبة للجمعيات اليت تنشط يف 

وضع آليات مواكبة مشاريع الشباب اجلمعوية من خالل 3.3.3

وضع جهاز للتنسيق على املستوى احمللي حىت تُفيَد 4.3.3
مجعيات الشباب من برامج دعم القدرات اجلمعوية اليت تطلقها 

ملشاريع والقطاعات احلكوميةخمتلف الوكاالت، ومن ا

دعم مجعيات النهوض باألنشطة املواطنة اليت تستهدف 5.3.3
الفتيات والنساء الشابات والشباب يف وضعية إعاقة

دعم اجلمعيات العاملة يف جمال التبادل الدويل وتقاسم 6.3.3
التجارب الشبابية املواطنة اجليدة

تدابري تقوية القدراتإدراج البعد البيئي يف كل 7.3.3
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4.3
إشراك الشباب في صنع القرارات التي تتخذ في إطار 

السياسات العمومية بشأنه وفي  الحكامة المحلية

تعزيز ودعم خلق  جمالس حملية وإقليمية وجهوية وكذا 1.4.3
جلان متثيلية للشباب املغريب املقيم باخلارج من أجل متثيلهم 

.االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي

دعم إحداث املنتدى الوطين للجمعيات غري احلكومية 2.4.3
املهتمة بالشباب، مبا فيها الشباب املغريب املقيم باخلارج، ومأسسة 
آليات التشاور الرمسي وغري الرمسي مع فاعلي احلقل السياسي 

.الوطين

فيذ وتتبعوضع آليات إشراك اهلياكل الشبابية يف تن3.4.4
 .

وضع برامج لتكوين وإخبار الشباب خبصوص طرق 4.4.3

التعجيل بالنص يف امليثاق اجلماعي على جلنة من أجل 5.4.3
تكافؤ الفرص وفق مقاربة النوع لتعزيز إسهام الشباب يف احلكامة 

احمللية  

5.3
تشجيع المشاركة السياسية للشباب

دعم احلمالت التحسيسية واإلخبارية اليت تدعوا الشباب 1.5.3
كناخبني أو كمنتخبني أو  ذكورا وإناثا إىل املشاركة السياسية  

.كمالحظني

2.5.3
اإلسهام من جهتها يف حتسيس الشباب برهانات املشاركة السياسية 

.والرتبويةإدراج املقاربة التشاركية يف املسارات الدراسية3.5.3

املشاركة الدميقراطية سن تشريعات وفق مقاربة النوع حلماية 4.5.3
للشباب

تفعيل خمتلف آليات املشاركة الفعالة للشباب يف احلياة 5.5.3
السياسية للبلد يف احرتام تام للمناصفة  

تفعيل فصول امليثاق اجلماعي حول جلان املساواة وتكافئ 6.5.3
الفرص
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تعزيز احترام حقوق اإلنسان:  4المحور 
1.4

تشجيع  
التعريف بحقوق االنسان

إدراج املقاربة احلقوقية اخلاصة حبقوق اإلنسان يف مسار 1.1.4
سرية الشباب

النص على إجبارية اإلملام بأجبديات حقوق اإلنسان  2.1.4
األساتذة، (كشرط لولوج بعض املناصب ذات الصلة بالشباب 

)املؤطرين، وبعض مستخدمي اجلهات اليت تقدم خدمات القرب

سن تدابري حلماية حقوق اإلنسان، خاصة الشق املتعلق 3.1.4
منها باحلقوق الثقافية واللغوية للجيلني األول والثاين من املغاربة 

املقيمني باخلارج 

تنظيم منتديات جهوية ووطنية لتمكني الشباب من مناقشة 4.1.4
مشاكلهم ذات األولوية مع املنظمات اليت تشيع ثقافة حقوق 

اإلنسان

تنظيم منتديات للحوار الشبايب حول حقوق اإلنسان يف 5.1.4
التناول اإلعالمي لوسائل اإلعالم الوطنية 

وضع برامج تأهيل خاصة يف ميدان حقوق اإلنسان 6.1.4
ألعضاء الربملان وللعاملني يف سلك القضاء وللسلطات األمنية 

تشجيع ثقافة حقوق اإلنسان واحلريات وااللتزامات7.1.4

2.4
وضع إطار قانوني ومؤسساتي لحماية حرية التعبير 

واستنكار انتهاكات حقوق االنسان

سن قانون حيصن حق الشباب يف التعبري احلر يف وسائل 1.2.4
ومنتديات التواصل االجتماعي ووسائط تكنولوجيا اإلعالم 

واالتصال، يف احرتام تام للمعاهدات الدولية ذات الصلة 

تسهيل ودعم الولوج إىل احملاكم لفائدة الفتيات والشباب 2.2.4
.  يف وضعية إعاقة للتعبري لتبليغ مجيع أشكال التعسف والتمييز

وضع بنيات لرفع تقارير حول انتهاكات حقوق اإلنسان 3.2.4
ووضع أرضية وثائقية وتوثيقية ميكن اإلطالع عليها عرب االنرتنت  

جهود املنظمات غري احلكومية  حلماية حقوق دعم 4.2.4
اإلنسان الرامية على خلق إطار تشريعي حلقوق الشباب
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تقوية المقتضيات المؤسساتية المتعلقة بالتواصل واإلعالم والتقييم والحكامة: 5المحور 
1.5

خلق وسائط جديدة للتواصل واإلعالم
الوطنية وضع اسرتاتيجية تواصلية حول االسرتاتيجية 1.1.5

املندجمة للشباب عن طريق تنظيم محلة الستبدال سلم األولويات 
القطاعية القائم، والبحث عن اخنراط باقي صناع القرار يف 

االسرتاتيجية الوطنية املندجمة للشباب وتعبئة موارد جديدة

تنظيم قوافل لإلخبار والتوجيه لصاحل املواقع املهمشة 2.1.5
مع مراعاة ) العامل القروي، واملناطق شبه احلضريةاألحياء اهلامشية، (

إشراك كل الفاعلني املعنيني

إعادة التفكري يف أمناط استقبال الشباب والتواصل معهم 1.5
وتوجيههم

خلق مرفق وطين عمومي الستقبال وإخبار وتوجيه 1.2.5
الشباب،  يعهد إليه بتحديد احملاور الكربى للتوجيه واالضطالع 
مبهام التنشيط وعقد شراكات مع جمموع الفاعلني الرتبويني 

واالجتماعيني واجلمعويني واالقتصاديني

االرتقاء مبهنية الفاعلني املكلفني باالستقبال واإلخبار من 2.2.5
خالل لقاءات وبرامج تكوينية تؤهل هؤالء ليكونوا مرشدين 

.وموجهني للشباب

إخبار على املستوى الرتايب جامع وضع ُكتيب استقبال و 3.1.5
للبيانات اخلاصة بكل بنيات التكوين والبحث وولوج العمل، على 

أن يتم توزيعه يف كل نقاط االستقبال مببادرة من الوزارات املعنية 
التشغيل، التكوين املهين، الرتبية الوطنية، التعليم العايل، الشباب، (

الفالحة والصيد البحري  

وتنظيم عروض اإلعالم عرب اإلنرتنت واملواقع حتسني4.1.5
االجتماعية إلعطاء الشباب رؤية شاملة عن اإلعالم من خالل 

عمل تشاوري مع كل املتدخلني وضمان انسجام بني خمتلف املواقع 
املوجودة   

تقوية وتعميم املنتديات اإلخبارية والتوجيهية املوجهة 5.1.5
املدرسية واجلامعيةللشباب داخل املؤسسات 

االستفادة من إسهام وسائل اإلعالم الوطنية والصحافة 6.1.5
إلخبار الشباب حول املوضوعات اليت ختصهم يف إطار برامج 

خاصة

تبسيط وتوضيح مقروئية اخلدمات املقدمة للشباب يف 3.2.5
ميدان االستقبال  واإلعالم والتوجيه، مع بيان خصوصية عروض 

الرتبية الوطنية، املرفق العمومي للتشغيل، خلق (ل خدمات كل فاع
) املقاوالت، اجلمعيات

تبادل جمموع املعلومات اليت يتوفر عليها مهنيو االستقبال 4.2.5
واإلعالم والتوجيه، مع إيالء عناية خاصة إىل جتميع جممل مصادر 

.لومة منسجمة مفيدةاخلرب املتوفرة للتوفر بذلك على مع
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3.5
تشجيع التنسيق وتناغم التدخالت لصالح الشباب

هيئة عمومية لتنسيق وضع وتنسيق /إحداث مؤسسة1.3.5
السياسة املتبعة حول الشباب، ضمانا الندماج فعال هلذه السياسة 

.يف النسق السياسي الوطين

لتحديد تشجيع املقاربة التنمية الرتابية التشاورية 2.3.5
األولويات، وتنسيق ترشيد الوسائل واملوارد والتدابري اليت مت اختاذها 

.ترابيا لصاحل الشباب

حتديد وتوضيح املسؤوليات والصالحيات بني خمتلف 3.3.5
.املتدخلني يف قطاع الشباب

تطوير الرتسانة القانونية وإحداث إطار قانوين ومؤسسايت 4.3.5
قانون حول الشباب يشمل أيضا (لشباب لتأطري أنشطة ومبادرات ا

).     الشباب املغريب املقيم باخلارج

قطاعية جتمع قطاعي الرتبية والتكوين- تطوير مقاربة بني5.3.5

توحيد سياسات التكوين واإلدماج على املستويني الوطين 6.3.5
والرتايب وبلورة أهداف املشرتكة ضمانا النسجام أفضل خاصة فيما 

يتعلق مبشروع اجلهوية املوسعة  

دعم اخنراط القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية 7.3.5
واملنتخبني حلظة وضع سياسات يف صاحل الشباب

على جتديد توسيع هياكل املشاركة يف مجيع السهر8.3.5
القطاعات، وكذا السهر على مشاركة الشباب يف االسرتاتيجيات 

4.5
تطوير قاعدة بيانات حول الشباب وتقوية أدوات الحكامة

إدخال وحدة خاصة بالشباب يف البحوث الوطنية 1.4.5
الدورية، ونشر نتائج البحث حىت يتسىن للجميع االطالع عليها 

.والباحثني تناوهلا بالدرس والتحليل

إنتاج إصدارات تُعىن جبميع املناحي اليت ختص الشباب 2.4.5
شباب املغريب املقيم باخلارج، والقيام بدراسات علمية وإحصائية لل

.املغريب املقيم باخلارج لتحسني ظروف عيشه

( إصدار تقرير دوري حول الشباب املعرضني للمخاطر 3.4.5
أطفال الشوارع، األحداث اجلاحنون، استهالك املخدرات، املصابون 

...).بداء فقدان املناعة املكتسبة

حتسني توفري فرص الولوج إىل املعطيات اإلحصائية اخلاصة 4.4.5
شباب  بال

وضع آلية تتبع تسمح برصد وتتبع مسارات الشباب، مبا 5.4.5
يف ذلك تتبع أدائهم املهين داخل سوق الشغل وولوجهم للفرص 

السوسيو اقتصادية ومشاركتهم يف احلياة العملية، وكذا باقي 

إدماج الشبابإىل املساعدة على

إدخال سياسات واسرتاتيجيات قطاعية يف  مجيع مراحل 6.4.5
تنفيذ السياسة، وإدخال أهداف حتوز شرط الوضوح ومؤشرات 

.دقيقة على مستوى االسرتاتيجيات القطاعية

تطوير مؤشرات تقييم االسرتاتيجيات الوطنية للتنمية 7.4.5
بعد يتمحور حول واسرتاتيجيات تقليص الفقر، من أجل إدخال

.الشباب فقط

5.5
تحسين أدوات تتبع وتقييم 

السياسات والبرامج الخاصة 
بالشباب

وضع آليات لتقييم وقع تنفيذ وتوسيع الربامج العمومية 1.5.5
.اخلاصة بالشباب على املستوى الوطين والرتايب

تدابري االسرتاتيجية كل ضمان مشاركة الفاعلني يف تتبع  2.5.5
الوطنية للشباب وتقييمها بشكل تفاعلي على املوقع االنرتنت 

.   قياسا على جتارب دولية حديثة ُمماثلة
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