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محضر اجتماع   
 

بسال بحضور الممثلين التاليين عن مجموعة تشاور بمكتب الجمعية المغربية لتربية الشبيبة  جلسةُعقدت  
والسيد ديغو آنخيل أوردينوال  ؛بالمغربالبنك الدولي: السيد مايكل حمايد المكلف الرئيسي بالعمليات 

التنمية البشرية؛ والسيدة عزيزة العواد، مستشارة؛  منسق ،ل براهاماوالسيد كم ؛كبير االقتصاديين،
 صافي، مساعد برامج.روالسيد أشرف الوالسيدة ابتسام علوي، مكلفة بالتواصل؛ 

 
 االجتماع، المرجو االطالع على الملحق.بالنسبة لقائمة األشخاص والمنظمات التي شاركت في 

 
وفيما يلي ملخص للمداخالت التي قُدمت خالل هذه الجلسة، حيث تم تجميعها حسب المواضيع التي تم 

 دالوار التطرق إليها، كما أنها ال تعكس بالضرورة توافق كل المشاركين. بالنسبة لآلراء والتوصيات
ركين في هذه الجلسة التشاورية، إذ سيتم أخذها بعين االعتبار تلخيصها أسفله فإنها تعبر عن رأي المشا

 خالل صياغة مشروع إطار الشراكة اإلستراتيجية حسب صلتها بالموضوع وترتيب األولويات.
 

 مالحظات عامة:
o غياب سياسات أو استراتيجيات تتطرق إلى اإلشكاليات األساسية للشباب؛ 
o  :التربية/التكوين، التشغيل ونقص المشاركة؛ُيعاني الشباب المغربي من ثالث معضالت 
o  ومستعرضة يجب وضع سياسات مندمجة (transversal)  وآليات لدعم الشباب لتأمين إدماجهم

 الشامل في المجتمع؛
 

 أسئلة وتوصيات  المشاركين:
 

 وتقييم البرامج اإلطار العام
 

  المغربي من عجز تربوي حقيقي يترك أثره على الفرص الوظيفية وعلى ُيعاني الشباب
 المشاركة المواطنة والعمومية للشباب. 

  على المستوى الوطني، ليس هناك من إستراتيجية موجهة للشباب لمساعدتهم على التكوين
 .ل، والمشاركة في الحياة العامةغواالندماج في سوق الش

 التأقلم مع خصوصية كل جهة ألن إشكاليات شمال المملكة تختلف على هذه اإلستراتيجية ب جويت
 عن إشكالية المناطق المعزولة.

  إن الميزانية المرصودة لقطاع الشباب تبقى هزيلة وهامشية وُتظهر عدم االهتمام بمسألة الشباب
 بصفة عامة.

 أخرى. فمع كل  ال يوجد أي تقييم للسياسات العامة في ميدان الشباب كما هو الشأن في مجاالت
 الوزير السابقوزير جديد هناك ما يبدو رفضاً إلتباع خطى  

  إن البطء الذي يطبع تفعيل برامج الشباب يطرح إشكاليات ألن التحديات التي يواجهها جيل ال
 تبقى هي حين يتم وضع هذا البرنامج أو ذاك، مما يستوجب مراجعة األولويات.  

  يجب على المجلس االستشاري للشباب، المنصوص عليه دستورياً، أن يضع إستراتيجية
 الً ومندمجة لمواجهة العقبات الرئيسية التي تحول دون أن يصبح الشباب فاعمستعرضة 

 .البلدفي  احقيقي ااقتصادي



   ت مالئمة في األحياء الشعبية أو األحياء المهمشة، هناك غياب شبه تام آلليات القرب أو بنيا
للشباب لتأطيرهم وإبعادهم عن الجنوح وتعاطي المخدرات ومساعدتهم على االندماج في 

 .المجتمع
 

 مشاركة الشباب
 

 ومع أن هناك  توجهات جديدة أتت بها الوثيقة الدستورية، فإن الشباب يبقى  بخصوص المشاركة
 مقصياً من عملية صنع القرار على الرغم من مقتضيات الميثاق الجماعي

   فبينما كان هذا التوجسعن براير ف 91حركة  أبانتلقد فقد الشباب ثقتهم  في المؤسسات. ولقد :

وا في نفس اآلن ُينددون بانعدام الشفافية لذى المؤسسات هؤالء الشباب ُيظهرون التزامهم، كان
 العمومية.

  يتسم الوعي بالنوع الجنساني بالضعف لذى اوساط الشباب: فالنساء يشاركن في الحياة العامة
كمواطنات أكثر منهن كنساء للتعبير عن حاجيات محددة أو الدفع نحو توجه اجتماعي للسياسات 

 العامة.
 

 التربية
  تالميذ المدارس بخصوص التوجيه واختيار المسالك فُيالحظ انعدام شبه تام  ألي دعم لفائدة

 طير على هذا المستوى.كما ال يوجد سوى القليل من التأ ،واإلعداديات
  :ُتشكل  مسألة االنقطاع الدراسي أحد اإلشكاليات الرئيسية التي تأتي لكبح التطور لذى الشباب

 الدراسية وآليات الردع فإن الشباب ُيترك ليلقى مصيره وحيداً ففي انعدام المرافقة 
  فاالكتظاظ الذي تعرفه األقسام المدرسية، : يرتبط االنقطاع عن الدراسة  بقوة بظروف التدريس

وخلط المستويات التعليمية واختالف المستويات داخل  نفس الفصل تؤدي كلها بالشباب إلى 
 الخروج من الدائرة التعليمية.

 سعى المقررات الدراسية إلى تطوير نموذج أوحد للطالب، حيث ُيترك هامش ضيق لفروع ت
 المعرفة غير التقليدية كالفن والرياضة والتكنولوجيات الحديثة.

  ،تظهر إشكالية اللغة من بين أهم المعوقات التي تحول دون اندماج الشباب في على نحو مماثل
يجعل الشباب غير  لفرنسية في المستويين االبتدائي والثانويسوق العمل: فالغياب شبه التام للغة ا

قادرين على اكتساب المستوى المطلوب  حتى يتمكنون من التقدم بطلب وظيفة، خصوصاً في 
 القطاع الخاص.

 اإلعدادي أو  المستويين ال تلعب المدرسة العمومية دورها كأداة لالرتقاء االجتماعي: على
 الجامعي.

 فإن البنية التي قار تعليمي تتوفر على مستوى ال قاطنة في األحياء الشعبيةبما أن األسر ال ،
 يترعرع فيها الشباب ال تبقى مواتية للتعلم، وال لمتابعة الدراسة أو تلقي تكوين مهني.

   ُيشكل ولوج المؤسسات التعليمية كابحاً الندماجهم،   ُمْعِوزة  در من أوساط بالنسبة للشباب الُمْنح
   .تكاليف النقل تبقى باهظة بالنسبة لهؤالءإذ أن 

 
 سوق العمل 

 مالئمة التكوين  لحاجيات سوق الشغل، هناك ظاهرة حقيقية لتخريج أجيال من ما يخص  في
العاطلين داخل الكليات المغربية، حيث يعاني الطلبة حاملو الشهادات من صعاب جمة إليجاد 

 ومبتعداً  عن واقع السوق ومتطلباته. عمل  يتماشى مع تكوين عادة ما يكون نظرياً 
 مفرغة الحلقة السنة، إذ يدخلون في  01طالة خالل بهناك بعض الشباب الذين عانوا من ال 

للخمول واإلقصاء. وما رغبتهم في الحصول على وظيفة في القطاع العام سوى مؤشر على 
 الجامعي. انعدام روح المبادرة في مناهج التعليم إن على المستوى الثانوي أو



 الشباب من نظام تفضيلي ومن دعم  ينبغي أن يستفيدما يخص آليات إنشاء المقاوالت، فإنه  في
 لتفادي البيروقراطية اإلدارية.الدولة للحصول على ضمانات، وتعبئة موارد 

  يعمل العديد من الشباب في القطاع غير المنظم وبالتالي يتوفرون على مناصب شغل غير
 لهم بتأمين مستقبلهم )الهشاشة الطويلة األمد(.مستقرة ال تسمح 

  ال توجد تقريباً أية عالقة بين عالم المقاوالت و الوسط الجامعي أو عالم التكوين المهني؛ فعادة ما
 يبرح الشباب التكوين بشهادة ولكن دون وعي أو معرفة بعالم المقاوالت.

 ين. وال يجب على حاجيات أو تطورات يجب إنشاء آليات  للوساطة بين عالمي المقاوالت والتكو
 عالم المقاوالت أن تبتعد على التوجهات الكبرى لسياسة التعليم بالمغرب.

 
_________________________ 

 ملحق
 قائمة المشاركين

 
 (AMEJهشام بنهناج، )الجمعية المغربية لتربية الشبيبة   -
 (FOMEJEياسين إيسبوية ) -

 ( MEDA Marocميدا المغرب ) ،إيلينا ميزروخي -

 (REMAJECريماجيك ) ،البشير البوخصيمي -
 (Association Animation socialeجمعية التنشيط االجتماعي )  ،علي بالباز -
 (Care Maroc) وندوڱإيما سان سي -

 (Care Maroc) صوفي بيريز  -

                                                                                                                                                                                   جمعية مسارات  ،محمد موساوي -

  جمعية اآلفاق لتنمية وإدماج األشخاص المعاقين  ،محمد الفليو -

 منتدى الطفولةعبد العالي الرامي،  -

 علي الغازي، جمعية المجد للتضامن االجتماعي والتنمية البشرية -

 

 كما تم استدعاء األشخاص التاليين الذين لم يتمكنوا من تلبية الدعوة:

 

 جمعية القرنفل -

 النسيج الجمعوي -

 أمل سال -

 ساعة الفرح -

 منتدى الشباب المغربي لأللفية الثاثلة -

 جمعية المجد -

 المغاربةمنتدى الشباب  -

 جمعية الطريق للشباب والرياضة والعمل التنموي -

 جمعية أجيال  للتربية والتنمية -

 ضفة لألعمال التنمويةجمعية ال -
    


