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مقدمة:
يأيت تقرير "الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان" بخصوص تقييم السياسات
العمومية ذات صلة بالشباب ،يف سياق الرسالة واألهداف التي حددها الوسيط لنفسه
منذ تأسيسه يف دجنرب  ،2007وإذا كان الوسيط يشتغل عىل ثالثة أوراش أساسية ضمن
مهامه ،وهي املراقبة املدنية للسياسات العمومية ،وتقييم مسار العدالة االنتقالية،
وتجريب بعض صيغ الوساطة يف عالقة مبلفات ذات صلة بالحامية ،وإذا كان العمل
يف مختلف هذه األوراش الثالثة يتطلب أداء متفاوتا عىل مستوى طبيعة التدخل
واملقاربة والصيغ واألدوات ،فإن ورش مراقبة وتقييم السياسات العمومية ،يتطلب
مجهودا مضاعفا ،لكون هذا املجال ما يزال التعاطي معه يؤطر ضمن العمل التأسييس
الذي يتطلب خوضه أوال كتمرين يسهم يف إفراز فاعلني مدنيني معنيني باإلشتغال
واإلنشغال بالسياسات العمومية ،نظرا للخصاص املوجود عىل هذا املستوى ،وهو ما
يتطلب انخراط جيل شباب الجامعة لدعم وتعزيز قدراتهم يف مجال العمل املدين،
يف مقابل ما يتيح لهم ذلك من فرص لتنزيل حصيلة تعلامتهم ،وتغديتها أو تحيينها
ومالءمتها عىل ضوء أسئلة الواقع املتجدد دوما مبشاكله وتحدياته.
كام أن عمل الوسيط يف عالقة بهذا الورش ال ينحرص يف مراقبته للسياسات العمومية،
يف عالقة بالجهاز التنفيذي ،بل يحاول أن يسائل يف ذات الوقت ،حسب قدراته
وإمكانياته وأولوياته ،مختلف الفاعلني لرصد أدائهم يف عالقة بهذه السياسات
العمومية ،ألن مساءلة السياسات العمومية ،هي شأن مختلف الفاعلني كل من
موقعه ،لذلك سيظل الوسيط معنيا أيضا مبواكبة املؤسسة الترشيعية وتقييم أدائها يف
عالقة بالعمل الرقايب والترشيعي ،وهو ما شكل موضوع تقريرنا األول حول "املساءلة
الربملانية للشأن التعليمي".
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إن القيمة املضافة لعملنا عىل هذا املستوى هو أننا نشتغل عىل مشاريع من هذا
املستوى بهدف مزدوج ،وبقدر ما تتضاعف الصعوبات والتحديات يف عالقة مبثل هذه
املشاريع ،بقدر ما نفكر يف إعادة املبادرة مبارشة يف عالقة مبجال أو قطاع آخر يف
مرحلة الحقة ،إن ما نعنيه مبشاريع بهدف مزدوج هو أننا نشتغل عىل سياسة عمومية
ما ،وعيننا يف الوسيط عىل أن ننجز التقييم يف عالقة بتلك السياسة ،مبوارد برشية من
شباب الجامعة يتم االستثامر فيه عىل مستوى التكوين ذي الصلة ،لنكون بصدد تأهيل
وتعزيز قدرات الشباب ،من خالل تقييم سياسة عمومية ما.
إن املغرب ال تعوزه الخربات عىل مستوى تقييم السياسات العمومية ،لكن املطلوب
هو مأسستها يف سياق مرشوع علمي أو مدين موازي .لذلك حاولنا يف الوسيط رفع
تحدي تأهيل مجموعة من الشباب عىل هذا املستوى ،وهو ما يجعل رشط اللجوء إىل
الخربة أساسيا لكن يف عالقة بتأطري الشباب الذي يسند إليه إنجاز تقييم السياسات
العامة .ويف سفرنا نحو هذا الهدف قد نرتبك أحيانا بخصوص حسم اختيارنا مابني
الترسيع بإنجاز التقرير حول تقييم سياسية عامة ما باملواصفات العلمية الرصفة التي
تحيل عىل الخربة املتعاقد عليها ،وبني ما يتطلبه التأهيل واالستثامر يف الشباب من
تجريب وتأن يستحرض متطلبات مجال تقييم السياسات العامة ،وإكراهات العمل
التأسييس املفتوح عىل فريق العمل.
يف هذا السياق يأيت تقرير"تقييم السياسة العامة ذات الصلة بالشباب" وهو تقرير
يحاول مساءلة خمس قطاعات حكومية عن سياستها يف مجال الشباب ،وتتحدد هذه
القطاعات يف :قطاع التعليم ،وقطاع التشغيل والتكوين املهني ،وقطاع الصحة ،وقطاع
التنمية االجتامعية والتضامن ،وقطاع الشباب والرياضة ،وذلك خالل الثالث سنوات
التالية 2007 :و 2008و .2009وهي مجاالت يتقاطع فيها االجتامعي بالثقايف والسيايس
والتنموي ،وبالتايل فمقاربتها ومساءلة مضمونها من زاوية الشباب بشكل أفقي ،قد
يتيح إمكانية استخالص مدى وجود سياسة عامة للدولة يف مجال الشباب.
وارتأينا يف الوسيط أن نشتغل عىل السياسات العامة لخمس قطاعات حكومية يف عالقة
بالشباب ،خالل سنوات 2007 :و 2008و ،2009ألن تقييم مجموعة من السياسات
القطاعية هو ما ميكن من تكوين فكرة بخصوص مدى وجود سياسة عامة يف مجال
الشباب ،كام أن تتبع ذلك عىل مدى حيز زمني معقول ،حددناه يف ثالث سنوات
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هنا ،باعتباره املدى الذي ميكن من إقرار وجود سياسة عامة واستقرارها من خالل
استمرارها سنة بعد أخرى.
على مستوى المقاربة:

بالرغم من تحديد موضوع ومضمون هذا التقرير يف تقييم السياسة العامة للدولة يف
مجال الشباب ،فإن املقاربة وحصيلة منجز االشتغال سريهن هذا العمل يف جزء كبري
منه يف مستوى الرصد والوصف واالستقراء ،الذي سيظل يحتاج إىل مكونات إضافية
مقارنة بني التعهدات والربامج من جهة وبني تتبع مدى الوفاء بها وكيفية تفعيلها من
جهة أخرى.
ففي مرحلة أوىل تم تجميع األدبيات ذات الصلة بالشباب يف املرجعية الدولية ،كام
تم تواترها يف االتفاقيات والصكوك واملؤمترات ،وكذا يف املرجعية الوطنية ،كام عكستها
الخطب امللكية ،والتصاريح الحكومية ،ومختلف االستحقاقات ذات الصلة مبواعيد
ومحطات وطنية ،وذلك من أجل تصنيفها وتحليلها عىل ضوء أسئلة محددة.
يف مرحلة ثانية :تم وصف ما جاء يف السياسات القطاعية ،موضوع التقرير ،من خالل
وصف ما جاء يف برنامج تعهدات كل قطاع من القطاعات الخمسة ،واستقرائه وتقييمه
عىل ضوء املوارد املالية املتاحة لكل قطاع ،ويف عالقة باالختصاصات املوكولة له يف
سياق املراسيم التطبيقية ذات الصلة؛
ويف مرحلة ثالثة :تم العمل عىل رصد الخالصات وصياغة التوصيات.
وإلعداد تقرير"تقييم السياسات العمومية ذات صلة بالشباب" ،عقد الوسيط ثالث
ورشات لشباب الوسيط لتأهيلهم لالنخراط يف مهمة إعداد التقارير ،وقد متحور برنامج
الورشات حول ما ييل:
تحديدات أساسية بخصوص مفهوم السياسة العمومية ،وتطوره وتنزيله يف عالقة
مبجال الشباب ،مرورا بورشة مراقبة السياسات العمومية يف مجال الشباب من زاوية
امليزانية ،وصوال إىل ورشة تؤسس ملنهجية ومقاربة إعداد التقارير لتقييم سياسة
الدولة يف مجال الشباب ،وهي ورشات شكلت منطلقا ومحطة أساسية يف إطالق هذا
املرشوع والتي أطرها بالتتايل كل من السادة األساتذة حسن طارق والحسني إهناش،
وأحمد شوقي بنيوب.
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وليخوض مبارشة بعد ذلك مجموعة من الشباب الباحثني التمرين عىل إعداد تقرير
انطالقا من موضوع يعتربون طرفا معنيا به مبارشة وهو مجال الشباب .وقد تطلب
ذلك سلسلة متتالية من اللقاءات التي عمل عىل تأطريها وتنسيق عملها كل من
السادة األساتذة عبد الرزاق الحنويش وحسن طارق.
اليوم ونحن نقدم إليكم حصيلة هذا العمل ،نطمح أن نقرب منكم بعض انشغاالت
الوسيط والتي تتحدد يف مستوياتها التالية:
املساهمة يف إطالق النقاش حول السياسات العمومية ،من خالل راهنية مطلب
"السياسة العمومية للشباب" هنا واآلن.
املساهمة يف إخراج جزء هام من عمل املؤسسة الترشيعية ،الذي يتمثل يف عمل اللجن
والذي يتطلب توثيقه مجهودا موازيا حتيتا ،من طرف املرشفني عليه ،وهو عمل متاح
لكنه مل يستثمر بعد بالشكل املطلوب من طرف مختلف الفاعلني سيام اإلعالم والبحث
العلمي واملجتمع املدين.
وألن هذا التقرير ليس هدفا يف حد ذاته ،بل هو حلقة يف مرشوع ومحطة يف إسرتاتجية،
فإننا يف الوسيط سننتقل مبارشة بعد تقديم منجزه إليكم ،وتجميع حصيلة املالحظات
والنقاشات املتصلة به ،إىل ورشة إعداد املذكرة الرتافعية بواسطة ومع نفس فريق
العمل من أجل اعتامدها منطلقا يف الرتافع لدى مختلف الفاعلني ،لحثهم عىل الترسيع
باالهتامم بوضع وانشغاالت وقضايا الشباب مبا ينتظم يف سياسة عامة للدولة ،تخرتق
بشكل أفقي كل القطاعات ،وتحرص عىل االنسجام الناظم لها.
إنها مبادرة أخرى نطمح من خاللها انخراط شباب الجامعة واملجتمع املدين واإلعالم يف
ثقافة املساءلة ،عرب تقييم السياسات العمومية وتعميم النقاش بخصوصها ،مبا يتيحه
ذلك لنا جميعا من ترابط وامتدادات بني املعرفة العلمية والقرار السيايس والنقاش
العمومي.
خديجة مروازي
الكاتبة العامة
للوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق االنسان
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املحور الأول:

ال�شباب وال�سيا�سات العمومية:
بني املرجعيات الدولية والوطنية

.1المرجعية الدولية في بناء "السياسات الوطنية في مجال الشباب"

يشكل مطلب "السياسة الوطنية يف مجال الشباب" أحد املحاور األساسية لإلعالنات
واألدبيات الصادرة عن الهيئات األممية والدولية ،اإلقليمية والقارية.
إطار رقم:1
ما يجب أن تحرص عليه الحكومات فيام يتعلق بسياسات الشباب هو الحرص عىل تأمني االنتقاالت الخمس:
 .1ضامن التعلم ألجل العمل وألجل الحياة؛
 .2توفري فرص للشغل؛
 .3تقديم خدمات صحية مالمئة؛
 .4إمكانية تكوين أرسة؛
 .5مامرسة املواطنة الكاملة داخل املجتمع.
املرجع :تقرير البنك العاملي حول التنمية والجيل الجديد –  - 2007صفحة 42

ويعود اهتامم املجتمع الدويل بقضايا الشباب ،عىل األقل إىل منتصف الستينيات ،حيث
أصدرت األمم املتحدة سنة " 1965إعالن نرش مبادئ السالم واالحرتام املتبادل والتفاهم
بني الشعوب يف صفوف الشباب" ،وهو إعالن رغم أن سياق الحرب الباردة جعله أقرب
إىل إعالن أخالقي للنوايا ،فإنه يظل حدثا فارقا يف التاريخ الدويل لحقوق الشباب.
بعد ذلك بأربع سنوات سيصدر املجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة
توصيات تؤكد عىل رضورة عمل الحكومات عىل تفهم احتياجات وطموحات الشباب
ودعم مؤسساتهم ومنظامتهم ومشاركتها يف خطة التنمية ،ويف نفس السنة سيصدر
التقرير التمهيدي لألمانة العامة لألمم املتحدة الذي تضمن عرضا ألسباب ومضامني
"السياسة الوطنية يف ميدان الشباب" مبحاورها املتعددة :الصحة ،التعليم ،التدريب،
الرتبية السياسية واملدنية ،العمل ،والوصول إىل املعلومات.
ويف سنة  ،1995أقرت الجمعية العامة لألمم املتحدة برنامج العمل العاملي للشباب
حتى سنة  2000وما بعدها .وهو برنامج بنفس القيمة التاريخية إلعالن  ،1965حيث
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يعرب عن العناية التي أصبح املجتمع الدويل يوليها لقضايا الشباب لكن هذه املرة
بعيدا عن االلتزامات العامة ،ولكن بربامج متناسقة ومدققة ،وهو ما يتناسب مع
الحجم الذي أصبحت تشغله قضايا الشباب كقضايا قامئة الذات.
وركز هذا الربنامج عىل مجاالت اعتربها ذات أولوية وهي:
التعليم ،العمل ،محاربة الجوع ،الفقر ،الصحة ،البيئة ،محاربة املخدرات ،األحداث
وأنشطة الفراغ ،مشاركة الشباب.
بعد هذا الربنامج تتالت الربامج واملنتديات العاملية والدولية واإلقليمية بوثرية متسارعة
نذكر منها:
•إعالن لشبونة  ،1998الصادر عن املؤمتر العاملي لوزارات الشباب املنعقد بالتعاون مع
األمم املتحدة ،والذي أكد عىل رضورة دعم القيادات السياسية العليا لالسرتاتيجيات
والسياسات الوطنية يف مجال الشباب.
إطار رقم :2
مقتطف من إعالن لشبونة بشأن السياسات والربامج املعنية بالشباب (غشت )98
نلتزم مبا ييل:
السياسات الوطنية املتعلقة بالشباب
 -1كفالة متتع عمليات وضع السياسات الوطنية املتعلقة بالشباب وتنفيذها ومتابعتها ،وعىل املستوى
املناسب ،بالتزام من أعىل املستويات السياسية ،مبا فيه توفري املعدالت الكافية من املوارد؛
 -2وضع سياسات وطنية وبرامج تنفيذية تتعلق بالشباب ،عىل املستويات املناسبة ،لتنفيذ برنامج العمل
العاملي للشباب حتى سنة  2000وما بعدها ،عىل أن توضع يف االعتبار األولويات والحقائق والقيود الوطنية
الناشئة عن األطر املختلفة للتنمية االجتامعية – االقتصادية والثقافية؛
 -3وضع السياسات والربامج الالزمة حتى سنة  2000بغية تحسني مستويات املعيشة للشابات والشباب
والسامح بالتنفيذ الفعال للسياسات الوطنية املتعلقة بالشباب ذات الطابع املشرتك بني القطاعات ،التي
جرى التنبؤ بها ،ضمن سياسات أخرى ،يف برنامج العمل؛
 -4استعراض حالة الشباب واحتياجاتهم واستيعاب تقدير الشباب لألولويات ،من خالل مشاركتهم يف عملية
استشارية ،وكفالة إسهام الشابات والشباب بنشاط يف وضع السياسات والربامج وخطط العمل الوطنية
واملحلية املتعلقة بالشباب ويف تنفيذها وتقييمها؛
 -5تطوير بناء القدرات بتمكني االئتالفات والشبكات الشبابية ،الرسمية منها وغري الرسمية؛
 -6تعزيز الرشاكات املسؤولة فيام بني جميع أصحاب املصلحة الرئيسيني ،ال سيام شبكات الشباب،
ومؤسسات ومنظامت الشباب غري الحكومية ،وخالفها من املنظامت غري الحكومية التي تشمل أيضا
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الشابات ،والحكومات ،والوكاالت الدولية ،واملؤسسات التعليمية ،واملجتمع املدين ،وقطاع األعامل،
ووسائط اإلعالم بغية إيجاد تعاون ملعالجة إمكانات الشباب ومشاكله بطريقة أفضل عىل الصعيدين
الوطني واملحيل عىل السواء؛
 -7تقرير أهداف ومؤرشات محددة زمنيا قابلة للقياس ،للسامح بوضع أساس مشرتك لتقييم تنفيذ
السياسات املشار إليها أعاله تقييام وطنيا؛

•خطة عمل براغ  ،1998الصادرة عن منتدى األمم املتحدة للشباب ،وقد تضمنت هذه
الخطة تأكيدا أمميا عىل مسألة السياسات الوطنية يف ميدان الشباب.
إطار رقم :3

مقتطف من خطة عمل براغ للشباب
املعتمدة يف منظومة األمم املتحدة للمنتدى العاملي الثالث للشباب (غشت )98

يويص املنتدى العاملي للشباب مبا ييل:
سياسات الشباب
سياسات الشباب املتكاملة املشرتكة بني القطاعات
 -1وضع سياسات للشباب يف جميع الدول بحلول سنة  2000تكون مشرتكة بني القطاعات ومعدة برؤية
طويلة األجل مقرتنة بخطط عمل تراعي املبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف برنامج العمل العاملي
للشباب حتى سنة  2000وما بعدها .وينبغي أن تعطى سياسات الشباب صفة قانونية وأن تدعم بهياكل
ترشيعية وبقدر كاف من املوارد .ونحن نشجع جميع الحكومات عىل إنشاء و /أو تعزيز مؤسسات
تنسيق داخل الهيكل الحكومي معنية بالشباب .وينبغي أن تصاغ سياسات الشباب بعملية تشاور
مستفيضة بني الحكومة ومنابر املنظامت الشبابية الوطنية غري الحكومية فضال عن غريها من أصحاب
الشأن بوصفهم رشكاء متساوين يف هذه العملية.
 -2تنفيذ سياسات الشباب املشرتكة بني القطاعات تنفيذا فعاال ،وفقا لخطط العمل وألطرها الزمنية
املوضوعة مع سياسات الشباب .وينبغي استخدام خطط العمل كمبدأ إرشادي يستند إليه جميع أصحاب
الشأن ،وال سيام منابر املنظامت الشبابية غري الحكومية ،يف رصد وتقييم حالة تنفيذ سياسات الشباب.

•إعالن دكار  2001الصادر عن املنتدى العاملي الرابع حول الشباب ،والذي تطرق إىل
االسرتاتيجية العاملية للشباب املرتبطة باملجاالت التالية:
ـ ـتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات والتعليم؛
ـ ـالتشغيل؛
ـ ـالصحة؛

15

ـ ـالتكافل االجتامعي؛
ـ ـسياسة الشباب للمشاركة.
•تقرير الشباب يف العامل لعام  ،2005الصادر عن األمني العام لألمم املتحدة.
•تقرير الشباب وأهداف التنمية لأللفية :التحديات وفرص التنفيذ الصادر عن األمم
املتحدة.
إطار رقم :4
سياسات الشباب :معالجة املشاكل أم نهج تنموي؟
"التجارب تدل عىل أن طريقة "معالجة املشاكل" أثبتت عدم فعاليتها عىل املدى البعيد فاعتبار الشباب
مجموعات غري مرتابطة من املشاكل يؤدي إىل نتائج مجزأة وعمودية ،مثل املشاريع املنفصلة املتعلقة
باإليدز واملخدرات واألمية التي تفشل يف إدراك تداخل هذه املشاكل وتعزيزها بعضها البعض .فاملشاكل
الظاهرة للعيان تستحوذ عىل اهتامم ال يتناسب مع حجمها وتستنفذ املوارد عىل حساب مشاكل أخرى
أهم ،يتم إهاملها ألنها أقل وضوحا .لكن األهم من ذلك أن نهج معالجة املشاكل يضيع فرصة تعزيز
تنمية السامت واملهارات اإليجابية...
ومع ذلك كله فإن النهج املستند إىل املشاكل يسيطر عىل سياسات الشباب وبرامجهم بالرغم من الدالئل
التي ترجح كفة النهج التنموي.
املرجع :حق اليافعني يف املشاركة سلسلة أوراق عمل – اليونيسيف – غشت 2001

أما عىل املستوى القاري فيمكن اإلشارة إىل اسرتاتيجية الشباب اإلفريقي الصادرة عن
لجنة العلوم اإلنسانية واالجتامعية لليونسكو ،وهذه االسرتاتيجية ( )2013-2009تتمحور
حول ثالثة أهداف كربى هي:
 -1دعم وتنمية املعارف وتعزيز البحث والدراسات حول الشباب.
 -2تعزيز مشاركة الشباب يف اتخاذ القرارات.
 -3دعم تقدم السياسات واألطر املوجهة لتلبية الحاجيات املتعلقة بالشباب.
عربيا ،نذكر إعالن القاهرة ( )2003الصادر يف اللقاء العريب الربملاين للسكان ،وكذلك
إعالن الرباط حول التنمية والسكان ( ،)2003فضال عن اإلعالن العريب لتمكني الشباب
( )2005الذي يعد إطارا توجيهيا ومرجعيا رئيسيا يف إعداد السياسات اإلقليمية والوطنية،
ثم إقراره من قبل رؤساء اللجان واملجالس الوطنية للسكان بالبلدان العربية ،وأعضاء
الربملان العريب االنتقايل واملسؤولني عن قطاعات الشباب يف البلدان العربية.
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خالصة:

تعترب السياسة الوطنية للشباب ،ركيزة أساسية للتنمية وتطوير قدرات الشباب يف مجال
التنمية ،ومتكينهم .وتشرتك السياسات الوطنية يف املحاور التالية:
ـ
ـ
ـ
ـ

ـللسياسة الوطنية مرجعية تحدد التزامات الدولة واملجتمع اتجاه الشباب؛
ـالسياسة الوطنية للشباب هي سياسة عمومية فوق قطاعية تعمل بشكل أفقي مبا
يضمن ولوج الشباب للتعليم وللعمل وللخدمات الصحية ومامرسته للمواطنة..
ـوجود هيئة عليا تهتم بقضايا الشباب ،بالتتبع والتنسيق والتقييم؛
ـاعتامد مبدأ االستشارة بني الفاعلني والقطاعات وبحضور الشباب يف إعداد وتنفيذ
وتقييم هذه السياسة.

 -2المرجعيات الوطنية لحضور الشباب في السياسات العمومية:

يحرض الشباب داخل خطابات الفاعلني السياسيني املغاربة بقوة كأولوية وكهاجس،
ويبدو من الناحية النظرية عىل األقل بأن قضايا هذه الفئة توجد يف قلب اهتاممات
مختلف املتدخلني :حكومة وجامعات محلية ومجتمع مدين وفاعلني اقتصاديني...
حيث ُيظهرون جميعهم وعيا بدور الشباب كرافعة للتغيري وكعامل حاسم يف صياغة
املستقبل.
إطار رقم :5
إن تحليل مختلف السياسات التي تعنى بالشباب ،يربز كون هذه الفئة تشكل محور انشغاالت ذوي
القرار املغاربة ،لكونها تحتل مكانة رئيسية ضمن اسرتاتيجيات التنمية االقتصادية واالجتامعية للبالد،
وذلك من خالل ميادين التمدرس والتكوين والصحة والتشغيل ثم االندماج االقتصادي واالجتامعي.
إن مجمل هذه السياسات اعتمدت العديد من االسرتاتيجيات كإصالح التعليم والرتبية والتكوين يف
إطار امليثاق الوطني للرتبية الهادف إىل تثمني قدرات الشباب ،وميثاق املقاوالت الصغرى واملتوسطة
الذي يسعى إىل تشجيع إحداثها خاصة من طرف الشباب الحامل للشهادات ،وكذا إحداث مؤسسات
للتوسط يف ميدان الشغل باإلضافة إىل اسرتاتيجيات محاربة األمراض املتنقلة جنسيا والسيدا .كل
هذه االنجازات توضح األهمية التي توليها السلطات العمومية للشباب باعتبارهم غاية ووسيلة
لتنمية البالد.
مقتطف من ملخص تقرير اللجنة العليا للسكان دفاتر التخطيط – ع 2005 - 3
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ويف هذا السياق يشكل حضور قضايا الشباب داخل الخطاب الصادر عن املؤسسة امللكية،
داللة قوية عىل االلتزام السيايس تجاه هذه الفئة وعىل حجم الرهان الذي تضعه البالد
عىل شبابها لبناء معامل املجتمع الدميقراطي الحدايث.
إطار رقم :6
هذه اآلمال النابعة من التطلع ملستقبل أفضل كفيل باالستجابة لطموحات األجيال الصاعدة وإىل
املزيد من الكرامة واألمن والتقدم من خالل متكني املواطن من العيش الكريم وتحقيق التنمية
القروية ،وتوفري أسباب التشغيل للشباب وذلك بخلق املزيد من الرثوات يف بالدنا وبالعمل عىل
توزيعها توزيعا أكرث عدالة وإنصافا.
املصدر مقتطف من خطاب صاحب الجاللة بتاريخ  30يوليوز 2002

إطار رقم :7
فإذا كان مشكل إدماج الشباب حاميل الشهادات هو الداعي املبارش إىل إنشاء هذا املجلس فإنكم
رسعان ما اتجهتم اعتامدا عىل األبحاث والدراسات التي أنجزمتوها والتفكري يف كل ما له عالقة بحارض
ومستقبل شبابنا نحو تعميق الرؤية الشمولية لوضع معضلة تشغيل الشباب يف إطارها الصحيح أال
وهو املرشوع املجتمعي الذي نطمح اىل إرساء أسسه.
إن التغيري الذي ننشده يجب أن يجعل من الرفاه االجتامعي الهدف الرئييس لالختيارات االسرتاتيجية
ملغرب املستقبل .ويف هذا األفق يحتل التشغيل وتشغيل الشباب خاصة مكان الصدارة باعتباره رشطا
لضامن اكتامل شخصية اإلنسان املغريب عىل الصعيد الفردي والعائيل واملهني واالجتامعي.
فاألوراش املتوالية التي فتحت للتفكري والبحث والحوار مكنتنا ولله الحمد من التوفر عىل رؤية
دقيقة واضحة لواقعنا االقتصادي واالجتامعي بإمكاناته وإكراهاته وبانعكاساته املتعددة عىل
قضيتنا املركزية قضية اإلدماج االيجايب لشبابنا يف الحياة االقتصادية واالجتامعية والثقافية للبالد .إننا
مقتنعون بأن معالجة بطالة الشباب يف ظل الظرفية الوطنية والدولية الحالية واملستقبلية ليست
ذات أبعاد اقتصادية فقط بل أنها ذات أبعاد اجتامعية وثقافية كذلك تقتيض منا أن نأخذ بعني
االعتبار يف اختياراتنا وإنجازاتنا رضورة االستجابة إىل حاجيات االقتصاد واملجتمع وإىل تحوالتها.
املصدر مقتطف من الرسالة امللكية املوجهة إىل
املشاركني يف الدورة الثامنة للمجلس الوطني للشباب واملستقبل بتاريخ  18يناير 2000

وإذا كان الدستور املغريب يؤكد رصاحة عىل ضامن العديد من الحقوق االقتصادية
واالجتامعية ،ورغم عدم تأكيده الحرصي عىل حقوق فئوية خاصة بالشباب كنوع
اجتامعي ،فإن بعض فصوله تبدو ذات عالقة مبارشة بقضايا الشباب كام هو الحال
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بالنسبة للتنصيص عىل الحق يف الشغل .وفضال عن ذلك ،فاملغرب صادق عىل كثري من
االتفاقيات الدولية املهتمة بحقوق الشباب.
إطار رقم :8
الفصل الثامن:
الرجل واملرأة متساويان يف التمتع بالحقوق السياسية لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق يف أن
يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه املدنية والسياسية
الفصل الثالث عرش :الرتبية والشغل حق للمواطنني عىل السواء

املصدر :الدستور املغريب

ومنذ استقالل املغرب تم التعبري عن إرادة االهتامم بسياسات الشباب بكثري من الصيغ
املؤسساتية املتعاقبة ،كان آخرها املجلس الوطني للشباب واملستقبل ،الذي شكل طوال
عقد التسعينيات فضاء للحوار والتشاور والتفكري يف قضايا الشباب املغريب.
لقد اعترب تقرير الخمسينية بأن تعزيز إرشاك الشباب هو أحد املحاور الرئيسية لإلنطالق
وعامال من عوامل ترسيع وترية التنمية البرشية ،وذلك عرب سياسات التعليم والتكوين
واالندماج يف الحقل السيايس ويف مسلسل التنمية املحلية وعرب األجهزة الوقائية (الفقر،
االنحراف ،األمراض املنقولة جنسيا ،السيدا ،)...وكذلك باإلجابة عىل الحاجيات الخاصة
للشباب كاالندماج االقتصادي والبنيات التحتية ملامرسة األنشطة الرتفيهية.1
إطار رقم :9
يظل التأطري السيايس وسيلة للمشاركة يف املواطنة ،ومن بني التوصيات يف هذا املجال تشجيع األحزاب
السياسية عىل وضع ونرش املعطيات الرقمية املتعلقة بتأطري الشباب ،ويف مجال الرتبية سواء أكانت من
خالل الخطاب املدريس أو الخطاب اإلعالمي أو من خالل نقل املعارف ،يجب أن يكون العرض يف مجال
القيم متنوعا.
املرجع :التقرير املوضوعايت حول املجتمع واألرسة والنساء والشباب /
تقرير الخمسينية (ص )54املرشفة عىل التقرير :رحمة بورقية.

 .1تقرير حول آفاق املغرب يف أفق عام  : 2025من أجل تنمية برشية عالية  50 /سنة من التنمية البرشية صفحة 115
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ومن أجل تحقيق املغرب ملستوى من التنمية البرشية العالية يف أفق  ،2025فقد وضع
تقرير الخمسينية ،مجموعة من الرشوط ،يوجد ضمنها :رهان السياسات العمومية
عىل الفئات ذات التأثري القوي عىل التنمية البرشية أي النساء والشباب.2
والواقع أنه غالبا ما تعرب الحكومات عن التزام سيايس رصيح باألهمية التي توليها
للشباب ،سواء تعلق األمر مبخططات للتنمية أو بتصاريح حكومية أو بقوانني املالية
(امليزانية العامة للدولة).
إطار رقم :10
تشكل امليزانية أيضا ترجمة وفية للسياسة الحكومية إذ ميكن استنتاج هذه السياسة من خالل تحليل
العديد من املعطيات املنبثقة منها مثل بنية املوارد والتحمالت وكيفية توزيع كل من االقتطاعات
واالعتامدات عىل مختلف فئات املجتمع وقطاعات النشاط االقتصادي.
وترتتب عن امليزانية آثار مبارشة عىل الوضعية االقتصادية واملالية واالجتامعية واملجالية.

املرجع" :ميزانية الدولة" منشورات وزارة املالية والخوصصة

إذ اعترب مثال مخطط التنمية االقتصادية  2004-2000قضايا الشباب إحدى أولويات
االسرتاتيجية التنموية والتي تهدف إىل إدماج الشباب يف مسلسل اإلنتاج سعيا
الستثامر طاقاته املتميزة ،واالستفادة من مؤهالته العالية يف خدمة التنمية االقتصادية
واالجتامعية.
فيام عرب الوزير األول عباس الفايس يف تقريره الحكومي بتاريخ  24أكتوبر ،2007
عن التزام الحكومة بالعناية برشائح الشباب يف إطار برنامج شمويل ومتكامل من
خالل إحداث وتأهيل مؤسسات استقبال الشباب وتقوية الربامج ذات البعد الثقايف
والرتبوي والرتفيهي لفائدة الشباب يف الوسط الحرضي والقروي ،رغم أن مقارنة بسيطة
للتصاريح الحكومية املقدمة منذ  2002 ،1998ثم  2007توضح الرتاجع التدريجي عىل
مستوى الحيز املمنوح لقضايا الشباب.

 .2نفس التقرير صفحة 119
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إطار رقم :11

من الترصيحات الحكومية للوزير األول عبد الرحامن اليوسفي
بتاريخ  21أبريل 1998

"وتعزيزا لتعبئة الشباب كقوة ديناميكية لتطور بالدنا ومجتمعنا يف أفق القرن املقبل ،فإن محاربة
البطالة وإنعاش تشغيل هذه الفئة خاصة من بينها حاميل الشهادات تشكل هدفا أولويا للحكومة.
وموازاة مع ذلك ستحرص الحكومة عىل تحسني ظروف الحياة اليومية للشباب ومحاربة أسباب
تهميشهم ،كام ستسهر عىل وضع سياسة وطنية نشيطة للتأطري االجتامعي والثقايف للشباب من
شأنها تأمني تنمية ثقافية جديدة وتطوير الطاقات اإلبداعية لهذه الفئة".
من ترصيح الوزير األول ادريس جطو بتاريخ  11نونرب  2002مجلس النواب
"أما السياسة التي ستنهجها الحكومة يف ميدان الشباب ،تكميال لدور املدرسة واألرسة ،فتهدف إىل
التعلم واإلدماج االجتامعي واملهني والتفتح الفكري والثقايف ومامرسة الرياضة وتكوين الشخصية
وتلقن املواطنة وامتالك قدرات التفكري والتحليل واملبادرة والتحفيز عىل التعبري واملشاركة ،وذلك
من أجل تحصني الشباب من كل املزالق واالنحرافات املدمرة".

إن الشباب حارض بقوة عىل مستوى االلتزامات السياسية للسلطات العليا واألجهزة
الحكومية ،نفس الحضور نجده يف تقرير الخمسينية مثال ،أو يف أدبيات سياسات
عمومية أفقية كاملبادرة الوطنية للتنمية البرشية أو خطة العمل الوطنية للنهوض
بثقافة حقوق اإلنسان ...بل قد ميتد هذا الحضور حتى إىل امليثاق الوطني إلعداد
الرتاب أو للقوانني املهيكلة للحياة السياسية مثل قانون األحزاب أو مدونة االنتخابات،
أو قد يأخذ شكل مبادرات مندمجة ترشك مجموعة من الوزارات لكن بأهداف جد
محدودة وغالبا يف سياق برامج دولية كام هو الحال بالنسبة لربنامج "شباب من أجل
شباب" الذي انطلق عام  2003والذي انخرطت فيه قطاعات الصحة ،الرتبية الوطنية،
والشباب.
لكن املالحظ هو غياب مرجعية وطنية رسمية تجسد االلتزام السيايس للدولة اتجاه
قضايا الشباب ،وتدمج أهداف وتدخالت كل الفاعلني ذوو االرتباط بهذا املوضوع.
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إطار رقم :12
مل تستطع السياسات الشبابية املعتمدة التي جاءت يف إطار االهتامم بالظواهر الجديدة التي بدأت
تخرتق الشباب أن تخرج الشباب من هشاشته أو التأثري يف املعوقات الكربى التي يعاين منها (الفقر،
البطالة ،الهجرة الرسية )...،وكيفام كان تنوع هذه السياسات فإنها مل تستطع اإلجابة عن انتظارات
الشباب وال أن متنحهم الثقة يف هذه السياسات وال حتى يف أنفسهم ،فباإلضافة إىل طابعها القطاعي
ظلت هذه السياسات تشكو من سوء التدبري.
مقتطف من التقرير الرتكيبي للمناظرة الوطنية حول الشباب ،السياسات الشبابية والبحث العلمي

3

وبالرغم من تواتر الحديث عن دخول قطاع الشباب يف برنامج إلعداد (االسرتاتيجية
الوطنية املندمجة للشباب) فإنه ميكن تسجيل املالحظات األولية عىل هذا اإلعداد:
•غياب االلتزام الحكومي من طرف الوزير األول حول رشوع املغرب يف اإلعداد لهذه
االسرتاتيجية؛
•ضعف انخراط القطاعات األخرى املعنية بقضايا الشباب داخل مسلسل التحضري؛
•غياب أي حوار وطني تشاوري مع فاعيل قطاع الشباب "جمعيات الطفولة والشباب"،
"منظامت شبابية" ...
•الحضور الواسع للنفس القطاعي داخل عملية التحضري.
عموما فإن الحكم النهايئ لن يصبح ممكنا وموضوعيا إال بعد انتهاء مرحلة اإلعداد
واإلعالن عىل هذه اإلسرتاتيجية رغم أن العديد من الفاعلني قد عربوا عن تحفظاتهم
من الطريقة التي يتم بها اإلعداد لهذه اإلسرتاتيجية خاصة وأن كل املرجعيات الدولية
تؤكد عىل مبديئ املشاركة والتشاور إضافة إىل استحضار رضورة الطابع املندمج والبني-
قطاعي الذي ينبغي أن مييزها.

 .3منشورات املعهد الجامعي للبحث العلمي ،إرشاف ذ عبد الفتاح الزين.

22

املحور الثاين:

ال�شباب يف اهتمامات ال�سيا�سات العمومية:

 -1الشباب في اهتمامات قطاع الشباب:

إطار رقم :13

اختصاصات قطاع الشباب والرياضة

تتوىل السلطة الحكومية املكلفة بالشبيبة والرياضة ،يف إطار القوانني واألنظمة الجاري بها العمل ،مهمة
إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية يف مجال الشبيبة والرياضة وحامية الطفولة واإلنعاش النسوي ،ولهذه
الغاية تناط بها املهام التالية:
•إعداد برامج اجتامعية تربوية تهدف إىل تنظيم وتأطري وحامية الشباب والطفولة واملرأة؛
•الرفع من مستوى العمل الجمعوي وتعميمه ضامنا لحامية الشباب وإدماجه يف املجتمع؛
•تنمية األنشطة املتعلقة بالتعاون اإلقليمي والدويل يف ميدان الشباب والطفولة؛
•القيام بالدراسات واألبحاث التي من شأنها أن تنعش وتساهم يف تفتح الشباب والطفولة واملرأة؛
•دعم وتطوير السياسة الجهوية يف مجال الشباب والطفولة واملرأة؛
•إعداد سياسة تطوير الرياضة وتعميمها وتنسيق ومراقبة مجموع األنشطة الرياضية عىل الصعيد
الوطني؛
•التحسيس بأهمية الرياضة يف االقتصاد الوطني ،وحث الفاعلني االقتصاديني عىل املساهمة يف
تنميتها؛
•إعداد مشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية يف ميدان الشباب والرياضة؛
•إدارة وصيانة ومراقبة املمتلكات واملؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة؛
•تدبري وتحسني املداخيل واالعتامدات واملساعدات وكل املوارد املمنوحة قصد تطوير املنشآت
الرياضية والشبابية؛
•تسيري ومراقبة استغالل البنيات التحتية الرياضية واملؤسسات الشبابية ومنشآت الطب الريايض؛
وتضطلع مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية بجميع األنشطة االجتامعية الرتبوية الكفيلة
بتحقيق ما ييل:
ـ ـتفتح شخصية الشباب والطفولة واملرآة والنهوض بهم وإدماجهم يف املجتمع؛
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ـ
ـ
ـ
ـ

ـدعم جمعيات ومنظامت الشباب وتنسيق وتتبع نشاطها؛
ـحامية الطفولة؛
ـتتبع ومراقبة مؤسسات الطفولة والشباب واملرأة التابعة لقطاع الشبيبة والرياضة؛
ـالقيام يف إطار القوانني الجاري بها العمل ،مبراقبة مؤسسات الطفولة والشباب التابعة للقطاع شبه
العمومي والخاص؛
ـإعداد برامج إلعادة الرتبية وإدماج األحداث بتنسيق مع الجهات املعنية.
املرجع :مرسوم  2.02.379املتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة

يعترب مجال األنشطة السوسيو تربوية أحد االهتاممات األساسية لسياسة الدولة اتجاه
الشباب ،واملتمثلة يف تنظيم وتأطري وحامية الشباب ،ودعم العمل الجمعوي ضامنا إلدماج
وتفتح الفئات الشابة من املجتمع .وتوكل هذه املهام لوزارة الشباب والرياضة ،فام هي
املرجعيات املعتمدة يف رسم سياسة هذا القطاع يف ارتباطها بقضايا الشباب؟ وما هي
العناوين الرئيسية لهذه السياسة كام برزت عىل األقل يف الفرتة التي يغطيها هذا التقرير؟
إطار رقم :14

ما الذي تفعله وزارة الشباب؟

املسائل التي متس الشباب ال تفرتض وبشكل طبيعي وجود وزارة خاصة بهم ،يف غالبية الدول ،هذه
املسائل تحال عىل قطاعات للشباب داخل وزارات أخرى ،عموما يف وزارات التعليم ،أو تلحق بوزارات
الشباب ويف نفس الوقت للرياضة ،للثقافة ،للقضايا االجتامعية...
مهام هذه الوزارات تختلف ،لكنها ترتبط أساسا بوضع إطار (مؤسيس) لقضايا الشباب ولصياغة سياسات
تعنى بالتنسيق وبالتعاون ،وبالدفاع عن الحقوق ،بالدعم التقني ومتابعة املشاريع ،كام قد تدعم برامج
خاصة بعيدة عن خطوط التقييم التقليدي (لالختصاصات).
وميكنها كذلك أن تحرص عىل االرتباط وقنوات التواصل مع الشباب ومنظامتهم.
دور قطاعات الشباب ،يتامىش مع تطور تنمية وتطبيق سياسات الشباب ،ففي الدول حيث يتم العمل
عىل هذه األخرية منذ عقود ،يتجىل دور الوزارات أساسا يف صياغة وتنسيق ومتابعة السياسات.
أما يف الدول السائرة يف طريق التنمية حيث فقط تم البدء يف صياغة السياسات املنسجمة للشباب فيتم
الرتكيز أكرث عىل الدفاع عن الحقوق وعىل االستشارة.
املرجع :تقرير البنك الدويل حول التنمية والجيل الجديد  – 2007صفحة 233
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 .1.1مرجعيات قطاع الشباب:

بني سنة  2008وسنة  ،2010تغريت املرجعية االسرتاتيجية لعمل هذا القطاع ،مبجرد تغيري
املسؤول األول عنه .هكذا تم الحديث سنة  2008عن مخطط لوزارة الشباب والرياضة
( ،)2012-2008ثم سنتني بعد ذلك سيتم الحديث عن اإلسرتاتجية الجديدة للشباب
والرياضة (.)2016-2010
 .1.1.1مخطط وزارة الشباب والرياضة (:)2012-2008

األهداف العامة للمخطط:
•رصد مشاغل الشباب وإرشاكهم يف الحياة العامة عرب تقوية وتعزيز آليات الحوار،
واإلنصات واالستشارة ،ثم تقوية فرص املساهمة واالنخراط بالنسبة للشباب.
•الرتكيز عىل البادية واألحياء الهامشية وإعطاء األهمية لشبابها من أجل املساهمة يف
تقليص كل من مظاهر الفقر ومحو الفوارق االجتامعية.
•تعزيز وتقوية الربامج املوجهة لفائدة الشباب وذلك من خالل بدل املزيد من الجهد
ملأسسة وتكريس كافة املهرجانات والتظاهرات املنظمة لفائدة الشباب من مرسح،
موسيقى ،منتديات شبابية ،سينام ،فنون تشكيلية ،جامعات شعبية ،مقامات لغوية
وأنشطة معرفية.
•تقوية املرجعيات الترشيعية للربامج املعدة للشباب.
أما فيام يخص األهداف الخاصة ،فهي العمليات املراد إنجازها يف إطار املخطط املعلن
عليه وهي:
ـ ـاإلعالن عن انطالق املحطات السنوية التالية :
•الربنامج الوطني ملرسح الشباب؛
•الربنامج الوطني للفنون التشكيلية للشباب؛
•الربنامج الوطني لسينام الشباب؛
•الرفع من عدد دور الشباب واملحدد يف  436ليصل إىل  686دار للشباب عند نهاية
 ،2012أي مبعدل زيادة يصل إىل  250دار للشباب؛
•مواصلة إصالح قاعات العروض املتواجد بدور الشباب؛
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•تجهيز املؤسسات املحدثة من طرف الجامعات املحلية ،والهيئات املنتخبة مع مواصلة
الجهود من أجل حثها عىل رضورة احرتام املواصفات واملقاييس املعمول بها.
•اعتامد وحدات إرشافية جهوية لتدبري الشأن الشبايب.
•فيام يخص األنشطة الثقافية والسياحية للشباب ،سوف يتمكن حوايل  400شاب
وشابة من املشاركة يف هذه األنشطة خارج أرض الوطن ،يف حني سيستضيف املغرب
أعدادا مامثلة من الشباب األجنبي.
•مواصلة تنظيم املقامات اللغوية يف اللغة اإلنجليزية خالل العطلة الربيعية والصيفية
ويستفيد منها  2000شاب وشابة سنويا.
•البحث عن رشاكات جديدة لبناء مراكز استقبال باملناطق التي ال تتواجد بها بعد.
•الدعم الحقيقي لكل الربامج واملبادرات التي ستأيت بها مكونات املجتمع املدين
والكفيلة باملشاركة يف تدبري الشأن الشبايب.
•مواصلة دعم الوزارة املبارش وغري املبارش لجمعيات ومنظامت الشباب عن طريق
تخصيص منح مالية سنويا توجه أساسا إىل دعم كافة املبادرات الجمعوية.
•مواصلة الوزارة دعم أنشطة املعهد الوطني للشباب والدميقراطية ،إلمداد الشباب
باملعلومات ومساعدتهم عىل الحصول عليها.
وقد أقرت الوزارة كمنهج أسايس لها يف إنجاز وتحقيق األهداف السابقة ،املبادئ واألسس
التالية:
•تبني مقاربة مندمجة ومتكاملة مع القطاعات الحكومية املعنية واملجتمع املدين
واملنظامت الدولية.
•املسؤولية الجامعية يف املسائل ذات الصبغة االجتامعية
•رضورة اعتامد مبدأ الحوار والتشاور مع جميع الهيئات ذات العالقة املبارشة بالشباب.
 .2.1.1االستراتيجية الجديدة للشباب والرياضة (:)2016-2010

األهداف العامة لإلسرتاتيجية:
•وضع إسرتاتيجية وطنية جديدة يف مجال الشباب والطفولة متكن من بناء مجتمع
سعيد ،متضامن ومعتز بهويته الوطنية

28

•خلق ديناميكية اجتامعية بناء عىل سياسة القرب والتي متكن من الوصول إىل تعاقد
معنوي بني الدولة والشباب عرب " ميثاق وطني للشباب".
•تحقيق املساواة يف الحظوظ لولوج التعليم وتكوين األجيال القادمة يف إطار جو يتسم
بالتنوع والتكامل والتعددية واالحرتام.
•تنمية ثقافة املواطنة يف تناسق مع قيم بالدنا والتي متكن من التنوع والتكامل وحب
الوطن والراية املغربية.
أما فيام يتعلق باألهداف الخاصة فقد تم تحديدها يف مجموعة من العمليات ،وهي:
•رفع عدد املستفيدين من دور الشباب من أجل بلوغ  1.000.000شاب وشابة.
•إحداث  30دارا للشباب؛
•تأهيل الرصيد الذي يتوفر عليه القطاع حاليا ويتعلق األمر ب  467دار للشباب33 ،
مركز لالستقبال والندوات 125 ،جمعية وطنية ومحلية ،تعمل برشاكة مع الوزارة.
•ضامن تأطري  400.000شاب وشابة عرب دعم جمعيات الشباب.
•إحداث ولوجيات داخل مؤسسات الشباب لفائدة ذوي االحتياجات الخاصة.
•نرش برنامج " أسفار الشباب" بني أوساط الشباب عرب مختلف الرتاب الوطني.
•فكرة مخطط استعجايل للتواصل مع الشباب
•إنجاز برنامج واسع للبنيات التحتية الرياضية للقرب برشاكة مع الجمعيات املحلية
والقطاع الخاص ( 125نادي سوسيو ريايض للقرب).
وأخريا ،فإن املنهجية املعتمدة كأساس إلنجاز الربامج والعمليات السابقة ،قد حددتها
اإلسرتاتيجية الجديدة للوزارة فيام ييل:
•جاذبية مؤسسات استقبال الشباب :وذلك من خالل جعل املؤسسات الشبابية ،قناة
متميزة لخدمة عمومية من املستوى العايل.
•ديناميكية اجتامعية :وذلك من خالل تنمية وتشبيك التفاعل بني الشباب وتسيري
اإلبداع والتعبري الجسدي عرب منتديات للتواصل ،املهرجانات ورشات فنية ،ثم
مناقشات ،أسفار ،مخيامت.
•مدارك تدبريية ،ونجاعة الحركة الجمعوية وذلك من خالل وضع هياكل لتكوين
مكونني للشباب.

29

•ميثاق حضاري (تعاقد معنوي) يهدف إىل إقامة عالقة تعاقدية ،بني الدولة والشباب
يحدد حقوقهم وواجباتهم املتبادلة.
 .2.1مضامين سياسة قطاع الشباب:

تسمح املقارنة األولية بني امليزانيات الفرعية للسنوات موضوع هذا التقرير ،بتسجيل
االرتفاع الواضح يف االعتامدات املرصودة لقطاع الشباب والرياضة ،خاصة من سنة 2009
إىل سنة  ،2010وقبل ذلك من  2008إىل سنة .2009
امليزانية الفرعية لوزارة الشباب والرياضة
االعتامدات العامة
االعتامدات املخصصة للتسيري
االعتامدات املخصصة لالستثامر

السنة 2009
1.175.898.000
546.903.000
628.995.000

السنة 2010
1.492.026.00
579.226.000
912.800.000

غري أن هذه الزيادة ال تخفي الضعف العام مليزانية هذا القطاع مقارنة من جهة بباقي
القطاعات الحكومية ،ومن جهة أخرى باالنتظارات املطروحة عليه وبالربامج املعدة من قبله.
مالحظة أخرى تبدو بكل وضوح ،تتعلق بالحجم الذي تحتله االعتامدات املوجهة
نحو الرياضة ضمن الغالف اإلجاميل للقطاع ،حيث يصل مثال خالل سنة  2010إىل
 780.671.500من أصل  1.492.026.00وطبعا فمن البديهي أن هذا االرتفاع هو
بالرضورة عىل حساب االعتامدات املخصصة للشباب ،وهذه االعتامدات نفسها تتوزع
عىل مجاالت ثالث :الشباب ،الطفولة ،الشؤون النسوية...
من حيث املضمون ميكن اإلدالء باملالحظات التالية:
1. 1بخصوص البنيات التحتية ملؤسسات الشباب :تزداد سنة بعد أخرى مؤسسات جديدة
للشباب (إما عىل شكل دور للشباب أو مركبات اجتامعية متعددة االختصاصات) ،كام
عملت الوزارة عىل رصف اعتامدات هامة إلصالح وترميم وتجهيز هذه املؤسسات التي
ت ُسلم لها فور االنتهاء من بنايتها من لدن الجامعات املحلية ،وهكذا دعمت وجهزت
الوزارة  134مؤسسة سنة  2008و 151سنة  ،2009كام عرفت هذه السنة انطالق برنامج
دور الشباب النموذجية ( 70مؤسسة) الذي يهدف إىل خلق مؤسسات تعترب كمحور
الستقطاب الشباب وكقطب للساكنة املحلية من أجل تنفيذ برامج الشباب التنشيطية،
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واملساهمة يف عملية التنمية املستدامة ،وأيضا العمل عىل تأهيل  14مركزا لالستقبال من
أصل  33املوجودة عىل الصعيد الوطني .أما بخصوص املؤسسات التي تعنى بالشباب
(صنف اإلناث) ،فتصل إىل  268ناديا نسويا و 110مركزا للتكوين املهني موزعة عىل
الصعيد الوطني.
2. 2عىل مستوى املستفيدين من خدمات مؤسسات الشباب :يُقدر عدد املستفيدين من
أنشطة دور الشباب لوحدها أكرث من  6ماليني مستفيد يف السنة ( )2008بحسب تقديرات
الوزارة ،وهو عدد ضخم باملقارنة مع عدد املؤسسات التي ال تتجاوز  500مؤسسة،
وأيضا امليزانية املرصودة لقطاع الشباب التي ال تتعدى  13%فيام يتعلق بالتسيري و5,8%
باالستثامر من مجموع ما رصد لوزارة الشباب والرياضة...
3. 3عىل مستوى الربامج واألنشطة :تتوفر وزارة الشباب والرياضة عىل العديد من الربامج
واألنشطة والخدمات املوجهة للشباب ،وتتوزع بني أنشطة قارة وأخرى موسمية ،نذكر
من بينها :برنامج "أجيال كم" برشاكة مع برنامج األمم املتحدة للتنمية ومنظمة اقتدار
ومؤسسة ميكروسوفت حيث تم تجهيز حوايل  81مركزا إلعالميات الشباب مبؤسسات
دور الشباب ،من ضمنها مركزا إعالميا لفائدة ضعاف البرص ،وقد استفاد من هذا الربنامج
سنة  2008ما يقارب  17.127شابا وشابة ،أما خالل سنة  2009فقد بلغ عدد املستفيدين
حوايل  13.700شابا وشابة إىل حدود شهر شتنرب  2009ومنتديات الشباب ونقط إعالم
الشباب إضافة إىل برنامج محاربة األمية لفائدة الشباب ،...حيث استفاد من هذا الربنامج
قرابة  8355مستفيدا ومستفيدة ،وهذا غري كاف بالنظر إىل حجم األمية يف أوساط الشباب
من  15إىل  24سنة حيث ت ُقدر ب  32,5%( 24%لدى اإلناث).4
4. 4املهرجانات والتظاهرات الكربى للشباب :تنظم وزارة الشباب والرياضة سنويا العديد
من التظاهرات الكربى لفائدة الشباب ،منها عىل الخصوص :املهرجان الوطني ملرسح
الشباب ،املهرجان الوطني للفنانني التشكيليني الشباب ،املهرجان الوطني ملوسيقى
الشباب ،املهرجان الوطني لسينام الشباب ،وتعرف هذه املهرجانات مشاركة العديد من
الطاقات الشبابية املبدعة يف هذه املجاالت الفنية ،كام تشهد هذه املهرجانات مراحل
إقصائية إقليمية أو جهوية.
 .4يراجع يف هذا الشأن إحصائيات املندوبية السامية للتخطيط ()2008
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5. 5برامج التعاون الدويل والوطني :كربنامج محاربة داء فقدان املناعة املكتسبة
(السيدا) ،حيث شهد هذه السنة تنظيم مجموعة من األنشطة منها عىل الخصوص:
إصالح وتجهيز  70ناديا ملحاربة السيدا ،تنظيم حمالت تحسيسية بالعديد من دور
الشباب استفاد منها حوايل  6600شابا وشابة .تنظيم  5دورات تكوينية لفائدة املثقفني
النظراء استفاد منها  225شابا وشابة .باإلضافة إىل برنامج اإلدماج االقتصادي واملهني
للشباب الحامل للمشاريع وهو عبارة عن أنشطة تأطريية وتكوينية للشباب يف
مجاالت املقاولة ،حيث احتضنت دور الشباب خالل سنة  2008العديد من األنشطة
التكوينية استفاد منها مجموعة من الشباب ،وأفضت إىل إعداد ثلة من املشاريع
املقاوالتية املصغرة عملت وزارة الشباب والرياضة عىل متويل  40منها بتعاون مع
هيئة الكونفجيس (.)CONFEJES
6. 6الرشاكة مع الجمعيات والتنظيامت الشبابية :تدعم وزارة الشباب والرياضة
الجمعيات والتنظيامت الشبابية .وهكذا فقد تم تخصيص مجموعة من املساعدات
املالية واللوجستيكية لفائدة  3.389جمعية استفاد من خدماتها  25840شابا وشابة
برسم سنتي  ،2009/2008همت بالخصوص مشاريع الشباب التنشيطية ،منح التغذية
(22جمعية سنة  2008و 19جمعية سنة  ،)2009منح التسيري السنوية (حوايل 41
جمعية وطنية سنة  2008و 40سنة  .)2009ويبدو أن استفادة هذه الجمعيات تكاد
تكون رمزية بالنظر إىل قلة االعتامد املرصود أصال يف هذا املجال عالوة عىل العدد
الضئيل من الجمعيات التي ينال حظه من االستفادة وفق الرشوط التي تضعها الوزارة،
حيث تكون األسبقية للجمعيات واملنظامت الوطنية.
كام تجدر اإلشارة إىل نشاط املعهد الوطني للشباب والدميقراطية الذي أحدث بقرار
لكتابة الدولة املكلفة بالشباب ليشكل إطارا ميكن من تجميع تصورات شبابية بغية
صياغة أرضية ملرشوع حدايث دميقراطي ،تشتغل عليه مجمل الشبيبات الحزبية
والتنظيامت املوازية للهيئات السياسية .اشتغل املعهد منذ تأسيسه عىل التكوين
والتكوين املستمر يف مجاالت متكن الشباب املغريب من االندماج يف العمل السيايس
والحضور يف املشهد الحزيب املغريب ،حيث استطاع املعهد أن يستقبل يف إطار برامجه
ما يفوق  12450شابة وشابا جهويا ووطنيا.
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 .2الشباب في اهتمامات التربية الوطنية والتعليم العالي:

إطار رقم :15

اختصاصات وزارة الرتبية الوطنية

تناط بوزارة الرتبية الوطنية ،وفقا للنصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،مهام إعداد وتنفيذ
سياسة الحكومة يف مجال التعليم األويل واالبتدايئ والثانوي وتكوين األطر التعليمية واألقسام التحضريية
لولوج املدارس العليا وأقسام تحضري شهادة التقني العايل وكام تسهر عىل االرتقاء بالتعليم املدريس
الخصويص يف هذه املجاالت.
وتقوم كذلك بإعداد سياسة الحكومة يف مجال الرتبية للجميع لفائدة األطفال غري املمدرسني أو
املنقطعني عن الدراسة.
تقوم وزارة الرتبية الوطنية بالسهر عىل تنظيم بنياتها اإلدارية وعىل توزيع املوارد املوضوعة رهن إشارتها
مع مراعاة األولويات واألهداف الوطنية.
املرجع :مرسوم  2.02.382املتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الرتبية الوطنية

باإلضافة إىل إشكالية التشغيل ،تجسد املسألة التعليمية السياسة العمومية األكرث أهمية
واألوثق ارتباطا بانتظارات الشباب واملجتمع ،وهذا ما يجعلها تحظى بأولوية قصوى عىل
مستوى تدبري الشأن العام الوطني.
إطار رقم :16
" ..وإذا كنا قد وضعنا التعليم يف صدارة هذه القطاعات ،فألننا نعتربه املحك الحقيقي ألي إصالح عميق.
وليك يأخذ إصالح منظومتنا الرتبوية رسعته القصوى ،ووجهته الصحيحة ،ندعو الحكومة لحسن تفعيل
املخطط االستعجايل.
وسنحرص عىل أال يخلف املغرب موعده مع هذا اإلصالح املصريي .لذلك عىل الجميع أن ينخرط فيه
بقوة .فظروف النجاح متوفرة ،من إرادة حازمة لجاللتنا وتعبئة جامعية لكل املؤسسات والسلطات
والفاعلني والتنظيامت ،هدفنا الجامعي ،إعادة االعتبار وترسيخ الثقة يف املدرسة العمومية املغربية،
كمؤسسة للتنشئة الجامعية عىل قيم املواطنة امللتزمة وتكريس تكافؤ الفرص"
 .....ويشكل اإلصالح القويم لنظام الرتبية والتعليم والتكوين ،املسار الحاسم لرفع التحدي التنموي.
فعىل الجميع أن يستشعر أن األمر ال يتعلق مبجرد إصالح قطاعي ،وإمنا مبعركة مصريية لرفع هذا
التحدي الحيوي .سبيلنا إىل ذلك االرتقاء بالبحث واالبتكار وتأهيل مواردنا البرشية ،التي هي رصيدنا
األسايس لرتسيخ تكافؤ الفرص ،وبناء مجتمع واقتصاد املعرفة ،وتوفري الشغل املنتج لشبابنا".
املرجع ":مقتطف من خطاب العرش بتاريخ  30يوليوز "2008
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تبعا ملنهجية العمل ،وقبل محاولة تشخيص أداء السياسة التعليمية خالل السنوات
الثالث ،البد من التذكري باملرجعيات األساسية التي تحكم هذه السياسة.
 .1.2مرجعيات السياسة التعليمية في عالقة بالشباب:
 .1.1.2الميثاق الوطني للتربية والتكوين:

عدد امليثاق الوطني املبادئ األساسية واملرتكزات الثابتة لنظام الرتبية والتكوين والغايات
الكربى املتوخاة منه ،وحقوق والتزامات كل رشكاء العملية التعليمية إلنجاز اإلصالح،
وذلك من خالل ستة مجاالت:
•نرش التعليم وربطه مبحيطه االقتصادي؛
•التنظيم البيداغوجي؛
•الرفع من جودة الرتبية والتكوين؛
•املوارد البرشية؛
•التسيري والتدبري؛
•الرشاكة والتمويل.
وارتباطا بفئة الشباب والتي تطابق عمليا مستويي التعليم الثانوي والتعليم العايل،
فامليثاق يؤكد عىل أن التعليم الثانوي يهدف باإلضافة إىل تدعيم املدرسة اإلعدادية،
تنويع مجاالت التعلم بكيفية تسمح بفتح سبل جديدة للنجاح واالندماج يف الحياة
املهنية واالجتامعية أو متابعة الدراسات العليا.
أما التعليم العايل فريمي حسب امليثاق إىل تحقق الوظائف اآلتية:
•التكوين األسايس واملستمر؛
•إعداد الشباب لالندماج يف الحياة العملية؛
•البحث العلمي والتكنولوجي.
 .2.1.2المخطط االستعجالي:

يقدم هذا املخطط كخارطة طريق لتأهيل املنظومة التعليمية وتحقيق مجموعة من
األهداف العلمية ،مرتكزا عىل مبدأين أساسيني:
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ـ ـاملبدأ األول يكمن يف التخطيط املربمج الذي يتسم بالتدقيق ،والرتكيز واالنتقاء
والفاعلية واإلجرائية والقابلية للتنفيذ؛
ـ ـاملبدأ الثاين ويرتبط بالفعالية عرب التنفيذ الفوري والترسيع يف تطبيق الربامج،
وترجمتها ميدانيا وواقعيا .ويويل املخطط االستعجايل اهتامما بالغا ألربعة مجاالت
أساسية:
•التحقيق الفعيل إللزامية التعليم إىل غاية  15سنة؛
•حفز روح املبادرة والتميز يف املؤسسة الثانوية التأهيلية ويف الجامعة؛
•مواجهة اإلشكاليات األفقية للمنظومة الرتبوية؛
•توفري وسائل النجاح.
 .2.2السياسة التعليمية والشباب :أية مؤشرات؟

لقد صادفت سنة  ،2008السنة الثامنة لتطبيق امليثاق الوطني للرتبية والتكوين ،فيام
شكلت سنة  2009السنة األوىل لتطبيق املخطط االستعجايل .وبالوصول إىل سنة 2010
تكون العرشية الوطنية للتعليم قد أرشفت عىل انتهائها .واملؤكد أن تقييم أو حتى
تشخيص السياسة التعليمية ولو خالل السنوات الثالث التي يشملها هذا التقرير ،تبدو
أمرا معقدا وال يندرج أساسا يف خطة هذا العمل.
لذلك نقرتح من الناحية املنهجية من أجل تعامل موضوعي مع معطيات امليزانيات
الفرعية لقطاع التعليم للسنوات الثالث ،أن نوظف شبكة من املؤرشات الكمية املتمثلة
أساسا يف:
•عدد املمدرسني؛
•بنية االستقبال؛
•الدعم االجتامعي.
 .1.2.2مؤشرات التعليم الثانوي:

عىل مستوى أعداد التالميذ املمدرسني:
نجد أن عدد التالميذ املمدرسني عرف تطورا ملحوظا ،عىل النحو اآليت:
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2010-2009
865 794

2009-2008
794 703

2008-2007
733 550

•عىل مستوى بنية االستقبال:
تطور عدد مؤسسات وداخليات التعليم الثانوي التأهييل عىل الشكل التايل:
2010-2009
 831مؤسسة

2009-2008
 748مؤسسة
 497داخلية

2007-2008
 738مؤسسة
 459داخلية

•عىل مستوى الدعم االجتامعي:
يتجىل الدعم االجتامعي عىل مستوى التعليم الثانوي التأهييل ،يف توسيع شبكة الداخليات
( 38داخلية) سنة  ،2008وتوسيع عدد املستفيدين من الداخليات ( )76924سنة ،2009
مع وضع مرشوع يف  2010يستهدف الزيادة يف عدد الداخليات والتوسيع من عدد
املستفيدين حرضيا وقرويا عىل السواء.
هذا وقد عرفت هذه السنوات تزايدا يف نسبة التوجيه إىل الشعب التقنية من 51%
سنة  2000إىل  56%سنة  ،2008باإلضافة إىل توسيع شبكة املؤسسات املحتضنة لألقسام
التحضريية للمدارس العليا ولشهادة التقني العايل ،وكدا تجهيز  2000قاعة متعددة
الوسائط باملؤسسات التعليمية يف إطار برنامج .GENIE
 .2.2.2مؤشرات التعليم العالي:

•فيام يخص أعداد الطلبة:
السنة

عدد الطلبة

2007-2006
2008-2007
2009-2008
2010-2009

272578
287000
341917
378093
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وتجدر اإلشارة إىل أن أكرب عدد الطلبة الجدد تتوجه نحو املسالك العلمية والتقنية وذلك
عىل النحو اآليت:
عدد الطلبة
2918
4879
2345
1485
3365

املادة
علوم الهندسة
العلوم التطبيقية
الطب والصيدلة
التجارة والتسيري
التكنولوجيا

•بنية االستقبال:
تم توسيع شبكة املؤسسات عرب إحداث خمس مؤسسات جامعية جديدة يف  2008وهي:
ـ ـمدرستان وطنيتان للتجارة والتسيري بفاس واملحمدية.
ـ ـاملدرسة العليا للتكنولوجيا بربشيد.
ـ ـاملدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة.
ـ ـكلية الحقوق بعني السبع.
ـ ـجامعة موالي سليامن ببني مالل.
وميكن تحديد عدد املؤسسات الجامعية اليوم عىل الشكل التايل:
عدد املؤسسات
102
63
178
 343مؤسسة

املؤسسات
املؤسسات الجامعية
املؤسسات غري التابعة للجامعة
مؤسسات التعليم الجامعي الخاص
مجموع املؤسسات

•فيام يخص الدعم االجتامعي:
يتمحور الدعم االجتامعي يف مستوى التعليم العايل الجامعي أساسا يف:
ـ ـبناء إقامة للطالب مبدينة خريبكة والدار البيضاء سنة .2008
ـ ـوكذا متابعة تفعيل مبادرة  10 000مهندس وبرنامج التكوين يف املهن الجديدة.
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ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـتنمية مسالك اإلجازات املهنية يف جميع مؤسسات التعليم العايل الجامعي.
ـخلق  48مركز للدكتوراه عىل صعيد مختلف الجامعات يف سنة .2009
ـتفعيل برنامج "منح سمة" بإنشاء سنة  ،2009وحدة البحث باملشاركة مع املركز
الوطني للبحث العلمي والتقني ليتم انتقاء  50بنية خولت لها هذه السمة لتستفيد
من دعم مايل إضايف للتجهيز والتسيري.
ـإحداث اللجنة الوزارية لتنسيق التدخالت ،واملكونة من  12قطاع ،باإلضافة إىل التوقيع
عىل تسع اتفاقيات رشاكة بني الوزارة وعدد من القطاعات الحكومية واملؤسسات
العمومية من أجل تفعيل الربنامج االستعجايل.
ـتوسيع الطاقة االستيعابية ب  1500رسير إضايف بكل من الرباط وأكادير ،وإضافة إىل
توسيع طاقة االستقبال باملطاعم الجامعية بكل من طنجة ومكناس ،والتزام املكتب
الوطني لألعامل الجامعية االجتامعية والثقافية بتحسني الخدمات االجتامعية للطلبة.
ـتقوية العدد اإلجاميل للممنوحني وذلك عىل الشكل التايل:
عدد الطلبة املمنوحني
السنوات
املمنوحني يف جميع األسالك
املمنوحني يف سلك املاسرت
املمنوحني يف سلك الدكتوراه

2009-2008
117533
9106
583

2008-2007
115000
8045
518

2010-2009
96464
5350
726

بالرجوع إىل امليزانية الفرعية للسنوات الثالث ،يالحظ أن هناك تقدم عىل مستوى األرقام،
ففي سنة  ،2008بلغت االعتامدات املخصصة لوزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل
وتكوين األطر والبحث العلمي ما مجموعه " "37,43مليار درهم ،يف حني بلغ الغالف
املايل املرصد للوزارة برسم سنة  "46" ،2009مليار درهم ،يف املقابل نجد أن الغالف املايل
اإلجاميل املرصد برسم سنة  2009هي 49.419.474.000 :درهم.
للتوضيح أكرث سندرج مجموعة من املعطيات الرقمية التي من شأنها الوقوف عىل عملية
توزيع امليزانية عىل الشكل التايل:
فيام يخص امليزانية املرصودة لقطاع التعليم برسم سنة :2008
ميزانية الرتبية والتكوين برسم سنة ( 2008مليار درهم)
31,4
الرتبية الوطنية
6,1
التعليم العايل
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توزيع ميزانية الرتبية والتكوين برسم سنة 2008
93%
التسيري
7%
االستثامر

فيام يخص امليزانية املرصودة لقطاع التعليم برسم سنة 2009
توزيع ميزانية الرتبية والتكوين برسم سنة 2009
33 942
التسيري
5 842
االستثامر

فيام يخص امليزانية املرصودة لقطاع التعليم برسم سنة 2010
توزيع ميزانية الرتبية والتكوين برسم سنة 2010
 40.951.910.000درهم
التعليم املدريس
 8.291.825.000درهم
التعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي
توزيع ميزانية الرتبية والتكوين برسم سنة ( 2010التعليم العايل)
 8.205.493.583درهم
التسيري
 4.430.731.750درهم
االستثامر
 .3الشباب في اهتمامات قطاع الصحة:

إطار رقم :17

اختصاصات وزارة الصحة
•إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة املتعلقة بصحة املواطنني؛
•العمل باتصال مع الوزارات املعنية عىل سالمة السكان البدنية والعقلية واالجتامعية؛
•السهر عىل التوفيق بني التوجهات وعىل تنسيق األهداف واألعامل أو التدابري التي تساعد عىل رفع
املستوى الصحي يف البالد ،والتدخل بغية ضامن توزيع أفضل للموارد يف ميدان الوقاية أو العالج أو
املساعدة عىل املستوى الوطني؛
•ويعهد إليها بإعداد وتنفيذ السياسة الوطنية املتعلقة باألدوية واملنتجات الصيدلية عىل املستويني
التقني والتنظيمي؛
•وتتبع السياسة الصحية الدولية التي يساهم فيها املغرب وتحدد باتفاق مع الوزارات املهنية
مجاالت تعاون يف ميدان الصحة ،وتتبع إنجاز الربامج املتفق عليها؛
•تراقب مامرسة املهن الطبية والشبه طبية والصيدلية.

املرجع :مرسوم  2.94.285املتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية
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بالنسبة ملنظمة الصحة العاملية ،فالصحة حالة متكاملة من الرفاة وليس فقط وضعا يعرف
سلبا بغياب املرض ،وداخل األدبيات الدولية ومواثيق الحقوق املتعلقة بالشباب فإنها
تصبح إحدى األهداف األساسية التي يجب أن تضعها الحكومات نصب سياساتها اتجاه
فئات الشباب.
إن الحديث عن صحة الشباب ،ال يعني فقط تقديم الخدمات العالجية وال حتى نرش وسائل
الوقاية ،لكنه بالرضورة مرتبط بخلق سلوكات اجتامعية محصنة للرأسامل البرشي وهو ما
يجعل من السياسة الصحية للشباب مدخال ال محيد عنه النخراط األرس واملجتمع يف التنمية
اإلنسانية اعتامدا عىل مبادئ القرب واسرتاتيجيات التواصل والتوعية ومقرتبات اإلرشاك.
فأي موقع لهذه السياسة ضمن التوجهات العامة لقطاع الصحة ببالدنا؟ عىل ضوء مؤرشات
الثالث سنوات األخرية.
 .1.3مرجعيات السياسة الصحية:

تطابق السنوات الثالث التي يغطيها التقرير ،السنوات األوىل لتنفيذ السياسة
الجديدة لوزارة الصحة املوضوعة يف إطار خطة "االسرتاتيجية الجديدة ومخطط
العمل  ،"2012 - 2008التي تهدف إىل االشتغال عىل أربعة محاور كربى وهي:
1. 1اعتامد التموقع االسرتاتيجي ملختلف املتدخلني يف املنظومة الصحية.
2. 2وضع عروض عالجية رهن إشارة املواطن تكون يف املتناول ،وكافية يف حجمها وذات
جودة وموزعة بطريقة عادلة عىل مجموع الرتاب الوطني.
3. 3التخطيط وتفعيل الربامج الوطنية النوعية للوقاية من األمراض والقضاء عليها.
4. 4تعزيز األمن واليقظة الصحية.
وباإلضافة إىل هذه املحاور األربع تم تحديد عرشة أهداف واضحة كأفق للسياسة
الصحية يف بالدنا:
أ .التقليص من حدة املشاكل األساسية للصحة:
1. 1تدعيم مكتسبات وبرامج املكافحة والوقاية من األمراض املعدية؛
2. 2تقليص وفيات األمهات إىل حدود  50حالة يف كل  100ألف والدة حية ،والحد من
وفيات األطفال إىل حدود  15حالة يف كل  1000والدة حية يف أفق سنة .2012
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ب .تحسني الولوج للعالج:
3. 3تأمني الولوج للعالج بالنسبة للسكان املترضرين والسكان القرويني عىل وجه الخصوص؛
4. 4ضامن توزيع متكافئ لعرض العالجات بني الوسطني الحرضي والقروي وبني الجهات؛
5. 5جعل الخدمات الصحية العمومية أكرث جودة وتنافسية (بلوغ نسبة  %5من الساكنة
التي ميكن استقبالها يف املؤسسات االستشفائية يف أفق )2012؛
6. 6تخفيض كلفة العالج واألدوية؛
7. 7التخفيض من مساهمة األرس يف متويل القطاع الصحي إىل أقل من  %25يف أفق 2015؛
8. 8اسرتجاع ثقة املواطنني يف املنظومة الصحية من خالل تحسني ظروف االستقبال وتوفري
املعلومات والتكفل الصحي بالحاالت املستعجلة وتوفري األدوية؛
9. 9التكفل الشامل باألمراض طويلة األمد.
ج .تخليق قطاع الصحة:
10.10تفعيل خطة للقضاء عىل الرشوة داخل املؤسسات الصحية.
 .2.3مجاالت اهتمام السياسة الصحية بالشباب:

ألجل توصيف أكرث دقة لحضور الشباب ضمن اسرتاتيجية عمل قطاع الصحة ،اعتامدا
عىل قراءة لربنامج القطاع وعىل املؤرشات التي تقدمها امليزانية املتتالية للسنوات موضوع
هذا التقرير ،ميكن االنتباه إىل ثالثة مجاالت اهتامم أساسية ،يتعلق األمر بنظام التغطية
الصحية ونظام املساعدة الطبية ،والصحة املدرسية ،والجامعية ثم برنامج مكافحة السيدا.
 .1.2.3نظام التغطية الصحية ونظام المساعدة الطبية (:)RAMED

يهدف القانون رقم  65.00الصادر قي  3أكتوبر  ،2002مبثابة مدونة التغطية الصحية
األساسية إىل:
•إحداث تأمني إجباري أسايس عن املرض قائم عىل مبادئ وتقنيات التأمني االجتامعي،
لفائدة األشخاص املزاولني نشاطا يدر عليهم دخال ،واملستفيدين من املعاشات وقدماء
املقاومني وأعضاء جيش التحرير والطلبة؛
•إحداث نظام املساعدة الطبية قائم عىل مبادئ املساعدة االجتامعية والتضامن
الوطني لفائدة السكان املعوزين.
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فام موقع الشباب يف نظامي التغطية واملساعدة الطبية؟
◗ ◗نظام التغطية الصحية:
تنص املادة  2من هذا القانون عىل أن طلبة التعليم العايل العام والخاص يجب أن
يستفيدوا من نظام التغطية الصحية ،وتنص املادة  4منه عىل أنه ستصدر ترشيعات
خاصة تحدد القواعد التي تخضع لها أنظمة التأمني اإلجباري األسايس عن املرض،
الخاص بالطلبة.
وتنص املادة  5عىل أن التأمني اإلجباري األسايس عن املرض ،يشمل أفراد العائلة
املوجودين تحت الكفالة والبالغني من العمر  21سنة عىل األكرث ،وميكن متديد هذا
السن إىل  26سنة بالنسبة لألوالد غري املتزوجني الذين يتابعون دراسات عليا.
◗

◗نظام املساعدة الطبية (:)RAMED
•يف مقابل نظام التأمني اإلجباري عن املرض لفائدة األشخاص الذين يزاولون نشاطا
يدر عليهم دخال ،تم وضع نظام املساعدة الطبية لألشخاص املعوزين .حيث يعفون
من تحمل مصاريف الخدمات الطبية املقدمة لهم يف املستشفيات العمومية
واملؤسسات العمومية للصحة واملصالح الصحية التابعة للدولة.
•ويستفيد من هذا النظام بالتحديد ،األشخاص غري الخاضعني ألي نظام للتأمني
الصحي عن املرض وغري متوفرين عىل موارد كافية ملواجهة النفقات املرتتبة عن
الخدمات الصحية املقدمة لهم ،وكذا أوالدهم غري املأجورين املوجودين تحت
كفالتهم والبالغني من العمر  21سنة عىل األكرث وميكن متديد هذا السن إىل 26
سنة يف حالة متابعة الدراسة.
•وقد تم إصدار مرسوم تطبيقي لنظام املساعدة الطبية رقم  29( 2.08.177سبتمرب
.)2008
•ويف يوم  4نونرب  2008أعطيت االنطالقة لتنفيذ هذا النظام بجهة تادلة أزيالل
كتجربة منوذجية يف انتظار تعميمها بشكل تدريجي.
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 .3.2.3الصحة المدرسية والجامعية:

وضعت وزارة الصحة برنامجا وطنيا للصحة املدرسية والجامعية ،الذي يستهدف فئة
التالميذ والطلبة ،ملا لهذه الفئة من خصوصيات حددها الربنامج يف ما ييل:
•العدد املهم ألفرادها (مابني  20و 25يف املائة من مجموع السكان)؛
•قابليتها للتعرض لألخطار واألمراض واملشاكل الصحية بحكم صغر سنها وتجمعها
وسهولة انتشار األمراض فيام بينها؛
•حاجتها إىل القواعد واملبادئ األساسية يف الوقاية ومحاربة األمراض وتبني أمناط العيش
السليم؛
•كونها تشكل قناة تواصل بني املدرسة واألرسة لتمرير الخطابات والرسائل الرتبوية
داخل األرسة واملجتمع ككل.
لهذا تقوم الوزارة من خالل الربنامج الوطني للصحة املدرسية والجامعية بخدمات وقائية
وعالجية وتربوية لفائدة التالميذ والطلبة ،تقدم من طرف فرق الصحة املدرسية .وفيام
ييل أهم منجزات الربنامج خالل السنة الدراسية :2009-2008
•تنظيم حمالت لوقاية ومحاربة أمراض العيون املعدية بالوسط املدريس خالل شهر
نونرب وأبريل ب  17إقليم؛
•تنظيم األسبوع الوطني للصحة املدرسية تحت شعار" :السلوك ،األمن ،والصحة"
لفائدة  2.254.778تلميذ؛
•تجهيز وخلق فضاء الصحة للشباب بكل من سال والرشيدية؛
•خلق  4مصحات جامعية برشاكة مع قطاع التعليم العايل؛
•الفحص الطبي املنتظم لفائدة  876.075تلميذ بالوسط املدريس و 27.474طالب
بالوسط الجامعي؛
•مراقبة حدة البرص لفائدة  986.975تلميذ بسلم قياس حدة البرص و 35.667بجهاز
الكرس باألشعة؛
•تقديم حصص يف اإلصغاء والتوجيه لفائدة  24.014طالب؛
•الفحص الطبي عند الطلب لفائدة  132.814طالب وتقديم العالجات شبه الطبية
لفائدة  60.902طالب؛
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•تقديم  28.146فحص طبي بفضاءات الصحة للشباب؛
•تقديم  3.150حصة يف التوعية الصحية لفائدة  110.797شاب ويافع.
 .3.2.3برامج التحسيس:

يعترب "املخطط االسرتاتيجي الوطني ملكافحة السيدا" والذي ميتد من سنة  2007إىل
 ،2011أبرز منوذج لهذه الربامج ،ويستهدف هذا املخطط فئة الشباب املتمدرس وغري
املتمدرس من الجنسني ،الفئة األكرث تعرضا لإلصابة مبرض السيدا ،وألجل ذلك وضع كأفق
له محاور عمل رئيسية منها:
•التواصل االجتامعي الجامهريي املنتظم واملستمر من أجل التحسيس والوقاية؛
•التخفيض من قابلية اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية لدى الشباب يف املناطق
ذات األولوية؛
•وضع برنامج التقليص من أخطار اإلصابة لدى متعاطي املخدرات بالحقن يف املناطق
ذات األولوية.
وفضال عن هذه املجاالت التي يحرض فيها الشباب كمستهدف رئييس للسياسة الصحية،
ميكن كذلك التذكري بفضاءات الصحة للشباب وهي مؤسسات جديدة تقدم خدمات يف
مجال اإلصغاء واإلعالم واالستشارة الطبية والدعم النفيس والتوجيهي لفئة الشباب ،حيث
قدمت خالل موسم  .2008مثال  28146فحص طبي باإلضافة إىل برامج أخرى تخص صحة
الشباب كربنامج محاربة التدخني...
 .4الشباب في اهتمامات وزارة التنمية االجتماعية والتضامن:

إطار رقم :18
اختصاصات وزارة التنمية االجتامعية والتضامن

•تصور السياسة الحكومية يف مجال التنمية االجتامعية خاصة فيام يتعلق بوضع إسرتاتيجية ملحاربة
الفقر والتهميش وإعداد الدراسات والتقارير من أجل تعزيز مجاالت التنمية االجتامعية؛
•إعداد وتحديث القوانني الترشيعية املتعلقة مبجاالت تدخل الوزارة واإلرشاف عىل احرتامها
للمعاهدات الدولية واالتفاقات املوقعة؛
•تنسيق برامج التنمية االجتامعية ومحاربة الفقر واإلقصاء مع جميع األطراف الفاعلة فضال عن
تنفيذها وتقييمها وتتبعها مع األخذ يف االعتبار مسألة املساواة بني الجنسني؛
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•تفعيل آليات الوقاية من اآلفات االجتامعية وأسباب الفقر والتهميش؛
•تحسني الظروف املعيشية واإلدماج االجتامعي واملهني لألشخاص يف وضعية صعبة خاصة األشخاص
املعاقني واألشخاص املسنني؛
•تنظيم التعبئة االجتامعية للتصدي لظاهرة الفقر والتهميش من خالل تعزيز ثقافة التضامن
والرشاكة والتشاركية؛
•تفعيل اإلسرتاتيجيات املتعلقة بـ :
•النهوض بأوضاع املرأة ودعم وتقوية مركزها القانوين ومشاركتها الكاملة يف التنمية وحاميتها ضد
مختلف أشكال العنف والتمييز؛
•رعاية الطفولة وتنفيذ التدابري الوقائية ملكافحة اآلفات االجتامعية املختلفة التي تحول دون
إدماجها وتهدد استقرارها مع إيالء اهتامم خاص لألطفال يف وضعية صعبة (أطفال الشوارع واألطفال
املعاقني...إلخ)
املرجع :مرسوم  2.07.1278املتعلق باختصاصات وزارة التنمية االجتامعية واألرسة والتضامن

تعترب هذه الوزارة قطاعا حكوميا حديث العهد ( 12أكتوبر  ،)2007بعد تجميع قطاعني
حكوميني سابقني (وزارة التنمية االجتامعية واألرسة والتضامن ،وكتابة الدولة املكلفة
باألرسة والطفولة واألشخاص يف وضعية إعاقة).
يرتبط عمل هذه الوزارة إذن ،مبهام التنمية االجتامعية وتشجيع تكافؤ الفرص ومحاربة
الفقر والتهميش وإدماج األشخاص يف وضعية صعبة إضافة إىل تعميم ثقافة املساواة
والتضامن وإدماج مقاربة النوع االجتامعية.
فكيف يحرض سؤال الشباب ضمن قضية عامة هي قضية التنمية االجتامعية؟
 .1.4مرجعيات سياسة قطاع التنمية االجتماعية:

اعتمدت الوزارة سنة بعد إحداثها مخططا اسرتاتيجيا ميتد من  2008إىل  ،2012ويشكل
مرجعيتها الرئيسية يف العمل.
يرتكز هذا املخطط عىل املنطلقات التالية:
•التوجهات امللكية؛
•الترصيح العام للحكومة؛
•القيم الحضارية والدينية للشعب املغريب؛
•املبادرة الوطنية للتنمية البرشية؛
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•االلتزامات الدولية للمغرب واالتفاقيات الدولية؛
•أهداف األلفية من أجل التنمية.
ويستهدف الفئات التالية:
•النساء؛
•األطفال؛
•األشخاص املسنني؛
•األشخاص يف وضعية إعاقة.
ويهدف هذا املخطط عموما إىل:
•النهوض بالصحة الجسدية والعقلية؛
•تحسني الولوج إىل املعلومة والرتبية واإلدماج املهني والتكوين؛
•املشاركة يف األنشطة السوسيو ثقافية ،الرياضية ،الفنية والرتفيهية.
•تقوية شبكة مراكز القرب املوجهة لألشخاص يف وضعية إعاقة؛
•تطوير الترشيع املرتبط بأهداف التنمية االجتامعية؛
•تشجيع اإلدماج االجتامعي لفئات السكان يف وضعية إقصاء؛
•تعزيز الرتابط االجتامعي والتضامن؛
•ضامن اإلنصاف والعدالة بني الجنسني؛
•تدعيم العدالة االجتامعية وتكافؤ الفرص.
 .2.4مضامين سياسة قطاع التنمية االجتماعية في عالقة بقضايا
الشباب:

تندرج التدخالت االجتامعية لهذا القطاع ،يف الجانب املتعلق بالتنمية االجتامعية ،يف
ثالث محاور أساسية:
 .1.2.4محاربة الفقر والهشاشة:

ويتضمن برامج ملحاربة التسول وتأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية ،وتبقى هذه
الربامج موجهة إىل كل الفئات املستهدفة من طرف القطاع دون متييز بني النساء
واألطفال واملسنني.
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 .2.2.4الهندسة االجتماعية وتقوية قدرات الفاعلين:

ضمن هذا املحور نجد العديد من الربامج مثل تكوين العاملني االجتامعيني وبرنامج
"تقوية" وبرنامج دعم التنمية االسرتاتيجية الرتابية ،وبرنامج التكوين التأهييل والتكوين
املهني ،وبرنامج دعم تشبيك الجمعيات ،وبرنامج دعم التنمية الرتابية.
لذلك فهذا املحور متس عملياته بشكل أكرث وضوحا فئات الشباب وذلك عىل سبيل املثال
من خالل:
•مرشوع املبادرة الوطنية لتكوين العاملني االجتامعيني ،عرب رشاكة مع الجامعات
لتكوين  10000عامل اجتامعي يف أفق  2012بانخراط  13مؤسسة جامعية موزعة
جغرافيا عىل  11جهة ،بغالف مايل ناهز  20000000درهم حيث بلغ إىل غاية 2009
عدد املستفيدين  848شاب وشابة.
•"برنامج تقوية" وهو برنامج يهدف إىل تقوية وتأهيل النسيج الجمعوي ،برشاكة بني
الوزارة ووكالة التنمية االجتامعية واللجان اإلقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البرشية
وبدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان ،وصلت عدد الجمعيات املستفيدة إىل
غاية  1800 ،2009جمعية موزعة عىل  9أقاليم.
•برنامج التكوين املهني بالتدرج املوجه إىل الفئات الشابة املوجودة يف وضعية صعبة
وخاصة الشباب غري املتمدرس أو املنقطع عن الدراسة ،وبلغت إىل حدود  2009عدد
هذه املراكز  86مركزا ،يستفيد من عملها أكرث من  6590متدرب ومتدربة.
•برنامج دعم تشبيك الجمعيات حيث تم اختيار  27شبكة جمعوية تضم  737جمعية
لالستفادة من هذا الربنامج الذي ناهز غالفه املايل  1.729.000درهم .وتتوزع مجاالت
اهتامم هذه الجمعيات عىل مجموعة من املحاور ،من ضمنها مجال الشباب.
 .3.2.4األنشطة المذرة للدخل والشغل:

يتعلق األمر بدعم املشاريع املندمجة الخاصة باملجاالت االقتصادية املرتبطة باملقاولني
الصغار ،عرب مجموعة من الربامج:
•صناديق التنمية التضامنية؛
•صناديق الوسط القروي؛
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•االقتصاد االجتامعي والتضامني؛
•برنامج شجرة أركان.
ويعترب الشباب من الجنسني من أهم املستفيدين من دعم هذه الربامج املشجعة عىل
خلق أنشطة مدرة للدخل يف شكل مقاوالت صغرى تحظى بأفضلية عىل مستوى التمويل
الذي يتخذ طابعا تضامنيا داعام ملشاريع الشباب ومساعدا لإلدماج السوسيو اقتصادي
للشباب يف وضعية هشة.
 .5الشباب في اهتمامات قطاعي التشغيل والتكوين المهني:

إطار رقم :19

اختصاصات قطاع التشغيل

•إعداد مشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية املتعلقة بالتشغيل والشغل والحامية االجتامعية
للعامل والسهر عىل مراقبة تطبيقها؛
•النهوض باملفاوضات الجامعية بني الرشكاء االجتامعيني وتنشيط الحوار االجتامعي واملساهمة يف
تسوية نزاعات الشغل؛
•إنجاز الدراسات والبحوث الرضورية للنهوض بالتشغيل والشغل والحامية االجتامعية للعامل؛
•تحديد العمليات والتدابري الكفيلة بتطوير إمكانيات سوق التشغيل؛
•تتبع القضايا املتعلقة بالبحث عن فرص التشغيل بالخارج وتطبيق اتفاقيات التشغيل والضامن
االجتامعي وذلك باتصال مع السلطة الحكومية املكلفة بشؤون الجالية املغربية القاطنة بالخارج؛
•متثيل الحكومة لدى املنظامت الدولية والجهوية للشغل وذلك باتصال مع الوزارات املعنية؛
•املشاركة يف كل مفاوضة ثنائية أو جهوية أو متعددة األطراف ذات الصلة باختصاصات الوزارة يف
ميداين التشغيل والضامن االجتامعي؛
•النهوض بعمليات الحامية االجتامعية لفائدة العامل ومراقبتها؛
•تدبري صناديق العمل وفقا للترشيع الجاري به العمل.

املرجع :مرسوم  2.95.321املتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل

اختصاصات قطاع التكوين املهني
ـ ـالقيام بالدراسات والبحوث التي متكن من رسم سياسة من أجل تنمية التكوين املهني:
ـ ـاقرتاح الربامج الهادفة إىل تلبية حاجيات املقاوالت من الكفاءات لتحسني قدراتها واالستجابة
لحاجيات السكان من أجل تسهيل اندماجهم يف الحياة العملية وتحسني قدرات تشغيل العامل؛
ـ ـالعمل عىل مالمئة اإلطار الترشيعي والتنظيمي للتكوين املهني بالقطاعني العمومي والخاص مع
التحوالت االقتصادية والثقافية واالجتامعية والسهر عىل تنفيذه؛

48

ـ ـالسهر عىل تنظيم ومراقبة التكوين املهني الخاص وفق الترشيعات واألنظمة الجاري بها العمل؛
ـ ـاإلعداد والسهر عىل إنجاز الربامج املالمئة لتطوير جودة الخدمات املقدمة من طرف مختلف
املتدخلني يف القطاع؛
ـ ـتدبري عند االقتضاء مؤسسات التكوين التابعة لها.
املرجع :مرسوم رقم 2.04.332 :املتعلق باختصاصات قطاع التكوين املهني

متثل فئة الشباب الرشيحة العريضة من سكان املغرب التي ال بد من االرتكاز عليها يف مواجهة
تحديات الحارض ورسم مالمح وآفاق املستقبل يف إطار التنمية االقتصادية واالجتامعية ويف
أفق بناء مغرب دميقراطي حدايث متامسك وقوي.
وقد عرف حجم السكان النشيطني باملغرب وخاصة الشباب منهم ،أي الفئة العمرية ما بني
 15و 25سنة تزايدا مستمرا خالل السنوات األخرية ،وذلك راجع باألساس إىل نسب النمو
الدميغرايف املرتفعة التي عرفها املغرب خالل سنوات الثامنينيات وبداية التسعينيات (أكرث من
 ،)% 2وهو ما بات يشكل ضغطا كبريا عىل سوق الشغل وتحديا رئيسيا للسلطات العمومية
من أجل إيجاد السبل والحلول الناجعة والفعالة لكسب رهانات التنمية االقتصادية وإنشاء
فرص العمل الالئق وتحقيق سبل العيش الكريم وتلبية احتياجات هذه األفواج الجديدة من
الشباب املتوافد عىل سوق الشغل.
إن قضايا تشغيل الشباب وامتداداتها االقتصادية واالجتامعية ،وخاصة ما يتعلق منها بإعداد
العاملني وتأهيلهم وظروف عملهم ،والعالقات بني أطراف اإلنتاج ،وخصائص سوق الشغل
واملتطلبات التنموية وغري ذلك ،تبدو أنها تتبوأ مكانة رئيسية وجوهرية يف سلم األولويات
املرتبطة باهتاممات الحكومة املغربية ومسؤولياتها .وسنعمل من خالل هذا الجزء من
التقرير عىل تسليط الضوء عىل حصيلة وأفاق إسرتاتجية ومبادرات الدولة يف مجال التكوين
والتأهيل واإلدماج املهني للشباب خالل الثالث سنوات األخرية وفق محورين أساسني.
 .1.5الشباب  /التكوين المهني:

لقد عرف املغرب خالل السنوات األخرية إصالحات تهدف إىل تثمني الرأسامل البرشي
وإنعاش الشغل وعرصنة االقتصاد.
وقد تجسدت هذه اإلصالحات أساسا خالل الثالث سنوات األخرية يف بلورة املخطط االستعجايل
للتكوين املهني الذي جاء لتعزيز ما تم تحقيقه وتدارك ما فات من خالل التطبيق األمثل
ملقتضيات امليثاق الوطني للرتبية والتكوين .وإعطاء االنطالقة لعدد من املشاريع االقتصادية
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واالجتامعية ،تتعلق أساسا مبواصلة تحرر االقتصاد وتحسني محيط املقاوالت وتنشيط القطاع
املايل ،وكذا تدعيم البنيات األساسية ومحاربة الفقر والفوارق الجهوية.
وملواكبة هذه األوراش ومن أجل متكني جهاز التكوين من التفاعل مع الحاجيات اآلنية
واملستقبلية لسوق الشغل عىل مستوى الكفاءات ،قامت الحكومة بإعداد إسرتاتجية
مندمجة ومتكاملة متتد خالل الفرتة ما بني  2012/ 2008وترتكز باألساس عىل أجرأة
توجهات الترصيح الحكومي أمام الربملان ،ويتمحور هذا الربنامج حول عدد من الربامج
املندمجة ميكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام رئيسية:
•تنمية التدرج املهني من أجل متكني الشباب من اكتساب مهارات تؤهله لالندماج يف
الحياة العملية تساهم يف تحسني وتأطري النسيج االقتصادي؛
•تأهيل الشباب يف القطاعات الواعدة لتلبية الحاجيات من الكفاءات املعرب عنها
من طرف املهنيني ومواكبة املشاريع الطموحة التي أطلقتها بالدنا وبالخصوص يف
قطاعات السياحة وصناعة الطائرات واإللكرتونيك وترحيل الخدمات والبناء والعديد
من القطاعات األخرى؛
•إعادة هندسة نظام التكوين املهني حسب املقاربة باعتبار الكفاءات ،والذي يعترب
ورشا كبريا ينطوي عىل تغريات كبرية يف كيفية تخطيط وإدارة تنفيذ وتقييم التكوين.
تنمية وتأهيل جهاز التكوين:

يبني هذين الجدولني التطور املتزايد لعدد املتدربني وكذلك عدد الخريجني سواء يف
القطاع العام أو القطاع الخاص خالل الثالث سنوات األخرية:
عدد المتدربين

مؤسسات التكوين
مكتب التكوين املهني
مؤسسات عمومية أخرى
مجموع مؤسسات القطاع العام
مؤسسات القطاع الخاص
املجموع

2007-2006
119203
35338
154586
68445
223031
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عدد املتدربني
2008-2007
133870
41887
175757
75849
251606

2009-2008
158670
43208
201878
80321
282199

عدد الخريجين

مؤسسات التكوين

عدد الخريجني
2008
61475
20562
41750
123787

2007
49841
18737
37729
106307

مكتب التكوين املهني
مؤسسات عمومية أخرى
مؤسسات القطاع الخاص
املجموع

2009
66757
23995
44580
135332

 .2.5الشباب في اهتمام قطاع التشغيل :حصيلة البرامج الحكومية

طبقا للتوجيهات امللكية جعلت الحكومة من التشغيل إحدى األولويات الوطنية ملا له
من انعكاسات مبارشة عىل املواطن وخاصة الشباب ،إذ يعمل عىل متكينهم من املشاركة
يف الحياة العملية ومن تلبية حاجياتهم األساسية .كام له تأثريه عىل الرقي االجتامعي
وعىل قدرة املجتمع عىل استرشاف املستقبل.
ويف إطار تنفيذ السياسة اإلرادية إلنعاش التشغيل باعتبارها إحدى املداخل األساسية
بالنسبة لتشغيل الشباب بالنظر ملا تحمله من تحفيزات إيجابية لسوق الشغل ،انصبت
جهود الحكومة عىل تعزيز برامج إنعاش التشغيل املعتمدة خالل املناظرة الوطنية
للتشغيل بالصخريات سنة  2005وذلك من خالل تحسني جاذبيتها وفعاليتها.
معدل البطالة

معدل البطالة الوطني

10
9,5
9
2008

2009
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2007

8,5

برامج إنعاش التشغيل

برنامج إدماج:
يستهدف برنامج إدماج ذي الصلة بالتشغيل املؤجر عموما ،مواكبة املقاولة يف تحديد
وتلبية حاجياتها من الكفاءات وإدماج الباحثني من الشباب عن الشغل وفرص العمل.
وتعمل عقود اإلدماج املهني من جهة عىل تنمية كفاءات الشباب الحاصل عىل شهادة
من خالل تجربة مهنية أوىل وتحسني تنافسية املقاولة وإغناء مواردها البرشية من جهة
أخرى.
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وقد بينت املقارنة بني جدادة املستفيدين من عقد اإلدماج وجدادة الصندوق الوطني
للضامن االجتامعي أن  % 65من املستفيدين ميارسون عمال مأجورا مع االستفادة من
التغطية الصحية.
برنامج تأهيل:
استفاد من برنامج تأهيل منذ سنة  2007أزيد من  34000شاب وشابة من حملة الشهادات
يف إطار التكوين التعاقدي والتكوين التأهييل وقد تطورت املنجزات عىل النحو التايل:
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برنامج مقاولتي:
هو برنامج للتشغيل الذايت تشارك فيه هيئات عمومية وأبناك ومجتمع مدين ملساعدة
املقاولني الشباب عىل تأسيس مشاريعهم وتشجيع املقاوالت الصغرى واملتوسطة وقد عرف
الربنامج مجموعة من التعديالت مكنت تنمية توافد حاميل املشاريع ،ولعل من أبرز هذه
التعديالت هو انفتاح برنامج مقاولتي عىل الشباب من غري حاميل الشواهد مام مكن من
تسجيل ارتفاع ملحوظ فيام يخص حجم ونوع املشاريع املقدمة واملقبولة وقد سجل النتائج
التالية:
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25037
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حاميل املشاريع املختارين
حاميل املشاريع الذين تم تكوينهم

وبالرغم من كون هذه املعطيات تتصل بالنتائج الكمية ،فإن إعامل املقارنة واإلستقراء
والتقييم سيظل مطلوبا لوضع اليد عىل منجز هذه الربامج من زاوية تحقق األهداف والتأثري
يف حياة الشباب.
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مكن هذا العمل االستقصايئ من استجالء العديد من املعطيات الهامة التي تؤرش
عىل حضور الشباب يف اهتاممات القطاعات الحكومية التي شملها هذا البحث وهي:
الشباب والرياضة ،والرتبية الوطنية والتعليم العايل ،والصحة ،والتنمية االجتامعية واألرسة
والتضامن ،والتشغيل والتكوين املهني.
هذا الحضور يرتجمه باألساس العديد من الربامج املوجهة لفئة الشباب إضافة إىل ما توفره
بعض املرافق العمومية من خدمات تكاد تكون حرصية عىل هذه الفئة ونخص بالذكر
قطاعي التعليم بسلكيه الثانوي –التأهييل والجامعي وكذا قطاع التكوين املهني.
غري أن قراءة مختلف الوثائق التي تربز حصيلة عمل كل تلك القطاعات الحكومية
السالفة الذكر ،عىل ضوء املعايري الدولية املحددة ملقومات "السياسة العمومية الوطنية
للشباب" تجعلنا نسجل املالحظات التالية:
أوال :رغم وجود قطاع حكومي مختص يف "قضايا الشباب" يف مختلف الحكومات
املتعاقبة منذ االستقالل إىل اليوم ،فإن ذلك مل مينع من استمرار غياب وجود سياسة
عمومية للشباب ،حيث نسجل وجود برامج موجهة باألساس لهذه الفئة لكن املالحظة
األساسية يف هذا السياق هو افتقاد هذه الربامج واملبادرات واملشاريع لرؤية مندمجة
فضال عن أنها تسطر بشكل أحادي دون استشارة املعنيني باألمر مبارشة أو عرب دراسات
علمية تقرب أصحاب القرار من تحديد الحاجيات وترتيب األوليات التي تتجاوب مع
انتظارات الشباب.
ثانيا :إن الطابع األحادي ملختلف الربامج واملبادرات واملشاريع التي تعترب الشباب هدفا
لها تتم من منطلقات قطاعية ودون وجود أي آلية للتنسيق والتكامل واالنسجام يف
تدخل كل القطاعات إضافة إىل عدم توفر رؤية اسرتاتيجية مندمجة.
ثالثا :يحرض الشباب يف الربامج القطاعية كفئة مستهدفة ويغيب كليا كفاعل إذ ال نتوفر
حاليا عىل أي إطار أو آلية ميكن الشباب من إسامع أصوته وإبداء آرائه فيام يربمج
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لفائدته ،وهذا العنرص يعد أحد أهم مقومات النجاعة يف كل سياسة عمومية للشباب إذ
"ال سياسة عمومية للشباب بدون استشارته ومشاركته".
رابعا :إن إقرار "سياسة عمومية للشباب" فضال عن كونه يعد تعبريا عن إرادة سياسة
تعرتف للشباب بوضع اعتباري خاص وترتجم ذلك بقوانني وآليات وإجراءات تخدم
تحقيق ذلك الهدف ،فإنها أيضا تستوجب يف سياقنا املغريب توافر املعلومات والدراسات
املتعددة التخصصات يف مجال الشباب ،ومن هنا رضورة وجود جرس بني مجال البحث
العلمي والهيئات الحكومية وغري الحكومية املعنية بالشباب.
انطالقا من هذه املالحظات ويف سياق انكباب قطاع الشباب والرياضة حاليا عىل إعداد
"السياسية الوطنية للشباب" وانطالقا مام مكننا هذا العمل من معطيات ومعلومات
حول منجز خمس قطاعات حكومية لفائدة الشباب ،وهي معطيات وإن كانت غنية
فإنها أيضا تبقى محدودة وغري كافية لتأكيد توفر املغرب عىل رؤية شمولية لقضايا
الشباب لذلك نقرتح يف الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ما ييل:
 .1وجوب مشاركة الشباب واستشارتهم القبلية يف بلورة السياسة العمومية للشباب سواء
عرب جمعيات ومنظامت الشباب املحلية والوطنية أو عرب صيغ أخرى تحىض باملصداقية
عىل غرار ما تم يف إطار الحوار الوطني حول إعداد الرتاب مثال.
 .2وضع اآلليات القانونية والتنظيمية الالزمة لخلق إطار ميكن الشباب من التعبري عن
آرائهم وحاجياتهم وسبل مساهمتهم يف وضع الربامج التي تعنيهم من أجل ضامن دميومة
املشاركة الشبابية.
 .3عىل اعتبار أن تطلعات الشباب وحاجياتهم ليست معطيات ثابتة وغري موحدة تختلف
من جيل آلخر ومن وسط إىل آخر ،فإن هناك رضورة ملواكبة مستمرة للبحث العلمي
لهذه التحوالت واستثامر ذلك يف توجيه السياسة العمومية يف هذا املجال ولذلك من
املفيد إحداث مؤسسة علمية تعنى بهذا املوضوع إىل جانب تشجيع باقي املؤسسات
الجامعية باملغرب عىل إنتاج بحوث يف هذا املجال وتوفري املعلومات املحينة التي تساعد
عىل التشخيص الصحيح وبلورة املخططات الناجعة.
 .4إذا كان إقرار سياسة وطنية رضورة ملحة ،فإن توطيد "حقوق الشباب" كفئة ذات
خصائص وحاجيات مميزة تستوجب إقرار ترشيعات خاصة تؤمن هذه الحقوق وتجسد
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اعرتاف الدولة واملجتمع بالوضع االعتباري الخاص للشباب عىل غرار ما هو معمول به يف
بعض الدول وهو ما ميكن الشباب وييرس ولوجهم.
 .5تأهيل جمعيات ومنظامت الشباب عرب دعم قدراتها وتحديث طرق عملها يف أفق
انبثاق حركة شبابية منظمة ومؤثرة يف القرارات ،وجعل عمل هذه املنظامت أكرث قربا
من اهتاممات الشباب واعتامد قدر كبري من املرونة والقدرة عىل التكيف يف وضع
الربامج واألنشطة املوجهة للشباب مع مراعاة تنوع االهتاممات وخصوصيات هذه الفئة
وميوالتها وتعبرياتها الثقافية والفنية والرياضية...
 .6إن أي سياسة عمومية للشباب وعىل غرار كل السياسات العمومية ككل تستوجب
بالرضورة توفر آليات للمتابعة والتقويم واملساءلة سواء عىل املستوى املؤسسايت أو
عىل مستوى األدوار املوكولة لهيئات املجتمع املدين ،ولذلك فإنه من الرضوري تفعيل
دور الربملان فيام يخص مراقبة عمل الحكومة يف هذا املجال واملساهمة أيضا يف وضع
الترشيعات الالزمة لتثبيت "حقوق الشباب" ،كام أن املجتمع املدين مطالب أيضا بإعامل
آليات املتابعة والتقويم والرتافع سواء عرب إعداد تقارير دورية تستعرض املنجز من
التزامات الفاعلني وترصد التعرثات وتقرتح البدائل املمكنة ،أو من خالل األدوار التي ميكن
أن يلعبها اإلعالم العمومي والخاص لفائدة الشباب.
 .7ما تزال مختلف الربامج القطاعية أو املبادرات والخطط حني تستحرض الشباب ،فإن
هذا الحضور ال يغطي املجال الجغرايف باملغرب يف تعدده وتنوعه ،حيث يبدو الحضور
واالهتامم بالشباب يف املجال القروي محدودا وغائبا ،فمالعب القرب ودور الشباب
وبرامج التأهيل املهني ،وبرامج الثقافة والرتفيه ،ما يزال املستهدف بها خالل إعداد
السياسات الوطنية واملحلية هو الشباب يف املجال الحرضي ،وهو ما يستوجب تدارك هذا
الخصاص الكبري يف االهتامم بالشباب يف املجال القروي.
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من �أ�شغال ور�شات عمل �إعداد التقرير
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الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان
رقم اإليداع القانوين2018MO0985 :
ردمك978-9920-35-233-8 :
اإلخراج الفني :برشى الترب
املطبعةLa Plume Rouge :

contact@mediateurddh.org.ma / mediateurddh@gmail.com
www.mediateurddh.org.ma

