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 تمييد

 
. فيـ سنة 24و 01تتراوح أعمارىـ ما بيف ممف مميوف نسمة  011ثمة حاليا في منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا أكثر مف 

يمثموف حوالي ثمث مجموع ساكنة المنطقة. وتعتبر ىذه الطفرة الشبابية "ىبة ديمغرافية" تحمؿ في طياتيا إمكانيات ىائمة مقرونة 
يمكف لمشباب أف يشكؿ محركا لمنمو باعتبارىـ مصدرا لئلبداع واإلنتاجية واالستيبلؾ. لكنيـ  ،بتحديات عديدة. ومف جية أخرى

إال أف منطقة الشرؽ األوسط يحتاجوف إلى اقتصاديات منفتحة ونابضة بالحيوية توفر ليـ فرصا كثيرة الستيعاب طاقاتيـ. 
بلؿ العشرية األخيرة، لـ تتمكف مف خمؽ ىذه الظروؼ مما وشماؿ إفريقيا، عمى الرغـ مف النمو الميـ الذي شيدتو المنطقة خ

أدى إلى تحوؿ تدريجي ليذه اإلمكانيات إلى شعور باإلحباط. وكما أظير ذلؾ الربيع العربي، فقد نفذ صبر الشباب مف قمة 
 فرص المشاركة االقتصادية واالنخراط السياسي.

 
الشباب مف ساكنة المنطقة. كما أف معدالت إقصائيـ مرتفعة حتى % مف ساكنة المغرب وُعشر مجموع 01ويمثؿ الشباب 

بالنسبة لمعايير منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا. وقد بينت دراسة حديثة ومبتكرة لمبنؾ الدولي "المسح االستقصائي لؤلسر 
ي اليد العاممة. لذلؾ، يحاوؿ والشباب بالمغرب" أف حوالي نصؼ مجموع الشباب المغربي غير ممتحؽ بالمدارس وغير منخرط ف

ىذا التقرير التعرؼ عمى أسباب ىذا الخموؿ المنتشر بشكؿ واسع مف خبلؿ تحميؿ نتائج المسح عبلوة عمى بحث موسع 
واستشارات مباشرة مع الشباب ومزودي الخدمات ذوي الصمة وصانعي القرار السياسي. وتشكؿ االستنتاجات المستنبطة، 

ي لمتجارب الدولية الناجحة، القاعدة األساس لسمسمة مف المقترحات مف أجؿ سياسات ومقاربات جديدة المقرونة بتحميؿ تكميم
 خاصة بالشباب.

 
ومف ناحية أخرى، يعرؼ المغرب تحوالت جدرية تجعؿ مف الظرفية الحالية، في ظؿ الحكومة الجديدة والدستور الجديد، لحظة 

النيوض عـ الشباب مف أجؿ تحقيؽ إمكانياتيـ الكاممة. ومف ثـ، يوفر تقرير "سانحة إلطبلؽ حوار جديد حوؿ أفضؿ الطرؽ لد
 ورقة طريؽ لممضي قدما ونقطة انطبلؽ جيدة لمشروع في ىذا الحوار. بالفرص المتاحة لمشباب وتعزيز مشاركتيـ"

 
  

 سايموف غريي
 مدير قسـ المغرب العربي
 قسـ المغرب العربي

 يامنطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريق
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 وامتناف شكر

ورئيسة فريؽ رئيسية في عمـ االجتماع، خبيرة " )Gloria La Cavaتـ إعداد ىذا التقرير تحت إشراؼ السيدة غموريا ال كافا "
"( مف قبؿ فريؽ مؤلؼ مف السيدة تارة MNSSDبقسـ التنمية المستدامة بمنطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا "العمؿ، 

 Matteo"( والسيد ماتيو مورغاندي "MNSSD" )خبيرة في عمـ االقتصاد بقسـ "Tara Vishwanathفيشواناث "

Morgandi" متخصص في عمـ االقتصاد بقسـ( "MNSSDوالسيد عمر سراج الديف ،)" " Umar Serajuddin " 
االقتصاد  ")متخصص في عمـ Maros Ivanic "(، والسيد ماروس إفانتش "MNSSD)متخصص في عمـ االقتصاد بقسـ "

"(. وقد أوكمت ميمة جمع MNSSD")مستشارة بقسـ "Irene Jillson"(، والبروفيسور إيريف جيمسوف  "DECARبقسـ "
( واألستاذ Abdesselam Fazouaneالمعطيات إلى الفريؽ المتواجد بالمغرب والمتكوف مف األستاذ عبد السبلـ فزواف )

السيدة مميكة االدريسي و  (،Maria Arianoوالسيدة ماريا أريانو ) مف بينما قدـ كؿ(. Driss Bensaïdادريس بنسعيد )
(Malika Drissi( والسيد ثايس لوبس )Thais Lopes" مستشاريف بقسـ( )MNSSDمساىمة ثمينة )" ومف  .ليذا التقرير

اعات التنمية "، مدير قطاعي، بقطFranck Bousquetجية أخرى، يقدـ فريؽ العمؿ جزيؿ الشكر لمسيد فرانؾ بويكيو "
 الحضرية واالجتماعية، وتدبير خطر الكوارث بقسـ التنمية المستدامة، عمى الدعـ والمساىمة القيمة التي قدميا لمتقرير,

إعداد ىذا التقرير. المغاربة الذيف قدموا لو المشورة والدعـ في  والمسؤوليفوينوه الفريؽ بشكؿ خاص بجيود السمطات المغربية 
والصيد وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الفبلحة و عمى وجو الخصوص إلى وزارة الشؤوف االقتصادية والعامة،  ونتوجو بالشكر

 البحري، ووزارة الداخمية.

عمى التعاوف والتوصيات القيمة التي قدميا لنا بخصوص اختيار العينة البلزمة  السامية لمتخطيط المندوبيةونشكر شكرا خاصا 
انطبلقا مف العينة الرئيسية والولوج إلى بطاقات الوحدة الثانوية. كما نود تقديـ الشكر واالمتناف لمؤسسة إلنجاز ىذه الدراسة 

 النصائح وقدمت لنا تعميقاتيا. التعاوف الوطني وجميع القطاعات والوزارات األخرى التي أسدت لنا بعض
 

مجموع الشباب والشابات المغاربة الذي خصصوا بعض وقتيـ لئلجابة عمى االستبياف بشأف ظروفيـ ل أف الشكر موصوؿكما 
 المعيشية وقدموا عددا مف المعمومات الثمينة خبلؿ المناقشات التي دارت في مجموعات النقاش.

 
" )رئيسة الخبراء بقسـ Wendy Cunninghamتألؼ مف كؿ مف السيدة ويندي كونينياـ "أما فريؽ مراجعة وتدقيؽ التقرير ف

"HDNCY" والسيدة نورا دادويؾ ،)"Nora Dudwickخبيرة( " في عمـ االجتماع بقسـ " رئيسيةPRMPR ُكما ق .)" دمت
"(، والسيد SDVجتماع بقسـ "في عمـ اال رئيسي " )خبيرPaul Francisتعميقات مفيدة مف قبؿ كؿ مف السيد بوؿ فرانسيس "

 Niall"(، واألستاذ نياؿ أوىيكينز "MNSPR" )خبير في عمـ االقتصاد بقسـ "Stefano Paternostroستيفانو باترنوسترو "

O'Higgins(، والسيد باولو فيـر "و" )جامعة سالرنPaolo Verme" خبير متخصص في الفقر بقسـ( "MNSPR ،)"
" Andrea Liveraniآندريا ليفراني " ة"(، والسيدSDV" )مستشارة، بقسـ "Michelle Rebosioوالسيدة ميشيؿ ريبوزيو "
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"(. وفي األخير، يتقدـ الفريؽ بجزيؿ الشكر لصمتؾ عمى مساىمتيا الطيبة MNSPRفي التنمية االجتماعية بقسـ " ة)متخصص
 في تمويؿ ىذا التقرير.

 (. MNSSOبؿ السيدة مميكة االدريسي )وقد أنجز تصميـ وماكيت وغبلؼ ىذا التقرير مف ق

 

 "Inger Andersenالسيدة إينجر آندرسف "
 "Neil Simon M. Grayالسيد نيؿ سيموف ـ. غراي "

 "Junaid Kamal Ahmedجنيد كماؿ أحمد "السيد 

 " Franck Bousquetالسيد فرانؾ بوسكيت "
 "Gloria La Cava"السيدة غموريا ال كافا 

 نائبة الرئيس: 
 المدير القطري:
 المدير القطاعي:

 المسؤوؿ القطاعي:
 رئيسة المشروع:
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يستبؽ مطالب اإلدماج االجتماعي واالقتاادي التي عبر عنيا الشباب المغربي ىذا التقرير الذي أعد قبؿ الربيع العربي بقميؿ 
ويعتمد ىذا البحث . لكف ىذه المطالب توسعت منذ ذلؾ الحيف وباتت طارئة بشكؿ خاص. 3122خااة في أعقاب فبراير 

ف ىذا التقرير في تزويد ويتمخص اليدؼ الرئيسي ممقاربة منيجية تمزج بيف آلية كمية مبتكرة وتحميؿ نوعي ومؤسساتي. 
صانعي القرار بتحميؿ دقيؽ لمعيقات التشغيؿ والمشاركة الفاعمة لمشباب في المجتمع المدني التي تواجو الشباب البالغ مف العمر 

مف  وقد حدد التقرير تشكيمة واسعة سنة بغية تمكينيـ مف صياغة أكثر نجاعة لمتدخبلت الخاصة بالشباب. 29و 15ما بيف 
 .وورقة طريؽ الستثمارات مندمجة قي مجاؿ الشبابمشباب ة لجواألنشطة المدم سياساتدعـ مف أجؿ المتاحة ت التوصيا

 
 

 االنتقاؿ إلى عالـ الشغؿ
 %55، والمغرب مجموع ساكنة % مف41 الذيف يمثموف نحو سنة( :3و 26بيف )البالغيف مف العمر  الشباب تـ إقااء

 شيدتو النمو االقتاادي المتوااؿ الذي مف سنة( 75و 26بيف في سف العمؿ )مف بيف البالغيف مف العمر  مف الساكنة
 %22 ما بيففي المتوسط حيث يتراوح  مرتفع، البطالة بيف الشباب معدؿ الرغـ مف أف فعمى .العقد الماضي البالد عمى مدى

مف الحياة  الشباب مدى إقصاء عف جزئيةصورة إال  يعكسأف ىذا المعدؿ ال إال  ،1لدى النساء% 38و لرجاؿلدى ا
 االقتصادية.

 
 غير المتمدرسيف يعتبروف إما مف الشباف% 51و النساء الشابات % مف1: كاف حوالي ،2010-2009 في 

 التحصيؿ الدراسي التقدـ المسجؿ عمى مستوى، مما يبيف أف الساكنة النشطة تبعديف مفمس أو عاطميف عف العمؿ
 سوؽ العمؿ.ُمرٍض إلى  انتقاؿ إلى لـ يؤد

 

  عمى  الرجاؿ والنساء مف السمؾ الثانوي بيف افوؼ حاممي شيادةأعمى مستوياتيا  البطالة اليشاشة أماـتسجؿ
 .حد سواء

 
  حوالي  :أو غير متعمميف تمامامستويات ضعيفة مف التعميـ  يتوفروف عمى الشباب العاطميف عف العمؿمعظـ

منيـ  %5؛ وأقؿ مف )أو لـ يحصموا عمى أي تعميـ( التعميـ الثانوي أقؿ مف عمى مستوى% منيـ يتوفروف 80
 التعميـ العالي؛  يتوفروف عمى مستوى

 بيف يشكموف األقمية الذيف خريجي التعميـ العالي حتى اآلف عمى ركزت في المغرب ومع ذلؾ، فإف التدخبلت السياسية
 تعميما. قؿاأل العاطميف عف العمؿ الشباب العظمى مفأىممت الغالبية ، بينما الشباب العاطميف عف العمؿ

 

                                                           
1

 ُإلشبسح، ٣ؼبدٍ ٓؼذٍ اُجطبُخ ٗغجخ اُشجبة اُؼبؽ٤ِٖ ػٖ اُؼَٔ/ ػذد اُشجبة ك٢ اُغبً٘خ اُ٘شطخ 

 

 الملخص التمهيدي
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  العديد مف النساءتبدو  .جميع الفئات العمرية التشغيؿ واضحا لدىيعتبر التفاوت بيف الجنسيف عمى مستوى 
 أسرىف مف عمالة النساء.أو مواقؼ  ؤلعراؼ االجتماعية، نظرا لعمى العمؿغير قادرات  مترددات أو

 

 فعمى سبيؿ المثاؿ، كثير مف الشباب ال محدودا بحث عف العمؿال الشباب في لدعـ تأثير البرامج الحكومية يبدو .
"، وىي الوكالة العمومية لموساطة في التشغيؿ؛ إذ ANAPEC" الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيؿ والكفاءات يعرفوف

 خدماتيا. يعرفوف ىذه الوكالة واستعمموا كانوا المستجوبيف العاطميف عف العمؿ الشباب % فقط مف8 أف

 

 كمفة إلى أف التحميؿ النوعييشير . اإلقااء مف حيث رئيسية كمجموعةغير الناشطيف  اعتبار الشباب يقترح ىذا التقرير
، حيث ُينتظر مف الشباب بعد استكماؿ إحباط قويب الذيف يشعروف الشباب الذكور، السيما بيف عالية اإلقصاء االقتصادي

 وكذلؾ لمتكفؿ بأسرىـ الصغيرة، ما يكفي مف الماؿ وأف يكسبوا امتنانيـ لعائبلتيـ ابدو أف يُ  أسرىـ، مساعدة ودعـدراستيـ بفضؿ 
 يقبؿ المجتمعونظرا ألف  .اليأسلفشؿ و با اعميقا شعور لكف عدـ قدرتيـ عمى تحقيؽ ذلؾ اليدؼ يولد  .في بعض األحيافبآبائيـ 

لعدـ مزاولة  أكثر استعدادا العمالة الضعيفة، يبدو أف النساء مستويات، عمى الرغـ مف في البيت النساءأف تمكث  بسيولة أكبر
 جات التعميـ العالي.يالسيما خر  العمؿ بيَّف عف توقعات عالية في العديد مف النساء الشابات لكف مف الرجاؿ. عمؿ
 

 جودة العمؿ
، وأنيـ غالبا ما يعمموف دوف أي سبلمة أو أف منااب شغميـ ضعيفة الجودة العامميفيعمف معظـ الشباب مف الذكور واإلناث 

(، عبلوة يعمؿ في القطاع غير النظامي ، وىذا يعني أف معظميـ% مف الشباب العامميف ال يتوفروف عمى عقود العمؿ88مزايا )
البا ما خاصة في القطاع غير المييكؿ حيث أف المناصب المقترحة غ) صة "الشغؿ الناقص"نيـ يستاؤوف مف العمالة الناقعمى أ

 ومف ظروؼ العمؿ السيئة. تكوف مؤقتة أو لنصؼ دواـ(
 

تعتبر، بالفعؿ، معدالت العمالة الناقاة عالية لدى الشباب العامميف، وىذا يعني أف عدد ساعات العمؿ أقؿ مما يرغبوف فيو، 
حيث أف العديد مف الوظائؼ مؤقتة أو بدواـ جزئي.  العمالة الناقاة عالية لمغاية في القطاع غير النظامي، كما أف مستويات

وبصفة عامة، يعبر الشباب في المغرب عف عدـ الرضا عف عمميـ ويسردوف قائمة مف المشاكؿ، أكثرىا ورودا يتمخص في 
 ضافة إلى الممؿ.تدني الرواتب، وثقؿ األعباء، وساعات العمؿ الطويمة، باإل

 
حوالي ناؼ الشباب العامميف ُأجراء في شركات خااة. ومف ثـ، لـ يعد الشباب اليـو يعتبروف القطاع العاـ كمادر رئيسي 

% فقط مف الشباب موظفوف في القطاع العاـ، وعمى الرغـ مف االىتماـ الواضح بالميف الحرة الذي أعرب عنو 5. لمشغؿ
 ددا قميبل جدا منيـ اتخذ ىذا الخيار.الشباب المستجوبوف، فإف ع

 
كما ُيعتبر التكويف الجيد والميارات العالية غير كافييف  يعتقد الشباب أنيـ ال يتحكموف إال قميال في مستقبميـ االقتاادي.

 لمحصوؿ عمى عمؿ الئؽ، إف لـ يتوفر الشباب عمى شبكات مف المعارؼ الشخصية أو العائمية، وذلؾ في جميع القطاعات
تدريبية. وىذا  االقتصادية: القطاع العاـ والخاص وغير النظامي؛ إذ تعتبر مثؿ ىذه الشبكات ضرورية حتى لمحصوؿ عمى دورة

رسمية لموساطة مف أجؿ العمؿ. ومف جية أخرى، يرغب شاب واحد مف بيف كؿ ثبلثة شباب أو الليات يعزى إلى محدودية اآل
 المفتوحة ليـ.المغرب بسبب ضعؼ اآلفاؽ  لمغادرة يخطط
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ونوعية التعميـ الذي يتمقونو، فإف رغبتيـ في التعمـ واكتساب الميارات المينية  جدوىثقة الشباب في  َضعؼعمى الرغـ مف و 
يذه الخيارات ل الباىظة كمفةالالشباب عمى بينة بالخيارات غير النظامية األخرى الكتساب المعرفة، لكف ف المناسبة قوية لمغاية.

 تحديا كبيرا خاصة بالنسبة لمشباب المنحدريف مف أوساط فقيرة.تشكؿ 
 
 

 مشاركة الشباب في الحياة االجتماعية والمدنية
 

، حيث يكرس الشباب جزءا ميما مف وقتيـ ألنشطة ضعيفة لمغايةفي المغرب لمشباب والمدنية تعتبر المشاركة االجتماعية 
الطعاـ(. ومف ثـ، تبيف أنماط األنشطة الترفييية لمشباب في المغرب النقص شخاية غير مييكمة )النـو واالستحماـ وتناوؿ 
يقضي الشباب الكثير مف الوقت في "التسكع" وقميبل مف الوقت نسبيا في العمؿ  الواضح مف حيث أنشطة أكثر إنتاجية وبناءة.

لشباب أنيـ ال يمضوف إال الوقت القميؿ في أو الدراسة أو االنخراط في أنشطة المجتمع المدني )مثؿ العمؿ التطوعي(. ويصرح ا
النوادي أو الجمعيات أو منظمات المجتمع المدني. فضبل عف أف مشاركة الشباب في أنشطة ترفييية أو اجتماعية تبقى دوف 

يستخدـ ، توفر ىذا النوع مف األنشطة. وفي المقابؿ التي القائمة وسيمة الولوجمف المؤسسات  ثمة قميؿ ذكر، خاصة وأفأىمية تُ 
 مف أجؿ التفاعؿ االجتماعي.اإلنترنت  العديد مف الشباب الوسائط اإلعبلمية مف قبيؿ

 
 . تشكؿ المغادرة المبكرة لصفوؼ المدرسة،ومف جية أخرى، ييتـ الشباب بتداعيات إقاائيـ مف الحياة االجتماعية والمدنية

المشاركة االجتماعية، عوامؿ تساىـ في العزلة والخموؿ  والبطالة والعمالة الناقصة وعدـ وجود ىياكؿ الدعـ التي تسيؿ
 .ةمالجريواإلحباط، مما يعرض الشباب إلى سموكيات خطيرة مثؿ تعاطي المخدرات أو 

 
ويقترح الشباب أف تتيح ليـ الجمعيات والمراكز الشبابية فراا الكتساب الميارات المينية والشخاية األساسية إليجاد 

ظيار مياراتيـ والحصوؿ عمى تكويف مفيد. مشاركةوكذلؾ لممنااب العمؿ   والتعبير، وا 
 

 المتاحة لمشبابالقائمة تحميؿ البرامج والخدمات 
مكانيات  تناولت ىذه الدراسة العديد مف المؤسسات والبرامج التي تقدـ لمشباب مجموعة واسعة مف الخدمات: التشغيؿ، وا 

الميارات، وتنمية القدرات الشخاية، ومحو األمية األساسية، والعمؿ المستقؿ، التكويف، )مثال: التكويف الميني، وتنمية 
والرياضة بمختمؼ أنواعيا فضال عف األنشطة  والمخيمات الايفية، والمشاركة المجتمعية،، والتمويؿ الاغير والقيادة(

 يرى، حيث امى التكويف الميني قويالطمب ع. يعتبر ، التي تشكؿ أساس جميع البرامج الموجية لمشباب بالمغرب2الترفييية
الشباب أف التكويف الميني يخوؿ ليـ فرصا وآفاقا أفضؿ لمعمؿ ومستوى مف الرضا واالرتياح الوظيفي. ومع ذلؾ، فإف ىذه 
البرامج تتوفر عمى تغطية محدودة، السيما في صفوؼ الشباب المحروميف، كما أنيا تشتكي مف بعض المعيقات المشتركة وىي 

 :كاآلتي

                                                           
2
رْ اُزؾ٤َِ أُؼشٝع ك٢ ٛزا اُلظَ ثز٘غ٤ن ٖٓ هجَ ٝصاسح اُشإٕٝ االهزظبد٣خ ٝاُؼبٓخ، ثبُزؼبٕٝ ٓغ ٝصاسح اُشجبة ٝاُش٣بػخ، ٝاُزؼبٕٝ   

 اُٞؽ٢٘، ٝٝصاسح اُلالؽخ ٝاُز٤ٔ٘خ اُوش٣ٝخ ٝاُظ٤ذ اُجؾش١.
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  ُلى بعض الغموض والتداخؿ في ت وفر عدة وكاالت خدمات مماثمة دوف تنسيؽ واضح، مما يؤدي إلى تغطية مجزأة وا 
 األدوار؛

  معظـ البرامج بشكؿ كبير إلى الموارد؛تفتقر 

 ثمة عدد قميؿ جدا مف الشباب في صفوؼ طواقـ التكويف، كما أف ىنالؾ نقص في عدـ مواءمة توظيؼ الطواقـ :
الميارات الجديدة المطموبة مف قبيؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ، وميارات أوسع ذات الصمة بالحياة مدرسي 

 المينية / الحياة الشخصية؛

 المرافؽ غير كافية في بعض األحياف أو ال يمكف الوصوؿ إلييا، كما أف ىنالؾ نقص في التجييزات؛ 

 يـ الخدمات وتحسينيا وتوفيرىا؛االستخداـ غير الكافي آلليات الشراكة مف أجؿ تقي 

 إلى برامج سوؽ العمؿ  تخصص أىـ حصة مف تمويؿ برامج الشباب –اىتماـ ناقص )أو متناقص( لمفقر  إيبلء
% فقط مف الشباب العاطميف عف العمؿ، 5تستيدؼ خريجي الجامعات الذيف يمثموف مجرد التي  (ALMPالنشطة )

والتعاوف الوطني ووزارة الفبلحة الموجية لمشباب المحروميف تواجو مشاكؿ  في حيف أف برامج وزارة الشباب والرياضة،
 كبيرة مف حيث الموارد باإلضافة إلى تحديات أخرى.

 
، تسمط عمى الحاجة إلى مقاربة تدؿ كما  الضوء عمى التحديات التي يواجييا اليـو الشباب بالمغرب ىذه اإلكراىات وفي العمـو

ومتكاممة لتنمية قدرات الشباب تركز بوضوح عمى استيداؼ الشباب األكثر حرمانا )مثبل الشباب والشابات ية استراتيجة، منتظم
 األقؿ تعميما، والشباب المحبطيف، والشباب العامميف في القطاع غير النظامي باإلضافة إلى الفبلحيف الصغار المحروميف(،

 .شبابعمى تقييـ الحتياجات وأولويات ال فعبل مقاربة مبنية
 

ضخمة لمتغمب عمى ىذه التحديات. فعمى سبيؿ المثاؿ، ثمة العديد مف أف ىنالؾ إمكانيات  توضح كذلؾالدراسة لكف ىذه 
بيف القطاع الخاص والقطاع العاـ والوكاالت الدولية أي )في قطاع الخدمات المخااة لمشباب  والفاعميف الجدد الشراكات

الواعدة مف حيث تسييؿ إدماج الشباب المحروميف في مكاف العمؿ. و لمتنمية والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية( 
الستراتيجيات . وعمى الرغـ مف محدودية تغطية ىذه البرامج، فإف اذات الصمة بالتوظيؼفيي توفر تكوينات مينية تطبيقية 

عبلوة عمى المتصمة بيا ومعدالت التشغيؿ تجعؿ منيا نماذج يحتذى بيا لصياغة برامج الوساطة المستقبمية لولوج سوؽ العمؿ. 
في  مع الشباب التي نظمتيا الحكومة المغربية  كما تمت اإلشارة إلى ذلؾ خبلؿ االستشارات ،يتيح السياؽ المغربي الجديدذلؾ، 

 .فرصا جديدة لمشاركة فعمية لمشباب(، مناظرة الشباب) 2011شير ماي 
 

 التوايات
ثمة حاجة ماسة لوضع مجموعة مف التدابير الرئيسية الرامية إلى تحسيف الخدمات الحالية، وعرض خدمات جديدة لردـ اليوة 
المتواجدة حاليا، بغية االستجابة لمتطمبات الشباب مف أجؿ إدماج اجتماعي واقتصادي حقيقي. وبالتالي، يوصي التقرير 

حداث شبكات خاصة بأسواؽ العمؿ وعالـ قابمية التشغيؿمف جية )أ( تعزيز  بالتركيز بصفة خاصة عمى مجاليف رئيسييف: ، وا 
المقاوالت، ومف جية أخرى، )ب( تشجيع المشاركة الفعالة لمشباب. وترتبط ىذه الخبلصات ارتباطا وثيقا باالستراتيجية 

 .، قيد اإلعداد حاليالشباببا الحكومية الخاصة
 ؽ المقاوالت الشباب وتشجيع خم قابمية تشغيؿدعـ 
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إف وساطة القطاع الخاص واعتمادىا لمميارات مف شأنيا أف تحسف بشكؿ ممحوظ الولوج إلى سوؽ العمؿ بالنسبة لمشباب األقؿ 
مع مؤسسات القطاع العمومي و/أو المؤسسات غير الحكومية، خاصة في إطار  ما واألقؿ حظا وذلؾ مف خبلؿ شراكاتتعمي

مصدر الرئيسي التي تعتبر ال والكفاءاتبرامج التشغيؿ القائمة. وىذا مف شأنو تعزيز عمؿ الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيؿ 
يمكف  وبالمثؿ،. العالي ات التعميـذوي مستويتستيدؼ في الوقت الراىف وبشكؿ أساسي الشباب  لكنيا لموساطة في التشغيؿ

 التعاوف الوطني والمعاىد الزراعية.  اي يقترحيالتقنية القائمة التشيادات استكماؿ الشيادات التعميـ الخاص واعتمادىا ل
ف تعيف عمى تدابير تشغيؿ الشباب أف تركز عمى البرامج الشاممة " لمتكويف الرائع" التي تجمع بيف التكويمف جية أخرى، يو 

التقني واكتساب الميارات الحياتية والدورات التدريبية داخؿ مؤسسات القطاع الخاص و/أو التكويف بالتناوب، باإلضافة إلى 
/التدريب مدفوع األجر(، فضبل عف االعتماد. ونذكر مف بيف البرامج الشاممة "  الدولية إعانات الرواتب )أو فترة التدريب المدعـو

" في أميركا البلتينية التي كاف ليا تأثير ايجابي عمى الشباب  Jovenes ر صميمية، برامج الشباب "لمتكويف الرائع " األكث
تركز مدرسة الفرصة الثانية عمى و  في االتحاد األوروبي.أخرى ( في فرنسا أو دوؿ E2Cالمحروميف؛ ومدرسة الفرصة الثانية )

 ،والدعـ النفسي االجتماعي، والتعميـ االستدراكي "التعميـ العبلجي"المعارؼ العممية وميارات الحياة اليومية، والتأطير، 
( باإلضافة إلى فترات التدريب والتعمـ داخؿ المقاوالت الخاصة. ومف جية أخرى، يمكف ICTوتكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ )

را ألف ىذه التكنولوجيات تتيح فرصا نظ بالمغربة يفعالأكثر لبرامج التكويف عمى تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ أف تكوف 
، وتقمص مف معيقات الولوج إلى سوؽ العمؿ، بما في ذلؾ المعيقات الجغرافية، كما ُتمكِّف المتعمميف مف بشكؿ أقؿ رسميةلمتعمـ 

 .لمعمؿ مف خبلؿ المنزؿاالستفادة مف مرونة كبيرة لتدبير الوقت وتخصيص بعضو 
 

إلى برامج شاممة في مجاؿ المقاوالت تقدـ تكوينا يشمؿ إدارة الشركات، والحصوؿ عمى رأس ومف ناحية أخرى، ثمة حاجة كذلؾ 
الماؿ والتأطير مف قبؿ مقاوليف جدد وقدماء. ويمكف لمثؿ ىذه التدخبلت أف تستيدؼ خريجي المدارس الثانوية والشباب الفقراء 

وأف تستكمؿ برنامج "مقاولتي" الحالي الموجو لخريجي التعميـ  األقؿ تعميما، الذيف يشكموف أغمبية الشباب العاطميف عف العمؿ،
 العالي )والذي أظير ميوال ضعيفا لمميف الحرة(.

 
( التي تقدـ لشبابا وردُ مثبل، الشباب ) لمراكز جديد نموذج، يوصى باعتماد الشباب والرياضة في وزارة لمتوجو االستراتيجي وفقا

كما قابمية التشغيؿ. والميارات ذات الصمة ب الفعمية لمشباب، والمشاركة لمينية والشخصيةا الميارات في مجاالت خدمات متكاممة
قامة ، و مشاركة الشباب مف خبلؿ تعزيز الحكامة أف تركز عمى تحسيف واإلصبلحات ينبغي لبلستثمارات تعزيز و الشراكات ا 

، وبالمثؿ متتبع والتقييـ.ل نظـ متينةباإلضافة إلى إدراج  والتوعية المستفيديف استيداؼجيود وعبر تحسيف  إمكانيات حشد األمواؿ
صبلحات جوىرية و  استثمارات( إلى Foyers Fémininsتحتاج "األندية النسوية" ) االضطبلع بميمتيا المتمثمة في إدماج  مف أجؿا 

عادة تأىيؿ المستيدفات لممستفيدات تحديد أفضؿ، بما في ذلؾ الشابات مزيد مف النساء تحسيف المرافؽ الحالية و  فوتحسي، وا 
 .ذات الصمةالمنظمات غير الحكومية  مزودي الخدمات مف وبعض العمومية األخرى مع البرامج البرنامج بالتنسيؽمحتوى 

 
العمرية  الفئات بحسب ونشرىا خدماتاعتماد المحروميف،  بيف الشبابمف  المستفيديف التقرير، فيما يتعمؽ باستيداؼ ويشجع
 نطاؽ التدخبلت في توسيع األولوية الثانيةوتتمثؿ  الشباب. الخاصة مف بحسب النوع االجتماعي و/أو الفئات أوو/، الخاصة

األولوية الثالثة، أما  بطريقة إدماجية وغير مكمفة. الشباب المحروميف، مف عدد أكبر استفادة الرامية إلىمحكمة التصميـ و 
 المستفيديف.نفس مجموعات  مختمؼ الوزارات لفائدة التي أطمقتيا القطاعية المتقاطعةالبرامج  تأثير فتتمثؿ في التركيز عمى

دماجيا مبرامج القائمة و ل ووضع خارطة مراجعة يتطمب ىذا األمرو  كما ينبغي  والتقييـ.لمتتبع  مشترؾ وشامؿ نظاـ مف خبلؿا 



 المملكة المغربية: النهوض بالفرص المتاحة للشباب وتعزيز مشاركتهم

 

 

xv 
 

التآزر  تسييؿالوطنية بغية  يا مختمؼ المؤسساتالتي تعرض الشباب لخدمات إدماج المحميالتنسيؽ  البمديات في دور تعزيز
 القطاعات.مختمؼ بيف  والتعاوف

 
 

 المشاركة الفعمية لمشباب
 

إشراؾ الشباب في توفير خدمات ذات نوعية جيدة ومتابعة المساءلة المحمية في المغرب، السيما في إطار  ثمة حاجة ماسة إلى
سماع صوتيـ في المش حيث تقدـ لمشباب  خدمة الشباب عمى فعاليتيايد العمومي. وقد برىنت برامج المشاركة الفعمية لمشباب وا 

، مثبل مف خبلؿ المساعدة عمى محو األميةإمكانيات لتعمـ ميارات جديدة أثناء انخراطيـ الفعمي في تنمية المجتمع المحمي )
اب العاطميف عف العمؿ الشبمشاركة لتشجيع و وحماية البيئة، والبنى التحتية الصغيرة، إلخ( خبلؿ مدة قد تصؿ إلى سنة كاممة. 

 .ونونجز العمؿ الذي يمقابؿ يمكف لممشاركيف الحصوؿ عمى منحة أو إعانة مالية ، والمحروميف
 

مف خبلؿ القنوات المؤسساتية المناسبة. فعمى  ة الوطنية لمشبابيتعيف تعزيز مشاركة الشباب في وضع وتنفيذ السياسوأخيرا، 
سبيؿ المثاؿ، تعترؼ معظـ البمداف األوروبية بالشباب والييئات الممثمة ليـ كفاعميف وشركاء عمى قدـ المساواة مع الحكومات في 

(. وقد تـ في المغرب تطوير نماذج cogestionتنفيذ السياسات الوطنية لمشباب، وىذا النظاـ معروؼ باسـ "اإلدارة المشتركة" )
مختمفة مف ىذا القبيؿ. فثمة، عمى سبيؿ المثاؿ، المجمس المحمي لمشباب، الذي تنفذه المنظمة غير الحكومية "المنتدى 

، وىو برنامج ألربع سنوات يرمي إلى النيوض بمشاركة الشباب في الحياة العامة في منطقتيف المتوسطي لمشباب والطفولة"
(، الذي ييدؼ PCM، دعـ البرنامج التشاوري لممغرب )وفي الغضوف. 3قرويتيف أو حضريتيف( في كؿ جية مف جيات المغرب)

إلى بناء قدرات الشباب لممارسة المواطنة وتحسيف الحكامة والسياسة العمومية بشأف القضايا الخاصة بالشباب، إنشاء مجالس 
عضاء المجمس الشباب دورات تكوينية في مجاؿ المشاركة ويعمموف بالتشاور مع لمشباب في أربع مدف بالمغرب. وقد تمقى أ

. وتعتبر ىذه المجالس وغيرىا مف المبادرات بمثابة أسس واعدة. 4الفاعميف المحمييف والعمومييف والفاعميف في المجتمع المدني
أفضؿ إلحداث المجالس الوطنية والمحمية ومع ذلؾ، سيكوف مف الضروري بذؿ المزيد مف الجيود وتوسيعيا وتنسيقيا بشكؿ 

لمشباب المنتخبيف في حاؿ تطوير مقاربة وطنية موحدة ترمي إلى ضماف التفاعؿ البناء بيف الشباب والحكومة والمجتمع بشكؿ 
 عاـ.
 

"عقد  تطويرلشباب في المغرب فرصة واضحة لتطوير رؤية مبتكرة وطموحة: لدى ا المتطور بسرعةوعي الوفي الختاـ، يشكؿ 
عقد يستجيب لقدراتيـ وحماسيـ مف أجؿ الواعية مف المجتمع، و  بيف ىذه الشريحة المتناميةاجتماعي" جديد بيف الحكومة و 

 مشاركة بناءة، ويوفر نقطة انطبلؽ لمرحمة جديدة مف التنمية. 
 

لمتدخبلت اليادفة والمتماشية مع ، مع التخطيط لممضي قدما وبالتالي، يجب التخطيط بدقة وعناية لمسبيؿ الذي سيتـ إتباعو
ينبغي أف . كما والتربويةمف الناحية االجتماعية واالقتصادية ىذه الشريحة المتنوعة احتياجات لوضعية الدينامية بطبيعتيا ومع ا

                                                           
3

 .2100 أُ٘زذٟ أُزٞعط٢ ُِشجبة ٝاُطلُٞخ ـ أُـشة. "أُغِظ أُؾ٢ِ ُِشجبة ثبُٔـشة". 
4

 CCFD-Terre) اُِغ٘خ اٌُبص٤ٌ٤ُٞخ ٌُٔبكؾخ أُغبػخ ٝرؼض٣ض اُز٤ٔ٘خ، شش٣ي  " ٣Carrefour network٘لز ٛزا اُجشٗبٓظ ٖٓ هجَ " 

Solidaire :ساعغ اُجشٗبٓظ اُزشبٝس١ ُِٔـشة ػ٠ِ أُٞهغ اإلٌُزش٢ٗٝ .)http://www.pcm.ma/  
 

http://www.pcm.ma/
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 مع الشباب، وعمى إمكانيات إقامة شراكات مؤسساتية جديدة بيف الحكومة والمجتمعيقـو التخطيط عمى حوار تشاوري قوي 
واستراتيجية  تشاوريةاستجابة  تطويريمثؿ ىذا التقرير مساىمة في وبناء عمى ذلؾ، المحمي والقطاع الخاص والمجتمع المدني. 

ناثا، بغية إدماجيـ عمى الصعيديف االقتصادي والمؤسساتي.   ولعؿقائمة عمى األدلة تمبي احتياجات الشباب المغربي ذكورا وا 
لتحويؿ اإلمكانات اليائمة التي يوفرىا الشباب بالمغرب إلى طاقات ورافعات لتنمية الببلد والمجتمع الظرفية الحالية أكثر مبلئمة 

 ككؿ عمى المدى الطويؿ.
 

  



 المملكة المغربية: النهوض بالفرص المتاحة للشباب وتعزيز مشاركتهم

 

 

17 
 

 النيوض بالفرص المتاحة لمشباب وتعزيز مشاركتيـ

 أىداؼ الدراسة

ىذا التقرير الذي أعد قبؿ الربيع العربي بقميؿ يستبؽ مطالب اإلدماج االجتماعي واالقتاادي التي عبر عنيا الشباب المغربي 
فالشباب نساء ورجاال في . لكف ىذه المطالب توسعت منذ ذلؾ الحيف وباتت طارئة بشكؿ خاص. 3122خااة في أعقاب فبراير 

التغيير وأساسييف مف أجؿ تقدـ بمدانيـ في  فييعتبروف أنفسيـ كفاعميف إيجابييف  اؿ إفريقياجميع أرجاء منطقة الشرؽ األوسط وشم
. وبالفعؿ، اضطمع الشباب بدور طبلئعي في التغيير السياسي الذي عرفتو المنطقة مف خبلؿ مطالبة الحكومات بمزيد مف 5المستقبؿ

 الشكاوى تعكسو  لمطالبة بتمثيمية أفضؿ ليـ وبمزيد مف فرص العمؿ.المساءلة، والمطالبة بإسماع صوتيـ بشكؿ أكبر عبلوة عمى ا
بداع ىـجيودو  في تسخير قدراتيـو  واالقتصادي الندماج االجتماعيلمشباب في ا عميقة رغبة  ممشاركةوجودة تعميميـ ل فرديةال يـاتوا 
 .6المشروعة تطمعاتيـ وتحقيؽ المجتمع في
 

سنة عالوة عمى الظروؼ االجتماعية  29و 15الشباب المغربي البالغ مف العمر بيف مى تحميؿ طموحات تعكؼ ىذه الدراسة عو 
. وتقترح ىذه الدراسة، في الختاـ، مجموعة مف واالقتاادية والعوامؿ المؤسساتية التي تحوؿ دوف إدماجيـ االقتاادي واالجتماعي

أجؿ الشباب التي مف شأنيا أف توسع مجاؿ فرص  سياسات إدماج الشباب ومخطط االستثمارات المندمجة مف أجؿالتوصيات مف 
التشغيؿ والمشاركة المتاحة حاليا. ومف جية أخرى، تشكؿ ىذه الدراسة إحدى الدراسات التحميمية األكثر شمولية حوؿ قضايا الشباب 

 .انات مسح قويةبيالولوج إلى  ضعؼ إمكانيةبالمغرب إذ استعصى إجراء ىذا النوع مف الدراسات التحميمية النسقية بسبب 
 

  ومبرراتياالدراسة  خمفية
 100. إذ يعيش حاليا بالمنطقة ما يزيد عف يسجؿ عدد كبير مف دوؿ منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا طفرة أعداد الشباب

ارتفاعا ىاما منذ % مف ساكنة المنطقة. ويشكؿ ىذا الرقـ 30سنة، أي زىاء  29و 15مميوف مف الشباب الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 
ساكنة منطقة الشرؽ مجموع شر . ويمثؿ الشباب، بالمغرب، حوالي عُ 7مميوف نسمة 67حيث لـ تتجاوز الساكنة مف الشباب  1990

% مف 44ساكنة المغرب و% مف مجمؿ 30عاما يمثموف  20إلى  15، كاف الشباب مف 2010-2009األوسط وشماؿ إفريقيا. ففي 
 اليـر الحالي لساكنة المغرب. 1. ويعرض الجدوؿ 8سنة( 64و 15لبالغيف مف العمر بيف الساكنة في سف العمؿ )ا

 
 
 

                                                           
 (، مؤشر صمتؾ: صوت الشباب العرب.2114ؾ )كالوب، إن 5
الشباب ػ كنز مستياف بقيمتو: نحو أجندة جديدة لمشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا ػ التقدـ، والتحديات واآلفاؽ. الوثيقة رقـ ، (2007البنؾ الدولي ) 6

 Youth - an Undervalued واشنطف العاصمة.(، MNSHDقسـ التنمية البشرية في الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا، البنؾ الدولي )، 43372

Asset: Towards a New Agenda in the Middle East and North Africa. . (Les jeunes : un actif sous-évalué : sur la 

voie d„un nouvel agenda au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ; progrès, défis et voie à suivre ،) 
(. جيؿ في االنتظار: إدماج الشباب في الشرؽ األوسط، واشنطف العاصمة، مطبوعات 2009ف، نافتيج، داير، بوؿ ويوسؼ، طارؽ )دىيمو  7

 مؤسسة بروكينز.
   .2010ػ2009حوؿ األسر والشباب بالمغرب،  المسح االستقصائياستخمصت ىذه التقديرات مف  8

 

دمة
لمق

 ا
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9: اليـر السكاني بالمغرب بحسب الشريحة العمرية1الجدوؿ 
 

 
 

 

 

 .2010ػ  2009المصدر: البنؾ الدولي، المسح االستقصائي لؤلسر والشباب بالمغرب، 

 
يمثؿ الشباب ميزة ىامة، سواء بالنسبة لمدوؿ القومية ولالقتااد  وتحديا في آف واحد، حيث فراة ييشكؿ ىذا الوضع الديموغراف

تزايد االبتكار، واالستيبلؾ واإلنتاجية نظرا ألنيـ يشاركوف بنشاط في العممية  فبإمكاف الشباب أف يساىموا في .العالمي
بالنسبة  "ىبة ديموغرافية" - زايدا فإنيـ يصبحوف ميزةكبيرا ومت  الشباب مف عندما يكوف عدد السكاف .10االقتصادية
فضبل عف ذلؾ، إذا استمرت معدالت  العمؿ. الجدد في سوؽ الستيعاب المدخبلت فرص لمعمؿ يتـ خمؽ النامية، حيث لبلقتصادات

اإلعالة  خفاض معدالتخبلؿ السنوات المقبمة، إلى ان سيؤدي، الحالي مف الشباب االنفجار السكاني فإف الخصوبة في االنخفاض،
وأف يوفر، بفضؿ أىمية عدد ىذه الساكنة في سف  الدولة يخفؼ العبء عف في سف العمؿ. ومف شأف ذلؾ أف وارتفاع عدد السكاف

وفي الوقت نفسو، فإف  .11النمور اآلسيويةاقتصاديات  صعود وقد أثبت ىذا التأثير – اقتصادي سريع لنمو العمؿ، فرصا
 .األجور وضغوطات عمى كبيرة مف الشباب معدالت أعمى مف البطالة يف أنو مف المحتمؿ أف تواجو أفواجتب التجريبية األدلة

 
يشير استطبلع لمرأي أجرتو  .العشرية المنقضية البالد خالؿ الذي سجمتو مف النمو االقتاادي المغاربة معظـ الشباب تـ استبعاد

غير منخرطيف في اليد العاممة  سنة 29و 15 الذيف تتراوح أعمارىـ بيف المغاربةالشباب % مف 41أف  2007في عاـ  مؤسسة كالوب
البمداف المجاورة،  حتى بالمقارنة مع معايير مرتفعا ويعتبر ىذا الرقـ االقتصادي(. لمسياؽ بالنسبة 1اإلطار  وغير ممدرسيف )راجع

والشباب في  ية أخرى، يعكس المسح االستقصائي لؤلسرومف ج دولة عربية(. 20 % )مف قائمة28ىذا المؤشر  حيث بمغ متوسط
وال يعمموف. عبلوة عمى أف  المدرسة ال يذىبوف إلى المغربي الشباب % مف49 أكثر ضراوة: صورة ،EMJM2009/2010 المغرب، 

ي الذي أجرتو مؤسسة الرأ وفقا الستطبلع في بمداف أخرى: مف نظرائيـ الشباب فرص العمؿ بشأف تفاؤال الشباب المغربي يعتبر أقؿ

                                                           
9
أسرة وعمى المعدؿ الحسابي المبلئـ. لكف تجدر اإلشارة إلى  2111أجري عمى عينة تمثيمية مف تـ وضع اليـر السكاني بناء عمى البحث الذي   

أنو داخؿ كؿ شريحة عمرية، ثمة في كثير مف األحياف بعض المبلحظات التي مف شأنيا أف تحدث اختبلؿ التوازف المسجؿ بيف الجنسيف فيما 
 يتعمؽ ببعض الشرائح.

10
 .2112لـ. التنمية والجيؿ القادـ. البنؾ الدولي. تقرير حوؿ التنمية في العا  

 
11

  Williamson, JG., 2001. “Demographic Change, Economic Growth, and Inequality‟ in N Birdsall, AC Kelley & SW 

Sinding, eds, Population Matters: Demographic Change, Economic Growth, and Poverty in the Developing World. New 

York: Oxford University Press (106–136). 
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عمؿ، أي أقؿ بقميؿ  الظرفية مناسبة إليجاد يروف أف الذكور % مف المغاربة13و النساء المغربيات % فقط مف15 كالوب،
 .12المغرب العربي في بمدافالمتوسط  ربع مف

 
 

 
  : االقتااد المغربي وسوؽ العمؿ: نمو بدوف بطالة؟1 اإلطار

 
 2001% خبلؿ الفترة ما بيف 5,1معدؿ النمو السنوي حوالي في المغرب إلى حد كبير خبلؿ العقد الماضي، حيث بمغ متوسط تحسف النمو االقتصادي العاـ 

% 2,5حوالي وفي الوقت نفسو، أصبح النمو أقؿ تقمبا وبقي التضخـ منخفضا )بمتوسط  معدؿ النمو في العشرية السابقة.، أي ما يناىز ضعؼ متوسط 2008و
كما أظير  .2008و 2001% مف الناتج اإلجمالي المحمي بيف 36% إلى 25وقد تحسنت آفاؽ النمو االقتصادي المطرد بفضؿ ارتفاع االستثمارات مف  سنويا(.

ألرباع األربعة مف عاـ % خبلؿ ا5، نما الناتج اإلجمالي المحمي غير الزراعي بنسبة 2009االقتصاد مقاومة لؤلزمة المالية العالمية: فبعد تباطؤ اقتصادي في عاـ 
 .2010% في عاـ 3,3بينما ارتفع الناتج المحمي اإلجمالي بنحو  2010

 
%(، والماء 62 بمغت، وذلؾ بفضؿ مساىمات بارزة في قطاع المناجـ )2010مف جانب العرض، عرؼ المغرب نموا غير زراعي عمى نطاؽ واسع في عاـ و 

وكانت القيمة المضافة الزراعية سمبية )بتراجع بمغ  %(.6,5%( والنقؿ والتعميـ والصحة )بما يقرب مف 7,5%(، والفنادؽ والمطاعـ )إلى 10,3والكيرباء )حتى 
ف ساىـ الطمب المحمي بشكؿ رئيسي في في حي ،2010ومع ذلؾ شكمت الصادرات، مف حيث الطمب، المحرؾ الرئيسي لمنمو في عاـ  %( خبلؿ ىذه الفترة.7,5

  جعمتو يحتؿ المركز الثاني بعد الصادرات. 2010النمو المسجؿ خبلؿ السنوات األخيرة، إذ أف مساىمتو في عاـ 
 
جات المتزايدة لمسكاف في سف عمى الرغـ مف أف النمو االقتصادي األخير كاف أعمى بكثير مما عرفتو تسعينيات القرف الماضي، فإنو لـ يكف كافيا لتمبية االحتياو 

، شارؾ أقؿ مف 2010في عاـ فالعمؿ، مما أدى إلى ارتفاع معدالت البطالة وانخفاض معدالت المشاركة )وفقا لمتقديرات الرسمية لممندوبية السامية لمتخطيط(. 
األدنى لمنشاط في منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ سنة فما فوؽ( في سوؽ العمؿ، وىي مف بيف النسب  15% مف البالغيف مف العمر49,6نصؼ الساكنة )

ويعزى ىذا التوجو إلى حد كبير إلى تراجع  نقاط مئوية. 5، بحوالي 1999وفي الواقع، انخفض معدؿ المشاركة في اليد العاممة، خبلؿ العشرية بعد عاـ  إفريقيا.
جية أخرى، ارتفع معدؿ األشخاص غير النشطيف في سوؽ العمؿ،  مفو  .2010و 1999% بيف عامي 26% إلى 30,3مشاركة المرأة في سوؽ العمؿ، مف 

  24-15. وعبلوة عمى ذلؾ، تعتبر بطالة الشباب )2010و 1999نقاط مئوية بيف عامي  5%(، عمى الرغـ مف التراجع بػ9,1ومعدؿ البطالة كذلؾ )
لماضي يفسر، جزئيا، االنخفاض في معدالت البطالة، لكف معدؿ المشاركة في ولعؿ أداء النمو عمى مدى العقد ا أضعاؼ ونصؼ. ةسنة( مرتفعة بما يقرب مف ثبلث

  القوى العاممة الذي ينخفض باستمرار ساىـ في ذلؾ أيضا.
 

لمحمي % مف الناتج ا13ال يزاؿ يمثؿ حوالي  القطاع الفبلحيعمى الرغـ مف أف  لماذا لـ يستطع النمو االقتصادي استيعاب الوالجيف الجدد إلى سوؽ العمؿ؟
الزراعي  اإلجمالي، فإنو حاليا في منحى نزولي، ومف ثـ فإنو ال يمبي إال احتياجات حصة محدودة ومتزايدة مف سوؽ العمؿ، في حيف أصبح القطاع غير

ف لـ يتمكف مف استيعاب كؿ الداخميف الجدد إلى سوؽ العمؿ. أكثر تزامنت مع تراجع المساىمة في نمو باإلضافة إلى ذلؾ، تحسنت اإلنتاجية تدريجيا لكنيا  أىمية وا 
( إلى أف تراكـ العوامؿ، أساسا بسبب تراكـ رأس الماؿ، 2006ومف جية أخرى، تشير نتائج عممية احتساب النمو )البنؾ الدولي  العمالة في القطاع غير الزراعي.

في الواقع، لـ تكف مساىمة اإلنتاجية اإلجمالية لمعوامؿ في القطاع غير الزراعي ميمة بشكؿ كبير خبلؿ العقود الثبلثة و  الدور األىـ في نمو المغرب. تقميديا لعب
، في ارتفاع عدد العاطميف عف العمؿ واألشخاص غير النشطيف. لذلؾ، 2000إنتاج العوامؿ ساىـ بشكؿ واضح ابتداء مف عاـ  . إال أف1999التي سبقت عاـ 

فرص لتعزيز خمؽ  –% سنويا 6ال يقؿ عف  -( أف المغرب سيحتاج، نظرا التجاىات النمو الحالية ليذا البمد، إلى نمو أعمى 2006ات البنؾ الدولي )تشير تقدير 
  خبلؿ العقديف المقبميف. العمؿ

 
ت عمى قطاع العقار والسياحة والخدمات، ولـ تركز عمى وعمى الرغـ مف ارتفاع مستويات االستثمار بشكؿ كبير في اآلونة األخيرة، فإف معظـ ىذه الزيادات ركز 

ف أحدث كؿ مف قطاع البناء والخدمات، بما في ذلؾ السياحة، ما يقرب مف  قطاع التصنيع. % مف الوظائؼ الجديدة، فإف األنشطة الصناعية لـ تكف لتساىـ 82وا 
في قطاع المعادف عمى الرغـ مف االرتفاع األخير في حصة الصادرات مف في خمؽ فرص عمؿ جديدة وذلؾ بسبب ضعؼ أنشطة التصنيع والطاقة الفائضة 

                                                           
12

 ٓإعغخ ًبُٞة. "ٓإشش طِزي: أطٞاد اُشجبة اُؼشة",  
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ومف جية أخرى، جميع البضائع المصدرة مف المغرب ىي إلى حد  وفضبل عف ذلؾ، ال تعتبر األنشطة في قطاع المعادف أنشطة ذات صمة باليد العاممة. المعادف.
لكف في المقابؿ، يعتبر تعقيد الصادرات، عمى غرار بقية دوؿ  مضافة منخفضة ومنتوجات تقميدية".كبير " منتجات ذات تركيز منخفض مف المعرفة، وذات قيمة 

ىذا يعكس جزئيا صورة عف سوؽ لمعمؿ يفتقر إلى الميارات التي تشكؿ عائقا  نظرا لمستوى التنمية في المنطقة.منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا، دوف المتوسط 
  ات قيمة مضافة عالية.أماـ تطوير مقاوالت ذ

 

"، البنؾ الدولي، واشنطف العاصمة؛ البنؾ 2011"أخبار اقتصادية عف المغرب: ربيع  .2011 مبلحظة: ترتكز ىذه الدراسة عمى المصادر التالية: البنؾ الدولي.
العربي، البنؾ الدولي، واشنطف العاصمة؛ البنؾ الدولي،  إدارة المغرب ".2013-2010" استراتيجية الشراكة المغربية القطرية خبلؿ الفترة مف  .2009الدولي، 

مجموعة التنمية االقتصادية واالجتماعية،  "المممكة المغربية، مذكرة اقتصادية قطرية: تشجيع النمو والتشغيؿ مف خبلؿ تنويع مصادر اإلنتاج والتنافسية". .2006
 العاصمة.منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا، البنؾ الدولي، واشنطف 

 

 
الشباب ال يتوفروف إال عمى بعض السبؿ  في المغرب، يبدو أف الضعيفة لمشباب المشاركة االقتاادية بغض النظر عف

الفعالة في المجتمع المدني نادرة في حيف أف  حياؿ المشاركة وآرائيـ حيث أف البيانات عف ممارساتيـمواطنتيـ بشكؿ فعاؿ،  لممارسة
ومع  .13في مجتمعاتيـ عالية مف حيث المشاركة لدييـ، بشكؿ شبو موحد، توقعات في الدوؿ العربية أف الشباب تظير المتاحةالبيانات 

نظرا  لذا، فإف الوضع يبعث عمى القمؽ انتظارات وتطمعات الشباب في المغرب غير ممباة بالشكؿ المناسب. ذلؾ، يبيف ىذا التقرير أف
مساءلة الحكومة  بفضؿ رفع رأس الماؿ البشري واالجتماعي، وتعزيز نتائج التنمية بشكؿ واضح عمىألف المواطنة الفعالة تؤثر 

 .14الخاص في القطاع لبلستثمار واتخاذ القرارات العاـ المناخ األساسية وتحسيف اتتقديـ الخدم عف
 

أف يركزوا، بشكؿ  المغاربة عي القرارصان المغربييف عمى االقتصاد والمجتمع الشباب في كبير مف إدماج عدد يحتـ الفشؿ في
 الشباب رجاال ونساء. ىذا الجيؿ مف ونضاالتتطمعات  وعاجؿ، عمى ممح
 

 المفاىيمي اإلطارو  العمؿ نطاؽ
، أال وىي ثانية خااا لمرحمة انتقالية تولي اىتماماو العمؿ  إلى المغربي الشباب انتقاؿ عمىبشكؿ رئيسي تسمط ىذه الدراسة الضوء 

، بشكؿ خاص ممح أمر ىذه المجاالت التدخؿ الفعاؿ في الحاجة إلى يما أفأول :ىذا االىتماـ إلى سببيفويعزى . 15المواطنة ممارسة
 16ا.سابقتمت اإلشارة إلى ذلؾ  كما، نسبيا محدودة كانت إلى حد اآلف عيضاحوؿ ىذه المو  دقيقةالو  منيجيةالالبيانات أف  انييماوث
 .بشكؿ صحيح البشري ماؿرأسال وتعزيز حمايةو  في تطوير سيساعد االنتقالية المراحؿ ىذهشأف ب سميمةالقرارات الاتخاذ بالتالي، فإف و 
 

إطار  تمحورت حوؿالنشطة  والمشاركة إلى سوؽ العمؿ الشباب نتقاؿالعممية  لوضع تصورات وسيمة فعالة مف جية أخرى، ثمة
 :2007عاـ ل لبنؾ الدوليا الواردة في تقرير والقدرات والعراقيؿ الفرص يشمؿ

                                                           
13

 .2112جامعة الدوؿ العربية، التقرير السنوي حوؿ قضايا الشباب،   
14

 (: تقرير حوؿ التنمية في العالـ: التنمية والجيؿ القادـ. البنؾ الدولي.2112البنؾ الدولي )  
جة، المراحؿ الخمسة النتقاؿ الشباب إلى سف الرشد األكثر ورودا في األدبيات ىي كاآلتي: االنتقاؿ إلى المدرسة، الدخوؿ في حياة مينية منت 15 

(. التقرير حوؿ التنمية في العالـ: التنمية والجيؿ القادـ. واشنطف 2112ممارسة المواطنة. البنؾ الدولي )اعتماد نمط سميـ لمعيش، تأسيس أسرة، و 
 العاصمة: البنؾ الدولي.

16
؛ راجع كذلؾ 2007ػENIMIMSJ ،2006لتحميؿ أعمؽ عف صحة الشباب، راجع: وزارة الصحة، البحث الوطني متعدد المؤشرات وصحة الشباب،  

. "الشباب المغربي في زمف النمو المضطرب، مف التمديف إلى الفقر" في "جيؿ في االنتظار: الوعود غير المحققة 2114جبيمو،  ب. بوضربات وأ.
( مف أجؿ تحميؿ لمقضايا ذات الصمة بجودة التربية وتشغيؿ الشباب مف الحاصميف 2114لشباب الشرؽ األوسط"، )مطبوعات مؤسسة بروكينس، 

 عمى شيادات جامعية.
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 اكتساب تساعد الشباب عمى السياسات التيعمى رأسماؿ البشري واالجتماعي و ال تعزيز إمكانيات عمى التركيز :الفرص 
 طاقاتيـ؛ وتفجير ياميارات وتحسينال

 
 مف وذلؾ المتاحة  اإلمكانيات أماـ الصائب ختيارمف أجؿ التمكف مف اال قدرات الشباب تعزيزالتركيز عمى  :القدرات

 أي وقت مف األوقات؛ في قرارات جيدة لمساعدتيـ عمى اتخاذ المعمومات وحوافز لنشر سياسات وخدمات خبلؿ

 
 أو التغمب عمييا. سبؿ لمقضاء إلى ىذه الفرص، وتحديد الولوج الكامؿ التي تحوؿ دوف يةاتالعوائؽ المؤسس تحميؿ :العراقيؿ 

 
الشباب ويتفاوت االختبلؼ وفقا لموضع االجتماعي واالقتصادي والموقع الجغرافي  بحسب فئات والعراقيؿوالقدرات  تختمؼ الفرص

 أو حرمانا. أقؿ حظا أكثر أو التي تجعؿ األفراد وغير ذلؾ مف العوامؿ والنوع االجتماعي،
 

ىذا التقرير  زلقدرات. لذا، يركا وبناء لمنيوض بالفرص المعيقات في سعيياالشباب بعض  إلدماج قد تواجو سياسات سميمة
بغية  اكتساب وتحسيف واستخداـ مياراتيـ تساعد الشباب عمى واالجتماعي وعمى السياسات التي الرأسماؿ البشري إمكانيات تعزيز عمى

وض ىذه األىداؼ، مثبل مف خبلؿ الني ويمكف كذلؾ تحقيؽ في المجتمع المدني. محددة ومف ثـ المشاركة النشطة تحصيؿ وظيفة
ما، ببنية تحتية وخدمات مبلئمة لمشباب والتنمية التطبيقية لمميارات بغية استكماؿ المنظومة الدراسية النظامية لفائدة الشباب األقؿ تعمي

 فضبل عف وضع آليات لممشاركة في الفضاءات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية لمشباب.
 

 المنيجية
 17المغربي. الشبابتطمعات استكشاؼ بغية نوعي  وبحثبيف مسح كمي دقيؽ  افجمعمنيجيتيف تمقاربة تمزج بيف اعتمدت الدراسة 

 
. وقد ض ىذه الدراسةاغر ، تحديدا أل2009-2010  (EMJM)المغرببلألسر والشباب  االستقاائي مسحالأجري المسح الكمي، 

مف مؤلفة عينة تمثيمية عمى الصعيد الوطني  مىع 2010لى مارس إ 2009 /ديسمبربرجند الممتدة مففي الفترة  المسحىذا  أنجز
، والتربويةالسكانية  السمات( وجمعت معمومات مفصمة عف في الوسط القروي 784في المناطؽ الحضرية و 1216أسرة )منيا  2000

المنزلية  المعداتممكية ب الخاصةبيانات الـ ااستخدتـ وقد  ة لكؿ األسر.واليجرة والمشاركة في البرامج االجتماعي االقتصادية ةنشطاألو 
 .األعشارب ترتيبحسب بيـ يتاألسر وتقييـ رفاى ةلوضع مؤشر ثرو 

عمى الشباب الذيف  توحدة منفصمة لمشباب ركز ثـ وضع باإلضافة إلى وحدة األسرة، التي جمعت معمومات عف جميع األعضاء، 
االقتصادي  اإلدماجالمعمومات حوؿ  تـ جمعلذلؾ، ع. االستطبل اشممي األلفيف التي األسرداخؿ  سنة 29-15تتراوح أعمارىـ بيف 

مف  %90يمثموف حوالي ا شاب 2883مف انطبلقا ة األساسية يممو المجتمع المحمي، واالستفادة مف الخدمات العفي مشاركة اللمشباب، و 
 مف قبيؿ، لـ يتـ تناوليا في السابؽ بشكؿ كاؼ متعمقة بالشبابحوؿ قضايا معمومات  المسح جمعبالتالي، و  المستجوبة.شباب األسر 

مكانيات التوظيؼالمشاركة في سوؽ العمؿ، والوساطة، والخيارات الوظيفية  واالستفادة مف الخدمات  ، واستخداـ وقت الفراغالمتاحة وا 
 .التربية النظاميةكمؿ تي تالو لمشباب  والتربوية الموجيةالترفييية 

ألىداؼ  مجموعة نقاش بغية استيعاب أفضؿ 30تنظيـ بالفعؿ،  مطوؿ حيث تـ،بحث إلى دراسة يذه النوعي ل وقد خضع الجانب
، المغربب جياتربع بأ القرويةوالمناطؽ  المدف في المناطؽ الحضرية وضواحيوذلؾ ، ـييمعوتطمعات الشباب والحموؿ المقترحة 
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  بخصوص المنيجية النوعية. 0لئلطبلع عمى مناقشة أكثر تفصيبل لمنيجية المسح الكمي والممحؽ  0راجع الفصؿ   
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 مف 270بمغ عدد المشاركيف و  ف.طنجة تطوا جيةبولماف، و  فاسجية الدار البيضاء الكبرى، و جية سوس ماسة درعة، جية : وىي
 :الفئات التالية الذيف تـ توزيعيـ بحسب أوساط الشباب المحروميف

  ؛المحروميف الفبلحيفوصغار  النظاميالشباب العامميف في القطاع غير 

  التعميـ شيادة  وأ ،العالي ميـشيادة التعمستويات مختمفة مف التعميـ ) الذيف يتوفروف عمىالشباب العاطميف عف العمؿ
 أو أقؿ(؛ الثانوي

  في ىذه الدراسة(؛ افوزارة الشباب والرياضة )شريكو الوطني  التعاوفديرىا يمختمفة  تقنيةطبلب مف مدارس 

 الخدمات االجتماعية المتخصصة  يمجؤوف إلىالذيف و  اتمؤسسالمنخرطيف في ئات محددة مف الشباب المحروميف أو غير ف
ية(، بما في ذلؾ و النس واألندية، الحمايةطفاؿ، ومراكز األ، دار المواطف ، دارالطالب )مثؿ الخدمات التي تقدميا دار

 ، والشباب ذوي اإلعاقةمقانوف و الشباب المخالفيف ل

  في جمعيات الشبابالنشطيف عضاء األمستخدمي مراكز الشباب و. 

 

 شممت بالخصوص:القضايا،  عددا ميما مف النقاشت مجموعا تدارست
 ؛وظروؼ العمؿ واألجور ؛واقع سوؽ العمؿو  التشغيؿ؛ بخصوص: تطمعات وتصورات الشباب لشباب والعمؿا 

 .في االنتقاؿ مف التعميـ إلى العمؿالتي يواجيونيا والفرص والتحديات 

 المجتمع المدني، بما في ذلؾ إشراؾ المنظمات غير  أنشطة : المشاركة فيلشباب والمشاركة في الحياة المدنيةا
 .يالمدن المجتمعالشباب في  ذات الصمة بمشاركةوالفرص والتحديات  ؛الحكومية والجمعيات التي يقودىا الشباب

 
فئات لحسب ااستكشاؼ االختبلفات وكذلؾ وجيات نظر الشباب حوؿ ىذه القضايا،  استيعابالنوعي  البحث اىذوكاف اليدؼ مف وراء 

وبالتالي، فإف العمؿ النوعي يعزز (. وصؼ كامؿ لممنيجية مف أجؿ 2، ومستويات التعميـ )انظر الممحؽ ية، والنوع االجتماعيالعمر 
مع  –وشماؿ أفريقيا  أعـ في جميع أنحاء منطقة الشرؽ األوسط بشكؿو  -الشباب في المغرب ب بالتوثيؽ الخاصالحالي  االىتماـ

 18العاطميف عف العمؿ. الخريجيف الشبابعمى تسميط الضوء 
 
معمومات عف ع يجموت زيارات لمؤسسات، اتي، حيث تـ تنظيـعمى تحميؿ مؤسسفكانت قائمة  ة المعتمدةالمنيجية الثالث المقاربة أما

مجموعات بيف و  ييفمؤسسات فالبيانات النوعية مف خبلؿ مقاببلت معمقة مع ممثميباإلضافة إلى بعض مشباب لبرامج وخدمات موجية 
فرعية مف الدار البيضاء الكبرى، وفاس  جياتبرامج في أربع المراكز و الوقد تـ اختيار عينة مف  .الصغار وبعض المستفيديف النقاش

 .طنجة تطواف وجية، سوس ماسة درعةبولماف، 
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. "الشباب المغربي في زمف النمو المضطرب، مف التمديف إلى الفقر" في "جيؿ في االنتظار: الوعود غير 2114ب. بوضربات وأ. جبيمو،   
 )واشنطف، العاصمة: مؤسسة بروكينس(. 033ػ011النشر ف. دىيموف وت. يوسؼ، ص.  المحققة لشباب الشرؽ األوسط"، دار
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الوكالة و وزارة الشباب والرياضة، و بالتعاوف مع وزارة الشؤوف االقتصادية والعامة،  الفريد مف نوعوىذا البحث  مف جية أخرى، أجري
برامج الجزء الخاص بالوزارة الفبلحة والتنمية القروية والصيد البحري )باستثناء ، و (الوطني التعاوفالوطنية لممساعدة االجتماعية )

 19المتاحة(. التقييماتالذي اعتمد عمى ، 0الفصؿ مف سوؽ العمؿ لنشطة ال
 

 التقرير بنية

بعمالة الشباب، والمستقاة  مختارة تتعمؽ بشأف قضايا تحميؿ البيانات يتناوؿ الفصؿ األوؿ فصوؿ رئيسية. يتكوف ىذا التقرير مف أربعة
(، sous-emploiالبطالة والشغؿ الناقص ) وتشمؿ ىذه القضايا الكمي االستقصائي لؤلسر والشباب بالمغرب. أساسا مف المسح

الشباب المغربي، مع  فئات مختمفة مف وتطمعات تصورات 2 عف نوعية العمؿ. ويعرض الفصؿ وتصورات وتدبير الوقت
 ألغراض ىذه الدراسة. الذي أجري البحث النوعي عمى الشباب المحروميف وتوسيع نطاؽ االستفادة مف بالدرجة األولى التركيز

التي تمت  المؤسساتية المنيجية اإلكراىات ي ويصوغ بعض التوصيات لمعالجة بعض، فيعرض نتائج التحميؿ المؤسسات0الفصؿ  أما
  خطة متكاممة لفائدة الشباب بالمغرب، فضبل عف إطارا مف أجؿ صياغة استراتيجية وسياسة 4الفصؿ  يقدـ في األخير،و  مواجيتيا.

اإلدماج االقتصادي  في مجاؿ تعزيز ر صميميةاألكث التجارب الدولية ويستعرض ىذا الفصؿ بعض لبلستثمار لفائدة الشباب.
 واالجتماعي لمشباب.

 

 

 

 

 

  المدنية: والحياة العمؿ سوؽ في المغربي الشباب أماـ المطروحة التحديات

 الكمي البحث عف ممخص

 

 مقدمة 1.1

تحديات ىامة مف حيث االندماج في الحياة سنة، أي زىاء ثمث ساكنة المغرب،  29و 15يواجو الشباب البالغوف مف العمر بيف 
وبالفعؿ، ثمة عدد كبير مف الشباب في صفوؼ العاطميف عف العمؿ وعدد أكثر أىمية غير منخرط في  االقتاادية والمدنية ببمدىـ.

تشتغؿ في القطاع  اليد العاممة بسبب إحباطيـ حياؿ اإلمكانيات الضعيفة إليجاد فرص لمعمؿ. فالغالبية الكبرى مف الشباب العامميف
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لج تمخص ىذه الدراسة التحميمية بحثا حديثا لمبنؾ الدولي حوؿ استيداؼ برامج الحماية االجتماعية في البمد التي تستعرض البرامج التي تعا  

، "مذكرة استراتيجية حوؿ االستيداؼ والحماية االجتماعية"، قسـ القطاع 2101ي، مجموعة مف المخاطر عبر مراحؿ الحياة. راجع، البنؾ الدول
 االجتماعي، البنؾ الدولي، مكتب المغرب، الرباط.
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األمف الوظيفي واالمتيازات. وفي الوقت نفسو، يسجؿ الشباب مستويات ضعيفة لمغاية غير المييكؿ/غير النظامي حيث يفتقروف إلى 
 مف حيث االنخراط في أنشطة المجتمع المدني، حيث يتفادوف بشكؿ كبير المشاركة في جمعيات المجتمع المدني والشؤوف المجتمعية.
ومف ثـ، يتعيف عمى المجتمع المغربي اليـو رفع تحدي أساسي يتمخص في تيسير االنخراط الفعمي والحيوي لمشباب في الحياة 

 االقتصادية والمدنية بغية تمكينيـ مف االنتقاؿ إلى سف الرشد. 

ب خبلؿ العشرية األخيرة نموا عرؼ المغر  ثمة مستويات عالية مف اإلقااء السوسيو اجتماعي لمشباب في اقتااد يتسـ بالرفاه.
%، أي حوالي ضعؼ معدؿ النمو المتوسط في تسعينيات القرف الماضي. وقد 5اقتصاديا متواصبل بمعدؿ نمو سنوي متوسط يناىز 

ر، واكب ىذا النمو العديد مف التوجيات المشجعة: نسبة تضخـ ثابتة، وانخراط أوسع في االقتصاد العالمي، وارتفاع مستويات االستثما
. كما حقؽ المغرب 20وتراجع االعتماد عمى الزراعة، وانخفاض معدالت البطالة والمستويات الرسمية لمفقر مقارنة بالعقد السابؽ

دخاؿ تحسينات عمى عدد  مكتسبات ىامة في قطاع التربية خبلؿ السنوات األخيرة مف خبلؿ توسيع الولوج إلى التعميـ األساسي وا 
 يات التعميـ العالي.األشخاص المسجميف في مستو 

فبإمكاف الشباب أف يكونوا محرؾ وعمى الرغـ مف ىاتو التحسينات، ال يشارؾ جزء ميـ مف الشباب في التنمية االقتاادية لمبمد. 
النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية بالمغرب، لكف الوضع مخالؼ ذلؾ. وبالعكس، قد يشكؿ إقصاؤىـ المستمر مف الحياة 

والمدنية عائقا أماـ النمو االقتصادي كما يمكف أف يساىـ في التوتر االجتماعي كما ىو الشأف حديثا في العديد مف الدوؿ االقتصادية 
 المجاورة.

يتناوؿ ىذا الفاؿ إقااء الشباب مف الحياة االقتاادية والمدنية بالمغرب مف خالؿ استخداـ البيانات الدقيقة التي يوفرىا المسح 
 حوؿالناقشات  بشكؿ عاـ، ركزت .2010-2009( الذي أنجز في EMJMيث حوؿ األسر والشباب بالمغرب )االستقاائي الحد

أف بيانات المسح االستقصائي لؤلسر عمى الرغـ مف . ف21االقتصادي لمشباب في المغرب عمى بطالة الخريجيف مف الشباب اإلقصاء
التحميؿ الوارد في ىذا الفصؿ يركز عمى أبعاد متعددة فإف البطالة مرتفعة، ىذه تشير إلى أف  2010-2009 والشباب بالمغرب

يقدـ ىذا الفصؿ إسياما أساسيا مف خبلؿ التركيز  مف الجنسيف. ومف جية أخرى،الشباب  اي يواجييتئلقصاء مف الحياة االقتصادية الل
ة النشطة، وخصوصا أولئؾ الذيف ليسوا في القوة العاممة العامم اليدفي منخرطيف عمى عدد كبير مف الشباف والشابات الذيف ليسوا 

)بمعنى البطالة، عدـ المشاركة في اليد العاممة،  الشباب قصاء، مف خبلؿ تناوؿ األبعاد المتعددة إلىذا الفصؿيحاوؿ و  .اإلحباط بسبب
 في المغربالشباب ب السمات الخاصةتحديد  والعمالة الناقصة، والعمؿ في القطاع غير النظامي، باإلضافة إلى جودة العمؿ الناقصة(،

أخيرا، تـ . و ، والنوع االجتماعي بمختمؼ نتائج سوؽ العمؿوالوضع الماليوالعوامؿ الدقيقة لؤلسر مف قبيؿ التربية،  األفرادعبر ربط 
  .اديةوعبلقتو بالعوامؿ االقتص مجاالت الحياة المدنية واالجتماعية ليشمؿالشباب  لدىتوسيع مفيـو اإلقصاء 

والدراسية. المستويات االجتماعية واالقتاادية  جميعتتخمؿ حياة الشباب مف  اإلقااءيكشؼ التحميؿ في ىذا الفاؿ أف ظاىرة 
عاطميف عف إما الشباب المغاربة الذيف ليسوا في المدرسة  مجموعحوالي ثمثي  (، يعتبرEMJM 2009-2010) نتائج المسح فبحسب
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ػ المغرب، البنؾ الدولي، واشنطف 11001"، تقرير 2100ػ2101، "المغرب ػ استراتيجية الشراكة بالنسبة لمسنوات المالية 2114البنؾ الدولي،   
 ة.العاصم

21
ػ المغرب، البنؾ الدولي، واشنطف العاصمة. راجع كذلؾ: 04442. "الخروج مف الفقر بالمغرب"، تقرير 2112عمى سبيؿ المثاؿ، البنؾ الدولي،   

، "إقصاء الشباب بالمغرب: السياؽ، والتداعيات والسياسات"، وثيقة عمؿ مبادرة شباب الشرؽ األوسط، مركز 2114ب. بوضربات وأ. اجبيمو، 
 وولفنسوف لمتنمية، مؤسسة بروكينس، واشنطف العاصمة، ومدرسة حكومة دبي، أبوظبي.
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غير المنخرطيف في نسبة كبيرة مف الشباب  ت. كما أفباامف الش %90و الشبافمف  %40العمؿ: حوالي  اليدمف  يفستبعدمالعمؿ أو 
مف أوساط المنحدريف الشباب  لدىاإلحباط وتسجؿ أعمى مستويات  .، ىـ عماؿ في قبضة اليأسالرجاؿ، السيما ةمماالع اليد

جميع  مفأف البطالة تمس الشباب . عبلوة عمى أف ىنالؾ معاينة ىامة أخرى تتمخص في مستوى دراسي متدني فقيرة وذوي اقتاادية
مف  %95حوالي  (.أو أكثر تعميـ عاليأعمى مستوى مف التعميـ ) يتوفروفالذيف  الشبابلدى  أكثر حدة تمستويات التعميـ وليس

التعميـ مستوى أقؿ مف  % لدييـ مستوى دراسي80ي والتعميـ العال دراسي دوف مستوىيتوفروف عمى الشباب العاطميف عف العمؿ 
 عاليمستوى دراسي ثمث الشباب ذوي  كما أف النظامي.في القطاع غير  يشتغموف عامميف تسعة مف أصؿ عشرة شباب يحوال ي.الثانو 

 .تعميـال ارتفاع مستوىمع  ينخفض معمالةل النظاميالطابع غير أف عمى الرغـ مف النظامي في القطاع غير  يعمموف

ف كاف الشباب مف الحياة المدنية، تشير البيانات أف الشباب المغاربة  إقااءمف الاعب استخالص استنتاجات نيائية بشأف  وا 
تبعدوف اقتصاديا )أي أما الشباب المس .ةغير منظمفي أنشطة ترفييية الكثير مف وقتيـ في أنشطة شخاية غير منتجة أو  يقضوف
، تعتبر ة.غير منظم يةنشطة ترفييألمعظـ وقتيـ  فيكرسوف( في الساكنة النشطة المنخرطوف غيرف عف العمؿ أو و العاطم  وعمى العمـو

فرص الال يقتصر عمى  اإلقصاء ، مما يوحي بأفضعيفة لمغايةالمجتمع المدني واألنشطة المجتمعية  جمعياتمشاركة الشباب في 
 .حمي والمجتمع المدني عمى نطاؽ أوسعالمجتمع المفي مشاركة شمؿ كذلؾ القتصادية، ولكف ياال

 (EMJM) بالمغرب والشباب لألسر 2010-2009 لعاـ االستقاائي المسح 2.1

 عف مف األبحاث الكمية المتاحةجدا  معمومات قميمةسوى  يمكف استخبلصإال أنو ال كبير،  المغرب عدد الشباب في أف عمى الرغـ مف
 محددة، فئاتعمى  ى حوؿ األسر بالمغرباألخر لـ تركز عمميات المسح حتى اآلف، ب. و الشبا التي تواجو الطارئة المشاكؿ

ة. كما أف المجمة الدورية عف الشغؿ التي تصدرىا عمى الصح اليونيسيؼ والذي ركز أنجزتو استقصائي بحث باستثناء ،22الشباب كفئة
 مف عف العمالة ىذا المسح بيانات. ويجمع في المغرب بالشغؿالمتعمقة  إلحصاءات الرسميةا مصدر يى المندوبية السامية لمتخطيط

ومع ، مثبل. الشبابك العمرية، الفئات يمكف توزيعيا بحسب بيا اموثوق تقديرات ، ويقدـ(عاما فما فوؽ 15 )مف شخصا 15000 حوالي
سوؽ  عمى مستوى فرديةالنتائج ال دوافع فيـ مف التركيز عمى رصد االتجاىات، بدال أكثر عمى تركز ذلؾ، فإف ىذه الدراسة

  (ENNVM) األسر الوطني لمستويات معيشة عمى سبيؿ المثاؿ، المسحفاألبحاث الوطنية التمثيمية ومتعددة المحاور القائمة ) .العمؿ
غير  لمباحثيف األبحاث عامة ليست متاحةىذه  ولكف. الخصائص الفرديةب نتائج سوؽ العمؿلمقارنة أكثر مبلءمة  ىي (2007لسنة 
.نادرة المغربي الشباب المقنعة حوؿ التحميمية الدراساتوبالتالي، فإف  ييف.الحكوم

23 

تـ  بغية استدراؾ نقص المعطيات حوؿ الشباب. 2010-2009وقد أنجز المسح االستقاائي لألسر والشباب بالمغرب في عاـ 
مف الوسط  784منيا مف الوسط الحضري و 1.216أسرة ) 2.000إنجاز استطبلع الرأي الوطني التمثيمي عمى عينة مؤلفة مف 

. وأولى ىذا المسح أىمية خاصة لمعديد مف القضايا اليامة بالنسبة لمشباب مف 2010إلى مارس  2009القروي( مف دجنبر/ديسمبر 
األسباب  قبيؿ معيقات مشاركتيـ في سوؽ العمؿ والحياة المدنية والعوامؿ التي تؤثر عمى رضاىـ عف مناصب الشغؿ باإلضافة إلى

التي تدفعيـ إلى التفكير في اليجرة. وقد ساعد ىذا المسح عمى جمع معمومات مفصمة حوؿ السمات الديمغرافية والتربوية لجميع 

                                                           
22

 ، الرباط".2111-2112(، ENIMSJ، "البحث الوطني متعدد المؤشرات وصحة الشباب، )2113الحكومة المغربية، وزارة الصحة،   
23

ػ المغرب، التنمية 04442، "الخروج مف الفقر بالمغرب"، تقرير 2112تمت اإلشارة إلى ىذه النقطة كذلؾ في دراسة البنؾ الدولي )البنؾ الدولي،   
 االقتصادية واالجتماعية(، الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا، البنؾ الدولي، واشنطف العاصمة.
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أعضاء األسرة عبلوة عمى أنشطتيـ االقتصادية. كما تطرؽ، في نفس الوقت، إلى مواضيع ذات الصمة بقدرة األسرة عمى تحمؿ 
 لمساعدة االجتماعية فضبل عف سموكيات األسر بشأف اليجرة.الصدمات، ولجوءىا إلى ا

 مف البالغيف مف العمر ماشابا  2.883 مف جية أخرى، استخدـ المسح االستقصائي لؤلسر والشباب بالمغرب أداة منفصمة الستجواب
حوؿ مواضيع مثؿ االقصاء  معمومات جمعتـ ، وبالتالي% مف الشباب داخؿ األسر المستجوبة. 90يمثموف والذيف سنة  29و 15بيف 

متعمقة القضايا ال االقتصادي والمشاركة المجتمعية واستخداـ الخدمات العمومية الرئيسية. ومف ثـ، تمكف المسح مف تناوؿ بعض
مكانيات التوظيالمشاركة في سوؽ العمؿ، والوساطة، والخيارات الوظيفية  مف قبيؿ، وافرة التي لـ تحظ بدراسة بالشباب ، المتاحة ؼوا 

  .التربية النظاميةكمؿ تي تلمشباب ال والتربوية الموجيةواالستفادة مف الخدمات الترفييية  واستخداـ وقت الفراغ

وبالتالي، وعمى الرغـ مف أف المسح جمع إحاائيات معيارية ذات الامة بسوؽ العمؿ، وىي خاواية أي مسح تقميدي حوؿ اليد 
فمعطيات المسح تسمح بالفعؿ بربط الخصائص الفردية بنتائج سوؽ العمؿ بشكؿ أكثر أىمية.  ذلؾ. العاممة، فإنو ذىب إلى أبعد مف

ومف جية أخرى، مكف المسح، فضبل عف جمع معمومات تسمح بتدارس جوانب متعددة مف اإلقصاء االقتصادي، مف االىتماـ 
 باإلقصاء مف المجتمع المدني كذلؾ.

 

 العمؿ سوؽ في الشباب مشاركة 3.1

ناثا، .السنوات األخيرة خالؿ التربيةفي مجاؿ  مكاسب كبيرة إيجابية لمغاية،بنقطة  ،حقؽ المغرب ىـ أكثر تعميما  فالشباب، ذكورا وا 
 21و 15 بيف الذيف تتراوح أعمارىـ الشباب جزء كبير مف درسعمى سبيؿ المثاؿ، (. و  1.1 الجدوؿ انظر) نظرائيـ األكبر سنا مف
الجنسيف  كبل عمى وىذا ينطبؽ. نسبياحديث  تحسف ، مما يشير إلىسنة 29و 22الشباب البالغيف مف العمر بيف  أطوؿ مف لمدة سنة
ف كاف والحضرية القرويةالمناطؽ  عمىو  % فقط مف النساء 40كاف ف فإ .أكثرالقرويات مبيرا النساء  لدى تحسفال عمى وجو سواء، وا 

تتراوح  % لدى الفتيات القرويات المواتي73متمدرسات، فإف ىذه النسبة ترتفع إلى   سنة 29إلى  22 بيف مف العمر القرويات البالغات
تحسنا  تشيد قد اطؽ الحضرية، يبدو أنيالمنا متخمفة عفالقروية ال تزاؿ المناطؽ  مى الرغـ مف أفوع .سنة 21و 15 ف بيفأعمارى
 ا.ممحوظ

 : نسبة الشباب الممدرسيف، بحسب الشريحة العمرية  1.1الجدوؿ 

 عاما 29ػ22 عاما 21ػ15

 اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور المجموع 

 62,8 86,3 73,9 84,7 93,2 89 المستوى الوطني

 79,9 93,6 86,3 94,5 97,9 96,3 الوسط الحضري

 39,7 77 57,8 73,2 85,1 78,5 الوسط القروي

 .2010ػEMJM ،2009، 2010البنؾ الدولي،  المصدر: 
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 الدولي مبنؾل كشؼ دراسة. وبالفعؿ، تسوؽ العمؿ إلى لمشباب رض  مُ  انتقاؿبالتعميـ  في مستويات التقدـ ىذاُيترَجـ  لـ ومع ذلؾ،
. 24ياونواجييالتي  الرئيسيةمشاكؿ بمثابة ال ظروؼ معيشية الئقة البطالة وصعوبة الحصوؿ عمىيعتبر  يالشباب المغرب أف (2007)

فئات  بالمقارنة مع في سوؽ العمؿأكثر تضررا ، وشماؿ إفريقيا منطقة الشرؽ األوسط ي بمدافومف جية أخرى، يبدو أف فئة الشباب، ف
ت مرتفعة معدال  يوفواجي غير ممثميف بالشكؿ الكافي في الساكنة النشطة حيث الشباب. وبالتحديد، يعتبر عمرية أخرى

-2009عززىا المسح االستقصائي لعاـ  نتائج مماثمة . وقد خمصت أبحاث سابقة إلىأقؿ جودة يعمموف في مناصب شغؿو  مبطالةل
حتى التي لـ يسبؽ التطرؽ إلييا  العناصر عمى بعض كذلؾ سمط الضوء ولكف ىذه النتائج واالستنتاجاتالذي لـ يكتؼ بتأكيد  2010
25اآلف

 . 

ا في سف العمؿ شباب قؿاأل دوف مستوى مشاركة األشخاصالعمؿ  سوؽفي  عاما( 29-15) كة الشبابمشار مف ناحية أخرى، تعد 
26.أدناه 1.1الشكؿ  أ فيالرسـ البياني في  كما ىو مبيف ،عاما( 30-64)

 تذىب الشبابأغمبية  ليس مستغربا، نظرا ألفاألمر وىذا  
" في ب" الرسـ البياني انظرالساكنة الممدرسة ) استبعاد عندما يتـ وبالتالي،الساكنة النشيطة.  غائبة عف إلى المدارس، وبالتالي فيي

% 77مقارنة باألشخاص األقؿ شبابا ) الشباب لدى ذلؾ أضعؼ مفالمشاركة  لكف ،الشباب مشاركة معدؿ يرتفع، (أدناه  1.1 الشكؿ
مف  الحضري الوسطفي  الذكور لشبابا لدى طفيؼأضعؼ بشكؿ  بدوت في سوؽ العمؿ المشاركة %(. فضبل عف أف83مقابؿ 

 .القروينظرائيـ في الوسط 

مف نسبة مشاركة  الفعمية لممرأة أقؿ بكثير فادحا، فالمشاركة بيف الجنسيف سوؽ العمؿ، يعتبر التفاوت المشاركة في في إطار
المناطؽ  في غير الممدرسيف الشباب الذكور % مف مجموع75فعمى سبيؿ المثاؿ، حوالي  .الفئة العمرية بغض النظر عف الرجؿ،

بينما، تسجؿ مشاركة النساء الشابات، في المناطؽ الريفية، مستوى دوف  النساء الشابات. % فقط مف28يعمموف مقابؿ   الحضرية
تفسير كذرائع لمحاولة  المناطؽ القروية . في كثير مف األحياف، تقدـ اإلكراىات التي تعاني منيا النساء المغربيات الشابات في10%27

عمى ىذا المستوى،  بمزيد مف الحرية المواتي يتمتعف في المناطؽ الحضرية بالنساء في سوؽ العمؿ، مقارنة مشاركتيف الضعيفة

                                                           
24

ػ المغرب، التنمية االقتصادية واالجتماعية، منطقة الشرؽ األوسط 04442المغرب"، تقرير مرحمي ، "الخروج مف الفقر ب2112البنؾ الدولي،   
 وشماؿ إفريقيا، البنؾ الدولي واشنطف العاصمة.

25
 ، "الشباب المغربي في زمف النمو المتقمب".2114بوضربات واجبيمو،   

26
شغؿ وغير العامميف )أي العاطميف عف العمؿ( كأشخاص منخرطيف في يعتبر األشخاص الذيف يعمموف واألشخاص الذيف يبحثوف عف منصب   

الحياة النشيطة بينما يعتبر األشخاص غير العامميف أو الذيف ال يبحثوف عف عمؿ كأشخاص غير منخرطيف في الساكنة النشيطة أو غير نشطاء 
 في سوؽ العمؿ.

27
ستقصائي لؤلسر والشباب أقؿ مف التقديرات الرسمية لمبحث حوؿ التشغيؿ تظير تقديرات مشاركة المرأة في الساكنة النشيطة بالمسح اال  

سنة فما فوؽ،  01أف النشاط النسوي، بالنسبة لمنساء البالغات مف العمر  2114بالمغرب. فعمى سبيؿ المثاؿ، يشير البحث حوؿ التشغيؿ لعاـ 
%. قد يعزى ىذا االختبلؼ، بغض النظر عف 01الشباب ىذا النشاط في % عمى الصعيد الوطني بينما يقدر المسح االستقصائي لؤلسر و 21يعادؿ 

 خطأ في العينات واختبلؼ فترات إنجاز البحثيف، إلى اختبلفات في بروتوكوؿ المسح. فضبل عف ذلؾ، يعتبر المسح االستقصائي لؤلسر والشباب
كعامبلت بعكس البحث حوؿ التشغيؿ بالمغرب الذي ال يتوفر عمى حد أدنى النساء المواتي عممف لفترة تعادؿ يوما كامبل خبلؿ األياـ السبع األخيرة 

ا في البحث لمعمؿ مف ىذا القبيؿ. وىذا ما أثر بالتأكيد عمى نتائج المسح االستقصائي لؤلسر والشباب التي تعتبر نسبيا أقؿ مف النتائج المعمف عني
 حوؿ التشغيؿ لممندوبية السامية لمتخطيط. 
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. والمثير في األمر أف مشاركة النساء 28المالية الخاصة في مواردىف إلى سوؽ العمؿ والتصرؼ بحرية بسيولة أكبر الولوج ويمكنيف
في الوسط  مف مستوى مشاركة النساء األقؿ شبابا )كما ىو الحاؿ بالنسبة لمشباف في المناطؽ القروية أدنى في سوؽ العمؿ الشابات

المناطؽ الحضرية يشكِّمف المجموعة الوحيدة التي  فالنساء الشابات في ذلؾ. القروي(، في حيف أف المناطؽ الحضرية تعرؼ عكس
قوي لدى النساء الشابات في المناطؽ  تغيير كبر سنا، مما يشير إلىاأل أعمى مف نظيراتيف سوؽ العمؿ تسجؿ مشاركة في

 الحياة االقتصادية. مزيد مف المشاركة في وتوجيا نحو الحضرية

 

 عاما(  29-15: معدؿ المشاركة في سوؽ العمؿ بالنسبة لمشباب )1.1الشكؿ 
 عاما( 64-30واألشخاص األقؿ شبابا )

 الشباب واألشخاص األقؿ شبابا في سف العمؿالرسـ البياني "أ". مقارنة بيف 

 

 الرسـ البياني "ب". الشباب واألشخاص األقؿ شباب مع إقااء المتمدرسيف

 

 .EMJM ،2009-2010، 2010: البنؾ الدولي، المصدر

في وضعية  ع الشبابو جمم مف %41أكثر مف  %(، فإف59غير الممدرسيف يشتغموف ) مف الشباف ا كبيراددع أفعمى الرغـ مف 
غير الممدرسيف  نسبة الشباب 2.1 الشكؿ يبيف .غير منخرطوف في الساكنة النشيطةأو  عاطموف عف العمؿ إمااليدر المدرسي 

 .أخرى عائمية أو دواعي أو ألسباب اإلحباط بسبب يفطينشالأو غير  العاطميف عف العمؿالعامميف، و 

 كما ىو مبيف %(16ؿ )الشباب العاطميف عف العم مف نسبة أعمى %(25يف )طينشالغير الذكور  نسبة الشبابفي الحقيقة، تعتبر 
إيجاد عمؿ  يـ مقتنعوف بضآلة فرصألن يفطينشالشباف غير ال ─ بأنيـ محبطوف الشباف معظـيصرح  ،وبالفعؿ .2.1 في الشكؿ
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ػ المغرب، التنمية االقتصادية واالجتماعية، منطقة الشرؽ األوسط 04442، "الخروج مف الفقر بالمغرب"، تقرير مرحمي 2112، البنؾ الدولي  
 وشماؿ إفريقيا، البنؾ الدولي واشنطف العاصمة.
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غير منخرطوف في الساكنة النشيطة. أو  عاطموف عف العمؿ الشباب غير الممدرسيفمف مجموع  %41أف  ومف المدىش ب.مناس
 . مف حيث السياسات ىاما أماـ المغرب تحديا طرحي مما

 سنة(  29إلى  15: وضع المشاركة في سوؽ العمؿ لدى الشباب )البالغيف مف العمر مف 2.1الشكؿ 
 غير المتمدرسيف.

 

 .2010ػ2009، المسح االستقصائي لؤلسر والشباب 2010: البنؾ الدولي، المصدر

 
 

العظمى مف  غير منخرطوف في الساكنة النشيطة، فإف الغالبية جزءا كبيرا مف الشباف غير الممدرسيف الالفت لمنظر أف إذا كاف مف
 لمغاية، فقط ابات العامبلت منخفضةفنسبة الش .غير نشيطات في سوؽ  العمؿ -% 82 –الفتيات المواتي ال يذىبف إلى المدرسة 

كراىات  خموليف أساسا بأسباب عائمية %(63) معظـ النساءويبرر  في المناطؽ القروية. % فقط5و % بالوسط الحضري12 وا 
%(. وفي الواقع، 19) اإلحباط الشباف، تعزى إلى ومع ذلؾ، فإف المستويات العالية مف الخموؿ لدى الشابات، عمى غرار اجتماعية.

%(. وبالتالي، فإف عدـ العمؿ بسبب 6,3سبب البطالة )عدـ العمؿ بسبب اإلحباط وليس ب النساء أضعاؼ تصرح حوالي ثبلثة
، 2الفصؿ  النوعي، المعروضة في نتائج المسح ومع ذلؾ، فإف النساء الشابات. بكثير لدى الشباب وأعمى جدا بيف مرتفع اإلحباط

وأنيـ  في سوؽ العمؿ تضررااألكثر  يعتبروف أف الشباف ىـ مجموعات النقاش الذيف شاركوا في والنساء أف الشباب مف الرجاؿ تبيف
النساء  مف مرحمة الرشد، في حيف أف أف الشباف يعتبروف العمؿ كأحد الجوانب الرئيسية وىذا راجع إلى يعانوف بشكؿ أكبر مف التوتر،

 أكثر مف أنو ضرورة. قرار العمؿ بمثابة خيار يعتبرف الشابات
 

فعمى سبيؿ المثاؿ، يعتبر معدؿ  .أاوليـ بغض النظر عف لشبافلدى ا أمرا شائعا في سف العمؿ بيف الشباب يعتبر الخموؿ
وعمى أي حاؿ، فإف ىذا  (.3.1 الشكؿ )انظر المستويات التربوية مختمؼ فئات مف مرتفعا ومتشابيا إلى حد ما لدى الخموؿ
فإف معدؿ  ص النساء،أما فيما يخ )اإلعدادي والثانوي(. التعميـ الثانوي الحاصميف عمى شيادات أعمى بيف الشباب المعدؿ
% مف النساء الشابات بدوف أي مستوى تعميمي غير منخرطات في الساكنة 92,6ارتفاع مستوى التعميـ:  بشكؿ ىاـ مع يتراجع الخموؿ

 % مف نظيراتيف المواتي يتوفرف عمى مستوى التعميـ العالي.37,2النشيطة مقابؿ 
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الحياة  عف إقاائيـ مف اورة جزئية ال تعرض سوى الشباب المغربي، فإف أرقاـ البطالة بيف الخموؿ نظرا الرتفاع مستوى
اختار،  عمى الرغـ مف أف البعض .المستبعديف رئيسية مف بيف يشكموف فئةأف الشباب غير النشيطيف  فمف الواضح االقتاادية.

غير  كبيرة مف الشباب أف نسبة في الواقع، تشير البيانات إلى سوؽ العمؿ، فإف ذلؾ يبقى نادرا لمغاية. عدـ المشاركة في فعبل،
كانت الدراسات والبحوث التي تناولت  اآلف، حتى إيجاد فرصة لمعمؿ. عدـ احتماؿ بدافع اليأس أماـ منخرطوف في اليد العاممة

الحاصميف عمى شيادات والعاطميف عف العمؿ  التركيز عمى الشباب تميؿ إلى في سوؽ العمؿ التي يواجييا الشباب المغربي التحديات
 .29كاؼ لمفئة الرئيسية التي يشكميا الشباب غير النشيطوف دوف إيبلء اىتماـ
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 زمف النمو المضطرب"."الشباب المغربي في  2114، "إقصاء الشباب في المغرب"، و2114راجع عمى سبيؿ المثاؿ، بوضربات واجبيمو،   

 نخرطيف في سوؽ العمؿ: نسبة الشباب غير الممدرسيف غير الم3.1الشكؿ 

 

 .2010ػ2009، المسح االستقصائي لؤلسر والشباب 2010: البنؾ الدولي، المصدر

 عاما( 29ػ15الشباب ) : معدؿ البطالة لدى4.1الشكؿ 

 

 .2010ػ2009، المسح االستقصائي لؤلسر والشباب 2010: البنؾ الدولي، المصدر
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وتسجؿ النساء عمى غرار  . 30المرتفعة إلى الوضع السيئ لسوؽ عمؿ الشباب، خااة في المناطؽ الحضريةتشير أرقاـ البطالة 
الرجاؿ، بشكؿ عاـ، معدالت عالية لمبطالة سواء في المناطؽ القروية أو الحضرية. في حيف يعاني الشباب الذكور في الوسط 

%(. وفي األخير، يعتبر معدؿ البطالة، 12,6% مقابؿ 31ط القروي )الحضري مف معدالت عالية لمبطالة مقارنة بنظرائيـ في الوس
بالنسبة لمشابات في المناطؽ الحضرية، مرتفعا بحوالي ضعؼ معدؿ 

 البطالة لدى الشابات القرويات.

إال أف ىذه األرقاـ المتدنية ال تعني بالضرورة أف وضع سوؽ العمؿ 
لدى الرجاؿ فمعدالت الخموؿ أفضؿ بالنسبة لمشباب القروييف. 

%(، كما ىو مشار إليو 25القروييف والحضرييف مرتفعة أيضا )حوالي 
% 93السابؽ. وبالنسبة لمشابات في الوسط القروي،  2.1في الشكؿ 

منيف ال يشاركف في الساكنة النشيطة، وىو ما يعادؿ ارتفاعا بحوالي 
نقطة مئوية عف الشابات في الوسط الحضري. وفي الوقت نفسو،  20
تحميؿ سيأتي في فقرة الحقة مف ىذا الفصؿ أف الشغؿ الناقص  يبيف

لدى الشباب القروييف، رجاال ونساء، أكثر خطورة مما يعرفو نظراؤىـ 
 في الوسط الحضري.

 

يواجييا تحسيف استيعاب وتحديد المعيقات التي  إلىأساسا  يرميالمسح االستقصائي لؤلسر والشباب بالمغرب يتعيف التذكير أف لكف 
فإف األرقاـ الواردة في الشباب في الولوج إلى سوؽ العمؿ والمشاركة في الحياة النشطة، وال ييدؼ إلى قياس مؤشرات التشغيؿ. ليذا، 

ىذا المسح ال توىـ بالحموؿ محؿ أرقاـ المسح الرسمي حوؿ التشغيؿ الذي أنجزتو المندوبية السامية لمتخطيط والمتاح عمى اإلنترنت 
 http://www.hcp.ma/.31موقع اإللكتروني لممندوبية: عمى ال

عمى حد  بيف الرجاؿ والنساء الثانوي التعميـ مستوىفي ذروتيا في بدو تالتعميـ و  تزايد مستوى مع مبطالةلتعرض ترتفع إمكانية ال
يعتبر ىذا الفصؿ،  فيسيرد الحقا كما و   الميوالت المالحظة بيف الشباب المغاربة المستجوبيف(. 5.1 الشكؿ)يعكس  سواء
أكثر  العاطميف عف العمؿ،  عدوف في صفوؼومف ثـ يُ عمؿ، ال فتربوية عالية مف بيف األشخاص الباحثيف ع ذوي مستويات الشباب

 والذيف يسجموف أعمى مستويات الخموؿ. ،ضعيفة تربوية مستويات مف الشباب ذوي

الشباب األكثر  المناطؽ الحضرية، ويتزايد ىذا االحتماؿ لدى ويظير تحميؿ االنحدار أف احتماؿ البطالة أعمى لدى الشابات في
أي مستوى فعمى سبيؿ المثاؿ، يعادؿ احتماؿ بطالة شاب مف الوسط الحضري بدوف  (.1 في الممحؽ "1.1الجدوؿ "أ  )انظر  تعميما
% لمبطالة. وعمى عكس نظرائيـ في المناطؽ الحضرية، 31نفس الوضعية معرضة بنسبة  في امرأة شابة في حيف أف %22دراسي 
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 تجدر اإلشارة إلى أف معدؿ البطالة يعادؿ نسبة الشباب العاطميف عف العمؿ والشباب في الساكنة النشيطة.  
 

31
٣ٌٖٔ إٔ رؼضٟ االخزالكبد ئ٠ُ ٗظشا ُؼذّ رضآٖ اُلزشاد اُض٤٘ٓخ اُز٢ شِٜٔب أُغؼ ٝاُجؾش، كإ روذ٣شٛٔب ُٔؼذالد اُجطبُخ هذ ٣خزِلبٕ. ًٔب  

اُوش١ٝ ٝاُؾؼش١  ٣ٖ" رٔض٤ِ٤ب ػ٠ِ اُظؼ٤ذEMJM، ٣ؼزجش أُغؼ "ٝكؼال ػٖ رُي. ثشإٔ اُجطبُخ ك٢ اُجؾض٤ٖ ُغٔغ أُؼط٤بد أُزجغ شٝرًٍٞٞاُج

 .ػ٠ِ ؽذ عٞاء، ٌُٖ ثؼغ األخطبء ك٢ اخز٤بس اُؼ٤٘خ هذ رلغش ثذٝسٛب ٛزٙ االخزالكبد

: معدالت البطالة لدى الشباب بحسب 5.1الشكؿ 
 المستوى الدراسي

 

 
 

، المسح االستقصائي لؤلسر والشباب 2010: البنؾ الدولي، المصدر
 .2010ػ2009

http://www.hcp.ma/
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والمثير لبلىتماـ أف ثروة  %.10نسبة  حيث ال تتجاوز أقؿ بكثير المتعمميف في المناطؽ القروية تعتبر احتماالت بطالة الشباب
   الممحؽ  بطالة ىذا الشاب )راجع احتماؿ عمى األصوؿ، بشكؿ كبير مؤشر و محدد مف خبلؿكما ى شاب ال تؤثر، أسرة

 االنحدار، تـ تحديد وبناء عمى نتائج بخصوص وصؼ مؤشر األصوؿ الذي وضع لتصنيؼ الوضع االقتصادي النسبي لؤلسر(. 1
جية، تجد النساء في الوسط الحضري المواتي أنييف  فمف الشباب باعتبارىما، وبشكؿ متبايف، األكثر عرضة لمبطالة. مف مجموعتيف

الشباف غير المتعمميف في الوسط  يسجؿ ومف جية أخرى، %(،50مرحمة التعميـ الثانوي صعوبات جمة في إيجاد منصب شغؿ )
الحضري أكثر عرضة وبالتالي، فإف النساء الشابات والمتعممات المواتي يقطف بالوسط  %(.10القروي أدنى مستويات احتماؿ البطالة )

األولية لولوج سوؽ العمؿ،  العوائؽ المغربي: في سوؽ العمؿ عدد مف اإلكراىات وتبرز ىذه المعاينة مف خبلؿ – لمخاطر البطالة
باحتياجات السوؽ، باإلضافة إلى الصور  والمردودية المحدودة لمتعميـ، ونقص فرص العمؿ والميارات ذات الصمة

 عمى معايير ثقافية. القائمة والقيود النمطية
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 اليدر المدرسي واإلقااء مف سوؽ العمؿ: 1.1 اإلطار
 سوؽ العمؿمتحديات المطروحة أماـ الشباب في بديؿ لمؤشر 

 

لفيـ التحديات التي تواجو الشباب عمى مستوى سوؽ العمؿ، يرتكز ىذا الفصؿ عمى مؤشرات البطالة لدى الشباب وليس عمى عدـ المشاركة في 
 العمؿ. كما يتناوؿ الشغؿ الناقص لدى الشباب النشيطيف. ويبيف التحميؿ أف الشباب المغربي يواجو صعوبات مختمفة األبعاد. سوؽ

ثمة مؤشر آخر لتموقع الشباب في سوؽ العمؿ وىو عدد الشباب غير الممتحقيف بالمدرسة وبدوف عمؿ )ويعبر عنيـ كجزء مف الشريحة العمرية 
المعنية(، وىو ما يسمى غالبا بمعدؿ عدـ 

المؤشر لنشاط/الخموؿ. وقد تـ اقتراح ىذا ا
، 2007في التقرير العالمي حوؿ التنمية لعاـ 

حيث يحاوؿ ىذا المؤشر مف خبلؿ احتساب 
عدد الشباب غير الممدرسيف وبدوف عمؿ، أف 
يبيف أف النسبة المئوية لمشباب تمثؿ "فرصة 

الخموؿ  ضائعة". وبالتالي، تـ اقتراح معدؿ
عف اإلكراىات كبديؿ عف البطالة وكمؤشر 

التي يعاني منيا الشباب عمى مستوى سوؽ 
"اإلحباط" الذي العمؿ ألف البطالة ال تشمؿ 

يشعر بو األشخاص الذيف ال يبحثوف عف 
العمؿ. ومع ذلؾ، يجب االعتراؼ بأف بعض 
األشخاص، وخاصة النساء، يختاروف عدـ 

 العمؿ.
 

أف خموؿ الشباب جد مرتفع بالمغرب. فحوالي نصؼ  2010-2009ومف جية أخرى، تشير بيانات المسح االستقصائي لؤلسر والشباب لعاـ 
 10نساء مف أصؿ  9القروية، مجموع الشباب غير ممتحؽ بالمدرسة وبدوف عمؿ. وتعتبر المشكمة أعوص لدى النساء الشابات: ففي المناطؽ 

ال يعمموف. وبالتالي، فإف مؤشر  10 رجاؿ مف بيف 3ف ضمف ىذه الفئة. وتعتبر المشكمة خطيرة كذلؾ لدى الشباف مف نفس الوسط: يندرج
الخموؿ، عمى غرار مؤشرات نشاط الشباب في اليد العاممة ومؤشرات بطالة الشباب، يشير إلى مستويات عالية مف إقصاء الشباب المغربي مف 

 أ سوؽ العمؿ.

 
 

 وعمى الرغـ مف أف المقارنات اإلقميمية تطرح بعض المشاكؿ بسبب قابمية مقارنة تعريؼ الخموؿ واالختبلفات في السنوات المشمولة بالمسح،
 نقدـ فيما يمي بعض أرقاـ الخموؿ في منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا مف باب اإلشارة فقط. فأرقاـ الخموؿ بالمغرب في الفترة ما بيف

% مف مجموع النساء 54,6% مف مجموع الرجاؿ و18,4)حيث كاف  2006كانت أسوأ مف األرقاـ المسجمة في مصر عاـ  2010و 2009
. وفي المقابؿ، ب (2006" لعاـ  LFS " Labor Force Surveyبدوف عمؿ، وفقا لعمميات حسابية قائمة عمى مسح القوى العاممة لمصر أو 

% 24,5، حيث بمغ معدؿ الخموؿ لدى الرجاؿ 2008ب في نفس الفترة شبيية باألرقاـ المسجمة في األردف عاـ تعتبر األرقاـ المسجمة في المغر 
 .ج% لدى النساء )وفقا لمحسابات التي أنجزىا الوزارة األردنية لئلحصاءات مف خبلؿ مسح القوى العاممة لؤلردف(71,5مقابؿ 

 

 مبلحظات:

 %( بالمغرب، وذلؾ بسبب معدالت التمدرس المرتفعة نسبيا مقارنة بمعدالت النشاط.64المجمعة لمبطالة والخموؿ )%( منخفض عف النسبة 51,6معدؿ الخموؿ ) . أ
، "الشباب في البمداف العربية: تعزيز الفرض والمشاركة واالستقرار"، وثيقة مرجعية أعدت مف أجؿ البنؾ 2010(، G. La Cava et N. O'Higginsغ. الكافا وف. أوىيجينز ) . ب
 .http://siteresources.worldbank.org .2010أبريؿ  30إلى  28لدولي بغية المشاركة في مؤتمر مرسيميا حوؿ الشباب في العالـ العربي المنعقد مف ا

 2007ج. البنؾ الدولي، التقرير حوؿ التنمية بالعالـ، 
 .2010-2009، المسح االستقصائي لؤلسر والشباب 2010، المصدر: البنؾ الدولي

سنة غير  29و 15": معدؿ الشباب المغربي البالغيف مف العمر بيف 1.1الشكؿ "ب 
 الممدرسيف وبدوف عمؿ.

 
 

 .2010ػ2009: المسح االستقصائي لؤلسر والشباب المصدر
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حاوؿ شباب عمى مناب  احتماؿ عمى الرغـ مف أف
مستوى التعميـ  عمؿ يبدو أعمى بيف األشخاص ذوي

الثانوي، فإف الغالبية العظمى مف الشباب العاطميف عف 
العمؿ يتوفروف، في الواقع، عمى مستوى تربوي ضعيؼ 

% مف الشباب العاطميف 5مف  فأقؿ إف لـ يكف منعدما.
% منيـ 16يتوفروف عمى شيادة التعميـ العالي، وحوالي 

 % مف80كما أف زىاء  التعميـ الثانوي. عمى شيادة
الشباب العاطميف عف العمؿ يتوفروف عمى مستوى 

)إف توفروا عميو عمى اإلطبلؽ(. وحتى اآلف،  تعميمي
البطالة في المغرب،  الوثائؽ المتوفرة حوؿ ركزت جميع
ىذه األقمية مف  السياسات الوطنية، عمى باإلضافة إلى

. ومف جية 32الخريجيف العاطميف عف العمؿ الشباب
ىذه األقمية  عمى حتى اآلف ركزت بالمغرب معظـ التدخبلت السياسية الضوء عمى أف ىذا الفصؿأخرى، تسمط خبلصات 

 المستبعديف. الشباب ولـ تكترث بالغالبية العظمى مف الخريجيف العاطميف عف العمؿ، الشباب مف
 

 تختمؼ معدالت المشاركة بشكؿ كبير بحسب الثروة

الشباب المنحدريف مف الشريحتيف العشريتيف  نوعيف اارخيف مف االختالؼ بيفتظير البيانات، في أوساط الشباب الذكور، 
. قد يعتبر جزء ميـ مف شباب الشريحة العشرية األغنى بدوف عمؿ أوال، (.7.1في الشكؿ  الرسـ البياني أ )انظر واألغنى األفقر

مقارنة بنظرائيـ األكثر فقرا مف  يقبمونيا بمناصب العمؿ التي قد فيما يتعمؽ صعوبة في اإلرضاء يعزى ذلؾ إلى أنيـ أكثر
اإلحباط،  بسبب األكثر فقرا ىـ غير منخرطوف في عالـ الشغؿ، وذلؾ أساسا % مف الشباف41 وعمى العكس، حوالي السف. نفس

في سوؽ  عدـ المشاركة يعتبر المستوى العالي مفالوضع.  % فقط مف الشريحة العشرية األغنى مف ىذا31 في حيف يعاني
الفقراء أمرا غريبا بالفعؿ. فقد يكوف تثبيطيـ ناجما عف العبلقات والشبكات أو الواسطة البلزمة إليجاد  بيف الشباف اإلحباط بسبب لعمؿا

المنحدريف مف  أف الشباب سوؽ العمؿ، فإنو ليس مف المستغرب عف العبلقة بشبكات مؤشرا الثروة تمثؿ وحيث أف منصب عمؿ.
الشباب العامميف أعمى لدى الشريحة العشرية  وبشكؿ عاـ، تعتبر نسبة يتحمسوف آلفاؽ التشغيؿ المتاحة ليـ.األسر األكثر فقرا ال 

 مقارنة بالعشرية األكثر فقرا. األغنى
 

في  )معظميا لألسر األفقر الشريحة العشرية أما فيما يخص النساء الشابات، فالبيانات ال تكاد تشير إلى أي مناب عمؿ في
%(. فحظوظ العمؿ تتزايد بحسب 20ومعظميف محبطات ) المناطؽ القروية(؛ جؿ تمؾ النساء تقريبا غير منخرط في سوؽ العمؿ

% 81 األكثر غنى، % مف األسر21 حتى بيفومع ذلؾ، تبقى نسبة البطالة مرتفعة. وبالتالي،  المعيشة، ارتفاع مستوى
 .شغؿمنخرطات في عالـ ال غير النساء مف
 
 

                                                           
32

، "سياسات سوؽ العمؿ والبطالة في المغرب: دراسة تحميمية كمية"، وثيقة عمؿ لمبحث 2110راجع عمى سبيؿ المثاؿ، ب. أجنور وؾ.عيناوي،   
 قصاء الشباب بالمغرب"."إ، 2114، البنؾ الدولي، واشنطف العاصمة. راجع كذلؾ، بوضربات واجبيمو، 0140في السياسات 

 : حاة الشباب العاطميف بحسب المستوى التربوي1.6الشكؿ 

 

 

 

 .2010ػ2009االستقصائي لؤلسر والشباب  ، المسح2101المصدر: البنؾ الدولي، 

 : مختمؼ سمات الشباب في سف العمؿ )مانفوف بحسب الشرائح العشرية لمؤشر األاوؿ(1.6الشكؿ 
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الشباب الفقراء في سوؽ العمؿ مشاركة  أعاله بخاوص الجوانب المذكورة ومع ذلؾ، تشير دراسة تحميمية أكثر ارامة أف بعض
االختالفات المسجمة ناجمة عف عوامؿ أخرى غير الثروة، كالتعميـ عمى  لكف معظـ مرتبطة مباشرة بمستويات معيشة أسرىـ. فقط

ال  (. وبالمثؿ، فقد1في الممحؽ  2.1أ الجدوؿ )انظر سبيؿ المثاؿ
غير فتور  في القوى العاممة ألسباب أخرى الشباب ينخرط
ألسباب  في المنزؿ )مثبل، إذا كاف الشاب مجبرا عمى البقاء يمةالعز 

ولئف كاف حقيقة أف  العمؿ، إلخ(. عائمية، أو غير قادر عمى
يعيشوف ىذا الوضع، فإف ذلؾ  أسر فقيرة الشباب المنحدريف مف معظـ
انعدامو و كذلؾ  )االبتدائي( أو بضعؼ مستوى التعميـ أساسا مرتبط

جميا، مف  ب ىـ مف النساء. وفي الواقع، يبدوألف معظـ ىؤالء الشبا
ىـ  األكثر ثراء جميع العوامؿ األخرى، أف الشباب خبلؿ دراسة
 في البيت مف نظرائيـ الفقراء. لمبقاء األكثر احتماال

سوؽ العمؿ  لمشاركة الشباب الفقراء في جوانب أخرى ميمةثمة 
 ة األسرة:مباشر بثرو أكثر ارتباطا وبشكؿ  مشاركتيـ( ىي )أو عدـ

أكثر عرضة لمبقاء  األكثر فقرا ىـ ف مف األسرالمنحدرو الشبابف
فتور العزيمة مف نظرائيـ األكثر  خارج الساكنة النشيطة بسبب

فتور  دورا في ومع ذلؾ، يمعب التعميـ والسف كذلؾ .ثراء
بيانات  تحميؿ االنحدار اعتبارا مف تبيف نتائج ─الشباب  عزيمة

ىـ أكثر  أو أقؿ مستوى التعميـ الثانوي الشباب ذوي المسح أف
فتور العزيمة وأف  لعدـ المشاركة في الساكنة النشيطة بسبب عرضة

 ىذه الفئة. حضورا في الشباب األكبر سنا أقؿ
التعميـ  العمالة والبطالة، يزيد مستوى في حاؿ

البطالة ويقمص مف  احتماالت الميني والعالي( مف التعميـ )باستثناء
لـ يتـ تدارس فرص التشغيؿ وعدـ التشغيؿ إال في  .التشغيؿإمكانيات 

فمف جية، تعتبر نتائج تحميؿ  الميني والتعميـ العالي. حالة التعميـ
أكثر  الشباب المتعمميف حجة عمى أف التربية أقوى بشأف االنحدار

 الرسـ البياني ب. النساء الرسـ البياني أ. الرجاؿ

 

 .2010ػ2009، المسح االستقصائي لؤلسر والشباب 2010: البنؾ الدولي، المصدر

وى الدراسي لمشباب مرتبط بالوضع المست 2.1 اإلطار
 لألسرة المالي

تشير تقديرات تحميؿ االنحدار الذي استخدـ بيانات المسح االستقصائي لؤلسر والشباب 
أف استكماؿ التعميـ االبتدائي أو اإلعدادي لدى الشباب البالغيف  2010-2009لعاـ 

أسرىـ، وبالنوع  سنة مرتبط بشكؿ وثيؽ بمستوى ثروة 29و 25مف العمر بيف 
وبالتالي، يسجؿ أدنى احتماؿ الستكماؿ سمؾ التعميـ  اإلقامة.االجتماعي، ومكاف 

%( لدى خادمات البيوت المنحدرات مف األسر األكثر فقرا في المناطؽ 6االبتدائي )
القروية، بينما يعتبر احتماؿ استكماؿ شاب قروي مف نفس الوضع االجتماعي أحد ىذه 

ى، تعرؼ معدالت استكماؿ مف جية أخر . %(16المستويات التعميمية أعمى بكثير )
الدراسة في المناطؽ الحضرية مستويات أعمى: فاحتماؿ استكماؿ شاب فقير مف الوسط 

وفي األخير، يشكؿ  %(.3882الحضري المستوى االبتدائي عمى األقؿ أعمى بكثير )
الوضع المادي ألسرة شاب عامبل آخرا ذا أىمية كبرى بالنسبة لمعدالت إتماـ األسبلؾ 

: يتوفر الشباف األغنى في المناطؽ الحضرية عمى أعمى احتماؿ إلكماؿ السمؾ الدراسية
 %(.8986االبتدائي أو اإلعدادي )

 
فيما يتعمؽ بالتعميـ الثانوي، يعتمد احتماؿ إنياء ىذا السمؾ بالدرجة األولى عمى مكاف 

فاحتماؿ  وتبدو االختبلفات مذىمة في ىذا الصدد: إقامة الشباب والوضع المادي ألسرىـ.
%، بينما يرتفع ىذا 1استكماؿ شاب فقير لمسمؾ الثانوي في المناطؽ القروية ال يتجاوز 

وأخيرا، فإف  % بالنسبة لشاب ميسور الحاؿ في الوسط الحضري.3482االحتماؿ إلى 
احتماؿ استكماؿ تكويف ميني أو الحصوؿ عمى شيادة جامعية رىيف أيضا بالوضع 

امة: فالشاب الفقير في الوسط القروي يكاد ال يممؾ أي فرصة المادي لؤلسرة ومكاف اإلق
إلتماـ أي مف ىذه األسبلؾ الدراسية، في حيف أف نسبة احتماؿ استكماليا  %(086)

 %.3586بالنسبة لمشباب في المناطؽ الحضرية تعادؿ 
 

 مبلحظة:
دراسي تتمخص طريقة أخرى لتحديد المستوى الدراسي بحسب األسر في معرفة المستوى ال

ليس مف المستغرب أف  لآلباء والمرتبط في حد ذاتو وبشكؿ وثيؽ بمستويات ثروة األسر.
  نجد، في تحاليؿ االنحدار، عبلقة إيجابية بيف تربية األب واألـ ومستويات تعميـ الشباب.

 خبسط اُغبً٘خ اُ٘ش٤طخ ـ أعجبة ػبئ٤ِخ أٝ ؿ٤شٛب ٖٓ األعجبة 

 خبسط اُغبً٘خ اُ٘ش٤طخ ـ اإلؽجبؽ 

 َٔثذٕٝ ػ 

 َٓػب 

 خبسط اُغبً٘خ اُ٘ش٤طخ ـ أعجبة ػبئ٤ِخ أٝ ؿ٤شٛب ٖٓ األعجبة 

 خبسط اُغبً٘خ اُ٘ش٤طخ ـ اإلؽجبؽ 

 َٔثذٕٝ ػ 

 ػبِٓخ 
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ف كانوا رغبة في المشاركة الشباب األكثر سنا بطريقة  يتصرؼو  إيجاد فرص الشغؿ. غير قادريف عمى في سوؽ العمؿ، حتى وا 
الخاصية  ومف ناحية أخرى، يعتبر الوضع المالي مشابية )بمعنى أنيـ كمما تقدموا في السف، كمما تزايد احتماؿ بطالتيـ وعمميـ(.

 تزيد مف احتماالت التشغيؿ وتقمص احتماؿ البطالة. الوحيدة التي
 

 الشباب عمؿ منااب جودة  4.1

دخوليا يشتكوف مف ضعؼ جودة  الذيف تمكنوا مفيؤالء ف سوؽ العمؿ، يناضموف مف أجؿ الولوج إلى والشاباتالشباف  إذا كاف
 التقرير. في ىذا القسـ مف الوظائؼ التي يحصؿ عمييا الشباب ضرورية لرفاىيتيـ، كما ىو مبيف وتعتبر أنواع .منااب الشغؿ

 
، تتمخص أشكاؿ 8.1 في الشكؿ وكما ىو مبيف .في مقاوالت خااة يعمؿ معظـ الشباب )الناؼ تقريبا( في المغرب كأجراء

القطاع  وتعتبر الوظائؼ في%(. 10) الشباب العامميف( والتدريب % مف مجموع1585) الوظائؼ الشائعة األخرى في: خدمة البيوت
ف كانت ىذه الوظائؼ  –% فقط مف الشباب يحاموف عمى ىذا النوع مف الوظائؼ 6 –العاـ نادرة  : مرغوبا فييا بشكؿ كبيروا 

عف العمؿ في  الوظائؼ في القطاع العاـ عف تمؾ الموجودة في القطاع الخاص أو % مف الشباب المستجوبيف عبروا أنيـ يفضموف46
% مف الساكنة 1186ويعمؿ في القطاع العمومي كمادر لمعمالة تراجع.  لكف اىتماـ الشباب بالعمؿ في القطاع العاـالميف الحرة. 

النسبة المئوية لمعامميف الشباب.  أي ما يناىز ضعؼ سنة، 64و 30شيطة لؤلشخاص األقؿ شبابا، أي البالغيف مف العمر بيف الن
 لدى الشباب مما ىو الحاؿ لدى الساكنة النشيطة األقؿ شبابا. أقؿ شيوعا الميف الحرة أف وليس مف المستغرب
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 عاما(  16إلى  03: أنواع منااب الشغؿ: مقارنة بيف منااب عمؿ األشخاص األقؿ شبابا )1.6الشكؿ 
 عاما( 22إلى  61ومنااب عمؿ الشباب )مف 

 

 

 

 .2010ػ2009، المسح االستقصائي لؤلسر والشباب 2010: البنؾ الدولي، المصدر

 
. وتقريبا الخاص كأجيرات في القطاع - 6مف أاؿ  5حوالي  -المناطؽ الحضرية الشابات فيالنساء  الساحقة مف األغمبية تعمؿ
أما النساء الشابات القرويات العامبلت  القطاع العاـ. يشتغمف في المناطؽ الحضرية المواتي يعممف في مجموع الشابات % مف10

في  بينما يعمؿ الشباف % يعممف كخادمات في البيوت.25 ىما يزيد قميبل عم %(، في حيف أف40)حوالي  يعممف في القطاع الخاص
النساء، يعمموف كأجراء في قطاعات متنوعة السيما  في القطاع الخاص. إال أف الرجاؿ، مقارنة مع والقروية غالبا المناطؽ الحضرية

و في الميف الحرة، نجد أ كمتدربة تعمؿ أي امرأة شابة في حيف تكاد ال توجد عمى سبيؿ المثاؿ: المناطؽ الحضرية. في
 داخؿ المنزؿ أو خارجو(. )سواء يعمموف لحسابيـ الخاص %15المناطؽ الحضرية متدربوف و مف الشباب الذكور في %1185 أف
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 سنة(  22و 61: أنواع منااب العمؿ بالنسبة لمشباب الذكور واإلناث األجراء )البالغيف مف العمر بيف 2.6الشكؿ 
  اإلقامةبحسب مكاف  

 
 .س2010-2009، المسح االستقصائي لؤلسر والشباب 2010: البنؾ الدولي، المصدر

 

% مف الشباب العامميف ال يتوفروف 99 حوالي
(. 2102عمى عقد عمؿ )انظر الشكؿ 

معظـ الشباب العامميف يشتغموف  وبالتالي، فإف
كما ىو الحاؿ في  في القطاع غير المييكؿ،

بمداف أخرى في منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ 
بيف ومف المثير لبلىتماـ أنو مف  .إفريقيا

األشخاص األقؿ شبابا )الذيف تتراوح أعمارىـ 
سنة(، تعتبر إمكانية العمؿ في  64و 30 بيف

النسبة  كفالقطاع غير المييكؿ منخفضة، ل
وعندما  %(.81جدا )حوالي  عاليةؿ المئوية تظ

لتحديد الطابع  مؤشرات أخرى يتـ استخداـ
نظاـ  مف قبيؿ المساىمات في لمعمالة، النظامي

الصحي مف  أو التأميف جتماعيالضماف اال
 -العمؿ، فإف الوضع يبدو أكثر سوءا  خبلؿ
الضماف االجتماعي  في صندوؽ يساىموف الذيف يعمموف مف الشباب  % فقط1184كما أف  بالعماؿ كبار السف. فيما يتعمؽ خاصة

 يتوفروف عمى تأميف صحي. % فقط987و

 

 64-30: الطابع غير النظامي لمتشغيؿ: مقارنة بيف األشخاص األقؿ شبابا )10.1الشكؿ 
 سنة( 29-15سنة( والشباب )

 

 .2010-2009لؤلسر والشباب ، المسح االستقصائي 2010: البنؾ الدولي، المصدر
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منااب العمؿ في القطاع المييكؿ ببعض االمتيازات التي تكمؿ تتميز  غير النظامي، الوظائؼ في القطاع عمى عكس
% مف الشباب 78 – مناصب العمؿ المصحوبة بعقد العمؿ ترافؽ أكثر ىذه االمتيازات التي ويعتبر الضماف االجتماعي .الرواتب

عقد عمؿ يستفيدوف مف ىذه الخدمات االجتماعية. لكف الضماف االجتماعي غير معمـ في المناطؽ القروية حيث  الذيف يتوفروف عمى
القطاع المييكؿ يستفيدوف منو، ومع ذلؾ، فإف تغطية الضماف االجتماعي ضعيفة بشكؿ كبير  % مف الشباب العامميف في62أف 
وتشكؿ العطؿ المدفوعة األجر ثالث  %(.6884) بالشباب في المناطؽ الحضرية مقارنة %(33) مناطؽ القرويةالشباب في ال لدى

يعتبر التكويف بمثابة امتياز  % مف الشباب العامميف في القطاع المييكؿ. ونادرا ما3986االمتيازات االجتماعية التي يستفيد منيا 
يف أنيـ استفادوا مف دورات تكوينية، نجد في المقابؿ أف العامميف في القطاع % مف الشباب الحضري17اجتماعي؛ فبينما صرح 

 .33المييكؿ في المناطؽ القروية، رغـ قمة عددىـ، لـ يستفيدوا منيا قط
 

قمة عدد الوظائؼ غير النظامية  بغض النظر عف
(، فإف 11.1 ، )انظر الشكؿالمناطؽ الحضرية في

الشابات والشباف في العمؿ غير  بيف الفجوة
% 40 في الوسط الحضري عميقة لمغاية: المييكؿ

عقد  العامبلت يتوفرف عمى جميع النساء مف
 المرجح أيضا ومف الرجاؿ. % لدى13مقابؿ  عمؿ

راجعة أساسا  ة الضعيفة لتشغيؿ لممرأةأف النسب
 القطاع غير المييكؿ. ضعؼ مشاركة المرأة في إلى

أما المناطؽ القروية، فنادرا ما توفر منااب عمؿ 
 %(.7المييكؿ لمنساء وقميال لمرجاؿ ) القطاع في

 

ذوو مستوى تعميمي  مف جية أخرى، يعتبر الشباب
 .النظاميالقطاع غير  أكثر عرضة لمعمؿ في ضعيؼ

% مف 40عمى سبيؿ المثاؿ،  األكثر تعميما. غير المييكؿ مرتفع أيضا في صفوؼ الشباب العمالة في القطاع انتشار ومع ذلؾ، فإف
لكف ىذه  القطاع غير النظامي. كذلؾ في يعمموف ،12.1 في الشكؿ السمؾ الثانوي، كما ىو مبيف الشباب الذكور النشطيف الذيف أتموا

 %(.27الحاصبلت عمى نفس المستوى الدراسي ) ى النساءالنسبة أقؿ لد
 

المادي لعائمتيـ ومستوى  عقد عمؿ، أي العمؿ في القطاع المييكؿ، مع تحسف الوضع لمحاوؿ عمى وتتزايد فرص الشباب البالغيف
الحتماالت لدى الشباب وعمى العكس، تقؿ ىذه ا (.1 في الممحؽ 4.1أ الجدوؿ )راجع تحميؿ االنحدار ، وفقا لما جاء فيتعميميـ

النوع  إلى حد كبير عمى ال يتوقؼ لمعمؿ الطابع غير النظامي ويشير تحميؿ االنحدار أف فقيرة. المنحدريف مف أوساط المتعمميف غير
القطاع المييكؿ، نسرد مثاؿ  الحصوؿ عمى عمؿ في احتماؿ االختبلفات في ولتوضيح الشباب. العامؿ مكاف إقامة االجتماعي أو

تعميمو الثانوي ومنحدر  % مقارنة بشاب أنيى383عمؿ ىذا الشاب في القطاع المييكؿ  فقير وغير متعمـ: حيث يعادؿ احتماؿ شاب
 %.91عائمة ميسورة، إذ يصؿ االحتماؿ إلى  مف
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 ئيات بحسب النوع االجتماعي نظرا لصغر حجـ العينات.لـ يتـ توزيع ىذه اإلحصا  

أنواع منااب العمؿ بالنسبة لمشباب الذكور واإلناث األجراء   :11.1الشكؿ 
  سنة(، بحسب مكاف اإلقامة 22و 61)البالغيف مف العمر بيف 

 

 

 

 

 

 

 

 .2010-2009، المسح االستقصائي لؤلسر والشباب 2010: البنؾ الدولي، المصدر

100 

80 

60 

40 

20 

0 
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 : عمالة الشباب في القطاع غير المييكؿ بحسب المستوى الدراسي12.1الشكؿ 

 
 
 

 

 .2010-2009والشباب ، المسح االستقصائي لؤلسر 2010: البنؾ الدولي، المصدر
 

 أىـ المشاكؿ المرتبطة بالعمؿ وفقا لتاريحات الشباب العامميف

شامؿ ألنماط العمالة أف الشباب العامميف  يبيف تحميؿ
مستويات عالية مف الشغؿ الناقص،  يعانوف مف

. أنيـ يعمموف ساعات أقؿ مما يرغبوف فيو بمعنى
 العمالة الناقصة )الشغؿ الناقص( بيف الشباففمعدؿ 

العامميف يعادؿ تقريبا ضعفي المعدؿ لدى النساء 
(. 13.1 % )انظر الشكؿ16مقابؿ  %29 – الشابات
 الشباب في المناطؽ القروية، رجاال الوضع لدى ويتفاقـ

ونساء، مقارنة بالوضع السائد في الوسط 
البالغيف في حيث يصرح حوالي ثمث الشباب  الحضري:

أنيـ يشتغموف  والنساء( المناطؽ القروية، )مف الرجاؿ
إلى حد كبير  وىذا يعزى في إطار العمالة الناقصة.

في المناطؽ  الشابات عبلوة عمى ذلؾ، يشير عدد قميؿ مف النساء الوسط القروي. انتشار العمؿ غير المييكؿ في إلى
 ف في القطاع النظامي.يعمم أف شغميف ناقص ألف معظميف %(10) الحضرية

 
الشباب  % مف3183 فحوالي .المؤقتة لمعمالة بالقطاع غير المييكؿ، الذي يعتبر مادرا ىاما وترتبط العمالة الناقاة بشكؿ وثيؽ

% 886عمؿ إضافي. وفي المقابؿ،  يبحثوف بحماس عف % 585و عمؿ إضافي مستعدوف لقبوؿ القطاع غير النظامي العامميف في
أكثر ولكف ال أحد منيـ يبحث عف عمؿ بشكؿ جاد. وبعد اإلطبلع  العمؿ يعتبروف أف بإمكانيـ في القطاع المييكؿ مميفالعا فقط مف

الشباب المنحدريف مف أوساط ميسورة ال يشعروف بأف عمميـ ناقص، ربما ألف مناصب العمؿ  المحصؿ، يبدو أف مستوى التعميـ عمى
وبالتالي رواتبيـ أعمى. ومف جيتيف، تعتبر النساء أقؿ عرضة لمعمالة  جودة أعمى ذات التي يشغمونيا في القطاع غير المييكؿ

 تقبمف بيا. الوظائؼ التي وأنواع في الخيارات المينية لممرأة وىذا يعكس عمى األرجح االختبلفات الناقصة،
 

 عاما( 29إلى  15: الشغؿ الناقص لدى الشباب )13.1الشكؿ 

 

 النساء                           الرجاؿ            
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مقابؿ  تماما فوغير راض المستجوبيفالشباب  مف %2641يـ: وظائف عفبشكؿ عاـ  فوغير راض في المغرب أنيـ شير الشبابي
يظير والمينية،  الشخصية الخصائص مجموعة واسعة مف مف خبلؿ دراسة بالكاد راضوف عف وضعيـ الميني. ارحوا أنيـ% 6141

 رةأوساط ميسو  مفالمنحدريف الشباب  ، ربما ألفالرضا عف العمؿ في مزيد مفيساىـ أساسا  أف الوضع المادي لمشاب البالغ ىو الذي
، وظائفيـ بشكؿ عاـ عف راضوف% مف الشباب مف أغنى شريحة عشرية 12حوالي  .أكثر مبلءمة وظائؼ إيجاد قادروف عمى

بالطابع النظامي  ةالوظيفعف الرضا  في والذي يساىـ أىمية الثاني األكثر العامؿ ويرتبط شباب العشرية األفقر.مف  فقط% 0443 مقابؿ
في القطاع غير  الشباب العامميف فقط مف %21 ، مقابؿالمييكؿ راضوف عف عمميـفي القطاع  العامميف الشباب مف %1143 :معمؿل

أو  ،قد تكوف أفضؿ المييكؿفي القطاع  وظائؼجودة الأف  أو القارة وظائؼال إما يفضموف أف الشباب ىذه النتيجةالنظامي. وتبيف 
 .االثنيف معا

أىميا يتمخص  ، ويبدو أفوظائفيـالمرتبطة ب مف المشاكؿ أنواع مختمفة عف مف األحياففي كثير  الشبابومف جية أخرى، عبَّر 
العنؼ  . ولـ تتـ اإلشارة في الغالب إلىالممؿباإلضافة إلى طويمة، ال العمؿ ساعاتو  ،المينية ، وثقؿ األعباءيةكافالغير  اتبو الر  في

يعانيف مف  غالبا ما في حيف أف النساء ميمة، في مكاف العمؿتعتبر المخاطر بالنسبة لمرجاؿ، واألجور غير الواضحة. و  الجسدي
لى العمؿ فأماكف عممي في التحرش سواء  .أو خبلؿ طريقيف مف وا 

 : المشاكؿ التي ارح عنيا العامموف الشباب )رجاال ونساء( في مكاف عمميـ14.1الشكؿ 

 

 .2010-2009المسح االستقصائي لؤلسر والشباب ، 2010: البنؾ الدولي، المصدر
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 منااب العمؿ المفضمة

الشباب الذيف شمميـ  كبرى لمعمؿ: أغمبية فإنيـ يولوف أىمية العماؿ الشباب، المارح عنو بيف الرضا عمى الرغـ مف عدـ
النزوع إلى العمؿ  تبلفات كبيرة فياخ ومف ثـ، تتجمى .االستمرار في العمؿ العمؿ أو الرغبة في %( أبانوا عف1142) االستطالع

 %(21) لمعمؿ فالرجاؿ أكثر استعداداالنوع االجتماعي، والمستوى الدراسي ومكاف اإلقامة.  ىؤالء الشباب، أىميا خصائص بحسب
وبالمثؿ،  .الذكور واإلناث مف الشباب تختمؼ بشكؿ كبير بيف العمؿ أفضيات في بال شؾ يعكس %(، األمر الذي6642) مف النساء

%(، وىذا عامؿ ميـ، 1344الشباب في المناطؽ القروية ) %( مف2141يعتبر الشباب في المناطؽ الحضرية أكثر استعدادا لمعمؿ )
المجموعتيف مف الشباب. لكف المشجع في األمر ىو أف  بيف ىاتيف المستويات الدراسية والمادية االختبلفات في النظر في حتى عند

تعميميـ الثانوي  %( والذيف أنيوا4440باب المتعمميف، السيما الذيف حصموا عمى تكويف ميني )الش نسبة عالية مف
)كما ورد  المادي ألسر الشباب وأخيرا، يمعب الوضع %(.1144المتعمميف ) مقارنة بالشباب غير العمؿ، ينووف %(،4043)

ف كاف ضعيفا لكنوالخصائص األخر  بعد مراعاة جميع مستوى المعيشة(، حتى تصنيؼ مؤشر في ثابت، في انخفاض رغبة  ى، دورا وا 
 الشباب في العمؿ.

 
العديد مف  المستجوبات إلىتشير النساء  بافة عامة،
عمى سبيؿ المثاؿ: تتردد  ال يذكرىا الرجاؿ. معيقات العمؿ

 االجتماعية النساء في العمؿ نظرا لمجموعة مف االعتبارات
مف النساء  %0141. تشير حوالي أو بسبب موقؼ األقارب

أنيف ال  الشابات أنيف غير مستعدات لمعمؿ أو
في حيف  وف بذلؾ،يسمح ال العمؿ ألف أزواجيف يستطعف

% منيف مف حظر آبائيف عف العمؿ. 2042يعاني حوالي 
%( أف العمؿ المنزلي يشغميف 2244وتعترؼ نساء أخريات )

الشكؿ  لدرجة ال تسمح ليف بالعمؿ خارج البيت )انظر
0150.) 

 

وكما  .عف عمؿ أف تبحث ال المستجوبيف أنيا العاطميف عف العمؿ والقادريف عمى العمؿ %( لمشباب81عبرت األغمبية الكبرى)
الراغبيف  الشباب فمف جية، أشارت أغمبية اإلحباط. درجة عالية مف ىذا الفصؿ، فإف ىذا يعزى إلى أشرنا إلى ذلؾ سابقا في

األكثر  أما السبب الثاني ال يبحثوف عف وظيفة، أنيـ لـ يكونوا مؤمنيف بأف فرص العمؿ قد تكوف متاحة. ٪( والذيف68العمؿ ) في
فاحتماؿ اإلحباط، فقط بغية  البحث. فيتمخص في تعبيـ مف %(2545) عف وظيفة عف عدـ بحثيـ مية الذي تحجج بو الشبابأى

النوع  )عمى سبيؿ المثاؿ، بخصائص أساسية لمشباب بشأف فرص العمؿ، كاف مرتبطا لمتفكير السمبي الشباب األكثر عرضة  فيـ أنواع
 البحث عف عمؿ(. ومدة ونوع التعميـ روية،الق الحضرية أو االجتماعي، والبيئة

 
)أقؿ استعدادا العتقاد ذلؾ(.  تكوينا مينيا الذيف تمقوا الشباب متاحة، باستثناء أف فرص العمؿ غير  تقريبا  يعتقد جميع الشباب

ذيف قضوا أكثر مف سنة في المناطؽ الحضرية ال نرى أف الشباف مف كثرة البحث عف عمؿ، بالتعب الذي يشعر بو الشباب وفيما يتعمؽ
معرضوف بنفس الشكؿ ليذا  كما أف الشباب الحاصميف عمى تكويف ميني وظيفة، ىـ عموما أكثر عرضة ليذا الشعور. في البحث عف

نفترض أف الشباب الحاصميف عمى  فرص العمؿ. ومف ثـ يمكننا أف بشأف توفر أكثر تفاؤال المجموعة عموما اإلحساس نظرا ألف ىذه
 بسرعة أكبر إذا تعذر عمييـ ذلؾ. يفقدوف صبرىـ أو و/ يتعبوف ني يتوقعوف أكثر مف غيرىـ إيجاد منصب عمؿ، وبالتاليتكويف مي

: السبب الرئيسي الذي تقدمو النساء لتبرير عدـ رغبتيف في 15.1الشكؿ 
 العمؿ
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% 1184 :التي تعرض عمييـ الوظائؼ الجيدة يرفضوف ال العاطميف عف العمؿ أف أغمب الشباب ىامة تتمثؿ في ثمة نتيجة
السابقة لممسح، وذلؾ أساسا بسبب تدني األجر. وعمى غرار  األشير الثبلثة وظيفة في رفضوا الشباب العاطميف عف العمؿ مف فقط

الشباب لمنصب  ومع ذلؾ، فإف احتماؿ رفض لنفس السبب. أنيـ رفضوا العمؿ الشباب العاطميف عف العمؿ % مف61 ذلؾ، صرح
المادي لؤلسرة، كما جاء  تمؼ عف احتماؿ أف الشاب أو الشابة يرفضوف المنصب بناء عمى الوضععمؿ بسبب النوع االجتماعي يخ

 %1688 %، فإف ىذا الحتماؿ يرتفع إلى5فقير العمؿ  مف وسط شاب فبينما يعادؿ احتماؿ أف يرفض االنحدار. تحميؿ نتائج في
% 7% مقابؿ 23 مف ذلؾ بكثير: أعمى العمؿ يبقى غنية شابة امرأةرفض  وفي األخير، يعتبر احتماؿ غني. وسط مف لشاب بالنسبة

 فقيرة. لدى امرأة شابة
 

%( أف أىـ عامؿ في بحثيـ عف العمؿ ىو الراتب الجيد، مع اختالؼ بسيط 85ذكر معظـ الشباب المستجوبيف في إطار المسح )
سبل/ زمور/ زعير(، حيث تتواجد عاصمة المغرب، أف  وقد الحظنا في جية الرباط فحسب )جية الرباط/ عبر مختمؼ فئات الشباب.

وتتنوع العوامؿ األخرى األكثر أىمية )بعد سرد  مف حيث العمؿ في القطاع العمومي. ىناؾ اىتماما متفاوتا مقارنة بالجيات األخرى
القطاع العاـ  في %(، ومنصب33%(، والقرب مف المنزؿ )39األفضميات األولى الثبلث( بشكؿ أكبر وتشمؿ ثبات العمالة )

ف كاف الكثير مف الشباب يرغبوف في العثور عمى وظيفة في  %(.21%(، والتغطية الصحية والضماف االجتماعي )2288) وا 
مف جية أخرى، يشير تحميؿ االنحدار لنتائج المسح إلى أف  .القطاع العاـ، فإف عددا قميال منيـ يذكر ىذا التفضيؿ قبؿ الراتب الجيد

فالشباب الذيف تجاوزوا مرحمة التعميـ االبتدائي،  في العمؿ في القطاع العاـ مرتبطة بمستواه الدراسي ومكاف اإلقامة.رغبة الشباب 
باستثناء الذيف حصموا عمى تعميـ ميني، يميموف إلى تفضيؿ الوظائؼ في القطاع العاـ أكثر مف الشباب األقؿ تعميما. وعمى نفس 

وعمى عكس  اطؽ الحضرية يفضموف أكثر مف الشباب القروييف العمؿ في القطاع العاـ كخيار أوؿ.المنواؿ، نجد أف الشباب في المن
العديد مف البمداف األخرى في منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا، حيث "يصطؼ الشباب لمحصوؿ عمى وظائؼ في القطاع العاـ 

ليست شائعة بيف  كمية المستخدمة في ىذا الفصؿ أف ىذه الظاىرةعمى الرغـ مف تراجع التجنيد في ىذا القطاع"، تبيف البيانات ال
الشباب المغاربة، الذيف يدركوف أف فرص العمؿ في ىذا القطاع ضعيفة لمغاية، ومف ثـ ال يحصروف توقعاتيـ بؿ يصرحوف أنيـ 

 .34مستعدوف لقبوؿ أي منصب عمؿ بغض النظر عف القطاع

 

إطار ىذه الدراسة، فإف جزءا  المستجوبوف في الشباب التي أعرب عنيا الحرةدرجة االىتماـ بالميف  عمى الرغـ مف
 الػ األشير وظيفة في )مف خبلؿ السؤاؿ عف %983 بيف وبحسب صياغة السؤاؿ، يتراوح المعدؿ يعمؿ لحسابو الخاص. منيـ قميال
وضعيـ الميني الحالي في الوحدة  عف ـالشباب أنفسي % )التصريح الذي أدلى بو285ووفقا إلجابة رب األسرة( و الماضية 12

فكروا في إنشاء مقاوالتيـ  فقط %:في الميف الحرة،  يعمموف حاليا الشباب الذيف ال فمف بيف الخاصة "بالشباب" في ىذا المسح(.
لـ  خاصةالذيف ال يتوفروف عمى شركاتيـ ال % مف39والمثير لبلىتماـ أف  .في المستقبؿ القريب في الماضي أو الخااة، سواء

غضوف  يرغبوف في تأسيس شركة في القريب، إال أنيـ المستقبؿ لذلؾ في ال يخططوف يحاولوا تأسيس أي شركة وعمى الرغـ مف أنيـ
 عشر سنوات.

  

مف  %9245 – في الولوج إلى رأس الماؿ المقاوالت أو إدارة بتأسيس عالقة الرئيسية التي حددىا الشباب وتتمخص المشكمة
مف الذيف  %62. وتشكؿ المجازفة المالية ثاني أىـ ىاجس لدييـ )األىـ ميـ، إف لـ يكف ىذا العامؿ أكدوا أف الشباب المستجوبيف
بما في ذلؾ الفساد  أشار بعض الشباب إلى عدة معيقات محتممة بنفس القدر مف األىمية، باإلضافة إلى ذلؾ، شمميـ االستطبلع(.
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. كرايتش.     Missed by the Boom, Hurt by“ .2009المصدر: نافتيج جييموف ف. ود. صالحي إسفياني، وب. داير، وت. يوسؼ، وأ. فيمي ـو

the Bust: Making Markets Work for Young People in the Middle East.”،  ،مبادرة الشرؽ األوسط؛ مركز وولفسوف لمتنمية، مؤسسة بروكينس
 واشنطف العاصمة، ومدرسة حكومة دبي، أبوظبي.
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النساء ربع %(. ومف المثير لبلىتماـ أف 2082االجتماعية ) وانعداـ الحماية %(14) (، وعبء العمؿ%1382) والرشوة
 إدارة المقاوالت. إنشاء أو تحوؿ دوف تمكينيف مف عقبة رئيسية يمثؿ أف وضعيف كنساءعبرف عف  المستجوبات

 الرغبة في اليجرة والتخطيط ليا

% 10مبلييف مغربي، أي حوالي  3لممغرب، إذ يعيش بالخارج ما يقرب مف  صاديةفي التنمية االقت تشكؿ اليجرة عنصرا ميما
الناتج المحمي  % مف9 مميار دوالر أمريكي )حوالي 6لتقديرات حديثة، بحوالي  مجموع ساكنة ىذا البمد، ويساىموف كؿ عاـ، وفقا مف

 .35اليجرة رب، أف ىنالؾ رغبة قوية فيفي المغ خبلؿ البحث حوؿ الشباب ويبرز، مف في اقتصاد المغرب. اإلجمالي(
 

 رغبة الشباب المغربي في اليجرة 16.1الشكؿ 
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 .2010-2009، المسح االستقصائي لؤلسر والشباب 2010: البنؾ الدولي، المصدر

 
وعبلوة  .في المستقبؿ في وقت أو آخر عف رغبتيـ أو تفكيرىـ جديا في مغادرة المغرب شبابشاب مف ثالثة  مف جية أخرى، عبر

أو  المستجوبيف( أنيـ يخططوف فعبل لميجرة % مف مجموع10% أو 29دد مف الشباب المستجوبيف )عمى ذلؾ، أكد تقريبا نفس الع
يرغبوف  %4882أعمى لدى الشباب الذكور ) اليجرة لرغبة فيليس مفاجئا أف تكوف ا لذلؾ. لدييـ استراتيجية حقيقية

في المناطؽ القروية. وقد تكوف ىنالؾ تفسيرات  ض لدى الشبابمع ارتفاع مستوى التعميـ وتنخف اليجرة وتتزايد الرغبة في اليجرة(. في
شخاص الذيف ال يعرفوف جميع الخيارات متعددة ذات الصمة بيذه النتائج. فقد تكوف الشبكات والعبلقات ميمة، لكف كثيروف ىـ األ

 خارج المغرب. بالحياة قميمة معرفةالقروييف األقؿ تعميما  الشباب المتاحة ليـ. وفي ىذه الحاؿ، قد ترتفع ىذه الظاىرة إذا ما توفرت لدى
 

خططيـ واستراتيجياتيـ  عفبيف الشباب الذكور والحضرييف، فعندما ُيسألوف  أكثر شيوعا ىي اليجرة الرغبة في عمى الرغـ مف أف
احتماؿ توفر شخص  ال يقمؿ مف فالعيش في الوسط القروي، وكوف الشاب امرأة :مف أجؿ اليجرة، ال نجد اختالفات تذكر الخااة

ذا ما زعمنا أف لميجرة. أو استراتيجيات شاب عمى خطط الدراسي والوضع  المعرفة وتوفر األمواؿ ضرورياف لميجرة، فإف المستوى وا 
استكمموا  الذيف جميع الشباب % مف2085 حوالي في اليجرة. الشباب في الواقع، أىـ العوامؿ المحددة الحتماؿ تفكير يشكبلف، اليالم

بشكؿ  لمغادرة المغرب أو استراتيجيات عبروا أف لدييـ خطط شباب الشريحة العشرية األغنى % مف1888و التعميـ العالي سمؾ
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. المممكة المغربية. الفقر في المناطؽ القروية: ما نعرفو، وما ال نعرفو، وما يجب أف نعرفو. وثيقة سياسية، 2010المصدر: البنؾ الدولي،   
 يا. واشنطف العاصمة: البنؾ الدولي.الشرؽ األوسط وشماؿ إفريق
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الذيف  بالدوافع الداخمية. فالشباب الشباب، ولكف أيضا ة غير مرتبطة تماما باإلمكانيات المتوفرة لدىومع ذلؾ، فإف خطط اليجر  دائـ.
%( مقارنة 1486ىـ األكثر احتماال في التوفر عمى خطط لميجرة ) وضعيـ االجتماعي تحسيف حوؿ فرص وجيات النظر  أسوأ لدييـ

 %(.784) وضعيـ االجتماعي الراضيف عف بالشباب
 

وفي  مستوى معيف مف التعميـ. أولئؾ الذيف لدييـ الشباب المغاربة، وخاواا بيف جدا بيف قوية اليجرةالرغبة في  وبالتالي، فإف
عمى  ىـ األكثر احتماال في أف يتوفروا اليجرة، قدرة أعمى عمى دراسي، ومف ثـ ذوي أعمى مستوى أف الشباب الوقت نفسو، يبدو

سنة في  29و 15بيف  لدى الشباب الذيف تتراوح أعمارىـ حسب استطبلع لمرأي أجرتو مؤسسة "كالوب"فب لمقياـ بذلؾ. خطط محددة
إذا ما أتيحت  إلى بمد آخر في اليجرة الدائمة الشباب المستجوبيف عف رغبتيـ % مف30عبر حوالي  جامعة الدوؿ العربية، بمداف
يعتبر المعدؿ  بيف جميع بمداف منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا،%. ومف 37ويبمغ ىذا المعدؿ بالنسبة لممغرب  الفرصة. ليـ

(. وفي 36بشكؿ دائـ يرغبوف في اليجرة % مف الشباب44) المغرب األعمى مف األرقاـ المسجمة في تونس المعدؿ الوحيد المسجؿ في
االقتصادية  أف الشباب يعترفوف بالفرص عؿأظيرت بالف (2007كاف قد أنجز دراسة ) أف البنؾ الدولي نفسو، تجدر اإلشارة إلى الوقت

المرتبطة باليجرة، والصعوبات والمخاطر المحتممة. وخبلؿ  لمتكاليؼ نظرا مواقفيـ كانت متضاربة المرتفعة التي تتيحيا اليجرة، لكف
ربت النساء الشابات، كما أع المقاببلت، عبر الشباب في الوسط القروي بشكؿ خاص عف مخاوفيـ بشأف االندماج في الحياة بالمدف.

  .37عمى األسر والمجتمعات المحمية السمبية لميجرة اآلثار ىواجس بشأف وخاصة الفتيات، عف
 

  الشباب تشغيؿ دعـ برامج استخداـ 5.1

استخداـ البرامج القائمة مف خبلؿ بعض المعطيات الدقيقة المتاحة في المسح االستقصائي  عف األدلةيرمي ىذا الجزء إلى تقديـ بعض 
 لؤلسر والشباب بالمغرب وذلؾ مف منظور المستفيديف.

 (ANAPECالوكالة الوطنية إلنعاش التشغيؿ والكفاءات )

طالبي العمؿ مع  ميارات مواءمة بغية 2000)أنابيؾ( في عاـ  والكفاءات الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيؿ أحدثت الحكومة
طمبات الباحثيف عف عمؿ  ربط وتحاوؿ مف أرباب العمؿ عروض الوظائؼ الشاغرة بجمع وتقـو الوكالة أرباب العمؿ. متطمبات

اولوف عمى الحؽ في التوجيو الميني كما يتمتع المق "أنابيؾ" المسجموف لدى وكالة ويتوفر طالبو العمؿ وبالوظائؼ المعروضة.
 الذيف أنيوا كانت الوكالة تستيدؼ الشباب في البداية، بحؽ الحصوؿ عمى االستشارات البلزمة بشأف مشاريعيـ. الشباب
ليشمؿ الشباب األقؿ تعميما، غير أنو لـ يتـ تسجيؿ أي زيادة  ولكنيا قررت، مؤخرا، توسيع نطاؽ عمميا الثانوي فما فوؽ. تعميميـ
االستقصائي لؤلسر والشباب بالمغرب   مف جية أخرى، تشير نتائج المسح المستيدفة ليذه الخدمة. المجموعةىذه  في استخداـ واضحة
 منخفضة. ولجوءه إليو والكفاءات أف نسبة معرفة الشباب المغربي ببرنامج الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيؿ 2010-2009لعاـ 

 

 

 ف الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيؿ والكفاءات، حسب مستوى التعميـنسبة الشباب المستجوبيف الذيف يعرفو 17.1الشكؿ 

                                                           
  .2010مؤشر صمتؾ: أصوات الشباب العرب. نونبر  36

(http://sas- origin.onstreammedia.com/origin/gallupinc/media/poll/pdf/Silatech.Report.2010.Nov.pdf) 
37

ػ المغرب، التنمية االقتصادية واالجتماعية، منطقة الشرؽ  39992. "الخروج مف الفقر بالمغرب"، التقرير المرحمي رقـ 2007البنؾ الدولي،   
 .األوسط وشماؿ إفريقيا، البنؾ الدولي، واشنطف العاصمة

http://sas-/
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 .2010-2009، المسح االستقصائي لؤلسر والشباب 2010: البنؾ الدولي، المصدر

 
الذيف شمميـ  % فقط مف14 -نسبيا  والكفاءات منخفضا بالوكالة الوطنية إلنعاش التشغيؿ معرفة الشباب المغاربة ويبقى مستوى

- الوكالة ال تجد اعوبات كبيرة في الواوؿ إلى الشباب في المدف مقارنة بالقرىويبدو كذلؾ أف  االستطبلع يعرفوف البرنامج.
الشباب في المناطؽ  % فقط مف4الشباب في المناطؽ الحضرية سمعوا مف قبؿ عف البرنامج مقابؿ  % مف22أف  ويظير المسح 

وربما يعني ذلؾ أف مستوى التوعية بالبرنامج ضعيفة لمغاية  البرنامج. يعرفوف %25اب العاطميف عف العمؿ، الشب ومف بيف القروية.
 والكفاءات. الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيؿ الذيف مف شأنيـ االستفادة بشكؿ أكبر مف خدمات مجموعة األشخاص لدى
 

الشباب العاطميف عف  % فقط مف9، عف عمؿ في ذلؾ الشباب الذيف يبحثوفالبرنامج، بما  ال يعرفوف باإلضافة إلى أف معظـ الشباب
عندما  .خدماتيا في مجاؿ التكويف لجؤوا إلى والكفاءات يعرفوف الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيؿ المستجوبيف الذيف كانوا العمؿ

ال يعرفوف بالضبط نوع ىذه  فيـ تقريبا أنيـلمخدمات التي تقدميا الوكالة، أجاب نص عف سبب عدـ استخداميـ سئؿ ىؤالء الشباب
في إجابات الشباب العاطميف عف العمؿ، في  الوكالة، والذي ورد بشكؿ كبير استخداـ خدمات لعدـ السبب الثاني وتمخص الخدمات.

وعمى الرغـ مف  ز.الحو  تانسيفت طنجة تطواف، ومراكش جيات ، والسيما في%(18با الوكالة ال تتوفر عمى فرع في منطقتيـ )تقري أف
صرح عدد ىاـ مف الشباب العاطميف عف العمؿ الذيف يعرفوف الوكالة  خدمات التكويف، متدني جدا، مثبل أف استخداـ خدمات الوكالة

 بعض المعمومات األساسية. عف المجوء لموكالة لمحصوؿ عمى %(38 )في حدود
 

 برامج أخرى

أخرى برامج  أىمية مفأقؿ  بدوإال أف برنامج الوكالة ي والكفاءات عالية، لتشغيؿا عمى الرغـ مف أف سمعة الوكالة الوطنية إلنعاش
بيانات المسح االستقصائي لؤلسر والشباب بالمغرب  فعمى سبيؿ المثاؿ: تظير .38الشباب النجاح في الواوؿ إلى مف حيث

ذكروا أنيـ لجؤوا  بلؿ األسبوع المنصـرخ عمؿ الشباب المستجوبيف الذيف كانوا يبحثوف عف % فقط مف2 أف 2010-2009 لعاـ
% في دورات تكوينية في مجاؿ 6و مستقمة في برامج التكويفمنيـ  %18حوالي  الوكالة )التكويف، إلخ(، في حيف شارؾ خدمات إلى

اعداىـ في البحث س كبل البرنامجيف أفاد الشباب المستجوبوف أف وباإلضافة إلى ذلؾ، خارج الوكالة. نظمت (IT) تكنولوجيا المعمومات
عمى تكنولوجيا  في الدورة التكوينية شاركوا % مف الذيف82في تكويف ميني و % مف الشباب الذيف شاركوا72العمؿ:  عف

 رفع توقعات األجور. عمؿ أو منصب أعمنوا أف البرامج عززت حظوظيـ في الحصوؿ عمى المعمومات
                                                           

38
لقسـ جميع ىذه البرامج دوف برامج الوكالة الوطنية إلنعاش ىذه البرامج متعددة وذات مستويات مختمفة مف التوعية. وبالتالي، يتناوؿ ىذا ا  

 التشغيؿ والكفاءات. جميع الجوانب المؤسساتية ليذه البرامج مفصمة في الفصؿ الثالث.
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الذيف يبحثوف  مف حيث مساعدة الشباب الة الوطنية إلنعاش التشغيؿ والكفاءاتموكالتابعة ل البرامج األخرى غير وتظير جميا أىمية

عمى تكنولوجيا المعمومات  في الدورات التكوينية شاركوا الشباب الذيف إذ تبيف أف لبيانات المسح عف عمؿ، مف خبلؿ تحميؿ االنحدار
أثر مف  لـ يبلحظ أي (.11.1الجدوؿ أ )انظر الشغؿإلى حد ما، لترؾ البحث عف عمؿ بذريعة عدـ توفر مناصب  غير مستعدوف،

 مف قبيؿ النوع االجتماعي،أخرى  روري اإلشارة إلى أف خصائصمف الض لكف، ىذا القبيؿ في الخدمات التي تعرضيا الوكالة.
مناصب  توافرعدـ  بسبب مدى عزوؼ الشباب عف البحث عف العمؿ تكتسي أىمية أكبر في تحديد اإلقامة، والتعميـ الميني ومكاف
 الشغؿ.

 
بيانات  الشباب عمى إيجاد فرص العمؿ، تظير مف شأنو أف يساعد في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات التكويف أف وبصرؼ النظر عف

ومف جيتيا، تبيف نتائج  راضيف عف وظائفيـ. مثؿ ىذه الدورات التكوينية الذيف يشاركوف في يكوف الشباب أنو مف المحتمؿ أف المسح
بشكؿ كبير مف احتماؿ  ( أف المشاركة في الدورات التكوينية عمى تكنولوجيا المعمومات تزيد12.1أ  الجدوؿ )انظر االنحدار تحميؿ

مالي أفضؿ، تمعب  أف ىناؾ عوامؿ أخرى، مثؿ الحصوؿ عمى عقد العمؿ ووضع مف الواضح لكف الرضا عف الوظيفة المعروضة.
 ئفيـ. عف وظا دورا كبيرا في رضا الشباب

 
 المدني والمجتمع االجتماعية الحياة في الشباب مشاركة 6.1

فماذا عف  سمطت الفقرات السابقة الضوء عمى المعدالت العالية لمبطالة وعدـ المشاركة في سوؽ العمؿ لدى الشباب في المغرب.
ماعية والمدنية؟ فيما يقضي الشباب إلى أي مدى ينخرط الشباب في الحياة االجت الجوانب االجتماعية والثقافية مف حياتيـ؟

 تحاوؿ ىذه الفقرة اإلجابة عمى ىذه التساؤالت باستخداـ بيانات مف المسح الكمي. وقتيـ؟
 

مف جية أخرى، تبيف دراسات أنجزت في جميع أنحاء العالـ أف مشاركة الشباب في الحياة االجتماعية والسياسية ضرورية، وبعبارة 
"لممواطنة" ىويتيـ وتعزز رفاىيتيـ ووضعيـ االجتماعي. فالمواطنة الفعالة تؤثر عمى نتائج التنمية مف  أخرى، تصقؿ ممارسة الشباب

( تعزيز رأس الماؿ البشري واالجتماعي لؤلفراد، )ب( تعزيز مساءلة الحكومة مف حيث الخدمات و)ج( تحفيز عممية صنع أخبلؿ )
إف المواطنة الفعالة منذ سف مبكرة يكوف ليا تأثير دائـ، وحتى عمى مدى الحياة، لذلؾ، ف لبلستثمارات. القرار الخاص والمناخ العاـ

 39 عمى مستوى وجودة االنخراط السياسي واالجتماعي لكؿ فرد.
 

ومف ناحية أخرى، تعتبر البيانات الدقيقة عف ممارسات وآراء الشباب في مجاؿ المشاركة الفعالة في الحياة المدنية نادرة في 
ومف ثـ  ، مف النظر في ىذه القضايا.2010-2009ف، تمكف بيانات المسح االستقصائي لؤلسر والشباب بالمغرب لعاـ لك المغرب.

)تجمع وحدة استخداـ الوقت في المسح أجوبة الشباب  تبدأ ىذه الفقرة، باستخداـ بيانات المسح، بالبحث في ماذا يقضي الشباب وقتيـ.
الشباب في األنشطة االجتماعية  وعف الوقت المخصص ليا(. ثـ، تتناوؿ الفقرة مشاركةعف مشاركتيـ في مجموعة مف األنشطة 

 ويأتي الفصؿ الموالي الذي يستخدـ نتائج الدراسة النوعية الستكماؿ ىذه المناقشة. والبرامج المصممة خصيصا ليـ.
 
 

 في ماذا يقضي الشباب المغربي وقتو؟

 

                                                           
39

  . واشنطف العاصمة: البنؾ الدولي.35999. التقرير العالمي حوؿ التنمية: التنمية والجيؿ القادـ. التقرير رقـ 2007البنؾ الدولي،  
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% مف وقتو في أنشطة شخاية غير منتجة إلى حد 91يعمف أنو يقضي، في المتوسط، مف الممفت لمنظر أف الشباب المغربي 
ذا كانت النساء  .40)النـو واالستحماـ وتناوؿ الطعاـ( وفي أنشطة ترفييية، وأف ما يقرب مف نصؼ ذلؾ الوقت مخصص لمنـو كبير وا 

اف يعترفوف بأنيـ ال يخصصوف أي وقت تقريبا لمثؿ % مف وقتيف لمعمؿ المنزلي، فإف الشب15حوالي الشابات يكرسف في المتوسط 
 ويقضي الشباب بقية وقتيـ في العمؿ أو في نشاطات مدرسية، وجزءا ضئيبل مف وقتيـ لمتحركات. ىذا النشاط.

 

ف عف العمؿ أو غير منخرطيف في العاطمي لبالدوتعتبر ىذه المعاينة ممفتة لمنظر بحكـ العدد الكبير مف الشباب في ا
. أنشطة غير مييكمة. ومف الجدير بالذكر أف ىذا المسح الكمي أظير أف معظـ وقت الشباب ييدر في العمؿسوؽ 
الدراسة النوعية التي أجريت مؤخرا في المغرب والتي عرضت نتائجيا في الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة، المخاطر  وتناقش

ومف جية أخرى، ترى  سموكيات غير منتجة ومحفوفة بالمخاطر.التي تكمف وراء خموؿ ىؤالء الشباب والتي قد تدفعيـ إلى 
أف تضافر البطالة مع غياب األنشطة أو الوسائؿ الترفييية قد "يحدث لدى الشباب  (2007) مبنؾ الدوليلدراسة حديثة 

 "41 ممارسة سموكيات خطيرة. شعورا بالفراغ قد يؤدي، بدوره، إلى تشجيعيـ عمى
 

 الوقت مف قبؿ مجموع الشباب، بحسب الجنس، والتمدرس، والعمؿ: استعماؿ 18.1الشكؿ 
 

الرجاؿ 

 
 

 النساء

                                                           
40

لى تشمؿ األنشطة الترفييية الوقت الذي يمضيو الشباب مع األسرة واألصدقاء، وفي مشاىدة التمفزيوف وسماع الراديو، والقراءة، واالستماع إ  
 الموسيقى، والمشاركة في األنشطة الدينية، واألنشطة عمى اإلنترنت، واألنشطة الطوعية، والرياضية، إلخ.

41
. الشباب ػ كنز مستياف بقيمتو: نحو أجندة جديدة لمشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا ػ التقدـ، والتحديات واآلفاؽ. التقرير رقـ 2007البنؾ الدولي   

 . واشنطف العاصمة: البنؾ الدولي.43372
(: "يتمثؿ أحد الجوانب السمبية Chiguntaتتطرؽ بحوث خاصة ببمداف أخرى إلى مشكؿ "عدـ نشاط" الشباب. فعمى سبيؿ المثاؿ، يؤكد شكونتا )

، في الحا نات والمطاعـ لمبطالة والعمالة الناقصة في العديد مف البمداف اإلفريقية في "عدـ النشاط" المتجمي بسبب اجتماع الشباب، تقريبا طوؿ اليـو
باب في أفريقيا: المشاكؿ، اآلفاؽ والخيارات"، وثيقة ، "الوضع السوسيواقتصادي لمش2002لمشرب والدردشة وتدخيف الماريجوانا". )شيكونتا، ؼ. 

 (.2002قدمت خبلؿ قمة تشغيؿ الشباب المنعقدة باإلسكندرية بمصر في سبتمبر 
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 .2010-2009، المسح االستقصائي لؤلسر والشباب 2010: البنؾ الدولي، المصدر

 

مقارنة ويكرس الشباف والشابات الذيف ال يعمموف والذيف ال يذىبوف إلى المدرسة المزيد مف الوقت لألنشطة الترفييية 
كما أنيـ يقضوف الكثير مف الوقت في أنشطة شخصية،  .ب الذيف يتوفروف عمى وظائؼ أو يترددوف عمى المدرسةبالشبا

لمرجاؿ العاطميف عف  -% 100تقريبا  -وبالتالي، يستحوذ النـو والراحة عمى الوقت الكامؿ  (.19.1)الشكؿ  خاصة النـو
صص النساء الشابات غير الممدرسات والعاطبلت عف العمؿ خمس وقتيف وفي المقابؿ، تخ العمؿ أو غير النشيطيف.

لؤلشغاؿ المنزلية، وبقية الوقت ألنشطة شخصية أو ترفييية، مقارنة بالنساء المواتي يشتغمف أو يذىبف إلى المدرسة والمواتي 
 % مف وقتيف في ألشغاؿ البيت.10يكرسف أقؿ مف 

 
 

 نوع ىذه األنشطة الترفييية؟ ما ىو: ترفييية، فالسؤاؿ الذي يطرح نفسو أنشطة في الشباب الكثير مف الوقت حيث يقضيو 
العائمة واألادقاء، وفي االستماع  مع أوقات فراغيـ يقضي الشباب معظـ، 20.1 في الشكؿ كما ىو مبيف

وقت فراغ  مف %90المتوسط،  وتستيمؾ ىذه األنشطة، في .إلى الموسيقى واالستماع التمفزيوف ومشاىدة الراديو إلى
مع األصدقاء. كما أف  مع األسرة ووقتا أقؿ مف الشباف وبشكؿ عاـ، تمضي النساء الشابات المزيد مف الوقت الشباب.

العامبلت  الشباب، حيث أف الشابات غير أكثر مف الرجاؿ لمشاىدة التمفزيوف المزيد مف الوقت يخصصف النساء الشابات
لمشاىدة  فراغيف % مف وقت30حوالي  ألسباب أخرى، يكرسف ي سوؽ العمؿغير المنخرطات ف بسبب اإلحباط أو

 التمفزيوف.
 : استعماؿ الوقت في األنشطة الترفييية، لكؿ شاب، بحسب الجنس، والتمدرس، والعمؿ19.1الشكؿ 
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 .2010-2009، المسح االستقصائي لؤلسر والشباب 2010: البنؾ الدولي، المصدر

 
فالشباب الذكور العاطموف عف العمؿ أو  .مع األادقاء %،31مف  أوقات فراغيـ، أكثر يقضي الشباب جزءا كبيرا مف

يذىبوف إلى  وظيفة أو نظرائيـ الذيف يتوفروف عمى أكثر مف مع أصدقائيـ يمضوف وقتا غير المنخرطوف في سوؽ العمؿ
 إلى إنفاؽ الكثير ومف ناحية أخرى، يميؿ الشباب أيضا المحبطيف.الشباب العامميف  % لدى25ويناىز ىذا الرقـ  المدرسة.

 أو الموسيقى. إلى الراديو أو االستماع في مشاىدة التمفزيوف مف وقت فراغيـ
 

يقضوف وقتا  يشيروف بوضوح أنيـ كما أف الشباب .لمشباب األنشطة الترفييية ويعتبر العمؿ التطوعي شبو منعدـ في
مع  في مجموعات التفكير ومف جية أخرى، تدؿ المناقشات المدني. منظمات المجتمع أو واألندية الجمعياتفي  جدا قميبل

النوع  الكمي، أف ىذا المسح الفصؿ الثاني( باإلضافة إلى أجوبة الشباب عمى بعض أسئمة )المشار إلييا في الشباب
 .كذلؾ األندية نادر مف
 

الشباب مف الرجاؿ والنساء عف اىتماـ بالغ  في الواقع، عبر .اإلنترنت باستعماؿبشكؿ كبير  ميتـ الشباب المغربي
الشباب العاطميف عف  وعبلوة عمى ذلؾ، يبدو أف وقت فراغيـ لئلنترنت. % مف6 أنيـ يخصصوف حوالي وذكروا باإلنترنت

% 30حوالي  وبشكؿ عاـ، أشار مف الشباب غير النشيطيف في سف العمؿ. عمى اإلنترنت المزيد مف الوقت العمؿ يقضوف
 أف يكوف استخداـ اإلنترنت وليس مف المستغرب الشير السابؽ، الشباب المستجوبيف أنيـ استخدموا اإلنترنت في مف

بيف الشباب  استخداـ اإلنترنت أنماط 4.1 اإلطار ويبيف الريفية. مقارنة بالمناطؽ في المناطؽ الحضرية أعمى
في المقاـ األوؿ ألغراض  يستخدموف اإلنترنت الشباب أف ىذه البياناتومف جيتيا، توضح خبلصات  المغرب. في

 اإللكتروني وتصفح المواقع االجتماعية. وترفييية، كالتواصؿ مثبل عف طريؽ البريد اجتماعية
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 واستخداموالولوج إلى اإلنترنت  4.1 اإلطار
 

فإف توزيع  باإلضافة إلى ذلؾ، في المنزؿ. اإلنترنت مف األسر يتوفروف عمى توصيؿ %1282 فقط في المغرب ضعيفا: اإلنترنت ال يزاؿ توفر
% 3أف  % مف األسر األغنى تتوفر عمى وصؿ باإلنترنت، نجد6385 مختمفة: ففي حيف أف الوصؿ غير متكافئ بيف األسر ذات مستويات دخؿ

 لقروي.في الوسط ا األسر مف المقيمة في المدف ليا حظوظ أوفر لموصؿ باإلنترنت كما أف األسر األفقر تتوفر عميو.فقط مف األسر 
مف الشباب الذيف  %29 إلى اإلنترنت، غالبا ما يتصفح الشباب الشبكة العنكبوتية: حوالي المغربية ولوج األسر انخفاض معدؿ عمى الرغـ مف

القروية  المناطؽ مف أعمى في المناطؽ الحضرية ترنتويعتبر استخداـ اإلن في الشير الماضي. استخدموا اإلنترنت نيـبأأفادوا  ستطبلعشمميـ اال
 الشباب الممدرسيف. مرتفع بيف كما أف ىذا االستخداـ األسر الميسورة. مف ولدى الشباب المنحدريف

 
اجتماعية وترفييية بشكؿ واسع ألغراض  اإلنترنت ويستخدـ
ويعتبر اإلطبلع عمى رسائؿ البريد  (3.1ب  لشكؿ)انظر ا

أكثر األنشطة شيوعا الستخداـ  اإللكتروني الشخصي
 اإلنترنت مستخدمي % مف65اإلنترنت )بنسبة 

 مواقع الشبكات يميو مباشرة تصفح المستجوبيف(،
كما يعتبر  .(3.1)الشكؿ ب. %(61) االجتماعية

 والبحث%( 57) واألفبلـ الكميبات الموسيقية تحميؿ
%( مف بيف األنشطة األكثر 47) ألغراض دراسية

إلى  الشباب المستخدميف ربع حوالي وقد أشار شيوعا.
ضئيمة منيـ  وتستخدـ نسبة. (bloggingالتدويف )
لمبحث عف عمؿ؛ وقد يعزى ىذا االستخداـ  اإلنترنت
إلى محدودية عروض العمؿ  ألجؿ ىذا الغرض الضعيؼ
لى المعمومات النادرة عف عروض وا   عمى اإلنترنت المنشورة

 العمؿ عمى اإلنترنت.
 

 

. األنشطة عمى اإلنترنت وفقا لتاريحات الشباب خالؿ 0.1الشكؿ ب 
 الشير السابؽ

 
 
 

 .2010-2009، المسح االستقصائي لؤلسر والشباب 2010: البنؾ الدولي، المصدر

 
% فقط مف األسر تتوفر عمى ربط باإلنترنت. عبلوة عمى أف الوصؿ باإلنترنت 1282يبقى الولوج إلى اإلنترنت محدودا بالمغرب: 

ثراء يتوفر عمى ربط  % مف األسر األكثر6385غير موزع بشكؿ متكافئ بيف األسر ذات مستويات الدخؿ المختمفة: فإذا كاف 
% فقط مف األسر األفقر يتوفروف عميو. كما أف األسر الحضرية أكثر احتماال في التوفر عمى ربط باإلنترنت مف 285باإلنترنت، فإف 
 نظيراتيا القروية.

يشير ىذا القسـ أف ، إجماال .وبناءة يتسمى فييا الشباب مفيدةأنشطة  تنـ عف غيابلمشباب المغربي  ف األنشطة الترفيييةفإبالتالي، و 
 .المثمرة لمعمؿ، والدراسة والمشاركة المدنية نسبيا نيـ يخصصوف وقتا ضئيبلكما أ "يتسكعوف"، الكثير مف الوقت وفيقض  الشباب

 
 مشاركة الشباب في أنشطة ترفييية واجتماعية

ذ تقدـ وحدة استخداـ الوقت في  مشاركة الشبابل الموجزة حصائياتفإف اإلالشباب وقتيـ،  األنشطة التي يقضي فييالمحة عف  وا 
(. 20.1 )الشكؿالحياة المدنية  متواضعة في اورة عف مشاركة تعكس أو بالمدرسة في أحيائيـ والترفييية األنشطة االجتماعية

)لمدة شيريف عمى األقؿ(، مقابؿ الخمس فقط  ياضةبالر  في أنشطة ذات الصمة أنيـ شاركوا صرحوا الشباب الذكور حوالي ثمث
في المناطؽ  األسر وتسجؿ أعمى النسب معيشة مستوى مع ارتفاع وترتفع نسبة المشاركة في األنشطة الرياضية النساء الشابات. لدى

 ذكر.أو اجتماعية دوف أي أىمية ت وبغض النظر عف الرياضة، تبقى مشاركة الشباب في أنشطة ترفييية الحضرية.
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ذا كانت مستويات تحدثوا  الشابات ربعو  % فقط مف الشباب الذكور40تبدو محدودة أيضا.  المشاركة متدنية، فإف فرص المشاركة وا 

يشاركوف فعبل  ممف صرحوا بتوفر مرافؽ رياضية وحوالي أربعة أخماس أو بالمؤسسات المدرسية. ي أحيائيـف مرافؽ رياضية عف وجود
ومع ذلؾ، يشير الشباب أف ثمة افتقار إلى أنشطة أخرى تكوف متاحة  درجة عالية مف االىتماـ. أنشطة رياضية، مما يدؿ عمى في

 األنشطة. بعدـ المعرفة بالمنظمات التي تعرض ىذه ىذه المستويات الضعيفة جدا أف ترتبط فمف الممكف عمى األقؿ بنفس القدر.
 

الشباب والرياضة  وزارة أنشأت
بالمغرب مراكز الشباب استجابة لندرة 

مكانيات  التربية األنشطة االجتماعية وا 
المحمية غير المدرسية. ومع ذلؾ،  

استخداـ ىذه المراكز ال يزاؿ،  يبدو أف
إلى حد كبير، دوف المستوى 

مشار إليو في  وكما ىو المنشود.
% فقط 3 المسح االستقصائي،

الشباب المستجوبيف أعمنوا التردد  مف
عمى ىذه المراكز. لكف يبدو أف 

بيف  ىذه المراكز أعمى قميبل استخداـ
في  %(، والشباب785الطمبة )
المناطؽ 
% مف الشباب المستجوبيف كانوا عمى 70عمى الرغـ مف تدني معدالت االستخداـ، حوالي  %(.484) والرجاؿ %(486) الحضرية

فيذا ال يعني زيادة في  ىـ أكثر دراية بيا. ومع ذلؾ، تعميماغنى و الشباب األكثر  الشباب، لكف الرجاؿ مراكز بوجود عمـ
 البرامج المقترحة. ومدى مبلءمةىذا الوضع، بما في ذلؾ مسألة الولوج  األسباب الكامنة وراء الفصؿ الثالث عف ويتساءؿ االستخداـ.

 

ة الضعيفة لمشباب في أنشطة بناء عمى نتائج الدراسة النوعية، المشارك الفصؿ الموالي كذلؾ، يؤكدمف جية أخرى، 
في الحياة المدنية  بشكؿ واضح تطمعات الشباب المغربي مف أجؿ االنخراط النتائج النوعية ومع ذلؾ، أبرزت المدني. المجتمع

أكبر ىاجسيـ ىو العمؿ الذي  لمترفيو واإلبداع. لكف ىذه الجمعيات فرصا فيـ يرغبوف في أف تقدـ ليـ المدني. ومؤسسات المجتمع
التكويف الميني المناسب وخدمات  ليـ جمعيات المجتمع المدني توفر فيـ يتوقعوف أف ، وبالتالينفسو شكؿ ىدفيـ الرئيسي في الوقتي

المنظومة التربوية الحالية التي ال تساعدىـ في  عدـ مواءمة إحباطيـ حياؿ عف ومف جية أخرى، أعرب كثير مف الشباب الوساطة.
فيـ يعتبروف أنو يتعيف عمى جمعيات  الحصوؿ عمى تعميـ في القطاع النظامي، رغبة الشباب في  مف وعمى الرغـ إيجاد وظائؼ.

 الوساطة. المجتمع المدني توفير التكويف الميني المناسب ليـ باإلضافة إلى خدمات
 
 
 
 
 

 ختامية مالحظات 7.1

 اركة الشباب المستجوبيف في أنشطة أحيائيـ ومدرستيـ مش 23.6الشكؿ 
 )النسبة المئوية(

 

 .2010-2009، المسح االستقصائي لؤلسر والشباب 2010: البنؾ الدولي، المصدر
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ىذه األعداد الكبيرة مف الشباب في سف  العبء عمى سوؽ العمؿ، الذي ال يستطيع استيعاب بالمغرب لشبابطفرة اتثقؿ 
مف سوؽ العمؿ، في حيف يتأرجح آخروف بيف الوظائؼ المؤقتة والميمشة  وبالتالي، يستبعد عدد كبير مف الشباب تماما العمؿ.

القميؿ مف  فثمة المدنية. بتيميش مزدوج لمشباب في حياتيـ أف ىذا الوضع مقترف ومف ثـ، يعتبر تحميمنا .النظاميالقطاع غير  في
التي  رغـ النمو االقتصادي في "التسكع". ويتواصؿ ىذا اإلقصاء ووقت ميـ يقضيو الشباب الناجعة، الفرص لممشاركة المدنية

ليس ىناؾ ما  ومع ذلؾ، التعميـ. مستوى مف حيث تحسيف ائج الممتازة لممغربالنت العقد األخير، وعمى الرغـ مف المغرب خبلؿ حققو
، نظرا لئلمكانات يدعو االندماج ويبدوف طاقة  عف رغبتيـ في بصوت عاؿ الذيف يعمنوف التي يمثميا الشباب المغربي اليائمة لمتشاـؤ
 التنمية االقتصادية واالجتماعية. دعـ لممشاركة في خبلقة

 

  

 2100اإلٗغبٕ، اُظٞسح: أُغِظ اُٞؽ٢٘ ُؾوٞم  شجبة ػبؽِٕٞ ػٖ اُؼَٔ، اُشثبؽ
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 اإلمكانات المتاحة ومشاركة الشباب مف منظور نوعي

 

في أربع جيات بالمغرب.  2010وبداية  2009ما بيف أواخر عاـ  خبلصات دراسة معمقة أنجزتيا مجموعة نقاشىذا الفصؿ  يعرض
االجتماعية والتشغيمية، وكذا  والتجارب يدرس الفصؿ، في مرحمة أولى، الدور الذي تمعبو األسر والمعايير الثقافية في تحديد التوقعات

ناثا، المنحدر  القيمة المتي صادية مختمفة، بالشغؿ. ثـ ينتقؿ الفصؿ إلى دراسة مف أوساط اجتماعية واقتوف يربطيما الشباب، ذكورا وا 
تصورات الشباب ليذه العوامؿ، بما فييا التكويف، والتي تحدد النتيجة التي سيصؿ إلييا الشباب في بحثو عف الشغؿ، باإلضافة إلى 

. بعد ذلؾ، ينكب الفصؿ عمى التصورات المرتبطة بجودة التكويف المقترح. كما يتناوؿ الفصؿ تجربة الشباب مف األشخاص المعاقيف
موضوع التصور المتكوف لدى الشباب حوؿ جمعيات الشباب والمنظمات غير الحكومية، ومدى مشاركتيـ فييا. وأخيرا، يتدارس عوامؿ 

 المخاطرة التي تؤثر عمى الشباب، إلى جانب اليدر المدرسي المبكر، والبطالة والشعور باإلحباط. 

 الشغؿ عالـ إلى االنتقاؿ بخاوص الشباب آراء تحديد في األسر دور 1.2

، لـ رشيؽفحسب يعتبر مفيـو "الشباب" مفيوما جديدا نسبيا بالمغرب. 
الشباب، باعتباره يمثؿ مرحمة مف دورة حياة الفرد، أىمية في يكتسي مفيـو 

المجتمع المغربي إال بعد تحديث اقتصاد المممكة، في أعقاب حصوؿ المغرب 
. في المجتمع المغربي التقميدي، حيث يعمؿ أفراد 195642عمى استقبللو في 

ؿ مف األسرة الموسعة معا في الفبلحة أو في أنشطة قروية أخرى، كاف االنتقا
الطفولة إلى سف الرشد يتـ بطريقة سمسة. وكاف يتوقع مف الذكور أف يساىموا 
بعمميـ في تمبية حاجيات أسرىـ في سف مبكرة نسبيا، وكاف يتوقع مف اإلناث، 

 الناضجات، أف يتزوجف ويساعدف عائبلتيف، والسيما في إطار األسرة.

بمناصب العمؿ  –السيما الذكور منيـ  –تمدنا وتعمما. وانجذب الشباب  وفي سياؽ توسع اقتصاد السوؽ، ازداد المجتمع المغربي
المأجورة وأنشطة تجارية خارج نطاؽ األسرة. وفي سياؽ ىذا التحوؿ االقتصادي، ظير مصطمح "الشاب" ليعبر عف فترة محددة مف 

 ازدىار وتطور األشخاص.عبلوة عمى  لقدراتوبناء االحياة، تتسـ بالتعمـ المستمر 

الوقت الذي تسير فيو األسرة الموسعة التقميدية، بصفتيا وحدة االنتاج االقتصادي، نحو االندثار بالمغرب، والسيما في المناطؽ  وفي
، بقيت العديد مف التقاليد االجتماعية والتوقعات التي يتسـ بيا المحيط القروي التقميدي قائمة دوف أف يطرأ عمييا أدنى الحضرية

وىكذا  ألسرة النواة المغربية الحديثة، مواامة تأثيرىا عمى الشباب، حتى في بيئة اجتماعية واقتاادية متحولة.تغيير، حتى داخؿ ا
أوكمت لمشباب أدوار ومسؤوليات تقميدية تجاه آباءىـ وأزواجيـ المستقبمييف واألسرة الموسعة. لكف، وبالنظر لمتحديات االقتصادية 

 نة باألجياؿ السابقة، يصعب عمييـ االستجابة ليذه التوقعات.المختمفة لمغاية التي تواجييـ مقار 
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ممممكة لالتقرير الموضوعاتي  سنة مف التنمية البشرية"، 50: "المجتمع، األسرة والشباب ، "الشباب والتغير االجتماعي" في2005.، ػرشيؽ ى  
 الرباط.المغربية، 
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"ئٗهههٚ عهههٖ طهههؼت. ٓهههٖ اُؼهههشٝس١ إٔ ٗجهههشٖٛ 

ألعههههشٗب ُٝنخههههش٣ٖ أٗ٘ههههب هههههبدسٕٝ ػِهههه٠ رؾو٤ههههن 

  اُ٘غبػ."

   شاب يٍ انًؼهذ انفالحي، خهت انذار انبيضاء 
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وفي الوقت الراىف، يتـ تأجيؿ تحمؿ المسؤوليات، كالمساىمة في 
توااؿ االستجابة الحتياجات األسرة، أو إنشاء الشباب ألسرىـ، حيث 

بمؤازرتيـ المساعدة لمشباب في انتقاليـ إلى الحياة المينية، ـ يتقداألسر 
ماديا خبلؿ دراستيـ وبحثيـ عف العمؿ. لكف قد تكوف األسر غير مستعدة 

الشكؿ المناسب لتقديـ المشورة لمشباب خبلؿ دراستيـ أو عند اختيار حياتيـ ب
المينية، بؿ قد ال تتوفر عمى اإلمكانيات البلزمة لتمكينيـ حتى مف متابعة 
دراستيـ. وقد أظيرت الدراسة أف األسرة التزاؿ تمعب دورا أساسيا في تحديد 

ومواقفيـ إزاء التربية نظـ قيـ الشباب، بما فييا تمؾ المتصمة بأىدافيـ 
والعمؿ. وقد أقامت أغمبية الشباب المستجوبيف ربطا بيف القيمة التي تولى 
لمتربية والشغؿ والتوجيات التي تحددىا ليـ األسر. وركز الشباب 

متابعة  المستجوبوف، بما فييـ الفئات التي تنتمي ألسر فقيرة، عمى أف آباءىـ، وبالرغـ مف ضعؼ مستوى تعمميـ، شجعوىـ عمى
دراستيـ وتفادي السموكات الخطرة. ىناؾ بالطبع اختبلفات بيف الجنسيف، أىميا أف اإلناث تشعرف أكثر بسمطة األسرة، وفي العديد مف 
الحاالت تحدثت المستجوبات عف "الحرية" التي يتمتع بيا الشباب مف الذكور مقارنة باإلناث. كما تبقى األسر ىي المقرر الرئيسي 

مؽ األمر بمواصمة الشابة لدراستيا أو العمؿ قبؿ زواجيا. وىو ما يحدث بدرجة أقؿ بالنسبة لمذكور. وفي نفس الوقت، يبدو حينما يتع
وكأف العديد مف اآلباء يواجيوف صعوبات لفيـ التحديات التي يواجييا أبناؤىـ في ىذا المحيط الجديد المتسـ باقتصاد السوؽ، في حيف 

 األحياف، شعور بعدـ توفر آبائيـ عمى المعارؼ والوسائؿ الضرورية لمساعدتيـ عمى تحقيؽ النجاح.ينتاب الشباب، في غالب 

 ويرى أغمب الشباب أف األسر والمجتمعات المحمية تعتبر الزواج وتأسيس أسرة مف بيف األىداؼ األساسية في الحياة.
ياة المستقمة أمرا ضروريا. وفي ىذا السياؽ، يتفاقـ شعورىـ غالبا ما يعتبر الشباب االنتقاؿ مف العيش عند آبائيـ إلى الحلذا 

باإلحباط بسبب عدـ قدرتيـ عمى إيجاد عمؿ وبالتالي تحقيؽ حياة مستقمة. وحسب الشباب، يعتبر اآلباء أف سف استقبلؿ 
سؤولية  واإلحباط ىؤالء يتزامف )بشكؿ إرادي أو غير إرادي( مع نياية تعميميـ. كما أشار الشباب إلى أنيـ يشعروف بالم

بيتيـ  ويفتحواتحقيؽ ىذا االنتقاؿ الميـ اجتماعيا ليصبحوا مستقميف حياؿ الصعوبات التي تواجييـ في واإلىانة جميعيا 
 الخاص.

 كما يراىا الشبابالمتامة بالنوع االجتماعي، قيمة الشغؿ وأبعاده  2.2

مع وجود بعض الفوارؽ الميمة. حيث يرى يعتبر الشغؿ ركيزة أساسية في حياة كؿ الشباب تقريبا وبالنسبة لمعديد مف الشابات، 
الشباب أف الشغؿ وحده ىو الذي يمكنيـ مف الوصوؿ إلى وضع الشخص الراشد بشكؿ كامؿ، واالستجابة لبلنتظارات االجتماعية 

تيـ داخؿ أسرىـ. مثاؿ عمى ذلؾ: حتى الشباب الذيف يعمموف في القطاع غير المنظـ يروف أف لزوجة يقبموف بيا، واسترداد كرام
ف كاف يفرض عمييـ قيودا كثيرة، يمثؿ عنصرا شديد اإليجابية في حياتيـ، بحيث يمكنيـ مف االستقبللية المالية وقبوؿ أسرىـ  عمميـ، وا 

أغمػػب النسػػاء يعتقػػدف أف اليػػدؼ يتمثػػؿ فػػي إيجػػاد  «
شػػػػػغؿ جيػػػػػد والػػػػػزواج برجػػػػػؿ مناسػػػػػب. بعػػػػػد منصػػػػػب 

وتيػتـ البيػت ب كانػت سػتبقىالزواج، تقرر الفتاة إذا مػا 
 »بأنشطة أخرى

 شاب ػاطم ػٍ انؼًم،  

 بىنًاٌ-خهت فاص  
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المسمـ الصالح. وغالبا ما ينظر إلى الشغؿ  كعماد وية، يشار إلى العمؿتطوير الشخصية واليليـ. وباإلضافة إلى ضرورة الشغؿ ل
 .43عمى أنو عكس الخموؿ، المرتبط بالبطالة وبالفشؿ

االستقصائي حوؿ األسر والشباب بالمغرب، وأغمب الدراسات النوعية السابقة حوؿ الشغؿ، إلى  المسحوفي الوقت الذي يشير فيو 
المستويات الضعيفة لتشغيؿ النساء، والسيما النساء القرويات، فقد يعود ذلؾ عمى األقؿ جزئيا إلى "الطابع غير المرئي" لعمميف في 

أنجزتيا ـ. روداري، إلى بعض التشوه الذي يشوب الدراسات التاريخية حوؿ القطاع غير المنظـ وداخؿ البيت. وتشير دراسة حديثة، 
. ويمكف لكؿ ىذه األفكار المسبقة متضافرة بأف 44العمالة والعمؿ المأجور، والشغؿ والتربية النظامية، والشغؿ المنجز في المجاؿ العاـ

لبيوت وفي القطاع غير النظامي، والسيما في المناطؽ تجعؿ عمؿ النساء أقؿ ظيورا لمعياف، حيث أف جزء كبيرا منو يتـ داخؿ ا
القروية. وتتـ أنشطة النساء القرويات والبلتي قد يكف ممثبلت بشكؿ غير كافي في الدراسات الرسمية، في مجاالت مختمفة، السيما 

ى سبيؿ المثاؿ الخضار والفواكو، منيا البيت )إعداد وجبات الطعاـ، جمب الماء والحطب، إلخ( ؛ واألنشطة التي تتـ في الضيعات )عم
زالة األعشاب(؛ وتدبير المواشي )تربية المواشي وتغذية الطيور والحيوانات،  باإلضافة إلى بعض األنشطة الزراعية كزرع البذور وا 

والصناعة وصيانة أماكف التخزيف، وتحويؿ المنتوجات كالحميب، وغزؿ الصوؼ، إلخ(؛ وجمع النباتات الطبية والعطرية، والنسيج، 
التقميدية، إلخ. وأخيرا، ومع زيادة ىجرة الرجاؿ مف المناطؽ القروية، أصبحت النساء، عمى مستوى العمؿ، ربات األسرة الحقيقيات، 

 .45حيث أصبحف مسؤوالت عف إدارة األراضي الزراعية

ويبدو أف تقدير النساء لمشغؿ قائـ عمى المزايا التي يخوليا أكثر مف 
قدرتيف عمى االستجابة مف خاللو النتظارات األسرة. لكف النساء 

يساعدىف عمى تحقيؽ األكثر تعمما يشعرف بحاجة أكبر لمقياـ بعمؿ 
وقد برزت العديد مف وجيات النظر حوؿ وصوؿ النساء إلى  .ذواتيف

مر الذي يعكس التغيرات والتناقضات التي طرأت عمى سوؽ العمؿ، األ
المعايير االجتماعية لممجتمع المغربي الحديث. وقد أشارت بعض 
الشابات إلى أنيـ يوليف أىمية قصوى لمنجاح الميني، وأشارت الشابات 
العامبلت أف العمؿ حسف مف حياتيف وغيرىا. وأعربت الشابات، في 

أنيف مثابرات و"مستحقات" أكثر مف أغمب الحاالت، عف اقتناعيف ب
زمبلئيف الرجاؿ في المجاؿ الميني، باعتبار أف إمكانية اعتمادىف 

 سموكيات غير بناءة أقؿ احتماال، بؿ مف األرجح أف تبقى الشابات منضبطات ومركزات عمى عمميف.
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"تقييـ وضع  ،EDC ،2007التابع لموكالة األمريكية لمتنمية الدولية، أنظر  EQUIP 3وتؤكد ىذه النتيجة معاينات التقرير الذي أعده برنامج   
 EDC, Newton, MA: اختبار دعـ مفيـو دار الشباب" الشباب عبر القطاعات بالمغرب

44
: تأمبلت حوؿ عدـ إظيار األنشطة النسائية غير المنظمة"، أطروحة ية لممجتمع المغربيفلشغؿ والنظرة االستشرا"النساء، امريـ روداري،   

. أنظر كذلؾ آنا باتيرنو، كيسيبي كابرييممي وأكاتا ؼ. داداتو، "عمؿ 2010(، باريس، فرنسا، EHESSاالجتماعية، ) األنثروبولوجيالمدكتوراه في 
ببلنؾ لمبحث الديموغرافي،  -. معيد ماكسMPIDR WP 2006-052ورقة عمؿ  ،: حالة المغرب"واالجتماعيةساء، السمات األسرية الن

 .2006 /ديسمبرروستوؾ، ألمانيا، دجنبر
45

 .2006، يوليوز 98"الوضع الوطني لممرأة ودورىا في الوسط القروي بالمغرب". األرض والحياة العدد  .ـ. لقبللش  

حتػػػػى حينمػػػػا تعمػػػػؿ الشػػػػابة، فإنيػػػػا ال تعطػػػػي ماليػػػػا  «
ي عقػد الػزواج. فمػا لزوجيا. وغالبا ما يتـ تحديد ذلؾ ف

لتأميف مسػتقبميا فػي حػاؿ مػا تركيػا  –تكسبو ىو ماليا 
زوجيػػػا. ذلػػػؾ أكثػػػر أمانػػػا بالنسػػػبة ليػػػا ألف الرجػػػاؿ... 
ضػػعفاء الػػنفس. إنػػؾ ال تعػػرؼ أبػػدا مػػا يػػدور ببػػاليـ إذا 

 » ما قرروا ترؾ زوجتيـ.
 طالب شاب بالجامعة، جية الدار البيضاء
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لتفاوض عند اتخاذ القرار داخؿ رتيف عمى اوالرفع مف قد وغالبا ما تنظر الشابات إلى الشغؿ عمى أنو وسيمة لمتحرر مف أسرىف،
، األمر الذي يمكنيف كذلؾ مف مستوى استيبلؾ شخصي أعمى، وشعور أكبر باألماف، السيما إزاء إمكانية تخمي أسرىف بعد الزواج

الزوج عف زوجتو. وفي بعض الحاالت، أشارت الشابات إلى أف العمؿ يزيد مف قيمتيف في سوؽ الزواج. لكف ذلؾ ال ينطبؽ إال عمى 
بما فيو  آمناأف ال يكوف مكاف العمؿ بعيدا بشكؿ مفرط عف البيت، وأف يكوف بعض المناصب التي ليا سمات معينة )ومف بينيا 

 الشابة(.السيدة أسرة أو زوج عمى موافقة الكفاية لمحصوؿ 

ىناؾ استثناء ميـ يتمثؿ في حالة النساء المواتي تابعف دراسات عمى مستوى التعميـ العالي؛ إذ أعربف عمى شعورىف العميؽ 
ويستنبط مف ىذا ب عدـ تقدير أسرىف ليف حؽ قدرىف )بؿ في بعض الحاالت لوميف( ألنيف لـ يجدف عمال. باإلحباط والمحنة بسب

الوضع أنو كمما زاد مستوى تعمـ المرأة، كمما زاد التوقع بأف تشتغؿ، وقد يعود ذلؾ إلى االستثمارات التي قامت بيا أسرىف لتعميميف. 
لشيادات مف األسر المتواضعة حيث يمثؿ االستثمار في التربية تضحيات جساـ مف وتنطبؽ ىذه الحالة بشكؿ أكبر عمى حامبلت ا

 طرؼ أسرىف.

وتظير كؿ البيانات النوعية، بشكؿ عاـ، بأف التعمـ يعتبر عنارا حاسما في تحديد النية وقدرة المرأة الشابة عمى المشاركة في 
ياء الدراسة، تعرب الفتيات الشابات الممدرسات، في الوقت الراىف، وعند استجوابيف حوؿ رغبتيف في العمؿ بعد إن الحياة النشطة.

فقط مف النساء الغير متمدرسات أبمغف عف نيتيف في العمؿ  %40عف نفس الرغبة في العمؿ مقارنة بالشباب مف الذكور. لكف حوالي 
لؾ أقؿ. ومف المحتمؿ أف يمعب ضعؼ الدعـ في المستقبؿ. وعندما ال يكف قد تمقيف أي تعميـ، فإف حظوظ النساء في العمؿ تكوف كذ

مف طرؼ أعضاء أسرىف أو أزواجيف دورا ميما في ىذا الباب. وفي إطار الدراسة النوعية، طمب مف النساء لماذا ال يتوقعف العمؿ، 
يسمحوف ليف أو لماذا ىف غير مستعدات لذلؾ. أعمف ما يزيد قميبل عف نصؼ النساء المستجوبات أف آباءىف أو أزواجيف قد ال 

تقريبا مف النساء المستجوبات أعمف أنيف منشغبلت بشكؿ مفرط بالعمؿ في البيت. وفي ىذا الصدد، تبدو  %20بالعمؿ، في حيف أف 
تشير بيانات المسح االستقصائي مشاركة النساء المتزوجات في سوؽ العمؿ أقؿ بشكؿ واضح مف مشاركة النساء غير المتزوجات. و 

سنة وغير الممتحقات  29و 15مف بيف النساء المتزوجات المواتي تتراوح أعمارىف ما بيف أف  2010-2009لؤلسر والشباب 
مف  %23فقط ينتميف لمساكنة النشيطة، األمر الذي يعني أنيف يعممف أو يبحثف عف عمؿ. وعمى العكس مف ذلؾ،  %3بالمدرسة، 

قميبل بالنسبة لمرجاؿ: فمف المرجح أف يتواجد الشباب المتزوجوف بشكؿ  بيف النساء العازبات ينتميف لمساكنة النشطة. ويختمؼ الوضع
تباعا(. وبالرغـ مف أف ىذا الوضع ييـ بيانات خاصة عمى مرحمة  %73مقابؿ  %93أكبر في سوؽ العمؿ مقارنة بالرجاؿ العزب )

الة الشابات المتزوجات أقؿ مقارنة بالشابات معينة، فإنو يبدو أف الزواج يؤثر سمبا عمى مشاركة النساء. وأخيرا، إذا ما كانت بط
 العازبات، فإف ىذا األمر يعزى كذلؾ إلى أف النساء المتزوجات ال يبحثف جميعيف عف عمؿ، عمى العكس مف ذلؾ.

في وقد أقرت أغمبية الشباب الرجاؿ الذيف شاركوا في مجموعات النقاش بأنو مف حؽ النساء الشابات العمؿ إذا ما رغبف في ذلؾ. و 
عبلوة عمى ذلؾ، أشار  .لمفتيات حتى إذا اشتغمفنفس الوقت، يرى الشباف المشاركوف بأف أشغاؿ البيت والعناية باألطفاؿ تعود 

الكثير مف المشاركيف إلى أف الوضع االقتصادي لؤلسرة يؤثر بقوة عمى قرار عمؿ المرأة في نياية المطاؼ أو السماح ليا بالعمؿ طوؿ 
 .46مف األرجح بأف ينطبؽ ذلؾ عمى النساء مف األوساط األكثر ثراء حياتيا، عمما بأنو
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% مف النساء المواتي ينتميف إلى الشريحة األغنى )عمى مستوى 18ما، في الدراسة النوعية التي تستنتج أف حوالي ذلؾ ما يظير، إلى حد    
 % مف النساء المواتي ينتميف إلى الفئة األقؿ ثراء )عمى مستوى الدخؿ(.10 ػالدخؿ( ينتميف إلى الساكنة النشطة، مقارنة ب
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 ما يفضمو الشباب وتطمعاتيـ في مجاؿ العمؿ واألجور
يعتبر أف لمشباب غير المتعمـ توقعات أقؿ بالنسبة لطبيعة العمؿ الذي سيقبؿ بو، وبالتالي، يكوف احتماؿ تعرضو لمبطالة أقؿ. 
وتظير الدراسات النوعية بأف االختيارات المينية مرتبطة بشكؿ وثيؽ بمستوى التعمـ، سواء كاف ذلؾ بالنسبة لمشباف أو الشابات. ففي 
كؿ الحاالت تقريبا، ينتيي المطاؼ بالشباف ذوي مستوى دراسي أضعؼ بالعمؿ في القطاع غير النظامي عمى سبيؿ المثاؿ، حيث 

ات جودة أقؿ. وفي الوقت نفسو، اشتكى العديد مف الشباف غير المتعمميف الذيف يعمموف في الفبلحة أو تكوف المناصب بشكؿ عاـ ذ
مف أنيـ قد فقدوا األمؿ في تطوير حياتيـ المينية وتحسيف دخميـ. كما أنيـ أعربوا  –كالباعة المتجوليف مثبل  –القطاع غير المييكؿ 

، العمؿ في سف مبكرة نادرا ما يكوف اختيارا شخصيا. فالقصة الشخصية لمعامميف في عف ندميـ عمى عدـ متابعة التعميـ. وبالفعؿ
القطاع غير النظامي تتكرر وتفيد أف المحظة التي بدؤوا فييا في العمؿ بالوقت الكامؿ تزامنت مع مغادرتيـ لممنظومة التربوية قبؿ 

 تعددة، بما فييا ضرورة مساعدة أسرىـ واألداء المدرسي المتردي.األواف وبشكؿ الإرادي. ويعزى انقطاعيـ عف التعميـ إلى عوامؿ م

أجور أعمى  الحاوؿ عمىوبغض النظر عف المينة التي يختارونيا، فقد ظير توافؽ في اآلراء يفيد أنو مف حؽ الشباف أف يتوقعوا 
. وكما أشرنا إلى ذلؾ مف مقارنة بالشباف مف أجور الشابات. وقد أولت الشابات، بالنسبة ألغمبيتيا، قيمة أكبر لجودة وأماف الشغؿ

قبؿ، يشعر الشباف بأنيـ مجبريف عمى إيجاد عمؿ إلعالة زوجاتيـ وأسرىـ و، بالتالي، يعتبروف أف عمييـ أف يكسبوا أكثر. ونجد ىذه 
ؿ مستويات التعميـ. (، وىي تنطبؽ عمى الرجاؿ كما تنطبؽ عمى النساء مف ك1.2 الشكؿالمبلحظة كذلؾ في البيانات الكمية )انظر 

ولمنساء مطالب أكثر تتصؿ ببيئة العمؿ. فمف غير المحتمؿ مثبل بأف تقبؿ النساء بمنصب يتطمب منيف العمؿ ليبل أو التنقؿ لمسافات 
 بعيدة، باعتبار أف اآلباء والزوج ينظروف إلى العمؿ ليبل وبعيدا عف البيت بأنو غير آمف، وال يعكس القيـ التقميدية لممجتمع.

 في سوؽ العمؿ والنقائص التاورات حوؿ عدـ المساواة 3.2

ومف بيف مزايا التحميؿ النوعي قدرتو عمى إلقاء  يتفؽ الشباف والشابات لمتأكيد بأف الرجاؿ أقؿ حظا في سوؽ العمؿ.
إلثراء  ؛ ويمكف بعد ذلؾ استعماؿ ىذه المعموماتالشباب الضوء عمى ما يمثؿ النجاح والفشؿ، حسب ما جاء عمى لساف

البيانات الكمية الخاصة بالنتائج حوؿ سوؽ الشغؿ. أما الدراسة الكمية التي أنجزت لغرض ىذا التقرير، فقد أبرزت 
طة أقؿ بكثير مف مستويات الشباف. كما أنيا أبرزت مستويات عالية جدا لمبطالة يمستويات مشاركة لمشابات في الحياة النش

 ى العكس مف ذلؾ، أظيرت الدراسة الكمية وجود شعور أكبر باإلقصاء لدى الشباف.ولئلحباط لدى النساء الشابات. وعم

                                                                                                                                                                                     

 
 

؟ حسب وف العمؿ دونو؟ والذي قد ترفضوف بو لمعمؿ: ما ىو األجر األدنى الذي تقبمجواب الشباب عمى السؤاؿ 6.2 الرسـ
 الدراسيمستوى الالجنس و 
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 توزيع األدوار بيف الرجاؿ والنساء: ما رأي الشباف؟ 1.2اإلطار 

تظير الدراسة الكمية أف الشابات يكرسف، وبشكؿ غير متناسب، وقتا أكثر مف الرجاؿ إلنجاز األشغاؿ المنزلية كالطبخ والتنظيؼ ورعاية 
عكس ذلؾ بالنسبة لمعمؿ خارج البيت. وحينما طرح السؤاؿ عمى الشباب المستجوبيف لمعرفة أي الجنسيف يعمؿ أكثر خارج البيت،  واألمر األطفاؿ.

منيـ عف عدـ وجود فرؽ بيف الرجاؿ والنساء بالنسبة   %24ذكروا الرجاؿ. بالرغـ مف ذلؾ، أعمف   %65فقط أشاروا إلى النساء، في حيف أف  3,5%
أف البيت. ويبدو أف الجيؿ الجديد يؤيد المساواة داخؿ األسرة بدرجة أكبر: إذ جاء ردا عمى السؤاؿ الخاص بما يريده الشباب في المستقبؿ، لمعمؿ خارج 

مف مجموع الشباف يرغبوف في مشاركة زوجاتيـ في الحياة النشيطة عمى قدـ المساواة. في حيف أشار الشباف بأنيـ يقضوف عددا أقؿ مف  48%
يف عات في الطبخ  وتوضيب البيت والعناية باألطفاؿ، وظيرت في أجوبتيـ بعض العبلمات عمى أنيـ قد يرغبوف في توزيع أكثر إنصافا لؤلدوار بالسا

 لخصوص.ا االرجاؿ والنساء. وتتقاسـ النساء معيـ كذلؾ ىذا الرأي، إذ يرغبف كذلؾ في نفس الشيء، وكانت أجوبتيف مشابية ألجوبة الشباف الرجاؿ بيذ

 ردود الشباف الرجاؿ عمى التوزيع المرغوب فيو لألشغاؿ المنزلية في الحاضر والمستقبؿ 1.2الجدوؿ ب.

  

 ؟انىضغ انًزغىب فيه في انًسخمبميا هى  ؟انىضغ انزاهٍ داخم األسزةيا هى 

 

ٓشبسًخ أًجش 

 ك٢ اُؼَُِٔ٘غبء 

ٓشبسًخ أًجش 

ك٢  ُِشعبٍ

 اُؼَٔ

ٓشبسًخ  ؿ٤ش ٝاسد ثبُزغب١ٝ

أًجش ُِ٘غبء 

 ك٢ اُؼَٔ

ٓشبسًخ 

 أًجش ُِشعبٍ

 ك٢ اُؼَٔ

 ؿ٤ش ٝاسد ثبُزغب١ٝ

 1.7 18.9 1.8 77.6 4.2 5.2 2.3 88.3 ححضيز انطؼاو

 1.7 15.7 2.1 80.6 4.2 5.1 2.4 88.4 حُظيف انبيج

 1.4 48.6 48.0 1.9 5.8 22.3 68.4 3.5 انؼًم خارج انبيج

حمذيى انًساػذة 

)األطفال، 

انًسُيٍ، 

واألشخاص 

 11.2 16.8 2.6 69.4 31.2 8.4 2.8 57.5 انًؼاليٍ(

 mimeo، 2010-2009، لمغربباحوؿ األسر والشباب  البحث االستقصائي، الدولي: البنؾ المصدر

 

أف النساء يستعممف غالبا ما يعتقد الشباف  إذ وتظير الفوارؽ بيف الرجاؿ والنساء في األدوار التي توكميا األسر لمشباف مف الرجاؿ،
دخميف لتغطية نفقاتيف الشخصية فقط، في حيف يستعمؿ الشباف دخميـ لبلستجابة لحاجيات أسرتيـ المباشرة وآبائيـ المسنيف. أما 

 النساء الشابات فيعتبرف بأف أجورىف تمثؿ مصدرا ميما لمقدرة عمى التفاوض واألمف الشخصي في حالة فشؿ الزواج.

 

 
 9000-9002، المغرببحوؿ األسر والشباب  البحث االستقصائيالمصدر: 

 النساء     الرجال
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 لولوج سوؽ العمؿ: ولوج غير مناسب الكتساب كفاءات ميمةالتربية والتكويف 
أغمب المشاركيف في مجموعات النقاش مقتنعوف أف المستوى الدراسي العالي والميارات األفضؿ يؤثراف بشكؿ إيجابي عمى سوؽ 

الشغؿ، ليس فحسب في القطاعيف العاـ والخاص، 
لكف الشباب ولكف كذلؾ في القطاع غير المييكؿ. 

الحظوا أف االستفادة مف ميارات مناسبة وتعميـ ذي 
دودة سواء مف حيث األصوؿ السوسيو جودة تبقى مح

 اقتصادية أو الجغرافية عمى حد سواء.

وتجدر اإلشارة إلى أنو بالرغـ مف االعتراؼ بأىمية 
التربية بشكؿ واسع لدى الشباب المغربي، والتحسف 
المبلحظ مؤخرا في التمدرس، ال تزاؿ معدالت اليدر 
ف المدرسي مرتفعة. وتشير البيانات األولية الصادرة ع

الدراسة الكمية إلى أف مستويات التمدرس تبدأ في 
)التي تتطابؽ  11االنخفاض وبشكؿ متواصؿ بعد سف 

مع فترة إنياء جؿ األطفاؿ لمتعميـ االبتدائي(. وىذا 
االنخفاض أقوى عند الفتيات مقارنة بالفتياف، السيما في 

 .47(2.2المناطؽ القروية )انظر الرسـ 

، في قيمة التعميـ العالي فقداف الثقةيعرب الكثير مف الشباب 
بالنظر إلى معدؿ البطالة المرتفع وعدـ اكتراث المشغميف 

وتختمؼ التصورات بحسب مستوى التعميـ بالشيادات الجامعية. 
ومواد التدريس التي تمنح الشاب حظا أوفر لمحصوؿ عمى 
منصب عمؿ. ويتمثؿ الرأي الذي يسود لدى ىؤالء المشاركيف 

شيادة  أف –ا والسيما لدى الشباب األقؿ حظ –أكثر مف غيرىـ 
التعميـ الثانوي )الباكالوريا( تمثؿ عمى األرجح مستوى التعميـ 

وأشار العديد مف المشاركيف أف المشغميف مف القطاع  "األمثؿ".
الجامعية تعني أف صاحبيا الشاب الخاص ال يعتبروف أف الشيادة 

يستجيب لمتطمبات التشغيؿ. وىذه المبلحظة ىي ذاتيا التي 
نة مف حاممي توصمت إلييا استنتاجات مجموعات النقاش المكو 

؛ حيث أنو يكوف أحيانا ضروري، في رأييـ، عدـ شيادات عاطميف
                                                           

47
الشباب ػ كنز مستياف بقيمتو: نحو أجندة جديدة لمشرؽ األوسط  : "2007 عاـ أنجزت في الدولياسة لمبنؾ توجد ىذه المبلحظة كذلؾ في در   

، الدولي، قسـ التنمية البشرية، منطقة شماؿ إفريقيا والشرؽ األوسط، البنؾ 43372رقـ  ية"، ورقة توجيييا ػ التقدـ، والتحديات واآلفاؽوشماؿ إفريق
 .العاصمةواشنطف 

 معدؿ التمدرس بالمغرب، حسب السف 2.2الرسـ 

 

 .2010-2009، لمغربباحوؿ األسر والشباب  البحث االستقصائي: المصدر

، صػػػغيرةقػػػدمت سػػػيرتي الذاتيػػػة لمػػػدير المػػػوارد البشػػػرية فػػػي مقاولػػػة  « 
فنظػػػر إلػػػي وسػػػألني إذا مػػػا كنػػػت أعػػػرؼ القػػػراءة والكتابػػػة. أجبػػػت أننػػػي 
أحمؿ شػيادة جامعيػة. ورد عمػي أنػو لػيس بحاجػة إلػى حػاممي شػيادات. 

فيػـ يفضػموف  –بشكؿ عاـ، ال تريػد الشػركات تشػغيؿ حػاممي الشػيادات 
 » ذوي مستوى التعميـ الثانوي.

 حاممة شيادة في الحقوؽ، 
 تطواف-جية طنجة

 

لػػف تجػػد أبػػدا شػػاب أو شػػابة مػػف أسػػرة فقيػػرة يػػتكمـ المغػػة الفرنسػػية. فبعػػد  «
لمغػػػة العربيػػػة الحديثػػػة؛ االسػػػتقبلؿ، قػػػررت الحكومػػػة أف تعػػػوض الفرنسػػػية با

انظر إلى النتائج: األغنياء يتحدثوف الفرنسية ألنيػـ يتػرددوف عمػى المػدارس 
الخاصػػة أو مػػدارس البعثػػة الفرنسػػية؛ أمػػا اآلخػػروف فػػبل يتحػػدثوف الفرنسػػية، 
بػػؿ ال يتحػػدثوف حتػػى العربيػػة الفصػػحى. نحػػف ضػػحايا ىػػذه السياسػػة. فمػػف 

 »  د.السيؿ فيـ مف سيكوف عاطبل في ىذه الببل
     

 شاب ػاطم ػٍ انؼًم،   

 دار انشباب، خهت طُدت حطىاٌ   
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مؿ. وقد حصؿ أغمب حاممي الشيادات مف التعميـ اإلفصاح عف حمميـ لشيادات جامعية حتى يكوف حظيـ أوفر لمعثور عمى ع
العالي عمى شيادات في مجاالت غير تطبيقية كاآلداب والفمسفة والعمـو االجتماعية والقانوف، إلخ. وتكوف توقعاتيـ بالنسبة لؤلجر 

 ولممزايا االجتماعية وظروؼ العمؿ أكبر مقارنة بمثيبلتيا لدى خريجي التعميـ غير التعميـ العالي.

يبدو الشباب األقؿ حظا غير راضيف عف جودة التعميـ العمومي ومالءمتو، وىـ مقتنعوف تماما بأف ما ىو متاح ليـ أقؿ مف و 
وىناؾ موضوع يتكرر في المناقشات ويتمثؿ في عدـ قدرة المنظومة التربوية الفرص المتاحة لمشباب الذيف درسوا في التعميـ الخاص. 

، األمر الذي يعتبره المشاركوف واحدا مف بيف األسباب األولى لبطالة الشباب. ويبدو الشباب الذيف عمى توفير الميارات المناسبة
غادروا صفوؼ التربية النظامية قبؿ األواف غير مقتنعيف تماما بقيمة التربية النظامية لمرفع مف إمكانيات التشغيؿ، لكنيـ يرغبوف في 

سبيؿ المثاؿ، بالنسبة لكؿ مف الشباف والشابات الذيف يعمموف منذ سف مبكرة في  اكتساب ميارات مبلئمة. وذلؾ ىو الحاؿ، عمى
القطاع النظامي. ففي رأييـ، ال يصمح التكويف التقميدي )الحصوؿ عمى الباكالوريا( في حد ذاتو لشيء. لكف الشباب العامميف يرغبوف 

مكاناتيـ مف خبلؿ التكويف التقني، عمى سبيؿ  المثاؿ، في قطاعي الفبلحة والسياحة، باعتبارىما القطاعاف المذاف في تعزيز قدراتيـ وا 
ولمعالجة ىذه القضايا، أدخمت وزارة التربية  يقدماف أجورا أفضؿ مقارنة بفرص العمؿ في القطاع غير النظامي بالمناطؽ الحضرية.
يؽ وتكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ، والبناء، الوطنية مجموعة جديدة مف التخصصات التقنية التي تغطي القطاعات الصناعية، والتسو 

 48والفنوف، والسياحة والترفيو.

وردا عمى السؤاؿ وقد أظيرت ماادر أخرى عديدة أف لممشغميف نفس التحفظات إزاء مالءمة التعميـ والتكويف الذي يتمقاه الشباب. 
ت المطموبة؟"، أقمية فقط مف المسؤوليف عف الموارد البشرية "ىؿ يتوفر حاممو الشيادات الذيف اشتغموا في السنة الماضية عمى الكفاءا

 .49بيف أشكاؿ مختمفة مف الكفاءات والشيادات الجامعية والمينية 2.1في المغرب )حوالي الثمث( ردوا باإليجاب. ويميز الجدوؿ 

 طموبة؟ )المغرب(ىؿ يتوفر حاممو الشيادات الذيف تـ تجنيدىـ في السنة الماضية عمى الكفاءات الم 1.2الجدوؿ 

 المعارؼ السموكية )%( الميارات الفنية )%( 

 28 33 خريجي الجامعات

 25 36 خريجي المدارس المينية

 .2011. أبريؿ SFIو BID،38المصدر: "التربية مف أجؿ التشغيؿ: تحقيؽ إمكانات الشباب في العالـ العربي": الصفحة 

 

المشغموف لممعارؼ أو "المعارؼ السموكية" كالقدرة عمى التواصؿ بشكؿ واضح، وروح االبتكار تبرز ىذه البيانات األىمية التي يولييا 
لدى الفرد، وكفاءات الريادة وحؿ المنازعات، والقدرة عمى النقد، والميارات الضرورية لمتفاعؿ مع اآلخريف بشكؿ ناجح داخؿ الوسط 

الشباب بيذه الثغرات التي توجد في التربية النظامية التي يتمقونيا، ويرغبوف الميني. وكما يتردد ذلؾ كثيرا في مجموعات النقاش، يقر 
في سدىا باستكماؿ تعميميـ النظامي مف خبلؿ تعميـ غير نظامي حتى يتسنى ليـ اكتساب الميارات التقنية والمعارؼ السموكية )عمى 

ميما مف الشباب في  اً تصاؿ(. وييـ ىذا الوضع بشكؿ خاص جزءسبيؿ المثاؿ، تعمـ المغة الفرنسية أو المغة اإلنجميزية أو تقنيات اال
 عبلوة عمىالعالـ العربي بكاممو، شباب يحمموف شيادات في العمـو اإلنسانية واالجتماعية والتربوية )مقارنة بالطب، أو عمـو اليندسة( 

 لميارات المينية.إلى ااالفتقار 
                                                           

48
 ٜٓ٘ب ٓشاًض خبطخ. 1ٓشًضا ُِز٣ٌٖٞ ٖٓ ٛزا اُ٘ٞع ك٢ ٓخزِق أسعبء اُجِذ،  03صٔخ   

49
، الصفحة 2011البنؾ الدولي، التربية مف أجؿ التشغيؿ: استغبلؿ طاقات الشباب العربي، شركة التمويؿ الدولية والبنؾ اإلسبلمي لمتنمية، أبريؿ   

38. 
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 لميارات الحياتية والكفاءات المتقاطعةمف أجؿ تشكيمة أوسع مف الميارات: ا 2.2اإلطار 

 الميارات الحياتية المتقاطعة
ة إلى طيؼ أوسع مف الواضح أف الشباب الذي يصؿ إلى سوؽ العمؿ، وحتى المواطنيف بشكؿ عاـ، ال يحتاجوف إال لكفاءات معينة تخص منصبا محددا، بؿ ىـ بحاج

تتخذ ىذه الكفاءات "المتقاطعة" أشكاال مختمفة. وتسمى الفئة األىـ منيا "الميارات الحياتية" )بالمغة اإلنجميزية مف الكفاءات لتكميؿ ودعـ الميارات التقنية. ويمكف أف 
تدبير ( الميارات المشاعرية )1)"اليؼ سكيمز"(، كما تسمى كذلؾ أحيانا "بالمعارؼ السموكية" )مقارنة بػ"الدراية"(. ومف الميـ التمييز بيف ثبلثة أشكاؿ مف الميارات: 

( الميارات المعرفية )اتخاذ القرار وحؿ النزاعات، والقدرة عمى النقد، ووضع أىداؼ وأولويات، والقدرة عمى التحميؿ وتنظيـ 2المشاعر والتوتر، وكذا التحكـ في النفس(؛ )
لتفاوض، والتعاوف، والريادة، وتدبير النزاعات، والميارات الخاصة ( باإلضافة إلى الميارات االجتماعية أو التفاعمية )بما في ذلؾ االتصاؿ، وا3المعمومات المعقدة(؛ )

 رات الرقمية أو المغوية.بالوسط الميني(. ويمكف اعتبار الميارات األخرى ميارات مستعرضة نظرا إلمكانية نقميا بيف أنواع المناصب المختمفة، السيما منيا الميا

 أىمية الميارات المستعرضة في الحياة
مى عبلقات بناءة مع يقيـ المشغموف األشخاص العامميف لدييـ عمى أساس قدرتيـ )عمى سبيؿ المثاؿ( عمى عدـ تضييع الوقت، والتفكير بطريقة مبتكرة، والحفاظ ع

ىذه الميارات التي تؤثر كذلؾ عمى جوانب الزمبلء، والتعبير عف أنفسيـ بمغتيـ األـ بؿ وكذلؾ باستعماؿ لغات أخرى. ويشعر العامموف أنفسيـ بثقة وبقوة أكبر بفضؿ 
، يتطمب عالـ المقاوالت أخرى مف حياتيـ الشخصية، واالجتماعية والمدنية )التقميؿ، عمى سبيؿ المثاؿ، مف السموكيات المحفوفة بالمخاطر الجسيمة(. ومف جية أخرى

تعتبر الكفاءات المستعرضة بطبيعتيا سيمة التكييؼ سواء تعمؽ األمر بالمشغميف أو بحاجات كذلؾ مزايا أخرى مف قبيؿ االستقبللية والقدرة عمى توقع النزاعات وحميا. و 
 التفكير. موضوعالتفكير أكثر قيمة مف تعمـ  طريقةالمتعمميف، ومف ثـ قابمة لمتحويؿ بيف الميف والقطاعات. وبالنسبة لممدى البعيد، يكوف تعمـ 

 تداعيات أىمية ىذه الميارات
ت بالفعؿ(، عمى التعميـ التقميدي والتكويف الميني، في المغرب وفي أماكف أخرى، عمى الميارات التقنية التي يمكف أف تصبح متقادمة )وال ربما قد تقادمتركز برامج 

بشكؿ خاص، سيمة االستخداـ حساب ميارات الحياة المستعرضة. في حيف تبيف البراىيف أف ىذه الميارات ال تفضي إلى آفاؽ تشغيؿ ودخؿ أفضؿ فحسب، بؿ إنيا، و 
لتي تمقف بيا ومحيطيا. كذلؾ. وتكتسب ىذه الميارات بشكؿ أفضؿ مف خبلؿ التكويف التشاركي/الممارسة، بما لذلؾ مف آثار عمى مضموف البرامج، وكذا عمى المناىج ا

 تيدافيا والمناىج المفضمة الكتسابيا.لحسف الحظ، ىناؾ تجربة ثرية متوفرة عمى المستوى العالمي في مجاؿ الميارات التي ينبغي اس

 المصادر: 
 .2010التحاد األوربي، الميارات الجديدة لممناصب الجديدة: التحرؾ اآلف؛ تقرير الخبراء حوؿ الكفاءات الجديدة لممناصب الجديدة، أعدتو المفوضية األوربية، ا

طوـ اب. آندرو ىاف، سوزاف النسبري، و الدروس والتحديات. تقرير تركيبي لنظاـ نموذجي لقياس النتائج في إطار شبكة المشاريع الموجية لمشب :بيدؼ اكتساب الميارات الحياتيةقياس نتائج مشاريع مساعدات الشباب 
 .2006 /سبتمبرشتنبر 6ليفيت، مركز الشباب والمجموعات، مدرسة "ىيمر"، السياسة االجتماعية والتدبير، جامعة "برانديز"، 

   

(. حيث يزداد عدد الشباب 3.2 الشكؿ)انظر  لشباب الحاجة إلى تقديـ المزيد مف دورات التدريب التقني أو التأىيميويردد أغمب ا
فقط مف الشباب الذكور المذيف تابعوا  %1,3في طور التكويف والرغبة في الحصوؿ عميو مع ازدياد مستوى التعميـ. عمى سبيؿ المثاؿ، 

مف الشباب المأجوريف المذيف تابعوا تعميما ثانويا أو ما بعد الثانوي. ومرة  %29ورة تكوينية تقنية، مقابؿ التعميـ االبتدائي استفادوا مف د
مف الشباب الذكور المذيف ترددوا عمى التعميـ االبتدائي بالحاجة إلى مزيد مف التكويف في حيف ترتفع ىذه النسبة  %36أخرى، يشعر 

راغب في ية أعمى. ويسجؿ أعمى مستوى مف "العجز في التكويف" )أي عدد الشباب اللدى الشباب ذوي مستويات دراس %50إلى 
ني دوف التمكف مف ذلؾ( لدى الشباب األقؿ تعمما. وتجدر اإلشارة إلى أف النساء استفدف مف التكويف الميني االستفادة مف التكويف التق

تدريبية في مجاؿ الطرز التقميدي، وصنع الحمويات، والطبخ، بأعداد أكبر مقارنة بالرجاؿ. وتحضر الشابات بشكؿ عاـ دورات 
 والخياطة، وتربية األطفاؿ، إلخ. في حيف يتـ تكويف الشباب مف الذكور لمقياـ باإلصبلحات الميكانيكية والكيربائية، والسباكة، ومعالجة

 الجمد، إلخ.

معدؿ التمدرس بالمغرب، حسب السف  0.2 الشكؿ  
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 .2010-2009، لمغربباحوؿ األسر والشباب  االستقصائيالبحث : المصدر

 

يسود الشعور بأف النظاـ التربوي ال يعد بشكؿ جيد لسوؽ العمؿ حتى لدى الشباب المذيف يترددوف عمى دور الشباب أو يستفيدوف 
. وقد اشتكى الشباب المتواجد في دور الشباب وفي جمعيات الشباب، عمى سبيؿ المثاؿ، مف عدـ مواءمة مف برامج التكويف التقني

المضموف النظري لمبرامج المخصصة ليـ، والسيما استحالة تعمـ المغات األجنبية )وخاصة الفرنسية(، مما يمثؿ عائقا ميما بالنسبة ليـ 
حظا. وقد أفاد طمبة المؤسسات التي يمثؿ التعمـ فييا مكونا رئيسيا في البرنامج )التدرج في سوؽ الشغؿ مقارنة بشباف األوساط األكثر 

الميني( أف مدارسيـ غالبا ما تكوف غير قادرة عمى اقتراح ما يكفي مف الدورات التكوينية لكؿ الطمبة. وىكذا، يكوف عمى الطمبة أف 
غمب الحاالت مف الحصوؿ عمييا. وىو ما يمثؿ إكراىا ليس فحسب بالنسبة يبحثوا عف الدورات التكوينية بأنفسيـ، دوف التمكف في أ

لمطمبة المذيف يغادروف المؤسسات التعميمية دوف معارؼ عممية أو أي تجربة، ولكف كذلؾ بالنسبة لممؤسسات التي تبقى عبلقاتيا بسوؽ 
ف كانت بدوف أجر، تتوقؼ عمى العمؿ محدودة. ويسود لدى أغمب الشباب االقتناع بأف إمكانية اكتساب تجربة  مينية ذات قيمة، وا 

 وضع األسرة وشبكتيا االجتماعية.

. ويرغبوف، بشكؿ أدؽ، في توفر مكونيف مؤىميف مكونيف بجودة أفضؿ كما أبرز المشاركوف في مجموعات النقاش ضرورة توفير
شباب. كما يطمحوف في مزيد مف التوجيو بشكؿ أفضؿ قادريف عمى نقؿ معارؼ ومؤىبلت دقيقة، وقادريف عمى التواصؿ مع ال

االستفادة مف المشورة، ليس فحسب لمعالجة الميارات الحيوية، ولكف كذلؾ المسائؿ الشخصية  –والمساعدة مف طرؼ المدارس 
ووجو ؛ اليدر المدرسيوالمشاكؿ االجتماعية المعقدة. وقد اقترح الشباب، عمى سبيؿ المثاؿ، أف تولى العناية البلزمة لمشكمة 

المشاركوف نداء لممسؤوليف حتى يعدوا حموال لمطمبة المذيف ال يرغبوف في التوقؼ عف الدراسة والذيف ال يستطيعوف مواصمتيا ألسباب 
 أسرية قاىرة، أو ألسباب أخرى خارجة عف إرادتيـ.

عماؿ ماادر أخرى لمتعمـ كاإلنترنت، ويشير المشاركوف في أغمب األحياف إلى أنو يمكف تدارؾ نواقص النظاـ التربوي النظامي باست
التي مف شأنيا أف تزيد مف قابميتيـ لمتشغيؿ ووصوليـ لممعمومات والدروس الخاواية، ودروس المغات، ودورات التكويف التقني، 

وف في مركز لمتكويف عمى الطبخ وتكنولوجيات المعمومات في مدينة تطواف الخاصة بفرص العمؿ. عمى سبيؿ المثاؿ، ركز المتعمم
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عمى قيمة التكويف الذي تمقوه، حيث يعتبروف ذلؾ التكويف مواتيا إلمكانية تشغيميـ في المستقبؿ. كما أشار المشاركوف كذلؾ إلى أف 
 شروع في مزاولة  نشاط مقاوالتي في المستقبؿ. تتبع دروس تساعدىـ عمى االستعداد لمحياة المينية أمر يحفزىـ أكثر عمى ال

وحتى الشباب الذي ال يؤمف بضرورة تتبع مراحؿ متقدمة مف التعميـ، فقد طمب بأف تتاح لو مؤىالت ممموسة بدرجة أكبر كالمغات 
اب. كما الحظ التي مف شأنيا أف تزيد بشكؿ مباشر مف فرص تشغيؿ ىؤالء الشب –وتكنولوجيات المعمومات والمعارؼ التقنية 

وعمى غرار التربية النظامية، يجد الشباب األقؿ حظا الشباب، في أغمب الحاالت، إلى أف اكتساب ىذه الكفاءات أمر مكمؼ. 
صعوبات أكبر في اكتساب ميارات التربية غير النظامية. وعمى أساس مبلحظات مجموعات الشباب مف المناطؽ القروية، 

غير النظامي، بؿ حتى الطمبة في المدارس المينية، فإف الكمفة المباشرة وغير المباشرة ككمفة التكويف ومبلحظات العامميف في القطاع 
والتكاليؼ المرتبطة باألنشطة تعرقؿ التعمـ خارج المدرسة، باإلضافة إلى الصعوبات المرتبطة بمشاكؿ النقؿ والعزلة الجغرافية. ويشير 

يبدأ في العمؿ في وقت مبكر وبالوقت الكامؿ، إلى الفقر كسبب رئيسي لعدـ االستفادة مف  الشباب الذي يتوقؼ عف التمدرس، أو الذي
اإلمكانيات التي تتيحيا دورات التكويف الميني. ونظرا لعدـ تمكف أسرىـ مف مساعدتيـ خبلؿ فترة الدراسة، تصبح الكمفة المادية وتمؾ 

يرا في وجو الشباب الذي يرغب في بدأ التكويف أو مواصمتو قصد تطوير المرتبطة بفرصة االستفادة مف التكويف الميني عائقا كب
 كفاءاتو.

عمى تنفيذ وتعزيز وحدات  الوطنية وبشكؿ واضح، اقترح الشباب المشارؾ في العديد مف مجموعات النقاش أف تشجع وزارة التربية
ات طابع عممي أكثر منو نظري، لمساعدة الشباب عمى ويتمثؿ االقتراح الرئيسي في أف تكوف التربية والتكويف ذالتكويف التقني. 

مثبل تحضير أنفسيـ بشكؿ أفضؿ لسوؽ الشغؿ. وقد أشار بعض المشاركيف إلى أنو ال بد مف إعداد الطمبة الممتحقيف بالمؤسسات )
مف القطاع غير النظامي ( حتى يعاد إدماجيـ مف جديد في المجتمع عف طريؽ التكويف الميني. وأخيرا، أكد المشاركوف دار األطفاؿ

 عمى ضرورة تقديـ مساعدة مالية لتغطية كمفة التكويف اإلضافي لفائدة الشباب الميتميف بيذا التكويف.

لعديد وقد أبرز تحميؿ النتائج النوعية المتصمة بالعبلقة الموجودة بيف التربية والشغؿ، وكذا العوامؿ الكامنة والمؤثرة عمى ىذه العبلقة، ا
 (.4.2نات الرئيسية بشأف العراقيؿ المتواجدة عمى مختمؼ مستويات التربية والتشغيؿ )انظر الشكؿ مف المعاي
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 العراقيؿ التي يواجييا الشباب المغربي األقؿ حظا في مجاؿ التشغيؿ 4.2الشكؿ 

 

 التقرير القائموف عمى إعدادالمصدر: 

 

 الواوؿ لممعمومات والتوجيو في سوؽ الشغؿ 4.2

اشتكى ناؼ الشباب المشارؾ تقريبا في مجموعات 
النقاش مف غياب المعمومات المتاحة لمعمـو وتمؾ الخااة 
بالتوجيو العاـ لمقياـ باختيارات حاسمة في مجاؿ التكويف 

وتمؾ ىي الحاؿ، عمى سبيؿ المثاؿ، والحياة المينية. 
بالنسبة لمعديد مف الشباب المتعمـ العاطؿ، الذي أعمف أنو 
يحمؿ شيادات ال تتواءـ والمناصب المتاحة في السوؽ. وىو 
األمر الذي ينطبؽ كذلؾ عمى العامميف في القطاع غير 
المييكؿ، والذيف أعمنوا أنيـ اختاروا التكويف الذي مكنيـ مف 

ى شيادتيـ األولى بناء عمى نصائح مف الحصوؿ عم
أصدقائيـ، كما ىو الشأف بالنسبة لمطمبة الذيف يستفيدوف 
حاليا مف التكويف في مدارس التكويف الميني، والشابات 

 المواتي تترددف عمى النوادي النسوية.

معدة لمطالبات القادمات مف المناطؽ  وتجدر اإلشارة إلى وضع الطالبات القاطنات بدور الطالبة، التي ىي بمثابة مدارس داخمية
القروية. وتنحدر أغمب ىاتو الطالبات مف أسر غير متعممة مف المجتمعات القروية؛ وبفضؿ دار الطالبة، يمكنيف متابعة دراستيف 

ينبغػػي أف يكػػوف لمشػػػباب ىػػدؼ فػػػي الحيػػاة وأف يبػػذؿ جيػػػدا لمنجػػاح. إننػػػي  « 
متعممػػة طباخػػة. فػػػي البدايػػة، أردت أف أتعمػػػـ الطػػبخ، لكػػف تػػػـ إعػػادة تػػػوجييي 

نظػػػػيـ ىنػػػػا دوف المسػػػػتوى المطمػػػػوب. لكننػػػػي نحػػػػو تحضػػػػير الحمويػػػػات. إف الت
يجػاد عمػؿ ألنػو بػدوف شػيادة، سػيكوف  سأعمؿ عمى الحصػوؿ عمػى الشػيادة وا 
ذلػػػؾ صػػػعبا إلػػػى حػػػد بعيػػػد. فاألغنيػػػاء تتػػػاح ليػػػـ فػػػرص أكبػػػر لبلسػػػتفادة مػػػف 
دروس الػػدعـ، كمػػا يمكػػنيـ السػػفر والتػػردد عمػػى المكتبػػة واسػػتعماؿ اإلنترنػػت. 

 »حظوظنا إليجاد العمؿ حظوظ أقؿ. وذلؾ غير متوفر لنا، كما أف

   شابت ػاطهت حايهت نشهادة انباكانىريا

 حطىاٌ-دار انشباب، خهت طُدت

 

 

 ستكماؿ  لت بية  ألساسية  
  لع  قيؿ  لجغ  فية 
     لفق  ًتكمفة  لتم 
  لضغ   ألس   في ما يخ  تم     لفتيا  

 الواوؿ إلى مستوى الباكالوريا
 كمفة المواـز المدرسية وتكاليؼ مدرسية أخرى 
  الضرورية لمحصوؿ عمى نتائج  الخصوصيةكمفة الدروس

 جيدة
  نقص المعمومات حوؿ أفضؿ الفروع بالنسبة لممناصب 
  اليشاشة المرتبطة بالسموكيات المحفوفة بالخطر )كاستيبلؾ

 (المخدرات، واألفعاؿ اإلجرامية
 

 القابمية لمتشغيؿ

  دريبتال دوراتغياب الواسطة لمحصوؿ عمى 
 ضعؼ قيمة بعض الشيادات الجامعية 
 التحرش الجنسي 
  االستسبلـ لميأس واستعماؿ المخدرات وممارسة

 الدعارة
  ة الضرورية الكتساب يصكمفة الدروس الخصو

الميارات األساسية )تكنولوجيات المعمومات 
 واالتصاؿ، المغة الفرنسية(

 لى فرص عمؿ جيدةإ الولوج
 إلى الواسطة مف األسرة أو العبلقات  الحاجة

 االجتماعية
  المشغميف لممرشحيف المتخرجيف مف تفضيؿ

 المؤسسات الخاصة
  ضعؼ التجربة 
 ضعؼ المؤىبلت المغوية، السيما المغات األجنبية 
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وجيييف توجييا الثانوية وتحقيؽ نجاح اجتماعي باىر. وبالرغـ مف ذلؾ، أعمنت الشابات مف دور الطالبة أف عائبلتيف ليست مؤىمة لت
صحيحا في اختياراتيف الحاسمة لحياتيف المينية أو في مجاؿ التكويف بعد إنياء الدراسة الثانوية، وركزف عمى الحاجة إلى توجيو يتسـ 

 الشباب والمرافؽ التربوية األخرى. مراكزبالكفاءة. وعامة ما يندر توفر معمومات مينية موثوؽ بيا في 

تبقى األسرة المادر األساسي الذي 
يوجو الناح والمشورة لمشباب بشأف 
مستقبميـ الميني؛ وبالتالي فإف جودة 
الناائح تختمؼ باختالؼ الوسط العائمي 

وبغض النظر عف الذي ينتموف إليو. 
حاجتيـ إلى التوجيو الميني والتربوي، 
عبر الشباب المشاركوف في العديد مف 

اجتيـ إلى مجموعات النقاش عف ح
التوجيو والتأطير. كما عبروا عف ضرورة 
تشجيعيـ وجعميـ يشعروف بالثقة في 
أنفسيـ لكي يصبحوا أفرادا صالحيف، وأف 
يعيشوا حياة قائمة عمى اختيارات موفقة 
وقيـ متناسقة. وتعتبر األسرة المكاف 

ممو البحث أشار غير ما مرة إلى أف التجربة الخاصة الطبيعي الذي يجد فيو الشباب ىذا النوع مف الدعـ، إال أف الشباب الذي ش
ليست   ألعضاء األسرة أبعد ما تكوف عف السياؽ الحديث الذي يطبع سوؽ العمؿ والنظاـ التربوي، بحيث يعتبروف أف تجربة األسرة

 مناسبة وال بناءة بالنسبة لمجيؿ الحالي مف الشباب.

. التشغيؿفي  قابميتيـحتى يحافظوا عمى شباب حرياوف "عمى عدـ إثارة المشاكؿ" ومف خالؿ المناقشات، ترددت فكرة مفادىا أف ال
نيائو وتحفيز أنفسيـ في البحث عف العمؿ، والمحافظة عمى الثقة في النفس واألمؿ في  كما يحرص الشباب عمى مواصمة تعميميـ وا 

ؿ والمعرض لمسموكيات المحفوفة بالمخاطر. وأشار المستقبؿ. حيث أف كؿ ىذه العوامؿ تساىـ في حماية الشباب الباحث عف الشغ
الشباب المشاركوف في مجموعات النقاش إلى مدى احتماؿ تعرضيـ لبعض المخاطر )االغتصاب، الدعارة، السرقة، االعتداءات، 

وشـ المصاؽ التيريب، ومخالفات بسيطة أخرى( واستيبلؾ المخدرات )"القرقوبي"، "المعجوف"، وتدخيف الحشيش، والماريجوانا، 
ف كاف ذلؾ بدرجة أقؿ. إف ىذا النوع مف السموؾ يعرقؿ بشكؿ  والمحاليؿ، إلخ( وشرب الكحوؿ، وممارسة العنؼ داخؿ المنزؿ أحيانا، وا 

كبير االنتقاؿ إلى الحياة النشطة. وىنا يجب التذكير بأف التعرض لمسموكيات المحفوفة بالمخاطر في سف مبكرة يعتبر في اآلف نفسو 
ونتيجة لمبطالة، كما يعتبر عامبل لعدـ اندماج الشباب في سوؽ الشغؿ. وحسب تقرير نشرتو مؤخرا وزارة الصحة في المممكة سببا 

مف الشباب المغاربة سبؽ وأف تناولوا مخدر "القرقوبي". وال داعي لمتذكير باالنتشار الواسع الذي  %45إلى  %40، فمف 50المغربية
يعرفو ىذا المخدر لدى الشباب في جميع أنحاء البمد، وخاصة في أحياء الدار البيضاء الفقيرة. ففي مدينة الدار البيضاء، عمى سبيؿ 

                                                           
50

 .2007الرباط،  ،لشبابالدراسة الوطنية متعددة المؤشرات وصحة ا  

 الشباب المغربي المحفوفة بالمخاطر التي تيدد السموكيات 2.2 النص المؤطر
مغربي معرض لثبلث آفات رئيسية والرياضة أف الشباب ال د البحث الذي قامت بو وزارة الشبابيفي
 : التدخيف والكحوؿ والمخدرات.ىي

أف المخدرات حاضرة في كؿ األوساط االجتماعية  2011وتبيف نتائج ىذا البحث الذي أنجز سنة 
في االرتفاع. وكما ىو األمر بالنسبة  ستيبلؾ الحشيش عمى شكؿ لفافات آخذاالقتصادية، وأف او 

تناوليا أو التقميص ىذه المواد، إال أنيـ ال يتجنبوف  لمتدخيف، يقر الشباب أنيـ عمى وعي بخطورة
مف استيبلكيا. كما يشير أغمب الشباب الذيف شمميـ البحث أنيـ يعرفوف شخصا في محيطيـ 

 ذىب ضحية لممخدرات.
وتنظـ مديرية الشباب والطفولة وشؤوف المرأة في وزارة الشبيبة والرياضة قوافؿ لمتوعية سواء في 
المجاؿ الحضري أو في المجاؿ القروي مف أجؿ الوصوؿ إلى أكبر عدد ممكف مف الشباب عبر 

 الببلد.

 .2011والرياضة، المغرب،  كتاب الشباب، وزارة الشباب المصدر:
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، جرائميـ تحت تأثير مخدر 2010-2009ة المعتقميف في سجف عكاشة، ما بيف مف القاصريف المغارب %80المثاؿ، "اقترؼ زىاء 
 . 51ليذا الخطر القرقوبي" حسب معمومات جمعية عادؿ الوريؼ التي تقـو بحمبلت توعوية في ىذا المجاؿ لدى الشباب المعرض

 أنظمة الوساطة في سوؽ العمؿ والشبكات االجتماعية
عتنا بالمجموعات الشبابية المستيدفة، اعتبر معظـ المشاركيف أف العالقات والدعائـ المالئمة المناقشات التي جم جميعتقريبا في 
كما يعتبروف أف ىذه العبلقات وىذه التزكيات ال . أكثر مف الشيادات التعميـ النظامي لمحاوؿ عمى مناب شغؿ الئؽ تبقى ميمة

ي المؤسسات العمومية، بؿ إنيا تقتصر عمى الشبكات االجتماعية يمكف الحصوؿ عمييا بفضؿ الشواىد التعميمية المحصؿ عمييا ف
. وفي السياؽ نفسو، دارت مناقشات مكثفة بيف لمشابالتي ترتكز بدورىا عمى أصؿ العائمة وعمى الوضع االجتماعي واالقتصادي 

لمحصوؿ عمى عمؿ يضمف العيش الكريـ، وغالبا ما  أساسياحوؿ معرفة ما إذا كاف التعميـ وحده  المشاركيف في مجموعات النقاش
 .الرأييختمفوف في كانوا 

الطبقة وكاف الرأي السائد لدى المشاركيف في مجموعات النقاش ىو أف 
االجتماعية وقوة العالقات أكثر أىمية مف شيادات التعميـ الرسمية 

، ذلؾ أف المشاركيف اعتبروا أف مف لديو عبلقات لمحاوؿ عمى عمؿ
ف لـ يكف لديو  وموارد مالية بإمكانو العثور عمى وظيفة بسيولة، وا 

 المستوى التعميمي والكفاءات الضرورية لذلؾ.

القطاع السياحي الخاص، إال أنيـ  المتاحة فيعمى عمـ بفرص الشغؿ  انو كاففي طنجة، عمى سبيؿ المثاؿ، صرح المشاركوف بأنيـ 
لعبلقات الضرورية التي تمكنيـ مف الحصوؿ عمى تمؾ الوظائؼ. وىذه القناعة الراسخة عند الشباب قد تكوف مجرد كانوا يفتقروف إلى ا

فكرة سائدة تشير إلى عدـ استقرار الشباب لمواصمة دراستيـ وكذا عدـ 
ات االجتماعية، وانطبلقا تحمؿ عناء البحث عف عمؿ خارج دوائر العبلق

مف اقتناعيـ التاـ بأف الجدارة واالستحقاؽ ال يكفياف لوحدىما، وأف شبكة 
العبلقات ال يمكف االستغناء عنيا. وغالبا ما تكوف الرشوة ضرورية لمعثور 
عمى منصب عمؿ، حيث صرح المشاركوف أف تقديـ اليدايا أو دفع النقود 

ـ العبلقات العائمية، سواء في القطاع تحت الطاولة ممارسات قد تقـو مقا
 العاـ أو الخاص، مشكمة بذلؾ عائقا أماـ األسر األقؿ حظا.

حيث أجاب معظـ المشاركيف الذيف سئموا عف كيفية بحثيـ عف العمؿ كالتالي "أطمب  الخالاات:ىذه  البيانات الكميةوتؤكد 
بة النساء الشابات المواتي يطمبف مساعدة األصدقاء أو األسرة أقؿ مف (. والمبلحظ أف نس2.2)الجدوؿ  مساعدة األادقاء أو األسرة"

نسبة الرجاؿ، مما يدؿ عمى أف الشبكة االجتماعية النسوية أقؿ أىمية مف شبكات الرجاؿ. ومف الممفت لمنظر أف الشباب مف الرجاؿ 
 إلى الطرؽ الرسمية لمبحث عف فرص عمؿ. قميبلوالنساء عمى حد سواء ال يمجؤوف إال 
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اشة. دراسات في يشالمشكمة المخدرات لدى الشباب في وضعية وية لمتعريؼ بعادؿ الوريؼ، منظمة غير حكومية مغربية تنظـ حمبلت توع  
 www.magharebia.maالمدارس والسجوف حوؿ العبلقة بيف المخدرات، والجريمة واإلرىاب. 

العائمػػػة والعبلقػػػات االجتماعيػػػة والمػػػاؿ ميمػػػة لشػػػراء ىػػػدايا   «
 »وتقديميا لمشخص الذي سيساعدؾ.

      

  ايزأة شابت يٍ انذار انبيضاء     

 

 

ليست كافيػة. المطمػوب ىػو التخصػص الشيادات الجامعية  «
ال فسيسػػػػتحيؿ العثػػػػور  والخبػػػػرة، كمػػػػا أف التزكيػػػػة ضػػػػرورية؛ وا 

   .»عمى فرصة عمؿ
  امرأة شابة تعمؿ في النجارة 

 دار المواطف، الدار البيضاء

      

 

http://www.magharebia.ma/
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 كيفية بحث الشباب عف العمؿ  2.2الجدوؿ 
 )نسبة الشباب المشغميف حاليا(

 انزخال 

(%) 

 انُساء

(%) 

 انزخال+انُساء

(%) 

 1.0 0.0 1.2 التسجيؿ في وكالة تشغيؿ خاصة

 1.0 0.0 1.2 التسجيؿ في مباراة وطنية

 28.0 25.0 28.6 عيف المكاف البحث في

 1.0 0.0 1.2 في الجرائد مبوبة نشر إعبلنات

 3.0 6.3 2.4 الرد عمى اإلعبلنات المنشورة في الجرائد

 58.0 37.5 61.9 المجوء إلى مساعدة األقارب

 36.0 50.0 33.3 االتصاؿ المباشر بالمشغؿ

 9.0 6.3 9.5 االتصاؿ المباشر بالمقاوؿ

 10.0 12.5 9.5 لمياوميفتشغيؿ ااالنتظار في األماكف المخصصة ل

 0.0 0.0 0.0 البريد اإللكترونياإلنترنت/ عف طريؽ إرساؿ الطمب

 6.0 12.5 4.8 تعمى اإلنترن بالتوظيؼ السيرة الذاتية عمى موقع خاصإيداع 

التسجيؿ في أحد مكاتب الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيؿ 
 والكفاءات

1.2 0.0 1.0 

 2101-2114، االستقصائي حوؿ األسر والشباب في المغربالبنؾ الدولي، البحث المصدر:
 

 

 آراء الشباب حوؿ سياسة التشغيؿ
أنو يتعيف عمى الدولة أف تمعب دورا ىاما في خمؽ ال يزاؿ الشباب يعتبروف 

ف لـ يتعمؽ األمر بالضرورة بمناصب الشغؿ في القطاع فرص الشغؿ ، حتى وا 
الحكومة تشجيع االستثمارات في القطاع العاـ. ويرى العديد مف الشباب أف عمى 

الخاص، وتحسيف جودة فرص العمؿ التي يتيحيا ىذا القطاع مع السير عمى 
. كما أف ىناؾ إجماع لدى الشباب بأف لحقوؽ األساسية لمعامميفحماية ا

عطاء األولوية  الحكومة ممزمة بتخصيص المزيد مف الموارد لمعالجة مشاكميـ وا 
لمتشغيؿ والدعـ المالي. كما أسند دور لمسمطات المحمية، كالجماعات عمى سبيؿ 

 باب العالـ القروي.المثاؿ، لحؿ مشكمة البطالة في صفوؼ الشباب،  بما في ذلؾ ش

بؿ وبالرغـ مف ذلؾ، تعتبر أقمية فقط مف المشاركيف في مجموعات النقاش أف الحؿ يكمف في إنشاء فرص عمؿ في القطاع العاـ. 
عمى العكس مف ذلؾ، يرى العديد مف الشباب أف الطريؽ إلى تقميص البطالة يكمف في تشجيع خمؽ المناصب في القطاع الخاص 

التي خرجت بيا دراسة  الخبلصاتالمستقؿ )كإنشاء الشركات المتناىية الصغر(. وتتطابؽ ىذه المبلحظة مع وفي إطار العمؿ 

وف ال يقبمػوف أي عػرض عمػؿ. العاطموف المتعممػ  «
إنيػػػػـ يريػػػػدوف مناصػػػػب ميمػػػػة. أمػػػػا اآلخػػػػروف فيػػػػـ 

   »مستعدوف لقبوؿ أي عرض

 

 شابت، انًزكش انفالحي، طُدت.
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 %29مف المغاربة الشباب المستجوبيف يفضموف العمؿ المستقؿ، ويفضؿ  %39، التي أشارت إلى أف 2010صمتؾ/كالوب لعاـ 
مف الشباب المغاربة الذيف شاركوا في  %87أخرى، أشار  العمؿ في القطاع الخاص. ومف جية %21مناصب القطاع العاـ، و

. وتتعارض ىذه المعاينة مع 52الدراسة أنو لو وجدوا أنفسيـ عاطميف لمدة ستة أشير أو أكثر، لما ترددوا في إنشاء مقاولتيـ الخاصة
األوسط، حيث يبقى الحؿ لمشكمة البطالة الدراسات المنجزة حوؿ الشباب في العديد مف الدوؿ األخرى في منطقة شماؿ إفريقيا والشرؽ 

كامنا في مناصب الوظيفة العمومية. وقد يفسر ذلؾ بشكؿ كامؿ بابتعاد المغرب منذ ثبلث عقود تقريبا عف التشغيؿ في الوظيفة 
، والتي 1983العمومية. حيث مثمت فرص العمؿ في القطاع الخاص أحد أعمدة سياسات التقويـ الييكمي التي نفذت في المغرب في 

. وتجدر 53رأت أنو عمى القطاع الخاص أف يعوض القطاع العاـ في إتاحة فرص العمؿ، ومنح األولوية بشكؿ خاص لمشباب المؤىؿ
 ستوى التعمـ المنخفض مقارنة بخرجياإلشارة إلى أف إنشاء المقاولة أو مشروع صغير اختيار يسود لدى المشاركيف مف ذوي م

 .الجامعات

قاائي حوؿ األسر والشباب بالمغرب، فإف االىتماـ بالمنااب في القطاع العاـ أكبر مما توحي بو المعمومات وحسب البحث االست
( إلى أنيـ يفضموف العمؿ في %85(. وبالرغـ مف ذلؾ، لـ يشر أغمبية الباحثيف عف الشغؿ )حوالي 5.2)انظر الرسـ السالفة 

شباب الذيف تابعوا دراستيـ في السمؾ الثالث أو أكثر، يفضموف العمؿ في الوظيفة الوظيفة العمومية. لكف أغمب الرجاؿ والنساء مف ال
 العمومية.

 ؟بيف األوضاع الثالث: ما ىو الوضع الميني الذي تفضمونو مف نساء عمى السؤاؿالرجاؿ و الأجوبة الشباب مف  5.2الرسـ 
 ئوية()بالنسبة الم

 

 

 

 

 

 2101-2114، المغرببالبنؾ الدولي، البحث االستقصائي حوؿ األسر والشباب المصدر:

 

ويعتقد الشباب أنو ينبغي تعزيز إمكانيات الشباب المقاوليف مف خالؿ االستفادة مف القروض والتكويف، مع التركيز بشكؿ خاص 
وقد أوصى المشاركوف في مجموعات النقاش بتقديـ عمى الشباب األقؿ تعميما والذيف يشتغموف حاليا في القطاع غير المييكؿ. 

لية عمى سبيؿ المثاؿ، لمشباب الذيف يرغبوف في إنشاء مشاريع مدرة لمدخؿ. كما أعربوا عف اقتناعيـ المساعدة بدرجة أكبر، مساعدة ما
                                                           

52
(، ًبُٞة، ئٌٗٞسثششٖ، ٝاش٘طٖ، د٣غ٢، 2010، ٓإشش ع٤الر٤ي : أطٞاد اُشجبة اُؼشة )٣٘ب٣ش 2010ًبُٞة، ئٌٗٞسثششٖ، ٝع٤الر٤ي،   

 rigin.onstreammedia.com/origin/gallupinc/media/poll/pdf, Silatech.Rapport-http://sasٝع٤الر٤ي، اُذٝؽخ، هطش، 
2010.Nov.pdf (29  االؽالع 2010(. ٓإشش ع٤الر٤ي : أطٞاد اُشجبة اُؼشة )٣٘ب٣ش 2011ٓبسط .)2011ٓبسط  29. 

 ث٤٘غزج٤٘غبثز٤٘غبة

، "اُشجبة أُـشث٢".2009ثٞدسثبد ٝأعج٤ِٞ،  
53

  

 )مستقؿ )ة 

 )موظؼ )ة 

 )اُخبص القطاعفي  أجير )ة 

 

http://sas-rigin.onstreammedia.com/origin/gallupinc/media/poll/pdf,%20Silatech.Rapport
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بضرورة تقديـ مزيد مف المساعدة لمشباف الذيف يرغبوف في إقامة مزرعة أو مشروع خاص، نظرا ألف الدعـ الذي تقدمو ىذه السياسات 
 مية االقتصادية وفي إنشاء مناصب جديدة.والبرامج ليذا النوع مف المقاوالت يساىـ في التن

أوسع مف  تشكيمةكما أفاد المشاركوف الشباب أنو عمى الحكومة، باإلضافة إلى إنشاء منااب جديدة، أف تتيح لمشباب العاطؿ 
المناصب ، عبلوة عمى المناصب الموجودة ذات األجر الجيد، وىي قميمة العدد. ومف شأف السياسات التي تيدؼ لتشجيع المنااب

ذات الدخؿ المستقر والبلئؽ، وتساوي األجور بالنسبة لمعامميف خارج الوظيفة العمومية، أف تشجع الطمبة المتعمميف عمى االىتماـ 
بطيؼ أوسع مف الميف. كما أوصى المشاركوف كذلؾ بتنظيـ القطاع غير النظامي لمعالجة مشاكؿ البطالة والبطالة المقنعة وممارسات 

 االستغبلؿ.

يواجو الشباب الذي ونظرا ألف العبلقات االجتماعية واألسرة يمثبلف عنصرا أساسيا لتسييؿ اندماج الشباب في الحياة االقتصادية، 
يعيش في المؤسسات المخااة لمطفولة والشباب الفقراء، ومراكز إعادة التأىيؿ )لمعالجة السموكيات المحفوفة بالخطر( ودور 

وقد أظيرت المناقشات مع شباب ىذه المؤسسات عدـ ارتياحيـ إزاء االنتقاؿ إلى الحياة المينية، اص. اليتامى، وضعا اعبا بشكؿ خ
والتحوؿ إلى أفراد مستقميف، حتى بعد إنياء التعميـ الثانوي أو التكويف الميني. فباإلضافة إلى غياب الدعـ العاطفي مف قبؿ أعضاء 

 ى المؤىبلت االجتماعية أو المادية األولية والضرورية لولوج سوؽ الشغؿ.أسرىـ، يرى ىؤالء الشباب أنيـ ال يتوفروف عم

 المقاوالت عالـفي  الفرص المتاحة 5.2

بالرغـ مف أف فكرة إنشاء مقاولة خااة فكرة جديرة باالىتماـ مبدئيا، وتثير عمى ما يبدو اىتماـ الشباب إلى حد كبير )السيما منيـ 
فعمى سبيؿ الشباب ذي مستوى التعميـ المنخفض(، يبقى اإلعداد الفعمي لمشباب إلدارة المقاولة غير كاؼ في أغمب األحياف. 

النقاشات مع النساء الشابات ذوات الدخؿ المنخفض المشاركات في برنامج التكويف عمى النسيج الصناعي المثاؿ، تجمى بوضوح مف 
بالدار البيضاء، أف العديد مف المشاريع إلنشاء المقاوالت والتي تريد ىذه النساء تنفيذىا لـ تكف قائمة عمى أي تحميؿ لمسوؽ، ومف 

في مجاؿ الطرز عمى مستوى محدود، والخياطة، وصناعة الحمويات، وخدمات المطاعـ(. المحتمؿ أنيا مشاريع غير قابمة لبلستمرار )
فبالنسبة لياتو النساء الشابات، يبدو أف االىتماـ بإنشاء مشروع خاص بيف يعود إلى رغبتيف في التخمص مف ساعات مطولة مف 

 العمؿ بأجر زىيد، وظروؼ العمؿ الخطرة التي تسود في القطاع غير المنظـ.

الذيف أعربوا عف نيتيـ في إنشاء مقاوالت مستقمة، وكذا الشباب  القطاع الفالحيوعمى نفس المنواؿ، فإف الشباب العامميف في 
المقاوليف الذي أنجزوا مشاريع خااة بيـ بمساعدة األسرة وباستعماؿ مدخراتيـ الفردية، اتخذوا ىذه المبادرة بسبب التجارب 

والمتصمة باألجور وظروؼ العمؿ في القطاع غير المييكؿ. ومف الواضح أف الشباب يرغبوف في ماضي السمبية التي مروا بيا في ال
اتخاذ تدابير ممموسة والمخاطرة مف أجؿ مستقبؿ أفضؿ. لكف أغمب الشباب ال يتمقوف التكويف المطموب إلنشاء مقاولة، ويحتمؿ بالتالي 

 أف يتخذوا قرارات غير وجيية في مجاؿ االستثمار. 
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مف الشباب الراغبيف في إنشاء  %80، حدد 2010-2009 لعاـوحسب البحث االستقاائي حوؿ األسر والشباب بالمغرب 
إنشاء  تحوؿ دوف( االستفادة مف التمويؿ كأحد أىـ العراقيؿ التي 6.2مشاريع خااة في القطاع غير الفالحي )انظر الرسـ 

السبب الذي دفعيـ إلى منيـ إلى أف ذلؾ ىو  %70وىكذا يعتبر الشباب أف ىناؾ مخاطرة مالية في إنشاء المقاولة؛ وأشار المقاولة. 
عدـ إنشاء مقاولة غير زراعية. وحسب عدد قميؿ جدا مف المشاركيف في مجموعات النقاش، مف السيؿ الحصوؿ عمى قرض. وعمى 
العكس مف ذلؾ، يقر الكثيروف منيـ أنيـ ال يتمتعوف بالمبلءة المالية نظرا لعدـ توفرىـ عمى أي ضمانة يمكف تقديميا. عبلوة عمى 

 ف أغمب الشباب غير مطمع عمى البرامج الحكومية في مجاؿ القروض الصغرى الموجية لمشباب.ذلؾ، فإ

وقد . 2006وعمى سبيؿ المثاؿ، ناقش الشباب في أحياف كثيرة السياسات الخااة بسوؽ العمؿ التي أطمقتيا الحكومة المغربية في 
البداية الشباب مف حاممي الشيادات الجامعية، والذي ال يمثؿ إال يعود عدـ اإللماـ ىذا إلى أف أغمب ىذه المبادرات كانت تيـ في 

نسبة مئوية ضعيفة مف المشاركيف في مجموعات النقاش. ولـ تشمؿ ىذه السياسات حاممي الشيادات الثانوية إال مؤخرا. وتضـ ىذه 
( برامج التكويف التي تيدؼ 2بلت العالية؛ )( الدعـ المقدـ ألرباب العمؿ لتشغيؿ فئات معينة مف الشباب مف ذوي المؤى1السياسات: )

لبلستجابة الحتياجات الشركات في مجاؿ التشغيؿ، وكذا برامج إعادة التأىيؿ و/أو التحوؿ إلى مينة أخرى، لفائدة حاممي الشيادات 
 ( قروض لفائدة المقاوالت متناىية الصغر.3الذيف يعانوف مف صعوبات لدخوؿ سوؽ العمؿ و)

 الفالحي القطاع في الشباب  6.2

تاحة التشغيؿ و  يةإف وضع موطنيـ صاتيـ و اصتخامستواىـ الدراسي و  حسبتختمؼ  القطاع الفالحيفي لشباب ا لفائدةفرص العمؿ ا 
يجب أف نفرؽ بيف فئتيف: فمف جية، ىناؾ الشباب . في ىذا الصدد، قابمة لمتقسيـ يمؾ أراضتتم أسرينتموف إلى األصمي ومعرفة ىؿ 

احترفوا الزراعة عمى المستوى المحمي بعد قضاء بعض السنوات مف التمدرس، ومف جية أخرى، فئة الشباب الذي درسوا في الذيف 
 .التي ليست بالضرورة قريبة مف ىذه المعاىد عمى حد سواء وسط حضري أو قروي المعاىد الزراعية والذيف ينحدروف مف

 الاعوبات التي يواجييا الشباب الراغبوف في إنشاء المقاوالت )بالنسبة المئوية( 6.2الرسـ 

 

 2101-2114، المغربباالستقصائي حوؿ األسر والشباب  المسح، البنؾ الدوليالمصدر:
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القطاع إال أنو يقر أف الرواتب في ىذا القطاع أحسف مما يتقاضونو في . اعبة القطاع الفالحييرى الشباب أف ظروؼ العمؿ في و 
ف مف وسط قروي، تبيف أف يتعميمي متواضع يشتغموف في الزراعة ومنحدر مستوى  ومف خبلؿ نقاش دار مع شباب ذويالمييكؿ. غير 

القطاع اضاىا بشكؿ عاـ الشباب العامؿ في ويجدر بالذكر أنو رغـ ضعؼ الرواتب التي يتق. ظروؼ العمؿ في الحقوؿ غير محفزة
حيث  النظاميالصناعة التقميدية في القطاع غير ، إال أف ىذه الرواتب تفوؽ الرواتب التي تقدميا بعض القطاعات األخرى )كالفبلحي

مشباب الذيف ال يتوفروف عمى فرصة بالنسبة ل القطاع الفبلحيال يتمقى العامموف المبتدئوف أي راتب تقريبا(. وبالتالي، يشكؿ العمؿ في 
مؤىبلت. ورغـ ذلؾ، يشعر عدد كبير مف ىؤالء الشباب بالُغبف أماـ ىذه الرواتب الضعيفة وقمة فرص التعمـ والترقية المينية. أما 

 .بلحيالفبالنسبة لمنساء، يبقى التنقؿ الجغرافي أحد أىـ اإلكراىات التي تقؼ حاجزا أماـ البحث عف فرص شغؿ أفضؿ في القطاع 

الزراعية والذيف تعوزىـ التجربة في المجاؿ الزراعي تختمؼ عف وفي ىذا السياؽ، نالحظ أف ظروؼ الشباب المتخرجيف مف المعاىد 
. وقد أشارت مجموعات النقاش إلى أف العديد مف طمبة ىذه المعاىد الزراعية ظروؼ الشباب الذيف امتينوا الزراعة في سف مبكرة

يستوفي شروط االلتحاؽ بالمعاىد ينحدروف مف وسط حضري. وال يستفيد الشباب القروي مف التكويف في المجاؿ الزراعي ألنو ال 
ألف النظاـ التربوي ىو الذي  القطاع الفبلحيالمتخصصة، بيد أف العديد مف خريجي ىذه المعاىد ال يشتغموف في نياية المطاؼ في 

ىؤالء وجييـ نحو ىذه المعاىد. ونتيجة لذلؾ، فيـ يرغبوف في العودة إلى مواطنيـ األصمية. وفي العديد مف الحاالت، ال يطبؽ 
المتخرجوف الميارات التي تمقوىا في المعاىد المتخصصة والمؤسسات التقنية. باإلضافة إلى ذلؾ، فإف التكويف بيذه المعاىد يؤىؿ 
الطمبة لبلشتغاؿ في الضيعات الكبرى الممكننة. والحاؿ أف مثؿ ىذه الضيعات قميمة في المغرب، وعميو، تبقى الحاجة إلى األطر 

  ة محدودة.الزراعية المتخصص

 

% مف 90أف  7.2ويبيف الشكؿ  شكؿ أحد العراقيؿ الرئيسية إلنشاء المقاوالت الزراعية.ؿ عمى التمويؿ تكما أف اعوبة الحاو
% 50 مقاولة زراعية يذكروف صعوبة الحصوؿ عمى التمويؿ كأحد أىـ اإلكراىات التي تواجييـ. كما أففي إنشاء  يفالشباب الراغب

الحصوؿ عمى األراضي. وفي صفوؼ طمبة المعاىد الذيف يرغبوف في إنشاء مقاوالتيـ بعد التخرج، ال يتوفر أي  أثاروا مشكمةمنيـ 

 الفالحي القطاعفي  تمقاوالالتقييـ الاعوبات التي تواجو الشباب الراغبيف في إنشاء   7.2الرسـ 

 

 2101-2114، المغرببالبنؾ الدولي، البحث االستقصائي حوؿ األسر والشباب المصدر:
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طالب عمى اإلمكانيات المادية التي ستمكنو مف سداد المصاريؼ الضرورية. حيث أف االدخار الشخصي أو بيع الممتمكات العائمية 
لماؿ. وبالتالي، فإف الطمبة الذيف يتوفروف عمى أراضي أو عمى رأسماؿ إلطبلؽ يعتبراف المصدريف الوحيديف لمحصوؿ عمى رأس ا

  مشروعاتيـ ىـ أكثر حظا مف زمبلئيـ.

االستفادة بشكؿ أكبر مف إمكانيات تعزيز الكفاءات. وتجدر اإلشارة إلى أف نسبة  القطاع الفالحيوغالبا ما يطمب الشباب العامؿ في 
(. وفي ىذا السياؽ، نبلحظ أف فيـ 2004سنة مف سكاف العالـ القروي )حسب إحصاء  49-35عمرية لدى الفئة ال% 80األمية تبمغ 

وليذا  .54األشخاص األكبر سنا، الذيف يتحكموف في استغبلؿ أراضي األسرة، لجدوى التربية النظامية في المجاؿ الزراعي يبقى محدودا
يات الزراعة وتربية المواشي إلى شبو استحالة عرض خدماتيـ عمى السبب، يشير الشباب الذيف تمقوا تكوينا متخصصا في تقن

الضيعات المحمية ألف المزارعيف ال يثقوف إال في تجربتيـ التقميدية. كما أف األمر ال يختمؼ في الضيعات العائمية حيث يحتاط اآلباء 
خصصة. وتبيف تجربة رائدة في ىذا المجاؿ أف مموؿ مف تطبيؽ التقنيات الحديثة التي يأتي بيا أبناؤىـ المتخرجوف مف المعاىد المت

المشروع أشار إلى أف الشباب الذيف تمقوف تكوينا في مجاؿ التقنيات الزراعية يحصموف عمى نتائج أفضؿ مف تمؾ التي حققيا آباؤىـ 
  .55(الضيعات العائمية في المعارؼ المكتسبة حديثاتطبيؽ ىذه  إمكانيات أف تبحث كذلؾ في ىذه البرامج إال أنو يتعيف عمى)

 العمؿ سوؽ في اإلعاقات ذوي الشباب يواجييا التي التحديات 7.2

. وال يستفيد مف التمدرس عاقةاإلأشكاؿ مختمفة مف ( مف نسمةمميوف ونصؼ  أي ما يفوؽالمغاربة ) السكاف % مف5عاني أكثر مف ي
األطفاؿ غير  نسبة أقؿ ثبلث مرات مف ىذه النسبةسنة ) 15و 5 إال أقؿ مف ثمث األطفاؿ المعاقيف الذيف تتراوح أعمارىـ بيف

لفئات  خاص توزيعال يوجد  -سنة  60و 16بيف  أي البالغيف) سف العمؿ في% مف األشخاص المعاقيف 56 أصؿالمعاقيف(. ومف 
والذي لسكاف والسكف حوؿ ا 2004إلحصاء العاـ لسنة . كما يشير ا56فقط منيـ يشتغموف أو يزاولوف نشاطا اقتصاديا% 12 ،الشباب(

% مف األطفاؿ 78 ، وأفاإلعاقةاعتمد تعريؼ منظمة الصحة العالمية لئلعاقة، أف عائمة مف أصؿ أربع عائبلت تعاني مف مشكؿ 
 سنة( ال يستفيدوف مف التمدرس. 18و 4 ما بيفالمعاقيف )

 

                                                           
54

 .2004المندوبية السامية لمتخطيط، اإلحصاء العاـ لمسكاف والسكف،   
55

عموما  تنقيط. وتتوجو برامج التكويف ىذهالسقي بال حوؿفي برنامج التكويف التقني الذي استغرؽ شيريف  سابقيفف ياستيدؼ ىذا المشروع مشارك  
. األراضيعدـ إمكانية الحصوؿ عمى  يفإلكراىات التي واجيت الشباب القرويلدييـ مستوى دراسي ابتدائي. ومف أىـ ا فإلى المزارعيف الشباب الذي

تـ االتفاؽ عميو تمكف أقؿ مف نصؼ الشباب المشاركيف في المشروع مف إقناع آبائيـ بتسميميـ قطع أراضي صغيرة في إطار اتفاؽ بتقاسـ األرباح 
والحرث مف طرؼ الوكالة الضرورية لمري لممشاركة. وقد تسمـ الشباب الذيف تمكنوا مف إقناع آبائيـ المعدات  مسبقاشرطا  مثؿ، وىو ما شفويا

والموافقة عمى استقباؿ زيارات منتظمة مف الفرؽ التقنية. ويتكوف  حمية لئلرشاد الفبلحي، وذلؾ بعد توقيع عقد مع المصالح الماليابانية لمتعاوف الدولي
تقاسـ األرباح مع اآلباء مقابؿ لومنح المساعدة وعقد اتفاؽ  ،مجموعات صغيرة عمى أساساحؿ التالية: تسييؿ تخطيط المشاريع المشروع مف المر 
 ومراقبة جميع األشغاؿ مف طرؼ فريؽ مركز اإلرشاد الفبلحي. كالة اليابانية لمتعاوف الدوليالو والتجييز بالمعدات الممنوحة مف  ،استغبلؿ األراضي

56
 .2005، أبريؿ اإلعاقة، المممكة المغربية، كتابة الدولة المكمفة باألسرة والطفولة واألشخاص المعاقيف حوؿوطني بحث   
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الميني لؤلشخاص ذوي االحتياجات الخاصة مؤخرا عدة تدابير لتسييؿ االندماج ضامف اتخذت وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتو 
فإف االندماج الميني  ،. ورغـ المجيودات التي بذلتيا العديد مف الحكومات المتعاقبةالعمؿسوؽ لؤلشخاص المعاقيف ل أفضؿ وولوج

 لؤلشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يصطدـ دائما بالعراقيؿ. 

كتابة الدولة المكمفة باألسرة والطفولة واألشخاص  2004الذي أنجزتو عاـ  ،المعاقيف األشخاص لبحث الخاص بوضعيةكما أظير ا
 .سوؽ العمؿفقط مف األشخاص المعاقيف ينشطوف في  % 10,1أف  ،المعاقيف

، % مف مجموع األشخاص المعاقيف13يمثؿ الناشطوف بدوف عمؿ  ،وحسب معطيات وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامف
سف العمؿ  في سنة. أما نسبة األشخاص المعاقيف البالغيف 60و 15أعمارىـ بيف  تتراوحالذيف مف مجموع األشخاص % 15,6و

مجموعة مف األحكاـ %. وحسب ممثمي الوزارة الوصية "يعود ىذا الوضع أساسا إلى 55,2فوصمت إلى  ،ف مف سوؽ الشغؿقصييوالم
زاؿ منتشرة بشكؿ كبير في المجتمع المغربي". وقد اتخذت في ىذا اإلطار مجموعة مف ت المسبقة إزاء األشخاص المعاقيف والتي ما

، بادرت وبالفعؿ. لتغيير ىذا الوضعالسمطات المغربية حاليا إلى القطاع الخاص  تستندلذا  .لكنيا تظؿ غير كافية يةو التدابير التوع
المبادرة تبقى  آثار ىذه أفمف رغـ بال ،إلى فتح أبوابيا في وجو األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة االتصاالت الياتفيةعدة مراكز 

 محدودة لمغاية. 

جية سوس ماسة ب النقاش اتمجموعبعض  وقد نظمت
فتيات مكفوفات وفتياف  بمشاركة الدار البيضاءدرعة وجية 
، نظرا إلى أف ىذيف الشكميف مف اإلعاقة ىما معاقيف حركيا

  .شيوعا األكثر

استقاللية ب التمكف مف العيشيرغب المعاقوف الشباب في 
كبيرة عمى التكيؼ ة قدر  ويظيروف بشكؿ عاـ ،العمؿ بفضؿ

 .مع منااب العمؿ التي ىـ عمى استعداد لمقبوؿ بيا
بنفس الطريقة  العمؿالشباب المعاقوف مشاكؿ سوؽ  ويناقش

التي يتحدث بيا المشاركوف اآلخروف في مجموعات النقاش 
األخرى. وتبيف نقاشات وتعاليؽ ىؤالء الشباب رغبة ىائمة 

يـ الشخصية تجارب برز، ترغـ ذلؾاالستقبللية. و  تحقيؽفي 
إذ بات ىؤالء  ،العراقيؿبشكؿ متكرر لمتمييز و تعرضيـ 

عمى األقؿ عوض أف يكوف عامبل يستدعي  حصوليـ عمى عمؿ،أنيا حاجز دائـ يحوؿ دوف كالشباب يشعروف أنو ينظر إلى إعاقتيـ 
  وسط مكيؼ بخدمات دعـ قوية.توفير 

 يمنعيـ مف إنجاز التعميميةيشعر الشباب المعاقوف الذيف شاركوا في مجموعات النقاش أف التمييز في مكاف العمؿ والمؤسسات 
إلى ذلؾ، يعتقد باإلضافة . المحيط تعديالت عمىإدخاؿ بعض الفقط مف خالؿ ا بشكؿ مستقؿ يمكنيـ تدبيرىحتى تمؾ األنشطة التي 

نظرا لمعدد الكبير مف الشباب المؤىميف بدوف  ،سوؽ الشغؿ والمجتمع فيإقصائيـ  مفىؤالء الشباب أف إعاقتيـ الجسدية تيمشيـ وتزيد 

لكف ليس  ،بالنسبة لآلخريف في حياة اإلنساف ممتعةالشباب فترة  تعتبر فترة«
صعبة، حيث نحتاج لدعـ ومساعدة المجتمع. نحف فنحف نجدىا لنا. بالنسبة 

عندما نخرج مف البيت، فيـ يحتقروننا،  لنا ، أوليا نظرة الناسكثيرةنواجو مشاكؿ 
ويتحاشوننا. وحتى أعضاء العائمة ال يستطيعوف النظر إلينا، كما لو أف المجتمع 

 يكرىنا.
لصعب عمينا إيجاد عمؿ، إذ يكوف مف ا عمىنحف نحتاج إلى جمعيات تساعدنا 

تقدوف ويع ،معاقيف نظروف إلينا عمى أنناتكويف. فيـ يلاكز احتى التسجيؿ في مر 
مركز تكويف  كاف عمي أف ألح حتى ُأقبؿ فيلقد أننا لسنا أشخاصا عادييف. 

تمكنت مف أخيرا  لكف ،تـ رفضي بسبب إعاقتي في البداية، .ميني لمشباب
أثبت لممدير واألساتذة أنني شخص ؿ وحصمت عمى أفضؿ النتائج. وبذلؾ يالتسج

  ».عادي تماما كاآلخريف، بؿ أفضؿ

 

 جية فاس، شاب مف مركز المعاقيف 
      



 المملكة المغربية: النهوض بالفرص المتاحة للشباب وتعزيز مشاركتهم

 

 

75 
 

يعتبر المشاركوف المعاقوف أقؿ تطمبا فيما يتعمؽ بمناصب الشغؿ شريطة أف تحفظ  ،عمؿ. وبالمقارنة مع مجموعات الشباب األخرى
 ".منصؼأجرا "بشكؿ  ايتقاضو أف كرامتيـ و 

 التعميـ االستفادة مفمكاف العمؿ إلى جانب و المنزؿ  ما بيف: النقؿ اتكراىمف اإل  نوعيف آخريف عمىالشباب المعاقوف  وركز
نفس  عف قناعتيف أنو لو توفر ليف، عمى سبيؿ المثاؿ،مجموعة مف الشابات المعاقات  أعربتوقد  .بشكؿ مناسب وتنمية قدراتيـ

بإمكانيف إيجاد عمؿ في مركز  لكافظيراتيف )شيادة الباكالوريا أو معرفة بالمغة الفرنسية مثبل( التعميمي الذي تتمتع بو نالمستوى 
 وأدعـ تعميـ الشباب المعاقيف  ىياكؿأف  اراسخ إيماناالشابات  ىاتو مفوتؤ . في الطباعة عمى اآللة الكاتبةأو  االتصاؿ الياتفي

 . ة ال تزاؿ دوف المستوىالتقميدي ةالتربوي اندماجيـ في المنظومةتشجيع ببساطة 

 الشباب مشاركة 8.2

 ومراكزجمعيات يشعر الشباب أف مقارنة ببمداف المغرب العربي األخرى، و أحد أىـ المجتمعات  يعتبر المجتمع المدني المغربي
عمى عدة مستويات  الشباب يمكنيا أف تسيؿ اندماجيـ االجتماعي
االنخراط في وعدـ  الفراغوتساعدىـ عمى تفادي النتائج السمبية المترتبة عف 

المعطيات المتوفرة بخصوص مشاركة  محدودية. ورغـ األنشطة االجتماعية
أف الشباب  مف الواضح ،منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا فيالشباب 

معاتي في تجميتوقعوف الكثير مف المشاركة سواء عمى المستوى المدني أو ال
عمما أف  ،لشباب المغربيذلؾ بخصوص اىذه الدراسة  وتؤكدمجتمعاتيـ. 

المساىمة في مف شأنيا سياسات وبرامج  أبرزتالحوارات التي أجريت 
   االستجابة إلى ىذه التطمعات.

 جمعيات الشباب.والتاورات السائدة إزاء وعي الوألقت الضوء عمى  ،المدنيباالنخراط في المجتمع  اكبير  االنقاشات اىتمام أبرزت
 بناءتساىـ في ا ودروس ،تقنية امتكويف الميني ودروسلبرامج  ترحلمشاركوف عف قمقيـ مف العدد القميؿ لمجمعيات التي تقعبر الشباب او

إلى عالـ الشغؿ.  االنتقاؿخبلؿ فترة  ليـ دعـ، مع تقديـ اللمتشغيؿقابميتيـ  الرفع مفمف شأنيا  تحفيز مشاركتيـ المدنيةلالقدرات الكفيمة 
فييا الجمعيات الثقافية ومراكز الترفيو الخاصة بالشباب ونوادي  بما المجتمعية،جمعيات لم وتمحورت الحوارات حوؿ الكيفية التي يمكف

وتنمية  ،فيما يتعمؽ بتشغيؿ الشباب ىاىذه الجمعيات وحدود أدوار استكشفت كما. بالشبابعبلقاتيا  مف خبلليا أف تحسف، الشباب
جمعيات ، باإلضافة إلى انخراط الشباب وثقتيـ في الإلى جانب جودة وجدوى األنشطة والخدمات التي تقترحيا دور الشباب ،قدراتيـ

 .المجتمعية

 

 

 ؟الجمعيات وردَ  إلى الشباب ينظر كيؼ 9.2

   لكػػػي نبنػػػي حيػػػاة طيبػػػة، نحتػػػاج إلػػػى مػػػف يؤطرنػػػا  «
 » .يرشدناو 

  شابات وشباف متعمموف

  دار الشباب، أكادير

 درعةجهة سوس ماسة 
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 المخدرات والجريمة. لمخاطر انتباىيـ، وأف تثير التأطير والتكويفأف تقدـ ليـ جمعيات ودور الشباب  و بإمكافالشباب أن اقترح
 طريقةأف الجمعيات بإمكانيا اقتراح  أعرب الشباب عف اقتناعيـ ،عنيا يترتب الذي فراغفة بطالة الشباب والانتشار آضوء  عمىو 

ظيار قدراتيـ ،والتعبير عف آرائيـ ،المشاركةمف خبلؿ   عقبلنية الستغبلؿ وقت الفراغ يساىـ في الوقاية مف أف  مف شأنو وىو ما ،وا 
فقيرة الوساط األمف  وفالشباب المنحدر  أعربإلخ...(. وقد  ،والدعارة ،والسرقة والكحوؿ،استيبلؾ المخدرات  أيات الخطيرة )يالسموك

ف متعمـ علوذلؾ باقتراح إمكانيات  ،أف تمعب دورا ىاما كذلؾ يمكف ليذه الجمعياتو "الخروج عف الطريؽ المستقيـ".  عف خوفيـ مف
 لمشباب حتى يحضروا أنفسيـ ويبحثوا أدوات تقديـ باإلضافة إلى ،ةوصيطريؽ دروس محو األمية وتعمـ المغات األجنبية ودروس خص

 عمؿ. عف

 المنظومةعمى  واقتار ياعتبر الطمبة المشاركوف أف التأطير وتنمية القدرات والتكويف الميني ال يجب أف ومف جية أخرى، 
جانبا خاصا يركز عمى بناء الدعـ البيداغوجي والميني  و مف الضروري أف يضمفأن رأت المشاركاتذلؾ، عبلوة عمى و  .ةالتربوي
االجتماعية  فمف عزلتي لمحدبشباب مف جيات أخرى االلتقاء بإمكانية  فاىتماميالمشاركات  تالنساء الشابات. كما أبد قدرات

  والجغرافية.

إلى  والحضري نحدروف مف الوسط القرويالمالمشاركوف في مجموعات النقاش  وأشار
ىذه الجمعيات أف  وأضافوا ،المنخرطيف في المنظمات يعرؼ تزايداأف عدد الشباب 

نصؼ حوالي  عبر بالفعؿ،أابحت تكتسي أىمية متزايدة في حياة الشباب. 
عددا  تجدر اإلشارة إلى أف لكف،بالجمعيات الشبابية.  متزايدالمشاركيف عف اىتماـ 

، وبالتالي، فإف عمى دور الشباب وفيترددميما مف الشباب في العينة ىـ ممف 
الشباب المغربي.  امؿبشكؿ ك تمثؿال  نوعيةدراسة اللتي شممتيا المجموعات النقاش ا

مشباب في الجمعيات الشبابية لضعيفة  مشاركةتبرز  التقريرىذا في الكمية  فالبيانات
  .ىذه المشاركة في ارتفاعكانت ما معرفة إذا تمكف مف وال  بشكؿ عاـ،

بطريقة احيحة اىتمامات وأولويات  تتناوؿأنيا ال  يشعروفلكنيـ  ،شباب بالمغربال بوجود جمعيات عمـ عمى الشباببشكؿ عاـ، 
أىـ األسباب المذكورة  ،التواصؿ مع الشبابواالفتقار إلى  ،مضاميفمى إعداد الع ةالقدر ضعؼ و  ،الموارد العجز في يمثؿ الشباب.

األقؿ تعميما والمراىقيف ال يتـ إعبلميـ بأنشطة ىذه الجمعيات. وقد أشار الشباب ر ىذا الوضع. كما أف العديد مف الشباب يتفسل
إال أنيا تفتقر إلى الموارد  ،جمعية 30إلى وجود أزيد مف  ،عمى سبيؿ المثاؿ ،المنطقة القروية كيكو )جية فاس( في وفالمستجوب
 .ال تركز عمى أىداؼ محددةأف أنشطتيا عبلوة عمى والقدرات 

عمى أىمية الجمعيات التي تتوفر عمى  ،أكد مشاركوف آخروف يعيشوف في دار الطالبة بافرو )جية فاس( ة أخرى،ومف ناحي
معظـ المشاركوف عمى أف األنشطة المقترحة مف ويتفؽ  حوؿ الشباب. بشكؿ أكبر وأنشطة تتمحور ،قنوات فعالة لمتوااؿ مع الشباب

. لتنشيطياليسوا مؤىميف  اوأف األشخاص العامميف بي ،الكثير مف األحياف غير مبلئمةطرؼ ىذه الجمعيات الموجودة تبدو ليـ في 
حتى في حالة االنتساب لمجمعيات الشبابية  في و/أو مف نقص في المعموماتالشباب إليو  أشاروتتطابؽ ىذه المبلحظة مع ما 

ؿالشباب أف الجمعيات  كما يرىفي أنشطتيا.  مشاركتيـ استثمار جيود يعني األمر الذي عمى المتطوعيف ) كبير وبشكؿحاليا  ُتعوِّ

    لكف إذا انخرط  .ضحية يصبح المنعزؿ الشاب «
    مػػف المسػػاعدة ويحظػػى يسػػتفيد  ، فإنػػوفػػي جمعيػػة 

 «.واآلخريف بالمزيد مف االحتراـ مف طرؼ أسرتو 
 شابات وشباف متعمموف 
       دار الشباب، جية سوس ماسة درعة 
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. ومف الضروري في نظرىـ تعزيز صفوؼ العامميف باإلضافة إلى الوتيرة العالية التي يتغير بيا المتطوعوف ،(كبيرة الختيارىـ وتكوينيـ
  .أفضؿات جودة واإلدارييف، وذلؾ مف أجؿ تقديـ خدمات ذ المكونيفالذيف يشتغموف بدواـ كامؿ أو جزئي مثؿ 

وحسب شاب  نظيـ.متفشية في مجاؿ التمشاكؿ في إشارة إلى  ،طالب المشاركوف بمساندة منظمات الشباب النشيطة بشكؿ ىادؼ
منيا  8 ، تنشطجمعية 200ف مدينة شفشاوف تحتضف أكثر مف فإ ،مستوجب، وىو عضو في دار الشباب الواقعة في شماؿ طنجة

أنشطة  تنظـالشباب أف الجمعيات الثقافية ودور الشباب التي  يعتقد، دقيؽمصطمح "نشيط" بشكؿ  تحديد صعوبة وبالرغـ مففقط. 
أف ليا عبلقات  يعتقدالجمعيات التي وعمى العكس مف ذلؾ، ال يعتبر الشباب الذي تـ استجوابو األكثر نشاطا.  رياضية وترفييية ىي

إثراء  ىوالجمعيات  اليدؼ مف ىذهالمشاركيف أف  بعضذات مصداقية. وأعمف  أو أطراؼ دولية مانحةسياسية مع السمطات المحمية 
 . مجتمعاتيـحياة الشباب و/أو  إلى تحسيف تيدؼال أنيا و  عدد قميؿ مف المنتخبيف ليس إال،

في جمعية  منخرطيفالمشاركوف في مجموعة تتكوف مف شباب  ربعفقد أ. ثقةالمؿ و لأل اكذلؾ مادر  المتواجدة تمثؿلكف المنظمات 
النظر إلى العزلة إلى أنيا تعيد األمؿ ألعضائيا. وب مشيريف ،جمعيتيـإلى حد بعيد حوؿ إيجابي  رأيعف  يفالشباب المعاق تعمؿ لفائدة

يا تمكف أعضاء ىذه ألن ،في نظرىـ ىذه الجمعيات دورا حاسما تمعب ،فو األشخاص المعاقالتي يواجييا في أغمب األحياف 
، لكف لؤلسؼويتعمموف ميارات جديدة. أصدقاء جدد الشباب  يكتسبذلؾ، وعبلوة عمى ف االجتماع فيما بينيـ. المجموعات اليشة م

 مف الشبابوتبقى أغمبيا واألنشطة التي تنظميا بعيدة عف متناوؿ حاجيات ىذه الفئات اليشة، يخدـ عدد قميؿ فقط مف الجمعيات 
 المعاقيف.

 الميارات وتنميةدور المنظمات غير الحكومية في تشغيؿ الشباب   10.2

التي و المدرة لمدخؿ  بفضؿ األنشطةلمنظمات غير الحكومية تسييؿ اندماجيـ االقتاادي ا بإمكافيعتبر العديد مف الشباب أنو 
مراكز دور الجمعيات التي تديرىا المنظمات غير الحكومية في الكثير مف األحياف بالفعؿ، تمعب  االجتماعي. االندماجتسيؿ بدورىا 

ويعتبر  تكويف وفترات تدريبية.في الدروس  مف خبلؿ تقديـلمبحث عف عمؿ  أساسا الشباب تعدقدرات الشباب. فيي  وبناءتكويف ال
األوؿ لمتكويف مصدر القدرة عمى أف تصبح ال يذه الجمعياتالبعض أف ل

كما تقدموا   .واالستشارة لمتشغيؿ والشغؿ، ،لمحياة النشطةص باالستعداد الخا
تـ استجوابو في  شاب. عمى سبيؿ المثاؿ: اقترح باقتراحات لتحسيف ىذا الوضع

كوسيمة شراكات بيف الجمعيات والشركات  بالدار البيضاء، إنشاء دار المواطف
 وأشار سوؽ الشغؿ. الكفاءات والتدريب الضروري لرفع تحدياتتعزيز ل

مشاركوف آخروف إلى أنو عمى المنظمات غير الحكومية التركيز بشكؿ خاص 
أف ىنالؾ  وأعمف البعض. والمناصرةعمى تكويف الشباب في مجاؿ التواصؿ 

. كما اعتبر المشاركوف أنو ينبغي التكويف الميني حاجة لمزيادة مف فرص
 حتى ينجزوا مياما دقيقةلمشباب ، ودفع أجور عمى المتطوعيف التعويؿتفادي 

 ،وبتعبير آخر .داخؿ الجمعية -ويتحمموف مسؤولية مناصب في المستقبؿ  –
 مشباب.أف تقدـ فرص عمؿ لذاتيا يمكف لمجمعيات 

ولػػػػد اإلنسػػػػاف لكػػػػي يعمػػػػؿ ويشػػػػارؾ فػػػػي الحيػػػػاة النشػػػػطة لممجتمػػػػع. »
فالشػػػػػباب يتعممػػػػػوف لبمػػػػػوغ مسػػػػػتوى دراسػػػػػي معػػػػػيف، والحصػػػػػوؿ عمػػػػػى 
شيادة، وفي نياية المطاؼ، ال يجػدوف عمػبل. إف الشػباب فػي حاجػة 

 «لمحصوؿ عمى المساعدة والدعـ. يجب أف يجد الشباب عمبل.
شاب، دار الشباب    

جية فاس    

      

 

 

 »  ، ، وتقػػػديـ مشػػػاريع جمعيػػػة تأسػػػيس أصػػػبح بإمكػػػاف أي شػػػخصاليػػػـو
المبػػػػػادرة  فػػػػػي مديريػػػػػة المشػػػػػاريع بمؤسسػػػػػة األصػػػػػدقاء بعػػػػػض بمسػػػػػاعدة

عمػػػى  إالالوطنيػػػة لمتنميػػػة البشػػػرية. أعػػػرؼ شخصػػػيا جمعيػػػات ال توجػػػد 
يػػػدبر ىػػػذه الجمعيػػػات  ،الػػػورؽ وتسػػػتفيد مػػػف المسػػػاعدات. وفػػػي الغالػػػب

، وليسػػػػت ىنػػػػاؾ رغبػػػػة مكتػػػػبمػػػػف أعضػػػػاء الالوىميػػػة رئػػػػيس أو عضػػػػو 
 «.ممفاتيـيـ في سأنف فيحشرو قد دماج شباب أكثر تعمما إل

 شابة متخرجة، عاطمة عف العمؿ

 جية طنجة تطواف
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العديد مف وعبر  القدرات. تنميةخاواا في مجاؿ  ،مف أجميـ قاارى جيدىالكف الشباب يعتقدوف أف الجمعيات ال تبذؿ 
عبلوة . و عف العمؿ لشباب أو العاطميفابشكؿ واضح ال تستيدؼ  الجمعياتألف المشاركيف في مجموعات النقاش عف عدـ رضاىـ 

تتيح كفاءات ميمة تعد الشباب لمتشغيؿ، فإف  عمى أنيامجمعيات ل ينظرحتى عندما  العديد مف المشاركيف، عمى ذلؾ، وحسب رأي
حوؿ دوف حاجز يإلى ذلؾ، اعتبر بعض المتدخميف في مجموعات النقاش أف البطالة باإلضافة . و مناصب العمؿ تظؿ غير متوفرة
 األنشطة الترفييية عمىالشباب والشابات أنو ال يمكنيـ التركيز  يعتبريث حوفي ذلؾ بعض المفارقة. مشاركة الشباب في الجمعيات، 

 العثور عمى عمؿ قار. وىي، أال في حياتيـ األولويةذات  ةوأنشطة الجمعيات طالما لـ يحموا المشكم المنظمة

 أنشطة أخرى

 ومناسبةتقدـ ىذه المنظمات أنشطة مييكمة  في أفالقدرات، يرغب الشباب أيضا  وبناءإلى جانب الخدمات المتعمقة بالشغؿ 
 المجتمعيةالنوادي والجمعيات  و بإمكافيعتقد الشباب أنو . في مجاؿ الترفيو اىتماماتيـ وتراعيشباب، الوترفييية يشرؼ عمييا 

غير الممتحقيف  مشباب العاطميف والشبابل بالنسبة خاصةالتزاميـ االجتماعي وعزلتيـ،  ضعؼطبلع بدور ميـ في التقميص مف ضاال
 ،أنشطة ترفييية اقتراحعمى المنظمات غير الحكومية المحمية االستمرار في ويروف بالتالي أنو سف التمدرس. بالمدرسة رغـ بموغيـ 

في أكثر مف غيرىا المشاركوف  أشار إليياغؿ. أما األنشطة التي أىداؼ محددة أو الش حوؿ بشكؿ أكبر إلى جانب أنشطة تتمحور
المغة الفرنسية  عمى سبيؿ المثاؿ، تعمـالتعمـ ) فرصإلى جانب  ،والفنوف والثقافة اتالرياضفتشمؿ  لنقاش كأنشطة مفيدة،امجموعات 

  ومحو األمية(.

فادة بالنسبة لمشبابو  ، كما تعتبر الجمعيات الرياضية والثقافية )أي تمؾ التي تنشط في مجاؿ المسرح والموسيقى( األكثر نشاطا وا 
حيث  ،لدى الشباب المغاربة بالرياضات اكبير  ااىتمام الكمي البحثومف جية أخرى، أظيرت  العديد مف المشاركيف. اىتماـأثارت 
بالمنظمات غير الحكومية التي  ـبعضيـ عف اىتمامي أعربثمث الشباب وخمس الشابات في أنشطة رياضية. و أف شارؾ مؤخرا سبؽ 

مثبل( أو الفنوف. كما  ،في مجاالت غير تقميدية مثؿ الرياضة )كرة القدـ ـفي استكماؿ مشوارى يفتقدـ أو توفر التأطير لمشباب الراغب
الجماعة  أعضاء ستفيد منيا كؿيلبناء بنيات تحتية مبررة غير  أولويةتولي  أكد بعض المشاركيف أف عدة منظمات غير حكومية

ىذا الشأف، اقترح عدد مف الشباب أف تقدـ المنظمات غير الحكومية  لكنيا ال تعود عمييـ بالنفع بطريقة مباشرة. وفي ،)كالمساجد(
 .القائمةالمزيد مف األنشطة الترفييية والتربوية في األحياء الفقيرة وتعمؿ عمى تحسيف البنيات التحتية والتجييزات 

 مشاركة الشباب في الجمعيات   11.2

عمى ف .مف منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا لمغاية في بمداف أخرىتبدو مشاركة الشباب في جمعيات المجتمع المدني ضعيفة 
. وقد تبيف 57أكدوا أنيـ أعضاء في منظمات المجتمع المدني 2000في تونس عاـ  يف% فقط مف الشباب المستجوب3,7سبيؿ المثاؿ، 

وا سنة شارك 29و 10بيف  ـأعمارىح الذيف تتراو % فقط مف الشباب 2أف  2000مف خبلؿ دراسة أنجزىا مجمس السكاف المصري عاـ 
 . 58سنة 24و 18العمرية  الفئة لدى سجؿ%( فقد 3,2األكثر ارتفاعا ) المشاركة ، أما معدؿفي أنشطة تطوعية

                                                           
رانيا، مركز و . الناشر: غانيـ، جرديني "، "الشباب التونسي والديف" في "المشاركة السياسية والشباب في العالـ العربي2008فتحي بمحاج يحيى،  57

 المبنانية، لندف، المممكة المتحدة.الدراسات 
 مجمس السكاف، القاىرة، ،الشباب في مصر: تقرير أولي" حوؿ، "بحث 2010مجمس السكاف،  58
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. مشاركة الشباب في جمعيات المجتمع المدنييقدـ البحث االستقاائي حوؿ األسرة والشباب بالمغرب اورة مشابية عف ضعؼ 
نشطة كما سئموا إذا كانوا يمارسوف أ ،في جمعيات مدنية معينة )مثبل دور الشباب( عف مشاركتيـالشباب في إطار ىذا البحث، سئؿ 

وطريقة استعماؿ  األجوبةبناء عمى  بالفعؿ، ترفييية واجتماعية. وتبدو مشاركة الشباب في جمعيات المجتمع المدني في الببلد ضعيفة
 . عمى األقؿ 59بعمؿ تطوعي خبلؿ الشيريف األخيريفوا قام ـ% مف الشباب أني1أقؿ مف  أشار مثاؿ:سبيؿ ال فعمى. الوقت

عاـ  فيالشباب المغربي  حوؿ ةوطني دراسة: وفؽ عمى سبيؿ المثاؿ إيجابية. اورة أكثر سابقا المغرببالبحوث المنجزة وترسـ 
% 44بمغ  شديد االرتفاعبمعدؿ مشاركة  ،(أعبله 8.2 الشكؿانظر في جمعية ) منخرطوف ـأني % مف الشباب15,2 أشار ،2000

 سنة. 19و 15بيف ما لدى الشباب الذيف تتراوح أعمارىـ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
http://www.popcouncil.org/pdfs/2010PGY_SYPEPrelimReport.pdf (March 29, 2011) 

59
 .ػزجخ أُشبسًخ خالٍ اُشٜش٣ٖ األخ٤ش٣ٖ ػ٠ِ أعبطٖٓ اُظؼت ٓؼشكخ ٓب ئرا ًبٗذ ٛزٙ أُؼذالد اُؼؼ٤لخ ٓؾذدح   

 

 2000: مشاركة الشباب في الجمعيات، المغرب، 8.2الشكؿ 

 

 المصدر: وزارة الشباب والرياضة "االستشارة الوطنية حوؿ الشباب"
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 شاب يروي تجربتو الجمعويةحياة ناجحة:  . قاة4.2 اإلطار

الحي حياتي. كانت عممية حاسمة تيدؼ أساسا إلى مساعدة الشباب في  تطورببل شؾ العامؿ الرئيس في  2000جمعية في سنة ال تأسيسكاف " 
والذيف كانوا يعانوف مف نفس المشاكؿ التي كنت أعاني منيا. لـ تكف اإلجراءات اإلدارية معقدة بشكؿ كبير، كما أننا استفدنا مف دعـ  الذي أقطف بو

 بشكؿ كمي ىذا المشروع لكنيما أدركا في نياية األمر أف ىذه الجمعية بإمكانيا فوالداالجمعية فرنسية تشتغؿ في نفس المجاؿ. في البداية، عارض 
 5.000الوجود. وقد منحت السمطات المحمية الدعـ لمجمعية )حيز تقديـ أشياء جيدة ألطفاؿ الحي. تحميت بجدية كبيرة وخرجت الجمعية بذلؾ إلى 

أنني في العثور عمى وظيفة، كنت قد حصمت عمى شيادة الباكالوريا وقضيت سنتيف في الجامعة إال  ورو سنويا(. أما العامؿ الحاسـ اآلخر، فتمثؿي
ة بالنسبة لنا. وبالتالي حصمت عمى شيادة في ظدراستي ألنني كنت أقطف بعيدا عف الجامعة ومصاريؼ النقؿ كانت باى لـ أتمكف مف متابعة

براتب شيري االتصاؿ لكنني ومع ذلؾ لـ أتمكف مف الحصوؿ عمى وظيفة. وفي نياية األمر، تمكنت مف العثور عمى عمؿ في مركز  اتيةالمعموم
بمؤسسة متخصصة في تشغيؿ الشباب، وذلؾ  واتصمت  ،االتصاؿمركز تركت العمؿ في  2007درىـ(. وفي عاـ  2500ورو ) ي 250 قدره

. تـ مف أجؿ إجراء مقابمةبفضؿ جمعية في الحي اشتغمت فييا كمتطوع. أرسمت سيرتي الذاتية إلى ىذه المؤسسة وبعد أسبوعيف تمقيت اتصاال منيا 
بما فييا لعب األدوار، وكؿ ذلؾ بالمجاف. وقد  لممقاببلت،تكويف دامت ثبلثة أسابيع، ثـ قاموا بمساعدتي إليجاد عمؿ والتحضير قبولي وقضيت فترة 
مكنني مف تحقيؽ ىدفي في سيدرىـ(  3000ورو )ي 300 قدره مقابؿ راتب شيري جيد نسبيا مؤىبلتيوظيفة تتبلءـ مع المطاؼ وجدت في نياية 
 ".يؽ. وبعد كؿ ىذا، أرغب في العودة إلى الدراسة وتعمـ المغة اإلنجميزيةضء شقة لوالدي المذاف كانا يعيشاف في سكف الحياة، وىو اقتنا

 الدار البيضاء عاما، 25 محمد، مقاوؿ اجتماعي،

أكد ثمث الشباب  ،جية سوس ماسة درعة والجنوب( ،في المناطؽ المعروفة بتاريخيا النضالي الكبير في المجتمع المدني )مثال
. إف معدؿ مشاركة الشباب يعد أكبر 60مشاركتيـ في أنشطة المنظمات غير الحكومية، وىو ما يساوي ضعؼ المتوسط الوطني

أنجزت عاـ  حديثة، معدؿ الشابات، ومعدؿ مشاركة الشباب الحضري يصؿ إلى ضعؼ مشاركة نظيره القروي. وفي دراسة بمرتيف مف
مف الشباب أنيـ منخرطوف في الجمعيات )مثبل،  %20سنة، أعمف  25و 13تتراوح أعمارىـ بيف ممف شاب  1.139عمى  2007

نبغي اإلشارة إلى أف ي. غير أنو 61ارتفاع في نسبة المشاركة يشير إلىحقوؽ اإلنساف(، وىو ما بمنظمات مرتبطة بالتنمية الجماعية و 
حوؿ األسرة والشباب بالمغرب  البحث االستقصائيعشوائي عمى غرار ىذا البحث لـ ينبني عمى عينة تمثيمية وطنية مختارة بشكؿ 

2009 – 2010.  

عمى سبيؿ المثاؿ: أكد الحوار الذي  بمشاركة الشباب في الجمعيات. النيوضالمزيد مف الجيود مف أجؿ بذؿ يمكف لممجتمع المدني 
وشبكاتيـ االجتماعية، يجب  دار في مجموعات النقاش أنو نظرا إلى أف دور الجمعيات يكمف في تنمية القدرات الحيوية لمشباب

خارج وقت التخطيط بشكؿ أفضؿ لؤلنشطة وبرمجتيا بطريقة تجذب الفئات الشابة وتمكنيـ مف المشاركة في األوقات التي تناسبيـ، أي 
كذلؾ معالجة بعض الحواجز التي تعرقؿ مشاركة الشباب خاصة الفتيات والشباب القروي والشباب  مف الميـ الدراسة أو العمؿ.

المطموبة مف أجؿ  التكاليؼالعامميف والمنحدريف مف أوساط فقيرة )والذيف يفتقروف في غالب األحياف إلى الوقت والقدرة عمى أداء 
شطة(. وقد حدد الشباب كذلؾ حاجة الجمعيات المنشأة حصريا مف أجؿ الشباب، والتي يمكنيا إيصاؿ أفكارىـ مشاركتيـ في األن

بالنسبة لشاب عامؿ منحدر  مجتمعيةبلنخراط المدني في جمعية لالقيمة المضافة  4.2وضح اإلطار يوآرائيـ إلى السمطات المحمية. و 
                                                           

60
  .الشباب" حوؿ، "االستشارة الوطنية 2001وزارة الشباب والرياضة،   

61
 ، الرباط.مشاركة" اليونيسيؼال آليات، "تحميؿ وضع مشاركة المراىقيف والشباب في مختمؼ 2007ر. أفيبلؿ،   
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كة الجمعوية في وجو ىذا الشاب آفاقا جديدة فيما يخص تنمية القدرات والرفع مف مف حي فقير بالدار البيضاء، حيث فتحت المشار 
 الدخؿ.

 واإلحباطمخاطر اليدر المدرسي والبطالة  12. 2

وغياب بنيات الدعـ التي والشغؿ الناقص إف اليدر المدرسي والبطالة 
في افوؼ  الفراغتسيؿ المشاركة االجتماعية كميا عوامؿ تساىـ في 
وأبانت  ات خطرة.يالشباب وتقودىـ في الغالب إلى الوقوع في سموك

الكثير مف الوقت في  يمضوفالدراسة الكمية كذلؾ أف الشباب المغاربة 
المحبطوف  وفوالعامم موفيعتبر الشباب العاط ،. وفي ىذا الصددالفراغ
 .عرضة لذلؾأكثر 

تمت مناقشة النتائج االجتماعية المترتبة عف بطالة الشباب بشكؿ واسع في مجموعات 
أكد شباب يقيموف في دور أيتاـ حكومية )دار األطفاؿ( أف البطالة تدفع الشباب  النقاش.

بما فييا استيبلؾ  ،ات خطرةيإلى "التردد عمى األماكف السيئة" مما يؤدي بيـ إلى سموك
أكثر مف نصؼ  وتيريب البضائع والدعارة واليجرة السرية. ،بيا واالتجارالمخدرات 

بمسارات مختمفة  فييـ الشباب اربع تتقاسـ ىذا الرأي بممجموعات النقاش في الجيات األ
)أي أولئؾ الذيف ترددوا عمى المدرسة الثانوية ودور الشباب وأولئؾ الذيف لـ يترددوا 
عمييا(. وفسر العديد مف المشاركيف اليجرة السرية عمى أنيا نتيجة سمبية لنقص فادح في 

   ومستقبل.راشدا  بحأف يصباإلمكانيات التي تسمح لمشاب 

نفس  والبطالة. المتفاقـ بالفراغمعظـ المشاركيف وافوا استيالؾ المخدرات عمى أنو حؿ غير مرغوب فيو ومييف لمشباب ومرتبط 
التقرير  المدف بالمغرب، حيث أوضح ضواحيالمبلحظة تضمنيا تقرير الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية عف شباب األحياء الفقيرة في 

، واالستغبلؿ، والضغوطات العائمية العمؿالمخدرات ىو نتيجة لمتعرض المستمر لمعراقيؿ التي تحوؿ دوف ولوج سوؽ  أف استيبلؾ
. وفي ىذا الصدد، أكدت حوارات مجموعات 62والفقرإليجاد عمؿ، وغياب طرؽ واضحة لتوفير الدخؿ المالي، إلى جانب اليشاشة 

مف الميـ كذلؾ النقاش التي نظمت في إطار ىذه الدراسة أف تعرض الشباب اليش لمثؿ ىذه المخاطر ىو أمر منتشر بشكؿ كبير. و 
المقابؿ تعتبر الدعارة السموؾ عمى أنو سموؾ خطير، وفي في معظـ األحياف  اإلشارة إلى أف استيبلؾ المخدرات لدى الشباب وصؼ

الذي يتيدد النساء المواتي ال يستطعف العثور عمى عمؿ. وىذا ما تـ ذكره عمى أقؿ بشكؿ غير مباشر في عشر مجموعات نقاش مف 
ور وخصوصا الذك ليا، عف قمقيف إزاء توفر المخدرات واستيبلؾ الشباب المغربيفي غالب األحياف  أصؿ ثبلثيف. وقد عبرت الشابات

أعربت شابة عف قمقيا مف تأثير استيبلؾ المخدرات عمى صحة الرجاؿ وبالتالي سيكوف مف الصعب عمى ومف جية أخرى، منيـ. 
   الشابات العثور عمى أزواج مقبوليف.

                                                           
62

  EDC ،2007."رو٤٤ْ ػجش هطبػ٢ ػٖ اُشجبة ثبُٔـشة" ، 

 

اإلنػػػػػػػػػػاث عمػػػػػػػػػػى غػػػػػػػػػػرار الػػػػػػػػػػذكور ميػػػػػػػػػػددات »
النسػػبة لئلنػػاث والمخػػدرات بػػاالنحراؼ: الػػدعارة ب

 .«بالنسبة لمذكور

 
 ،حهًيذة شابت في انسهك انثاَىي

 دار انشباب، سىص ياست درػت 

 

 
 

 

أكيػػػد أنػػػو بإمكػػػاف الػػػديف حػػػؿ مشػػػاكؿ الشػػػباب ألنػػػو يػػػرييـ  «
الطريؽ الصحيح ويعطييـ نصائح ممتػازة. فالػديف يحػـر مػثبل 
تنػػػػاوؿ المشػػػػروبات الكحوليػػػػة والتػػػػدخيف والػػػػدعارة. فػػػػإذا اتبػػػػع 
الشباب توجيياتو، سيكوف المجتمع طاىرا ومسالما وفي حالػة 

 .»جيدة

 شابة،  
 دار المواطنة، جية فاس بولماف 
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 ،خطرإلى البشكؿ خاص معرضوف سة في وقت مبكر ادر ال ينقطعوف عفالمفارقة الممحوظة ىو أنو بالرغـ مف أف الشباب الذيف 
الشباب الذيف عبروا عف مخاوفيـ بخصوص استيبلؾ  المدارس تعتبر األماكف التي يكتشؼ فييا الشباب المخدرات لممرة األولى.فإف 

وقمما ذكروا مبادرات السمطات المحمية الرامية إلى التقميؿ  ،لـ يشيروا إلى المخاطر القانونية المرتبطة باستيبلؾ المخدرات ،المخدرات
 المخدرات وتوفرىا.  مف الوصوؿ إلى

   ات الخطيرةيمف السموك خفيؼامؿ الوقائية الرامية إلى التالعو  13.2

يمكف تفادي األوضاع اليشة المؤدية إلى  ،ف في مجموعات النقاشيحسب المشارك
الكفيؿ بإعادة المدني  واالنخراط في المجتمعاستيالؾ المخدرات عف طريؽ الشغؿ 

والرفع مف قدرتيـ عمى تكويف أسرة. يعتقد الشباب أنو في  ،الثقة بالنفس إلى الشباب
يظؿ استيبلؾ المخدرات  ،غياب سبؿ معقولة لموصوؿ إلى الشعور بتحقيؽ الذات

   وسيمة لميروب مف الواقع.

والجدير بالذكر أف شباب مراكز التكويف الميني والشباب المتعمميف أكدوا عمى 
ضرورة االستثمار في تطوير الميارات وتعزيز التكويف الميني لموقاية مف 

لى الدور اإليجابي الذي تمعبو الخدمات التي تسيؿ . وأشارت مجموعات النقاش وشباب دور الشباب إالسموكيات المحفوفة بالمخاطر
الوصوؿ إلى فرص العمؿ. كما أكدوا أف إتاحة إمكانية ممارسة األنشطة الرياضية والترفييية يعتبر وسيمة ميمة لتشجيع الشباب 

بعادىـ عف السموكيات المنحرفة.  وا 

تيتـ الجمعيات والمؤسسات العمومية بالسموكيات المحاطة بالمخاطر عند الشباب بما  كما اقترح المشاركوف في مجموعات النقاش أف
في ذلؾ اإلدماف، حيث أف أغمب الشباب ال يدمنوف عمى المخدرات بشكؿ طوعي. وعميو، يدعوف إلى مزيد مف المساعدة لمحد مف 

صبلحية الخاصة بالقاصريف أف مف أىـ إيجابيات تواجدىـ فعمى سبيؿ المثاؿ، أشار العديد مف الشباب مف المراكز اإل مشكؿ اإلدماف.
في ىذه المراكز يتمخص في الحماية التي توفرىا ليـ إلى حد ما ضد مخاطر الشارع، وعمى رأسيا تعاطي المخدرات. وفضبل عف ذلؾ، 

نو تشجيع الشباب عمى اختيار عبر المشاركوف عف حاجتيـ إلى نماذج توجييية. وفي ىذا الصدد، فإف تعزيز البرامج التأطير مف شأ
حياة سميمة. مف جية أخرى، ربما تعيف عمى المؤطريف االىتماـ بالحاجيات االجتماعية وباألىداؼ التربوية والمستقبؿ الميني لمشباب، 

ومف ثـ المساعدة عمى كسر الحمقة المفرغة لمبطالة والعزوؼ والممارسات 
 المحفوفة بالمخاطر.

األسرة أوال، ثـ الديف يمثالف العناريف المذيف  كما أشار الشباب إلى أف
ويبدو أف الممارسة الدينية ورسالة اإلسبلـ يحميانيـ ويوجياف سموكياتيـ. 

يمثبلف عنصريف ميميف خاصة بالنسبة لمشباب األقؿ حظا. فعمى سبيؿ 
المثاؿ، ناقشت النساء دور الديف في توجيو سموكيف عمى نحو إيجابي 

ارة. وعمى غرار النساء، يعتبر العامموف الشباب أف الديف وتحاشي امتياف الدع
ىو المصدر األوؿ لقوتيـ لمقاومة المخدرات والتعامؿ مع المخاطر المرتبطة 

عنػػػػػدما أشػػػػػعر بػػػػػالحزف والكآبػػػػػة أزور شػػػػػيخا صػػػػػالحا « 
 .»يحدثني عف الديف

 شاب، بائع متجوؿ، 
 حااؿ عمى مستوى اإلعدادي، 

  جية الدار البيضاء

  

 
 

 

إننػػي أعتبػػر نفسػػي مسػػممة قبػػؿ كػػؿ شػػيء ألنػػو ال خيػػر »
دوف إيماننػػا باإلسػػبلـ. أنػػا شػػابة مسػػممة يمكػػف أف يحػػدث 

وأمػػػػػػارس دينػػػػػػي لكػػػػػػي أبنػػػػػػي مسػػػػػػتقببل واعػػػػػػدا. فالػػػػػػديف 
يساعدني عمى القياـ باالختيارات المناسػبة، وليػذا أعتبػر 

 «نفسي مسممة وأنا فخورة بذلؾ.

 شابت،  

 دار انطانبت، خهت انذار انبيضاء 
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 بالعمؿ في الشارع.

وبغض النظر عف دور الديف كمادر لإلرشاد األخالقي، يعتبر الديف مادرا لمساعدة الشباب عمى التغمب عمى قمة ثقتيـ في 
. وتصبح رسالة الديف، السيما بالنسبة لمشباب ذوي الوضع االجتماعي المتدني، كالباعة المتجوليف والحيرة إزاء المستقبؿالنفس 

 )الذيف يتعرضوف يوميا لئلىانة في أماكف عمميـ(، وسيمة ميمة السترجاع الكرامة واالحتفاظ باألمؿ في المستقبؿ.

 مالحظات ختامية 14.2

أف الشباب في المغرب يعي التحديات التي يواجييا في سوؽ العمؿ، وأف لديو أفكار ممموسة لتحسيف وضعو.  أظيرت الدراسة النوعية
وبالرغـ مف ارتفاع عدد الشباب األقؿ حظا في مجموعات المناقشة، فإف الشباب مف كؿ األوساط االجتماعية االقتصادية يشاركونيـ 

ف كاف مف  جزءا كبيرا مف آرائيـ. وتوكؿ لمشباب المغربي، بالنسبة لؤلغمبية وبشكؿ أساسي، انتظارات وأدوار اجتماعية تقميدية، وا 
الصعب إلى حد بعيد االستجابة ليا، بالنظر لمتحوالت االقتصادية واالجتماعية السريعة. وال يزاؿ اآلباء واألسرة يعتبروف أىـ مصدر 

والسيما في األسر ذات الدخؿ الضعيؼ واألسر  –ف أف أغمب اآلباء بالنسبة لمنصائح التربوية، واختيار الحياة المينية؛ بالرغـ م
غير قادريف عمى توجيو أبنائيـ بشكؿ سميـ في اتخاذ ىذه القرارات بسبب اليوة بيف األجياؿ. ولذلؾ يعرب الشباب عف  –القروية 

ات التكوينية والفروع المينية حاجتيـ إلى الحصوؿ عمى معمومات عامة ذات جودة أفضؿ حوؿ فرص العمؿ التي تتيحيا الدور 
 المختمفة.

وبالرغـ مف انتشار البطالة، ينتظر دائما مف الشباب الذكور أف يعولوا أسرىـ وأف يكسبوا ما يكفي لبلستجابة لحاجيات أسرىـ وآبائيـ. 
يـ بدرجة أكبر، بؿ ألف ويتفؽ الشباب، الذكور منيـ واإلناث، عمى أف الرجاؿ أقؿ حظا في سوؽ الشغؿ، ليس ألف الوضع ال يناسب

كمفة إقصائيـ مف سوؽ العمؿ كمفة باىظة. وىـ يقروف كذلؾ أنو مف حؽ الشباب الذكور بأف يتوقعوا كسب أجور أعمى مقارنة 
 يرغبف في العمؿ بأعداد متزايدة، لكف بقاءىف –السيما منيف المواتي تابعف دراسات التعميـ العالي  –بالشابات. وبالرغـ مف أف النساء 

في البيت يبقى أمرا مقبوال اجتماعيا. وال يزاؿ الشباب مف ذوي االحتياجات الخاصة يواجيوف التمييز وحواجز كثيرة لولوج سوؽ الشغؿ، 
حيث أف البطالة طويمة األمد وصعوبات وجود عمؿ يجعبلف العديد مف الشباب عاطميف عف العمؿ ويعانوف مف العزلة واإلحباط. 

 –بير مف الشباب فريسة إلدماف المخدرات ويمارسوف سموكيات محفوفة بالخطر )بما في ذلؾ اإلجراـ والدعارة( وبالتالي، يسقط عدد ك
 وىي مخاطر يعرفيا كؿ الشباب.

وبالنسبة ألغمب فرؽ النقاش، أعرب المشاركوف عف اقتناعيـ بأف لمتعميـ والميارات األفضؿ، وكذا العبلقات الشخصية والواسطة، تأثيرا 
ا عمى فرص إيجاد العمؿ في جميع القطاعات االقتصادية: القطاع العاـ والخاص وغير الييكؿ. ويبدو الشباب مف األوساط إيجابي

األقؿ حظا غير راضيف عف جودة نظاـ التعميـ العاـ ومبلءمتو، مقتنعيف تماما بأف حظوظيـ أقؿ مف تمؾ المتوفرة لمشباب المتخرجيف 
لرغـ مف ذلؾ، فإف بقاء الشباب المنحدريف مف األسر ذات الدخؿ الضعيؼ عاطميف عف العمؿ أمر مف نظاـ التعميـ الخاص. وعمى ا

ؾ أقؿ احتماال، بالنظر لتوقعاتيـ إزاء نوع العمؿ الذي يمكف أف يقبموا بو. كما يعتقد ىؤالء الشباب أف لمتابعة الدراسة إلى نياية السم
شباب الذيف يترددوف عمى دور الشباب أو يشاركوف في برامج التكويف التقني تصور الثانوي نفع كبير في سوؽ الشغؿ. وينتشر لدى ال

مفاده أف المنظومة التربوية غير مناسبة. وتشتمؿ االقتراحات التي تقدـ بيا الشباب لتحسيف إمكانياتيـ لولوج سوؽ الشغؿ ما يمي: 
اوؿ زمنية مرنة لمشباب الذيف يرغبوف في إتماـ التعميـ الثانوي، أو إدخاؿ وحدات لمتكويف الميني، وتقديـ المساعدة المالية، وتطبيؽ جد

مواصمة التكويف التقني، وتحفيز استثمارات الحكومة في القطاع الخاص بيدؼ خمؽ فرص لمعمؿ )السيما مف خبلؿ مشاريع العمؿ 
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دريبية تعد الشباب لسوؽ الشغؿ، المستقؿ والقروض الصغرى(، والتركيز عمى أنشطة الجمعيات ودور الشباب القتراح دورات ت
باإلضافة إلى دورات تدريبية مينية )عمى سبيؿ المثاؿ، في مجاالت تكنولوجيات المعمومات، والمغة الفرنسية، ومحو األمية(. وقد أشار 

عية وجمعيات المشاركوف في مجموعات النقاش في المناطؽ القروية والحضرية إلى أنو مف شأف انخراط الشباب في الجمعيات المجتم
 الشباب أف يتزايد كمما ازدادت أىمية ىذه الجمعيات بحياة ىؤالء الشباب.
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  يؤسساحي ححهيم نهشباب: انًىخهت وانخذياث انبزايح
 

 

 

مكانيات  التكويف )مثبل: التكويف يتوفر المغرب عمى العديد مف المؤسسات التي تقدـ لمشباب تشكيمة واسعة مف الخدمات: التشغيؿ وا 
الميني، وتطوير الميارات، وتنمية القدرات الشخصية، ومحو األمية، والعمؿ المستقؿ، والقروض الصغرى، والقيادة(، والمشاركة 
أف المجتمعية، وتنظيـ مخيمات صيفية، باإلضافة إلى األنشطة الرياضية والترفييية. وتبيف المعاينات الواردة في الفصميف السابقيف 

معظـ الشباب ال يستخدموف في الواقع ىذه األنواع مف الخدمات إال قميبل سواء لصعوبة الولوج إلييا أو ألنيـ ال يعتبروف أنيا تستجيب 
 لحاجياتيـ.

ة تطوير استراتيجيرياضة في وزارة الشباب وال شرعت، واعترافا منيا بالثغرات العديدة المتواصمة في مجاؿ الخدمات الموجية لمشباب
.  ويرمي ىذا الفصؿ 63وتحسيف نجاعة وجودة الخدمات التي تستيدؼ الشباب معالجة ىذه الثغراتوطنية متكاممة لفائدة الشباب بغية 

إلى اإلسياـ في ىذه االستراتيجية مف خبلؿ تحميؿ الجودة وتوسيع برامج التكويف والخدمات المتاحة لمشباب، وبرامج التشغيؿ والحماية 
، خاصة منيا تمؾ التي تستيدؼ الشباب المحروميف واألقؿ تعميما المنحدريف مف أوساط ذات 64مشاركة المجتمعيةاالجتماعية وال

بخصوص الئحة البرامج التي تـ تحميميا(. وفي األخير، يمخص الفصؿ المشاكؿ الرئيسية التي  3الدخؿ الضعيؼ )راجع الممحؽ 
ثؾ٤ش رغزغ٤ت ثشٌَ  جية لممضي قدما مف خبلؿ إعادة تركيز البرامج العموميةتواجييا مجموع ىذه المؤسسات ويقدـ طريقة استراتي

 أٗغغ الؽز٤بعبد اُشجبة.

( دور الشباب، والنوادي النسائية، ومراكز حماية الطفولة iمف جية أخرى، يتناوؿ ىذا الفصؿ بالدراسة البرامج الرئيسية التالية: )
( دار األطفاؿ، ودار الطالب، ودار iiب )تحت إشراؼ وزارة الشباب والرياضة(؛ )والمركز الوطني لمتوثيؽ والمعمومات حوؿ الشبا

( معاىد التقنييف المتخصصيف iiiالمواطف، ومراكز التكويف الميني، ومركز الصداقة )تحت إشراؼ التعاوف الوطني(؛ باإلضافة إلى )
(، ودور العائمية القروية CFAرخصة، ومراكز التكويف بالتدرج )في الزراعة، والمعاىد التقنية الزراعية، ومراكز التكويف الزراعي الم

)تحت إشراؼ وزارة الفبلحة والتنمية القروية والصيد البحري(. وفي األخير، يستعرض الفصؿ عددا ميما مف البرامج النشيطة لسوؽ 
 العمؿ.

 .  بزايح وسارة انشباب وانزياضت3.1

لفائدة الشباب مف اختااص ثالثة أقساـ لدى مديرية الشباب والطفولة وشؤوف ( MJSتعتبر برامج وزارة الشباب والرياضة )
 ىيكبل تابعا ليذه المديرية بما في ذلؾ: 909. وبالتالي، ثمة 65المرأة

 ( دٝس اُشجبةMJاُزبثؼخ ُوغْ اُشجبة؛ ،) 

 ٣ٞاُ٘ٞاد١ اُ٘غ( خFFاُزبثؼخ ُوغْ شإٕٝ أُشأح؛ ،) 

 ( ٓشاًض ؽٔب٣خ اُطلُٞخCSE اُزبثؼخ ،)ُوغْ اُطلُٞخ؛ 

 ( ٓشاًض اُز٣ٌٖٞ ا٢ُٜ٘ٔCFPٝ ؛) 

                                                           
، ٤2009غ٤خ ك٢ شٜش ٓبسط هبٓذ اُٞصاسح ثزغ٤٤ش ػ٤ِٔخ اُذساعخ ٝاالعزشبساد ثشإٔ االعزشار٤غ٤خ ك٢ ئؽبس ارلبه٤خ ُِششاًخ رْ اُزٞه٤غ ػ٤ِٜب، ثـ٤خ ئػذاد االعزشار 63

(. ٝهذ اُزؾوذ FNUAPْ أُزؾذح ُِغٌبٕ )ٓغ ٝصاسح اُذاخ٤ِخ )أُذ٣ش٣خ اُؼبٓخ ُِغٔبػبد أُؾ٤ِخ(، ٝط٘ذٝم األْٓ أُزؾذح ُِطلُٞخ )ا٤ٗٞ٤ُغ٤ق(، ٝط٘ذٝم األٓ

. ٝاعزؼبٗذ ٝصاسح اُشجبة ٝاُش٣بػخ ثٔإعغخ "ًبث٤زبٍ 2010ًٝبالد أخشٟ ثٜزٙ أُغٔٞػخ ك٤ٔب ثؼذ، ٜٓ٘ب ٝصاسح اُزشث٤خ اُٞؽ٤٘خ اُز٢ أطجؾذ شش٣ٌب ك٢ ػبّ 

 ( ُزٞص٤ن ٓخزِق ٓشاؽَ ئػذاد االعزشار٤غ٤خ.www.capitalconsulting.maًٞٗغبُز٤٘ؾ" )
 .2010ال ٣ـط٢ ٛزا اُلظَ عٟٞ ثشآظ اُخذٓبد االعزٔبػ٤خ اُوبئٔخ ثبُٔـشة أص٘بء كزشح عٔغ اُج٤بٗبد، أ١ ٓطِغ  64
 اإلداساد األخشٟ ٢ٛ اُش٣بػخ، ٝا٤ُٔضا٤ٗخ ٝاُزغ٤ٜض، ٝأُٞاسد اُجشش٣خ. 65
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 ( أُشًض اُٞؽ٢٘ ُإلػالّ ٝاُزٞص٤ن ؽٍٞ اُشجبةCNIDJ.) 

 

 ثٜزٙ ا٤ُٜبًَ ثؾغت اُ٘ٞع ٝاُ٘لوبد. ٣ٝ1.3ُزًش اُغذٍٝ 

 

 2009: بزايح وسارة انشباب وانزياضت، انًيشاَيت وانُفماث، 1.3اندذول 

بزايح وسارة انشباب 

 وانزياضت
 انًزاكش

 انكهفت نكم يسخفيذ انًسخفيذوٌ انًباشزوٌ انكهفت اإلخًانيت*

 دوالر أيزيكي درهى انًدًىع انزخال انُساء دوالر أيزيكي درهى

 دور انشباب

 هغْ اُشجبة
 ؿ٤ش ٓزبػ*** ؿ٤ش ٓزبػ*** **5,688,687  3,413,212 2,275,475 ؿ٤ش ٓزبػ ؿ٤ش ٓزبػ 479

 يزاكش حًايت انطفىنت

 هغْ اُطلُٞخ
20 11,808,000 1,414,132 1,265 4,610 5,875 2,009.8 240.7 

 انُىادي انُسائيت

 هغْ شإٕٝ أُشأح
299 

652,500   

 78,156 )ك٢ اٗزظبس اُزأ٤ًذ(

19,000   

 19,000 0 )ك٢ اٗزظبس اُزأ٤ًذ(

34.34  

)ك٢ اٗزظبس  

 اُزأ٤ًذ(

4.11  

)ك٢ اٗزظبس 

 اُزأ٤ًذ(

 يزاكش انخؼهى

110 

594,400   

 5,255 0 5,255 71,197 اٗزظبس اُزأ٤ًذ()ك٢ 

113.11  

)ك٢ اٗزظبس  

 اُزأ٤ًذ(

13.54  

)ك٢ اٗزظبس 

 اُزأ٤ًذ(

 ؿ٤ش ٓزبػ ؿ٤ش ٓزبػ ؿ٤ش ٓزبػ ؿ٤ش ٓزبػ ؿ٤ش ٓزبػ ؿ٤ش ٓزبػ ؿ٤ش ٓزبػ 1  يزكش انخىثيك

        909 انًدًىع

 
 .2010أُظذس: ٝصاسح اُشجبة ٝاُش٣بػخ،  

 ثبُذٝالس األٓش٢ٌ٣ ٓالؽظخ: رْ عجش أُجبُؾ 

 2009دسْٛ ٓـشث٢،  8,35دٝالس أٓش٢ٌ٣ =  1* 

 % ْٜٓ٘ ٖٓ اُشجبة اُزًٞس. 60شبة ك٢ أٗشطخ دٝس اُشجبة،  5.688.687** ثؾغت ٓظبدس ٝصاسح اُشجبة ٝاُش٣بػخ، عبْٛ  

 اُؾظٍٞ ػ٠ِ اُزٌِلخ ثبُٞؽذح ػٖ ًَ ٓشًض.ٌُٖ ٝؽ٤ش روذّ اُزوبس٣ش ػٖ ًَ ٗشبؽ ػ٠ِ ؽذح، ٓٔب ٣إد١ ئ٠ُ اؽزغبثٜب ػذح ٓشاد، ُْ ٣ٌٖ ٌٓٔ٘ب  

 *** ُْ ٣زْ اؽزغبة اٌُِلخ ػٖ ًَ ٓغزل٤ذ ألٗٚ رْ اؽزغبة أُغزل٤ذ٣ٖ ثؾغت اُ٘شبؽ. 

 (MJ ،دور الشبابمراكز الشباب )

وال 66 .تشكؿ دور الشباب شبكة ميمة ترمي إلى تطوير قدرات الشباب وتأتي في المرتبة الثانية بعد المنظومة التربوية النظامية
تعتبر دور الشباب مؤسسات تربوية نظامية بقدر ما ىي ىياكؿ لمتعمـ غير النظامي التي توفر لمشباب خدمات متنوعة، بما في ذلؾ 

ويكمف اليدؼ الرئيسي مف ورائيا في توفير  67 خدمات ثقافية، وتربوية، واجتماعية وفنية عبلوة عمى بعض األنشطة الرياضية.
 إمكانيات مف أجؿ:

ة قدرات الشباب مف بفضؿ عمميات التوعية والتأطير الشخصي مف قبؿ منشطي الشباب وذلؾ في إطار نوادي تنمي ( أ)
 موضوعاتية تفاعمية )مثبل، الرسـ، والرياضة، والمسرح، والمعموماتية، والقراءة(؛

قبوؿ وزارة الشباب  وشروط تعزيز قدرات الجمعيات الشبابية المسجمة ودعميا، وخاصة منيا تمؾ التي تستجيب لمعايير  ( ب)
 والرياضة؛ و

اإلدماج االجتماعي والمشاركة ػ عمى المستوى المحمي، وتعزيز مشاركة الشباب المنحدريف مف أوساط اجتماعية ثقافية  ( ت)
  مختمفة في أنشطة دور الشباب.

                                                           
 أُظذس: ٓذ٣ش٣خ اُشجبة 66
ْٜٓ٘، أُٜبساد اُل٤٘خ ٝؿ٤ش اُل٤٘خ أُطِٞثخ ثـ٤خ رغ٤َٜ ُٝٞعْٜ ئ٠ُ عٞم اُؼَٔ ٝرشغ٤غ ؽظ (: ٣ٞكش ُِشجبة، ٝخبطخ أُؼٞص٣ٖ ANFاُزؼِْ ؿ٤ش اُ٘ظب٢ٓ ) 67

اُزشث٣ٞخ اُ٘ظب٤ٓخ ٣ٝـط٢  أُٞاؽ٘خ ُذ٣ْٜ. ٣ٝؼزجش اُزؼِْ ؿ٤ش اُ٘ظب٢ٓ ٓغبسا هبئٔب ػ٠ِ اإلسادح، ؽٞػ٤ب ٝٓوظٞدا ٝٓٞعٜب ُِشجبة. كٜٞ ال ٣٘ذسط ك٢ ئؽبس أُ٘ظٞٓخ

طخ د اُزؼِْ، ثٔب ك٢ رُي ػٔبُخ اُشجبة، ٝٗٞاد١ اُشجبة ٝاُغٔؼ٤بد اُش٣بػ٤خ، ٝاُؼَٔ اُطٞػ٢، ٝاُزؼ٤ِْ ٖٓ هجَ األهشإ، ٝاُؼذ٣ذ ٖٓ األٗشرش٤ٌِخ ٝاعؼخ ٖٓ ٓغبال

   األخشٟ اُز٢ روزشػ رؼِٔب رطج٤و٤ب ٝػ٤ِٔب.
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خبلؿ العمؿ اليومي لمنوادي  وبالتالي، تقدـ دور الشباب، في المجموع، خدمات متنوعة تيدؼ إلى ازدىار ورفاه وتأطير الشباب مف
 التي يؤطرىا طاقـ الوزارة وفي مختمؼ المجاالت الفنية، والثقافية والرياضية. وبالتوازي، تيسر ىذه الدور الخدمات التي تقدميا جمعيات

 والوطني.الشباب لمجماعات المحمية حيث تمكنيا مف تطوير بعض المبادرات التي يسيرىا الشباب عمى الصعيد المحمي، الجيوي 

وتدار ىذه المؤسسات، طبقا لمنظاـ الداخمي لدور الشباب، مف قبؿ مجمس منتخب يتألؼ مف مدير دار الشباب وممثميف عف جمعيات 
تحت إشراؼ مدراء دور الشباب الموظفيف المتخرجيف مف المعيد الممكي لتكويف أطر وزارة الشباب والرياضة الذيف يتوفروف  68الشباب

 في مجاؿ التنشيط السوسيو ثقافي لمشباب.عمى تكويف عالي 

ثمة عدد مف اإلكراىات التي تحد مف نجاعة دور الشباب، بما في ذلؾ الموارد، وىندسة البنى التحتية، والموارد البشرية، ومحتوى 
 األنشطة مف بيف أمور أخرى.

تعتبر الحكومة أحد مصادر تمويؿ ال تحاؿ دور الشباب عمى التمويؿ الكافي.  الموارد:
دور الشباب مف بيف مصادر أخرى، حيث تخصص وزارة الشباب والرياضة لكؿ دار 

كميزانية التشغيؿ باإلضافة إلى بعض التمويبلت التي تحصؿ  69درىـ 3.000الشباب 
عمى مقاربة المشاريع. إال أف نقص  عمييا الوزارة في إطار الشراكات القائمة أساسا

 الموارد البشرية يبقى المشكمة المشتركة بيف بعض دور الشباب.

شاب مف بيف البالغيف  20.888ثمة دار لمشباب لكؿ  قابمية الولوج وتاميـ اليياكؿ:
% منيا توجد في الوسط القروي. وبعض ىذه الدور 40سنة،  35و 15مف العمر بيف 

اليندسة لممعايير خاصة في العالـ القروي نظرا ألف وزارة الشباب ال تستجيب مف حيث 
لـ تعد، منذ ثمانينيات القرف الماضي، تتكمؼ ببناء ىذه الدور إذ أوكمت ىذه الميمة إلى 

 ...السمطات المحمية )البمديات ػ مجالس البمدية(

وفرة، استراتيجية قطاعية ترمي إلى إعادة تأىيؿ تدريجية مف جية أخرى، اعتمدت وزارة الشباب والرياضة، وذلؾ وفقا لمميزانية المت
 200لجميع دور الشباب كي تصبح نموذجية. وتشمؿ إعادة التأىيؿ ىندسة دور الشباب والتجييز بالمعدات المبلئمة. وقد استفادت 

 دار لمشباب مف ىذه العممية.

ويعزى ذلؾ في يعتبر طاقـ دور الشباب كبيرا في السف حيث ال يتـ تجنيد إال القميؿ مف الموظفيف الشباب.  توفير الطواقـ الالزمة:
بعض ىذه الدور إلى ضعؼ تحفيز الطاقـ والتواصؿ بيف الطاقـ والشباب المستفيديف والتردد عمى ىذه الدور. خبلؿ السنوات الثبلث 

موظؼ ػ عمى المعاش. وبالتالي،  2.800سنة ػ مف مجموع  55و 54لعمر ما بيف موظؼ مف البالغيف مف ا 1.800المقبمة، سيحاؿ 
 ستكوف فرصة لتجنيد شباب يتوفروف عمى الخبرة والمؤىبلت المبلئمة لمعمؿ مع الشباب.

 

                                                           
 هٞا٤ٖٗ دٝس اُشجبة ًٔب هذٓزٜب ٝصاسح اُشجبة ٝاُش٣بػخ. 68
 .2008دسْٛ ك٢ ػبّ  900ثض٣بدح هذسٛب  69

 دار الشباب، صورة من وزارة الشباب والرٌاضة
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ؿ ينبغي، بحسب الشباب المستجوبيف في إطار المسح االستقصائي لؤلسر والشباب بالمغرب، أف تسي :استيداؼ ومحتوى األنشطة
% منيـ أخبرونا بعدـ وجود ىذا النوع مف 40% مف المستجوبيف صرحوا أنيـ يعرفوف دور الشباب لكف 70دور الشباب الولوج إلييا. 

% منيـ يعتبروف أف األنشطة المقترحة عمييا أف تأخذ احتياجات/مطالب الشباب بعيف 26اليياكؿ في بمدياتيـ. باإلضافة إلى أف 
اف، يحاوؿ الشباب تأسيس جمعياتيـ الخاصة في محاولة لبلستجابة الحتياجات الشباب في أحيائيـ، لكف االعتبار. وفي بعض األحي

 أىدافيـ ال تكوف دائما واضحة كما أنيـ يفتقروف إلى الموارد الكافية. ومع ذلؾ، فيـ يعمنوف استعدادىـ التاـ لبلنخراط في ىيئات إدارة
 دور الشباب.

بغية االستجابة لتطمعات وتوقعات الشباب وذلؾ مف خبلؿ تحسيف األداء والتغطية عمى  ربة دور الشبابوفي األخير، يجب مراجعة مقا
 أساس تقييـ عميؽ لبلحتياجات وتقارب ىذه اليياكؿ مف مطالب مختمؼ شرائح المجتمع المستيدفة.

ولتحقيؽ ذلؾ، اعتمدت وزارة الشباب والرياضة حديثا سياسة جديدة إلعادة تأىيؿ ىذه المؤسسات طبقا لمميزانية المتاحة ومف خبلؿ 
يقدـ خدمات وبرامج  2011جديدا لدور الشباب في عاـ  شكبلوزارة مف جية أخرى ىذه التطوير شراكات في ىذا الشأف. كما طورت 

 (.CSJسـ: مراكز خدمة الشباب )المفيـو ا فاعميف. وأطمؽ عمى ىذا ةعد

 (FFلنوادي النسوية لمراكز النسوية )اا

(، التابع لمديرية الشباب والرياضة بنفس الوزارة، مكمفا بتصميـ وتنفيذ ومتابعة برامج لفائدة الفتيات DAFيعتبر قسـ شؤوف المرأة )
الموجية لتكويف الفتيات والنساء الشابات واألطفاؿ، أحد أىـ  المغربيات. وقد أصبح ىذا القسـ بفضؿ شبكة وطنية مف المؤسسات

نعاش الشغؿ "  "(.OFPPTمزودي الخدمات في مجاؿ التكويف بالمغرب، )حيث يحتؿ المرتبة الثانية بعد مكتب التكويف الميني وا 

المدرسة في سف  غادرف صفوؼ عاما المواتي لـ يمتحقف بالمدرسة أو 22إلى  15ويستيدؼ قسـ شؤوف المرأة النساء الشابات مف 
ىذه . لكف في الواقع، العديد مف النساء األكبر سنا يستخدمف بدوف شيادةمبكرة أو 
بالنسبة لدروس التكويف الميني، يجب عمى النساء أف يتوفرف عمى المستوى  النوادي.

الدراسي التاسع. وترمي برامج قسـ شؤوف المرأة إلى تحقيؽ ىدفيف رئيسيف: أوليما، الولوج 
إلى سوؽ العمؿ مف خبلؿ تكوينات مؤىمة وسريعة؛ وثانييما تطوير القدرات الشخصية 

( ثبلثة أنواع مف الخدمات: FFلتحقيؽ ذلؾ، تقترح النوادي النسوية )لمفتيات والنساء. و 
"(، وتطوير القدرات الشخصية CFPالتكويف الميني )مف خبلؿ مراكز التكويف الميني "

لممرأة )عبر التأطير والتكويف في النوادي النسوية(، والتكفؿ المبكر باألطفاؿ )أي، 
منيا تأوي مراكز التكويف الميني  110نادي نسوي عمى الصعيد الوطني،  299مات في االستقباؿ في الحضانات(. وتقدـ ىذه الخد

(CFP وعبلوة عمى ذلؾ، ثمة .)حضانة شريكة مع النوادي النسوية تمكف المستفيدات مف المشاركة في الدورات التكوينية مف  343
 خبلؿ التكفؿ بأطفاؿ النساء النشيطات والضعيفات في ىياكؿ قبمدرسية.

إذ ال عف ذلؾ، تعتبر النوادي النسوية مف بيف أقدـ ىياكؿ وزارة الشبيبة والرياضة التي تستيدؼ بالتحديد الفتيات والنساء، وفض
. 1956افتتحت أوؿ ىذه النوادي أبوابيا في خمسينيات القرف الماضي، بعد فترة وجيزة مف حصوؿ المغرب عمى استقبللو في عاـ 

لمرأة، ومكافحة األمية، وتثقيؼ النساء في مجاؿ الصحة والصحة اإلنجابية، باإلضافة إلى تقديـ دروس وكانت ترمي آنذاؾ إلى توعية ا

أنا أحب المركز النسوي. فيو قريب مف بيتي 
وزوجي يسمح لي بالذىاب إليو، حيث ألتقي 

 بوالدتي، وأخواتي، وأخوات زوجي وجاراتي.
 شابة مف مدينة فاس، جية فاس بولماف
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ليف في الطبخ، والخياطة والتطريز وتربية األطفاؿ، فضبل عف تمقينيف أسس الديف والمواطنة. أما في الوقت الحالي، فالبرامج المقدمة 
 كوينية في المعموماتية.األكثر إقباال فتشمؿ الخياطة والدورات الت

المرافؽ، والموارد البشرية وجدوى األنشطة  :تتضافر عدة عوامؿ لمحد مف أداء النوادي النسوية نذكر منياعمى غرار مراكز الشباب، 
 باإلضافة إلى ندرة الموارد المالية.

تحد عدـ مواءمة المرافؽ والتجييزات مف إمكانيات عمؿ وتأثير النوادي النسوية. فتواجد العديد منيا في  الموقع وجودة المرافؽ:
فعمى سبيؿ المثاؿ، تراجع عدد المستفيدات بعد انتقاؿ أحد مناطؽ اعبة الولوج يؤثر سمبيا وبشكؿ كبير عمى جاذبيتيا وتأثيرىا. 

فقط برسـ شير يناير  20إلى  2009عاـ  80نوانيا األوؿ في وسط مدينة فاس، مف النوادي النسوية إلى مرافؽ جديدة بعيدة عف ع
. كما أف معظـ النوادي النسوية ومراكز التكويف الميني وىياكؿ استقباؿ األطفاؿ الصغار تتواجد داخؿ نفس المجمع حيث يتـ 2010

الفضاء المتاح وغير الكافي. ومف ثـ، فإنو مف الضروري حشد  تنفيذ البرامج الثبلثة لقسـ شؤوف المرأة مما يخمؽ نوعا مف التنافس عمى
 الميزانية البلزمة لتوسيع و/أو بناء مؤسسات جديدة أكثر مبلءمة.

ومف جية أخرى، تحتاج النوادي النسوية إلى قاعات متعددة األغراض وقاعات متخصصة ألغراض التكويف التقني )المعموماتية، 
ف اليياكؿ المتوفرة غالبا ما تفتقر إلى ىذه القاعات أو تكوف غير عممية. وعبلوة عمى ذلؾ، تختمؼ والحبلقة، والخياطة، إلخ(، لك

متر مربع في  4.000متر مربع في عيف حرودة، في جية الدار البيضاء و 45,5المساحة المخصصة ليذه النوادي، إذ تتراوح بيف 
لـ تعد، بشكؿ عاـ، مكمفة ببناء ىذه المؤسسات وتكتفي بالتأطير والتجييز  الحي الحسني بنفس الجية نظرا ألف وزارة الشباب والرياضة

فقط. وبالتالي، فإنو مف المفضؿ تحديد المعايير العامة الستخداـ مختمؼ البرامج ليذا الفضاء. ولذلؾ، برز مفيـو جديد لممؤسسات 
 بغية تمبية احتياجات مستخدمي ىذه المراكز بشكؿ أفضؿ. 2011النسوية في 

. ومع ذلؾ، 70نادي 35قد شرعت وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ برنامج لتجديد وتجييز ىذه النوادي وتـ حتى اآلف إعادة تأىيؿ و 
 .71فإف ىذه التجديدات لف تشمؿ األقمية اليامة مف المرافؽ التي ال تتواجد في ممكية الوزارة وستركز أساسا عمى مراكز التكويف الميني

تعتبر التجييزات، والسيما تمؾ الخاصة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ، نادرة كذلؾ في النوادي. ففي مدينة الشاوف ومف ناحية أخرى، 
وبعيف حرودة، تستخدـ الفتيات حواسيب النادي لمراجعة الدروس التي حصمف عمييا في الثانوية. لكف يتـ حفظ ىذه الحواسيب، ونظرا 

ولوج إلييا. وفضبل عف ذلؾ، ال يوجد في ىذه النوادي سوى متخصص واحد أو اثناف في لقيمتيا، في أماكف مغمقة تصعب ال
 المعموماتية وبالتالي، يستحيؿ اقتراح تكويف مناسب في ىذا المجاؿ. لذلؾ، تقدـ ىذه النوادي دروسا لبلستئناس بتكنولوجيا المعمومات.

. وغالبا، تحبذ ربات البيوت الباحثات عف عمؿ في 72دميا النوادي النسويةأما الخياطة، فتعتبر ثاني وأقدـ الدورات التكوينية التي تق
مصانع النسيج والمبلبس الجاىزة ىذا التكويف. لكف االستخداـ المفرط آلالت الخياطة يسبب أعطاال متكررة )مثبل، في مدينة الشاوف، 

ؿ جيد(. باإلضافة إلى أف المتدربات مجبرات عمى منيا ال تعمؿ بشك 6كانت معطمة و 15آالت لمخياطة مف بيف  4يوجد بالنادي 
 شراء المواـز )خيط، قماش، إلخ(، وىذا ما يدفع إلى إقصاء معظـ الفتيات المحرومات.

                                                           
 ٓؾبدصخ ٓغ ٓٔضالد ػٖ اُ٘ٞاد١ اُ٘غ٣ٞخ. 70
 اعزأعشد أٝ اعزؼبسد ٝصاسح اُشجبة ٝاُش٣بػخ اُؼذ٣ذ ٖٓ ٛزٙ أُشاكن، ٝثبُزب٢ُ ك٢ٜ ال رٌِٜٔب. 71
 ٝصاسح اُشجبة ٝاُش٣بػخ، "د٤َُ أُشاًض".  72
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وفي األخير، يبدو أف عدد مراكز استقباؿ األطفاؿ الصغار التابعة لمنوادي النسوية غير كاؼ لتمبية االحتياجات ومف ثـ تثبط عدد مف 
 التردد عمى ىذه النوادي. وتعتبر مراكز استقباؿ األطفاؿ الصغار نادرة بالخصوص في المناطؽ القروية.األميات مف 

وال يعمؿ بيا بدواـ كامؿ إال أقمية ضعيفة )شخص  : ال تتوفر النوادي النسوية عمى طاقـ متخاص كاؼ.تخايص الموارد البشرية
الموظفيف(. ومف جية أخرى، تعكس مؤىبلت وميارات الطاقـ المكمؼ إلى شخص لكؿ نادي( وعامة يتعمؽ األمر بالمدراء )أي 

بدال مف التركيز عمى برنامج  بالتكويف الميمة األساسية ليذه النوادي والتي كانت تركز عمى تعميـ التقنيات األساسية لمخياطة والتطريز
رار نظيره في دور الشباب، كبيرا في السف، كما أنو لـ كامؿ لمتكويف النظامي. ومف ناحية أخرى، يعتبر طاقـ النوادي النسوية، عمى غ

يتـ تجنيد إال القميؿ مف الموظفيف الجدد في اآلونة األخيرة. وفضبل عف ذلؾ، تعمؿ معظـ المكونات والميسرات الفعميات كػ"مساعدات" 
نظامية. وىذا ينطبؽ بشكؿ خاص عمى . وىذا يعني أنيف اكتسبف ميارات التكويف عمى المحؾ، وليس في إطار برامج التأىيؿ ال73فقط

الطاقـ المكمؼ بالتكويف الميني. وحيث أف ىؤالء النساء ال يحصمف عمى رواتب، بؿ باألحرى مساعدة ال تكاد تعادؿ الحد األدنى 
74لؤلجور، يمكننا أف نتخيؿ مدى إحباطيف وفتور ىمتيف

.  

التكوينات المتاحة بالنوادي النسوية، نظرا لمتحوالت االقتصادية يجب إعادة النظر في صميمية وجدوى : جدوى واميمية األنشطة
 والثقافية السريعة التي شيدتيا العقود األخيرة وما تحتمو مف ضرورة التأقمـ مع تطور الميارات المطموبة في الساكنة المستيدفة مف بيف

ميني. ومع ذلؾ، فإف محتوى األنشطة المقترحة لـ يتغير النساء الشابات المواتي يمجأف لخدمات النوادي النسوية ومراكز التكويف ال
 بشكؿ ممحوظ وكاؼ لمواكبة ىذه التحوالت.

وقد أثرت ىذه اإلكراىات سمبا عمى جودة واميمية التكوينات التي تقترحيا النوادي النسوية، الشيء الذي ترجـ بتراجع في االرتياد 
 38.574مف  2009و 2005لممستفيدات المباشرات مف النوادي النسوية ما بيف وبالفعؿ، انخفض العدد اإلجمالي عمى ىذه النوادي. 

(. وتعكس ىذه األرقاـ انخفاضا في متوسط 2.3)راجع الجدوؿ  295إلى  282في حيف ارتفع عدد النوادي مف  17.423إلى 
 ة عمى وجو الخصوص.خبلؿ نفس الفترة، مع تراجع حاد في المناطؽ القروي 59إلى  137المستفيدات في كؿ نادي مف 

 .2009و 2005: التردد عمى النوادي النسوية ما بيف 2.3الجدوؿ 

 المراكز البشرية الموارد المستفيدات

 اُزٞاط٤ِخاألٗشطخ  األٗشطخ اُؼبد٣خ اُطبهْ أُشاًض 

 U R F A U R T U R T 
2005 123 159 672 556 26,162 12,412 38,574 74,736 25,638 100,374 

2006 124 156 441 421 4,592 35,444 40,036 60,303 12,606 72,909 

2007 125 162 406 422 12,411 5,832 18,243 63,333 12,666 75,999 

2008 119 167 406 452 12,654 5,297 17,951 65,500 13,363 78,863 

    2009 129 166 408 453 12,088 5,335 17,423 67,260 13,452 80,712 

 .2010أُظذس: ٝصاسح اُشجبة ٝاُش٣بػخ ٝشإٕٝ أُشأح،  

 = أُغٔٞعT= ٓغبػذٕٝ؛ A= أُٞظلٕٞ ثبُٞصاسح؛ F= اُٞعؾ اُوش١ٝ؛ R= اُٞعؾ اُؾؼش١، Uٓالؽظخ: األؽشف رؾ٤َ ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣: 

 

                                                           
 ٢٘ اُ٘غ١ٞ"، ثبُِـخ اُؼشث٤خ، ٝصاسح اُشجبة ٝاُش٣بػخ، اُشثبؽ.ٝصاسح اُشجبة ٝاُش٣بػخ، "د٤َُ ٓشاًض اُز٣ٌٖٞ أُٜ 73
بس ٛزا اُجؾش ٖٓ ُْ ٣وذّ أُإُلٕٞ أ١ ٓؼط٤بد ده٤وخ ثخظٞص ٛزٙ اُ٘وطخ. ٝأُغإُٕٝٞ ال ٣زطشهٕٞ ئ٠ُ ٛزٙ أُغأُخ، ًٔب اعزبء أُذسثٕٞ أُغزغٞثٕٞ ك٢ ئؽ 74

 ؿ٤ش اٌُبك٤خ ُِـب٣خ.اُشٝارت 
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قد يعزى تراجع التردد عمى النوادي النساء إلى تكاثر المؤسسات 
والبرامج التي تقترح تكوينات تقنية مشابية لتمؾ التي تقدميا وزارة 
الشباب والرياضة ونوادي نسوية أخرى لفائدة النساء الشابات، مف 

نعاش الشغؿ "قبيؿ  "، والتعاوف OFPPTمكتب التكويف الميني وا 
 (.INDHالوطنية لمتنمية البشرية ) الوطني، والمبادرة

وفي الختاـ، مف الواضح أف ثمة ضرورة إلعادة النظر في برنامج 
النوادي النسوية سواء مف حيث المحتوى أو المجموعة المستيدفة إذا 
ما كاف الغرض منيا أف تستجيب الحتياجات الشباب. وىذا قد يشمؿ 

عاما(  29ػ15)استيدافا أكثر صرامة لمفئة المحددة في األصؿ 
والمجموعات المحرومة. ومف الممكف تنفيذ مقاربات ومناىج جديدة 

عادة تجييزىا. وحيث أف الشراكات مع منظمات حكومية وغير  35عمى أساس تجريبي في النوادي النسوية الػ التي سبؽ تجديدىا وا 
ذه الشراكات بغية المشاركة والمساعدة في إنعاش حكومية تظؿ في الوقت الراىف محدودة لمغاية، يتعيف ربما التفكير في توسيع ى

ىذا البرنامج مف خبلؿ تحسيف المحتوى التقني مف جية وتسييؿ الولوج إلى األنشطة التي تتطمب الحركة مف جية أخرى، فضبل 
 ت المتناىية الصغر.عف تقديـ وعود بشأف مجاالت جديدة لمتكويف، بما في ذلؾ األنشطة المدرة لمدخؿ، وتدبير التعاونيات والمقاوال

 
 (CSEمراكز حماية الطفولة )

، بما في ذلؾ أربعة مراكز لمفتيات، تقدـ خدمات اجتماعية وتربوية موجية 75مؤسسة 20( في CSEتتواجد مراكز حماية الطفولة )
دوية بغية تحقيؽ ىدؼ وتقدـ مراكز حماية الطفولة تكوينات رئيسية وتقنيات في الميف الي. 76أساسا لمقااريف المخالفيف لمقانوف

مزدوج أوال التربية وثانيا إعداد نزالء ىذه المؤسسات إلعادة االندماج في المجتمع. وتشمؿ الميف المقترحة في إطار ىذا التكويف عمى 
. كما قامت 77ياتسبيؿ المثاؿ ال الحصر السباكة، والحدادة، والنجارة بالنسبة لؤلوالد والخياطة والتطريز والمطبخ والفندقة بالنسبة لمفت

وزارة الشباب والرياضة بفتح مراكز العمؿ االجتماعي في العديد مف المدف، يتـ تدبيرىا وفقا لنفس قواعد تدبير مراكز حماية الطفولة. 
 وتوفر ىذه المراكز لنزالئيا إمكانية حرية اختيار متابعة دراستيـ أو الحصوؿ عمى التكويف الميني بعد مغادرة المركز.

                                                           
 .1956ٓشاًض رؼَٔ ؽز٠ ٖٓ هجَ ؽظٍٞ أُـشة ػ٠ِ االعزوالٍ ك٢ ػبّ  10ٓشًضا ُؾٔب٣خ اُطلُٞخ أُزٞاعذ٣ٖ، ًبٗذ  20ٖٓ أطَ  75
بثوخ ُالرلبه٤خ ٣ش٢ٓ ٗظبّ اُؼذاُخ اُخبص ثبُوبطش٣ٖ ثبُٔـشة ئ٠ُ ؽٔب٣خ األؽلبٍ، عٞاء ًبٗٞا ػؾب٣ب أٝ أؽذاس. ٝرؾ٢ٔ ٓظبُؾْٜ اُزشش٣ؼبد اُٞؽ٤٘خ، أُط 76

، "األؽلبٍ ك٢ أُإعغبد اُزأد٣ج٤خ ثبُٔـشة"، 2006ُذ٤ُٝخ اُخبطخ ثؾوٞم اُطلَ، ٝاُز٢ رغزخذّ ًٔؼ٤بس أعبع٢ الرخبر ع٤ٔغ اُوشاساد. ساعغ ا٤ٗٞ٤ُغ٤ق، ا

 ا٤ٗٞ٤ُغ٤ق، اُشثبؽ.
 ٝصاسح اُشجبة ٝاُش٣بػخ، هغْ اُطلُٞخ، "شجٌخ ٓشاًض ؽٔب٣خ اُطلُٞخ"، ٝصاسح اُشجبة ٝاُش٣بػخ، اُشثبؽ. 77

 نادي نسوي بجهة فاس بولمان ـ المصدر وزارة الشباب والرٌاضة
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 أىداؼ مراكز حماية الطفولة: 1.3 اإلطار

  اإليواء: ويتعمؽ األمر بتخصيص سرير خاص لكؿ طفؿ، باإلضافة إلى األغطية والمبلبس ومواد النظافة الخاصة وخزانة
 خاصة لتخزيف األغراض الشخصية.

 .توفير حمية غذائية صحية مف خبلؿ ثبلث وجبات في اليوـ 

  خبلؿ زيارات طبية منتظمة وتوفير إمكانيات النقؿ إلى المستشفى عند االقتضاء.الحماية الصحية والوقاية مف األمراض مف 

  تجييزات سمعية بصرية )تمفزيوف، قارئ الفيديو، ونظاـ الصوت(؛ ويتـ اإلشراؼ عمى ىذه التجييزات مف قبؿ أحد المدرسيف
 واستخداميا في أوقات معينة ولمشاىدة برامج مبلئمة.

 ماح لؤلسر بزيارة أبنائيا في المراكز وتمكيف األطفاؿ مف قضاء العطؿ سنويا مع أسرىـ الحفاظ عمى صمة الرحـ: الس
 )بترخيص مف قاضي محكمة القاصريف(، باإلضافة إلى إرساؿ واستقباؿ الرسائؿ الشخصية.

 .المشاركة في أنشطة تربوية ورياضية تساىـ في تنمية شخصية الطفؿ وتعزيز قدراتو البدنية والذىنية 

 ة المدرسة وغير المدرسية )مثبل: محو األمية والتكويف الميني المبلئميف الحتياجات وتفضيبلت األطفاؿ(.األنشط 

 .توفير الكتب والمجبلت في المكتبة المركزية لتمكيف الطفؿ مف التعمـ والمعرفة بغية تعزيز معارفو 

 تنظيـ مخيمات صيفية في مراكز االصطياؼ التابعة لوزارة الشباب والرياضة. 

 .تسميـ الشيادات المينية بعد التفوؽ في مختمؼ فترات التدريب 

  دعـ الفتيات الحوامؿ إلى غاية الوضع في مستشفى أو دار األمومة. ويمكف لؤلـ العازبة أف تمكث في المركز مع رضيعيا إذا
 لـ يكف ىنالؾ ما ييدد أمانيما.

 

 (2011)رْ اإلؽالع ػ٤ِٚ ك٢ شٜش ٓبسط  www.mjs.gov.ma، 2010أُظذس: ٝصاسح اُشجبة ٝاُش٣بػخ، 

 
 

وزارة الشباب والرياضة ومؤسسات حبسية تحت إشراؼ  تعتبر مراكز حماية الطفولة في الوقت نفسو مؤسسات لمحماية االجتماعية
. وتكتظ 79المحبوسيف بموجب قرار مف وكيؿ جبللة الممؾ أو حكـ قضائيفنزالء ىذه المؤسسات ىـ مف القاصريف . 78بالنسبة لألحداث

مواءمة قانوف  2003مراكز حماية الطفولة بالنزالء ويختمط فييا األيتاـ بمختمؼ أشكاؿ األحداث. ومف جية أخرى، تـ في عاـ 
عاما. وبالتالي، تـ إيداع  18إلى  16ة مف المسطرة الجنائية مع االتفاقية الخاصة بحقوؽ الطفؿ ومف ثـ رفع سف المسؤولية القانوني

سنة الذيف كانوا معتقميف مف قبؿ في  18و 16الشباب البالغيف مف العمر ما بيف 
الطفولة. ونتيجة لذلؾ، ارتفع عدد والشريحة العمرية سجوف البالغيف في مراكز حماية 

شراؼ ىذه المراكز   5.875التي تستضيؼ حاليا لمنزالء لدرجة تفوؽ قدرة إيواء وا 
 نزيبل فقط. 2.075مركزا أسسوا في البداية الستقباؿ  20نزيبل مف الجنسيف في 

مف ناحية أخرى، تعاني مراكز حماية الطفولة مف نقص في الموارد البشرية 
تتكمؼ ىذه المراكز، التي تموؿ فقط مف ميزانية وزارة الشباب والرياضة، والمادية. 

، بإيواء األطفاؿ ا لنزالء وتأميف حمية غذائية سميمة مشكمة مف ثبلث وجبات في اليـو
وتقديـ خدمات طبية ووقايتيـ مف األمراض. إال أف ىذه المعايير غير مرضية بتاتا 

                                                           
 (.2002)يونيو  2.02.379المرسـو رقـ  78

بمراكز ترتبط مدة الحجز سواء بطبيعة الجنحة أو الجريمة التي ارتكبيا الشاب أو بالحكـ الصادر عف سمطة قضائية أمرت بالحجز. وبحسب المدرسيف  79
 حماية الطفولة، يمكف أف تغير ىذه المدة بعد فترة المراقبة.

أنػػا متواجػػد فػػي المركػػز ألننػػي سػػرقت كػػامرا مدرسػػي. الحيػػاة 
صػػػعبة ىنػػػا ألف عػػػدد النػػػزالء مرتفػػػع. لكننػػػي أبػػػذؿ قصػػػارى 

ج مػػف ىنػػا بسػػرعة ألننػػي أفكػػر فػػي مسػػتقبمي. جيػػدي لمخػػرو 
أتمنػػػى أف أصػػػبح ميكػػػانيكي أو تقنػػػي لكػػػف المركػػػز ال يػػػوفر 

 تكوينا في ىذيف المجاليف.
 شاب، مركز حماية الطفولة

 جية سوس ماسة درعة 

http://www.mjs.gov.ma/
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في دوالر أمريكي(  1,40درىما ) 12. وتنفؽ مراكز حماية الطفولة في المعدؿ 80بالنظر إلى النقص الفادح في الموارد المالية والمادية
 اليـو عف كؿ نزيؿ، وفقا لمموظفيف المستجوبيف. لكف ىذا المبمغ يبقى دوف المستوى الكافي لتمبية االحتياجات األساسية لمشباب النزالء.

. ويعتبر  1.3ويشير الجدوؿ  السابؽ إلى معمومة مثيرة لمقمؽ، بعبارة أخرى، ال يتجاوز المبمغ المنفؽ في الحقيقة دوالرا واحدا في اليـو
ذا األمر أخطر ألف المقيميف ينحدروف، في معظميـ، مف أوساط فقيرة لمغاية أو ىشة أو قطعوا جميع أواصر الرحـ مع ذوييـ مما ى

 يجعميـ يعولوف تماما عمى ىذه المراكز. وىذا النوع مف الحرماف يؤدي حتما إلى السرقة والعنؼ التي تتسـ بيا مراكز حماية الطفولة.

ال تستجيب مراكز حماية الطفولة لالحتياجات األساسية لمشباب النزالء بشكؿ 
في كثير مف كاؼ وتمجأ دائما إلى موارد أخرى لتقديـ الدعـ النفسي لمشباب. 

األحياف، يتـ وضع األطفاؿ في ىذه المراكز بسبب مشاكؿ اجتماعية ونفسية، 
البيضاء، فإف المستوى  لكف وكما الحظ ذلؾ طاقـ مركز حماية الطفولة بالدار

المتواضع لمعبلجات المقدمة في ىذه المراكز ييدد بتكرار سموكيات مشابية لتمؾ 
التي تسببت في اعتقاليـ. لذلؾ، ثمة ضرورة ممحة إلى خبرة متخصصة في ىذه 
المراكز خاصة وأف المحادثات مع بعض المسؤوليف عف ىذه المراكز ومع 

العدد غير الكافي ويتجمى  را بعدـ االرتياح.طواقميا في ىذا الشأف أبرزت شعو 
الذيف يتوفروف  ب المقيموف بمراكز حماية الطفولةشبا، حيث يعمؿ الاألنشطة التربويةمف خبلؿ أيضا بوضوح مف الموظفيف المؤىميف 

مف المفروض أف يشمؿ  . لذلؾ،في كثير مف األحيافكمؤطريف أو أولياء لمشباب األصغر منيـ سنا نسبيا،  ي متقدـتعميم عمى مستوى
أف عدد الموظفيف محدود لمغاية.  ياتار يز تمت في المراكز التي  ؛ حيث لوحظياربالميؿ والناإلشراؼ المبلئـ تعزيز وجود دائـ لممربيف، 

 .نزيبل 65 مشرفيف يؤطروفخمسة عمى  إاللمفتيات المخصص البيضاء ال يتوفر مركز حماية الطفولة بمدينة الدار  ،عمى سبيؿ المثاؿف
عادة  استقباؿمجموعة متنوعة مف المياـ، بما في ذلؾ ب مف بيف أطر الوزارة ويكمفوفف و المربوبشكؿ عاـ، يكوف  ومراقبة األطفاؿ وا 

 يمف جية أخرى، يعانو  .عنيفة( بينيـات )التي غالبا ما تكـو ، وتسوية النزاعالنزالء، واإلشراؼ عمى والتربويةالتأىيؿ واألنشطة البدنية 
ف يكوف تعيينيـ في أ تيـعف رغب عدد كبير منيـ أعربقد كبير في أماكف عمميـ، و  توتر مراكز حماية الطفولة مف العديد مف موظفي

 البلـز السترجاع قواىـالوقت  والحصوؿ عمى ،بغية تفادي اإلعياء، عمى األكثر(سنوات  4لفترات أقصر )بمراكز حماية الطفولة 
 .التكويفومواصمة 

(، تكويف في البستنة يحصؿ ىؤالء األطفاؿ عمى)حيث  المقيميف بمركز حماية الطفولة 45الػ يفصر االق عمى دير، يشرؼكاأينة مدفي 
بشكؿ عاـ احتياجات  المعنية مع الفروع المحمية لموزاراتالمبرمة شراكات الوتغطي  وتقنياف.واحد  معمـ، اءستة أشخاص: ثبلثة مدر 

 تقديـغير قادرة عمى ما تبقى مراكز حماية الطفولة ومع ذلؾ، غالبا  والمجاؿ التقني.محو األمية و  التربية،ت في مجاال التكويف
قادرا عمى  مركز حماية الطفولة ادير، عمى سبيؿ المثاؿ، لـ يكفكنظرا لعدـ توفر المدربيف )في أ ةالمخطط التكوينية مجموعة الدورات

 (.دادةوالحتقديـ التدريب في مجاؿ النجارة 

عمى  ي مراكز حماية الطفولة.رة فيخط اتحت سقؼ واحد ظروفمخالفات متنوعة والشباب المتيميف بارتكاب  يخمؽ إيواء األطفاؿ
 في سف أقؿأكثر خطورة، وضع أطفاؿ مخالفات في حالة يتـ،  ،سنة 18و 12تراوح بيف يمف المفترض أف عمر النزالء أف مف رغـ ال

                                                           
"السياسة الوطنية الجديدة لمشباب"، الرباط. تعتبر مراكز حماية الطفولة مراكز بديمة عف "عنبر القاصريف" المتواجد في  ،2007وزارة الشباب والرياضة،  80

 السجوف.

ؿ الطػػػاقـ بالتنػػػاوب. فالميػػػاـ الموكمػػػة أوصػػػي بشػػػدة أف يعمػػػ
لممػػػػربييف )بمراكػػػػز حمايػػػػة الطفولػػػػة( جػػػػد صػػػػعبة وحساسػػػػة 
وتتطمػػػب منػػػا جيػػػدا نفسػػػيا كبيػػػرا. أظػػػف أنػػػو ال ينبغػػػي ألي 
مربػػػػي أف يقضػػػػي أكثػػػػر مػػػػف أربػػػػع سػػػػنوات فػػػػي مثػػػػؿ ىػػػػذه 

 المراكز.
 مربي بمركز حماية الطفولة،

 جية سوس ماسة درعة
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مراكز حماية الطفولة ػ وقد تمت معاينة ىذا الوضع في جميع مراكز حماية الطفولة التي تمت زيارتيا. ويتقاسـ في بعض األحياف في 
بمراىقيف  في مراكز حماية الطفولةاألطفاؿ أيضا ويختمط  .في نفس برامج المراىقيف وفشاركيو  الفضاءىؤالء األطفاؿ الصغار نفس 

مف أسر ينحدروف  ، لوحظ أف نزالء مراكز حماية الطفولة الذيف تـ لقاؤىـ،بشكؿ عاـ ية.رامجاإل مف ذوي السوابؽلفترات طويمة نزالء 
دماف  السيقا العائمي غالبا ما يكوف مضطربا بسبب تعاطي أقؿ حظا، وأف أو مناطؽ أخرى دور الصفيحفي تعيش فقيرة  المخدرات وا 

، كانت كثير مف األحياف في .القانوف مشاكؿ مع يعرفوفاألسرة  مف ، أو أفرادوكوف أحد أعضاء األسرة جانحاالكحوؿ، والدعارة، 
ضحايا لبلغتصاب أو العنؼ المنزلي )عمى سبيؿ المثاؿ، الفتيات بعد وقوعيف كفي مجاؿ الجنس،  يعممف المعتقبلتالشابات النساء 

يتـ احتجازىـ بشكؿ ف، شباب الذكوربالنسبة لم أو الشابات الياربات(. أما، عامبلت في القطاع غير المييكؿ أو خادماتكالمواتي يعممف 
 .االغتصاب أو القتؿ، االعتداء ،السرقةبتيمة عاـ، 

، والسوابؽ اإلجراميةاختبلفات كبيرة في السف، والتنوع االجتماعي وب، ومبلءمة المرافؽ الطاقـ بعدـ مواءمةتتسـ  ، التيبيئةال إف ىذه
بسبب عزز ىذا السموؾ تيو  الضعفاء. النزالءلدفاع عف النفس أو إلساءة معاممة تشكؿ مجموعات فرعية إما ألسباب اتساعد عمى 

الشابات. وبالتالي، ادير( والمومسات ك، بما في ذلؾ مدمني المخدرات الشباب )في فاس وأالجانحيف العائديفمع  تعايش نزالء جدد
 .ومأسسة ثقافة العنؼ جرائـ أكثر خطورةالنزالء إلى رتكبيا يالتي  الجنحتصعيد عمى  الظروؼجميع ىذه  تساعد

يعتبر الدار البيضاء، بمركز حماية الطفولة ب المكونيفأحد قواؿ وفقا أل
العائديف والمزمنيف.  األحداث المخالفيف لمقانوف مفالشباب  النزالءمعظـ 
ات مف بيف والسرقة واالعتداء ،الدعارة، وتعاطي المخدرات والكحوؿ وتشكؿ

عويصة مشاكؿ ومف ثـ، يطرح تدبير ىؤالء النزالء  .كثر شيوعاالجرائـ األ
سمبي ىؤالء النزالء بشكؿ ثر يؤ  كما. إعادة التأىيؿ واالنضباطمف حيث 

حماية ومف جية أخرى، ال تتوفر مراكز  .األولى األحداث لممرة النزالءعمى 
 االجتماعيةاألسرة والبيئة  مبلئمة بشأفسجبلت الطفولة عمى ممفات و 

الطواقـ غياب العامميف االجتماعييف وغيرىـ مف ل لمنزالء نظرا
 وأالتوجيو انعداـ المتابعة، و  بشكؿ أكبر لمقمؽ بؿ ما يدعو ة.المتخصص

 النزالء. إطبلؽ سراحالرصد أو بعد 

وطواقـ مراكز ميزانية  اجات مف حيثاالحتيمعالجة تعتبر في الختاـ، 
تربوية خدمات  قديـالتحتية وت نى، وتحسيف وتجديد البلمنزالءاالحتياجات األساسية حماية الطفولة أمرا عاجال وممحا بغية تمبية 

، ةالتقني التكويناتمف حتى يتسنى إدراج تشكيمة واسعة  مراكز حماية الطفولة ينبغي إعادة النظر في برامجلذلؾ،  .رعاية نفسيةو 
مكانية الحصوؿ عمى تكويف الشباب في  إقامةخبلؿ فترة  واقتراح تكويف أولي بعد مغادرتيـ ليذه ميني مراكز حماية الطفولة وا 

المينييف المتخصصيف، بما في ذلؾ األطباء النفسييف  عمى غرار، يـوبناء قدرات المكونيف عددتحقيؽ ذلؾ رفع  يتطمبو  المراكز.
لمحصوؿ عمى مصدرا محتمبل  لمتنمية البشرية الوطنية المبادرة اعتبارينبغي  . كماوالعامميف االجتماعييف ألمراض العقميةوأطباء ا

وينبغي تسيؿ تقديـ الطمب إلييا. التي لوزارة الشباب والرياضة مع الفروع المحمية وذلؾ بالتعاوف ىذه التحسينات،  التمويؿ البلـز إلنجاز
ة والخاصة وغير الحكومية، وقسـ عمـ النفس يممو الع التكويف، بما في ذلؾ مؤسسات مؤسساتييف آخريف شركاءالتفكير في  أيضا

 .اليونيسيؼ مف قبيؿوزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ل التابعالسريري 

 مركز حماية الطفولة بالدار البيضاء، الصورة لوزارة الشباب والرياضة.
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 المركز الوطني لإلعالـ والتوثيؽ لمشباب

ة توفر معمومات يممو مؤسسة ع وىو ط،الربا بمدينة 2007في عاـ  (CNIDJ) المركز الوطني لإلعالـ والتوثيؽ لمشبابأحدث 
 التربيةبما في ذلؾ واسعة مف المواضيع،  تشكيمةمجانية لمشباب في 

ر، اسف، والثقافة، واألوالتشغيؿوالميني،  المدرسيالتوجيو و  وتنمية الميارات،
جمع  فياليدؼ الرئيسي مف ىذا المركز يتمخص و  .الرياضة والترفيوو 
 ، والبحثمشبابلاالجتماعي  باإلدماججميع المعمومات ذات الصمة  تركيزو 

 ىـالمستفيدوف الرئيسيوف التكويف. ويعتبر عمؿ أو فرص أوؿ منصب عف 
 .ف في قضايا الشبابيلمختصف وايالشباب والباحث

شخصا  12 (CNIDJ) المركز الوطني لئلعبلـ والتوثيؽ لمشبابيوظؼ 
مف الشباب خريجي الجامعات ، ومعظميـ لطمباتا والرد عمىلدعـ البحث 

كبيرة  قاعة يتألؼ مف ،البناء وتقع المنظمة في مجمع حديث مع تكافؤ بيف الجنسيف. (،سنة 35و 30البالغيف مف العمر بيف )
يوفر  ،اإلعبلـطمبات  الرد عمىوبصرؼ النظر عف . ثبلثة مكاتب لبلدارةمف و  ،شخص 100أف تستوعب  يمكفمتعددة األغراض 

ودورات العمؿ لعروض لمقراءة، و لوحة إعبلنات  وقاعةإلى اإلنترنت،  إمكانية الولوجلممستخدميف  المركز الوطني لئلعبلـ والتوثيؽ
ضافة ،والمعموماتية تحديث أجيزة الحاسوب ـقد تو  التدريب الميني.  .أجيزة عرض الفيديو وا 

حيث يتـ ، (CNIDJ) المركز الوطني لئلعبلـ والتوثيؽ لمشباببوالجميور  الشباب بأنشطة توعوية تعرؼوتستكمؿ ىذه الخدمات 
 626: احتى اآلف، محدود تأثير المركز،. لكف، بقي اجتماعية وثقافية وتظاىرات تكوينيةة ودورات يأياـ دراسو أياـ مفتوحة،  تنظيـ
 .2008خدمات المركز في عاـ  لجؤوا إلى ا فقطشاب

التابعة لوزارة الشباب الشباب  دوربعض وظائؼ  تكرارب (CNIDJ) المركز الوطني لإلعالـ والتوثيؽ لمشبابيقـو في الختاـ، 
يواءتوفير المعموماتوالرياضة، مف قبيؿ  يمكف  .إلى اإلنترنت الولوجوتوفير تنظيـ الندوات، الشباب، و لشباب ومجموعات ا ، وا 

ستراتيجية في إطار اال (CNIDJ) المركز الوطني لئلعبلـ والتوثيؽ لمشباباعتماد مقاربة ترمي إلى توسيع مياـ في المستقبؿ 
أف شمؿ يمكف . و لمشباب اا وطنيمرصد المركز ليصبح عمى سبيؿ المثاؿ، إعادة تنظيـ ،مف خبلؿ لشباب،فائدة اجديدة لالوطنية ال

عداد تقارير تحميمية بشأف القضايا ذات األولوية المتعمقة بشكؿ منتظـ تمثيمية لمشبابإنجاز بحوث وطنية ىذا المرصد  مياـ ، وا 
 الشريكة فيقدرات المنظمات غير الحكومية  وتعزيز ،يديرىا الشباب تكوينيةدورات حتضاف ال فضاءبسياسات الشباب، وتوفير 

سواء  ،يديرىا الشبابي تالو مشباب ل الممثمةالمنظمات  اتتعزيز قدر  في ىـيساأف ىذا الدور  ومف شأف . لمشبابالموجية الخدمات 
 .وطنيال وأ محميال عمى المستوى

 

 (EN) الوطني التعاوف برامج .2.3

والدعـ تقديـ أي شكؿ مف أشكاؿ المساعدة  في ،(ذات طابع اجتماعية يممو مؤسسة عوىو ) "EN" الوطني التعاوفميمة تتمخص 
دعـ ىذه الميمة، مبادرات . لذلؾ، تنظـ وتقنف ىذه المؤسسة، بغية األسرة والمجتمعب النيوضعمى  المساعدةو  لمساكنة المعوزة

، الرباط، (CNIDJ) لمشباب المركز الوطني لئلعبلـ والتوثيؽ
  الصورة لوزارة الشباب والرياضة
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شبكة أماف  المؤسسةوبالتالي، توفر  المغرب. سكافمف بيف  ىشاشةفي مساعدة الفئات األكثر ية ترغب وجماع وفردية، ةخاا
 التعاوفموارد وتتشكؿ  ة.األساسي ةالتقني بعض التكوينات واقتراحوالمساعدات الغذائية،  اليباتجمع وتوزيع  مف خبلؿلمفقراء المغاربة 

 مبمغيا ختمؼي، والتي المواشيمثؿ الضريبة عمى ذبح  لفائدتوالضرائب المفروضة بعض الوطني أساسا مف اإلعانة السنوية لمدولة و 
 ، دارالطالب ، داراألطفاؿ االجتماعية )دار الحمايةلمؤسسات  حصرياذبح العائدات الضريبة عمى  وتخصص البمدية.ب بحس

نداء مف أجؿ التبرعات العامة، وبالتالي، يمكف  توجيودوف الحصوؿ عمى إذف خاص،  لمتعاوف الوطني، يجوزو  .81الطالبة...(
، بخبلؼ وزارة الشباب والرياضة( )ستفيد التعاوف الوطنيالعاـ والخاص )طاعيف مف القاالستفادة مف دعـ مف مؤسسات  لممؤسسة

التعاوف شجع (. وىكذا، ييةو جمعيات التنماللفقراء مف خبلؿ يوزعيا عمى اجزء مف المضبوطات الجمركية مف  عمى سبيؿ المثاؿ،
 لمتعاوف الوطنييمكف . كما والقطاعيف العاـ والخاص يو الجمع النسيجبيف مختمؼ فئات المجتمع، بما في ذلؾ  الوطني الدعـ المتبادؿ

إعفاء تبرعات ) وفتمقي الذيففي التنمية االجتماعية  فائدة بعض الفاعميفل يةبيمنح امتيازات ضر  بغية الضريبية لدى المصالح تدخؿال
(، حيث EPSلحماية االجتماعية)الجمعيات التي تدبر مؤسسات ا الوطني(. ومف جية أخرى، يدعف التعاوف عمى سبيؿ المثاؿ جمركي
لت ليا مف باب اليبات، مما يساعدىا عمى التوفر عمى عمى ممتمكاتىذه األخيرة  تتوفر  .82موارد كافية لمعمؿ ُخوِّ

، الساكنة اليشة بشكؿ أكثر فعاليةاستيداؼ  بغية في إبراـ شراكات وطنية ودولية،التعاوف الوطني  تزايد نشاطخالؿ العقد الماضي، 
مف بيف المؤسسات التي تناوليا ىذا . وتتميز مؤسسة التعاوف الوطني، وضماف مستوى عاؿ مف القرب انتظاراتيـ بشكؿ أفضؿتمبية و 

المحمية  الجماعاتبعض شريؾ، بما في ذلؾ  2500أكثر مف  حيث تتوفر عمى ةشراكالخبرتيا الطويمة في مجاؿ بالتقرير، 
 .لخاصاقطاع عبلوة عمى الالدولية ، أو وطنيةال(، أساسالحكومية المحمية )ة، والمنظمات غير ايممو والمؤسسات الع

 

ىذه أكبر  . ويتشكؿالتي تستيدؼ الشباب المحروميفالتعاوف الوطني البرامج  أىـأدناه معمومات عف أربعة مف . 3.3جدوؿ اليتضمف و 
 .2009مستفيد في عاـ  106.637 ات لما يعادؿخدمقدمت ي تال( CEFالتربية والتكويف )مف مراكز البرامج 

 2009. مراكز التعاوف الوطني مف أجؿ المراىقيف والشباب المحروميف، 3.3الجدوؿ 

 انًزاكش انطالى انًزاكش/انًؤسساث

 4092 925 (EPS. ٓإعغخ اُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ )1

 55 296 . داس أُٞاؽ2ٖ

 1079 2894 . ٓشًض اُزشث٤خ ٝاُز3ٖ٣ٌٞ

 298 86 (CFAثبُزذسط ). ٓشًض اُز٣ٌٖٞ 4

 2145 7580 انًدًىع
 .2009أُظذس: هذٓذ األسهبّ ٖٓ هجَ اُزؼبٕٝ اُٞؽ٢٘، ػبّ 

الشباب فائدة لالتابعة لمتعاوف الوطني الرئيسية  التكويفبرامج ل ،مستفيد كؿل ،نسبيا الكمفة المنخفضة  أدناه .4.3ؿ جدواليبيف 
ني لمتعاوف التق التكويفبرامج مف  لكؿ مستفيد الكمفةمتوسط ويعتبر  التكويف بالتدرج(.والتكويف ومراكز  التربية مراكز) المحروميف
برامج سوؽ  متوسط كمفة أقؿ مف ثبلث مرات تقريبا "(CFA" ومراكز التكويف بالتدرج "CEF، مراكز التربية والتكويف "أيالوطني )

بغية التحقؽ منتظـ   تقييـ يجب أف تخضع ىذه البرامج إلى، أي حاؿ وعمى .الفصؿ الحقا في ىذا تـ مناقشتياتالتي س  العمؿ النشطة

                                                           
81

 دسٛٔب ػٖ ًَ خشٝف ٣زثؼ ك٢ عٜخ اُذاس اُج٤ؼبء. 02دساْٛ ٝ 01ثؾغت روذ٣شاد ٓٔضَ ُِزؼبٕٝ اُٞؽ٢٘، ٣زشاٝػ ٓجِؾ اُؼشائت ث٤ٖ   
82

 رزٞكش ثؼغ اُغٔؼ٤بد ػ٠ِ أٓالى ؽظِذ ػ٤ِٜب ًٜجبد. ٝػ٤ِٚ، رِٔي اُؼذ٣ذ ٖٓ اُغٔؼ٤بد ٓؾالد رغبس٣خ.  
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 النوع االجتماعيحسب  والتوظيؼ التشغيؿ معدؿ مف خبلؿ رصدوذلؾ  عمى المستفيديف، عمى سبيؿ المثاؿ،ىا وتأثير  تيافعاليمف 
 .االجتماعية واالقتصادية والفئة

 2009ببرامج التعاوف الوطني لفائدة الشباب المعوزيف، . الميزانيات والتكاليؼ بالوحدة الخااة 4.3الجدوؿ 

 البرامج

المستفيدوف  الكمفة اإلجمالية**
 المباشروف

 الكمفة بالوحدة

 دوالر أمريكي* درىـ دوالر أمريكي* درىـ

" ومراكز CEFمراكز التربية والتكويف "

  "(CFAالتكويف بالتدرج "
 مراكز التعمـ

309.332.399 35.352.274 154.539 2.002 229 

DAM  

 396 3.467 21.103 8.361.133 73.159.918 دار المواطف

 دار األطفاؿ، دار الطالب

 مؤسسات الحماية االجتماعية
396.646.117 45.330.984 65.000 6.102 697 

 95 827 9.000 850.602 7.442.771 مراكز لألطفاؿ المعاقيف
 غير متاحة غير متاحة 249.642 89.894.994 786.581.204 المجموع

 

 .2009أُظذس: هذٓذ األسهبّ ٖٓ هجَ اُزؼبٕٝ اُٞؽ٢٘، ػبّ 

 ٓالؽظخ: رْ رشع٤ؼ اُو٤ٔخ أُوشثخ ثبُ٘غجخ ُألسهبّ 

 2009دسْٛ،  8,75دٝالس أٓش٢ٌ٣ =  1*

 اُٞؽ٢٘، ثبإلػبكخ ئ٠ُ اُزؾ٣ٞالد اُز٢ ٣وّٞ ثٜب أُؾغٕ٘ٞ ٝأُبٗؾٕٞ.** رشَٔ اٌُِلخ اإلعٔب٤ُخ أُٞاسد اُز٢ روذٜٓب ٤ٓضا٤ٗخ اُذُٝخ، ٝاألٓٞاٍ اُخبطخ ثبُزؼبٕٝ 
 

 

 ( دار األطفاؿDAT) 

دار األطفاؿ تسمية تشير إلى دور األيتاـ أو الخيريات، التي 
تتمثؿ مسؤوليتيا الرئيسية في تأميف المأوى والغذاء والتعميـ 
ودروس التقوية المدرسية لألطفاؿ المنحدريف مف عائالت جد 

وتدير ىذه المؤسسات جمعيات، يدعميا التعاوف الوطني  .فقيرة
مف الخواص يجتمعوف في مف خبلؿ مساعدات سنوية ومحسنوف 

شكؿ جمعيات بموجب القوانيف الجارية التي لـ تتغير منذ أكثر مف 
وتختمؼ النفقات السنوية لكؿ مستفيد مف مؤسسة إلى  .83عاما 60

وقد  درىما. 6.062إلى  617أخرى، حيث تتراوح ما بيف 
، عمى الصفة القانونية 2006حصمت دور األطفاؿ، في عاـ 

كمؤسسة لمحماية االجتماعية، تماشيا مع المبادئ الحديثة لحماية 
دارة مف أجؿ تنظي 05.14وبالفعؿ، صدر القانوف  الطفولة. ـ العمؿ في ىذا المجاؿ مف خبلؿ تحديد األحكاـ المتعمقة بشروط فتح وا 

 مؤسسات الحماية االجتماعية، بغية الحفاظ عمى كرامة الطفؿ مف خبلؿ ضماف الظروؼ البلزمة مف أجؿ حياة أفضؿ.
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 .اُخ٤ش٣خاألػٔبٍ ٝ اإلعؼبك٤خ اُخظٞط٤خ أُشبس٣غ ٓشاهجخشإٔ ث، 0401دع٘جش/ًبٕٗٞ األٍٝ  00اُوشاس اُٞصاس١ اُظبدس ثزبس٣خ   

 دار األطفال، الدار البٌضاء، صورة للتعاون الوطنً 
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ء( تمثؿ ثبلث جيات بالمغرب )جية تمت، في إطار ىذا البحث، زيارة ثبلث مؤسسات لؤلطفاؿ )بمدينة صفرو، وأصيمة والدار البيضا

ويدير ىذه المؤسسات مدراء يعينيـ التعاوف الوطني تحت إشراؼ  .84فاس بولماف، وجية طنجة تطواف، وجية الدار البيضاء(
. وتبقى الموارد المالية غير كافية وبالكاد تغطي االحتياجات األساسية لمنزالء مف الشباب الجمعيات المسؤولة عف ىذه المؤسسات.

وتمثؿ ىذه المساعدة  درىـ لكؿ نزيؿ(. 1.600تعتمد دار األطفاؿ في عمميا عمى مساعدة يقدميا التعاوف الوطني ) مف جية أخرى،
دوالر  1إال أف الرقـ الرسمي الذي أعمنت عنو دور األطفاؿ والجيات المانحة أعمى مف ذلؾ ) –دراىـ في اليـو لكؿ نزيؿ  4حوالي 

التعاوف الوطني وفر ات، يوبغض النظر عف ضريبة ذبح المواشي التي تقدميا البمدي (.2009عاـ  درىـ في 8810أمريكي = 
ومع ذلؾ، تخص ىذه المساعدة بعض الفروع  الموظفيف وغير ذلؾ مف أشكاؿ الدعـ.عبلوة عمى  البلزمة المواردلمجمعيات المحمية 

 ممثمييا.الخاصة وتعتمد عمى قوة تأثير الجمعيات والعبلقات الشخصية ل

ولتغطية النفقات، تعطى األولوية لؤلجور  .14/05قبؿ القانوف رقـ  مداخيؿ مؤسسات الحماية االجتماعية غير مستقرة كانتلذلؾ، 
والتكاليؼ الثابتة؛ كما يعتبر التخطيط الطويؿ األجؿ لبلحتياجات األساسية لمنزالء، بما في ذلؾ الغذاء، والنظافة، إلخ، أمرا 

ويمجأ المسيروف والجمعيات الشريكة إلى المانحيف لتغطية االحتياجات الطارئة بيذه المراكز، لكنيـ نداءاتيـ ال ُتمبَّى  مستحيبل.
وعبلوة عمى ذلؾ، تطرح العبلقة بيف الجيات الفاعمة في التنمية المحمية والجمعيات المسيرة لمؤسسات الحماية االجتماعية  دائما.

وبطبيعة الحاؿ،  سنة. 20ى سبيؿ المثاؿ: توجد بمدينة الدار البيضاء جمعية يترأسيا نفس الشخص منذ فعم بعض المشاكؿ.
دارة  تغيرت بشكؿ كبير خالؿ ىذه الفترة عالقات السمطة في المدينة، واحتياجات األطفاؿ ومسؤوليات دار األطفاؿ، لكف أىداؼ وا 

 الجمعية المحمية المانحة بقيت عمى حاليا.

الفئات العمرية والمستويات الدراسية لمنزالء  اختبلؼؤثر وفي بعض الحاالت، ي
تأوي دور األطفاؿ أطفاال مف  بشكؿ سمبي عمى النزالء الشباب األكثر ىشاشة.

فبعض النزالء ينحدروف مف أسر متفككة )عقب  مختمؼ األعمار والخمفيات.
و تخمي األب عف األسرة أو وفاة أحد الوالديف أو كمييما عمى سبيؿ المثاؿ، أ

بينما ينتمي البعض اآلخر إلى أسر سميمة، ولكف نظرا  عقب طبلؽ الوالديف(.
لفقرىا المدقع وتكاليؼ التعميـ، فإف أسرىـ غير قادرة عمى تمبية 

فيحيف أف البعض اآلخر، تـ التخمي عنيـ عند الوالدة، وخصوصا  احتياجاتيـ.
وىؤالء ىـ النزالء األصغر سنا  لزوجية.األطفاؿ الذيف يولدوف خارج نطاؽ ا

وأخيرا، يعتبر عدد كبير مف النزالء مف أطفاؿ الشوارع  واألكثر ىشاشة في ىذه المراكز )كما ىو الشأف في مدينة الدار البيضاء(.
 أو الياربيف الذيف يتـ وضعيـ في دور األطفاؿ بأمر مف المحكمة.

ويتعمؽ األمر بأيتاـ مف دوف أسر،  سنة في المراكز الثبلثة التي تمت زيارتيا. 18عمرىـ وباإلضافة إلى ذلؾ، التقينا بشباف يتجاوز 
وىذا أحد أىـ المشاكؿ التي تواجو دور األطفاؿ:  .85عاما 18وعاطميف عف العمؿ، رفضوا مغادرة المؤسسات التي استقبمتيـ في سف 
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. ٝرٔضَ ٓذ٣٘خ طلشٝ اُٞعؾ اُششه٢ 2رؼٌظ ٛزٙ اُغٜبد أُض٣ظ االعزٔبػ٢ اُضوبك٢ اُخبص أُشبس ئ٤ُٚ ك٢ اُٞص٤وخ أُٜ٘غ٤خ اُٞاسدح ك٢ أُِؾن   

 ثبُٔـشة، ٝأط٤ال رطٞإ أُ٘طوخ اُشٔب٤ُخ، ٝاُذاس اُج٤ؼبء، اُغٜخ األًضش ػٔشاٗب.
85

 .2101اُج٤ؼبء( ػبّ  ٝٛزا عجت اُ٘ضاع اُز١ اٗذُغ ك٢ ػ٤ٖ اُشن )اُذاس  

 

يعرؼ معظـ األطفاؿ الذيف يعيشوف ىنا أحدا غيرنا. فبل "ال 
أحد ينتظرىـ في الخارج. ىنا يمكنيـ األكؿ، والنـو 
واالستحماـ. لكف ىؤالء األطفاؿ صعاب ألنيـ يشعروف بأنيـ 
ميمموف وأنيـ أقؿ مف اآلخريف. نحف بحاجة إلى طاقـ مؤىؿ 

 لرعاية ىؤالء األطفاؿ. "

 .ٓٔضَ ػٖ عٜخ اُذاس اُج٤ؼبء 
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اية االجتماعية التي تديرىا الجمعيات، تكوف ىذه المؤسسات ، ووفقا لمنظاـ الداخمي لمؤسسات الحم18عندما يبمغ الشباب سف 
ففي دار األيتاـ بمدينة الدار البيضاء عمى  بمطالبة ىؤالء الشباب بمغادرة ىذه الدور، دوف مراعاة وضعيـ الميني أو الشخصي. ممزمة

فإف اختبلط األطفاؿ الصغار بالمراىقيف  وبالتالي، قد تجاوزوا سقؼ السف القانونية. 300مف النزالء الػ 113سبيؿ المثاؿ، كاف 
مصدرا دائما لمنزاع، ويؤثر بشكؿ خطير جدا عمى النزالء األصغر سنا، الذيف يعانوف يوميا مف  أحيانا والشباب البالغيف يشكؿ

ىذه المراكز، إلى  ومف جية أخرى، يعيش النزالء ذوي اإلعاقة العقمية جنبا إلى جنب مع الطبلب في االعتداءات والسرقة والمضايقات.
جانب نزالء آخريف فشموا في دراستيـ أو تخموا عنيا. ومف ثـ، تعتبر ىذه الظروؼ مزعجة لمغاية، وتشجع انتشار السموكيات المحفوفة 

كز وباستثناء األنشطة الرياضية، تقدـ المرا بالمخاطر مف النزالء األكبر سنا الذيف تركوا صفوؼ المدرسة إلى النزالء األصغر سنا.
 أنشطة ال تستيدؼ سوى الطمبة الشباب.

 
أكد موظفو المؤسسات باإلجماع عمى أف النزالء يعرفوف ىشاشة  .ييدد انعداـ المتابعة النفسية االندماج االجتماعي لمنزالء الشباب

فيـ يعانوف، مف بيف أمور أخرى، مف شعور عميؽ بالنقص تجاه العالـ الخارجي،  السيما بالمقارنة مع أطفاؿ مف  مف الناحية النفسية.
اآلخروف المقيميف في دور األيتاـ باألطفاؿ  بسبب فقرىـ، وقمة دعـ األسرة والظروؼ المعيشية الخاصة، ينعت التبلميذ نفس العمر.

"تحت وصاية الدولة" أو بأطفاؿ "دار األيتاـ". وبالتالي، فيـ، في كثير مف األحياف، منبوذوف، أو مشتبو بيـ كما يتعرض سموكيـ إلى 
أف ىذه العائبلت غالبا ما ونظرا إلى  باإلضافة إلى ذلؾ، قد تكوف أسر ىؤالء األطفاؿ قد تخمت عنيـ، في حاؿ وجودىا. السخرية.

لذلؾ، تقؿ الزيارات  تكوف فقيرة جدا وتتوفر عمى عدد كبير مف األطفاؿ، فإنيا تبتعد عف األطفاؿ الذيف يعيشوف في دور األطفاؿ.
تكررة، وىذا ما يؤدي إلى اضطرابات نفسية م العائمية، كما تتجنب الكثير مف العائبلت استقباؿ األطفاؿ خبلؿ عطمة نياية األسبوع.

يعتبر أقميا خطورة التبوؿ البلإرادي، والتمتمة، واضطراب الكبلـ، وأكثرىا خطورة، االعتداء عمى الغير، وأذى النفس، واالنتحار. ومف 
ثـ، يعتبر طاقـ واإلدارة مؤسسات الحماية االجتماعية أف المتابعة والمراقبة النفسية يجب أف تحظى باألولوية القصوى بالنسبة لؤلطفاؿ 

 عمى غرار حاجتيـ إلى المأوى والغذاء. –
 

وىذا الوضع منتشر في جميع مؤسسات الحماية  زىيدة. ة عمى أف الجمعيات تدفع ليـ أجوراو عال عدد المربيف محدودا يعتبر 
شعورا بعدـ ويتقاسـ المربوف في دور األطفاؿ  .االجتماعية حيث تبقى األجور متدنية، والعمؿ غير قار والمربوف المؤىموف منعدميف

عمى الرغـ مف أف التعاوف الوطني يعيف، بشكؿ عاـ،  مدراء مؤسسات الحماية االجتماعية، فإف بقية الموظفيف  االستقرار واإلحباط.
بسيدي البرنوصي )الدار البيضاء(، التي تستقبؿ  مؤسسة الحماية االجتماعيةوىكذا، تـ تجنيد جميع الموظفيف في  غير متجانسة.

درىـ  1800قبؿ الجمعية، باستثناء المدير، ويحصؿ كؿ موظؼ عمى راتب ال يتجاوز الحد األدنى لؤلجور )حوالي  طفؿ، مف 300
عداد وجبة وغيرىا مف الخدمات(. 86ويعمؿ بيذه المؤسسة نحو  في الشير(. ومف جية أخرى، تـ  موظفا )يعمموف في اإلدارة، وا 

 تقميص الطاقـ المؤطر بشكؿ كبير.
 

وكما كرر ذلؾ أحد موظفي دار األطفاؿ بالدار البيضاء، ال يشكؿ  .ف سوى معاينة فتور ىمة موظفي ىذه المؤسساتحتما، ال يمك
عمميـ "أي قيمة مضافة عمى الصعيد االجتماعي". بؿ عبلوة عمى ذلؾ، يعزى الفضؿ في عمميـ غالبا إلى أطراؼ ثالثة مف قبيؿ وزارة 

 سسات أو المنظمات غير الحكومية الدولية.الصحة، ووزارة التربية والتعميـ، والمؤ 
 

لكف ثمة شرط أساسي تابح مؤسسات أكثر فعالية. أف  ،تجديد ماديلمراكز دار األطفاؿ، التي تخضع حاليا ل يمكففي الختاـ، 
وتقديـ الدعـ النفسي كما يتعيف توفير فرص لرعاية  يتمخص، بطبيعة الحاؿ، في توفير ميزانية كافية وثابتة لدعـ نزالء ىذه المراكز.

واالجتماعي لمنزالء وفقا ألعمارىـ واحتياجات المختمفة. وتشمؿ الموارد البشرية البلزمة لتحقيؽ ىذا الغرض توفير المربيف 
ومف جية أخرى، يكتسي تكويف  المتخصصيف، ومعمميف شباب، كي يتمكف النزالء الشباب في ىذه المؤسسات مف التقرب إلييـ.
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حماية حقوؽ الطفؿ وفقا التفاقية حقوؽ الطفؿ أىمية بالغة. كما ينبغي االىتماـ بتدبير دور األيتاـ ودور الموظفيف ورصد 
ولعؿ شراكات مع وزارة التربية الوطنية، ووزارة الصحة، ووزارة الشباب والرياضة ومنظمات غير حكومية متخصصة في  األطفاؿ.

مف شأنيا أف تحسف الرفاه النفسي لمنزالء الشباب، وتساعدىـ عمى استعادة الثقة وُتعدَّىـ الرياضة واإلبداع الفني )مثبل المسرح، والرسـ( 
 الندماجيـ االقتصادي واالجتماعي في المستقبؿ.

 
 (DTدار الطالب ) 

 
توفر ليـ ( موجية لمفتياف والفتيات المنحدريف مف أسر فقيرة EPSدار الطالب أو دار الطالبة ىي مؤسسات لمحماية االجتماعية )

وتستيدؼ ىذه اليياكؿ في المقاـ األوؿ  .أفضؿ الظروؼ رعاية كاممة )إيواء، وطعاـ، وتربية...( مف أجؿ مواامة تعميميـ في
الشباب المعوزيف في المناطؽ القروية، سعيا منيا لمكافحة اليدر المدرسي، وتشجيع ىؤالء الشباب عمى متابعة دراستيـ، وخاصة منيـ 

ويعتبر االنتقاؿ مف المرحمة االبتدائية إلى الثانوية مشكمة خاصة في المناطؽ القروية،  يعانيف مف مشكمة بعد المدارس. الفتيات المواتي
، عمى سبيؿ المثاؿ، كانت نسبة التحاؽ الفتيات بالتعميـ االبتدائي في المناطؽ القروية تعادؿ 2007ففي عاـ  خاصة بالنسبة لمفتيات.

ويعزى ضعؼ معدؿ التمدرس في المناطؽ القروية  سنة(. 16-13% في الثانوي )3% في اإلعدادي و1586%، وال تتجاوز 8882
ومف ناحية أخرى، ال تزاؿ أسر كثيرة تعتبر التعميـ االبتدائي كأقصى مستوى في مجاؿ تعميـ  أساسا إلى أسباب ثقافية واقتصادية.

عاما( تتزامف مع مرحمة ما قبؿ سف البموغ لدى  13-12نوية )الفتيات، خاصة وأف مرحمة االنتقاؿ مف االبتدائي إلى الثا
وتواجو العائبلت التي تسمح لبناتيا بمواصمة تعميميف في ىذه المرحمة مشكمة ابتعاد المدارس الثانوية عف أماكف السكف  الفتيات.

ذا ما توفر اآلباء الذيف ي وغياب المدارس الداخمية التابعة لوزارة التربية الوطنية. عيشوف في المناطؽ القروية عمى اإلمكانيات الكافية، وا 
فإنيـ ال يترددوف في استئجار غرفة في المدينة ألبنائيـ حتى يتمكنوا مف متابعة دراستيـ؛ لكنيـ يجدوف صعوبات في القياـ بنفس 

 .وعرفيةالشيء بالنسبة لبناتيـ نظرا العتبارات ثقافية 
 

)انظر أدناه   التي تدعـ بناءىا( في تزايد عدد مؤسسات الحماية االجتماعية INDHالبشرية )ساىمت المبادرة الوطنية لمتنمية 
وتسير  والشراكات الثنائية والدولية.، والجمعيات الخيرية المحمية (، إلى جانب السمطات المحمية، ووكاالت التنمية الجيوية3.3اإلطار 

في ىذا السياؽ، في برامج المبادرة الوطنية لمتنمية  ىذه اليياكؿ جمعيات خيرية بدعـ مالي وتقني يقدمو التعاوف الوطني، الذي يساىـ،
ـ افتتاح ىذه في معظـ الحاالت، يت طفؿ وطالب منحدريف مف أسر معوزة. 92.000البشرية مف خبلؿ دعـ سنوي لتعميـ وتكويف 

وبحسب تقديرات ممثؿ لمتعاوف الوطني، ارتفع عدد مف  اليياكؿ الجديدة مف قبؿ صاحب الجبللة الممؾ محمد السادس شخصيا.
، وما فتئ عددىا يتزايد في جميع جيات  110إلى أكثر مف  2005اليياكؿ المخصصة لمفتيات مف اثني عشر قبؿ عاـ  اليـو

ذا ما افترضنا أف ك  7000شابا، فإف الطاقة اإليوائية الحالية ليذه المؤسسات تناىز  60 ؿ وحدة تستقبؿ في المتوسط المغرب. وا 
 شاب.
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 حديثة البناء ومجيزة بمعدات حديثة توفر لممستفيديف الشباب ظروفا مرضية لمعيش والتمدرس. ومع ذلؾ، المساكف المدرسيةإف بعض 

بمدينة صفرو  السكف المدرسيوظؼ يفعمى سبيؿ المثاؿ،  .تبقى خدمات مواكبة التعمـ محدودة بسبب االفتقار إلى موظفيف مؤىميف
وبالتالي،  سنة. 19و 13فتاة تتراوح أعمارىف بيف  66)جية فاس( أربعة أشخاص )مشرفيف اثنيف، وطباخ، ومدبرة( لئلشراؼ عمى 

لذلؾ، تبدو ىذه المرافؽ  يقمص النقص المسجؿ في عدد الموظفيف دور المربييف إلى مجرد مشرفيف يعمموف عمى الحفاظ عمى النظاـ.
وبحسب أقواؿ ممثؿ ليذه المؤسسة، غالبا ما يجد  نـو يفتقر إلى اإلمكانيات البلزمة لضماف تقديـ الخدمات التربوية.وكأنيا عنبر لم

لى   .السكف المدرسيالمؤطراف دورىما مقتصرا عمى مراقبة خروج ودخوؿ الفتيات مف وا 
 
كما أف االنضباط  .ية المييكمة غير التمفزيوفال يتوفر المقيموف بيذه المؤسسات إال عمى عدد قميؿ جدا مف األنشطة الترفييو 

الصاـر الذي تفرضو المؤسسة يزيد مف شعورىـ بالعزلة واإلحباط، حيث أف قمة الموظفيف ال تسمح ليـ بالمشاركة في أنشطة خارجية 
لى المدرسة في اليـو األوؿ إ بالسكف المدرسيمف جية أخرى، يرافؽ اآلباء أطفاليـ المقيميف  أو حتى ارتياد مراكز الشباب المجاورة.

تسمح ليـ ال  يعانوف مف ظروؼ معيشية صعبة لكف معظميـ مف السنة الدراسية وبعد عودتيـ مف العطؿ التي يقضونيا ضمف أسرىـ.
ويبقى  يحرمونيـ مف الدعـ األسري العاطفي والمالي. ومف ثـزيارة األطفاؿ أو التكفؿ بيـ خبلؿ عطمة نياية األسبوع، ب بالتالي

 

 (INDH) نهخًُيت انبشزيت انًبادرة انىطُيت .2.3 اإلطار

 

 األطراؼ المعنيةتممؾ عمى  عممياتيا وتقوـ. 2005في عاـ  الممؾ محمد السادس جبللة مف قبؿ لمتنمية البشرية المبادرة الوطنية تـ إطبلؽ
 .فرص العمؿل منتجةمدخؿ و مف خبلؿ أنشطة مدرة ل االجتماعي أوجو الحرماف تعالج منتقاة لمشاريع
 لممبادرة الوطنية لمتنمية البشرية في ما يمي: ةالثبلثالتوجييية  األىداؼوتتمثؿ 
 التنمية البشرية، 
 االجتماعي في المدف وضعال، 
 والمشاركة اقتصاديالسوسيو  اجمداإل. 

 :إلى خدمة برامجيا وتيدؼ
 ة،أحياء حضري 264ومدينة،  30: المناطؽ الحضرية 
  جماعة قروية. 403القروية: المناطؽ 

مدينة مؤىمة  30ساكنة مف  %22 تمثؿنسمة،  2.501.499ساكنة إجمالية عددىا  ي:عمى النحو التال 264الػ الحضرية المناطؽ وقد تـ إدراج
 .الوطني الصعيدعمى  المناطؽ الحضريةمف سكاف  %16و
 :التاليةاألحياء المشاكؿ ىذه  وقد حددت 

 ةاالجتماعية األساسي البنية التحتية غياب، 
 اليدر المدرسي،معدالت  ارتفاع 
 ارتفاع معدالت البطالة، 
 مدف الصفيح، وجود 
 ذوي الدخؿ المنخفض سكافو  فقرال، 
 النساء والشباب إلقصاء عالية معدالت، 
 واالندماج االجتماعي التكويففرص  انعداـ. 

 (.2011)تـ اإلطبلع عمى الموقع في شير مارس  indh.gov.ma: المبادرة الوطنية لمتنمية البشرية، مصدرال
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االتصاؿ الرسمي الوحيد مع عائمة أي مقيـ عندما يقع حادث أو تطرأ مشكمة خطيرة ذات الصمة بانتياؾ انضباط المؤسسة، ويتـ 
 استدعاء والد أو ولي أمر المقيـ عمى الفور.

 
مغادرة المدرسة، ومنيا حددت وزارة التربية الوطنية عددا مف األسباب التي تدفع التالميذ مف بيف المقيميف بيذه المؤسسات إلى 

. وتـ وضع مخطط استعجالي، عمى التعمـ أو مف حيث دعـ األسرة اختالؼ مستويات التعميـ بيف التالميذ، سواء مف حيث القدرة
السكف عدد العامميف في يتعيف مواءمة ومع ذلؾ،  بغية مواجية ىذه المشكمة، جعؿ مف الدعـ الشخصي والتأطير أولى األولويات.

 تقديـ ىذا النوع مف ىذه الخدمات. حتى يتسنى ليـومساراتيـ المينية  المدرسي
 

فعمى سبيؿ المثاؿ، غالبا ما ينحدر المقيموف في  .وفي نياية المطاؼ، يواجو التالميذ تحديات عميقة مف حيث التنشئة االجتماعية
لمفتياف إلى أسر فقيرة تعيش في  السكف المدرسي الموجو

مف جية أخرى، ال يشعر ىؤالء الصبياف  المناطؽ القروية.
باالرتياح عند االنتقاؿ مف مستوى تعميمي إلى آخر 
واالندماج في مدارس يقيـ معظـ تبلميذىا في مناطؽ 

فيؤالء الصبياف ال يستطيعوف فيـ قواعد السموؾ  حضرية.
ذا الوضع إلى شعور الغريبة عنيـ، ومف ثـ  يؤدي ى

باإلحباط، واالنسحاب مف المدرسة، وحتى صعوبات في 
ووفقا ألقواؿ ممثؿ مؤسساتي تـ استجوابو خبلؿ ىذا  التعمـ.

البحث، يجعؿ ىذا الوضع ىؤالء الصبياف أكثر ىشاشة 
وعرضة لموقوع في سموكيات محفوفة بالمخاطر، خاصة 

ري وأف وأنيـ يعيشوف بيذه المؤسسات مف دوف أي دعـ أس
السكف الدعـ النفسي واالجتماعي غير معمـ عمى مجموع 

 . المدرسي
 

تمعب دورا ىاما في مكافحة ضعؼ المستوى التعميمي في المناطؽ القروية مف خبلؿ  دور الطالبوفي الختاـ، يمكننا القوؿ عموما أف 
ومع  نحدريف مف المناطؽ القروية أو الحضرية.أصوليـ، سواء كانوا م تعزيز تكافؤ الفرص بيف الذكور واإلناث، بغض النظر عف

وبالتالي، مف الواضح أنو مف الضروري  ذلؾ، ال تتوفر حتى اآلف أي بيانات منتظمة متاحة عف معدالت النجاح واليدر المدرسي.
جتماعي ليـ داخؿ ىذه ، وتأميف الدعـ النفسي االالطالب بالنسبة لمنزالء الشبابدور خارج  لمتنشئة االجتماعيةتوفير مزيد مف فرص 

لمتنمية  رائدة، في تجربة 2004المؤسسات مف قبؿ مختصيف. وتجدر اإلشارة إلى أف التعاوف الوطني شرع مع شركائو، منذ عاـ 
النفسية واالجتماعية والدعـ المدرسي لفائدة نزالء مؤسسات الحماية االجتماعية، وذلؾ مف أجؿ مكافحة التسرب مف المدارس وتحسيف 

ويتـ حاليا العمؿ عمى تعميـ ىذا البرنامج لمتنمية النفسية االجتماعية  ت التفوؽ الدراسي وقدرات النزالء عمى التنشئة االجتماعية.معدال
 عمى مستوى جميع مؤسسات الحماية االجتماعية.

 

  انًىاطٍدار (DAM)
86 

 
لى  ، أو ما يسمى "مراكز المواطنة الفعالة"،دار المواطف طار عيش السكاف، وا   توطيدمؤسسة مبتكرة تيدؼ إلى تحسيف ظروؼ وا 
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دٝس أُٞاؽٖ ٓإعغبد رش٢ٓ ئ٠ُ اُٜ٘ٞع ثبالٗذٓبط االعزٔبػ٢ ُٔخزِق اُششائؼ اُؼٔش٣خ. ٝهذ رْ ئدساعٜب ك٢ ٛزٙ اُذساعخ ٗضٝال ػ٘ذ ؽِت   

 اُؾٌٞٓخ أُـشث٤خ.

 دار الطالب، مراكش، المغرب  
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خدمات اجتماعية متنوعة )االستماع، والتوجيو واإلرشاد،  55وتقدـ دور المواطف الػ .87الروابط االجتماعية ومكافحة اإلقصاء وتداعياتو
وتواكب المبادرات  المجتمعيةمشاريع الا أنيا تسيؿ تنفيذ كم والتربية والتوعية...( وتقـو بتطوير أنشطة وفقا الحتياجات المستفيديف.

المحمية. وتعتبر دور المواطف فضاءات جمعوية تساعد الجماعات المحمية عمى تطوير أنشطتيا وتساىـ في االرتقاء االجتماعي 
 لؤلحياء التي تتواجد فييا تمؾ الجمعيات.

 
وتتوجو ىذه المراكز إلى جميع شرائح السكاف مف  حددىا المستفيدوف بأنفسيـ.تعتبر دور المواطف بمثابة فضاءات لمحوار والمقاء 
األطفاؿ والشباب والبالغيف والمسنيف والمعاقيف. وتجعؿ منيا الوظائؼ المتنوعة  -مختمؼ الفئات العمرية في حي أو مجتمع معيف 

اضحة عف المؤسسات األخرى والخدمات التي تقدميا التي تنيض بيا بمثابة "شباؾ موحد" أو مكاتب الوساطة التي توفر معمومات و 
والخدمات الصحية المتنقمة،   لممواطنيف المعنييف )عمى سبيؿ المثاؿ، األنشطة التطوعية، والتكويف الميني ومعمومات عف الوساطة،

اف األوروبية ودوؿ جنوب وتستند ىذه الفكرة، بحسب ممثؿ رسمي مف التعاوف الوطني، عمى تجربة نفذت في العديد مف البمد إلخ(.
 شرؽ آسيا.

 
ستوعب المستفيدوف ميمة ىذه بشعبية كبرى عندما يدور المواطف تحظى 

المراكز، وخااة أف بعض الخدمات التي تقدميا ىذه الجمعيات ليست 
لُدور المواطف أف تحصؿ . ويمكف ، لكف المساىمات تبقى رمزيةمجانية

عمى الرغـ  عمى مداخيؿ خاصة بفضؿ شراكات وخدمات مدفوعة األجر.
مف أف ىذا الوضع يعكس قيمة الخدمات المحمية في المناطؽ المحرومة، 
فإف الفقر المدقع ال يسمح بمطالبة المستفيديف المحتمميف بدفع أي مساىمة 

ف كانت رمزية. ات والتكويف الذي تقترحو وبشكؿ عاـ، تشمؿ الخدم مالية وا 
ىذه المراكز دروسا لمحو األمية )موجية أساسا لمنساء(، ودروسا عمى 

وتقترح بعض دور  المبادئ األساسية لممعموماتية، والتأطير والتوجيو.
ر المواطف أيضا تكوينات تتوج بالحصوؿ عمى شيادة بشراكة مع جمعيات محمية )مثبل، دار المواطف بسيدي مومف، في الدا

ومع ذلؾ، ال تتوفر  ويمتحؽ الشباب عموما بدور المواطف لبلستفادة مف تكويف متوج بشيادة أو لبلستفسار عف فرص العمؿ. البيضاء(.
ولعؿ غياب ممثؿ عف الوكالة الوطنية  ىذه المراكز ال عمى ما يكفي مف الموظفيف المؤىميف أو المعمومات عف فرص العمؿ المتاحة.

( أو موظؼ بدار المواطف حاصؿ عمى تكويف مف الوكالة المذكورة يحد مف قدرة ىذه المراكز ANAPECكفاءات )إلنعاش التشغيؿ وال
 عمى جذب الشباب.

 
 الميني التكويفمراكز 

ما فتئ التعاوف الوطني يولي أىمية خاصة لمتكويف والتأطير باعتبارىما أداتيف لتحسيف االندماج االقتصادي واالجتماعي، والسيما 
، تطورت أىداؼ التكويف الميني بدعـ مف 2005منذ انطبلؽ المبادرة الوطنية لمتنمية البشرية في عاـ  الندماج النساء والشابات.
، أصبحت ىذه المؤسسة تقدـ لمشباب المحروميف تكوينات مف خبلؿ نوعيف مف المراكز، ومراكز التربية  مؤسسة التعاوف الوطني. واليـو

 .88(CFAز التعمـ بالتدرج )( ومراكCEFوالتكويف )
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 دٝس أُٞاؽٖ اُز٢ رٔذ ص٣بسرٜب ٢ٛ اُز٢ روغ ك٢ ع٤ذ١ اُجشٗٞط٢ ثبُذاس اُج٤ؼبء ٝثلبط.  
88

% ُِز٣ٌٖٞ 21% ٖٓ ٓذح اُز٣ٌٖٞ ُإلٗزبط 31ٝثشإٔ اُزؼِْ ٝاُز٣ٌٖٞ ثبُٔـشة. ٖٓ أُلشٝع إٔ ٣خظض اُز٣ٌٖٞ ثبُزذسط  11ـ02ٕ سهْ اُوبٗٞ  

 ك٢ أُشًض. ٝروشس ٝصاسح اُشـَ ٝاُز٣ٌٖٞ ا٢ُٜ٘ٔ ٓؾزٟٞ دسٝط اُز٣ٌٖٞ.

 دار المواطن، سوس ماسة درعة. الصورة للتعاون الوطنً. 



 المملكة المغربية: النهوض بالفرص المتاحة للشباب وتعزيز مشاركتهم

 

 

104 
 

 ( مراكز التربية والتكويفCEF) 
وىي تشبو النوادي النسوية التابعة لوزارة الشباب  1957أطمقت مراكز التربية والتكويف منذ إحداث التعاوف الوطني في عاـ 

وتعتبر  مستفيد. 106.637إلى مدرسا تكوينات  2.894مركزا لمتربية والتكويف حيث يقدـ  1079ويوجد بالمغرب حاليا  والرياضة.
 ىذه المراكز األكثر شعبية مف بيف جميع المؤسسات التابعة لمتعاوف الوطني.

 
كاف اليدؼ األولي مف مراكز التربية والتكويف يتمخص في تزويد النساء بالتعميـ األساسي حوؿ الاحة والمواطنة الاالحة مف 

، كانت ىذه المراكز موجية لمنساء فقط، وكانت تقدـ إسياما كبيرا 2004اـ قبؿ ع .خالؿ برامج محو األمية والتكويف األساسي
وخبلؿ ىذه الفترة، كانت الدورات التكوينية المقترحة بشكؿ كبير  لمبرامج الصحية الوطنية )عمى سبيؿ المثاؿ، التطعيـ/التمقيح، إلخ(.
 تطريز والطبخ.تركز عمى الميارات المتعمقة باألمومة ورعاية األطفاؿ، والخياطة وال

 

ف كانت ال تقدـ وقد لعبت ىذه المراكز دائما دورا  بيا. اشيادات تكويف ميني معترف سوى تحظى مراكز التربية والتكويف بشعبية وا 
ىاما في األحياء مف حيث التنشئة االجتماعية والتعميـ والتكويف الميني األساسي بالنسبة لمنساء والفتيات، خاصة األميات. يعكس 

عية وفضاءات لمتعمـ العدد المرتفع نسبيا مف المستفيديف الوفاء المتواصؿ جيبل بعد جيؿ ليذه المراكز التي تعتبر بمثابة مراكز اجتما
ومف  مستفيد( ال يضمف جودة التدريب عمى مدى فترات طويمة. 38لكف عدد موظفييا المحدود )مدرب واحد فقط لػ واكتساب المعرفة.

ومف  في مراكز التربية والتكويف عمى خبرة طويمة لكنيـ عموما ال يحمموف شيادات معترفا بيا. المكونيفمعظـ  يتوفرناحية أخرى، 
أخرى، تعتبر خدمات مراكز التربية والتكويف التي تديرىا مباشرة مؤسسة التعاوف الوطني مجانية، في حيف أف المراكز التي تديرىا جية 

 الجمعيات الشريكة تحصؿ في بعض الحاالت عمى مساىمات رمزية تمكنيا مف تغطية بعض نفقات التشغيؿ.
 

 ( مراكز التكويف بالتدرجCFA) 
العمومية بالمغرب، منذ أواخر تسعينيات القرف الماضي، أكثر مراعاة لممشاكؿ االجتماعية واالقتصادية الناجمة عف أصبحت السمطات 

نعاش  الفقر واإلقصاء االجتماعي. وباتت مؤسسة التعاوف الوطني، ومؤسسات أخرى )وزارة الفالحة، ومكتب التكويف الميني وا 
لميني بالتدرج تستيدؼ الشباب في وضعية اليشاشة بغية إدماجيـ اجتماعيا (، إلخ( تقترح خدمات التكويف اOFPPTالشغؿ)

 واقتصاديا.
 

أدت األىمية التي أولت بالمغرب لالندماج االجتماعي إلى إعادة ىيكمة وتحديث التعاوف الوطني، ومواءمة برامجو التكوينية لممطمب 
ف مف أجؿ االرتقاء بمستوى االندماج االجتماعي واالقتصادي لمنساء عزز التعاوف الوطني برامج مراكز التربية والتكوي .االجتماعي

وبات اليـو موظفو  (.CFAوقد ىمت إعادة الييكمة كذلؾ مراكز التكويف بالتدرج ) والفتيات المنحدرات مف أوساط اجتماعية معوزة.
لشركاء الدوليوف اآلف منخرطيف بشكؿ مباشر كما أصبح ا (.2ىذه المراكز مف المدربيف المؤىميف الحاصميف عمى شيادات )بكالوريا+

( في تأسيس مركز طابولة OIMمدرب كوري في مراكز مختمفة، كما ساىمت المنظمة الدولية لميجرة ) 14في ىذه البرامج )يعمؿ 
 ة تطواف(.جيب
 

وتستيدؼ  ومقاربات جديدة.مف جية أخرى، تـ اختيار بعض مراكز التكويف بالتدرج لتابح مراكز تجريبية الختبار برامج تدريبية 
إلى  16ويحدد القانوف الشريحة العمرية لممستفيديف فيما بيف  .خدمات ىذه المراكز الشباب في وضعية اليشاشة اجتماعيا واقتااديا

% مف 80% مف مدة التكويف( وتعمـ تطبيقي في ظروؼ عمؿ حقيقية )20وتجمع أساليب التكويف بيف التعميـ النظري ) عاما. 30
وتستفيد مراكز التكويف مف دعاية يؤمنيا التسويؽ االجتماعي، بما في ذلؾ أياـ "األبواب المفتوحة" مع  التكويف في المقاولة(. مدة

كما يتـ استخداـ تقنية طرؽ األبواب إلعبلـ األشخاص الذيف تخموا عف الدراسة مؤخرا  أنشطة مف شأنيا استقطاب الشباب والمراىقيف.
قناعيـ بالتسجيؿ في البرامج التي تقترحيا ىذه المراكز.)بناء عمى القوائـ  أخيرا، يساعد تناقؿ  التي تقدميا وزارة التربية الوطنية( وا 
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األخبار بيف الناس عمى نشر المعمومات مف خبلؿ متدربيف شباب يتقاسموف معمومات حوؿ ىذه المراكز مع أصدقائيـ 
وبات في جمب الشباب، فذلؾ يرجع عادة إلى أف مراكز تابعة إلدارات أخرى تقترح وعندما تجد مراكز التكويف بالتدرج صع وجيرانيـ.

ويتزايد  مف جية أخرى، يعتبر متدربوف مف مركز التكويف بالتدرج بمدينة تزنيت أف التكويف يستحؽ كؿ ىذا العناء. نفس التكويف.
المتوج  التكويفىذا ى محدودا، مما يؤثر عمى جودة الطمب عمى مراكز التكويف بالتدرج إال أف التمويؿ المخصص لمبرنامج يبق

 .89بشيادة
 

 مركز الاداقة 

 

( أساليب اإلدماج االجتماعي لمشباب 2يقع مركز الاداقة في حي فقير مف مدينة طنجة، ويمثؿ ممارسة فضمى مف حيث: )
. يعتبر ىذا المركز ثمرة تعاوف حكومية إسبانية( شراكة مع التعاوف الوطني ومنظمة غير 3واألطفاؿ المنحدريف مف أوساط فقيرة، و)

ويعمؿ  (.Liens d’amitié(، ومنظمة روابط الصداقة )Paideiaبيف مؤسسة التعاوف الوطني ومنظمة غير حكومية إسبانية "بادييا" )
في سياقو الثقافي،  ىذا المركز االجتماعي، الذي شيد بفضؿ منحة سخية مف الحكومة اإلسبانية، كُمركَّب اجتماعي تطوري مندمج

 واالقتصادي واالجتماعي، وعمى ىذا األساس يستيدؼ الشباب مف سكاف ىذا الحي.
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 اُشٜبدح أُٔ٘ٞؽخ ٓؼزٔذح ٖٓ هجَ ٝصاسح اُز٣ٌٖٞ ا٢ُٜ٘ٔ.  
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 انبحزي وانظيذ انمزويت وانخًُيت انفالحت وسارة بزَايح .3.3

 22و 61مف الشباب النشيطيف )البالغيف مف العمر بيف  %2241حوؿ األسر والشباب بالمغرب، يعمؿ وفقا لمبحث االستقاائي 
. ويعد المستوى التعميمي ليؤالء الشباب العامميف في قطاع الفبلحة سنة( في الفالحة )الزراعة، وتربية الماشية والايد البحري(

مف الشباب  %41مستوى دراسي مف مستويات التعميـ النظامي مقابؿ  منيـ ال يتوفروف عمى أي %22متواضعا في الغالب بما أف 
(. كما أف الشباب الذيف يستفيدوف مف تكويف ميني معيف ال يشتغموف إال نادرا في 150العامميف في أنشطة غير زراعية )انظر الجدوؿ 

 انًزكش االخخًاػي انظذالت 3.3 اإلطار

 ىداؼاأل

 ألطفاؿ والشباب والعائبلتاحياة  جودةتحسيف ا مف مركب اجتماعي ثقافي يرمي إلى لؤلطفاؿ جزءالصداقة  االجتماعييعتبر المركز 
المؤسسات  إحدى وة، وىطنجبمدينة  فقراكثر األ أحد األحياء حي بني مكادة، في الصداقة يقع مركز. و خطر اجتماعيالمعرضيف ل

غير  ةالوطني ومنظم التعاوفشراكة مثالية بيف  فيو ثمرة .في المدينة وضعية اليشاشةلمشباب في  ةمخصصالاالجتماعية األكثر أىمية 
 مينية تيسر ليـميارات  الكتسابمشباب لمساعدة ال في تقديـممركز لاليدؼ الرئيسي يتمخص و  (.Paideia) ايدييا"إسبانية تدعى "ب حكومية

التي تستضيؼ  والمقاوالتلممعمومات والتوعية بيف المركز  ممراتسوؽ العمؿ مف خبلؿ إنشاء  وولوجاالندماج االجتماعي واالقتصادي 
 .خبلؿ ىذه العممية المتدربيف

 الرئيسية البرامج

لى تطوير مياراتيـ مف إ وفتطمعي، و انقطعوا عف الدراسةالذيف  15دوف سف  الشباب مف الذكور واإلناثالميني  التكويفبرنامج  يستيدؼ
 .والعمؿ االجتماعي ،والطبخ ،والخياطة ا،والميكانيك ،: الكيرباءمتعددةمينية في قطاعات  دورات تكوينيةالبرنامج  . ويقترحخبلؿ التعمـ

 .سنة 18و سنوات 6 العمر ما بيف مفوالبالغيف حي ىذا الاألطفاؿ المعرضيف لمخطر في أطيرية برامج ترفييية وتوتستيدؼ 

 فيذ، والسنة 16سنوات و 8 بيف "فرصة ثانية" يستيدؼ الشباب الذيف تتراوح أعمارىـبمثابة ( نظامي)غير  تربويا ابرنامجكما أف ىنالؾ 
 .تخموا عف دراستيـلمدرسة أو باأبدا لـ يمتحقوا سواء 

يتعرضوف لمخاطر الذيف أو  ـالتخمي عنيتـ الذيف مف سنة  18و سنوات 5الشباب ما بيف عبلوة عمى ذلؾ، ثمة مركز لئليواء يستقبؿ 
، والتمدرس ،والرعاية الطبية ،والمأوى المأكؿ، عمى سبيؿ المثاؿ،احتياجاتيـ األساسية ) ويمبييؤالء األطفاؿ بركز . وييتـ الماجتماعية
 (. ، إلخوالتكويف

 نقاط القوة اإلكراىات

واسعة مف األنشطة  تشكيمة فضؿولكف أيضا ب الفسيحةيندستو المعمارية المعاصرة ل نظرا، ليس فقط مف ىذا النوع انموذجالمركز يعتبر 
 "االجتماعي والتربويالتكويف مدرسة " مف قبيؿ أيضا أنشطة الصداقة مركزويقدـ  .لؤلطفاؿ والشباب المحروميف والمستضعفيف يوفرىاالتي 

لمغاربة في امشباب لمما يجعميا مؤسسة فريدة مف نوعيا بالنسبة  -مجمع رياضي  عبلوة عمى(، لمحو األمية) أذىافوالمركز االجتماعي 
 .المنطقة

 .عمى التمويؿ الخارجيالنموذج استنساخ ىذا مد ويعت طنجة،احتياجات مدينة سوى جزء صغير مف  مركز الصداقة ومع ذلؾ، ال يغطي

 .2010نوفمبر ، Paideia: جمعية مصدرال

  .السنوات األخيرة متوفرة خبلؿعمى الشباب  المعروضةلبرامج ىـ اوحدة ألبالتكاليؼ لـ تكف المبلحظة: 
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زراعية يكونوف قد استفادوا مف تكويف ميني مف الشباب الذيف يشتغموف في القطاعات غير ال %01قطاع الفبلحة، في حيف أف حوالي 
 مبلئـ.

 

، والسيما عبر تكويف أطر تقنية عمى قطاع الفالحة العاريةوتركز غالبية برامج التكويف الميني التي تشرؼ عمييا وزارة الفالحة 
متوسطة. كما يصعب عمى الضيعات الفبلحية العائمية الصغرى أف ُتعرؼ باحتياجاتيا مف حيث التكويف بالنظر النتشار األمية بيف 

 . 90الفبلحيف العامميف بيا وَضعؼ ىذه المقاوالت الفبلحية

. وتعتبر كمفة البرامج المشار إلييا في الجدوؿ "أ" أعمى بما ف التقني التي تقترحيا وزارة الفالحةأىـ برامج التكوي 1.0يعرض الجدوؿ 
مف التعميـ النظري  %11أنو يتـ تمقيف الدروس في مكاف إقامة المستفيديف. ومف المفروض أف تتكوف "برامج التكويف التناوبي" ىذه مف 

رامج التكويف المذكورة ال تكفي لمد المتكونيف بالخبرة الكافية المطموبة. كما أف مف التكويف التطبيقي. غير أف غالبية ب %11و
المتكونيف ال يجدوف في الغالب خيارا آخر عدا متابعة ىذه الدروس. وال تعتبر الوزارة نفسيا معنية بالبحث عف فرص لتشغيؿ ىؤالء 

 رة. المتكونيف لعدـ وجود إشارة واضحة لذلؾ ضمف مياـ الوزارة المذكو 

 

 

 

                                                           
90

إلى توسيع أىداؼ الدراسات الفبلحية. وييدؼ المخطط إلى ما يمي:  2114 – 2111التنمية االقتصادية واالجتماعية لمفترة  أدى اعتماد مخطط  
 (2متدرب كؿ سنة؛ ) 1111إلى  2111مف  فة عدد التبلميذ المتدربيف ليمرتفعيؿ التوجييات الرامية إلى تعزيز التكويف البديؿ عبر مضاع (0)

، منيـ 2114 – 2111لممخطط  0115111) 2101شاب مف العالـ القروي في أفؽ  0115111تنفيذ برنامج تكويف وطني ييدؼ إلى تأىيؿ 
لمساىمة في تحقيؽ أىداؼ ىذه المخطط الطموح، مف ( وضع مناىج جديدة لمتكويف بغية ا0)يتعيف تكوينيـ في المجاؿ الفبلحي(؛ ثـ  115111

ت متخصصة في مجاؿ الفبلحة واعتماد نموذج تكويف وفؽ التوجيات الرئيسية لممراكز القروية العائمية )انظر القسـ الخاص بيذا بينيا توفير تكوينا
 الصدد(. راجع الصيغة الفرنسية  لممخطط عمى موقع األمـ المتحدة

 002445.pdf http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan  (2011)والذي تـ اإلطبلع عميو في شير فبراير. 

 . انسًاث انذراسيت نهشباب انؼايهيٍ في انمطاع انفالحي يمارَت بانشباب انؼايهيٍ في لطاػاث أخزي5.3اندذول 

 

 انمطاع انفالحي

 (%) 

 لطاػاث أخزي

 (%) 

 40.8 71.9 دٕٝ أ١ ٓغزٟٞ دساع٢

 26.7 20.6 أُغزٟٞ االثزذائ٢

 13.8 6.9 اإلػذاد١أُغزٟٞ 

 6 0 أُغزٟٞ اُضب١ٞٗ

 9.3 0.6 ر٣ٌٖٞ ٢ٜ٘ٓ

 3.4 0 ٓغزٟٞ اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ

 100 100 انًدًىع

 .2010ـ2009أُظذس: اُج٘ي اُذ٢ُٝ، أُـشة، اُجؾش االعزوظبئ٢ ؽٍٞ األعش ٝاُشجبة ثبُٔـشة، 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan%20002445.pdf
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 2010ـ2009. بزايح انخكىيٍ انخي حمذيها وسارة انفالحت، 6.3اندذول 

 2010ـ2009)ػ٠ِ ٓذٟ ع٘ز٤ٖ(  اُز٣ٌٖٞ ثبُز٘بٝةأ. ثشآظ  اُِٞؽخ

 انًسخفيذوٌ انًزاكش انبزايح

 اٌُِلخ ثبُٞؽذح/ػٖ ًَ ٓغزل٤ذ اٌُِلخ اإلعٔب٤ُخ

 دسْٛ

دٝالس 
 دسْٛ أٓش٢ٌ٣*

دٝالس 
 أٓش٢ٌ٣*

المعاهد التقنٌة المتخصصة فً 
 (ITSA)الفالحة 

8 729 16, 911, 514 
2,049,88

0 
23,198 2,812 

 المعاهد التقنٌة الفالحٌة
 (ITA) 

16 1,063 20, 262,793 
2,456,09

6 
19,062 2,311 

مراكز التأهٌل الفالحً 
(CQA) 

20 2,187 40, 183,058 
4,870,67

4 
18,374 2,227 

 غير متاحة غير متاحة 9,376,650   357,365 ,77 3,979 44 المجموع
 

  .2010أُظذس: ٝصاسح اُلالؽخ، 

اُخبص ثبُز٣ٌٖٞ اُز١ ٣زْ ثبُزٌبكإ ث٤ٖ اُزذس٣ت داخَ أُوبٝالد ٝاُز٣ٌٖٞ ا٢ُٜ٘ٔ أُِوٖ  96ـ36ٓالؽظخ: رْ ئدخبٍ اُز٣ٌٖٞ ثبُز٘بٝة ثٔٞعت اُوبٕٗٞ سهْ 

 ثبُٔشًض.

 دسْٛ ٓـشث٢ 8,25دٝالس أٓش٢ٌ٣ =  1*عؼش اُظشف: 

 .2010وزارة الفبلحة،  ،DERFالمصدر: 
 . لمعمؿ التطبيقيلتكويف ا مدة% مف 80مبلحظة: يسخر ىذا البرنامج 

 
 (ITSA) الفالحةالمعاىد التقنية المتخااة في 

تشرؼ وزارة التربية والتكويف والبحث العممي عمى أمور التكويف الميني في المجاؿ الفبلحي. وتؤمف المعاىد التقنية المتخصصة في 
 الفبلحة جزءا مف ىذا التكويف حيث يتـ اختيار المتكونيف بناء عمى مباراة وطنية مفتوحة في وجو حاممي شيادة الباكالوريا الذيف تقؿ

سنة. وتدـو مدة التكويف سنتيف عمى مستوى أحد المعاىد التقنية الثمانية المتخصصة في الفبلحة بالمغرب، بحيث  21أعمارىـ عف 
يتخصص كؿ معيد مف المعاىد المذكورة في جانب معيف مف التخصصات الفبلحية. ويسمـ المعيد التقني المتخصص في الفبلحة 

يادات التكويف التقني في مجاؿ التدبير والتجارة الفبلحية. أما المعيد التقني المتخصص في الفبلحة بالمحمدية )جية الدار البيضاء( ش
 لبني قريش )جية طنجة وتطواف( فيسمـ شيادات التكويف التقني في مجاؿ أساليب الفبلحة التي تبلئـ مناطؽ الريؼ شماؿ المغرب.

. ويتألؼ التكويف داخؿ المعاىد المذكورة مف إيجاد منااب عمؿ لممتكونيف بياال يشترط في المعاىد التقنية المتخااة في الفالحة 
جانب نظري وآخر تطبيقي يمقناف عمى مستوى ضيعات المعيد وكذا خبلؿ حصص تدريبية عمى مستوى الضيعات الفبلحية العصرية 

الضيعات الشريكة التي تتعاوف مع المعاىد التي تتعاوف مع كؿ معيد مف المعاىد المتخصصة. إال أف إيجاد عمؿ لممتكونيف وقمة 
المتخصصة يعتبراف أىـ مشكمة تدفع المتكونيف إلى البحث بأنفسيـ عف إمكانية إنجاز فترة تدريبية في إحدى الضيعات الخاصة. ورغـ 

جة تطواف وجية الدار حاجز المباراة لولوج المعاىد، إال أننا الحظنا عمى مستوى المعيديف المتخصصيف الذيف زرناىما )في جية طن
البيضاء( قمة اىتماـ التبلميذ بالتكويف داخؿ ىاتيف المؤسستيف. وكاف بعض التبلميذ قد أقدموا عمى تسجيؿ أنفسيـ في أحد المعاىد 
التقنية المتخصصة في الفبلحة بناء عمى نصائح مف عائبلتيـ إال أف غالبية المسجميف ىـ عبارة عف تبلميذ يحاولوف تغيير مجاؿ 

 دراستيـ بعدما أخطؤوا توجيو دراستيـ في المرة األولى.

 2009( اُزؼِْ ثبُزذسط )ػ٠ِ ٓذٟ ع٘خ ٝاؽذح. ثشآظ ة اُِٞؽخ

 انًسخفيذوٌ انًزاكش انبزايح

 اٌُِلخ ثبُٞؽذح/ػٖ ًَ ٓغزل٤ذ اٌُِلخ اإلعٔب٤ُخ

 دٝالس أٓش٢ٌ٣* دسْٛ دٝالس أٓش٢ٌ٣* دسْٛ

 مراكز التكوٌن بالتدرج
(CFA) 

44 8,000 32,000,000 3,878,788 4,000 485 

 الدور األسرٌة القروٌة
(MFR) 

10 2,500 15,000,000 1,818,182 6,000 727 

 غٌر متاحة غٌر متاحة 5,696,970 47,000,000 10,500 54 المجموع
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المؤىموف يكتسبوف معارؼ تطبيقية وعممية يوظفونيا مباشرة داخؿ الضيعات الفالحية، فإف تالميذ  الفالحيوفإذا كاف العماؿ 
ستوى األجور التي . وينعكس ذلؾ عمى مالمعاىد التقنية المتخااة في الفالحة ال يحاموف إال عمى تكويف ذي طبيعة عامة

يتقاضاىا حاممو شيادات المعاىد التقنية المتخصصة في الفبلحة حيث أنيا تكوف ىزيمة بالمقارنة مع أجور العماؿ المؤىميف. كما أف 
. وتعتبر 91منيا ال تتعدى مساحتيا عشرة ىكتارات %32مف الضيعات الفبلحية المغربية ال تتجاوز مساحتيا خمسة ىكتارات و 21%

الضيعات الفبلحية في منطقة طنجة تطواف عمى سبيؿ المثاؿ، ضيعات فبلحية عائمية صغيرة الحجـ مما يحد مف إمكانيات  غالبية
ومكننتو. ومف جية أخرى، يعي تبلميذ المعاىد التقنية  القطاع الفبلحيالقطاع الفبلحي في المنطقة لخمؽ فرص عمؿ عديدة وتحديث 

المغربي وأثره عمى مشاريعيـ المستقبمية. وبالنظر لقمة الضيعات الفبلحية العصرية، يتعيف عمى المتخصصة في الفبلحة بيذا الواقع 
خريجي المعاىد التقنية المتخصصة في الفبلحة االنتقاؿ نحو جيات أخرى مف الببلد، مف قبيؿ جية سوس ماسة درعة؛ بينما يختار 

المقاوالت المتناىية الصغر مع ما يترتب عف ذلؾ مف ضرورة التوفر  شباب آخروف إقامة مشاريع زراعية خاصة بيـ تندرج في إطار
 . حيز الوجودالمشروع المذكور  يخرجعمى رأسماؿ شخصي ميـ حتى 

تعتبر الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيؿ والكفاءات، كما أشرنا إلى ذلؾ سابقا، المؤسسة المغربية التي تعنى بتشغيؿ الشباب حاممي 
العالي. غير أف قميال مف حاممي شيادات المعاىد الزراعية يستفيدوف مف خدمات ىذه الوكالة أيا كاف مستواىـ شيادات التعميـ 

. وتندرج برامج الوكالة في إطار نموذج موحد ال يأخذ باالعتبار خصوصيات كؿ قطاع اقتصادي عمى حدة. كما أف الدراسي
ير التي تضعيا الوكالة عمى اعتبار أنيا ال ُتعتَبر مقاوالت تجارية مصنفة وال الضيعات الفبلحية في المغرب ال تقع ضمف إطار المعاي

يمكنيا بالتالي االستفادة مف التسييبلت التي توفرىا مف قبيؿ اإلعفاءات الضريبية المخولة لممقاوالت عندما توظؼ شبابا مف حاممي 
كالة الوطنية إلنعاش التشغيؿ والكفاءات ال تعرؼ بدقة كفاءات شيادات. أما فيما يخص الوظائؼ المأجورة، فإف الفروع الجيوية لمو 

حاممي شيادات المعاىد الزراعية. كما أف الشباب مف حاممي الشيادات المنحدريف مف المناطؽ القروية ال يمجؤوف إلى خدمات فروع 
تساعد قمة المعمومات المتوفرة ىؤالء الشباب  الوكالة إال نادرا بما أف ىذه األخيرة تركز في نشاطيا عمى شباب المناطؽ الحضرية. وال

 . 92في مسعاىـ إليجاد منصب عمؿ ألنفسيـ

وتحديثو عمى مستوى المناطؽ التي أحدثت بيا  القطاع الفالحيال يكوف لمتكويف الزراعي بشكؿ عاـ إال وقع محدود عمى تنمية 
. ففي جية الدار البيضاء عمى سبيؿ المثاؿ، وىي لمغربفي ا القطاع الفالحيمعاىد تقنية متخااة في الزراعة بالنظر لطبيعة 

منطقة حضرية بامتياز، يتـ تركيز النشاط الزراعي في الغالب عمى إنتاج الحبوب رغـ نسبة المكننة التي تبقى ضعيفة، بيد أف قطاع 
أصحاب ضيعات تربية المواشي عمى  تربية المواشي يعتبر قطاعا صناعيا حديثا ونسبة المكننة بو تعتبر جد عالية. ويفسر ذلؾ إقداـ

تشغيؿ حاممي شيادات معاىد التجارة ومستخدميف ذوي كفاءات وتجربة. أما المعيد التقني المتخصص في الفبلحة بالمحمدية، فإنو 
 يتخصص في تدبير النشاط الفبلحي والتجارة الزراعية وينافس بذلؾ مدارس التجارة ومعاىد التدبير واإلدارة.

 (CQA) ومراكز التأىيؿ الفالحي (ITA) قنية الفالحيةالمعاىد الت
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موقع مديرية الدراسات واألبحاث مف أجؿ التنمية، معطيات عامة حوؿ الزراعة بالمغرب )بالمغة الفرنسية(، الرباط،   
http://www.vulgarisation.net/rga_expl.htm  (2011)تـ اإلطبلع عمى الموقع في فبراير 

92
 ، "اإلدماج الميني لمشباب في المغرب"، دراسة عرضت خبلؿ مؤتمر عقد بالرباط.2114جماؿ بوجندار،   

http://www.vulgarisation.net/rga_expl.htm
http://www.vulgarisation.net/rga_expl.htm
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سنة والذيف تابعوا سنة عمى األقؿ مف  21معيدا تقنيا فبلحيا بالمغرب، حيث يتـ اختيار الطمبة مف بيف المرشحيف دوف  01ثمة 
سنة والذيف تابعوا  21الدراسة في المستوى الثانوي. أما طمبة مراكز التأىيؿ الفبلحي، فيتـ اختيارىـ مف بيف المرشحيف دوف سف 

ية مف الثانوي. وتيدؼ كؿ مف المعاىد التقنية الفبلحية ومراكز التأىيؿ الفبلحي إلى تمكيف الطمبة مف اكتساب دراستيـ حتى السنة الثان
ميارات عممية بفضؿ فترات تدريب ميدانية. وتؤىؿ ىذه المعاىد طبلبيا لمحصوؿ عمى شيادات تساعدىـ عمى االندماج في الحياة 

ة في المغرب. غير أف التبايف بيف مختمؼ المناطؽ في المغرب جعؿ نجاح حاممي المينية بما يتماشى وأوضاع المجاالت القروي
 شيادات ىذه المعاىد في الحصوؿ عمى عمؿ رىينا بحجـ الضيعات الفبلحية ونسبة تحديثيا ومكننتيا. 

خؿ الفاؿ ودروس وعمى غرار عديد مف معاىد التكويف الميني بالبالد، تجمع المعاىد التقنية الفالحية بيف دروس نظرية دا
تطبيقية في الميداف. غير أنو تبيف مف حوارات أجريت مع طمبة ىذه المعاىد في إطار إعداد ىذه الدراسة أف الجانب النظري يظؿ 

. كما اشتكى مبالغا في التجريد بينما الجانب التطبيقي يبقى غير كاؼ وال يتماشى في كثير مف األحياف مع واقع الفالحة المغربية
مف غياب التأطير الكافي وضعؼ المعمومات المرتبطة بإمكانيات التدريب المتاحة. ويصر الطبلب عمى فيـ أىداؼ كؿ تكويف  الطمبة

عمى حدة والتحديات الحقيقية التي تعيشيا الضيعات الفبلحية في المغرب، وكذا وضع سوؽ العمؿ حتى يروا ما إذا كانت الشيادات 
 وؿ عمى عمؿ. المحصؿ عمييا تمكف فعبل مف الحص

. ويعتبر مدير المعيد التقني الفبلحي ألوالد تايمة يتبايف مستوى نجاح حاممي الشيادات في الحاوؿ عمى عمؿ حسب الجيات
)جية سوس ماسة ودرعة( أف جميع خريجي الشعب المدرسة عمى مستوى المعيد )التقنيوف المتخصصوف والتقنيوف المؤىموف وكذا 

عمبل بالمنطقة بفضؿ مستوى االعتماد الكبير عمى اآلالت الفبلحية في اإلقميـ وكذا أىمية قطاع الصناعة العماؿ المؤىموف( يجدوف 
التحويمية لممواد الغذائية بيا مما يوفر مناصب شغؿ ىامة في مجاؿ تصدير المواد الفبلحية وتسويقيا. ويتراوح مستوى األجور عند 

درىـ. وتوفر ىذه المناصب فرصا جيدة لبلرتقاء في المسؤوليات  4111و 0111االلتحاؽ بالوظيفة في ىذه التخصصات ما بيف 
واالستفادة مف برامج التدريب المستمر داخؿ الشركة. غير أف مدير المعيد التقني الفبلحي لممحمدية )جية الدار البيضاء( يعتبر مف 

لعائمية الصغيرة. ويجد خريجو المعيد صعوبة في جيتو أف مؤسستو توجد وسط مجاؿ قروي تطغى عميو كثرة الضيعات الفبلحية ا
الحصوؿ عمى عمؿ ما يضطرىـ إلى قبوؿ العمؿ في قطاع الصناعات الغذائية التحويمية أو تسويؽ المواد الغذائية حيث يواجيوف 

يد التقني عمى خريجي المعمنافسة شرسة مف لدف خريجي المدارس العميا لمتجارة والتسويؽ والتدبير اإلداري. وتتراوح األجور المقترحة 
 . بعدـ االستقراردرىـ مع اتساـ الوظائؼ المتوفرة  2111و 2111بيف الفبلحي في المنطقة ما 

السيما ػ تعد كثرة اليد العاممة في المجاؿ الفبلحي مف غير المؤىميف وغير المتعمميف في المغرب، إضافة إلى تدني األجور 
الذيف تـ استجوابيـ سياسة  الطمبةالمعاىد التقنية الفبلحية. وانتقد بعض  متعمميف فيالواقعا يعيشو غالبية  ػ بيف النساء

 اتخاذ تدابير فعالة لتحسيف وضعية التعميـ.أف يتـ الحكومة في مجاؿ التعميـ في القطاع الفبلحي وعبروا عف أمميـ في 

 

 (CFAبالتدرج ) مراكز التكويف الميني

. وال تتوفر 2111بالتدرج مف طرؼ المعاىد التقنية المتخصصة في الفبلحة والمعاىد التقنية الفبلحية عاـ اعتمد نظاـ التكويف الميني 
مراكز التكويف الميني بالتدرج عمى مرافؽ خاصة بيا، بؿ تعمؿ انطبلقا مف معاىد التكويف الفبلحي. ويمقف ىذا النوع مف التكويف 
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 %21مدة التكويف(، إضافة إلى تقديـ تكويف نظري وتطبيقي عمى مستوى المعيد )مف  %31أساسا عمى مستوى الضيعات الفبلحية )
 شيرا بحسب التخصص الذي يختاره المتعمـ.  02أشير و 4مف مدة التكويف(. وتدـو مدة التكويف ما بيف 

الغالب بأبناء الفالحيف مف  ضع برنامج التكويف بالتدرج أساسا لفائدة الشباب المنحدريف مف العالـ القروي حيث يتعمؽ األمر فيوُ 
ويعد الشرط الوحيد لبلستفادة مف برامج التكويف . العميا الذكور واإلناث الذيف ليس ليـ مستوى تعميمي كاؼ يؤىميـ لمواامة دراستيـ

فغالبية مواد التعميـ  بالتدرج ىو القدرة عمى القراءة والكتابة. غير أف ضعؼ المستوى التعميمي لممتدربيف يشكؿ عائقا كبيرا أماـ نجاحيـ.
العاـ والدروس النظرية في مجاؿ الفبلحة تمقف بالمغة الفرنسية، ما يطرح مشكمة تواصؿ بالنسبة لغالبية الطمبة. أما فيما يخص إمكانية 

األكثر عرضة الحصوؿ عمى عمؿ أو خمؽ مقاولة، فيعتبر ممثمو مراكز التكويف الفبلحي الذيف تـ استجوابيـ أف الطمبة األقؿ كفاءة ىـ 
لصعوبات الحصوؿ عمى منصب عمؿ بما أف الميارات التي يتعممونيا خبلؿ مدة تدريبيـ ال تحظى باعتراؼ حتى ممف ىـ عمى 

 اتصاؿ مباشر معيـ. 

يؿ كما أف العدد القمإف التكويف الذي يحاؿ عميو الطمبة ال يتالءـ وفرص العمؿ المتوفرة في غالبية الضيعات الفالحية في المغرب. 
طالب( تحد  1111في المجموع( وكذا قدرتيا االستيعابية المحدودة )حيث يتـ استقباؿ  41لمؤسسات التكويف الفبلحي )البالغ عددىا 

بشكؿ كبير مف وقع ىذه المؤسسات عمى المجاؿ التكويني والسيما أيضا عمى تنمية المناطؽ القروية حيث تكثر الضيعات الفبلحية 
مف الضيعات الفبلحية في الببلد ال  %21دنية وحيث تجزأ األراضي الزراعية إلى بقع صغيرة لمغاية )أكثر مف ذات نسب المكننة المت

تتعدى مساحتيا خمسة ىكتارات(. وليذا السبب، تركز التخصصات األربع والعشروف المقترحة مف طرؼ مختمؼ المعاىد الفبلحية 
آلالت الفبلحية. وتتوقؼ بالتالي فرص حصوؿ حاممي شيادات التكويف الفبلحي عمى الزراعة العصرية التي قواميا االعتماد عمى ا

عمى منصب عمؿ باألساس عمى مستوى الضيعات التي تدربوا فييا وكذا القطاعات الصناعية المرتبطة بيا عمى مستوى جية معينة 
ديد مف حاممي شيادات التكويف الفبلحي إلى مف جيات الببلد. وكما أشرنا إلى ذلؾ في الفصؿ الثاني، ينتيي المطاؼ بالنسبة لع

 العمؿ في مجاالت غير المجاؿ الزراعي. 

ويبيف االنتشار الكبير لمضيعات العائمية التقميدية الاغيرة في المغرب والنسبة المرتفعة لألمية واالعتماد عمى عقود عمؿ عرفية 
لى وضع برامج تكويف فالحي مالئـ بشكؿ أفضؿ يتماشى واألوضاع في وتقميدية واليجرة القروية والبقع الفالحية المنعزلة، الحاجة إ

. يتعيف اعتماد استراتيجيات جديدة لمتكويف عمى مستوى خطط التنمية الترابية لمجموع جيات الببلد. كما أف وزارة ىذا القطاع الفرعي
بشرية في القطاع الفبلحي وتقييـ وقع برامج التكويف الفبلحة تعي ىذه اإلشكاليات وتعتـز إنجاز دراسات حوؿ المتطمبات مف الموارد ال

 . السابقة

. يضطر بعض مدراء معاىد التكويف وكذا أطر تفتقر معاىد التكويف لمموارد المادية والبشرية الكافية إلنجاز بمياميا بشكؿ ناجح
ب ضعؼ الموارد البشرية. كما أف العدد المحدود اإلدارة الذيف ليـ إلماـ بقضايا الفبلحة إلى إلقاء الدروس واإلشراؼ عمى التعميـ بسب

حالة آخريف عمى التقاعد يساىـ دوف شؾ في التقميص مف عدد الموظفيف  لممناصب المالية وعمميات نقؿ المدرسيف إلى معاىد أخرى وا 
انية انتقاليـ سواء داخؿ العامميف عمى مستوى المعاىد المذكورة وفي تراجع جاذبيتيا. كما تحد الضوابط الخاصة بالموظفيف مف إمك

نفس المعيد أو بيف أكثر مف معيد واحد مما يحوؿ دوف وضع نظاـ رواتب تحفيزي قائـ عمى الكفاءة. وفي ظؿ غياب مخطط 
لتوظيؼ أطر جديدة تعوض أعداد الموظفيف الكبيرة التي تـ إحالتيـ عمى المعاش، فإف ىذه المعاىد تعرؼ حاليا نقصا حادا في 
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فاء مما ينعكس سمبا عمى إمكانية تحقيؽ أىداؼ المعاىد المذكورة. ونفس المبلحظة تسري كذلؾ عمى وضع المستشاريف الموظفيف األك
 المكمفيف بتوسيع الخدمات والذيف يعتبروف اليـو القائميف المحمييف الوحيديف عمى التكويف في المناطؽ القروية. 

 (MFR) الدور العائمية القروية

العائمية القروية لرفع تحدي تعميـ األطفاؿ في المناطؽ القروية بالمغرب، والسيما المحروميف منيـ جراء بعد المسافة بيف أحدثت الدور 
 مساكنيـ ومدارس التعميـ، وقمة مراكز التكويف الميني بيذه المناطؽ، ثـ اختبلؼ الخمفيات الثقافية والمغوية. إف التبلميذ المقيميف في

سنة، انقطع معظميـ عف الدراسة عند مستوى الثانوي. وتوفر  21و 01لغالب صبياف وفتيات تتراوح أعمارىـ بيف ىذه الدور ىـ في ا
ىذه الدور برامج تكوينية عمى فترة ثبلث سنوات تتمحور حوؿ األنشطة الفبلحية المحمية )مف قبيؿ ضيعات إنتاج الحميب وتربية 

 الت الفبلحية(.األرانب وزراعة األشجار المثمرة والورود واآل

ُتخصص السنة األولى مف التكويف لتقوية التحفيز لدى الطمبة عمى التعمـ وتنمية الميارات األساسية؛ بينما يتـ تخصيص السنة الثانية 
( أو CAPالكتساب الميارات التقنية في المجاؿ الفبلحي بفضؿ التعمـ بالتدرج. وتؤىؿ ىذه السنة التبلميذ لنيؿ شيادة الكفاءة المينية )

(. أما السنة الثالثة فتحضر الندماج الطمبة في سوؽ العمؿ عبر إقامة مشروع شخصي ليـ أو CSPشيادة التخصص الميني )
وع تأسيس أو إعادة ىيكمة مقاولة فبلحية تقميدية. ويضـ البرنامج الدراسي فترة ثبلثة أسابيع مف التكويف التطبيقي في الميداف، يمييا أسب

أسابيع مف التكويف  4أسبوعا مف التجربة التطبيقية في الميداف و 22مستوى إحدى الدور العائمية، ما مجموعو  مف الدروس عمى
النظري والدروس الممقنة عمى مستوى الدور العائمية في السنة. وتعتمد ىذه الدور عمى نظاـ التعميـ الداخمي لتنمية ميارات العيش 

 بة.داخؿ مجموعات ومدىـ بثقافة عامة مناس

ال توجد في المغرب إال عشرة مف الدور العائمية القروية تنضـ جميعيا تحت راية االتحاد الوطني لجمعيات الدور العائمية القروية 
( 11502برنامجا تجريبيا ُأحدث في إطار قانوف التكويف بالتدرج )القانوف  94وتعتبر الدور العائمية القروية. 93لمتربية والتكويف والتأطير

نامج التربوي لمفرصة الثانية. وثمة حاجة اليـو إلى إطار تشريعي مناسب لضماف استدامة ىذا البرنامج وتمكينو مف الموارد المادية والبر 
الكافية والمستقرة. وبما أف التكويف الممقف عمى مستوى ىذه الدور يعتبر جزئيا بمثابة تكويف الفرصة الثانية، تخصص كؿ مف وزارة 

 .95درىـ لكؿ طالب في السنة األولى )مستوى التحضير لمتعمـ( 2111البحري ووزارة الشغؿ والتكويف الميني معا مبمغ الفبلحة والصيد 

تتأثر جودة التكويف الممقف حاليا عمى مستوى الدور العائمية القروية بالمغرب بالقيود المالية واعوبة التوفر عمى مدرسيف بعدد 
لدور ىـ مدرسوف متطوعوف أو أطر تشتغؿ عمى مستوى الدور العائمية المذكورة وبالتالي تعوزىـ . فالمدرسوف العامموف في ىذه اكاؼ

الكفاءة المطموبة. وتعمؿ الدور العائمية حاليا عمى توظيؼ مدرسيف يشتغموف لساعات محددة فقط )مف قبيؿ ميندسيف أو تقنييف 
يع تخصصات التكويف المطموبة عمى مستوى ىذه الدور العائمية متخصصيف(، إال أف ضعؼ اإلمكانات المالية ال يسمح بتغطية جم

ف لساعات قميمة كؿ أسبوع. كما ال تقوى الدور العائمية المذكورة عمى اقتناء ما تحتاجو مف معدات ولواـز التكويف العممي بانتظاـ، م ا وا 
 .لتعمؿ بشكؿ ناجعيبرز محدودية الموارد المالية المخصصة ليا 
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 رْ روذ٣ْ ٛزٙ األسهبّ ٖٓ ؽشف ٓٔضَ الرؾبد عٔؼ٤بد اُذٝس اُؼبئ٤ِخ اُوش٣ٝخ.  
94

رْ ر٣ِٜٞٔب ثذػْ ٖٓ اُٞصاسح اُلشٗغ٤خ  2114ٝ 2113ٝ 2112ٝكن ٓٔض٢ِ ارؾبد عٔؼ٤بد اُذٝس اُؼبئ٤ِخ اُز٣ٖ رْ اعزغٞاثْٜ، كإ أٗشطخ ع٘ٞاد   

شث٤خ ُِلالؽخ ٝاُظ٤ذ اُجؾش١ ٝٓغبٛٔخ ٓب٤ُخ ٖٓ ؽشف أُإعغخ اُذ٤ُٝخ ُِذٝس ُِشإٕٝ اُخبسع٤خ ًٝزا ثلؼَ دػْ ٓب٢ُ ٖٓ ؽشف اُٞصاسح أُـ

 اُؼبئ٤ِخ اُوش٣ٝخ.
95

ٞإ اُزب٢ُ: اٗظش أُٞهغ ػ٠ِ اإلٗزشٗذ اُخبص ثبُذٝس اُؼبئ٤ِخ اُوش٣ٝخ ثبُٔـشة ػ٠ِ ٓٞهغ االرؾبد اُذ٢ُٝ ُِذٝس اُؼبئ٤ِخ اُوش٣ٝخ ثجبس٣ظ ػ٠ِ اُؼ٘  
monde/pages/maroc.aspx-le-dans-http://www.mfr.asso.fr/mfr  

http://www.mfr.asso.fr/mfr-dans-le-monde/pages/maroc.aspx
http://www.mfr.asso.fr/mfr-dans-le-monde/pages/maroc.aspx
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ورغـ النتائج الجيدة لبرنامج التكويف بالتدرج الذي توفره الدور العائمية القروية، يحد المستوى الحالي لموارد ىذا ، وفي الختاـ
. فشباب المناطؽ القروية البرنامج مف قدرتو عمى تسييؿ إدماج الشباب المنحدريف مف المناطؽ القروية اجتماعيا واقتااديا

حضرية بحثا عف فرص لمعمؿ وعف ظروؼ عيش أفضؿ، ما ييدد استدامة القطاع الفبلحي يياجروف بأعداد كبيرة نحو المناطؽ ال
يجاد حموؿ ليذه اإلشكالية في إطار استراتيجية مندمجة  بالببلد. إال أف وزارة الفبلحة والصيد البحري قادرة عمى لعب دور ريادي وا 

يؿ المثاؿ دليبل خاصا بالميف الفبلحية المتوفرة وتحدد برامج التكويف لفائدة شباب المناطؽ القروية. فباستطاعة الوزارة أف تؤلؼ عمى سب
المغربي في خضـ العولمة الراىنة، مع تنسيؽ برامج التكويف مع  القطاع الفبلحيالكفيمة بتوفير ىذه التخصصات لضماف تنافسية 
 شعب أخرى لمتعمـ بالتدرج عمى الصعيد الجيوي. 

المشرفيف عمى التكويف الميني عمى مستوى الدور العائمية القروية بحيث يكتسب ىذا النوع  كما يتعيف تحسيف كفاءات المدرسيف
. كما تحتاج مراكز الدور العائمية إلى مزيد مف الموارد لتعويض المدرسيف وأطر اإلدارة الذيف غادروا مف التكويف ابغة أكثر احترافية

ر ليـ االستقرار المادي وتحثيـ عمى حسف العطاء. كما يتعيف تعزيز قدرات الدور العائمية بموظفيف جدد وفؽ شروط وظروؼ عمؿ توف
ضفاء صبغة احترافية عمى طريقة تدبيرىا، والسيما فيما يتعمؽ بالكفاءات التكوينية. كما  الجمعيات التي تسير الدور العائمية القروية وا 

فاء في القطاع الفبلحي يمموف بآخر مستجدات القطاع ويكونوف يجب االىتماـ ببرامج التكويف الميني بحيث تساىـ في تكويف عماؿ أك
قادريف عمى اإلحاطة بمتطمبات الفبلحة عمى مستوى محمي وجيوي. ومف شأف إجراء تقييـ الحتياجات التكويف بالتدرج عمى مستوى 

 عمى المستوييف المحمي والجيوي لمببلد. الدور العائمية القروية أف يساعد عمى مبلءمة أفضؿ بيف التكويف الممقف وفرص العمؿ المتاحة 

 النشطة العمؿبرامج سوؽ . 6.0

إليجاد حموؿ مناسبة لألعداد الكبيرة مف الشباب حاممي الشيادات طة النشيعتمد المغرب باألساس عمى البرامج سوؽ العمؿ 
الشباب حاممي الشيادات الجامعية العاطميف  97. وقد لعبت جمعيات96الجامعية الذيف يرغبوف في الحاوؿ عمى عمؿ داخؿ بالدىـ

عف العمؿ دورا اجتماعيا واقتصاديا ال يستياف بو مف خبلؿ الضغط عمى الحكومة المغربية عبر وسائؿ اإلعبلـ لتركيز سياساتيا في 
 مجاؿ التشغيؿ عمى إيجاد فرص عمؿ ليؤالء الشباب خصيصا.

: الطمب )مف حيث خمؽ منااب الشغؿ أال وىيجوانب أساسية مرتبطة بسوؽ تعالج البرامج الفاعمة مف أجؿ سوؽ العمؿ ثالثة 
. وترـو االستراتيجية فيما يخص الجانبيف الشغؿ(، العرض )مف حيث منااب العمؿ المتوفرة( ثـ الوساطة في مجاؿ سوؽ العمؿ

مؤسساتية التي تحوؿ دوف تشغيؿ الكثير األوليف النيوض بالعروض الصادرة عف القطاع الخاص أساسا بالنظر لئلكراىات المالية وال
مف طالبي العمؿ في القطاعات العمومية. وتيـ المبادرات المتخذة عمى ىذا المستوى تشجيع المبادرة الحرة )العمؿ المستقؿ( لطالبي 

دماج حاممي الشيادات في سمؾ المأجوريف بفضؿ تمكينيـ مف تدريب مبلئ ـ داخؿ الشركات. العمؿ وخمؽ المقاوالت متناىية الصغر وا 
ويتـ دعـ المبادرة الحرة لحاممي الشيادات الجامعية أساسا في إطار برنامج مقاولتي لمقروض الصغرى حيث يمكِّف البرنامج المقاوليف 

أىـ آلية تعمؿ عمى   -ثمرة خطة العمؿ مف أجؿ التشغيؿ  –الشباب مف قروض صغرى إلقامة مشروعيـ. ويعتبر برنامج "إدماج" 
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"ر٤ٔ٘خ أُٜبساد ٝاُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ ك٢ ئؽبس اعزشار٤غ٤خ  ٣2113ِخض رؾ٤َِ ثشآظ خِن ٓ٘بطت اُشـَ ٗزبئظ روش٣ش اُج٘ي اُذ٢ُٝ ُؼبّ   

 "روش٣ش ؽٍٞ أٝػبع اُشجبة". 2114ُج٘ي اُذ٢ُٝ؛ ًٝزا ٗزبئظ روش٣ش رو٢ٔ٤٤ ُِغ٤ذ ٓظطل٢ خِٞك٢ ػبّ ٓ٘ذٓغخ ُخِن ٓ٘بطت شـَ"، ا
97

دساعخ ٓوبسٗخ ث٤ٖ اُغضائش ٝأُـشة ٝرٞٗظ"، أُؼٜذ اُذ٢ُٝ  –"اُٞعبؽخ ك٢ ٓغبٍ اُؼَٔ ك٢ ثِذإ أُـشة اُؼشث٢  2111ثبسث٢٤ ط. ة.   

 ُِذساعبد االعزٔبػ٤خ، ع٤٘ق.
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مشباب الحاصميف عمى شيادات أكثر جاذبية مف خبلؿ تقميص كمفة األجور بالنسبة لممشغميف وتمكينيـ مف "المؤىمة" لمالة عالجعؿ 
 مزيد مف المرونة.

منصب عمؿ جديد )بالمقارنة مع  2115111مف خمؽ  2113-2111وقد مكنت البرامج الفاعمة مف أجؿ التشغيؿ خبلؿ الفترة ما بيف 
دوالر أمريكي(  0315111مميوف درىـ )حوالي  051(. وبمغت كمفة ىذه البرامج 2114و – 0433منصب بيف الفترة مف  0115311

. الموالي، فإف كمفة 250دوالر أمريكي(. )وكما يشير إلى ذلؾ الجدوؿ  341درىـ )حوالي  2211بكمفة متوسطة عف كؿ مستفيد بمغت 
برنامجي "تأىيؿ" و"مقاولتي" عف كؿ مستفيد تبقى أعمى بكثير مف متوسط كمفة برنامج "إدماج" عف كؿ مستفيد(. وتبقى اإلشكالية 

قييـ وقعيا كما أنيا لـ تستيدؼ إال فئة اجتماعية محدودة أال وىي فئة الكبيرة بالنسبة ليذه البرامج في كونيا لـ تضع نظاما صارما لت
 العاطميف مف حاممي الشيادات مف بيف مجموع الشباب العاطميف عف العمؿ في المغرب.

 2008و 2006ممخص التكاليؼ المستنبطة وعدد المستفيديف مف البرامج النشطة لسوؽ العمؿ في الفترة ما بيف  7.3الجدوؿ 

 اإلجمالية بالدرىـالكمفة  البرامج
 )مالييف(

 الكمفة عف كؿ مستفيد عدد المستفيديف المرتقب

 بالدوالر األمريكي بالدرىـ

 210 65,000 3,231 380 (CPE) إدماج 

 1,765 15,000 50,000 750 تأىيؿ

 750 مقاولتي
90,000 8,333 980 

 غير متوفر غير متوفر 205,000 1,710 المجموع

    درىـ مغربي 8,50دوالر أمريكي =  1، "االستراتيجية المدمجة لتنمية القدرات والحماية االجتماعية". *سعر الصرؼ: 2008الدولي، المصدر: البنؾ 

 برنامج "إدماج" 4.3 اإلطار
 اإلدماج في سوؽ العمؿ وتجربة مينية أولى

إلى تنمية ميارات الشباب حاممي الشيادات بفضؿ تجربة مينية أولى لمعمؿ داخؿ مقاولة. ويسمح  لتقديـ المنح ييدؼ برنامج إدماج
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 لممتدربيف باكتساب تكويف تكميمي مبلئـ الحتياجات المقاوالت لتسييؿ اندماجيـ في الحياة المينة.  ،2006الذي أحدث عاـ  ،البرنامج

 الفئة المستيدفة
 أو شيادة تكويف ميني. ،باكالوريا أو دبمـو معادؿالشيادة  الثانوية، أيدراسات الالحاصموف عمى شيادة أكبر المستفيديف ىـ طالبو العمؿ 

 
 المدة الزمنية

 شيرا. 24و 18يدـو البرنامج ما بيف 
 

 أىـ مميزات البرنامج
التي يتعيف عادة دفعيا لمصندوؽ اإلعفاء مف مستحقات الضماف االجتماعي في أىـ مزايا برنامج إدماج بالنسبة لممقاوالت  ىحدتمخص إ

درىـ عف  6000و 1600الوطني لمضماف االجتماعي وكذا مف الضريبة عمى التكويف الميني وىي مساىمة في كمفة التكويف تتراوح بيف 
ى طالبو العمؿ مف أو شيادة التكويف الميني. كما يعف ،شيادة الباكالوريا أو ما يعادليامؿ يحمؿ شيادة الدراسات الثانوية، أي كؿ طالب ع

. ويجدد العمؿ بيذه اإلعفاءات 2006درىـ، طبقا لقانوف المالية لسنة  6000 إلى حدالتكويف  اتتعويضعف أداء الضريبة عمى الدخؿ 
 .لدواـ كامؿلسنة إضافية حينما يحصؿ المتدرب عمى عقد عمؿ 

 الخالاة
في  األجراء -تبقى متواضعة نسبيا. فنسبة بقاء المتدربيف ايرـو البرنامج تحقيقيي امج، إال أف جودة العمؿ األوؿ الترغـ النجاح الكمي لمبرن

حصموا عمى عقود لمدد غير محددة. كما أظيرت تجارب  %10حصموا عمى عقود لمدد محددة و %34: %44مناصب عمميـ ال تتجاوز 
لمحصوؿ عمى يد عاممة مؤىمة دوف كمفة عالية بدؿ المجوء  "إدماج"مماثمة في المغرب أف المقاوالت تسعى إلى االستفادة مف مزايا برنامج 

 إلى تشغيؿ مأجوريف شباب بالطرؽ العادية وااللتزاـ إزاءىـ عمى المدى الطويؿ. 

 
 mimeo ، تقرير تقييمي ،" تقرير وضع الشباب في المغرب" 2009: الخروفي، المصدر

 

 برنامج "تأىيؿ"  5.3رقـ  اإلطار

 كفاءات مؤىمة لنيؿ مناب عمؿالتكويف الكتساب 

 
التكويف في إطار عقد عمؿ لتمبية احتياجات مأجوريف جدد  (1): ؿ؛ ويتألؼ مف نوعيف مف التكويناتييـ ىذا البرنامج الشباب طالبي العم

 عمؿ. ال الولوج إلى سوؽتعزيز فرص الميني بغية مسار التغيير لأو  معترؼ بياالتكويف الكتساب ميارات ( 2)و
 

 الفئات المستيدفة
أو شيادة التكويف  ،شيادة الباكالوريا أو ما يعادليا ، أيىذا البرنامج باألساس طالبي العمؿ الحاصميف عمى شيادة التعميـ الثانوي يخدـ

 الميني. 
 المدة الزمنية لمبرنامج 

 تقترح عقود التكويف آلجاؿ محددة خبلؿ مدة ال تتجاوز سنة واحدة. 
 ؿ والكفاءات لمحصوؿ عمى عقد. يشغتتسجيؿ أنفسيـ في سجبلت الوكالة الوطنية إلنعاش اليجب عمى الراغبيف 
 نقاط قوة البرنامج

 أنو يوفر تكوينا مبلئما الحتياجات الشركات. وقد تـ وضع ىذه البرامج خصيصا لتمبية طمبات سوؽفي مزايا البرنامج  ىحدتتمخص إ
 العمؿ.

 الخالاة
إلى تنمية ميارات طالبي العمؿ  "تأىيؿ"عمى أولوية التشغيؿ بالنسبة لطالبي الشغؿ، يسعى برنامج  "إدماج"في الوقت الذي يركز برنامج 
مد الشركات بالكفاءات إلى  "تأىيؿ"ف في إطار برنامج مقناالتكويف الم واحتياجات سوؽ العمؿ. وييدؼ نوعا عبر اكتساب كفاءات تتماشى

العمؿ. وتعد المجاالت التي تحظى باألولوية ىي تمؾ التي ليا فرص واعدة لمنمو عمى المستوى  التي لـ تتمكف مف العثور عمييا في سوؽ
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 الوطني. 
 .المغرب، الشباب خارطة: المصدر

. 
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 برنامج "مقاولتي"  6.3 اإلطار

 "مقاولتي"يرـو ىذا البرنامج النيوض بخمؽ مقاوالت صغرى لتشجيع التشغيؿ الذاتي لدى الشباب حاممي الشيادات الجامعية. ويعد برنامج 
ممستفيديف ل ة الفيـ بالنسبةسيم" خدمات مقاولتي"مف نوعو لتسييؿ خمؽ المقاوالت الصغرى بالمغرب. ويقدـ برنامج  متكامؿأوؿ برنامج 
: تحضير ممؼ المشاركة في انتقاء الممفات، عممية انتقاء الممفات عيف القياـ بيا لتأسيس مقاولة صغرىباإلجراءات التي يتفيما يتعمؽ 

المقبولة، مرحمة التكويف، المساعدة في تحضير مخطط مشروع المقاولة، المساعدة خبلؿ مرحمة إنشاء المقاولة ورصد المقاوالت الجديدة 
ىذا البرنامج مف جية أخرى عمى تسييؿ الحصوؿ عمى تمويؿ المشروع )الضمانات والتسييبلت المقدمة لممقاوالت( بعد إنشائيا. كما يعمؿ 

في  "مقاولتي"مف خبلؿ منح الضمانات الضرورية لمحصوؿ عمى القروض البنكية عمى مستوى فروعيا الجيوية. وكاف ىدؼ برنامج 
 .2008و 2006منصب عمؿ جديد ما بيف  90.000ومتناىية الصغر ى أو مقاولة مقاولة صغر  30.000البداية ىو خمؽ ما ال يقؿ عف 

 الفئة المستيدفة

 50.000يستيدؼ البرنامج الشباب حاممي الشيادات الجامعية الذيف ليـ مشروع إنشاء مقاولة ويحتاجوف إلى تمويؿ يتراوح بيف 
سنة لحظة تقديميـ طمب  45و 20سية مغربية ويتراوح عمرىـ ما بيف : أف يكونوا مف جنـ والذيف يستوفوف الشروط التاليةدرى 250.000و

وأف يكونوا حاصميف عمى شيادة الباكالوريا أو شيادة التكويف الميني أو شيادة التعميـ الثانوي مسممة مف طرؼ  ،الحصوؿ عمى التمويؿ
وأف يكونوا مسجميف بالوكالة الوطنية إلنعاش التشغيؿ والكفاءات إضافة إلى توفرىـ عمى فكرة عامة  ،مؤسسات التعميـ العمومي أو الخاص

 50.000. ويمكف لشخصيف عمى األكثر أف يشتركا في تقديـ مشروع استثماري يتطمب تمويبل ما بيف تطويرهحوؿ المشروع الذي يودوف 
ضا لمستفيديف لـ يكونوا حاصميف عمى شيادة التعميـ الثانوي )مثبل األشخاص ، منح برنامج مقاولتي قرو 2009درىـ. ومنذ  500.000و

 الذيف أنيوا دراستيـ االبتدائية(.

 التحفيزات

و. تـ اتخاذ عدد مف التدابير التحفيزية لفائدة الشباب المقاوليف عبر مدىـ عمى سبيؿ المثاؿ بمساعدة ودعـ قبؿ إنشاء المشروع وبعد إنشائ
درىـ عف كؿ مشروع فيما يخص كمفة الخدمات المرتبطة باإلشراؼ  10.000اب المقاولوف مف تخفيض ىاـ قد يصؿ إلى كما يستفيد الشب

مف  %85يفوض البرنامج تدبير  (1وفر البرنامج مسألتيف ىامتيف ىما: )الذي تقوـ بو الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيؿ والكفاءات. كما ي
 %10يمنح البرنامج تسبيقا دوف فوائد يصؿ إلى  (2)والمصارؼ التجارية ثـ  (CCG) ركزي لمضمافالقروض المصرفية إلى الصندوؽ الم

 سنوات. 3بعد فترة سماح تصؿ إلى  سنوات 6درىـ يتـ سداده عمى مدى  15.000مف مبمغ االستثمار أو 

 الخالاة

 تكويف والمتابعة،ىيئات اليئات المعنية بإنشاء المقاوالت )عددا مف المزايا مف قبيؿ جمعو بيف جميع المنظمات والي "مقاولتي"يضـ برنامج 
نعاش الشغؿ البنوؾ، ، (OFPPT) غرفة التجارة والصناعة والخدمات، مؤسسات القروض الصغرى، الجامعات، مكتب التكويف الميني وا 

، المركز الجيوي لبلستثمار(. (ANAPEC) ، الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيؿ والكفاءات(GPBM) المغربية المجموعة المينية لؤلبناؾ
مف مكونات البرنامج. ورغـ  المقاوالت عمى اعتبار أنيا مكوف أساسي مكتب لمتابعة ومواكبة إنشاء 100حوالي  "مقاولتي"كما يوفر برنامج 

برنامج. وتعود غالبية كوف ىذه العناصر مشجعة إال أف ذلؾ لـ يحؿ دوف ظيور بعض المشاكؿ والسيما خبلؿ السنة األولى مف تنفيذ ال
عديد مف القائميف عمى متابعة إنشاء المقاوالت فيما يخص تحضير ممفات طمب القروض المصرفية رغـ الىذه المشاكؿ إلى ضعؼ تجربة 

 أف مسألة التمويؿ تكتسي أىمية محورية فيما يخص نجاح العممية ككؿ. 

ونذكر مف بيف المشاكؿ األخرى التي واجيت البرنامج ضعؼ التنسيؽ بيف مختمؼ الشركاء المتعاونيف في إطار البرنامج وكذا تبايف 
مستوى خبرة ىؤالء الشركاء )المؤسسات الجامعية غير المؤىمة بشكؿ كاؼ لمقياـ بدور الوساطة واإلشراؼ المالي(. كما أف غرؼ التجارة 

المصارؼ التجارية  لـ تبد وباإلضافة إلى ذلؾ،ال تتوفر عمى الخبرة المناسبة لتمقي ودراسة ممفات طمبات القروض.  والصناعة والخدمات
مف الثقة في برنامج مقاولتي والمشاريع التي انبثقت عنو )ما ساىـ في النتائج المتواضعة لبرنامج "قروض لفائدة المقاوليف  يما يكف

 الشباب"(.

طوؿ الفترة بيف اإلعبلف عف  )أ(: مج مقاولتي خاصة في بداية تنفيذهبعض العراقيؿ األخرى ضعؼ نتائج برناتفسر  مف جية أخرى،
تية لدى المقاوالثقافة الضعؼ  )ب(المشروع وبداية تنفيذه الفعمي بسبب ضعؼ التنسيؽ بيف المصارؼ والصندوؽ المركزي لمضماف، 
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بدأ قطاع الجمعيات غير الربحية يبدي اىتماما بمواكبة مبادرات ترـو النيوض بالعمالة المستقمة بيف الشباب والسيما شباب 
يحتاجونيا المناطؽ القروية والمجاالت الميمشة والذيف لـ تمنح ليـ فرص كافية لتنمية مشاريعيـ وتمكينيـ مف القروض التي 

(. وتقـو ىذه 2114التي أحدثت مؤخرا ) مؤسسة الشباب المقاولوفمف بيف أىـ المبادرات في ىذا المجاؿ ثمة  إلطالؽ مشاريعيـ.
المؤسسة بدور دار لمشباب المقاوؿ وىي عبارة عف شباؾ وحيد تسيره أطر خبيرة بقضايا إنشاء المقاوالت وتوفر خدمات لتنمية 

راغبيف في أف يصبحوا مقاوليف. وانطبلقا مف العمؿ الذي قامت بو ىذه المؤسسة والمعطيات التي تـ تجميعيا حتى المقاوالت لمشباب ال
اآلف، فإف أكبر عقبة تواجو الشباب المقاوليف حينما توفر لو خدمات التأطير والمشورة الفنية المناسبة تتمخص في الحصوؿ عمى 

األسر والشباب بالمغرب إلى ىذه النتيجة أيضا حينما أشار إلى محدودية ولوج الشباب  التمويؿ. وقد توصؿ البحث االستقصائي حوؿ
مف الشباب المستجوبيف في المغرب أشاروا إلى أف التمويؿ يشكؿ أىـ عقبة أماـ إمكانية إنشاء  %3044إلى التمويبلت الكافية: 

 المقاوالت وتدبيرىا بشكؿ سميـ. 

. ولعؿ ى مستوى اغير لمواكبة الشباب في الحاوؿ عمى الخدمات المالية التي يتطمعوف إليياأطمؽ عدد مف المانحيف مبادرات عم
أىـ ىذه المبادرات ىي مشروع "التشبيؾ بيف الشباب الذيف ليـ أفكار والفرص التمويمية المتاحة عمى مستوى برامج التمويؿ الصغرى" 

ة لمتنمية الدولية بشراكة مع صناديؽ خاصة مف قبيؿ "أنقذوا الطفولة" المسمى بالعربية "لكـ" والمموؿ مف طرؼ الوكالة األمريكي
تاحتيا لمشباب )1و"مؤسسة زاكورة". يرـو مشروع "لكـ" تحقيؽ األىداؼ التالية: )  24-15( تعزيز الخدمات المالية وغير المالية وا 

شراكيـ في برنامج يؤىميـ لمحصوؿ  ( النيوض بنظاـ يسمح بتقديـ المساعدة لمشباب في وضعية2سنة( وأعضاء أسرىـ؛ ) اليشاشة وا 
( تقوية الروابط بيف مختمؼ الوكاالت التي تعنى بمساعدة الشباب حتى يحصموا عمى الخدمات 3عمى الخدمات المالية المناسبة؛ )

 المالية وغير المالية التي يتطمعوف إلييا.

ت دائما مالئمة ألوضاع الشباب ويتعيف بالتالي تكييفيا مع ىذا إف برامج القروض التقميدية وشروط التمويؿ المتوفرة اليـو ليس
. إف ولوج الشباب المحدود لمخدمات المالية يعود لتضافر عدد مف المعطى أو وضع حموؿ تمويمية جديدة تستيدؼ الشباب باألساس

ينظر  –ص الشباب كمقترضيف العوامؿ: )أ( التحديات التي تواجو قطاع القروض الصغرى حاليا؛ )ب( األفكار الخاطئة بخصو 
ما يدفع المؤسسات المالية إلى التردد بشأف منحيـ  -لمشباب دائما عمى أنيـ غير جديريف بالثقة فيما يخص منحيـ قروض مصرفية

 التمويؿ الذي يحتاجونو إلقامة مشاريعيـ؛ )ج( غياب برامج تيسير حصوؿ الشباب عمى الخدمات المالية المناسبة الحتياجاتيـ.

حقيؽ تقدـ عمى ىذا المستوى، مف الميـ االعتراؼ بأف حجـ الطمب الاادر عف الشباب يعد كبيرا جدا، إال أف التحدي الحقيقي لت
يكمف في عدـ االكتفاء بتسييؿ حاوؿ الشباب عمى الخدمات المالية التي يحتاجونيا بؿ مدىـ أيضا بالتكويف المالي المناسب. 

يطمبوف خدمات مالية إضافة إلى تكويف يمدىـ بالمعارؼ والميارات التي يحتاجونيا في مجاؿ الماؿ  تظير التجارب الدولية أف الشباب
واألعماؿ؛ كما يطمب الشباب فيـ الحموؿ التمويمية المتوفرة بحيث ينظموف مشروعيـ االستثماري عمى أساس ىذه المعمومات وفيـ 

الصعوبات التي  )ج(الماؿ واألعماؿ بالببلد والتحضير الذي يتطمب ذلؾ، عالـ عف واقع أصحاب المشاريع لكونيـ نتاج نظاـ تعميمي بعيد 
يواجييا المستفيدوف مف البرنامج لمعثور عمى محبلت إلقامة مشاريعيـ والضمانات الضرورية التي يتعيف تقديميا لتكويف أصؿ تجاري 

 .اإليجارخاصة حينما يتعمؽ األمر بمحبلت 

 ، تقرير حوؿ وضع الشباب في المغرب. 2009المصدر: الخروفي، 
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يث يستفيدوف مف تجربتيـ حوؿ كيفية إقامة مشاريع ناجحة وتدبيرىا كيفية تحميؿ معطيات السوؽ والتعرؼ عمى رؤساء شركات بح
بشكؿ جيد. كما يتعيف كذلؾ تحسيس أسر الشباب إزاء الدور الذي يجب أف يضطمعوا بو عمى المستوى االقتصادي مع إعادة االعتبار 

المجتمع. ويمكف لآلباء كذلؾ أف  لدور األسرة في مساعدة الشباب عمى تحمؿ مسؤولياتيـ االقتصادية لصالحيـ الخاص وصالح
 . 98يتدخموا كضامف لمقرض المصرفي ما مف شأنو أف يسيؿ الحصوؿ عمى القروض الضرورية

. ثمة محور ثالث لمتدخؿ العمومي لفائدة الشباب الجامعييف حاممي الشيادات أال وىو الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيؿ والكفاءات
ة في مجاؿ التشغيؿ حينما تعذر عمى حاممي الشيادات المرور بكؿ سبلسة مف "المدرسة لقد ظيرت الحاجة إلى مؤسسة وسيط

بيدؼ تنظيـ  2001العمومية" إلى العمؿ في "الوظيفة العمومية". وبذلؾ أحدثت الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيؿ والكفاءات عاـ 
لشيادات طالبي مناصب الشغؿ. ويعني ذلؾ باألساس أف خدمات التوفيؽ بيف العرض والطمب في مجاؿ التشغيؿ بالنسبة لحاممي ا

الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيؿ والكفاءات تشكؿ جزءا ال يتجزأ مف السياسة العمومية في مجاؿ تشغيؿ الشباب في القطاع العمومي، 
ف كانت ميمتيا األولى ىي القياـ بدور الوساطة عمى مستوى القطاع الخاص. وتنتظـ الوكالة الو  طنية إلنعاش التشغيؿ والكفاءات وا 

حاليا في شبكة مف الوكاالت في مختمؼ جيات الببلد. ولمزيد مف الفعالية في األداء، أقدمت الوكالة عمى سمسمة مف المبادرات 
مف  لتحسيف مستوى إلماميا بالقطاع الخاص، بما في ذلؾ إجراءىا سمسمة مف الدراسات حوؿ احتياجات القطاع الصناعي والمقاوالت

الميارات عمى مستوى مختمؼ جيات المغرب. كما تشارؾ الوكالة كذلؾ في إحداث مرصد )مركز عمومي لممعمومات( حوؿ المسارات 
 المينية في مجاالت الفنادؽ وصناعة النسيج.

إلنعاش التشغيؿ غير أنو وكما سبقت اإلشارة إلى ذلؾ في الفاؿ األوؿ، يبقى مستوى معرفة الشباب بقدرات الوكالة الوطنية 
سنة( الذيف تـ استجوابيـ في إطار  29و 15فقط مف الشباب )بيف  %14. عمى سبيؿ المثاؿ، والكفاءات واستخداميا جد محدود

منيـ في العالـ القروي. وحتى  %5البحث االستقصائي حوؿ األسر والشباب بالمغرب يعرفوف برنامج ىذه الوكالة في الحواضر وفقط 
منيـ فقط  %8منيـ أشاروا إلى معرفتيـ ببرامج الوكالة إال أف  %25طميف عف العمؿ الذيف تـ االتصاؿ بيـ، فقط بيف الشباب العا

 لجؤوا إلى خدماتيا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصورة ، القطاع الفبلحي برنامج لفائدة النساء العامبلت في 
 لموكالة الوطنية إلنعاش التشغيؿ والكفاءات

                                                           
98

اُشثؾ ث٤ٖ اُشجبة ٝأُؼشكخ ٝاُلشص أُزبؽخ ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُز٣ٞٔالد اُظـشٟ ، ٓششٝع " ٌُْ" ، أُـشة. دساعخ ؽبُخ ؽٍٞ اُٞعبئَ أُزبؽخ   

 2113ُِشجبة. أًزٞثش 
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 الختاميةالمالحظات 

ياعب تحميؿ أثر السياسات العمومية عمى عمالة الشباب بالمغرب ألف البيانات المتوفرة غير كافية وغير مكتممة كما أنيا ليست 
فقد عرؼ ىذا  ذلؾ،. ومع ؿ وتقييميايشغتتتبع سياسات وبرامج ال بيدؼتجميعيا تاميميا أو محممة بما فيو الكفاية إذ لـ يتـ 

 إلنعاش الوطنية كما تقـو الوكالة "إدماج"وزارة الشغؿ والتكويف الميني عمى تقييـ برنامج تعمؿ بعض التقدـ الممحوظ:  مؤخرا المجاؿ

 .ونجاعة تكمفتيماأثيرىما وفعاليتيما تمما قد يمكف مف الوقوؼ عمى  "،تأىيؿ"بتقييـ برنامج  والكفاءات التشغيؿ

ثر عمى فئات الشباب ؤ برامج النشيطة الموجية لسوؽ الشغؿ المتوفرة حاليا ال ترغـ محدودية ىذه المعطيات، مف الواضح أف ال
وىكذا فإف البطالة والنقص في العمالة والشغؿ المتدني، وخاصة في القطاع غير المنظـ، لـ تحظ بنصيبيا مف التدخبلت  المحرومة.

الدراسة التحميمية الحديثة التي أنجزىا البنؾ الدولي، والتي العمومية ال في المناطؽ الحضرية الفقيرة وال في المناطؽ القروية، رغـ 
البرامج المدرة  تعزيز( )أ :مف خبلؿ الفقراء وفي وضعية اليشاشة لمشباب والتشغيؿ الذاتيمواكبة عمالة ب، تدابير أخرىتوصي مف بيف 

ب( تطوير برامج نشيطة لسوؽ العمؿ تستيدؼ الفئات التي ال تتوفر عمى ) ؛لمدخؿ )حسب القطاعات( وبرامج القروض الصغرى
ج( دمج  المزيد مف الشباب المحروميف بشكؿ و)(، "مقاولتي"مستوى التعميـ الثانوي أو لـ تستكممو )كما ىو الشأف بالنسبة لبرنامج 

 99منيجي في برامج التكويف الميني.

تضع وزارات  .العمومية المعنية الفاعمة األطراؼمختمؼ التشتت وغياب التنسيؽ بيف  تعاني السياسات العمومية لمعمالة أيضا، مف
مختمفة أنشطة وبرامج لمتشغيؿ دوف أي تنسيؽ، مما يجعميا غير ناجعة، تماما كما ىو الحاؿ بالنسبة لؤلداء غير المقنع لموكالة 

عمى غياب التنسيؽ األمر  يقتصر بلف خصصات الفبلحية.الوطنية إلنعاش التشغيؿ والكفاءات المخصص لحاممي الشيادات في الت
 فقط بؿ ييـ أيضا انعداـ أي تتبع لمختمؼ ىذه البرامج أو دراسات تقييمية بشأنيا.

االستشارة والتوجيو  فمياـفي القطاع العمومي ضعيفة بسبب النقص في الموارد البشرية المؤىمة.  في مجاؿ العمالة وساطةالتظؿ 
. تركز وكاالت الوساطة اليـو عمى اإلنجازات الكمية )مثؿ نادرة لكنيا تبقى ،تتطمب ميارات معقدة كي تكوف فعالة وتضمف االستدامة

لتشغيؿ ( عمى حساب الجوانب المتعمقة بالجودة )مثؿ االندماج الدائـ في سوؽ الشغؿ، واةعدد االتفاقيات المبرمة ونسب التشغيؿ الفوري
 .كبرى أىمية التي تكتسي( ةشغؿ المحتمممناصب التعمـ، وجودة الو  التكميميالدائـ، وجودة وظروؼ التكويف 

. يتعيف األخذ بعيف االعتبار، عند بمورة مبادرات التشغيؿ، تفتقر إلى االرتباط بالمجاؿ المحميطة النشسياسات سوؽ الشغؿ يبدو أف 
ية في مجاؿ التشغيؿ مف خبلؿ إشراؾ المعنييف المحمييف سواء مف القطاع العمومي )بما في ذلؾ خطط العمؿ الخاصة باألسواؽ المحم

الجامعات، ومعاىد التكويف والمراكز الجيوية لبلستثمار( وغير العمومي )بما في ذلؾ المنظمات غير الحكومية( حتى تستطيع أف 
 المحمية وأف تنسؽ فيما بينيا. األوضاعتعكس 

دماج التطبيقي ينيمال التكويف حيز توسيع .604  العمؿ مكاف في المعوز الشباب وا 

ال يقتصر مشكؿ البطالة وتشغيؿ الشباب، كما جاء في ىذا التقرير، عمى حاممي شيادة التعميـ التأىيمي فحسب، وليذا يتعيف توسيع 
أو شيادة جامعية، فرصة الولوج إلى التكويف  لورياانطاؽ التدخؿ لمتصدي لمتحديات التي تعطي الشباب المعطؿ مف غير حممة الباك
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 ٝاش٘طٖ، اُٞال٣بد أُزؾذح.
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. ويمكف لمسياسات العمومية أف تستفيد مف مشاركة فاعميف عمومييف آخريف ومف الشراكة مع 100الميني والحصوؿ عمى عمؿ ميني
 الشريحة المستيدفة. نطاؽ القطاع الخاص وغير الحكومي لتوسيع 

تظير ثالثة أنواع مف الشراكات التي تستيدؼ فئات مختمفة مف  مبتكرةالتالية، العديد مف األمثمة عف تجارب  اإلطاراتفي  ،نعرض
: شراكة بيف و (، 7.3ر والقطاع الخاص )اإلطا( EFE)مف أجؿ التشغيؿ  التكويفشراكة بيف المغرب ومؤسسة  الشباب المحرـو

، والشراكة بيف (8.3ر الطاقة( )اإلطامف أجؿ )مركز  بيت الطاقة رنامجإطار ب ة التي تندرج فييممو مجموعة مف المؤسسات الع
 .(9.3ر )اإلطا (Heure Joyeuse) الساعة السعيدةالقطاعيف العاـ والخاص التي وضعتيا المنظمة غير الحكومية 

 

 المغرب( EFEالتشغيؿ )مف أجؿ  التربيةمؤسسة   7.3اإلطار 

 مقدمة
قطاع العاـ والقطاع يا تطوير الشراكات بيف الميمت ربحية،( مؤسسة غير EFE Maroc) التشغيؿمف أجؿ  لمتربيةالمؤسسة المغربية 

جابة لحاجيات المقاوالت برامج تكوينية لمولوج إلى الشغؿ، وىي برامج تسعى إلى تحسيف قابمية توظيؼ الشباب مع االست الخاص لتنفيذ
التي تطور برامج تكوينية  التشغيؿمف أجؿ  لمتربية ىي مؤسسة مستقمة تابعة لمؤسسة التشغيؿمف أجؿ  لمتربيةالمؤسسة المغربية . وطمباتيا

 .الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا منطقة في مختمؼ بمداف
 اليدؼ الرئيسي

 عبلقة قوية بيف، وتخمؽ حاجيات المقاوالت تمبي والقطاع العاـ بشراكة بيف القطاع الخاص تكوينية في تنفيذ برامج يتمثؿ اليدؼ الرئيسي
الميارات  مع اكتساب الحياة المينية مواجية تحدياتمف  ىؤالء الشباب تمكيف إلى ىذه البرامجتسعى  المحروـ. الشباب وتوظيؼ التربية

 التي يطمبيا أرباب العمؿ.
 الساكنة المستيدفة

 معوزة اجتماعية واقتصادية مف بيئات ينحدروفو  سنة 30 عفالذيف تقؿ أعمارىـ ، عف العمؿ يفلساكنة المستيدفة الشباب العاطمتشمؿ ا
شيادة  مف ذويوكاف معظميـ  امستفيد 534 ،2010المستفيديف في عاـ  بمغ عددوقد . (كالوريااالب) 2+ شيادة الدراسة الثانويةيحمموف و 

 .2+لوريااالباك

 البرامج

في مجاؿ (، والتكويف عالـ الشغؿ فيالنجاح ) التكويف عمى الميارات السموكية، وتشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ، لبرامج المقترحة متنوعةتعتبر ا
-E) التعمـ اإللكتروني أخيراو  ،(األساسية في الحياة عمى الميارات التدريبمثؿ ) تتعمؽ بقابمية التوظيؼ (، وميارات)قوة التسويؽ التسويؽ

Learning) . في والتوظيؼ التربية لنسج الروابط بيف الجيدة، اتلمممارس نموذجا التشغيؿمف أجؿ  التربيةمؤسسة مف جية أخرى، تشكؿ و 
 .المغربفي  أرباب العمؿالتي يبحث عنيا  الميارات يتناسب معالذي  التكويف الميني جيودىا الرامية إلى توفيرإطار 

 الشراكات
، والبنؾ (Manpower) "مانباور"القطاع الخاص مثؿ  مفمقاوالت كبرى شراكات مع  التشغيؿمف أجؿ  لمتربيةمؤسسة المغربية الأبرمت 

، ومايكروسوفت، لتمكيف خريجييا مف ولوج سوؽ (Shoorah) ،  وشورى(Group Premium) روب بريميـوغو  المغربي لمتجارة الخارجية،
برنامج النجاح اتفاقية لتقديـ  عياي الدار البيضاء، التي وقعت متشجع المؤسسة أيضا الشراكة األكاديمية مع جامعة عيف الشؽ فو العمؿ. 

السنة النيائية مف اإلجازة أو  ةبفي عالـ الشغؿ لطم
الماجستير. وييـ ىذا البرنامج التجريبي العمؿ مع 
المؤسسات األكاديمية، وتوفير التكويف لمشباب الكتساب 
الميارات المناسبة والتي مف شأنيا أف تساعدىـ عمى 

ومف مف الجامعات. العثور عمى وظيفة بعد تخرجيـ 
عرفت جامعة الحسف الثاني، التي أدرجت جية أخرى، 
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تخرجيـ.  عمبل بعدمنذ عدة سنوات، زيادة كبيرة في عدد الطبلب الذيف وجدوا  عالـ العمؿ في مناىجيا عدة وحدات مف برنامج النجاح في
مج النجاح في عالـ الشغؿ ورات تكوينية مكثفة لبرناتقديـ دالتشغيؿ مف أجؿ  التربيةمؤسسة  تنوي، 2011-2010العاـ الدراسي  خبلؿ
  كز عمى المسارات المينية لمطبلب.ير  اوتأطير 
 خالاة

وبقاء الموظفيف في المغرب، يتضح أف معدالتيا في مجاؿ التوظيؼ  التشغيؿ ػمف أجؿ  التربيةانطبلقا مف البيانات المقدمة مف طرؼ مؤسسة 
الموجية لسوؽ العمؿ. ويتمثؿ التحدي في زيادة عدد المستفيديف مع خفض تكاليؼ  السياسات النشيطةر مف معدالت أعمى بكثي مناصبيـ
 .الفرد الواحد عفالبرنامج 

 
  http://www.efemaroc.org : مؤسسة التربية مف أجؿ التشغيؿ:المصدر

)أو  الطاقة المغرب، وىو برنامج وضعتو وزارة الطاقة والمناجـ، ومركز الطاقات المتجددة بيتب الثاني المبتكر ويتعمؽ النموذج
CDERي سمي مؤخرا وكالة تنمية الطاقات المتجددة ذ، وال"ADERE"وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ) (PNUD) . البرنامج وىذا

 جديدة في قطاع الطاقة في المناطؽ القروية والحضرية.مقاولة صغرى  1.000التوسيع ويسعى إلى تطوير أكثر مف  قيد حاليا

http://www.efemaroc.org/
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 طاقة بالمغربال بيوت  8.3اإلطار 

 مقدمة
مغربية: المكتب الوطني لمكيرباء قة والمياه والمعادف والبيئة، ووكاالت ( مف طرؼ كؿ مف وزارة الطاMEالطاقة ) تـ تطوير مفيـو بيت

(O.N.Eوكالة ،) ( تنمية الطاقات المتجددةCDER  المسماة مؤخراADERE وبرنامج األمـ المتحدة )اإلنمائي (PNUD) وييـ البرنامج .
يع أنحاء المغرب. الشباب الذيف تمقوا التدريب الكافي لتقديـ الخدمات وتوفير الطاقة في جم المقاولوفالمقاوالت الصغرى الخاصة التي أنشأىا 

رة والعديد مف ريبية، وذلؾ بدعـ مف الوزابدعـ مف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، ليتـ توسيعو بعد المرحمة التج 2000في عاـ  انطمؽ البرنامج
، األمر الذي مكف مف توسيع اإلجراءات التحفيزية لتشمؿ إنشاء القطاع الخاصالسيما (، و "مقاولتي"العاـ )مثؿ برنامج  الشركاء مف القطاع

 المقاوالت الصغرى وخاصة في المناطؽ القروية الفقيرة.

 
 األىداؼ

مطمب المحمي والتي تحتـر رفاىية المبلئمة للحصوؿ عمى الطاقة المتجددة في امساعدة العالـ القروي يرمي ىذا البرنامج بشكؿ أساسي إلى 
تحقيؽ ىذا اليدؼ مف خبلؿ إنشاء مقاوالت صغرى لمطاقة باستطاعتيا تزويد السوؽ إلى . ويسعى البرنامج جاىدا ة القرويةبيئالو  الساكنة

يخمؼ المشروع التجريبي الذي صبلح(. جاء ىذا البرنامج لاإلصيانة و التركيب و ال ،والمنتجات والخدمات الطاقية )عمى سبيؿ المثاؿ بالمعدات
استثمار وتثميف الخبرة المتراكمة خبلؿ المرحمة األولى وتوسيع أنشطتو عمى الصعيد  وينوي البرنامج الحاليمقاولة صغرى.  100 إنشاء رافؽ

الشباب مف  المقاوليفوسوؼ يتـ توظيؼ  سنوات. 5لمناطؽ القروية عمى مدى في ا مقاولة صغرى 1.000اكبا في ذلؾ إنشاء الوطني، مو 
 وتدريبيـ واإلشراؼ عمييـ لمرافقتيـ في إنشاء وتطوير أنشطتيـ. المناطؽ القروية

 
 الساكنة المستيدفة

 يرغبوف في إنشاء مقالتيـ. الحضرية والقروية الفقيرة الذيف المنتموف لممناطؽأىـ المستفيديف مف ىذا البرنامج ىـ الشباف والشابات 

 البرامج
عمى تنفيذه وقد تـ تكميؼ  (ADERE) باإلشراؼ عمى ىذا المشروع بينما تسير وكالة تنمية الطاقات المتجددة (MEM) تقـو وزارة الطاقة والمعادف

 .األمـ المتحدة اإلنمائي لتحقيؽ أىداؼ البرنامج واستعماؿ موارده الماليةبرنامج  الوكالة مف طرؼ الوزارة الوصية ومف طرؼ

 خالاة
 ردمعدؿ الي كما جاءت في التقرير، المشروع قاتيمع مف بيف. و نتائج متباينة 2007تقرير مركز تنمية الطاقات المتجددة الصادر في عاـ  قدـ

والراجع ، المقاوالت الصغرى إنشاء خبلؿ عممية %50 الذي يتجاوز
( "مقاولتي"مف برنامج ) القروض أساسا لمتأخير في الحصوؿ عمى

الحقيقية  قوة المشروع و تكمف. %20بنسبة  المقاوالت فشؿومعدؿ 
 برامج الطاقة األخرى القيمة المضافة التي يقدميا مقارنة مع في

مف المنحدريف  المحروميف الشباببرامج إدماج مقارنة مع  وأيضا
 .في سوؽ العمؿ القرويةالمناطؽ 

 

  2009المصدر: مركز تنمية الطاقات المتجددة 

 

تعمؿ منذ عاـ  ربحية، وىي منظمة غير الساعة السعيدةمنظمة غير حكومية،  فتقدمو الثالث لمممارسة اإلبداعية النموذجأما 
. وضعت الجمعية برنامجا محددا في عاـ منذ الطفولة إلى أف حيف ولوج عالـ الشغؿ يفعمى مساعدة الشباب المعوز  :2:6
 واإلدماجتسعى خمية التوجيو و لمواجية التحديات األكاديمية والمينية واالجتماعية التي تواجو العديد مف الشباب في المغرب.  2009

التوجيو والتأطير في الحصوؿ عمى  اتالشباب مف المناطؽ المحرومة الذيف يواجيوف  صعوبتشغيؿ الميني إلى تحسيف مستوى قابمية 

 بعض األرقام
 

 درهم 115111إلى  15111   مساعدة للمقاولٌن الشباب

  01ـ  21 2113المقاوالت الحاصلة على التموٌل فً 

 )صندوق مقاولتً(     

 021  (2114بٌوت الطاقة )إلى غاٌة 

 05111  عدد مناصب العمل المحدثة للشباب
 

 
 

   

 

 



 المملكة المغربية: النهوض بالفرص المتاحة للشباب وتعزيز مشاركتهم

 

 

124 
 

تتراوح الذيف مف الشباب  76بػ، 2009الخمية التي انطمقت في يونيو  اىتمتفي حياتيـ المينية وفي الولوج إلى سوؽ الشغؿ. وقد 
 العاـ. نفس( بيف يونيو وسبتمبر مف فمف الشبا %90سنة ) 24و 15أعمارىـ بيف 

 الساعة السعيدة  9.3إلطار ا

. وكانت 1959حصمت عمى صفة الجمعية المغربية لمخدمة العامة في عاـ  ، مؤسسة مغربية خيرية1954في عاـ  الساعة السعيدة التي أنشأت
توفير الرعاية والمساعدة التعميمية لؤلطفاؿ الصغار. وقد تطورت اليـو الخدمات األساسية التي تقدميا لتشمؿ تتمثؿ في أىدافيا الرئيسية آنذاؾ 

تعمؿ جمعية الساعة و سنة والعديد مف البرامج التكوينية التي تـ وضعيا لتعزيز االندماج االجتماعي.  25ىـ عف جميع الشباب الذيف تقؿ أعمار 
أنشطة عمى المدى التكويف الميني و و لؤلطفاؿ والعائبلت،  في مقرىا بالدار البيضاء: مركز متعدد المياـمجاالت لمتدخؿ  ةالسعيدة أساسا في ثبلث

 الطويؿ.

 األىداؼ
االندماج  النيوض بإعادةعديدة عمى  منذ سنوات الجمعية تعمؿ، األطفاؿ في وضعية ىشة نقاذإ ىو لممنظمة اليدؼ األولي كاف في حيف

 .مقاوالتفي  توظيفيـثـ  ،التكويف الميني ة وذلؾ بفضؿفي أوضاع غير مستقر  لمشباب االجتماعي واالقتصادي
 الساكنة المستيدفة

مف ء سنة، سوا 20و 15تتراوح أعمارىـ بيف  ـ شباب ينتموف إلى أوساط فقيرةالتي توفرىا الساعة السعيدة ىأىـ المستفيديف مف الخدمات 
في صناعة  العمؿبينما توفر لمشباف إمكانية  وتكويف في مجاؿ التمريض لؤلطفاؿ،المدف أو القرى. وتقدـ لمفتيات برامج لمعمؿ في األسرة 

 .ذي تـ إنشاؤه في اآلونة األخيرةالمبلبس أو االلتحاؽ بمركز التكويف الميني في مجاؿ الحدادة ال
 حالتكويف المقتر 

ف قبيؿ تكويف م ،لمشباب التكوينات عدة أنواع مف تقدـ الجمعية
وىناؾ تكويناف يعرفاف نجاحا كبيرا رغـ أنيما . الحدادةفي 

في مجاؿ  بالتكويف الميني: ويتعمؽ األمر لفتيات فقطايستيدفاف 
 .متعدد المياـعائمي في مركز  التشغيؿوالتكويف عمى  الخياطة

 لشراكاتا
باإلضافة إلى عدد كبير مف المحسنيف مف الخواص، تعمؿ 

الشركاء الوطنييف جمعية الساعة السعيدة مع مجموعة مف 
الخاص، مثؿ مؤسسة محمد و العاـ  يفوالدولييف مف القطاع

والتعاوف الوطني  ،لمبادرة الوطنية لمتنمية البشريةالسادس، ا
 (.PCPM) والبرنامج التشاوري لممغرب

 الخالاة
، رغـ محدودية تغطيتو. وتكمف إحدى نقط تشكؿ خمية التوجيو والتكويف برنامجا واعدا لمرافقة االندماج االجتماعي واالقتصادي لمشباب ال محرـو

 ولعؿ مف شأف مقاربة النوع االجتماعي. بناء عمى أف برامج التكويف والتوظيؼ تصمـ خصيصا لتمبية احتياجات معينة فيقوة ىذا البرنامج 
 .عمى نطاؽ أوسع البرنامج اىذ الستنساخاألساس  القاعدة تشكؿأف  ،بشكؿ صحيح تقييميا بعد، ةالمنيجية المعتمد المقارباتبعض 
 .الدار البيضاء "،2009"تقرير حوؿ أنشطة  ،2009 ،الساعة السعيدة :المصدر

 

ترجع  خصوصا الذيف يعانوف مف وضعية صعبة، في سوؽ الشغؿ إدماج الشباب لمواكبة إمكانات كبيرة المبتكرة تظير ىذه المبادرات
تظؿ البرامج  ىذهغير أف  غير البلئؽ.العمؿ  ومختمؼ أشكاؿ غير المنظمة العمالة، و العمالة الناقصة مثؿ التعميـ، ألسباب أخرى غير

 ليذه البرامجالمخصصة  الموارد الرفع مف يسمط الضوء عمى أىمية ا، وىذا ممف المستفيديف الضعيؼ بالنظر إلى العدد امحدودة جد
 .مف الشباب عددا أكبر تشمؿحتى  يامف أجؿ توسيع

 بؼض انخىاريخ واألرلاو انًهًت

 شبة ٝشبثخ ك٢ اُغ٘خ 100%(: أُغٔٞع 30%( ُِٝلز٤بٕ )70خذٓبد ٓٞعٜخ ُِلز٤بد )

ئؽذاس ر٣ٌٖٞ ك٢ ٓغبٍ اُخ٤بؽخ ٓؼزشف ثٚ ٖٓ هجَ ٓشًض اُز٣ٌٖٞ ثبُزذسط ك٢  : 1981

 .2009ػبّ  

 ر٣ٌٖٞ اُؼبِٓخ ٓزؼذدح االخزظبطبد )ُِلز٤بد( :2006

ئؽالم ٓشًض اُز٣ٌٖٞ ثبُزذسط ك٢ ٜٓ٘خ اُؾذادح، ٓشًض اُشٜذاء )ُِلز٤بٕ( ثششاًخ  :2007

ٞؽ٢٘ ٝأُخطؾ اُزشبٝس١ ٓغ أُجبدسح اُٞؽ٤٘خ ُِز٤ٔ٘خ اُجشش٣خ، ٝاُزؼبٕٝ اُ 

 (Fondation Auteuil internationalُِٔـشة، ٝأُإعغخ اُذ٤ُٝخ أٝر١ٞ ) 

 (COIPئؽذاس خ٤ِخ اُزٞع٤ٚ ٝاإلدٓبط ا٢ُٜ٘ٔ  ) :2009

 اُزٌِلخ ثبُٞؽذح: ؿ٤ش ٓزبؽخ
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 القائمة والخدمات البرامج وآفاؽ العامة اتالخالا .704
استعرض ىذا الفاؿ مجموعة واسعة مف البرامج والمؤسسات التي تشكؿ حجر األساس لوضع برنامج شامؿ لمشباب في المغرب. 

غير أف تغطية ىذه  .الشغؿ عفونسبة الرضا  التشغيؿالطمب عمى التكويف الميني في ارتفاع متزايد ويرتبط بتحسف آفاؽ ويعتبر 
قات المشتركة التي ي. وقد كشؼ ىذا الفصؿ عف عدد مف المعيفالبرامج ظمت لحد اآلف محدودة، السيما في افوؼ الشباب المحروم

 :ما يميقات يىذه المعتشمؿ يجب تجاوزىا لبلستفادة مف اإلمكانات المتاحة بشكؿ كامؿ. و 

 مما يؤدي إلى تغطية مشتتة وبعض التداخؿ وعدـ جمي تنسيؽ تقدـ العديد مف الوكاالت نفس الخدمات دوف أيما ،
 األدوار؛الوضوح في 

  ؛البرامج مف نقص كبير في الموارد معظـتعاني 

  الطواقـكما أف ىناؾ نقص في  بالشبا طواقـ التكويفنقص في  ثمة: مبلءمةالموارد البشرية المخصصة غير 
أوسع تيـ جوانب الحياة وميارات  واالتصاؿلمعمومات ا تكنولوجيا يؿمف قبالمتخصصة في الميارات الجديدة المطموبة، 

 ؛المينية/ الشخصية

 ؛الولوج والتجييزات الضرورية غير متوفرة ةأو صعب ضعيفة تعتبر المرافؽ 

 ؛نقص في استغبلؿ آليات الشراكة لتقييـ وتحسيف وتقديـ الخدمات 

  يخصص لبرامج سوؽ العمؿ لمشباب  المخصصالتمويؿ  مف الجزء األىـبالفقر )حيث أف  غير كاؼ )متراجع(اىتماـ
فقط مف الشباب العاطميف عف العمؿ، في حيف أف  %5يستيدؼ خريجي الجامعات الذيف ال يمثموف إال النشطة التي 

مف تواجو مشاكؿ كبيرة  يف، والتعاوف الوطني، ووزارة الفبلحة الموجية لمشباب المعوز والرياضةاب وزارة الشببرامج 
 أخرى(. تحدياتباإلضافة إلى الموارد  ثحي

، مندمجةتكوف أكثر منيجية واستراتيجية و  لتنمية قدرات الشبابتوضح ىذه المعيقات، إجماال، الحاجة الماسة إلى اعتماد مقاربة 
تيداؼ االجتماعي االس واضحة بشأفأولويات  وذلؾ بغية توسيع نطاؽ التغطية وتحديدحاجيات الشباب وأولوياتيـ لعمى تقييـ وقائمة 

األساسية التي يجدر  المحاوربعض  ،التي ترتكز عمى التشخيص المقدـ في ىذا الفصؿ ،لمفئات المعوزة. وتوضح التوصيات التالية
 االىتماـ بيا في إطار اإلصبلحات. 

 يةوفعال أكثر دقةبشكؿ  يفالشباب المحروم يف مفاستيداؼ المستفيد

عمى وجو ساكنة مستيدفة  لـ ُتعرِّؼ، بمعنى أنيا الفئات المستيدفة قادامعظـ البرامج التي تـ استعرضيا في ىذا الفاؿ لـ تحدد 
. انطبلقا مف ىذا التحميؿ، تبرز أربع أولويات رئيسية لتحسيف التي تحوؿ دوف تشغيميا ومشاركتيا الحواجزمف خالؿ تحميؿ  التحديد

حسب الفئات العمرية المحددة ومجموعات الشباب. ويمكف أف تكوف الفئات  والتوعيةتجزيء الخدمات  األولى األولوية االستيداؼ. تيـ
. ويمكف تجزيء ىذه 101احتياجاتيا وأولوياتيا نظرا الختبلؼسنة،  29-25سنة، و 24-19سنة، و 18-15العمرية المناسبة ىي: 

التأكد مف ناحية أخرى، يمكف و الجتماعي والفئة االجتماعية واالقتصادية. حسب النوع اب، عند االقتضاءالفئات إلى مجموعات فرعية، 
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العاطميف عف  الشباببشكؿ منفصؿ مف خبلؿ تناوؿ قضايا ذات الصمة باالحتياجات الخاصة ليذه المجموعات الفرعية  مف معالجة
مف المناطؽ المنحدرات الحضرية، والفتيات  في المناطؽ نظامي غير شكؿ، والرجاؿ الذيف يعمموف بالدراسةالذيف تخموا عف  العمؿ

 .العمؿإلى سوؽ  الولوجالميارات األساسية التي يمكف أف تسيؿ  البلحؽ 8.3يعرض الجدوؿ و . عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصرالقروية، 

 : أىـ الميارات التي مف شأنيا تسييؿ الولوج إلى سوؽ العمؿ8.3الجدوؿ 

 
 

 المصدر: فريؽ تأليؼ التقرير 

توسيع نطاؽ التدخالت الناجعة الرامية إلى  تغطية عدد  في ةالمستيدف ةكنااألولوية الثانية لتعزيز أثر البرامج عمى السوتتمخص 
 المنحدرات لفتياتا لتوعيةسع و يتطمب ىذا التوسع عمبل أو . فعالة مف حيث التكمفةو  إدماجية أكبر مف الشباب المحروميف بطريقة

الولوج قرب  ةمنشآت سيم توفير، مف خبلؿ النظاميفي القطاع غير  يفلشباب العاممعبلوة عمى امف المناطؽ القروية والحضرية، 
يتعيف، مف ناحية أخرى، تمكيف و الكتساب الميارات.  يةتكويندورات أماكف إقامتيـ، وأوقات عمؿ مناسبة تمكنيـ مف المشاركة في 

 اجتماعية عمى نطاؽفي فعاليات دور األيتاـ أيضا مف المشاركة في التكويف خارج ىذه المؤسسات و المراىقيف في اإلصبلحيات و 
 .والتأطير االجتماعي ، والدعـ النفسيالنظاميمتعمـ غير لأوسع، مع توفير فرص 

نوف مف وضعية ايع أولئؾ بالخاوصتمثؿ األولوية الثالثة في تحسيف األداء والطابع اإلنساني لممؤسسات التي تأوي األطفاؿ و و 
. ينبغي ليذه ممقيميف الشبابتوفير الموارد الكافية لتمبية االحتياجات األساسية واالحتياجات البشرية ل خااة مف خالؿاليشاشة، 

المؤسسات أيضا إدراج الخدمات النفسية واالجتماعية، والتكويف عمى الميارات الخاصة بالشغؿ وأنشطة الترفيو الضرورية لضماف 
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 خاص تدخؿ تصميـ. وينبغي الطمبةودور األيتاـ ودور مؤسسات مف قبيؿ مراكز الحماية االجتماعية، تأطير جيد، السيما داخؿ 
 .الثامنة عشر بعد بموغيـ سف لمشباب الذيف يغادروف ىذه المؤسساتدماج االجتماعي إلعادة اإل

مشباب. وقد أشار التحميؿ ل الموجية برامجميتيحيا االستيداؼ األفضؿ ل تشكؿ المبادرة الوطنية لمتنمية البشرية مثاال لئلمكانات التي
، مف معدات ة الداخميةالثانويالمدارس في  وعنبر النـوالمؤسساتي السابؽ أنو رغـ استفادة العديد مف نوادي الشباب ومراكز المرأة 
ىذه االستفادة تتماشى وتحقيؽ الغاية منيا، أي مكافحة مجانية في إطار المبادرة الوطنية لمتنمية البشرية، يتعيف العمؿ عمى جعؿ 

أف تركز أكثر عمى  عمييااإلقصاء واليشاشة. ولكي تصبح المبادرة الوطنية لمتنمية لبشرية قادرة عمى تحقيؽ أىدافيا عمى نحو أفضؿ، 
يؿ المثاؿ، دور األيتاـ ودور ، بما في ذلؾ، عمى سبىشاشةتجديد وتجييز المرافؽ المخصصة لرعاية األطفاؿ والشباب األكثر 

توفر المف  ال محالة ىذه المرافؽ ستستفيد لعؿ. و )البيوت العائمية القروية(، والمراكز القروية لؤلسرة ةلو الطف حمايةاألطفاؿ، ومراكز 
بنى  عبلوة عمىومكتبات تـ تجديدىا أو صيانتيا،  ،وقاعات االجتماعات ،الترفيووقاعات المعب و وحمامات،  ،النـو وعنبرطابخ عمى م
استغبلؿ ىذه المرافؽ إلى مف ناحية أخرى، ينبغي لممبادرة الوطنية لمتنمية البشرية أف تنتبو أكثر و أخرى تـ تحسينيا.  مادية تحتية

 المؤىمة.الكافية و  الموارد البشرية حيث مف واالحتياجاتوصيانتيا، 

إلى بالتحديد  المخصصة لمشباب غالبية أنشطتيا ،مستقبؿفي ال، توجودرة الوطنية لمتنمية البشرية أف مف ناحية أخرى، يمكف لممبا
. ويمكف أف تسير أيضا عمى إجراء تقييـ مستمر وضماف محددة بدقةالشباب األقؿ تعميما، واألكثر فقرا وىشاشة مف بيف فئات عمرية 

مة واألىداؼ المحددة لكؿ نشاط أو مشروع عمى حدا، بما في ذلؾ تقييـ النتائج جودة برامجيا، مف خبلؿ قياس كؿ مف أىدافيا العا
نظرا لمدور الميـ الذي تمعبو في و ولوج أفضؿ لمخدمات، والتغيرات في الدخؿ الناتجة عف األنشطة المدرة لمدخؿ. ب ذات الصمة مثبل

ة البشرية أف تساعد أيضا عمى أف تحسيف وقع التدخبلت لدى ، يمكف لممبادرة الوطنية لمتنميبرامجياالشباب المستفيديف مف  مواكبة
كما يمكف ليذه الشباب.  مواكبةمقاربات منسقة ل تطبيؽ مف أجؿ - في شكؿ منح - تدابير تحفيزيةتوفير  عبرالشباب إلى أقصى حد، 

ر أكثر فعالية، وأكثر إستراتيجية وانتقائية، إدراج معاييبحاليا،  ةعمى الطمب المعتمد ةالقائم ةالبسيطالمبادرة أف تستعيض عف المقاربة 
بيف جميع التدخبلت المتعمقة بالشباب. ومف شأف ىذه المقاربة تحقيؽ قيمة مضافة مف  التفاعبلتتعزيز بغية تحدد شروط دعميا 

 في ىذا الفصؿ. التي جاء تحميميامشباب ل الموجية خدماتال لوحظت عمىاالزدواجية التي  تفاديخبلؿ 

 العمؿلحاجيات الشباب وسوؽ  ومواءمتياتحسيف جودة الخدمات 

 ،لمعمؿ مثؿ التواصؿ ليصبح الشاب جاىزا الميارات األساسية،أ( ما يمي: )تشمؿ  لمشغؿ الميارات البلزمة أفإجماع متزايد عمى  ثمة
، والمالية في مجاؿ التكنولوجيا الرقمية التكويف )ب( والعمؿ الجماعي؛، في مكاف العمؿ التعامؿ مع اآلخريف وقدرات وروح المسؤولية،

مؤىبلت مينية  و)د((، تكنولوجيا المعمومات،و  اإلنتاج الصناعي، )مثؿ الفردي العمؿ مف بنوع ذات الصمة الميارات التقنية)ج( 
مقارنة  السموكيةميارات األولوية لم المزيد مف، كما في أماكف أخرى المغرب، في المشغموف ومف جية أخرى، يعطي .102 وقيادية

يتوفروف ، ال األكثر فقرا الشباب، وخاصة غير أف. الموظفيف الجدد لدى الميارات، ويبلحظوف غياب ىذا النوع مف الميارات التقنيةب
 103السموكية. ىذه المياراتكتساب قميؿ مف الفرص ال إال عمى
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 ."التصدي ألزمة عمالة الشباب: ما العمؿ؟" وثيقة مفاىيمية لمانباوير، ميمووكي، ويسكانسيف 2101مانباوير،   
، البنؾ 58601 ويندي كونينكاـ ماريا سانشيز بويرتا وأليسفيرممي"البرامج النشيطة لسوؽ شغؿ الشباب: إطار لتوجيو التدخبلت في مجاؿ الشغؿ" مذكرة رقـ  103

 ( واشنطف2010 الدولي )نونبر
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 %5 سيرتفع إلىفي السنة، ويشير صندوؽ النقد الدولي إلى أف معدؿ النمو ىذا  %3,2مغ معدؿ نمو القطاع الخاص في المغرب ب
التي إلمكانات الضخمة إلى اوجية جذابة لممستثمريف مف القطاع الخاص، ويعزى ذلؾ جزئيا  المغربيعتبر و . 2012سنويا في عاـ 

لى التشريعات المواتية في مجاؿالعماؿ الشباب و يخوليا   لمتبادؿ، سيبـر المغرب اتفاقية ذلؾفسية أخرى. عبلوة عمى الشغؿ، ومزايا تنا ا 
تتضمف االحتياجات المتزايدة لمعماؿ المتوفريف عمى أخبلقيات عمؿ عالية، وقدرات قيادية، وميارات  104الحر مع االتحاد األوروبي

قطاعات االقتصادية النامية مثؿ مجاؿ مينية وتقنية رائدة. وسوؼ يأتي ىذا الطمب في سياؽ يعرؼ ندرة اليد العاممة المؤىمة في ال
السياحة، وتكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ )مراكز االتصاؿ عمى سبيؿ المثاؿ(، وتجارة التجزئة وىي قطاعات قادرة عمى استيعاب 

 الشباب العاطميف عف العمؿ.

لدراسة الثانوية، ولكف نظرا لالحتياجات العماؿ حاممي شيادة ا ،، يفضؿ أرباب العمؿ عادة3في الفاؿ  تمت اإلشارة إلى ذلؾكما 
الذيف يعمموف حاليا في إطار الشغؿ عماؿ أقؿ تعميما لتشغيؿ فئة واسعة مف الؾ فرص متزايدة لىناستكوف المتزايدة لسوؽ الشغؿ، 

حاجة الممحة . يحمؿ ىذا الفصؿ الخدمات المختمفة التي تستيدؼ الشباب، ويشدد عمى ال105الناقص ودوف مستوى الكفاءات المطموب
بشكؿ أفضؿ  إصدار الشياداتعممية  ةبلءمم ضرورة. كما يشدد عمى لمتكويناتلتحسيف المضموف واألساليب لضماف الجدوى العامة 

مع احتياجات سوؽ العمؿ واحتياجات أرباب العمؿ. ومف شأف ىذا أف يساعد عمى معالجة بعض القضايا الرئيسية التي تواجو الشباب 
ميارات ب ، ويتعمؽ األمرومعاىد التكويف الفبلحي بالتدرجمثؿ دور الشباب ومراكز المرأة، ومراكز التكويف  مؤسساتالمستفيديف مف 

ؿ محدودة ذات الصمة بالعمالة، بما في ذلؾ الميارات األساسية والميارات التقنية وميارات الكمبيوتر، والخبرة العممية والمرافقة في مجا
 .العمؿالبحث عف 

مطموب  - مف أجؿ العمؿضرورية  وىذه التكوينات تعتبر –يالحظ أف التكويف في المغة الفرنسية، والكمبيوتر والميارات األساسية 
ناثا، و  ، ذكورايع الشبابالوضع ينطبؽ عمى جمىذا و . لمغاية المقيميف في المناطؽ الحضرية أو القروية عمى السواء. وقد عبر عف ا 
ثر حرمانا الذيف ال يستطيعوف الحصوؿ عمى ىذه الميارات مف خبلؿ دروس خصوصية. كما تـ التعبير عف طمب الشباب األكالىذا 

الذيف الشباب  العديد مفالحاجة إلى التكويف في الفرنسية والتمكف منيا ألنيا تعتبر في كثير مف األحياف مؤىبل أساسيا. صحيح أف 
ستطبلع صرحوا بأنيـ يتحدثوف بالفرنسية، غير أف تأويؿ ىذا النوع مف التصريحات الذيف شمميـ االسنة  29و 15يف تتراوح أعمارىـ ب
الحذر ألف الكثير مف الشباب يفيموف أساسيات المغة الفرنسية ولكف القميؿ جدا منيـ يتقف ىذه المغة  بشيء مف يتطمب التحمي

 بالمستوى المقبوؿ لدى أرباب العمؿ.

سف إعادة النظر في ىذه المرافؽ وتأىيميا مف حيث المواد المدرَّسة، ومعدات التطبيقات التجريبية، فيما يتعمؽ بالمعاىد الفبلحية، يستح
 ياتوبيع المنتجات الزراعية، وذلؾ لتمبية حاج ،والتسويؽ ة،الغذائي الصناعةوتكاليؼ التشغيؿ ليتـ إدراج مسارات تكوينية جديدة مثؿ 

، أف يصبح تكوينا أكثر فعالية إذا تـ بالتدرجمف شأف ىذا التكويف الفبلحي و الميارات الخاصة.  حيث المغرب األخضر مف مخطط

                                                           
 بروكسيؿ،، 2101شتنبر  01روبية المحيف في المجنة األوروبية، العبلقات الثنائية مع المغرب" الموقع اإللكتروني لمجنة األو  104

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/morocco/ 
 

 

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/morocco/
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/morocco/
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مدارس  الذيف يحصموف عموما عمى تعميميـ فيمميارات المغوية لممتدربيف الشباب مواءمة ليصبح أكثر ستمقينو بالمغة العربية، إذ 
المعاىد الزراعية احتياجات التكويف بالنسبة ومف جية أخرى، تغطي لمتدريس. عمومية تعتمد المغة العربية أكثر مف الفرنسية كمغة 

ف لمعامميف في القطاع الفبلحي  جزئيا، لكف ىذا التكويف عادة ما يتـ بالفرنسية وغالبا ما ال يتبلءـ عمى النحو الجيد، مع مستوى وا 
العروض والوثائؽ المكتوبة إلى المغة العربية أو أف تصاغ  المغوي لمشباب المشاركيف في التكويف. كما يتعيف أف تترجـ االستيعاب

، يتعيف تأىيؿ مدرسي ىذه البرامج مف أجؿ توفير تعميـ بالمستوى المناسب. وال بد أيضا، ذلؾمع  وبالتوازيبشكؿ يجعميا سيمة الفيـ. 
التقميدية والحديثة  الضيعاتعماال في كؿ مف مف تحسيف مضاميف ىذه الوثائؽ مع األخذ بعيف االعتبار األساليب الزراعية األكثر است

دراج  .الزراعييفبصحة وسبلمة العماؿ  ذات الصمةدروس  وا 

 

 المؤسساتييف تحسيف مستوى التنسيؽ بيف مزودي الخدمات

نفس المجموعات مف المستفيديف  لفائدةإلى تحسيف التنسيؽ بيف مختمؼ البرامج التي تنفذىا الوزارات المختمفة حاجة ماسة ىناؾ 
الئحة  ،نقطة االنطبلؽاستخداـ، كتحميؿ البرامج القائمة ودمجيا في نظاـ شامؿ لمرصد والتقييـ. ويمكف  لتحقيؽ ذلؾ، يجب. الشباب

وع العقد، ن ،النوع االجتماعي والسف والموقع، ونوع التكويف، ونتائج التوظيؼ )مثبل الشباب الموزعيف بحسبمتكاممة لممستفيديف 
 ابالتي تقع تحت مسؤوليتيا، تعتبر وزارة الشب المرافؽوالقطاع، ومدة العمؿ(. نظرا لواليتيا في مجاؿ  الشباب، والعدد الكبير مف 

وربما  الجيوي،ىذه القائمة. ويمكف جمع البيانات عمى المستوى البمدي )الجماعة( و/أو وضع وتدبير والرياضة األكثر قدرة عمى 
البلئحة الشباب المستفيديف مف البرامج األخرى مثؿ البرامج التي يوفرىا التعاوف الوطني. ومما يدؿ عمى مزايا ىذا النوع مف شممت ىذه 

لشباب )النوادي مف أجؿ امثؿ برنامج الشباب  الوزاراتالتنسيؽ المؤسساتي نجاح البرامج التي تـ إطبلقيا بالتشارؾ بيف مختمؼ 
 الصحية لمشباب(.

 
في نفس  ازدواجية الواليات، والحد مف محميال تنسيؽ مف خالؿ االندماج عمى المستوىالسير عمى ال المحمية لمحكوماتيمكف و 

عمى سبيؿ المثاؿ إلى أخرى ) معينة الولوج خدمةمستفيديف مف حتى يتسنى لم والمرافؽ البرامج المحمية بيفالتفاعؿ ، وتحسيف المنطقة
 (.الشباب مراكز في أنشطة المشاركة الطفولةمراكز رعاية ور األيتاـ أو د الذيف يعيشوف في لمشبابيمكف 

 
 استغالؿ الشركات والشبكات المتوفرة بشكؿ أكثر فعالية

ع في جميع جوانب يلشراكات ضرورية لتحسيف الجودة الشاممة ونجاعة الخدمات الموجية لمشباب: ال يوجد متخاص ضمتعتبر ا
مف  ذلؾ أنجع الحموؿ شراكات بيف أرباب العمؿ والمنظمات غير الحكومية والقطاع العاـ، كما يتضح تشمؿالشباب. قدرات تنمية 

 ، ومراكز الطاقة.ومركز الصداقةلجمعية الساعة السعيدة،  الفضمىحاالت الممارسة 
 

 منظمات غير حكوميةإلى  الخدمات ذات الصمة تفويض بعض ب والرياضةاوزارة الشب مف قبيؿالعمومية  لممؤسسات كذلؾ يمكف
انخراط  مف خبلؿ الموجية لمشباب مؤسسات والخدماتال حكامة يمكف تحسيفكما  .مف العامميف المستقميف شبابإلى  أو يديرىا الشباب

 تقديـ الخدمات.في التخطيط و  خرى المشاركةاأل واألطراؼ أوسع لممستفيديف
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مقاربة  التوفر عمى تطرقنا ليما في ىذا الفاؿ، أىمية متاففي الدار البيضاء وال تافالموجود تيفتوضح المنظمتاف غير الربحي
، مقارنة مع العروض التي توفرىا البرامج النشيطة لسوؽ العمؿ أو برامج توواستدام التوظيؼ حيث مفأفضؿ نجاح  لتحقيؽمالئمة 

شرؾ ىذه المنظمات أرباب العمؿ بالقطاع الخاص في تصميـ التكويف . تُ ب والرياضة، أو التعاوف الوطني أو وزارة الفالحةاوزارة الشب
تقييـ  المتوفرة بشأفالبيانات  ةموقالتقني، وتوظيؼ المستفيديف الشباب وتتبع مسارىـ بعد التوظيؼ. ورغـ العدد المحدود لممتدربيف، 

ن الساعة السعيدة األثر، تظؿ تجربة مف أجؿ التوظيؼ   التكويفعاش الشغؿ( ومؤسسة )التي تمنح شيادات مكتب التكويف الميني وا 
في توسيع نطاقيا بعد تحميؿ مفصؿ لنجاعة أدائيا مف  التفكيركميا تجارب واعدة، وينبغي  الصداقة)التي ال تمنح شيادات(، ومركز 
 التربيةوالرياضة ومؤسسة  باؾ شراكة واعدة أخرى قيد التطوير مف قبؿ مركز الشباب لوزارة الشبلحيث التكمفة والمنفعة. كما أف ىنا

 .106سريعيو بشكؿ توسعيمكف مف أجؿ التوظيؼ، ويتعمؽ األمر بمشروع تجريبي مشترؾ بيف شركة مايكروسوفت ومانباوير، 

 راء واألقؿ تعميماالشباب الفق فائدةوساطة القطاع الخاص ل

عف فرص الشغؿ وعف  يفعقبة أخرى تشكميا اآلليات المتوفرة لمشباب الباحث ثمةمحدودية الميارات المبلئمة لمشغؿ،  فضبل عف
أف الوكالة الوطنية  مف رغـعمى التأطير المستخدميف الجدد،  سواء قبؿ أو بعد العثور عمى الوظيفة. و  اتالمعمومات المرتبطة بإمكاني

أف األغمبية الساحقة  البحث االستقصائي حوؿ الشباب أظير ؿ والكفاءات تعتبر المصدر الرئيسي ليذه المعمومات، فقديشغتإلنعاش ال
خدماتيا لمعثور عمى عمؿ. وينطبؽ ىذا بشكؿ واضح ب يستعينوفال  أووجود ىذه الوكالة  وفعف العمؿ إما يجيم يفمف الشباب العاطم

، وخاصة النساء في المناطؽ القروية. كما ينطبؽ بشكؿ أعـ عمى المستجوبي ذلؾ أوضحنا  كما. و األقؿ تعميماف عمى الشباب المحرـو
ؿ والكفاءات إال بالخريجيف العاطميف عف يشغتال تيتـ الوكالة الوطنية إلنعاش ال البحث االستقصائي حوؿ األسر والشباب بالمغرب،في 

أنو رغـ شعور الشباب المتوفر  البحثظير نتائج عمى المناطؽ الحضرية. وتُ  ،حصري شبوبشكؿ  ،، وتركزالخدماتالعمؿ في قطاع 
إذا ما باإلحباط إال أف الشباب المحروميف سرعاف ما يشعروف عمؿ،  منصبعمى تكويف ميني بأنو في وضع ربما أفضؿ إليجاد 

 .دوف الحصوؿ عمى أي وظيفة سنة بحثوا عف عمؿ لمدة

وساطة بتعزيز دور القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية المتخااة في خدمات الوساطة مجاؿ اليمكف سد فجوة التبايف في 
، واستيداؼ الحاجيات الخااة المشغميففي المناطؽ الحضرية، ألنيا أبانت عف قدرتيا عمى مالءمة خدماتيا مع حاجيات السيما 

 4)انظر الفصؿ  التشغيؿوساطة في مجاؿ  واالتااؿمعمومات لا، واالستثمار في برامج تكنولوجيا يف واألقؿ تعميمالمشباب المحروم
المقترحة مف  ةتكمف في توسيع شيادات التكويف الرسمي تكميميةمقاربة  ولعؿ .(القبيؿناجحة مف ىذا اللوساطة ابخصوص نموذج 

كذلؾ يذا النظاـ ل كما يمكف. مناصب المبتدئيفمختمؼ طرؼ التعاوف الوطني والمعاىد الفبلحية باستعماؿ الشيادات الحرة واعتماد 
عمى  والرياضة اببالنسبة لوزارة الشب الوضعا ىو مالتصديؽ عمى دروس تكوينية في الميارات التي ال تتوج إلى حد اآلف بشيادة ك

ؿ والكفاءات االستفادة مف شراكة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية يغلتش. كما يمكف لموكالة الوطنية إلنعاش اسبيؿ المثاؿ
 .والتوعية التأثيرلمرفع مف مستوى 

                                                           
106

ٍٓٔٞ ٖٓ ؽشف ٓإعغخ ٓبعزشًبسد ٣ٝغؼ٠ ُزؾو٤ن األٛذاف اُزب٤ُخ: أ( رٞك٤ش  -خِن اُلشص، رٞك٤ش اُشـَ، رـ٤٤ش اُؾ٤بح –أُششٝع اُ٘ٔٞرع٢  

كشص اُشـَ ُِشجبة أُؼٞص ٖٓ خالٍ ر٣ٌٞ٘بد راد عٞدح ػب٤ُخ رزالءّ ٝؽبع٤بد اُغٞم، ة( رؾغ٤ٖ هذسح اُغبٓؼبد ٝٓشاًض اُشجبة ػ٠ِ اُشكغ 

 ١ ٣شاكوْٜٞٗ، ط( رؼض٣ض اُزِو٤ٖ ٝاُزؼِْ أُغزٔش ٝٓشبسًخ اُشجبة ك٢ أُغزٔغ أُذ٢ٗ ٖٓ أعَ رؾغ٤ٖ ٓغزٔؼبرْٜ.ٖٓ هبث٤ِخ رشـ٤َ اُشجبة اُز
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 الشباب فائدةتعزيز قدرات مزودي الخدمات ل

المتامة بالتطور  مف الميارات –التوفر عمى قاعدة واسعة مف المعارؼ والميارات ومواكبتيا تنمية الشباب في يتطمب االنخراط 
التنظيمية وااللتزاـ داخؿ المجموعة، والميارات التقنية العامة والخااة  إلى القدراتالبدني والعاطفي والنفسي لممراىقيف والشباب، 

يذ في مجاؿ تصميـ وتنف ُمؤىِّؿ العامؿ مع الشباب عمى تكويفأف يتوفر الطاقـ . يجب أيضا التي تقدميا التكوينات الموجية لمشباب
: ففي حيف نجد أف بعض البرامج تتسـ بالعمومية، اىذا التأىيؿ ضروريويعتبر  .المستفيديف وتقييـ األنشطة المناسبة لسف وقدرات

القدرة عمى أو في  لغويةيحتاج البعض اآلخر لمتعديؿ لموصوؿ إلى عدد أكبر مف الشباب، بما في ذلؾ الذيف يعانوف مف مشاكؿ 
 .الحركة

تمبية االحتياجات المتعددة لمشباب، وخااة الشباب ب اشخايأف يمتـز مزودو ىذه الخدمات لمشباب  ات الفعاؿدمخالد يزو ت يتطمب
اب واالتفاقيات الدولية بمشل المغربية الموجيةمسياسات والبرامج ل عممي رؼ جيدة وفيـامعإلى التوفر عمى أيضا  وىذا يحتاج. يفالمعوز 

في  يعمؿ كؿ مستخدـية حقوؽ الطفؿ، التي وقع عمييا المغرب(. وىذا ما ينبغي أف يتوفر عميو المرتبطة بحقوؽ الشباب )مثؿ اتفاق
 االجتماعية لمشباب في البمد بأكممو. اتالشبكة الواسعة لمراكز الخدم

معامميف ل وىو موجومثبل، إال عمى معيد مختص واحد في طنجة )المعيد الوطني لمعمؿ االجتماعي(  ال يتوفر التعاوف الوطني،
والذي سيقترح تكوينا  عمى مدى الحياةلتعميـ في اغير أنو مف المرتقب إنشاء مركز متعدد المياـ مخصص  ليذه المؤسسة االجتماعييف

مبدعا وتفاعميا في مجاؿ العمؿ االجتماعي. يكتسي ىذا النوع مف االستثمار طابعا استعجاليا. أما بالنسبة لممعيد الممكي لتكويف األطر 
وميارات التدبير والتربية  التعميـفيمكنو تحسيف تكويف العامميف مف خبلؿ استعماؿ تقنيات جديدة في ، والرياضة الشباببع لوزارة التا

 ،وتقييـ النتائج ،والتتبع التشاركي والتأطير،، والميارات الدينامية لمحياة، االجتماعي الدعـ النفسيو  العمؿ االجتماعي، ،األساسية )مثبل
براـ الشراكات قصد االستغبلؿوالتمو  األفضؿ لموارد مؤسسات القطاع الخاص والعاـ والمنظمات غير الحكومية( باإلضافة إلى  يؿ وا 

يتعيف عمى المنظمات غير الحكومية المتخصصة في الخدمات الموجية لمشباب أف تستفيد كما تأىيؿ تكويف العامميف االجتماعييف، 
المعيداف أو برامج تكوينية خاصة كالتي تـ ذكرىا في المناقشة السابقة التي ىمت إنشاء مرصد وطني مف التكوينات التي يوفرىا ىذاف 

 لمشباب.

سمط ىذا الفصؿ الضوء عمى التشكيمة الواسعة لممشاريع والبرامج الخاصة بالشباب في المغرب. وسيتعيف في مرحمة ومف جية أخرى، 
الدروس المستقاة مف أجؿ تطوير برامج أكثر طموحا  مف ستمياـاالو  ،قائـ لوضع برامجأخرى التطرؽ إلى ضرورة االعتماد عمى ما ىو 

 ب المغربي.انتظارات وحاجيات الشبالوأكثر مبلءمة 
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 االستثمار: وأولويات لمشباب الموجية السياسات
 قدما مضيلم السبيؿ

 
 

 

يحدث تغييرات بالمغرب الحديث والمعاار. ويقترح ىذا الفاؿ مجموعة مف يمكف لمسياسة الخااة بالشباب أف تؤثر بشكؿ 
التدابير الرئيسية الضرورية والعاجمة بغية تمبية مطالب الشباب مف أجؿ إدماج اجتماعي واقتاادي حقيقي مستميـ مف الممارسات 

 الجيدة عمى الاعيديف المحمي والدولي.
يدة لوزارة الشباب والرياضة إلى توسيع الخدمات المتكاممة لفائدة الشباب في جميع أنحاء ترمي االستراتيجية الوطنية المندمجة الجد

الببلد، وخاصة في الجيات والمناطؽ التي ال تحصؿ عمى ىذه الخدمات بالشكؿ الكافي أو ال تتوفر عمى إمكانيات الولوج إلييا 
اإلدماج االجتماعي، والمرافؽ الرياضية واألنشطة المنظمة، والولوج )ونقصد في ىذا المقاـ، األنشطة شبو المدرسية التي تتمحور حوؿ 

لى عالـ المقاوالت(. تشمؿ ىذه الخدمات الموجية لمشباب بالخصوص  إلى تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ والدورات التكوينية المينية وا 
( )التي تشكؿ الصيغة الجديدة لدور الشباب(، CSJ) مراكز خدمة الشباب(، وCSPI)المراكز االجتماعية والرياضية المندمجة لمجوار 

 (.CVL)مراكز االاطياؼ والترفيو )نموذج جديد لمنوادي النسوية(، ومراكز التكويف الميني النسوي و
 

بناء عمى المعمومات المستعرضة آنفا بشأف وضعية الشباب في سوؽ العمؿ وطموحاتيـ والئحة المؤسسات التي تقدـ خدمات ليذه 
حة مف المجتمع، يقدـ ىذا الفصؿ أمثمة ونماذج عف تدخبلت مف بمداف مختمفة يمكف مواءمتيا بشكؿ مفيد لمسياؽ المغربي. بؿ الشري

ويمكف لمحكومة المغربية أف تستميـ مف ىذه التدخبلت لمنيوض بنموذج جديد لتدبير الخدمات التي توفرىا حاليا وزارة الشباب 
وية مع الفاعميف في مجاؿ الشباب سواء الحكومييف منيـ أو الخواص. وترمي ىذه التدخبلت إلى والرياضة، وذلؾ في إطار شراكة ق

مراجعة الرواتب والرفع مف فرص إحداث مناصب العمؿ لفائدة الشباب، باإلضافة إلى توسيع نطاؽ المشاركة اإليجابية لمشباب داخؿ 
 ياتيـ.مجتمعاتيـ، وبالخصوص، في صناعة القرارات التي تؤثر عمى ح

 
مف جية أخرى، ال يتناوؿ ىذا الفصؿ اإلصبلحات الشاممة التي عرفتيا سوؽ العمؿ، ألنيا ال تندرج في نطاؽ ىذا التقرير )ويمكف 
التطرؽ إلييا تحت إشراؼ وزارة الشغؿ والتكويف الميني(. ولعمو يتعيف استكماؿ ىذه التدابير بحركة دينامية لخمؽ فرص العمؿ في 

 وتنفيذ إصبلح فعاؿ لمتربية الموجية إلى تقميص عدـ المواءمة الحالية لمميارات والكفاءات.القطاع الخاص 
يستيؿ ىذا الفصؿ بتعريؼ لممبادئ الثبلثة الرئيسية إلعداد سياسية وتدخبلت لفائدة الشباب: مشاركة الشباب في اتخاذ القرارات، 

دمجة ومبلئمة لمشباب. ثـ، يتناوؿ الفصؿ مجاليف ىاميف لمتدخؿ وفقا لبنية واستخداـ الطرائؽ غير النظامية لمتعمـ، وتقديـ خدمات من
ىذا التقرير، ويتعمؽ األمر مف جية بتعزيز فرص التشغيؿ وعالـ المقاوالت، ومف جية أخرى، بالنيوض بالمشاركة الفاعمة وتعزيز روح 

(، وبرامج super-formationشاممة "لمتكويف الممتاز" ) المواطنة لدى الشباب. يمكف دعـ التشغيؿ وعالـ المقاوالت مف خبلؿ برامج
المقاوالت باإلضافة إلى برامج الوساطة وخمؽ فرص العمؿ. وتتمخص أىـ التدخبلت مف أجؿ النيوض بالمشاركة والمواطنة في دعـ 

 وتعزيز قدرات المنظمات والمبادرات الموجية لمشباب عبلوة عمى البرامج والخدمات التطوعية لمشباب.
 

 الشباب لفائدة وتدخالت سياسة إعداد مقاربة مبادئ 1.4

 

بع
را

 ال
ل
ص

لف
ا
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يمكف لمقاربة ناجعة لتطوير سياسية موجية لمشباب أف تقـو عمى ثبلثة مبادئ: مشاركة الشباب، والتركيز عمى الطرائؽ غير النظامية 
 لمتعمـ، وتقديـ خدمات مندمجة ومبلئمة لمشباب.

 
 )أ( انًماربت انخشاركيت

 
القرارات بشكؿ تشاركي أثناء إعداد السياسات الموجية لمشباب واالستثمارات وداخؿ المنظمات المجتمعية مزايا لجميع يوفر اتخاذ 

تعتبر المشاركة أحد المبادئ التوجييية  .107األطراؼ المشاركة كما يعزز في نفس الوقت التأثيرات اإليجابية لالستثمارات العمومية
األوروبي مف أجؿ سياسة وطنية فعالة لفائدة الشباب. وتشمؿ ىذه المبادئ مف بيف أمور أخرى،  اإلحدى عشر التي يقترحيا المجمس

ضرورة توفير تكويف في مجاؿ االستقبللية المينية والميارات الفنية التي تكمؿ المنظومة التربوية النظامية باإلضافة إلى إحداث أجيزة 
(. وقد يكوف مف المفيد 1.4ات الحكومية بشأف قضايا تخص الشباب )انظر اإلطار استشارية تمثيمية لمشباب تشارؾ في اتخاذ القرار 

مطابقة المؤسسات والممارسات المغربية لفائدة الشباب ليذه الممارسات الفضمى الدولية بغية تعزيز مشاركة الشباب في صياغة، وتنفيذ 
العزوؼ والريبة لدى الشباب حياؿ المؤسسات العمومية، قد يكوف  وتقييـ السياسات والبرامج المركزة عمى الشباب. وبالنظر إلى مستوى

مف الضروري إضفاء طابع الشفافية عمى عممية انتقاء القادة الشباب المنتخبيف بشكؿ ديمقراطي وتحديد مدة واليتيـ وحدود العمر 
تباره كتدبير رمزي قد يؤدي في نياية بشكؿ دقيؽ. ويجب مف جية أخرى تفادي االنتقاء العمودي لممتحاوريف الشباب حيث يمكف اع

 المطاؼ إلى النفور مف المشاركة الحقيقة.
 

 المبادئ الحادية عشر لمسياسة الوطنية لمشباب التابعة لممجمس األوروبي 1.4اإلطار 

وتعمـ المغات األجنبية، والميارات التعمـ غير النظامي: تشجيع التعمـ الفعمي خارج المنظومة التربوية النظامية )مثبل، اإلعداد لمحياة اليومية،  .1
دماجية موجية لمشباب.  التقنية، إلخ( مف خبلؿ منظمات غير حكومية منفتحة وا 

السياسة الخاصة بتكويف الشباب: النيوض بتطوير قدرات مكونيف جيديف في قطاع الشباب، وىو شرط مسبؽ لتأسيس منظمات غير حكومية  .2
 ناجعة لمشباب.

بالشباب: قانوف يشرؾ المنظمات غير الحكومية الشبابية في اتخاذ القرارات االستراتيجية ويضمف نجاعة المؤسسات التشريعات الخاصة  .3
 الحكومية التي تشتغؿ عمى قضايا الشباب.

 ميزانية الشباب: تخصيص تمويبلت إدارية ولممشاريع لممنظمات الشبابية والمنظمات غير الحكومية الموجية لمشباب. .4

الشباب: إخبار الشباب باإلمكانيات المتاحة ليـ، وضماف التواصؿ بيف جميع الفاعميف في السياسات الموجية لمشباب وتأميف  سياسة إعبلـ .5
 شفافية تنفيذ السياسة الخاصة بالشباب.

 ي والمحمي.السياسة عمى مستويات متعددة: تسميط الضوء عمى السياسات الموجية لمشباب التي يتعيف تنفيذىا عمى المستوييف الوطن .6

األبحاث حوؿ قضايا الشباب: تحديد القضايا األساسية المرتبطة برفاىية الشباب بشكؿ منتظـ، والتعريؼ بالممارسات الفضمى لمعالجة ىذه  .7
 القضايا وبالدور الذي يمكف لممنظمات غير الحكومية الشبابية أف تضطمع بو.

 تصميـ وتنفيذ السياسات الشبابية. المشاركة: دعـ المشاركة الفعمية لممنظمات الشبابية في .8

الة التعاوف بيف الوزارات: تنفيذ السياسات الموجية لمشباب بيف مختمؼ القطاعات مع التأكيد عمى المسؤولية المشتركة لموزارات، مف خبلؿ وك .9
 لتنسيؽ الشباب عمى سبيؿ المثاؿ.

 اإلبداع: تحفيز الحموؿ المبدعة والخبلقة لمشاكؿ الشباب. .10

الستشارية لمشباب: إحداث ىيكؿ )عمى سبيؿ المثاؿ، المجاف االستشارية( ومده بوالية لمتأثير عمى الحكومة بشأف قضايا ذات الصمة األجيزة ا .11
 بالشباب.

                                                           
107

، "ٓٞعض ػٖ اُزو٤٤ْ اُشعؼ٢ ُؼ٤ِٔبد اُز٤ٔ٘خ االعزٔبػ٤خ ك٢ األٗشطخ أُظشك٤خ"، اُج٘ي اُذ٢ُٝ، ٝاش٘طٖ، 2114هغْ اُزو٤٤ْ اُشعؼ٢ ُِؼ٤ِٔبد،   

 اُؼبطٔخ.
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، االتحاد األوروبي، بروكسيؿ، WYD 02-0762مؤشرا لسياسة )وطنية( لمشباب"، مطبوعات  11، "2002المنتدى األوروبي لمشباب،  المصدر:
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/CoE_indicators.pdf. 

 

 

 )ب( يماربت انخؼهى غيز انُظايي

 

العمود الثاني الالـز ألي سياسة وطنية ناجعة لفائدة الشباب. فيذا التعميـ يوفر لمشباب  108(ANFيعتبر التعمـ غير النظامي )
المغربي، وخااة المحروميف منيـ، الميارات غير التقنية الضرورية لتعزيز قدرتيـ عمى العمؿ وممارسة مواطنتيـ بشكؿ فعمي. 

ج قطاع التربية النظامية وتشمؿ مف بيف أمور أخرى، عمالة ويشكؿ التعمـ غير النظامي عممية طوعية ومقصودة لمشباب تتـ خار 
الشباب، ونوادي الشباب والجمعيات الرياضية، والعمؿ الطوعي، والتربية عبر النظراء وأنشطة أخرى عديدة توفر إمكانيات التعمـ 

قتيـ في النفس والشعور باليوية حيث يعزز دعـ الشباب المستفيديف مف التعميـ غير النظامي مف قبؿ النظراء ث .109العممي والتجريبي
يمكنيـ التطمع إلى مؤطريف شباب محنكيف. كما يمكف أف تساعد العبلقات مع النظراء عمى التغمب عمى شعور اإلحباط لدى الشباب 

البرامج التنموية وردـ اليوة المسجمة عمى مستوى المعمومات والرأسماؿ االجتماعي. وقد تـ استخداـ ىذه المقاربة بنجاح في العديد مف 
المخصصة لمشباب عمى الصعيد الدولي بغية تعزيز أخبلقيات إيجابية بشأف العمؿ وتوفير فضاءات حميمية لمشباب )تكمؿ التعميـ 
النظامي(. وتوفر ىذه الفضاءات لمشباب إمكانية استخداـ وقت الفراغ بشكؿ بناء ومفيد مف خبلؿ تكوينات الكتساب الميارات التقنية 

 .110الفنية )بما في ذلؾ، تكنولوجيا المعمومات( وسموكيات سميمةوغير 
 

 )ج( حىفيز انخذياث انًُذيدت وانحًيًيت نهشباب

 

                                                           
108

 جبسح اُزؼِْ ؿ٤ش اُ٘ظب٢ٓ ك٢ ٛزا اُزوش٣ش ؽجوب ُِٔلّٜٞ اُذ٢ُٝ. ٝرؾ٤َ ٛزٙ اُؼجبسح ك٢ أُـشة ػبٓخ ئ٠ُ رشث٤خ اُلشطخ اُضب٤ٗخ كوؾ.رغزخذّ ػ  
109

رـ٤شاد ُز٤ٔ٘خ اُشجبة ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُؼبؽل٤خ ٝاُشخظ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ رغبْٛ ك٢ اُزـ٤شاد األ٤ُٝخ ششػذ أثؾبس ؽذ٣ضخ ك٢ رؾ٤َِ ٓب ئرا ًبٗذ   

، "رو٤٤ْ رأص٤ش ػٔبُخ اُشجبة ك٢ ئٗغِزشا"، 2114ػ٠ِ رشث٤زْٜ، ٝرشـ٤ِْٜ ٝرلبػِْٜ ٓغ أُغزٔغ. ساعغ، ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، ة. ٤ٓشرق،  جبػ٤خاعزز

، "ٓغبٛٔخ اُزؼ٤ِْ ؿ٤ش اُ٘ظب٢ٓ ك٢ رؾغ٤ٖ كشص ؽ٤بح 2112، أٌُِٔخ أُزؾذح،  ٝصاسح اُزشث٤خ ٝاٌُلبءاد؛ ٝ ٍ. ثبٓل٤ِذ،  RR606روش٣ش اُجؾش 

 اُشجبة"، روش٣ش عٔؼ٤خ كبث٤بٕ أُؼذ ًُِٞبُخ اُٞؽ٤٘خ ُِشجبة، ٤ُغزش، ئٗغِزشا.
110

، "األؽلبٍ ٝاُشجبة: د٤َُ أُٞاسد ٖٓ أعَ ؽبهْ األث٘بى"، )ٝؽذح األؽلبٍ ٝاُشجبة، 2111ٍ. ٓبى ع٤٘٤ظ، ٝف. ٓب٤ٗجبر٤شا، ٝط. ف. عبٗش٤ض،   

 ذ٢ُٝ.، اُج٘ي ا2ُ"(، ٝص٤وخ ػَٔ HDNCYشجٌخ اُز٤ٔ٘خ اُجشش٣خ "

http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/CoE_indicators.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/CoE_indicators.pdf
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ثمة حاجة إلى مقاربة متكاممة لمخدمات الموجية لمشباب حتى يستطيعوا الولوج إلى تشكيمة واسعة مف الخدمات المبلئمة )مف قبيؿ 
مكانيات الترفيو، إلخ( مف خبلؿ شباؾ  التكويف، والمعمومات بشأف العمؿ، والتأطير، والتعمـ مع النظراء، وتنمية القدرات الريادية، وا 

سماع أصواتيـ عند تصميـ موحد. وفقا لممق اربة التشاركية المشار إلييا أعبله، سيكوف مف شأف الشباب االضطبلع بدور ميـ وا 
عداد محتوى البرامج. تشير الدراسة الموالية عف مؤسستيف أساسيتيف في خدمة الشباب ػ دور الشباب والنوادي النسوية ػ  المنشآت وا 

 توجيو ىاتو.الكيؼ يمكف تحقيؽ إعادة 
 

 الشباب دور
تشجيع االندماج السوسيو اجتماعي واإلبداع لدى الشباب مف جية، وتعزيز ولوجيـ  مف أجؿ كؿ دور الشباب بالمغرب آلية قويةتش

ور، عمى الرغـ مف عددىا، ال تستجيب، كما حممنا ذلؾ في الفصؿ غير أف ىذه الدُ  إلى المعمومات والتكنولوجيا مف جية أخرى.
الثالث، الحتياجات الشباب بالمغرب مف حيث المحتوى والتوعية. وتواجو المراكز القائمة عدة تعديات كبيرة منيا غياب استراتيجية 

ة عبلوة عمى محتوى البرامج غير الموحد. وقد لتوعية واستيداؼ المستفيديف، وقمة الموظفيف، وبنية تحتية قديمة، وتجييزات غير كافي
بغية االستفادة بشكؿ تاـ مف إمكانياتيا غير  دور الشبابقامت وزارة الشباب والرياضة، نتيجة لذلؾ، بإيبلء األولوية إلى إعادة تجييز 

 ـ.المستعممة وجعميا فضاءات متعددة األغراض مبلئمة لمشباب مما سيساعد عمى إدماجيـ وتنمية قدراتي
 

دخاؿ التحسينات التالية عمى ىذه  ويتجمى، مف خبلؿ الدروس المستخمصة مف التجربة العالمية، أنو مف الضروري توفير االستثمارات وا 
 المؤسسات:

 
التحتية أساسياف الستيداؼ المستفيديف مف الشباب  تيايعتبر موقع دور الشباب وبني إحداث مرافؽ أكثر مالءمة الحتياجات الشباب.

فير فضاءات حميمية ليـ تمكنيـ مف تطوير أفكار وأنشطة مبتكرة. ليذا، يتعيف أف تكوف إعادة تأىيؿ وتحديث البنية التحتية وتو 
ولعؿ ثاني تدبير  الحالية أوؿ تدبير يتـ اتخاذه. كما ينبغي إشراؾ الشباب في ىذه العممية كي تصبح دور الشباب أكثر جاذبية ليـ.

فير مرافؽ حميمية جديدة لفائدة الشباب، وعند االقتضاء، ومراكز تابعة لمشباب خاصة في المناطؽ يمكف اتخاذه يتمخص في تو 
القروية. كما يمكف، مف جية أخرى، تحسيف الشكؿ الداخمي ليذه المراكز بحيث يعكس أفكار الشباب وتممكيـ ليذه الفضاءات. ويعتبر 

 . ويتعيف، في األخير، تحسيف وتحديث تجييزات ىذه المراكز.انخراط ومشاركة الشباب في ىذه العممية ضرورياف كذلؾ
 

. ينبغي أف يركز نموذج جديد لمخدمات المبلئمة لمشباب وتوعيتيـ عمى طريقة تحسيف تنفيذ حممة توعية أفضؿ وتحسيف االستيداؼ
الصمة بإمكانية الولوج. لتحقيؽ  ودعـ ولوج الشباب إلى دور الشباب، وخاصة في المناطؽ القروية حيث يواجيوف عقبات رئيسية ذات

ىذه الغاية، يتعيف تنفيذ تدابير مف قبيؿ توفير خدمات النقؿ لممستفيديف، وخاصة الفتيات منيـ. وباإلضافة إلى ذلؾ، يجب مواءمة 
عمارىا ما سنة، مع استيداؼ خاص يراعي النوع االجتماعي لممجموعات الفرعية التي تتراوح أ 24إلى  15أنشطة لمفئة العمرية مف 

 في الفصؿ الثالث(. 8.3سنة )انظر الجدوؿ  24و 19سنة وبيف  19و 16بيف 
 

. كما ىو مبيف في الفصؿ الثالث، تمثؿ دور الشباب فضاءات تطوير محتوى البرامج واألنشطة التي تستجيب الحتياجات الشباب
تحديدا، أف توفر ىذه المراكز برامج وأنشطة تتمحور عمومية صممت الحتضاف أنشطة مختمفة لمتعمـ يتعيف تحسيف محتواىا. ويمكف، 

 حوؿ المواضيع الثبلثة التالية: )أ( الميارات غير التقنية والميارات االجتماعية، )ب( المشاركة الفعالة لمشباب، و )ج( ميارات قابمية
 التوظيؼ. 
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o األساسية، مف قبيؿ ميارات القراءة والكتابة . ويتعمؽ األمر تحديدا بالميارات الميارات غير التقنية والميارات الحياتية
والحساب والتواصؿ، والميارات السموكية وميارات بناء اليوية، مثؿ القيادة والعمؿ الجماعي والميارات العامة، والكفاءات 

 .111البلزمة لحؿ النزاع، فضبل عف الفرص المتاحة لتشجيع اإلبداع الفني والمبادرات الثقافية والرياضية

 

o يمكف لممستفيديف الشباب التوفر عمى إمكانيات االنخراط في المجتمع المدني مف خبلؿ العمؿ المشاركة الفعالة لمشباب .
التطوعي والحكامة المحمية والتنمية المجتمعية، مع التركيز بصفة خاصة عمى استخداـ أدوات تكنولوجيا المعمومات 

المنظمات الشبابية عنصرا أساسيا لتمكيف الشباب مف خبلؿ تكنولوجيا واالتصاؿ. ويعتبر الحوار بيف الشباب العربي و 
المعمومات واالتصاؿ وتعزيز التعمـ عبر اإلنترنت )بمساعدة ميسريف لممعرفة(. ويمكف، عمى وجو التحديد، اقتراح األنشطة 

الشباب و/أو غيرىا مف المرافؽ  التالية: )أ( تدريب مف أجؿ الخدمات والبرامج التطوعية المحمية، )ب( إعادة تأىيؿ مراكز
المتاحة مع تجييزىا بمختبرات لتكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ وتقنييف مؤىميف، ومدربيف ودورات تكوينية تركز عمى 
التطبيقات ذات الصمة بتعمـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، )ج( تعزيز وسائؿ اإلعبلـ المحمية الموجية لمشباب )عمى 

ؿ، اإلذاعة والصحؼ التقميدية واإلعبلـ اإللكتروني(، )د( "نداءات لتقديـ مقترحات" مصغرة ترمي إلى النيوض سبيؿ المثا
بالتوعية البيئية، والمشاركة المدنية، وأشكاؿ جديدة مف التعمـ والثقافة، و)ىػ( دورات تكوينية عمى خمؽ منصات تكنولوجيا 

ف أجؿ تحسيف المساءلة واالندماج االجتماعي مف خبلؿ اإلببلغ عف المعمومات واالتصاؿ تيدؼ إلى تمكيف الشباب م
االنتياكات ومتابعة شكاوى الجميور، وخصوصا تمؾ ذات الصمة باألمبلؾ العامة، مف خبلؿ استخداـ اإلنترنت أو اليواتؼ 

 النقالة.

o ؿ تكوينات عمى مستويات مختمفة . كما ذكرنا ذلؾ في الفصؿ الثالث، يمكف ليذه الميارات أف تشمميارات قابمية التوظيؼ
مف المعرفة بالمعموماتية وتكنولوجيا الكمبيوتر، وفي المغة الفرنسية، في الميارات المقاولتية بالنسبة لمشركات القائمة والتي 
 أنشئت حديثا )ىذه الميارات ضرورية سواء بالنسبة لؤلجراء أو العامميف المستقميف(، وكذلؾ في خدمات التأطير المقدمة
بالتعاوف مع ممثمي القطاع الخاص والمالي. ومف جية أخرى، أبدى الشباب الذيف تـ استجوابيـ في إطار ىذا التقرير والذيف 
تخموا عف التعميـ النظامي في وقت مبكر، أنيـ ال يؤمنوف إلى حد ما بقيمة التعميـ النظامي وقدرتو عمى الرفع مف إمكانيات 

، في اكتساب الميارات البلزمة. وىذا ىو الوضع، عمى سبيؿ المثاؿ، بالنسبة لمشباف التشغيؿ، لكنيـ يرغبوف، مع ذلؾ
والشابات الذيف عمموا في القطاع غير النظامي في سف مبكرة. أولئؾ المشاركوف في مجموعات النقاش لـ يعتبروا فقط أف 

ؿ مف شيادة الباكالوريا بدوف الوساطات شيادة الدراسة الثانوية أكثر مف كافية لسوؽ العمؿ، لكنيـ يظنوف أنو ال طائ
المناسبة. ويبحث ىؤالء العماؿ الشباب تحديدا عف تكويف تقني وفرص لمعمؿ في قطاعي الفبلحة أو السياحة، إذ يعتبر 

 العمؿ في ىذيف القطاعيف ذا أجور أعمى مف مناصب العمؿ في القطاع غير النظامي في المناطؽ الحضرية.

. كما ىو مبيف في الفصؿ الثالث، ثمة، في الوقت الحاضر، فجوة بيف الموظفيف اإلدارييف دور الشباب تحسيف حكامة واستدامة
الحالييف في ىذه المراكز )الذيف ينتموف إلى وزارة الشباب والرياضة( والمنظمات والجمعيات الشبابية القائمة )التي تنفذ مختمؼ برامج 

ؿ في الوقت الراىف تنظيـ العديد مف األنشطة في أماكف أخرى. لذلؾ، وبغية سد ىذه اليوة ىذه المراكز(. ويبدو أف ىذه المنظمات تفض

                                                           
111

 أطجؾذ ٓغٔٞػبد ٖٓ اُشجبة أُـشث٢، أُ٘ؾذس ؿبُجب ٖٓ األؽ٤بء اُظؼجخ ٝاُلو٤شح ك٢ أُذٕ اٌُجشٟ، ٓشٜٞسح ػ٠ِ اإلٗزشٗذ ثلؼَ ئثذاػبرٜب  

بٍ ـ أُز٤ٔضح. ٖٝٓ صْ، رغبٝصد شٜشح أُٞع٤و٠ اُز٢ رٔضط ث٤ٖ "اُشاة" ٝ"ا٤ُٜت ٛٞة" ٝأُٞع٤و٠ أُـشث٤خ، ٝاُز٢ رغ٠ٔ "سا١ ـ ٛٞة"، "ٓز

 ٔؼبطشح.ً٘بٝح" أٝ "ئٌُزشٝ ـ شؼج٢"، اُؾذٝد أُـشة ثلؼَ رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد اُز٢ رؼزجش أعبط ٛزٙ أُٞع٤و٠ أُز٤ٔضح أُج٤٘خ ػ٠ِ ا٣ُٜٞخ اُ
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وتحسيف حكامة دور الشباب، سيكوف مف الميـ: )أ( تعزيز األوراش المحمية لمرفع مف اإلسياـ المحمي وتممؾ ىذه المراكز مف قبؿ 
شراؾ اآلباء والمنتخبيف في الجما عات والمنظمات غير الحكومية األخرى بشكؿ أكبر في تصميـ وتنفيذ الفاعميف في مجاؿ الشباب، وا 

برامج المراكز؛ )ب( تسييؿ مشاركة أكبر ليذه المنظمات الشبابية المحمية مف حيث تقديـ خدمات دور لمشباب؛ و)ج( خمؽ شراكات 
(، يساىـ 2.4العالمية )انظر اإلطار  بيف الحكومات المحمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. وكما أثبتت ذلؾ التجارب

إشراؾ أكبر قدر مف الفاعميف المحمييف في مجاؿ الشباب وتطوير الشراكات في تحسيف مشاركة واستدامة مراكز الشباب. ومف جية 
وقدرات حشد أخرى، يمكف ليذه الشراكات أف تدعـ إدارة ىذه المراكز ومحتوى برامجيا وتوعيتيا مف خبلؿ برامج إضافية، ومتطوعيف، 

 األمواؿ عبلوة عمى الخبرات.

. مف الضروري إدخاؿ نظاـ لمرصد والتقييـ مف شأنو أف تتبع راد وتقييـ أنشطة المراكز وعدد مف المستفيديف مف دور الشباب
التحديد، المستفيديف مف خبلؿ استطبلعات لمرأي عف رضاىـ عف ىذه المرافؽ، بغية قياس نتائج وفعالية ىذه المراكز. وعمى وجو 

ستمكف بيانات الرصد الحكومة مف تحديد العدد المضبوط لممستفيديف مف الشباب بحسب أصنافيـ؛ وتحديد مصادر ومستوى تمويؿ 
مختمؼ األنشطة؛ ووضع مسار لمتعمـ المؤسساتي لمجيات الفاعمة مف خبلؿ توفير وسيمة لتبادؿ الخبرات والتجارب، واألثر الرجعي 

 سات الجيدة والدروس المستفادة وذلؾ بغية تحسيف األنشطة والخدمات المقدمة.والمعمومات عف الممار 
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 انذروص انًسخخهظت يٍ يمذوَيا  2.4اإلطار 

 
االٗذٓبط  رؼض٣ض ثـ٤خٓغبػذح ٓب٤ُخ ٝرو٤٘خ ٖٓ اُج٘ي اُذ٢ُٝ  ثلؼَاألؽلبٍ ٝاُشجبة  ُلبئذح ب٣ٞر٘ٔ بٓششٝػ، 2001ك٢ ػبّ  ،اُؾٌٞٓخ أُوذ٤ٗٝخ أؽِوذ

 ٓخزِلخ. عٞع٤ٞ صوبك٤خ  أٝعبؽٖٓ أُ٘ؾذس٣ٖ االعزٔبػ٢ ُِشجبة أُؾش٤ٖٓٝ 

 

اُشجبة ػ٠ِ  رششىخذٓبد روذّ ِشجبة ُ اًضٓش 33ٖٓ ٓإُلخ ، شجٌخ ٝؽ٤٘خ اُوبئٔخ ػ٠ِ اُز٘ل٤زأٗشأد اًُٞبُخ أُوذ٤ٗٝخ ُِشجبة ٝاُش٣بػخ، ثظلزٜب اًُٞبُخ 

، ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد، ٝرؼِْ اُِـبد اُزشـ٤َهبث٤ِخ ٝ ؿ٤ش اُزو٤٘خ ٜٔبسادراد اُظِخ ثبُ زؼ٤ِْ ؿ٤ش اُ٘ظب٢ٓآُغزٟٞ أُغزٔغ أُؾ٢ِ ٖٓ خالٍ ٝؽذاد 

 ، كؼال ػٖ أٗشطخ س٣بػ٤خ ٝئثذاػ٤خ.اُغ٤ِٔخ، ٝأٗٔبؽ اُؾ٤بح ٝػبُْ أُوبٝالداألع٘ج٤خ، 

 

وذ٤ٗٝب، ٝاُز٢ ر٤َٔ ثشٌَ ك٢ ٓ اُ٘ظب٤ٓخ ر٢ِ٤ٌٔ ُِٔ٘ظٞٓخ اُزشث٣ٞخشٌَ ك٢ االٗذٓبط االعزٔبػ٢ ٗٞػب ٖٓ ٛزٙ أُشاًض االهزظبد٣خ روذّ  ًبٗذك٢ اُٞاهغ، 

 ك٢ أٝعبؽ اُشجبة أُؾش٤ٖٓٝ. صْ رغغَ اسرلبػب ًج٤شا ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُٜذس أُذسع٢ اُؼشه٤خ ٝ أُغٔٞػبد ئ٠ُ ػضٍٓزضا٣ذ 

 

ك٢ ثشآظ  ٞاشبسًشجبة آخش٣ٖ  2.000ٝ ٢ أٗشطزٜب اُؼبد٣خك ٞاشبسًاُشجبة ٖٓ ٓغزل٤ذ  16.000ٓشاًض اُشجبة إٔ ٓب ٣وشة ٖٓ  أشبسد، 2006ك٢ ػبّ 

 ػ٘ذ ئؽالم أٓش٢ٌ٣ دٝالس 54ٖٓ ًَ ٓغزل٤ذ ػٖ ٌُِلخ اٝهذ اسرلؼذ خبسط ٛزٙ أُشاًض. 

 ثشٌَ أًجش اُشجبةاٗخشاؽ  ثلؼَٜٗب٣خ أُششٝع،  ػ٘ذ أٓش٢ٌ٣ دٝالس 17 ئ٠ُأُششٝع 

، ٝٓغبٛٔبد ٖٓ اُؾٌٞٓبد ٞػ٤ٖأُزطثلؼَ أُإؽش٣ٖ األهشإ ك٢ ئداسح أُشًض، ٝ

ٓغبٛٔبد  ، ٝرطج٤ن ٗظبّ دكغرجشػبد ٖٓ اُوطبع اُخبص أُؾ٢ِكؼال ػٖ أُؾ٤ِخ، 

 . ٤خرذس٣جػذد أٗشطخ ِٔشبسًخ ك٢ ُ سٓض٣خ

 

اُز٣ٖ  ع٘خ 19 اُجبُـ٤ٖ ٖٓ اُؼٔش اُشجبةػذد ٖٓ كوذ اسرلغ ٗزبئظ اُؼٔبُخ، ٖٓ ؽ٤ش أٓب 

ؼَٔ ُِ بع٘خ اُز٣ٖ ٝعذٝا كشط 18 ٓوبسٗخ ث٘ظشائْٜ اُجبُـ٤ٖ ٖٓ اُؼٔش %16ٝعذٝا كشص ػَٔ ث٘غجخ ٝ ػب٤ٖٓٔب ال ٣وَ ػٖ ُأُشًض  أٗشطخٖٓ  اعزلبدٝا

بُٔشبسًخ أُذ٤ٗخ، ثك٤ٔب ٣زؼِن ٝ. %7 ُذٟ اُلئخ األ٠ُٝ ث٘غجخ ُؼضٞس ػ٠ِ ٝظ٤لخثباُزلبؤٍ ثبُٔضَ، رضا٣ذ ٝكوؾ.  حٝاؽذ ع٘خك٢ ٛزا اُجشٗبٓظ ُٔذح  ٞاٝشبسً

 كٌِٔب صادد ئٌٓب٤ٗخ اعزلبدح اُشجبة ٖٓ اُجشآظ أُخظظخ ُْٜ، ًِٔب. ٤خٗشطخ أُغزٔؼاألًبٕ ُِٔششٝع رأص٤ش ًج٤ش ػ٠ِ رؾل٤ض اُشجبة ػ٠ِ أُشبسًخ ك٢ 

 %25 ؽٞا٢ُ، شبسى ٝػ٤ِٚٝاُزلبػَ أُجبشش ٓغ اُجِذ٣بد.  ٤خٔ٘ظٔبد اُشجبثآُغزٔؼبرْٜ أُؾ٤ِخ، ثٔب ك٢ رُي ٖٓ خالٍ أُشبسًخ ك٢ رضا٣ذ ٗشبؽْٜ داخَ 

 .2006ؽز٠ ػبّ  ٤خٓغزٔؼ أٗشطخك٢  2004ٖٓ أُغزل٤ذ٣ٖ أُغغ٤ِٖ ك٢ أٗشطخ ٓشاًض اُشجبة ٓ٘ز ػبّ 

 
 (، اُج٘ي اُذ٢ُٝ، ٝاش٘طٖ، اُؼبطٔخ.ECSSDاُز٘ل٤ز ٝروش٣ش اُ٘زبئظ، هغْ اُز٤ٔ٘خ اُج٤ئ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ أُغزذآخ ) االٗزٜبء ٤ٖٓب"، ، "أؽلبٍ ٝشجبة ٓوذ2007ٗٝأُظذس: اُج٘ي اُذ٢ُٝ، 

 

 اُ٘ٞاد١ اُ٘غ٣ٞخ

راجع ) التي تواجييا الراىنة كي يتسنى ليا رفع التحديات ميمة إلى تحسينات تحتاج النوادي النسوية الشباب، عمى غرار دور
 )أ(، أف: المستفيديف عدد أكبر مفتمكينيا مف خدمة مراكزىا و  أنشطة إعادة برمجةالفصؿ الثالث(. ولعؿ ىذه النوادي يمكنيا، بغية 

الحد  )ويجب تطبيؽ واحتراـ ىذا سنة 29و 15 المواتي تتراوح أعمارىف بيف مف النساء المستيدفات المستفيدات تحدد بشكؿ أفضؿ
، )عمى سبيؿ المثاؿ دخؿ ضعيؼ المنحدرات مف أسر ذاتاألقؿ تعميما  الفتيات(، مع التركيز عمى فيداتاألقصى لعمر المست

 )ج( لمنوادي النسوية؛ المرافؽ الحالية وتحسف تعيد تأىيؿ(؛ )ب( والعاطبلت عف العمؿ األميات المواتي تخميف عف الدراسةالفتيات 
مف المنظمات  ومقدمي الخدمات عمومية األخرى رامجب مع، وذلؾ بالتنسيؽ اكزىذه المر  مف قبؿ البرنامج المقترح تحسف محتوىو 

النساء  تقدـ برامج تساعد أف ليذه المراكز وينبغي، بالخصوص،(. ساعة السعيدة، ال)عمى سبيؿ المثاؿ ذات الصمة غير الحكومية
، األنشطة المدرة لمدخؿ حوؿ وحداتالميارات االجتماعية؛ باإلضافة إلى الحياة اليومية، و ميارات الميارات األساسية و  عمى تطوير

دارة، واإلدارة تمويؿ المشاريع الصغرىو   توسعأف  وحداتال ىذه األنواع مف. ومف شأف المقاوالت متناىية الصغر التعاونية وا 
، والطبخ، دروس في الخياطة تقتصر عمى لتيا في ىذه المراكز وخمؽ المقاوالت مقارنة بالتكوينات المتاحة سوؽ العمؿإمكانيات 

في أبجديات المغة  ودروسا البحث عف عمؿ أساليب وحدات حوؿ أيضا تقترح ىذه المراكز وينبغي أفمحو األمية المعموماتية. و 
 3.4ر اجع اإلطا)ر عدد المستفيديف لممركز و أنشطة الرصد والتقييـ التوعية و  تحسيف النوادي النسوية، يتعيف عمى أخيراو  الفرنسية.

 األردف(. مف تجربة ذات الصمة

 بؼض األرلاو انزئيسيت

 

 دٝالس أٓش٢ٌ٣ 54 اٌُِلخ ػٖ ًَ ٓغزل٤ذ 2001

 دٝالس أٓش٢ٌ٣ 17 اٌُِلخ ػٖ ًَ ٓغزل٤ذ 2006
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"Jordan NOW" فزص خذيذة نهُساء في األردٌ  :3.4اإلطار 
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، ػ٠ِ ػٌظ ٣شزـِٖع٘خ  65ٝ 29 ث٤ٖ ٖٓ اُؼٔش بدكوؾ ٖٓ اُ٘غبء اُجبُـ %15كإ ، رشرلغ ثبعزٔشاس األسدٕك٢ ٓغز٣ٞبد اُزؼ٤ِْ إٔ ػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ 

رؼ٤ِٔب ٝخش٣غ٢ اُغبٓؼبد،  األشخبص األًضشٖٓ ث٤ٖ  اُؼبِٓخ ا٤ُذٓشبسًخ ك٢ ٗغجخ ٗلظ اُؼٔش. ٣ٝغغَ ٛزا االخزالف أ٣ؼب  ٖٖٓٓ اُشعبٍ  79%

عٞم اُؼَٔ ٜٓٔخ اُُٞٞط ئ٠ُ ُخش٣غ٤ٖ اُغذد أُ٘خلؼخ ػ٠ِ ازشـ٤َ آُؼذالد ٝرظؼت (. 1ثؼذ اُزخشط )اُشٌَ  ٓجبششح ٣ٝزغ٠ِ ٛزا االخزالف

 .ٝئ٣غبد ٓ٘ظت ُِشـَ

 

رو٤٤ْ ده٤ن بٓظ رغش٣ج٢ ٣ش٢ٓ ئ٠ُ ئعشاء ًجشٗ( NOW Jordan"كشص عذ٣ذح ُِ٘غبء ك٢ األسدٕ" )رْ ٝػغ اُجشٗبٓظ اُ٘ٔٞرع٢ ك٢ ٛزا اُغ٤بم، ٝ

غٞم اُؼَٔ: اُغ٤بعز٤ٖ اُؼ٤ِٔز٤ٖ ُ ُ٘غبػخ

ٖٓ عٜخ ئػبٗبد األعٞس ػ٠ِ أُذٟ 

ٖٓ عٜخ أخشٟ، اُز٣ٌٞ٘بد ، ٝاُوظ٤ش

 .اُشا٤ٓخ ئ٠ُ رؼض٣ض هذساد اُزشـ٤َ

 

أُذٟ اُوظ٤ش  ػ٠ِئػبٗبد األعٞس ٝرشٌَ 

ػ٠ِ  ألعٞسٖٓ اعزخ أشٜش هغ٤ٔخ رؼبدٍ )

٤ضا ُِششًبد الؿز٘بّ كشطخ رؾل( األهَ

. ٖٓ اُشجبة اُغذد رٞظ٤ق اُخش٣غبد

 اُظٞس٣غبػذ ٛزا أُششٝع ػ٠ِ ٌٓبكؾخ ٝ

غبء اُشبثبد ٖٓ خالٍ االخزالؽ ثبُ٘اُ٘ٔط٤خ 

ك٢ اُؼَٔ، ٝثبُزب٢ُ ص٣بدح اُطِت ػ٠ِ ا٤ُذ 

ٖٝٓ عٜزٜب، رؼضص . اُ٘غ٣ٞخاُؼبِٓخ 

اُز٣ٌٞ٘بد اُٜبدكخ ئ٠ُ اُشكغ ٖٓ هذساد 

ٜب ؼِٔزأُٜبساد اُزو٤٘خ اُز٢ راُزشـ٤َ 

ػ٤ِٔخ  ٜٔبساد اُغبٓؼبد ثك٢  اُخش٣غبد

إل٣غبد كشص اُؼَٔ ٝاُ٘غبػ ئ٤ُٜب  ٖغ٣ؾز

ٛزا ئؽبس ك٢ ٝهذ رِوذ اُطبُجبد، . ك٢ اُؼَٔ

عبػخ ٖٓ اُزذس٣ظ  45، اُ٘ٔٞرع٢اُجشٗبٓظ 

سٝػ اُؼَٔ اُغٔبػ٢، ك٢ أُغبالد اُزب٤ُخ: 

ٜٓبساد اُؼشع ٝ، اُزٞاطَد ٝرو٤٘ب

 ٝاُزل٤ٌش اال٣غبث٢. ثبإلػبكخ ئ٠ُ رو٤٘بد ٓوبثالد اُزٞظ٤ق، ٝاُخذٓبد أُوذٓخ ُِؼٔالء ،األػٔبٍ هطبعٞصبئن ك٢ ٓغبٍ اُ ٝرؾش٣ش، ز٘ش٤ؾٝاُ

 

 االعزوظبئ٢ ُِجؾشٛزٙ اُغ٤بعبد. ٝكوب ئ٠ُ إٔ ٛ٘بى ؽِجب ه٣ٞب ػ٠ِ ، رش٤ش اُ٘زبئظ األ٤ُٝخ ٣ضاٍ عبس٣بال  اُزغش٣ج٢ػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ إٔ ٛزا اُزذخَ ٝ

ٖٓ عٜخ ٖ ك٢ اُؼَٔ خبسط أُ٘ضٍ ثؼذ اُضٝاط. أٜٖٗ ٣شؿج %91اُؼَٔ ثؼذ اُزخشط، ٝ ػجشٕ ػٖ ٤ٗزٜٖ ك٢اُغذد ٖٓ اُخش٣غبد  %93، أُشعؼ٢

اُ٘غبء أُزضٝعبد ٗظشا ألٗٚ ٣زؼزس ػ٠ِ ثؼغ ، اُز٤٘٣ٌٞخ اعزطؼٖ اعزٌٔبٍ ٛزٙ اُذٝسادُؾؼٞس اُذٝساد أُذػٞاد ٖٓ اُلز٤بد  %62أخشٟ، 

ك٢ اُجؾش  ُِششٝع ٝأًذٕ إٔ ٛزٙ اُذٝساد صادد ٖٓ صوزٜٖئ٣غبث٤خ رؼ٤ِوبد ، ٝهذ هذٓذ ٓؼظْ اُ٘غبء اُِٞار٢ ششػٖ ك٢ ؽؼٞس اُذٝسادُؾؼٞس. ا

اُؼضٞس ػ٠ِ  ٖٓ رٌٖٔ اُ٘غبء اُِٞار٢ ؽظِٖ ػ٠ِ هغ٤ٔخ ئػبٗبد األعٞسصِش  ؽٞا٢ُاألعٞس،  ئػبٗبدػٖ ػَٔ. ٝثؼذ أسثؼخ أشٜش ٖٓ ئؽالم ثشٗبٓظ 

 ٖٓ خالٍ اعزخذاّ اُوغ٤ٔخ.ٝظ٤لخ 
 

 (NOW Jordanالمصدر: "فرص جديدة لمنساء في األردف" )

: الفوارؽ الميمة بيف النساء والرجاؿ عمى مستوى معدالت تشغيؿ خريجي 1.4الشكؿ 
 الجامعات في األردف )بالنسبة المئوية(

 

 

 (NOW Jordanفي األردف" ) المصدر: "فرص جديدة لمنساء

 

 الشباب والمقاوليف الشباب تشغيؿ أجؿ مف االستثمارية البرامج أولويات .2.4
شد األسر األ مفالمنحدريف  المستفيديف عمى مباشرة تركزالتي  العمؿ لفائدة الشباب اآلثار اإليجابية لبرامج تبيف البيانات الدولية

، في وتأىيال ىـ األقؿ تعميما الشباب العاطميف عف العمؿ غالبيةأف  حيث، المغرب وىذا ينطبؽ بالخاوص عمى. 113وحرمانا فقرا
 تـ تصميـوقد . العاطميف عف العمؿ حاممي الشيادات الجامعيةل عمى المدى القصير أيضا حموال يمكف أف توفر ىذه البرامجحيف أف 

باستخداميا في  ويوصى بشدة. البطالة في صفوؼ الشباب أزمة لمواجية، تناقش أدناهسالتي  التدخبلت التي تجمع بيف العمؿ حـز
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اُز٢ روبثِٜب ك٢ اُِـخ اُؼشث٤خ  "New Opportunities for Women، اخزظبس ثبُِـخ اإلٗغ٤ِض٣خ ػٖ ػجبسح "NOWٓالؽظخ ٖٓ أُزشعٔخ:   

 اُؼجبسح اُزب٤ُخ "كشص عذ٣ذح ُِ٘غبء".
113

، "اُجشآظ اُ٘شطخ ُغٞم ػَٔ اُشجبة: ئؽبس ُزٞع٤ٚ اُزذخالد ك٢ ٓغبٍ رشـ٤َ 2101ٝ. ٤ًٜٗٞ٘بّ، ّ.ٍ. عبٗش٤ض ث٣ٞشرب، ٝأ. ك٣ٞش٢ِٓ،   

جش(. ٝؽذح اُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ ٝاُؼَٔ، اُج٘ي اُذ٢ُٝ، ٝاش٘طٖ اُؼبطٔخ، ٝط. )ٗٞكٔ 02اُشجبة"، أُجبدب األ٤ُٝخ ُغ٤بعخ اُزشـ٤َ ُِج٘ي اُذ٢ُٝ، ػذد 

، "اُغشد اُؼب٢ُٔ ُِزذخالد اُذاػٔخ ُِشجبة اُؼب٤ِٖٓ: روش٣ش رِخ٤ظ٢"، 2112ثزششٓبٕ، ّٝ. ًٞدكش١، ٝط. ث٣ٞشرٞ، ٝف. سٝصش، ٝأ. عزبكشعٌب، 

 شش٣خ، اُج٘ي اُذ٢ُٝ، ٝاش٘طٖ اُؼبطٔخ.، ٝؽذح اُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ، شجٌخ اُز٤ٔ٘خ اُج41110ٝص٤وخ ػَٔ 
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ا ارتفاعتسجؿ ، و الشبابمف  تعرؼ طفرة ديموغرافية التي (MENA) األوسط وشماؿ أفريقياأخرى في منطقة الشرؽ  بمدافالمغرب و 
ذات  قيودباإلضافة إلى  الطمب عمى اليد العاممة محدودية ، و المياراتعدـ تطابؽ و ، حباطوشعورىـ باإل الشباببطالة معدؿ  في

 .عمؿالالبحث عف الصمة ب
 

 الممتاز" "لمتكويف الشاممة برامجال )ب(
وىي نتيجة لمنجاح المحدود الذي حققتو برامج التكويف الميني والتقني داخؿ مؤسسات في  - مع البرامج الشاممة "لمتكويف الممتاز"ج  تَ 

والتدريب  ،الكتساب االستقاللية الحياتية بيف تكويف تقني، والتدريب عمى الميارات – 114اميةفي بمداف نو  بمرحمة انتقاليةبمداف تمر 
عانات األجور، التكويف بالتدرج و/ أو داخؿ مؤسسات مف القطاع الخاص ىذه  تركز .واالعتماد(، المدعومة فترة التكويف )أو وا 

برامج وتقدـ  تكوينا بالتناوب أو بالتدرج. مشبابل والتي توفر، مع القطاع الخاص التي يتـ بالتنسيؽ عمى التدريب الميني البرامج
أثر إيجابي  كاف لو، ذا النوعبرامج مف ى نجاحعف  انموذج أدناه( 4.4اإلطار )أنظر في أميركا البلتينية  ( Jovenes) "خوفينيس"

 .الشابات لدى النساء ، وخاصةالشباب المحروميف عمى

 

 

 برامج التشغيؿ "خوفينيس" لمشباب المحروميف في ثمانية دوؿ بأمريكا الالتينية 4.4 اإلطار
 

سنة، الذيف يسعوف إلى  29و 16البالغيف مف العمر بيف توفر برامج "خوفينيس" تدريبا شامبل لمشباب العاطميف عف العمؿ والمحروميف مف 
تحسيف الرأسماؿ البشري واالجتماعي وقدرتيـ عمى إيجاد مناصب عمؿ. وقد تمت مواءمة ىذا النموذج القائـ عمى الطمب في كؿ مف 

. يتـ الجمع بيف الخبرة المكتسبة خبلؿ األرجنتيف، وشيمي، وكولومبيا، وجميورية الدومنيكاف، وبنما، وباراغواي، وبيرو، وجميورية فنزويبل
الدورات التكوينية وفترات التدريب الفنية داخؿ مؤسسات المشغميف ومدخؿ إلى الحياة العممية وغيرىا مف خدمات الدعـ لضماف االندماج 

عدادىـ لولوج سوؽ العمؿ. وتقدـ المؤسسات الخاصة والعامة  تـ مف خبلؿ آليات لممناقصات في إطار تعاقدات ت –االجتماعي لممستفيديف وا 
 دروسا وتنظـ دورات تدريبية. -العمومية 

 

 دراسيمستوى أعمى  كما أفمف األسر ذات الدخؿ المنخفض. المنحدريف مف المشاركيف  %60عف ما يزيد بتستيدؼ ىذه البرامج الفقراء، 
وقد تـ توظيؼ شيمي(.  مف الشباب في %50) واليدر المدرسي ، مع ارتفاع معدالت التسربالمستوى الثانويالمستفيديف ال يتجاوز  سجؿ لدى

تنفيذ  ة قبؿالعمالة اليشيعانوف مف كانوا معظـ المستفيديف كما أف . والسف االجتماعينوع طبيعة العمؿ، وال معايير أخرى لبلستيداؼ مف قبيؿ
 ع المشاركيف.و جمممف  %70 واليحتمثؿ كانت ، التي سنة 24ػ16عمى الشريحة العمرية ستيداؼ البرنامج. وركز اال

 
عمى سبيؿ  في األرجنتيف،فالشابات.  لدى النساء، وخاصة لدى المستفيديف احتماؿ إيجاد وظائؼ بعد التخرجمف برامج ىذه ال. زادت التشغيؿ
. مئوية لدى مجموعة نموذجية نقاط 10بحوالي  بفضؿ ىذا البرنامج (فما فوؽ عاما 21) الشابات البالغاتلنساء ا تشغيؿ احتماؿ ارتفع المثاؿ،

امة لمغاية بالنسبة لمشباب البالغيف مف العمر نتائج ىحيث سجمت ، نقاط مئوية 21التوظيؼ بما يعادؿ برنامج مف احتماؿ الزاد  ،في شيميو 
 .سنة وأقؿ 21
 

لنتائج أكثر إيجابية بيف الشباب مف % لدى مجموعة تجريبية، وكانت ا10. في األرجنتيف، رفع البرنامج الرواتب الشيرية بحوالي األجور
% وذلؾ في أعقاب انخفاض في األجور في 8,8الرجاؿ والنساء البالغيف. وفي شيمي، أظيرت دراسة أثرا سمبيا عمى األجور بانخفاض قدره 

سف  دوفلمشباب  األىمية بالنسبة في غاية، وىي زيادة %26ما يقرب مف بالقطاع النظامي. وأظيرت تحميبلت الحقة أثرا إيجابيا عمى األجور 
بيف األجور قبؿ وبعد  ، ولكف مف حيث المقارنةالذكور في أوساط الشبابأىـ كاف تأثير ارتفاع األجور ومف حيث القيمة المطمقة، . عاما 21

 .الرجاؿب مقارنةالشابات النساء  بقميؿ في أجور زيادة أعمىالبرنامج، سجمت 

                                                           
114

، "رأص٤شاد اُجشآظ اُ٘شطخ ُغٞم اُؼَٔ: أدُخ عذ٣ذح اػزجبسا ٖٓ رو٤٤ٔبد ر٢ُٞ أ٤ٔٛخ خبطخ ُِجِذإ 2114ط. ثزششٓبٕ، ٝى. أ٤ُٝلبط، ٝأ. داس،   

 خ، اُج٘ي اُذ٢ُٝ، ٝاش٘طٖ اُؼبطٔخ.ٝؽذح اُؾٔب٣خ االعزٔبػ٤خ، شجٌخ اُز٤ٔ٘خ اُجشش٣ اُ٘ب٤ٓخ ٝاُجِذإ اُز٢ رؼشف كزشح اٗزوب٤ُخ"،
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 وحأثيز انبزايح في كم يٍ األرخُخيٍ وشيهيحكانيف  2.4اندذول ب. 
 

 شيمي األرجنتيف 

 165.000 116.000  المستفيدوف

 دوالر 930-730 2.000 كمفة كؿ تكويف )الدوالر األمريكي(

 % 21 + % 10 + التأثير عمى التشغيؿ

 % 26 + %10+ التأثير عمى المكاسب

 Programa، "تأثير سياسات التكويف في أمريكا البلتينية والكراييب: حالة برامج الشباب )2001؛ س. أيدو وس. نونييز، WDR 2007 ،117، 2006البنؾ الدولي،  المادر:

Joven ،")ILADES  بيزارو فالديفيا، ـ .  Rentabilidad "، 2004جامعة جورجتاوف، وثيقة عمؿ، كمية العمـو االقتصادية وتدبير المقاوالت، واشنطف العاصمة؛ س. أيدو ـو

Economica del Programa de Capacitacion Laboral de Jovenes « Chile Joven » INACAP (Universidad Tecnológica de Chile) و " 

MIDEPLAN(وزارة التخطيط والتعاوف) ،1999، سانتياغو، شيمي؛ س. دي مورا كاسترو" ، Proyecto Joven  حموؿ جديدة وبعض المفاجآت"، عدد اإلصدار :EDU-

، "تحميؿ اقتصادي قياسي 2004التنمية المستدامة، قسـ الممارسات الفضمى، البنؾ األمريكي لمتنمية، واشنطف العاصمة؛ ؼ. إلياس، ر. نونيز، ر. كوسا، ود. برافو، ، 110
 ، البنؾ األمريكي لمتنمية، واشنطف العاصمة.R-482حاث، وثيقة عمؿ عدد لنجاعة كمفة البرنامج األرجنتيني لتكويف الشباب"، شبكة األب

 

 

 تحقيؽ األىداؼ التالية: إلى ترميمف شأنيا أف لعؿ مواءمة تصميـ واستيداؼ ىذا النوع مف البرامج لمسياؽ المغربي 

 التعاوفالتي تقدميا مراكز  البرامج قبيؿمف الميني،  التكويفبرامج لوتوسيع نطاؽ التغطية الحالية  النجاعةتحقيؽ مزيد مف   (1)
(، نظرا إلى أف المتدربيف CQA ،ITSA/ITA) الفبلحة، ووزارة بدوفأو المتوجة بشيادات ( CFA ،CEF/ PFP) الوطني

مع الممارسة بالقرب مف أرباب العمؿ، بدال مف االقتصار عمى العممية المكتسبة  التجربة بفضؿ سينخرطوف بشكؿ أكبر
 عمـ النظري؛تنحصر في التتجربة 

 

تحقيؽ معدالت توظيؼ أعمى مف المعدالت التي تحصؿ عمييا البرامج الحالية )عمى سبيؿ المثاؿ، يقدر معدؿ التوظيؼ  (2)
 ، و115% وظائؼ بعقود غير محددة المدة( بفضؿ آليات خاصة لموساطة10% منيا 44بفضؿ برنامج إدماج في حدود 

 
 تقييـ دقيؽ ألثرىا.قياس نتائج البرنامج مف خبلؿ  (3)

 
ة وعرضة لمخطر ثمة برنامج شامؿ آخر "لمتكويف الممتاز" أثبت نجاعتو واميميتو إلعادة إدماج فئات الشباب األكثر ىشاش

النظاـ ب ومرتبطارسميا،   لمتعمـ، معترفا بوبديبلا مسار ىذه المدرسة  وفر. ت(E2Cمدرسة الفراة الثانية ) بالمغرب ويتمثؿ في
عمؿ التواصؿ، و  وتقنياتالوقت،  تدبيرميارات الحياة اليومية )عمى سبيؿ المثاؿ، العممية و  يركز عمى المعرفة النظاميالمدرسي 

"، وتكنولوجيا  orthopédagogie" (l'éducation de rattrapage)التعميـ االستدراكي و الفريؽ(، والتأطير، والدعـ النفسي االجتماعي، 
الثقة في النفس  إلى تنمية وتيدؼ ىذه المقاربة. ةخاصمقاوالت  داخؿ والتدرج فترات التكويف، فضبل عف (TICالمعمومات واالتصاؿ )

مشباب عمى ميزة إضافية، حيث أنو يوفر لنموذج الىذا ويتوفر نجاح. إدماجيـ االجتماعي واالقتصادي بلدعـ  لدى المستفيديف
مف الثغرات الحالية عمى مؿء  ، في حالة المغرب،ؾ، يمكف ليذا النموذج أف يساعداآلباء. ولذلدوف دعـ مف إمكانية اإليواء المتدربيف 

، ومراكز طفاؿأل، دار اأياالجتماعية ) الحمايةمراكز  داخؿلشباب في مقتبؿ العمر بإعادة تأىيؿ ا المرتبطة حتياجاتاالتمبية  حيث
                                                           

115
 ثبُٔبئخ. 31ٝ ٣31وذس أُإشش أُشعؼ٢ ُٔ٘ظٔخ اُزؼبٕٝ ٝاُز٤ٔ٘خ االهزظبد٣خ ثبُ٘غجخ ُٔؼذٍ اُزٞظ٤ق ثلؼَ ثشآظ اُز٣ٌٖٞ ٓب ث٤ٖ   



 المملكة المغربية: النهوض بالفرص المتاحة للشباب وتعزيز مشاركتهم

 

 

142 
 

أكثر مما تقدمو ليـ اىتماـ إلى رعاية و ء الشباب عموما ىؤالويحتاج  في ظروؼ ىشة لمغاية.(، أو الذيف يعيشوف الطفولةحماية 
 لمتكويف الممتاز".شاممة القياسية "ال البرامج

 مستعد لتوظيؼعمى قطاع خاص و  لمتكويف الميني وغير حكومية، عمومية وخااة مراكز مف مالئمة شبكةعمى  يتوفر المغرب
تكاليؼ  لتقاسـاتفاقات واضحة و  ات خاصةياتفاق ينبغي إبراـ. "الممتازالتكويف " برامج إدراج مف شأنو أف يسيؿىذا ، و المتعمميف
ة موجية لممغاربة الخريجيف برامج مماثم تشيدىا حاليا التي التوظيؼ انخفاض مستويات لتجنب مع القطاع الخاص يةالتدريبالدورات 

 عمى الرغـ مف وعتبار أناال ؾ، يجب األخذ بعيفمع ذلو  .التي يقدميا أرباب العمؿ المنحة عندما تنتيي مدة، العاطميف عف العمؿ
لذلؾ ينبغي . المغرب لشباب فيدى الاإلحباط مشكمة البطالة و  حؿت أف ياال يمكن "لمتكويف الممتاز"شاممة البرامج يتيا، فإف ىذه الفعال
 المقاوالت. برامج مف قبيؿ، تدابير إضافيةب قترفأف ت

 

 يذرست انفزطت انثاَيت 5.4اإلطار 
 

 

، وىي أوؿ مدرسة مف ىذا النوع. ومنذ ذلؾ الحيف، انتشرت عشرات اليياكؿ 1997( في مرسيميا في عاـ E2Cأنشئت مدرسة الفرصة الثانية )
والحد  المماثمة في فرنسا وجميع أنحاء االتحاد األوروبي. وتشكؿ مدارس الفرصة الثانية أحد األدوات المقترحة لبلستثمار في الشباب المحروميف

، إلى تقميص، بنسبة 2010عدد الشباب دوف تعميـ أو تكويف، تماشيا مع ىدؼ المجمس األوروبي لمشبونة الذي يرمي " بحموؿ عاـ  مف
 سنة الذيف تخموا عف الدراسة." 24إلى  18%، مف عدد العاطميف عف العمؿ والشباب غير النشطيف البالغيف مف العمر ما بيف 50
 

 التوظيؼ والتحقؽ مف صحة الميارات مف خبلؿ: قابميةلمدارس الفرصة الثانية في دعـ  اليدؼ الرئيسيويتمخص 
  لمشباب البالغيف والمتراوحة أعمارىـ  –مف خبلؿ تعميـ ودورة تدريبية لمدة سنة عمى األقؿ  -ضماف اإلدماج الميني واالجتماعي

 سنة الذيف غادروا صفوؼ التعميـ النظامي دوف مؤىبلت أو شيادات؛ و 25و 18بيف 

 .تشجيع االندماج االجتماعي واالقتصادي لمشباب المحروميف وولوجيـ إلى سوؽ العمؿ 
 :التالية المبادئ الخمسةىذه المدارس وتطبؽ 

 مميارات المينية واالجتماعية.عية لمرامشباب تقديـ مقاربة شاممة ل 

 التكويفبداية عممية  ذمن مقاوالت/أو ة وإشراؾ شركات خاص. 

  السمبي االعتماد عمى التعميـ الرسمي تقميصو  حيوية وتفاعميةأكثر  أسموب في التعميـاستخدـ. 

  بغية تمبية االحتياجات السوسيو اقتصادية والجيوية المحمية  األصعدةعمى  الفاعميف االقتصادييف و/أو االجتماعييف إشراؾ جميع
 .الجيوية الخاصة

  المغة اإلنجميزية.و  ،الفرنسية، والتواصؿالمغة ، و المعموماتيةمفيدة، مثؿ  ةأساسيتكوينات توفير 

 

 :مدارس الفرصة الثانية شركاءأىـ 
  والتشييد والبناء واألشغاؿ  ،، والتجارة، وتجارة التجزئةالفنادؽأكبر عدد مف الوظائؼ:  تعرضفي القطاعات التي  ومنظمة مقاولة 2.000أكثر مف

 ة.يممو الع

 .العديد مف السمطات المحمية، والخدمات االجتماعية والجمعيات 
 

 :التمويؿ
 .لمدرسة الفرصة الثانيةمف الميزانية المخصصة  %95بمدية مرسيميا والمجمس الجيوي المحمي حوالي تغطي 

 

 :النتائج

شاب بالغ مف خدمات مدرسة الفرصة الثانية بمرسيميا منذ إنشائيا. وقد كونت المدرسة أكثر مف  3.200في المجموع، استفاد ما يقرب مف 
% مف الطمبة يفضموف التسجيؿ في شعب مينية 19مف جية أخرى، %. 32، مع معدؿ توظيؼ يتجاوز 2008طالب سنويا منذ عاـ  400
 لمفرصة الثانية.أوروبية مدرسة  50التكويف الميني. حاليا، ثمة أكثر مف عمى عقود  يحصموف %8وأكثر مف  مؤىمة
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http://www.e2c-،يميا، فرنساالمصدر: س. السوس، س.د.، "مدرسة الفرصة الثانية بمرسيميا: توسع مشروع تجريبي رائد"، الموقع اإللكتروني لمدرسة الفرصة الثانية بمرس

marseille.net. 
 

 ٓالؽظخ: ُْ ٣ٌٖ أ١ رذث٤ش ُزو٤٤ْ اُزأص٤ش ٓزبؽب ثبُ٘غجخ ُألسهبّ اُخبطخ ثبألصش أُغغَ.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الشاممة لممقاوالتالبرامج )ب( 

 
الولوج إلى  تقترح البرامج الشاممة لممقاوالت تكوينا في مجاؿ إدارة األعماؿ، وتأطيرا مف قبؿ مقاوليف جدد وقدماء، كما توفر إمكانية

آخر الستثمارات المحتممة في المغرب، خصوصا بالنسبة لخريجي المدارس الثانوية وخريجي ميـ مجاؿ يتعمؽ األمر ب. الرأسماؿ
بما في ذلؾ ) القرويةالشباب في المناطؽ ة عمى و عبلالمناطؽ الحضرية، ب النظاميالعامميف الذكور في القطاع غير و التقني،  التكويف

 "مقاولتيمف شأنيا أف تكمؿ التوجو الحالي لبرنامج "ىذه التدخبلت لعؿ واعدة. و الذيف مشاريع لتطوير األعماؿ ومشاريع الشابات( 
المحروميف األقؿ تعميما، أكثر عمى خريجي المدارس الثانوية والشباب بشكؿ لمخريجيف العاطميف عف العمؿ، مف خبلؿ التركيز  الموجو
 ميؿعف العمؿ(. وباإلضافة إلى ذلؾ، ي )ومعظميـ مف الشباب العاطؿ روح المبادرة ف غالبا ما يتوفروف عمى درجة عالية مفالذي

 في الخدمة العامة أو وظيفة ثابتة في القطاع الخاص.وظائؼ الإلى تفضيؿ  الخريجوف
 

مثؿ ىذه التجارب، توفر . الشباب المقاوليفبرامج  لمرفع مف نجاعةمختمفة  مقارباتالناجحة الضوء عمى  العالميةط التجارب تسم
تشرؾ بشكؿ ، و المقاولةمشروع عمى مدى لممستفيديف مف الشباب  المقاولتيةالميارات  وتأطيرتطوير خدمات عديدة ل( أ: )بالخصوص

)ب(  منذ بدايتيا؛ئلشراؼ عمى المشاريع لمف خبلؿ الغرؼ التجارية، عمى سبيؿ المثاؿ(  يتـ تجنيدىـ) مقاوليف، مباشر، وعند اإلمكاف
يجاد الفرص  ةديدجتعزيز المقاوالت الإلنشاء و  بشكؿ تدريجي والعممية البلزمةتعزيز المعرفة التجريبية لالشباب  المقاوليفتوجيو ودعـ  وا 

الشباب في سعييـ  المقاوليف( مرافقة دو)كمقاوليف؛ المستفيديف  لدى)ج( تعزيز الثقة بالنفس  القائمة؛العممية الختراؽ سبلسؿ القيمة 
 تأىيؿية والنتائج اإليجابية لبرنامج الرئيس السماتأدناه  6.4اإلطار يعرض و . 116أنشطتيـلمحصوؿ عمى الخدمات المالية لدعـ 

                                                           
116

 ، "اُجشآظ اُ٘شطخ ُغٞم ػَٔ اُشجبة".٤ًٗٞ2101ٜ٘بّ/ عبٗش٤ض ث٣ٞشرب ٝك٣ٞش٢ِٓ،   

 E2C(، مرسٌلٌا مجموعات فً دورة تكوٌنٌة، المصدر E2Cمدرسة الفرصة الثانٌة )

http://www.e2c-marseille.net/
http://www.e2c-marseille.net/
http://www.e2c-marseille.net/
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في العالمية الفضمى الممارسات  عف النماذجأفضؿ  ىذا البرنامج كأحدعتبر إذ ي في بيرو، المشاريع الصغرى المقاوليف ذوي الشباب
 مجاؿ المقاوالت الشبابية.

 برنامج تأىيؿ الشباب المقاوليف ذوي المقاوالت المتناىية الاغر في بيرو 6.4اإلطار 
ذوي الشباب  المقاوليفتأىيؿ " )المجموعة المتكاممة لمتنمية( برنامج Colectivo Integral de Desarrolloتدعى "منظمة غير حكومية في بيرو تنفذ 

 1999نامج في عاـ البر  (. وقد انطمؽ ىذاPrograma de Calificación Jóvenes Creadores de Microempresasالمقاوالت المتناىية الصغر )
دخؿ ونوعية لى تحسيف البرنامج إ يدؼويالمتدنية.  الكفاءاتذوي  لدى الشباب العامميفميارات تنظيـ المشاريع مجاؿ في المسجؿ كبير النقص ال كمبادرة لتدارؾ

 مف الشباب المحروميف وتتشكؿ الفئة المستيدفة. مقاوالت مربحةلوضع خطط عمؿ وخمؽ  والتكويف البلزميفلمستفيديف مف خبلؿ توفير المساعدة حياة ا
 يفوالمقيم ،أقؿ مف سنة(منذ ) مييكؿغير  يرصغ نشاط اقتصاديأو مقاولتية و/لدييـ ميارات تتوفر الذيف و  سنة، 25و 15بيف البالغيف مف العمر ما اقتصاديا 

 المستيدفة. البمدياتفي 
وبالفعؿ، يستفيد الخدمات.  ة مفمختمفأشكاال قدـ البرنامج يمف جية أخرى، 
إعداد خطط وتكويف بغية  تأطير، مف اإلعدادخبلؿ مرحمة الشباب المعنيوف، 

تعرض االختيار، عممية بعد و . يا عمى لجنة االختيارميتقديتـ العمؿ التي س
المستفيديف مف المؤىميف أو تدريب عمى الشباب والخدمات التأطير والتكويف 

 .ىالقروض الصغر  ف بإمكانيـ كذلؾ الولوج إلىالبرنامج الذي
أف البيانات المتاحة  غير. الميتميفمسابقة لمشباب  باإلعبلف عفتنفيذ بال المكمفة وكالةقائما إلى يومنا ىذا: في كؿ عاـ، تقـو الىذا البرنامج ال يزاؿ وما يزاؿ 

جميع أنحاء  مفخبلؿ ىذه السنوات، شباب  ،استفادوقد (. .أ4ب.)انظر الجدوؿ  2001-1999البرنامج:  عمؿف م الثبلث األولى سنواتالال تغطي سوى 
لـ تقييـ )لتجنب تشتت العينة(، بال مرتبطةالببلد مف البرنامج، ولكف ألسباب 

المستفيدوف الذيف يعيشوف في المناطؽ الحضرية سوى دراسة يدرج في ال
الثبلث  سنواتالالبرنامج النتائج التالية خبلؿ  قؽحفي ىذا اإلطار، و الكبرى. 
 مف تنفيذه. األولى

 :تأثيرال
عيا بعد يجمتتـ  ةعمى بيانات شبو تجريبي ات ألثر البرنامج، بناءر يتقدتشير 

 توفرفي احتماؿ  %7,8 بنسبة إلى زيادة ،2001 عاـأربعة أشير مف نياية 
 الدخؿفي متوسط  %8 بنسبة وزيادة عمى مقاوالت مربحةف المستفيدي

 . وكاف%40بنسبة  وارتفاعا في الدخؿ لمدة تتجاوز السنةالشركة  اشتغاؿاحتماؿ  في %40 بحواليتوضح ىذه التقديرات زيادة . فضبل عف ذلؾ، 117لدييـ
غير يف ميتمالشاىدة )التي تتألؼ مف أقراف  أكثر مف المجموعةمف العماؿ  %17,3أثر جانبي ميـ في خمؽ فرص عمؿ، إذ يشغؿ المستفيدوف  ليذا البرنامج

 (.موظفيف
 تقييـ ومتابعةإجراء حاجة إلى لكف ثمة صافية إيجابية.  نتائج يحقؽالبرنامج  يبدو أف، تسفر عف تقديرات نجاعة الكمفةالتقييـ لـ عمميات عمى الرغـ مف أف 
في  استنساخ البرنامج إال أف(. عمى األقؿرصد المقاوالت التي تعمؿ منذ سنتيف  مف خبلؿ ،مثبلأطوؿ ) عمى مدةنجاح البرنامج مف ؽ بشكؿ أعمؽ لمتحق

الكافية لتوفير أنواع وتواتر الخدمات الشخصية التي سبؽ  اتقد ال تممؾ القدر  هتنفيذب نظرا ألف الوكالة المكمفة، يضعؼ مف فعاليتوقد  وتوسيعو أخرى بمديات
 اأمر  -وأنواع وتواتر الخدمات المعرفة الموارد البشرية، و  مف حيث -سسات المعنية و/أو المؤ تنفيذ الوكالة وبالتالي، تعتبر القدرة المؤسسية لتقديميا لمشباب. 

 .نجاح البرنامج تبشكؿ كبير احتماال مف شأنو أف يقمصخدمات جودة ىذه الانخفاض وتيرة و ا ألف ضروري
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 الكاريبي: تقرير إقميمي عف جرد عمالة الشباب"، البنؾ الدولي، واشنطف العاصمة.، "تدخبلت دعـ الشباب العامميف في أمريكا البلتينية وجزر 2007المصدر: أو. س. بويرتو، 

لية تأثيرا ميما عمى مستوى وفي الختاـ، يمكف أف يحقؽ تكويف الشباب المقاوليف وولوج فئات أوسع مف الشباب إلى الخدمات الما
 وتعزيزىا بتدخالت محددة في المستقبؿ القريب.خمؽ فرص العمؿ واإلدماج االجتماعي في المغرب وبالتالي يتعيف دعميا 

 

 انبزايح انبذيهت يٍ أخم انىساطت في انؼًم وخهك فزص انشغم)ج( 

مقطاع الخاص أف تسيؿ ربط الباحثيف عف عمؿ بالمشغميف بشكؿ ناجع مف حيث ل التابعةاإللكترونية يمكف لوساطة التوظيؼ 
ال . 118مكاتب التوظيؼ التي تفرض عمى الباحثيف عف عمؿ الحضور شخايا الكمفة وأف تاؿ إلى عدد أكبر مف الشباب أكثر مف

األدوات التي تربط الباحثيف عف  بؿ ثمة كذلؾ نقص في، فحسب انعداـ فرص العمؿ عمىمشكمة سوؽ العمؿ في المغرب تقتصر 
مكاتب مسجموف لدى التقرير  ألغراض ىذا أنجزالمسح الذي إطار مف الشباب الذيف تمت مقابمتيـ في  %1. فقط بالمشغميفعمؿ 

في  أقارب مساعدتيـمف أصدقاء و  طمبوا( %58) الشباب غالبيةبالمغرب، في حيف أف  الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيؿ والكفاءات
مف المغرب  سيستفيدوالتجنيد، التوظيؼ  مف حيث إمكانيات المتوفرة الوساطة نظرا لمحدودية نطاؽ خدماتو العثور عمى وظيفة. 

الشباب  مف الذي يسمح لمباحثيف عف عمؿ -( JobMatch) التابع لػ"جوبماتش" (SoukTel"سوقتؿ" ) مف قبيؿ نقالة حموؿاعتماد 
خاصة. المف بيف خيارات أخرى لموساطة  -والمقارنة بيف عروض العمؿ ذات الصمة  النقالةاتؼ و الذاتية مف خبلؿ الي تيـتقديـ سير ب

ف كاف ، "سوقتؿ"ييـ أثر تقل تتوفر أي دراسة اللكف،   ىـاألدرس ولعؿ الخيارا جذابا. يجعميا  ةالمالي يتيااستقبللىذه الخدمة و  نمووا 
البحث عف إمكانيات  النظامي مفالقطاع غير  إقصاءينبغي  و الأن يتمخص فيمف ىذا النوع مف البرامج  الذي يمكف استخبلصو

 .119مف شأنو أف يقمؿ كثيرا مف عدد اإلعبلنات عف الوظائؼ ، ألف ذلؾالوظائؼ مطابقةوعممية فرص العمؿ 
 

مف جية أخرى، تشكؿ تكنولوجيا المعمومات واالتااؿ مثاال عمى البرامج التي ينبغي دعميا ألنيا توفر فراا لمتعمـ بشكؿ أقؿ 
سوؽ في الرسمي المطموب  العمؿ مف خبلؿ خفض مستوى التعميـ عمى توسيع مجاؿ تساعد تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ. رسمية

ر عمى الميارات الفنية بشكؿ أكبركز ىذا القطاع ي، ية ىاميفمالتخصيص وقت ومبالغ مشيادات الجامعية التي تتطمب لالعمؿ. خبلفا 
صبلح اإلتركيب و ال)عمى سبيؿ المثاؿ،  المعتمد والمتوج بنيؿ شيادةالميني  التكويفمف خبلؿ  ياالتطبيقية التي يمكف لمشباب اكتساب

الحدود  يمغيالتي تحوؿ دوف دخوؿ سوؽ العمؿ. كما  المعيقاتمف  نولوجيا المعمومات واالتصاؿاستخداـ تكيقمص أخيرا، و والصيانة(. 
بفضؿ أعمى مستوى  مف وظائؼإمكانية تقديـ طمبات عمى  ويتيح لمشبابسمسمة القيمة  يضفي طابع المرونة عمىالجغرافية، مما 

 مف حيث الميارات التكنولوجية المحددة.يـ متوفرة لديالميزة ال
 

فضال عف ذلؾ، تشكؿ تكنولوجيا المعمومات واالتااؿ اناعة ذات نمو قوي تركز عمى التكنولوجيا التي تستوعب نسبة ميمة مف 
مشاركة ييؿ الوالولوج عمى تسسيمة االستخداـ  يساعد تطوير برمجيات. اليد العاممة مف الشباب، وخااة في مجاؿ اليواتؼ النقالة
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 ٝاش٘طٖ اُؼبطٔخ.
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يمكف كما . 120(crowd-sourcing) وحشد المصادر( micro-tasking)الدقيقة  تقنيات المياـ في القوى العاممة باستخداـ
مف خبلؿ  اليد العاممةفي  أف تساعد النساء الشابات عمى الرفع مف مشاركتيف، عمى سبيؿ المثاؿ، عمومات واالتصاؿتكنولوجيا المل

تكنولوجيا المعمومات تتيح وعبلوة عمى ذلؾ، مرنة. االستفادة مف ساعات عمؿ و  مف البيتلعمؿ مف اتمكنيف وظائؼ عف بعد 
كما برىنت ذلؾ ، و لمقاوليف ورجاؿ أعماؿ يحظوف بشيرة عالميةكما تدؿ عمى ذلؾ أمثمة  إمكانيات ىائمة لممقاوليف الشباب، واالتصاؿ

، اليندمف  (Vishal Gondal) ونداؿفيشاؿ غ ، مف قبيؿألسواؽ الناشئةأعماؿ في اقصص نجاح، في اآلونة األخيرة، عف رجاؿ 
 في سف الثالثة والعشريف بعدما تخمى عف متابعة دراستو الجامعية.، (Indiagames) "إنديا كيمز" الذي أسس شركة

 
 الشباب لدى المواطنة روح تعزيز 3.4
 
 الشباب يديرىا التي والمبادرات المنظمات ودعـ القدرات بناء )أ(

يمكف لممنظمات التي يقودىا الشباب، عندما تكوف منظمة بشكؿ احيح، ومنسقة ومستدامة، أف تشكؿ ركيزة أخرى لممشاركة 
في  يكوف ضروريا،قد . الفعالة لمشباب، حيث يمكنيا أف توفر خدمات مجتمعية لمشباب وتمثميـ لمدفاع عف حقوقيـ في آف واحد

أكثر موارد بشرية ومالية والتي مف شأنيا أف تستفيد مف ىذا السياؽ، دعـ شبكة واسعة مف المنظمات التي يقودىا الشباب في المغرب، 
كجزء مف خطة أوسع  يةلمنظمات الشبابادعـ أف يندرج ينبغي لذلؾ، ستيداؼ. تعزيز قدراتيا في مجاؿ االو  لتسييرىادعـ مف ، و مواءمة

منظمات فالإعادة تنظيـ مراكز الشباب والمراكز النسائية، ومجموعة متنوعة مف المبادرات األخرى لتشغيؿ الشباب. لبلستثمار بغية 
أو البمدي و/عمى أىمية تطوير وتعزيز منظمات الشباب عمى المستوى  تركزوطنية مثؿ التعاوف الوطني، عمى سبيؿ المثاؿ، ال

مكانية الولوج إجودة حوؿ المحمييف  المنتخبيفلمحمي إلقامة حوار مستمر مع المستوى ا شراؾ لمشبابلى الخدمات المخصصة وا  ، وا 
 .عمى الصعيد المحميلمشباب  الموجية الشباب في رصد ميزانيات

 
. في معظـ وتنفيذ السياسة الوطنية لمشباب مف خالؿ قنوات مؤسساتية مناسبة وضعأخيرا، ينبغي تعزيز مشاركة الشباب في و 

شركاء عمى قدـ المساواة مع الحكومات في تنفيذ كفاعميف و الشباب والييئات الممثمة ليـ يعترؼ بالبمداف األوروبية، عمى سبيؿ المثاؿ، 
المنظمات الشبابية الشباب والمنظمات ويشمؿ تطوير ودعـ  نظاـ "اإلدارة المشتركة".بيعرؼ ما السياسات الوطنية لمشباب، وىو 

سماع صوت ىذه المنظمات القنوات الرئيسية لمتعبير عف الرأي و وتمثؿ الطبلبية، ومجالس الشباب عمى المستوييف الوطني والمحمي.  ا 
مف شأنو منظمات التي تمثؿ الشباب إنشاء مثؿ ىذه الوفي المغرب، لعؿ ة. يمأساسية مختمفة مف السياسة العمو قضايا الشباب بشأف 
أو انعي القرار عمى الصعيد الوطني و/تنسيؽ الخدمات المقدمة لمشباب وغيرىا مف البرامج ذات الصمة بالشباب بيف صتسييؿ تفاعؿ و 

 لدىباب والرياضة لمنتدى األوروبي لمشباب ومديرية الشيمكف أف تدعـ مف قبؿ اعممية األقاليـ، وىي في البمديات أو  المعنية السمطات
أداء  توطيدالمؤسسات مف أجؿ  تدابير تعزيزكمؿ التي يقودىا الشباب مف شأنو أف ت جامعة الدوؿ العربية. ىذه المؤسسات الجديدة

 ا فيالذيف جاء ذكرىموالتوثيؽ لمشباب،  لئلعبلـوالمركز الوطني  أطر وزارة الشباب لتكويفالمعيد الممكي  مف قبيؿة يممو الع الييئات
 .الثالثالفصؿ 
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يمكف اعتبار تنظيـ عمالة الشباب والسياسات الشبابية في فنمندا، مف بيف بمداف االتحاد األوروبي، كأفضؿ الممارسات التي تمبي 
ة الشباب، لاعمإلى السمطات المحمية مف أجؿ الحكومة الفنمندية األمواؿ تحوؿ . 121احتياجات الشباب وتقمص إقااءىـ االجتماعي

في مجاؿ الشباب، لمشباب، والبحوث  ومرافؽ وفر منحا لبناء منشآتالوطنية لمشباب. كما تمراكز المنحا لمنظمات الشباب و قدـ وت
 50ما يعادؿ  2006لمشباب في عاـ  ةلالعمالمخصص اإلنفاؽ الحكومي السنوي  حجـ بمغوقد والتعاوف الدولي مف أجؿ الشباب. 

وبمغت القروض التي منحتيا البمديات، خبلؿ نفس السنة لتشغيؿ الشباب حوالي ية الوطنية. مف الميزان %1حوالي  مميوف دوالر، أي
مع  التعاوفعمؿ الشباب عمى ميزانيات البمديات. مف جية أخرى، يركز مجموع % مف 1 ستة أعشار مميوف دوالر، أي 190

شبة تقدـ خدمات مثؿ تمكيف الشباب، والمواطنة، واألنشطة مف أجؿ تنسيؽ األنشطة في مراكز الشباب التي  المؤسسات التعميمية
في بمد  الدروس لمشبابمف يـو  160.000، ما يقرب مف 2005عاـ  ،الشباب في فنمندا مراكزعبلوة عمى ذلؾ، قدمت . المدرسية
وينبغي التأكيد عمى  .سنة 29و 15 %، مف العمر ما بيف18 منيا، أيمميوف يبمغ نسمة،  مميوف 485ال يتجاوز عدد سكانو  كانت

اليدر معدالت أنيا تتوفر عمى أحد أدنى و  2003 عاـ في (PISA) أف فنمندا كانت األكثر نجاحا في التقييـ الدولي لمنظـ التعميمية
 .الشباب قوي وسياسات بيف نظاـ تربوي الممتاز، مما يدؿ عمى التكامؿ في االتحاد األوروبي( %8,3مبكر )ال المدرسي

 لمشباب الطوعية البرامج )ب(
فراا أماـ جيؿ  ألنيا توفر، المغرب فيستثمارات المستقبمية يواى بو مف أجؿ اال لمشباب حقال آخر الطوعية تشكؿ البرامج

وحماية محو األمية، المساعدة في ، )عمى سبيؿ المثاؿ تنمية المجتمع المحمي واالنخراط في الكتساب ميارات جديدة الشباب
الحصوؿ عمى  مشباب العاطميف عف العمؿل يمكف .سنة واحدة تاؿ إلى، وما إلى ذلؾ.( عمى مدى فترة قد البنية التحتيةو البيئة، 
الشباَب عمى أف مخدمة ل لمشاركة في برامجوتساعد اضمف مشاركتيـ. يمدخؿ و تكميبل لليـ  المنجز يؤمف العمؿ عف نقدي تعويض
 في مجاالت مثؿ لتمبية احتياجات المجتمع مف خبلؿ العمؿ التطوعي بناء الثقة بالنفس كما تساىـ في مواطنيف فاعميف يصبحوا

 أف (Americore) لبرنامج أمريكي لمخدمة العمومية "أميريكور" شبو تجريبية تقييـ وأظير، والدروس الخصوصية. ةيمالصحة العمو 
 يـ مف العمؿ كانتقفامو  وأف ،ع المدني بعدما استفادوا مف البرنامجوانخراطا في المجتم أكثر التزاما واكان البرنامجىذا المشاركيف في 
 Service) "كندا بابش خدمة" عتبرت ومع ذلؾ،. شاىدةمجموعة  مقارنة مع التعميـ في مستوى ميمة أي زيادةدوف لكف ، أكثر إيجابية

Jeunesse Canada )مف  لممستفيديف التكويف التكميمي وعمىمف جية انتياء البرنامج  التشغيؿ بعدعمى  آثار ايجابية كتجربة ذات
 .122جية أخرى

 

 

 خدمة شباب كندا 7.4 اإلطار
 

 15 يف البالغيف مف العمر ما بيفمدرسغير الممشباب العاطميف عف العمؿ والشباب ل خدمة ترمي إلى تقديـ فرصة( ىي SJCخدمة شباب كندا )
ىذه المشاريع منظمات غير حكومية  وتدير. مناسبة وظيفيةخبرة  بغية اكتسابأشير  9إلى  6عادة مف  يدوـممشاركة في مشروع ل، سنة 30و

 المكمفةىذه المنظمات وتساعد  وزارة الكندية لمموارد البشرية وتنمية الميارات.مف قبؿ العمييا  مصادؽ مطورة مقترحات تتوفر عمىغير ربحية 
. يةمجتمعات خدم قديـالمدرسة، وت صفوؼ إلى سوؽ العمؿ، والعودة إلى بنجاح االنتقاؿو المينية،  اراتيـمس تنفيذ الشباب عمى تخطيط خياراتبال
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يمكف لمشباب الحصوؿ عمى و االختبلفات اإلقميمية والمحمية.  خدمة شباب كندا بشكؿ مرف بغية مراعاةصممت بنود وشروط  ومف جية أخرى،
 .دوالر كندي لكؿ مشارؾ 10.000جمالي اإلتعويض ال عمى أال يتجاوز االثنيف مع بعض، أو المثابرة أسبوعية أو منحة مساعدات مالية

 
استجابة لمشاكؿ خطيرة في سوؽ عمؿ الشباب. وقد أظيرت البيانات الرسمية لمبحث االستقصائي الشيري حوؿ القوة خدمة شباب كندا تـ إحداث 

التراجع الذي عرفتو كندا في مطمع تسعينيات القرف الماضي مف حيث عمالة البالغيف. العاممة في كندا أف عمالة لمشباب ما تزاؿ تعاني مف 
فقط، ونتيجة لذلؾ، تفاقمت الفجوة بيف معدؿ البطالة بيف البالغيف ومعدؿ بطالة الشباب. فمف المرجح أف يجد الشباب اليـو وظائؼ بدواـ جزئي 

 شغؿ في الثمانينيات بدواـ كامؿ.في حيف أف كثيرا مف الشباب كانوا يحصموف عمى مناصب 
 

استجابت بشكؿ جيد الحتياجات المشاركيف مف خبلؿ ما يمي: )أ( وضع خطط  خدمة شباب كندامف ناحية أخرى، أظير تقييـ األثر أف مشاريع 
خطط لممسار الميني في % مف المشاريع؛ )ب( قاـ ثمثا المشاركيف المتعمميف أو الذيف حصموا عمى تكويف بوضع 75مسارات مينية في حوالي 

% مف الشباب الذيف تابعوا البرنامج أعربوا أف المشروع أثر عمييـ إلى حد 30؛ )ج( خدمة شباب كنداإطار مشروع مف اختيارىـ مف بيف مشاريع 
، والتعرؼ عمى الخدمات كبير؛ )د( أشار المشاركوف، غالبا، إلى المنافع الشخصية، بما في ذلؾ تطوير حس العمؿ الجماعي وروح الفريؽ، والثقة

 المجتمعية؛ و)ىػ( أكثر مف نصؼ المشاركيف الذيف يعمموف حاليا اعتبروا وظائفيـ الحالية بمثابة خطوة نحو تحقيؽ ىدؼ مسارىـ الميني.
 

عداد البيانات، الوزارة الكندية لمموارد  1999ػ أغسطس/غشت  خدمة شباب كندا، "تقرير تقييـ حصيمة 1999المصدر: الوزارة الكندية لمموارد البشرية وتنمية الميارات،  "، قسـ التقييـ وا 
 (.2011أبريؿ  8،)تـ اإلطبلع عمى الموقع في   page01.shtml-http://www.hrsdc.gc.ca/eng/cs/sp/hrsdc/edd/reports/1999/000414البشرية، أوتاوا، 

 

 

وعي الشباب في المغرب فرصة واضحة لوضع رؤية مبتكرة وطموحة: إعداد "عقد تزايد يقدـ الوضع االجتماعي الذي يتغير بسرعة و 
بناءة يكوف ، عقد يستجيب لقدراتيـ وحماسيـ مف أجؿ مشاركة ومة وىذه الفئة المتنامية والواعية مف المجتمعاجتماعي" جديد بيف الحك

، مع تحديد التدخبلت لممضي قدما بمثابة نقطة انطبلؽ لمرحمة جديدة مف التنمية. ينبغي التخطيط بعناية لمسبيؿ الذي سيتـ إتباعو
عتيا، ولبلحتياجات الحقيقية لمجموعة الشباب التي تختمؼ، كما رأينا ذلؾ، اجتماعيا، اليادفة المراعية لوضعية ديناميكية بطبي

البناء مع الشباب، وعمى إمكانيات إقامة  ي. كما ينبغي أف يكوف العقد االجتماعي الجديد قائما عمى الحوار التشاور تربويااقتصاديا، و 
خاص والمجتمع المدني. ويمثؿ ىذا التقرير مساىمة في تطوير استجابة شراكات مؤسساتية جديدة بيف الحكومة والمجتمع والقطاع ال

، بغية تحقيؽ إدماجيـ عمى رجاال ونساءوتمبي احتياجات الشباب المغربي،  األدلةواستراتيجية مف ىذا القبيؿ تستند إلى  تشاورية
ولعؿ  وكي تكوف االستثمارات المستقبمية في مجاؿ الشباب مستيدفة بأكبر قدر ممكف مف النجاعة. الصعيديف االقتصادي والمؤسساتي

 أكثر مبلءمة لتحويؿ اإلمكانات اليائمة التي يزخر بيا الشباب في المغرب إلى عوامؿ ورافعات لتنمية البمد والمجتمع الحالية الظرفية
 عمى المدى الطويؿ. بأسره
 

. وقد تـ اقتراح بالمغرب لمستقبؿ الشباب جمية وقابمة لمتنفيذتطوير رؤية ل فرصة واضحةذه الدروس واألفكار ىتوفر مف جية أخرى، 
؛ وثانيا، استخداـ التعميـ غير النظامي لتزويد ع القرارمشاركة الشباب في صنتعزيز ثبلثة مبادئ لتطوير ىذه االستراتيجية: أوال، 

وحميمية لمشباب حيث العمالة أو المشاركة في المجتمع المدني؛ وثالثا، توفير خدمات متكاممة الشباب بالميارات ذات الصمة سواء مف 
 .مف أجؿ تنمية سوسيو اقتصادية فعالة التي يحتاجوف إلييا تمكينيـ مف الولوج إلى تشكيمة واسعة مف الخدماتبغية 

فضبل عف ذلؾ، يمكف استخداـ ىذه المبادئ كأساس إلعداد التدخبلت الرامية إلى خمؽ فرص العمؿ وتعزيز روح المبادرة وتشجيع عالـ 
المقاوالت مف جية، والبنية التحتية لمشاركة الشباب وتقديـ الخدمات الموجية ليـ، مف جية أخرى. وتشمؿ العناصر الواعدة مف حيث 

سابقا، مقاربة "التكويف الممتاز" لبناء القدرات، وبرامج المقاوالت، وبرامج الوساطة وخمؽ فرص العمؿ. وتتمثؿ العمالة، كما رأينا 

http://www.hrsdc.gc.ca/eng/cs/sp/hrsdc/edd/reports/1999-000414/page01.shtml
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التدخبلت الرئيسية لتعزيز المشاركة والمواطنة في تعزيز ودعـ قدرات المنظمات والمبادرات التي يقودىا الشباب والبرامج والخدمات 
دـ التجارب العالمية المستعرضة في ىذا الفصؿ، بما في ذلؾ تجارب في عدد مف الدوؿ الطوعية لمشباب. ومف جية أخرى، تق

األوروبية، سمسمة مف الممارسات الفضمى المجربة، التي ال ندعو إلى مبلءمتيا مع البيئة المغربية دوف نقد مسبؽ، بؿ ندعو إلى 
الشباب وفاعميف آخريف استخداميا إليجاد و الحكومة ف لشراكة بيف اعتبارىا بمثابة رزمة مف األدوات ومخزوف مف المعرفة والتجارب يمك

 حموؿ لتحدياتيـ الخاصة.
 

عالمية أيضا أف االستثمارات الرشيدة في الشباب تكوف في نياية المطاؼ موفقة، حيث تفتح ممرات آمنة لمشباب كي وتبيف التجربة ال
في  القبيؿيتمكنوا مف االنتقاؿ بنجاح إلى سوؽ العمؿ والمواطنة الفعمية. لذلؾ، ثمة حاجة ممحة لوضع خطة متكاممة الستثمار مف ىذا 

 وراء حرماف الشباب وإلشراؾ الشباب كشركاء في التنمية.المغرب لمعالجة األسباب الكامنة 
 



 الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 قطاع التنمية المستدامة


