
نتائج االستشارة التي أطلقها المجلس االقتصادي 
واالجتماعي والبيئي حول موضوع البرامج العمومية 

هة إلى الشباب  الموجَّ

إطــار إعــداد المجلــس االقتصــادي االجتماعــي والبيئــي لرْأيــه، بنــاء علــى طلــب مــن مجلــس المستشــارين، حــول البرامــج في 
 ،2022 يوليــوز  يونيــو و22   29 بيــن  المجلــس،  2021-2016، أطلــق  الفتــرة  هــة للشــباب خــال  الموجَّ العموميــة 
استشــارًة مواِطنــًة علــى المنصــة الرقميــة “ُأشــاِرُك” )ouchariko.ma( الســتطاع آراء المواطنــات والمواطنيــن حــول هــذا 
الموضــوع. وتعكــس نتائــج هــذه االستشــارة تمثــات المشــاركات والمشــاركين حــول البرامــج العموميــة المخصصــة للشــباب، ال 
ســيما فــي مــا يتعلــق بمجــاالت التكويــن والتشــغيل والمبــادرة المقاوالتيــة واإلدمــاج االجتماعــي. وقــد بلــغ مجمــوع التفاعــات 

مــع الموضــوع 27881  منهــا 432 إجابــة علــى االســتبيان الخــاص بهــذه االستشــارة.

71%71%
صّرحوا عدم صّرحوا عدم 
استفادتهم استفادتهم 

من أحد البرامج من أحد البرامج 
هة للشباب هة للشبابالموجَّ الموجَّ

49%49%
يصفون البرامج يصفون البرامج 

الموجهة للشباب الموجهة للشباب 
بأنها غير فعالةبأنها غير فعالة

81%81%
يرون أن القضايا يرون أن القضايا 

المتعلقة بتكوين المتعلقة بتكوين 
الشباب يجب أن الشباب يجب أن 
تتصّدر أولويات تتصّدر أولويات 

البرامج العمومية البرامج العمومية 
الموجهة للشبابالموجهة للشباب

70%70%
يعتبرون من يعتبرون من 

الضروري إشراِك الضروري إشراِك 
الشباب في الشباب في 
إعداد هذه إعداد هذه 

هة  هة البرامج الموجَّ البرامج الموجَّ
لهملهم



71%
تعرفوا على برنامج “انطالقة” 

مــن جهــة، تســلط نتائــج االستشــارة الضــوء علــى المجهــود 
التواصلــي والتحسيســي الــذي يتعيــن أن يواكــب تنزيل البرامج 
العموميــة الموجهــة للشــباب. ففــي هــذا الصــدد، تبيــن أن 
برنامــج “انطاقــة” هــو أكثــر البرامــج الــذي يعرفــه الشــباب 
للمبــادرة  الثالثــة  بالمرحلــة  متبوعــا  المائــة(،  فــي   71.52(
الوطنيــة للتنميــة البشــرية )43.28 فــي المائــة(، أمــا برامــج 
إدمــاج الشــباب فــي ســوق الشــغل  المتمثلــة في”إدمــاج” 
و”تحفيــز و”تأهيــل” فيبــدو أنهــا غيــر معروفــة بالقــدر الكافــي 
لــدى المشــاركين/ات )مــا بيــن 15.97 فــي المائــة و25.69 
مــن  المائــة  فــي   20 أكــد  أخــرى،  جهــة  مــن  المائــة(.  فــي 
المشــاركين/ات معرفتهــم ببرامــج أخــرى مــن قبيــل “فرصــة” 

و”أوراش”.

71%
صّرحــوا عــدم اســتفادتهم مــن أحــد 

للشــباب هــة  الموجَّ البرامــج 
التواصــل  جهــود  ِكفايــة  عــدم  االستشــارة  نتائــج  وتؤكــد 
العموميــة  البرامــج  ونتائــج  عــروض  حــول  والتحســيس 
أربــاع  ثــاث  مــن  أكثــر  صــرح  بحيــث  للشــباب،  هــة  الموجَّ
المشــاركين/ات أن معلوماتهــم حــول هــذه البرامــج قليلــة أو 
منعدمــة، فــي حيــن أفــاد حوالــي 4 فــي المائــة فقــط بأنهــم 
تلقــوا معلومــات وافيــٍة عنهــا. كمــا صــرح 71.57 فــي المائــة 
مــن المشــاركين/ات أنهــم لــم يســبق لهــم االســتفادة مــن 

للشــباب. هــة  الموجَّ البرامــج  أحــد 

49%
 يصفون هذه البرامج بأنها غير 

فعالة 
ونتيجــة هــذا الخصــاص فــي مجــال التواصــل، فقــد جــاءت 
فعاليــة  مــدى  بشــأن  والمشــاركين   المشــاركات  تمثــات 
ُقراَبــَة  وصــف  بحيــث  متباينــا،  للشــباب  العموميــة  البرامــج 
نصــف المشــاركين/ات هــذه البرامــج )49.11 فــي المائــة( 
بأنهــا غيــر فعالــة، بينمــا اعتبرهــا 44.05 فــي المائــة منهــم 
فعالــًة إلــى َحــدٍّ مــا، فــي حيــن يعتبــر 6.84 فــي المائــة مــن 

فعالــة. أنهــا  المشــاركين/ات 

75%
من المشاركين/ات تتراوح أعمارهم)ن( بين 20 و39 سنة 

ويبــرز العــدد المرتفــع نســبيا للمشــاركين/ات الذيــن تفــوق أعمارهــم 20 ســنة مــن إجمالــي المشــاركين/ات فــي االستشــارة 
)40.14 فــي المائــة ينتمــون للفئــة العمريــة 29-20 ســنة و35.21 فــي المائــة للفئــة العمريــة 39-30 ســنة(، األهميــة التــي 
توليهــا هاتــان الفئتــان للقضايــا التــي طرحتهــا االستشــارة، علــى اعتبــار أنهمــا توجــدان فــي صلــب الشــريحة االجتماعيــة المعنيــة 

بالبرامــج العموميــة الموجهــة للشــباب .

ــن  ــة الشــباب، فقــد كان مــن الطبيعــي أن تتباي ــه يحــدد بشــكل واضــح ودقيــق مرحل ــاب تعريــف موحــد ومتفــق علي ونظــرا لغي
ــل ِســنَّ الشــباب. فــإذا كانــت األغلبيــة مــن المشــاركين/ات )52 فــي  تصــورات المشــاركين/ات بشــأن الفئــة العمريــة التــي ُتمثِّ
المائــة( تحددهــا فــي الســن المتراوحــة بيــن 15 و34 ســنة، فــإن 18.11 فــي المائــة تجعلهــا بيــن 15 و29 ســنة، فــي حيــن يــرى 

22.31 فــي المائــة أنهــا يمكــن أن تمتــد حتــى ســن 40 ســنة.



81%
يــرون أن القضايــا المتعلقــة بتكويــن 
أولويــات  تتصــّدر  أن  يجــب  الشــباب 
البرامــج العمومية الموجهة للشــباب

ينبغــي  بأنــه  االســتطاع  فــي  المشــاركون/ات  أفــاد  وقــد 
 80.78( الشــباب  بتكويــن  المتعلقــة  القضايــا  َر  َتَتَصــدَّ أن 
فــي المائــة( وإدماِجهــم فــي ســوق الشــغل )76.62 فــي 
المائــة( أولويــات البرامــج العموميــة الموجــه للشــباب. كمــا 
والترفيــه  والرياضــة  المائــة(  فــي   50( الثقافــة  أن مواضيــُع 
)48.37 فــي المائــة( والصحــة )45.37 فــي المائــة(، يتعيــن أن 
تحتــل أيضــا، حســب المشــاركين/ات، مكانــة هامــة جــدا فــي 
هــذه البرامــج. كمــا أشــار 12.73 فــي المائــة مــن المشــاركين/
ات إلــى قضايــا أخــرى، ينبغــي أن تنكــب عليهــا فــي نظرهــم 
البيئــة،  قبيــل  مــن  للشــباب،  الموجهــة  العموميــة  البرامــج 
البحــث العلمــي، قيــم المواطنــة، التربيــة الماليــة، واالقتصــاد 

والتضامنــي. االجتماعــي 

70%
إشــراِك  الضــروري  مــن  يعتبــرون 
البرامــج  هــذه  إعــداد  فــي  الشــباب 

لهــم هــة  الموجَّ
وبخصــوص مــا َيْلــَزُم مــن تدابيــَر إلنجــاح البرامــج العموميــة 
فــي  المشــاركون/ات  وضــع  فقــد  للشــباب،  المخصصــة 
هــذه  إعــداد  فــي  الشــباب  إشــراِك  ضــرورَة  األّوِل  المقــاِم 
البرامــج )69.90 فــي المائــة(، يليهــا تحســين المنظومــة التــي 
ِتهــا )64.35 فــي المائــة(. كمــا  تنــدرج فيهــا هــذه البرامــج بُرمَّ
شــدد المشــاركون/ات علــى ضــرورة اعتمــاد مقاربــٍة تنبنــي 
فــي   63.42( الشــباب  قضايــا  معالجــة  فــي  الُقــرب  علــى 
المائــة(، مــع مراعــاِة التواصــل علــى نطــاق واســع مع الشــباب 
هــة إليهم  )57.17  ــره البرامــج الموجَّ إلطاِعهــم علــى مــا ُتوفِّ
نتائــج  بخصــوص  معهــم  بانتظــام  والتواصــل  المائــة(،  فــي 
هــذه البرامــج )58.6 فــي المائــة(، إضافــًة إلــى تعزيــز التكامــل 
والتجانــس بيــن هــذه البرامــج )51.15 فــي المائة(،.وضــرورة 
المخصصــة  البرامــج  تقييــم  عمليــة  فــي  الشــباب  إشــراك 
لهــم )57.17 فــي المائــة(. وأخيــرا، اقتــرح 8 فــي المائــة مــن 
المشــاركين/ات فــي االســتبيان عــددا مــن التدابيــر األخــرى 
لضمــان حســن تنزيــل البرامــج العموميــة المخصصــة للشــباب، 
نذكــر منهــا الشــفافية فــي التدبيــر، الحكامــة الجيــدة، إشــراك 

المجتمــع المدنــي، والتعريــف بالتجــارب الناجحــة.



موجز النتائج


