
 

 

 

 

  مساهمة

 جمعية شباب القرن الواحد و العشرين

  في بلورة النموذج التنموي الجديد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 و الواحد القرن شباب حوارات العشرين و الواحد القرن شباب جمعية نظمت

 تنموي نمودج أي الجهوية و اشباب شعار تحت المملكة جهات بجميع العشرين

.يونيو شهر الى مارس  2020 شهر من للغد  

 يومي ماسة سوس بجهة العشرين و الواحد القرن شباب حوارات انطلقت قد و

 بحضور,  ألكادير الدولية بالجامعة المنصرم مارس شهر من السابع و السادس

.المدني المجتمع فعاليات و اقتصاديين و سياسيين مسؤولين  

  إتمام من نتمكن لم لمستجدا ناروكو وسفير جائحة ترإ على و ألسفا مع

 نظمت الجمعية لكن.لمملكةا تجها بجميع 21 نلقرا بشبا اراتحو

 مع إلجتماعيا صلالتوا قعامو على تإلجتماعاا و تإلتصاالا من مجموعة

 لجهويةا دور و لجديدا يلتنموا ذجلنموا لحو عشر يالثنا تلجهاا بشبا

.نادبال تنمية في لمتقدمةا  

 و إلجتماعيا و ديإلقتصاا الشق لحو رألفكاوا تحااإلقترا معظم رتتمحو

الجديد يلتنموا ذجلنموا صلب نإلنساا جعل و ،لسياسيا  

 نلقرا بشبا جمعية ،21 نلقرا بشبا اراتحو تخالصا و نتائج لخال من

 لغدا بلمغرا جديد يتنموذجنمو رةلبلو ساسيةأ ورمحا بعأر حتقتر 21

 كةرلمشاا و دارةإلا حصالإ ،لتكوينوا لتربيةا ،لمتقدمةا لجهويةا هيو

لمتقدمةا لجهويةا -.بللشبا لسياسيةا  

 

 

 

 



 

 الجهوية المتقدمة

 

جتماعية الواية دقتصاالاللتنمية مدخال أساسيا لمتقدمة الجهوية اتعتبر 

 فلهدا اهذ لتحقيق و .لمجاليةا ارقلفوا من التخفيف آليات من اليةو للمملكة

:يلي ما حنقتر  

 من نتتكو لتيا للجنا بتعويض لكذ و لجهةا مجلس إدارة هيكلة دةعاإ    

 رختياوا ،منتخبين ليسو متخصصة طرأ سهاأيتر مديرياتبال ستشارينلما

. لتعاقدا منظا عبر ألطرا دهه  

.بالجهة صلالتووا لتنسيقا مديرية اثحدإ  

.لجهةا  إدارة قمنةر  

 تدبيرو تسيير في لتكوينا كزامر و لمعاهدوا تلجامعاا خريجي جماإد

قاتهاطا من دةإلستفاا و لجهةا  

 من االستفادة من تمكينهم مع المقاوالت إنشاء على الشباب تشجيع

الجهوي الصعيد على العمومية الصفقات  

 سهاأيتر إلقليما يعرمشا تنفيذ تبشركا تعويضها و إلقليميةا لمجالسا ءلغاإ

.لعاملا لسيدا  

.جهوية ضريبة ارقرإ  

 

 

 

 

 



 

 التعليم و التكوين

 

 ت،لمجاالا جميع في دلبالا لتنميةا سساأ هم لتكوينوا لتعليموا لتربيةا
 الرقي و التطوير يجب لبشريةا لتنميةا من ىمستو علىأ لىإ لللوصوو

 :يلي ما حنقتر و الوطني المستوى على بالتعليم
 

 و العمومية للمدارس بالنسبة سواء حد على لتعليميةا المناهج توحيد
 .   الخصوصية

 . الشغل سوق متطلبات و متوافقة تعليمية مناهج اعتماد على العمل

 

 .حدوا آن في لعملوا سةرالدا من لطلبةا لتمكين  رطاإ خلق

 

 .  الجهوي الصعيد على العلمي البحث دعم و تشجيع

 

 الثانوي و االبتدائي التعليم اساتدة طرف من مقاالت و بحوث تقديم إجبارية
 . الجامعي و

 

 اتلتحفيزا من فعوالر يةدارإلا ألطرا و ةلألساتذ لشتغااال وفظر تحسين
 .يةدلماا

 

 .سيةرالدا يفرلمصاا في رةلميسوا تلعائالا مساهمة

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 دارةإلا حصالإ
 

 يةدإلقتصاا يعرلمشاوا لةولدا سياسة تنزيل سساأ دارةإلا تعتبر
 تلسياساا ههذتطبيقو تنزيل تعرقل دارةإلا حياناأ ىنر أننا الإ إلجتماعيةوا
 يجب لجديدا يلتنموا ذجلنموا مضامين تطبيق و حنجاإ نلضما و ،يعرلمشاوا

 :لمغربيةا لإلدارة ريجذ حصالإ
 
 . والمحسوبية داريإلا لريعا مع لقطعا

 

 .لعموميةا تلمؤسساا و دارةإلا تسيير في كامةلحا 

 

 . دارةإلا قمنةر
 

 . االداريةلمساطرا تسهيل

 

 .للمرتفقين ليهاإ جلولوا تيسير و لمعلومةا توفير

 

 . دارةإلا مركزية ال

 

 .ليةولمسؤا مناصب تقلد في قالستحقاوا ءةلكفاا أمبد ثبيت

 

 .لبشريةا اردلموا تكوينو تأهيل

 

 في دالجتهاا على حثهم و لموظفينا ةلفائد يةدلماا  ضحوا و دلعا منظا خلق
 .طنيناللمو لمقدمةا تلخدماا تطوير



 

 

 

 

 لسياسيةا في بلشباا كةرمشا

 
 لسياسيةا ةلحياا في كةرلمشاا على طنينالموا من كثير وفعز نادبال فتعر

 رةقد معد و لسياسيا لفاعلا ارساتمم لىإ جعرا لكذ و بلشباا خاصةو

  إلى إضافة طنيناللمو لمقدمةا مجهاابر و ماتهاابالتز ءلوفاا على ابألحزا

 . رهتطوو لمجتمعا دينامكية كبامو و طنينالموا تأطير ضعف

 مهتم غير بلشباا أن على   لسياسيينا لفاعلينا  بعض له وجير ما عكسو

 صلالتوا قعامو في بلشباا  تتفاعال نفإ ،لسياسيةا سةرمما و ملعاا نبالشأ

 فطر  من ةلمتخذ ا  يةدالقتصاا و  لسياسيةا  اراتلقرا  لحو  إلجتماعيا

 بلشباا مهتماا على ليلد خير ابألحزا مسؤولي تتصريحا أو لحكومةا

 للتغلب و . ابلألحز لسياسيا ضلعرا على ضيرا غير نهأ لىإ ،بالسياسة

 :يلي ما  حتقتر المعضلة ههذعلى

 

 .عمتجملا روطت عم هريوطت و يسايسلا باطخلا رييغت

 

 . باألحزاب العائلي الريع مع القطع

 

 إمكانياته من االستفادة و الحزب دواليب في الشباب تدرج إلمكانية ملموسة براهين إعطاء
 . مسؤولية و قيادية مناصب تولي في الشابة األطر عرقلة عدم و المعنوية و المادية

 

 .بحرا بحرا بصيغة بلشباا مع لتعاملا

 
 

 

 


