مساهمة
جمعية شباب القرن الواحد و العشرين
في بلورة النموذج التنموي الجديد.

نظمت جمعية شباب القرن الواحد و العشرين حوارات شباب القرن الواحد و
العشرين بجميع جهات المملكة تحت شعار اشباب و الجهوية أي نمودج تنموي
مارس الى شهر يونيو2020 .للغد من شهر
و قد انطلقت حوارات شباب القرن الواحد و العشرين بجهة سوس ماسة يومي
السادس و السابع من شهر مارس المنصرم بالجامعة الدولية ألكادير  ,بحضور
مسؤولين سياسيين و اقتصاديين و فعاليات المجتمع المدني.
مع األسﻒ و ﻋلى إتﺮ جائحة فﻴﺮوس كﻮرونا الﻤﺴﺘﺠﺪ لﻢ نﺘﻤﻜﻦ مﻦ إتمام
حﻮارات شﺒاب القﺮن  21بﺠﻤﻴع جهات الﻤﻤلﻜة.لكن الجمعية نﻈﻤﺖ
مﺠﻤﻮﻋة مﻦ اﻹتﺼاﻻت و اﻹجﺘﻤاﻋات ﻋلى مﻮاقع الﺘﻮاصﻞ اﻹجﺘﻤاﻋي مع
شﺒاب الﺠهات اﻻﺛﻨي عﺸﺮ حﻮل الﻨﻤﻮذج الﺘﻨﻤﻮي الﺠﺪيﺪ و دور الﺠهﻮية
الﻤﺘقﺪمة في تﻨﻤﻴة بﻼدنا.
تﻤﺤﻮرت معﻈﻢ اﻹقﺘﺮاحات واألفﻜار حﻮل الشق اﻹقﺘﺼادي و اﻹجﺘﻤاﻋي و
الﺴﻴاسي ،و جعﻞ اﻹنﺴان صلﺐ الﻨﻤﻮذج الﺘﻨﻤﻮي الجديد
مﻦ ﺧﻼل نﺘاﺋﺞ و ﺧﻼصات حﻮارات شﺒاب القﺮن  ،21جﻤعﻴة شﺒاب القﺮن
 21تقﺘﺮح أربع مﺤاور أساسﻴة لﺒلﻮرة نﻤﻮذجتﻨﻤﻮي جﺪيﺪ الﻤغﺮب الغﺪ
وﻫي الﺠهﻮية الﻤﺘقﺪمة ،الﺘﺮبﻴة والﺘﻜﻮيﻦ ،إصﻼح اﻹدارة و الﻤﺸاركة
الﺴﻴاسﻴة للﺸﺒاب -.الﺠهﻮية الﻤﺘقﺪمة

الجهوية المتقدمة
تعﺘﺒﺮ الﺠهﻮية الﻤﺘقﺪمة مدﺧﻼ أساسيا للﺘﻨﻤﻴة اﻻقﺘﺼادية واﻻجﺘﻤاﻋﻴة
للﻤﻤلﻜة والية من آليات التﺧفيف مﻦ الفﻮارق الﻤﺠالﻴة .و لﺘﺤقﻴق ﻫﺬا الهﺪف
نقﺘﺮح ما يلي:
إﻋادة ﻫﻴﻜلة إدارة مﺠلﺲ الﺠهة و ذلﻚ بﺘعﻮيﺾ اللﺠﻦ الﺘي تﺘﻜﻮن مﻦ
الﻤستشارين بالمديريات يﺘﺮأسها أﻃﺮ مﺘﺨﺼﺼة ولﻴﺲ مﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ،واﺧﺘﻴار
ﻫده األﻃﺮ ﻋﺒﺮ نﻈام الﺘعاقﺪ .
إحﺪاث مﺪيﺮية الﺘﻨﺴﻴق والﺘﻮاصﻞ بالﺠهة.
رقﻤﻨة إدارة الﺠهة.
إدماج ﺧﺮيﺠي الﺠامعات والﻤعاﻫﺪ و مﺮاكﺰ الﺘﻜﻮيﻦ في تﺴﻴﻴﺮ وتﺪبﻴﺮ
الﺠهة و اﻹسﺘفادة مﻦ ﻃاقاتها
تشجيع الشباب ﻋلى إنشاء المقاوﻻت مع تمكينهم من اﻻستفادة من
الصفقات العمومية ﻋلى الصعيد الجهوي
إلغاء الﻤﺠالﺲ اﻹقلﻴﻤﻴة و تعﻮيﻀها بﺸﺮكات تنفيذ مﺸاريع اﻹقلﻴﻢ يﺘﺮأسها
الﺴﻴﺪ العامﻞ.
إقﺮار ضﺮيﺒة جهﻮية.

الﺘعلﻴﻢ و الﺘﻜﻮيﻦ
الﺘﺮبﻴة والﺘعلﻴﻢ والﺘﻜﻮيﻦ ﻫﻢ أساس الﺘﻨﻤﻴة الﺒﻼد في جﻤﻴع الﻤﺠاﻻت،
وللﻮصﻮل إلى أﻋلى مﺴﺘﻮى مﻦ الﺘﻨﻤﻴة الﺒﺸﺮية يﺠﺐ التطوير و الرقي
بالتعليم ﻋلى المستوى الوطني و نقﺘﺮح ما يلي:
تﻮحﻴﺪ المناﻫﺞ الﺘعلﻴﻤﻴة ﻋلى حد سواء بالنسبة للمدارس العمومية و
الﺧصوصية .
العمل ﻋلى اﻋتماد مناﻫﺞ تعليمية متوافقة و متطلبات سوق الشغل.
ﺧلق إﻃار لﺘﻤﻜﻴﻦ الﻄلﺒة مﻦ الﺪراسة والعﻤﻞ في آن واحﺪ.
تشجيع و دﻋم البحث العلمي ﻋلى الصعيد الجهوي .
إجبارية تقديم بحوث و مقاﻻت من طرف اساتدة التعليم اﻻبتداﺋي و الﺛانوي
و الجامعي.
تﺤﺴﻴﻦ ﻈﺮوف اﻻشﺘغال لﻸساتﺬة و األﻃﺮ اﻹدارية والرفع مﻦ الﺘﺤفﻴﺰات
الﻤادية.
مﺴاﻫﻤة العاﺋﻼت الﻤﻴﺴﻮرة في الﻤﺼاريﻒ الﺪراسﻴة.

إﺻﻼح اﻹدارة
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹدارة أﺳﺎس ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻹجﺘﻤاﻋﻴة إلا أننا نﺮى أﺣﻴانا اﻹدارة ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺗنﺰيﻞ وﺗﻄﺒﻴﻖﻫﺬه الﺴﻴاﺳات
والﻤﺸاريﻊ ،و لﻀﻤان إنجاح و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻀاﻣﻴﻦ النﻤﻮذج الﺘنﻤﻮي الجديد يجﺐ
إﺻﻼح جﺬري لإلدارة الﻤﻐﺮﺑﻴة:
الﻘﻄﻊ ﻣﻊ الﺮيﻊ اﻹداري والﻤحﺴﻮﺑﻴة.
الحكاﻣة ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻹدارة و الﻤﺆﺳﺴات الﻌﻤﻮﻣﻴة.
رﻗﻤنة اﻹدارة.
ﺗﺴﻬﻴﻞ الﻤﺴاﻃﺮاالدارية.
ﺗﻮﻓﻴﺮ الﻤﻌﻠﻮﻣة و ﺗﻴﺴﻴﺮ الﻮلﻮج إلﻴﻬا لﻠﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ.
ال ﻣﺮكﺰية اﻹدارة.
ﺜﺒﻴﺖ ﻣﺒدأ الﻜﻔاءة واالﺳﺘحﻘاق ﻓﻲ ﺗﻘﻠد ﻣناﺻﺐ الﻤﺴﺆولﻴة.
ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﻜﻮيﻦ الﻤﻮارد الﺒﺸﺮية.
ﺧﻠﻖ نﻈام ﻋادل و واﺿﺢ الﻤادية لﻔائدة الﻤﻮﻇﻔﻴﻦ و ﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ االجﺘﻬاد ﻓﻲ
ﺗﻄﻮيﺮ الﺨدﻣات الﻤﻘدﻣة لﻠﻤﻮاﻃنﻴﻦ.

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺗﻌﺮف ﺑﻼدنا ﻋﺰوف كﺜﻴﺮ ﻣﻦ الﻤﻮاﻃنﻴﻦ ﻋﻠﻰ الﻤﺸاركة ﻓﻲ الحﻴاة الﺴﻴاﺳﻴة
وﺧاﺻة الﺸﺒاب و ذلﻚ راجﻊ إلﻰ ﻣﻤارﺳات الﻔاﻋﻞ الﺴﻴاﺳﻲ و ﻋدم ﻗدرة
اﻷﺣﺰاب ﻋﻠﻰ الﻮﻓاء ﺑالﺘﺰاﻣاﺗﻬا و ﺑﺮاﻣجﻬا الﻤﻘدﻣة لﻠﻤﻮاﻃنﻴﻦ إﺿاﻓة إلﻰ
ﺿﻌﻒ ﺗﺄﻃﻴﺮ الﻤﻮاﻃنﻴﻦ و ﻣﻮاكﺒ ديناﻣﻜﻴة الﻤجﺘﻤﻊ وﺗﻄﻮره.
وﻋﻜﺲ ﻣا يﺮوج لﻪ ﺑﻌﺾ الﻔاﻋﻠﻴﻦ الﺴﻴاﺳﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ أن الﺸﺒاب ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺘﻢ
ﺑالﺸﺄن الﻌام و ﻣﻤارﺳة الﺴﻴاﺳﻴة ،ﻓﺈن ﺘﻔاﻋﻼت الﺸﺒاب ﻓﻲ ﻤﻮاﻗﻊ الﺘﻮاﺻﻞ
اﻹجﺘﻤاﻋﻲ ﺣﻮل الﻘﺮارات الﺴﻴاﺳﻴة و االﻗﺘﺼادية ا لﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻃﺮف
الحﻜﻮﻣة أو ﺗﺼﺮيحات ﻣﺴﺆولﻲ اﻷﺣﺰاب ﺧﻴﺮ دلﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤام الﺸﺒاب
ﺑالﺴﻴاﺳة ،إلﻰ أنﻪ ﻏﻴﺮ راﺿﻲ ﻋﻠﻰ الﻌﺮض الﺴﻴاﺳﻲ لﻸﺣﺰاب .و لﻠﺘﻐﻠﺐ
ﻋﻠﻰﻫﺬه الﻤﻌﻀﻠة ﺗﻘﺘﺮح ﻣا يﻠﻲ:
ﺗﻐﻴﻴﺮ الﺨﻄاب الﺴﻴاﺳﻲ و ﺗ ﻄﻮيﺮه ﻣﻊ ﺗﻄﻮر الﻤجﺘﻤﻊ.
الﻘﻄﻊ ﻣﻊ الﺮيﻊ الﻌائﻠﻲ ﺑاﻷﺣﺰاب .
إﻋﻄاء ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻣﻠﻤﻮﺳة ﻹﻣﻜانﻴة ﺗدرج الﺸﺒاب ﻓﻲ دوالﻴﺐ الحﺰب و االﺳﺘﻔادة ﻣﻦ إﻣﻜانﻴاﺗﻪ
الﻤادية و الﻤﻌنﻮية و ﻋدم ﻋﺮﻗﻠة اﻷطﺮ الﺸاﺑة ﻓﻲ ﺗﻮلﻲ ﻣناﺻﺐ ﻗﻴادية و ﻣﺴﺆولﻴة .
الﺘﻌاﻣﻞ ﻣﻊ الﺸﺒاب ﺑﺼﻴﻐة راﺑﺢ راﺑﺢ.

