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 عام  تقديم

تمكين الشباب  معرفة األسباب والمعيقات التي تحول دون    علىالبحثية  هذه المبادرة    عملت

من   المدني  والحكومة والمجتمع  الدولي  البنك  ومشاريع  برامج  تدبير  في  كفاعلين  المشاركة 

الشباب  إذ  .  المغربية يراها  التي  ومقترحات  توصيات  اقتراح  الدراسة  هذه  خالل  من  نروم 

با المغربي أساسية قصد تشكيل وعي جم ضرورة اإلدماج االقتصادي واالجتماعي في  عي، 

ا أهمية على  لها من  لما  البرامج  هذه  داخل  شاكلة  الهشة  الفئات  وكذا على  الوطني  القتصاد 

 المجتمع المغربي وفي مقدمتهم الشباب.  

إلى جانب ذلك تسعى الدراسة الميدانية إلى تتبع ومساءلة البرامج التي يمولها البنك الدولي 

ومدى قدرتها على ضمان نجاعة نتائجها وفق مقاربة    المغربي،والتي تعنى بالشباب    بالمغرب،

الم الشبابية  تضمن  المرجعيات    والمدنية،شاركة  تبرمها    الدستورية،وفق  التي  والتعاقدات 

والتي تحت السلطات العمومية على ضرورة اتخاذ التدابير    الدولي،الحكومة المغربية مع البنك  

 المالئمة لتوسيع وتعميم مشاركة الشباب والمجتمع المدني والساكنة  

  



3 
 

 األول: اإلطار المنهجي للدراسة  المحور

 السياق العام:  -1

للشبابيعد   االقتصادي  مرتكزات  اإلدماج  الدولي    إحدى  البنك    ستراتيجية االمجموعة 

وشمال  ب األوسط  الشرق  ركيز  ،فريقياإمنطقة  تنص  العقد   األولى  تهاوالتي  تجديد  على 

يقوم   جديد  تنموي  نموذج  خلق  عبر  وذلك  بالمنطقة  المواطنين  االجتماعي  ثقة  زيادة  على 

والمواطنات وحماية الفقراء والمعرضين للمعاناة بمزيد من الفاعلية وتقديم الخدمات على نحو  

وتقوية القطاع الخاص بحيث يكون قادرا على خلق الوظائف    ة،يشمل الجميع ويخضع للمساءل

 1 .للشباب فرص العملوإتاحة 

 2024-2019  إطار الشراكة االستراتيجية  تم تحديدأولويات الحكومة المغربية  بناء على  

البنك الدولي وحكومة المغرب  . والذي يولي الشباب أهمية كبيرة في محاوره األساسية  بين 

النمو   دعامته تقوم  و تشجيع  للجميع  األولى على  عمل  والتي    الشامل  فرص  خلق  إلى  تهدف 

أكثر مع حاجيات سوق الشغل من خالل تعزيز جودة    بقةللشباب عبر تطوير مهارات متطا 

ى ضمان سياسة فعالة للحماية االجتماعية للفئات األكثر  إلكما تهدف  .  التعليم أو التدريب المهني

االجتماعية   الحماية  برامج  إلى  الولوج  تحسين  عبر  وذلك  الفقر  من  الحد  أجل  من  ضعفا 

  2. وفعاليتها، السيما الشباب األكثر تهميشا

في سن    تزايد الساكنة النشيطة، حيث يبلغ عدد السكانمن    وطنيالسياق  به ال  ميزيترغم ما  

  21.1بنسبة    2014  حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى سنة  حوالي ثلثي الساكنة  15-59

إال أن الشباب الذين ال يشتغلون وليسوا في المدرسة وال يتلقون أي تكوين  ،  3( %  62.4مليون )

 
 الدولي  البنك لمجموعة جديدة استراتيجية: أفريقيا وشمال األوسط لشرقا منطقة في  واالستقرار السالم  أجل من اعي واالجتم االقتصادي االشتمال -1

 2021 - 2017 القطرية  االستراتيجية الشراكة إطار: الدولي   البنك مجموعة -2

 ، المندوبية السامية للتخطيط4 201نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  -3
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http://pubdocs.worldbank.org/en/335571450333797609/121815-middle-east-and-north-africa-seminar.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/335571450333797609/121815-middle-east-and-north-africa-seminar.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/335571450333797609/121815-middle-east-and-north-africa-seminar.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/335571450333797609/121815-middle-east-and-north-africa-seminar.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/335571450333797609/121815-middle-east-and-north-africa-seminar.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/335571450333797609/121815-middle-east-and-north-africa-seminar.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/335571450333797609/121815-middle-east-and-north-africa-seminar.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/335571450333797609/121815-middle-east-and-north-africa-seminar.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/335571450333797609/121815-middle-east-and-north-africa-seminar.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/335571450333797609/121815-middle-east-and-north-africa-seminar.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/335571450333797609/121815-middle-east-and-north-africa-seminar.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/335571450333797609/121815-middle-east-and-north-africa-seminar.pdf
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http://pubdocs.worldbank.org/en/549421481126327622/CPS-proposed-framework-AR.pdf
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http://pubdocs.worldbank.org/en/549421481126327622/CPS-proposed-framework-AR.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/549421481126327622/CPS-proposed-framework-AR.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/549421481126327622/CPS-proposed-framework-AR.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/549421481126327622/CPS-proposed-framework-AR.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/549421481126327622/CPS-proposed-framework-AR.pdf
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تتزايد أعدادهم لتصل إلى  سوق الشغل  والمؤهلون ل  سنة  24و  18تتراوح أعمارهم بين    والذين

 .4مما يبعث رسائل مقلقةمن الشباب على الصعيد الوطني،  % 29.1نسبة 

"توسيع وتعميم مشاركة الشباب في  رغم تأكيد الفصل الثالث والثالثون من الدستور على  و

التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالد، ومساعدة الشباب على االندماج في  

التكيف   في  صعوبة  تعترضهم  الذين  ألولئك  المساعدة  وتقديم  والجمعوية،  النشيطة  الحياة 

أو االجتماعي أو المهني، وتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن  المدرسي  

والرياضة واألنشطة الترفيهية مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخالقة واإلبداعية في  

يواجه صعوبات كبرى في مسار إدماجهم  ال يزال  الشباب المغربي  ، فان  كل هذه المجاالت"

ولوج   وأفي الحصول على معرفة نافعة، أو على شغل،  وذلك  العامة واالقتصادية،  في الحياة  

 . الخدمات، أو المشاركة في المؤسسات التمثيلية والسياسية

 نبذة عن برنامج البنك الدولي:-2

بقيمة   برنامج دعم اإلدماج االقتصادي للشبابوافق البنك الدولي على    2019ماي    10في  

العاطلين    والشابات  الشبابيستهدف البرنامج    .أمريكي لمدة خمس سنواتمليون دوالر    55

وذوي المهارات والخريجين وغير الخريجين    في القطاع غير الرسميوالعاملين  عن العمل  

  آسفي. –في المناطق الحضرية والقروية في منطقة مراكش المحدودة 

لدعم الفردي والجماعي للشباب  لإمكانيات مالئمة    تطوير خدمات توفريهدف البرنامج الى  

عبر    . وذلك لتحسين وصولهم إلى الفرص االقتصادية، وتحسين مهاراتهم االجتماعية الفردية

مراكز   باكتساب  التي  تشغيل  الإنشاء  لهم  وتسمح  الشباب،  وتوجيه  معلومات  نظام  تضمن 

تنمية مهارات أكثر  وعم  مهارات جديدة للوصول إلى خدمات الوساطة في سوق الشغل، ود

 5دينامية وفعالة وذات صلة بمتطلبات سوق الشغل. 

 
 ، المندوبية السامية للتخطيط 2017لسنة  نتائج البحث الوطني حول التشغيل - 4

المتعلقة ببرنامج دعم اإلدماج االقتصادي للشباب الممول من طرف البنك الدولي، وزارة الشغل واإلدماج المهني   وثيقة التقييم البيئي واالجتماعي  -5

 2019سنة 
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 مكونات البرنامج: 

 ؛مليون دوالر 21.13 بمبلغ  تعزيز قابلية توظيف الشباب واالدماج االقتصادي .1

  71بمبلغ    فرص ريادة األعمال للشباب   ودعم تعزيز النظام اإليكولوجي لريادة األعمال   .2

 ؛مليون دوالر

 .مليون دوالر 2.03تكلفة ب تنفيذ البرامج ودعمبناء القدرات المؤسسية  .3

اجتما20216يونيو    10إلى حدود  و إطار  البرنامج في  تقديم حصيلة  تم  ع حضره كل  ، 

ما يقارب   مشروعالم، حيث بلغ عدد مقاوالت الشباب المحدثة في إطار  7ج المتدخلين في البرنام

المستهدفة  500 الجهة  مستوى  على  استفادة  مقاولة  وكذا  المواكبة    2500،  من  شاب وشابة 

 القبلية ومن دورات تكوينية حسب طبيعة المشاريع المقدمة.

الستقبال وتوجيه الشباب تحت إشراف الوكالة    9ضاءاتفأو    8منصات   8حيث تم إحداث  

الشغل   إلنعاش  االقتصادية    8  ثم  ، والكفاءاتالوطنية  والتنمية  الذاتي  التشغيل  لدعم  مراكز 

كما خلصت البعثة الموقدة للبرنامج إلى أنه    لالستثمار.المحلية تحت إشراف المركز الجهوي  

على أنشطة المشروع وتسريع إطالق جميع   19-من المهم مواصلة رصد آثار أزمة كوفيد  

ت كيفية  في  التفكير  ومواصلة  األزمة   األنشطة.نفيذ  األنشطة  من  التعافي  تدعم  أن  يمكن  إذ 

 الشباب.  وتأثيراتها على

 
والي جهة   السيد  كل من    لتتبع وضعية تنفيذ مشروع دعم اإلدماج االقتصادي للشباب بجهة مراكش آسفي، بحضور  تخصص سة عمل  جل  - 6

المرافق  مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والسيد المدير الجهوي للبنك الدولي والوفد  
 .للجنة الجهوية لتسيير وتدبير المشروع المذكورله إلى جانب حضور أعضاء ا

حضر كل من السيد الكاتب العام لعمالة مراكش، السيد المدير الجهوي للوكالة الوطنية   2021يونيو    02بتاريخ    هذا االجتماع سبقه اجتماع  - 7

السيد رئيس قسم العمل االجتماعي بعمالة مراكش،   إلنعاش الشغل والكفاءات، السيد مدير قطب التحفيز االقتصادي بالمركز الجهوي لالستثمار،
السيدة رئيسة مصلحة برنامج تحسين الدخل واإلدماج االقتصادي للشباب بعمالة مراكش، السيدات والسادة رؤساء وممثلي الجمعيات الشريكة 

 .الة وأقاليم جهة مراكش آسفيللمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكلفة بتنفيذ برنامج دعم ريادة األعمال على مستوى عم

وذلك في إطار تقديم الخدمات القبلية والبعدية من أجل إحداث المقاوالت ومواكبة الشباب سواء المستفيدين من البرنامج من خالل    - 8

إذكاء روح  تطوير مشاريعهم ومقاوالتهم، وكذا تمكينهم من تطوير أفكار المشاريع وخلق مقاوالت، إلى جانب التعريف بالبرنامج و

 المقاولة )اإلنصات والتوجيه( 

هذه الفضاءات عبارة عن مراكز الدعم المقاولتي والتنمية االقتصادية المحلية، حيث من بينها مركز االبتكار التابع لجامعة القاضي   - 9

 عياض
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 الدراسة واهداف إشكالية -3

اإلدماج    - دعم  برنامج  استطاع  حد  أي  إلى  التالي:  السؤال  على  لإلجابة  الدراسة  تسعى 

للشباب   وحقيقية  فعالة  مشاركة  الدولي ضمان  البنك  طرف  من  الممول  للشباب  االقتصادي 

بناء   تم  التي  االساسياتين  الفرضيتين  اختبار  الي  بالتالي  يستدعى  وهذا  المدني؟   والمجتمع 

اساس على  اآلليات البرنامج  من  فعالة  مجموعة  يتطلب:  الشباب  ادمادج  ان  وهما  هما 

واالستراتيجيات الضامنة لتحقيق مشاركة الشباب والمجتمع المدني في برنامج دعم اإلدماج  

االقتصادي للشباب تسمح بتطوير خدمات مالئمة لتحسين وصولهم إلى الفرص االقتصادية، 

بير المشترك يقوم على التقائية المبادرات الحكومية ويتطلب وجود نموذج للحكامة الدامجة والتد

 والغير حكومية.

 التساؤالت الفرعية التالية:  يتضمن السؤال الرئيسي للدراسة

 ما هو مفهوم المشاركة لدى الشباب والمجتمع المدني وكذا مفهوم اإلدماج االجتماعي؟  -

 ؟ االقتصادي للشباب  في برنامج الدعم الشباب والمجتمع المدني  مدى حضور أو غياب   ما -

المشاركة   وعلمهم بآليات وميكانزمات  ومنظمات المجتمع المدني  ما مستوى وعي الشباب -

 والمسألة التي يتيحها البنك الدولي من خالل برنامج الدعم االقتصادي الموجه للشباب؟ 

هل تعتبر االستراتيجية المتبعة من طرف البنك الدولي في مجال إنجاز برامج اإلدماج   -

 ؟قادرة على ضمان حقهم في المشاركة والمسألةي للشباب االقتصاد

 المرتبطة بالبرنامج وفي مقدمتها آلية الشكاوى والتظلم؟ هل تم تفعيل اآلليات  -

 لإلجابة على هذه األسئلة تسعى الدراسة إلى:

تحليل اإلمكانات والفرص والمنهجيات التي اعتمدها برنامج دعم اإلدماج االقتصادي   .أ

 والمجتمع المدني للشباب 

والتحقق من تطبيق سياسات اإلفصاح    ةمستوى الشفافية في الوصول إلى المعلومتحديد   .ب

 عن المعلومات 

 ،آلية الشكاوى تحليل مدى قدرة البرنامج على توفير وتفعيل .ج
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بلورة بدائل ومقترحات وتوصيات تعزز مكانة الشباب والمجتمع المدني وفق التدابير   .د

ية  المالئمة لتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقاف 

للبالد البرامج ،  والسياسية  ومساءلة  للتبع  مدنية  ميكانيزمات  واقتراح  تطوير  وكذا 

 الممولة من البنك الدولي بالمغرب والتي تعنى بالشباب.

 

 وادوات تجميع المعلومات: منهجية -4

  Participative Évaluation Ruraleمنهجية "التقييم الريفي التشاركي  تعتمد الدراسة على  

تنفيذ    على عدة مستويات في  )الشباب والمجتمع المدني(  األشخاص المعنيين تعزيز مشاركةل

 وتم اعتماد األدوات التالية لتجميع المعلومات:التصحيحية.  اإلجراءات، وتحديد الدراسة

 الدولي.  المتاحة عبر البوابة اإللكترونية للبنك البرنامج وثائق ال الدراسة الوثائقية: •

مجال  االستمارة • في  المستخدمة  العلمية  األدوات  أكثر  االستمارة  تعتبر  الدراسات  : 

لجمع والمعطيات  التحليلية  وتوجي  .المعلومات  البحث    ه تم  عينة  إلى  االستمارة  هذه 

 . ةشاب وشاب 100المتمثلة في 

إجراؤها في المرحلة األولى من البحث مكنتنا من بناء   : تمتوجيهيةالمقابالت الشبه   •

وستعزز إثبات أو نفي الفرضيات، هذه المقابالت تم إجراؤها مع مجموعة    الفرضيات

مسؤولين غير حكوميين  وبقضايا اإلدماج االقتصادي للشباب،    ىمن منظمات شبابية تعن

اإلدماج برامج  أغلبهم    على  الذين  هؤالء  للشباب،  معرفتهم  االقتصادي  عدم  أكدوا 

إلى إضافة  بالتفاصيل،  معرفته  دون  به  يعلم  من  وقلة  حكوميي   بالبرنامج    ن مسؤولين 

البرنامج ، والذين أكدوا على أن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على  يمثلون شركاء 

سيرورة البرنامج بحكم التدابير االحترازية التي أعاقت تنزيل البرنامج وفق البرنامج  

 المسطر. 
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 عينة البحث-5

-شابات( من مختلف مناطق جهة مراكش  %40شابة وشاب )  100استهدفت االستمارة  

 سفي وعلى المستوى الحضري والقروي. أ

تم في إطار التشبيك مع مجموعة من   تم اختيار هذه العينة وفق عدة مقاربات، منها ما 

الفاعلين   بعض  تم عن طريق  ما  منها  وكذلك  الشبابية،  الجمعويين على موضوع  المنظمات 

من البرنامج    نالدعم االجتماعي واالقتصادي للشباب، ومن بينهم عدد محدود جدا من المستفيدي 

 لم يتعدى االثنان.  

تم تجريب استمارة الدراسة على عدد من الشباب المشاركين في اللقاء اإلعدادي مع  كما  

بدت غير واضحة حيث سيتم تسليمها  الخبراء بمراكش وتم تصحيح وتعديل بعض األسئلة التي  

لوضعها ضمن صفحة  للجمعية  الرقمي  بالجانب  المكلف  المسؤول  إلى  النهائية  المرحلة  في 

 (. األول)االستمارة في الملحق  الجمعية ومختلف المنصات التابعة لها.

 : مقابالتاستهدفت ال

 منظمات مجتمع مدني تعمل على قضايا الشباب،  10 •

 يمثلون شركاء البرنامج   نمسؤولين حكوميي 10 •

 مسؤولين غير حكوميين على برامج اإلدماج االقتصادي للشباب. 10 •

 المعالجة اإلحصائية للمعلومات -6

تفريغ  عمليات  مختلف  الدراسة  لهذه  بالنسبة  للمعلومات،  اإلحصائية  بالمعالجة  يقصد 

االستمارات، وتقديم المعلومات والبيانات بشكل بسيط، يسهل قراءتها، وتحليلها، واستخالص  

 النتائج األساسية منها، بغرض التصديق أو دحض الفرضيات التي انطلقت منها الدراسة. 

برنامج   اعتماد  المعطيات     EXCELتم  بعض  باستخدام  والبيانات،  المعطيات  لتحليل 

مطلقة، النسب المئوية( إلحصاء اإلجابات المحصل عليها، إلى جانب )التكرارات ال  الرقمية
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استخدام بعض األساليب اإلحصائية إلعطاء صورة واضحة عن نقاط التركيز مستخدمين في  

 ذلك المتوسط الحسابي.
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    نتائج الدراسة الثالث:  محورال

 الحكامة والتدبير المشترك آليات واستراتيجيات -1

اعتمدتتظهر   التي  أن    عليها  الوثائق  اآلليات  ال الدراسة،  من  مجموعة  يشمل  برنامج 

. ولكن الدراسة اظهرت ان  واالستراتيجيات الضامنة لتحقيق مشاركة الشباب والمجتمع المدني

ضعفا على صعيد تفعيلها من طرف األجهزة الحكومية   تعيش  هذه األليات واإلستراتيجيات  

  10  المعنية بتنفيذ البرنامج. 

من بين أعضائها    جهوية ولجان إقليمية،  وطنية وأخرى  لجنة تنسيقيعتمد البرنامج على  

الجمعيات.  اللج   11ممثلين عن  هذه  تعمل  أن  أنشطة مشاركة    ن على ضماناويفترض  تنسيق 

والمواطنين باإلعالم    مجموعات إنشاء  ،  مكلفة  والبلديات  األحياء  في  االجتماعية  لألنشطة 

 من المشروع مراقبة نشاطات عملية تسّهل إلكترونية منّصات  إنشاء، ووالتشاور ودعم السكان

 أفضل من مستخلصة ومناهج تدريب أدوات)منصات الشباب(، وكذلك وضع    الشباب قبل

 . تنافسية ِمنح آليّةتعتمد على  الدولية الممارسات

 المستفيدين فعل ردود آليّات يعتمد على    أن البرنامجورقة التقييم البيئي واالجتماعي  تنص  

 طلب التحديد، وجه وعلى، المصلحة أصحاب ومشاركة االتصال قنوات وعلى المشروع من

 برنامج. لل البيئي واالجتماعي األداء بشأن المصلحة أصحاب من التعليقات

 المحاسبةفرص  وتمكين الشباب صوت عزيزبت ظلت معطلة حيث لم تسمح اآلليات لكن هذه و

 ، المصلحة  مشاركة أصحاب و االتصال قنوات على، أمام ضعف االعتماد والشفافية

 المتأثرة طرافوتظلمات األ معالجة مخاوف  لتيسير آلية شكاوى وتظلم وتنفيذها مع اقتراح

المناسب،  الوقت فيوتسهيلها   للمشروع واالجتماعي البيئي داءاألب يتعلق فيما المشروع بأنشطة

 
 2019-02-01( صادرة عن وزارة الشغل واإلدماج المهني بتاريخ (CGESورقة التقييم البيئي واالجتماعي  -10

 

أكد رئيس إحدى المنظمات الشبابية والمستقرة بإقليم أسفي على أن هذه اللجان لم تنعقد إال مرة واحدة سواء على المستوى األقاليم أو   - 11

 على مستوى الجهات مما بفسر إشكالية بطء سير برنامج دعم اإلدماج االقتصادي للشباب. 
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المظالم عن  التعويض  آلية  إنشاء   من المباشرين  المستفيدين  لجميع إليها والوصول  وكذلك 

  المشروع.

وإشراك أصحاب   االتصال قنواتمن    مجموعةتسجل الدراسة، ضعف استثمار البرنامج  

المتعلقة  والوثائق  المعلومات  عن  اإلفصاح  فرص  محدودية  خالل  من  والتشاور  المصلحة 

 ة.  المحتمل والفرص وآثاره المشروع مخاطر فهممن  المصلحة أصحاببالمشروع، تمكن 

 في المشاركةتؤكد الوثائق المرجعية إلنجاز برنامج الدعم االقتصادي للشباب على إدراج  

إجراء   قبليةالالمشاورات   على   حول والعموم المستفيدين  وسط للتوعية  اتصاالتوالتأكيد 

 الشباب منّصات  من مالئمة فعل ردة لضمان المواطنين إشراك و نشاطاته، ومختلف   المشروع

 تفاعلية اتصال وأداة وتنفيذه، المشروع تصميم  حول توصيات لطلب  المعنيين والمستفيدين

 .البالد أنحاء في الشبابية والمنظمات الشباب مع للتواصل

 بدرجات المتضررة آراء المجموعات تسجيلكما كان من المنتظر أن يعمل البرنامج على  

 بالمشاركة للسماح مختلفة تدابير المصلحة أصحاب مشاركة خطة تشملأن    أمكن وإن،  مختلفة

 .  للخطر معرضة أو  محرومة فئات باعتبارهم المحددين الفعالة ألولئك 

 الدورية التركيز مجموعات جلسات الجهوية التنسيق لجنة تنظيمكذلك التنصيص على  

من عينة مع  وتقديم التقارير لتقديم ،12السنة  في مرتين المشروع من المستفيدين تمثيلية 

 قبل من الدراسة قيد أخرى قضية وأي المشروع في إطار المقدمة الخدمات بشأن التوصيات

 خالل المصلحة أصحاب مع المشاركة وأساليب  توقيت ، وكذا تحديدالجهوي التنسيق لجنة

 األطراف  بين التمييز مع والمقترض، البنك  بين االتفاق عليه تم كما المشروع، حياة دورة

 المعلومات ووقت نطاق وكذلك تحديد األخرى. المعنية واألطراف  المشروع بأنشطة المتأثرة

 عن فضالا  األخرى، المعنية واألطراف  المشروع  بأنشطة المتأثرة األطراف إبالغ   يتم الذي

   .منهم عليها الحصول يتعين المعلومات التي نوع

 
كورونا أثرت على القيام باالجتماعات المقررة دوريا سواء على مستوى الجهة أو على مستوى األقاليم.  من المالحظ انه نتيجة أزمة    - 12

 .2020حيث لم يتم عقد لجان التنسيق اإلقليمية ألول مرة في شهر يوليوز من سنة 



12 
 

الشباب المستجوب أجمعت األغلبية من  

حكامة  في  إدماجه  فرص  محدودية 

شبه إجماع  البرنامج، بحيث عرفت اآلراء  

في  الشباب  مشاركة  مستوى  ضعف  على 

ومحدودي البرنامج،  محطات    ة مختلف 

بغض   (3)مبيان رقم    على الشباب  انفتاحه

 %   31أن النسبة ضعيفة جدا و  %52أكد    النظر عن هويتهم وخلفيتهم االجتماعية ومواردهم

 أنها جيدة جدا.   % 2% جيدة، فيما اعتبر  5أنها متوسطة، و %10ضعيفة، بينما اعتبر 

بالنسبة لمشاركة الشباب في وضع أهداف 

جدا    %57أكد    البرنامج، ضعيفة  النسبة  أن 

اعتبر    %  25و بينما  أنها    %  4ضعيفة، 

أنها    %  5% جيدة، فيما اعتبر    9متوسطة، و

 ( 4)مبيان رقم  جيدة جدا.

أن   % 44أكد  ،رسميةألي مؤسسة  ن ال ينتموضمان مشاركة الشباب الذين على مستوى 

% جيدة، فيما اعتبر    7أنها متوسطة، و  %  13ضعيفة، بينما اعتبر    %  31النسبة ضعيفة جدا و

 أنها جيدة جدا.  % 5

مستوى   مختلف على  في  الشباب  تمثيلية 

  %   62، أكد  مستويات صنع القرار في البرنامج

بينما    %  27أن النسبة ضعيفة جدا و ضعيفة، 

% جيدة، فيما    2أنها متوسطة، و  %  8اعتبر  

 (. 5أنها جيدة جدا )مبيان رقم ) % 1اعتبر 
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ومواردهم
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تمثيلية الشباب في مختلف (: 5)مبيان رقم 

مستويات صنع القرار في البرنامج
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الجمعيات   دعم  مستوى  الشريكة  على 

أن   %  41، أكد  13مشاركة الشباب في البرنامج ل

ضعيفة، بينما اعتبر    %  29النسبة ضعيفة جدا و

% جيدة، فيما اعتبر   11أنها متوسطة، و  %  15

  ة شاركعلى مستوى م .14أنها جيدة جدا  %  4

أن    %   31البرنامج، أكد    تتبع وتقييم الشباب في 

% جيدة، فيما    11أنها متوسطة، و  %  15ضعيفة، بينما اعتبر    %  35النسبة ضعيفة جدا و

 . (6أنها جيدة جدا.)مبيان رقم  % 8اعتبر 

أما على مستوى اإلجراءات والمساطر وكذا بعض المبادئ المرتبطة بالبرنامج فقد كانت  

بأنها    %  42غير مستقرة، عبر الذين يعلمون بالبرنامج أو مشاركين فيه وفق التالي:  النسب  

 جيدة جدا. أنها   % 3فيما اعتبر ، ضعيفة %  33على أنها متوسطة، و % 22جيدة، فيما ذهب 

هذه البنية  أن  ب   %  38، عبر  15البنية التحتية الالزمة لدعم مشاركة الشباب مستوى  على  

، جيدة جداأنها    %  11ة، بينما اعتبر  على أن البنية التحتية جيد  %  26متوسطة، فيما ذهب  

 .16ضعيفة جدا أنها  % 5فيما اعتبر ، ضعيفة%  20و

بأنها جيدة، فيما    %  33، عبر  النوعضمان البرنامج لمبدأ المساواة ومقاربة  مستوى  على  

 %   2جيدة جدا، وأنها    %  3فيما اعتبر  ،  ضعيفة  %  30على أنها متوسطة، و  %  32ذهب  

 اعتبر األمر ضعيفة جدا.

 
 هي الجمعيات الشبابية الناشطة على مستوى أقاليم الجهة والتي تعتبر شريكة من حيث األهداف. - 13

النسب المستخلصة من الجيدة والجيدة جدا تعود للجمعيات الشريكة في البرنامج، وكذا بعض المنظمات التي تعمل في إطار التشبيك   - 14

 مع هذه الجمعيات. 

اقتصاد الجهة وتساعد في أسفي والتي تدعم    –لمرتبط على مستوى جهة مراكش  ع و الخدمات ايمشارنجاز الالهياكل التنظيمية الالزمة إل المقصود بها  - 15

 إدماج الشباب 

أسفي ممتازة ومناسبة إلنجاح برنامج دعم اإلدماج االقتصادي للشباب بجهة -أعتقد أن البنية التحتية على مستوى جهة مراكش    - 16

مقتطف من أسفي وذلك وفق االلتزام بتدابير الصحة والسالمة المهنية وتراعي كافة ضمانات حقوق الشباب والشابات.    –مراكش  

 أسفي -مقابلة موجهة مع مسؤول حكومي على مستوى جهة مراكش 
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وتقييم البرنامج
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ببرنامج  االلتزام بتدابير الصحة والسالمة المهنية في تنفيذ المشاريع المتعلقة  على مستوى  

 %  21على أنها متوسطة، و  %  28بأنها جيدة، فيما ذهب    %  46عبر    ،الدعم االقتصادي

 اعتبر األمر ضعيفة جدا. % 2أنها جيدة جدا، و % 3ضعيفة، فيما اعتبر 

بأنها جيدة،    %   12عبر    بمواعيد تنظيم األنشطة المناسبة للشباب،االلتزام  على مستوى  

  12جيدة جدا، وأن    %  7ضعيفة، فيما اعتبر    %  37على أنها متوسطة، و  %  32فيما ذهب  

  %  40، أما على مستوى وصول الشباب إلى أماكن أنشطة البرنامج، ضعيفة جدااعتبرها  %

أنها ضعيفة، وهي نفس النسبة    %  15% اعتبرها جيدة، بينما رأى    25اعتبرها متوسطة، و

 أنها ضعيفة جدا.  % 5ها جيدة جدا، فيما اعتبرها الذين اعبرو

، أن غالبية الشباب تجمع على أن حكامة البرنامج،  يتضح بالملموس من خالل ما سبق

، وضعف فرص مشاركة الشباب في التنفيذ أو والتتبع والتقييم،  17تتسم بضعف مشاركة الشباب 

على   تحتوي  للبرنامج  المرجعية  الوثائق  كون  التي رغم  واإلجراءات  التدابير  من  مجموعة 

تشجع مشاركة أصحاب المصلحة وتمنحهم مساحات كبيرة في تنفيذ البرنامج ونشر المعلومات 

 حوله، بشكل متساو يعزز التمثيلية في صنع القرار.

 
سواء على مستوى المنظمات الشبابية أو على مستوى المسؤولين غير الحكوميين أكد عدد منهم على صعوبة إشراك الشباب في    - 17

 التنفيذ أو التتبع والتقييم. 
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مواعيد تنظيم األنشطة المناسبة للشباب ووصولهم إلى اماكن األنشطة(: 7)مبيان

وصول الشباب إلى أماكنة أنشطة البرنامج  مواعيد تنظيم األنشطة المناسبة للشباب
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 وولوجهم للمعلومات:  معرفة الشباب ضبابية -2

معرفة والقدرة على الحصول على تعتمد المشاركة الفعالة للشباب والمجتمع المدني على ال

إبداء آرائهم ومواقفهم في القضايا والموضوعات التي تهمهم بحرية  بالمعلومة، وتعزيز قدراتهم  

سواء    األنشطةمختلف  قنوات جديدة للمشاركة في  . وأضحت المشاركة تعتمد على  غير مسبوقة

 ية واالقتصادية واالجتماعية وحتى المجاالت الثقافية والبيئية.  السياس المتعلقة بالمجاالت

في إطار تتبع المشاورات المرتبطة برنامج دعم اإلدماج االقتصادي للشباب بجهة مراكش 

اسفى التقييم البيئي واالجتماعي الصادرة من وزارة التشغيل واإلنتاج المهني والمتعلقة بنفس    -

مة بمقر الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات بمراكش في البرنامج ، تم عقد مشاورة عا

 .شاب وشابة ) الملحق الثالث ( 19 والتي شارك فيها 2019يناير  15

البيئي    التقييم  التتبع ووفقا لوثيقة ورقة  قامت الجمعية   واالجتماعي،ومن خالل مراحل 

غير أن عددا من    الالئحة،الشباب والشابات على أرقام الهواتف الموجودة في    بأرقام باالتصال  

منها من أجاب    هاتفية،مكالمات    8أرقام الهواتف غير مشغلة أو غير صحيحة نجحا في إجراء  

 (....األخت-ـ األخ  )األبشخص آخر من عائلة المشاركين في المشاورات القبلية 

وآخرين لم يمنحوا لنا فرصة للتواصل  

أنهم   بدعوى  المكالمة  من  الغاية  تقديم  بعد 

يتذكرون   وال  بالمشروع  أصال  يجهلون 

ذلك   من  من    اللقاء،الغاية  كان  ذهابهم  وأن 

أحد    االستئناسأجل   فقطمع  أما  .أقربائهم 

كان  مباشر  بشكل  معهم  التواصل  تم  الذين 

عددهم ثالثة فقط وأكدوا أنهم ال يعلمون أي 

االستفادة   وكيفية  البرنامج  المشروع وطبيعة  في    منه،شيء من مراحل  تتم دعوتهم  لم  وأنه 

االستمارة   إرسال  تم  بعدها  البرنامج  هذا  من  أخرى  في    إليهم،مراحل  جرى  ما  ليؤكدوا 

 الهاتفية. كالماتالم

نعم
30%

ال
70%

مدى دراية ومعرفة الشباب ( 8)مبيان رقم 
والمنظمات الشبابية بالبرنامج

نعم ال
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، أن إمكانيات المعرفة واإلعالم واإلخبار بمكونات  وفي هذا االتجاه، تبرز نتائج الدراسة

جدا،  تظل ضعيفة  البرنامج  الشبابية    وفرص  والمنظمات  الشباب  ومعرفة  جهل  يعكس  مما 

أن أكثر من  و .تقريبا( % 80بالبرنامج وإشكالية التواصل واإلعالم معهم )النسبة وصلت إلى 

ال يعلمون وليس لديهم دراية بالبرنامج كما أن الفئة التي   (70%)أي  مستجوبين )ات(،الثلثي 

 . 18منهم ال يعلمون الجهة المسؤولة بإنجاز البرنامج  58%  لديها علم ومعرفة بالبرنامج،

الو نتائج  األولى  دراسةأبرزت  األسباب  أن  بالبرنامج،  ،  المعرفة  إلى لضعف  ترجع 

(، كما أن فئات اعتبرت  %  70قنوات التواصل، وكذا صعوبة الوصول إلى المعلومة )محدودية  

(، بينما البعض % 15)  للمشاركة في أنشطتهأن الموضوع ال يهمها بشيء وليس لهم أي طموح  

(، وفئة ضعيفة  %10اعتبر أن هذه البرامج موجهة لفئات محددة وفق المحسوبية والزبونية )

 . 19األمر ألسباب متعددة  أرجعت

 

 

 

 

 

 

 

بواسطة وسائل التواصل تم فقط  ن األمر  أبرنامج ،  لها معرفة بالبرت األغلبية التي  تعوا

، في حين كانت النسب متقاربة لباقي وسائل %  65الفايسبوك( بنسبة    خاصة عبر)  االجتماعي

 
التواصل مع المنظمات الشبابية، أكد جل المسؤولين عن هذه المنظمات وفي مختلف في إطار المقابالت شبه الموجهة، ومن خالل    - 18

أسفي بجهلهم ببرنامج دعم اإلدماج االقتصادي للشباب، مؤكدين عدم درايتهم أو توصلهم بأية معلومة بهذا    –أقاليم جهة مراكش  

 عرفة به. البرنامج رغم أنه موجه للشباب وبالتالي المفروض هم األقرب واألولى بالم

يؤكد أحد الشباب المنتمي إلحدى المنظمات الشبابية ضمن لقاء معه بمدينة شيشاوة على ما يلي: " شخصيا لم أسمع بالبرنامج ولك    -19

أظن أنني رأيتها عن طريق الفايسبوك ولكن لم أعرها اهتماما، وذلك العتقادي الراسخ أن هذا البرنامج يستهدف فئة معينة ذات  

 سوبية ".حظوظ وذات مح

صعوبة الوصول الى
%30المعلومة

ضعف و غياب قنوات
التواصل

40%

الالمبالة وعدم 
االهتمام

15%

ية المحسوبية والزبون
في االستفادة من 

البرنامج
10%

أسباب أخرى
5%

أسباب عدم التعرف على البرنامج(: 9)مبيان رقم 
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 اتمنص، عبر ال%5المستفيدين  المعرفة وذلك وفق الشكل التالي: عن طريق األصدقاء أو أحد  

، وعبر وسائل %  10، وسائل اإلعالم %  3، المشاركة في أنشطة البرنامج % 7 لكترونيةاإل

 )مثال عن طريق الجمعيات(. % 10أخرى 

 

 

ى التي لديها علم بالبرنامج، ال تعرف الجهة  الغالبية العظم  ، أنكما تظهر نتائج هذا البحث

وأن غالبيتهم حسب   (،% 80ون )قطنيعلى تدبير البرنامج على صعيد العمالة التي المسؤولة 

بنسبة  بعدم قدرتهم على التعرف على هذه الجهة المدبرة  للبرنامج  رأيهم عن الجهة المدبرة 

لشكل التالي: المبادرة الوطنية للتنمية  حول الجهة المدبرة على ا م(، بينما تفرقت آراءه58%)

الوكالة  ،  (%9)  (، مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل% 10)  وزارة الشغل  (،%14)  البشرية

 (.% 1) وزارة الثقافة والشباب والرياضة(، %8) الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات

غالبية  و أن  عبر  المستجوب  المجتمع الشباب  وجمعيات  الشباب  وإخبار  إعالم  مستوى 

ال يرقى للمستوى المطلوب مؤكدين  دعم اإلدماج االقتصادي للشبابالمدني بمكونات برنامج 

 (. % 70ضعف التواصل واإلخبار وكذا وسائل الوصول إلى المعلومة )النسبة 

ب برنامج  وعالقة  حول  للمعلومات  للشبابالولوج  االقتصادي  اإلدماج  نسبة  تؤكد  ،  دعم 

عدم إتاحة الجهات المسؤولة عن تنفيذ برنامج دعم اإلدماج  (  %  70)  من المستجوبينكبيرة  

مراكش   بجهة  للشباب  وخدمات    ،أسفي  –االقتصادي  أنشطة  حول  ومعطيات  معلومات 

65%

5%

7%

3%

10%

10%

وسائل التعرف على برنامج الدعم االقتصادي (: 10)مبيان رقم 
للشباب

االجتماعيالتواصلوسائل المستفيدينأحدأواألصدقاء اإللكترونيةالمنّصات

البرنامجأنشطةفيالمشاركة اإلعالموسائل أخرىوسائل
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ضعف   وكذا  الجهات إمكانات  البرنامج،  طرف  من  وتوفيرها  المعلومات  على  الحصول 

التي عبرت عن وجود    %  30نفس النسب المئوية تقريبا، وأن نسبة  ب ،المسؤولة عن البرنامج

، وعبر %  42قنوات التواصل والوصول إلى المعلومات، تتم عبر المنصات اإللكترونية بنسبة  

، والمشاركة في أنشطة  %  8، ووسائل التواصل االجتماعي بنسبة  %  40وسائل اإلعالم بنسبة  

 .% 5الجمعيات مثال ، وبوسائل أخرى عن طريق % 5البرنامج 

أن النسبة    %  13البرنامج، أكد  الشباب في نشر المعلومات حول    ةشاركعلى مستوى م

  15جيدة، فيما اعتبر    %  21أنها متوسطة، و  %  22ضعيفة، بينما اعتبر    %  29ضعيفة جدا و

 أنها جيدة جدا.  %

 

 آلية الشكاوى والتظلم-3

 ولكنها ليالدو البنك مشاريع وبرامج   إدارة جزءا من المظالم رفع خدمة حيث نالمس أن  

ودعم تنفيذها، حيث   وعاترالمش إعداد عن المسؤولة البنك  قيفر عن ومستقلة اوظيفي  منفصلة

تتبع إداريا للجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المشروع، والبنك الدولي يشترط ضرورة توفير  

 هذه اآللية. 

الدراسة،  نتائج  من  المحور  هذا  ينطلق 

المستجوبات   من  كبيرة  نسبة  أن  حيث 

دراية %  83)  والمستجوبين لهم  ليست   ،)

 .  برنامجال آلية الشكاوى والتظلم الخاصة بب

المستجوبين   من  كبيرة  نسبة  أن  كما 

المحاكم  إلى  اللجوء  هي  اآللية  أن  يعتبرون 

منهم(، وآخرون اعتبروها   %  70المغربية )

ال
83%

نعم
17%

التعرف على آلية الشكاوى (: 11)مبيان رقم 
والتظلم الخاصة بالبرنامج

ال نعم
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من تعرف على اآللية    %  1العمالة.(، بينما    –في اللجوء إلى الجهة المنفذة للبرنامج )الجهة  

 .20البرنامج  باعتبارها منشأة من طرف البنك الدولي بحكم مشاركته بالمشروع في

منهم(    % 72أما الذين أكدوا عدم معرفتهم باآللية، أغلبهم لعدم علمهم بالبرنامج أصال )

 والبقية اختلفت أسباب عدم علمهم، إما لعدم تمكنهم من المعلومة أو انعدام التواصل، وغيرها.

أما فيما يخص المجاالت التي يجب أن تشملها آلية الشكاوى والتظلم المعتمد من طرف  

االجتماعي،  المجال  ب  %62البيئي، و  المجالمنهم أنها مرتبطة ب  %  56اعتبر  البنك الدولي، فقد  

، جال المحاسبة والشفافية% بم  14، ومجال المشاركة المجتمعية للشباب والجمعيات% ب  12و

 .إعمال التزام بالقوانين والمساطرمجال % ب 35و

الوسائ أنجع  مستوى  على  الشكاوى  لأما  آلية  يمكن   في  والتي  استقصاؤها  يمكن  التي 

عن   %5عن طريق الحضور الشخصي، و  %  05، فقد اعتبر  اعتمادها حسب رأي الشباب

عن طريق    % 18% عن طريق البريد،    24% عن طريق رسالة نصية، و  3طريق هاتف، و

 . البريد اإللكتروني

 
أعتقد أن آلية الشكاوى المقصود بها آلية لتقديم شكوى ضد موظف عمومي أو مواطن وذلك بوضعها باإلدارة العمومية نتيجة تعثر  - 20

 أو عرقلة المشروع المرتبط به والممول من طرف البنك الدولي. )رأي أحد شباب إقليم قلعة السراغنة( 

المجال البيئي  المجال االجتماعي 

مجال المشاركة 
المجتمعية للشباب 

والجمعيات فية مجال المحاسبة والشفا

مجال إعمال التزام 
بالقوانين والمساطر 
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ن المجاالت التي يجب أن تشملها آلية الشكاوى والتظلم المعتمد م(: 12)مبيان رقم 

طرف البنك الدولي
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أن   في  نستنتج  النظر  أجل  من  الدولي  البنك  طرف  من  المنشأة  والتظلم  الشكاوى  آلية 

أهمها األضرار الناجمة عن برنامج دعم اإلدماج االقتصادي للشباب، تظل رهينة بعدة معطيات  

مدى معرفة أصحاب المصلحة بهذه اآللية، مما يقتضي تعزيز فرص التواصل واإلعالم بهذه  

المجاال أو  البيئة  بمجاالت  مرتبطة  كانت  سواء  الحقوق  حماية  في  فعالة  تعد  التي    ت اآللية، 

 االجتماعية، وكذا تعزيز الثقة في البرامج التي تمولها مجموعة البنك الدولي. 

من خالل   بالبرنامج  ونستشف  الخاصة  والتظلم  الشكاوى  آلية  أن  إلى  حسب    -البرنامج 

البيئي واالجتماعي الذي يركز  يمكن التي المختلفة على الطرق المعيار العاشر من اإلطار 

التقديم الشخصية أو   تشمل والتي وشكواهم، تقديم تظلماتهم خاللها من للمستخدمين عمليات 

ا البريد  أو  أو رسالة نصية  كتابي  الهاتف  بواسطة سجل  أو  إلكتروني،  أو موقع  إللكتروني، 

 (. 21غير مفعلة )أنظر الهامش رقم  -كقاعدة بيانات

 

 

 

الحضور الشخصي
50%

الهاتف
5%

رسالة نصية
3%

البريد
24%

البريد االلكتروني
18%

أنجع الوسائل المستعملة في آلية الشكاوى(: 26)مبيان رقم 

الحضور الشخصي الهاتف رسالة نصية البريد البريد االلكتروني



21 
 

 توصيات الدراسة  و  خالصات المحور الرابع:

 الدراسة  مخرجات

أن برنامج دعم اإلدماج االقتصادي للشباب يعترضه مجموعة من   يعترض الدراسة إلى

العراقيل في سبيل تحقيق مستلزمات إدماج الشباب وإشراك المجتمع المدني وفق تصور يعزز  

وفق   المصلحة  أصحاب  حقوق  تراعي  التي  التدابير  من  ومجموعة  والمحاسبة،  المساءلة 

المرجعية للبرنامج، وتشكل إطارا للتعاقد   االستراتيجيات واإلجراءات التي تتضمنها الوثائق

الدولة وجهة مراكش   والدولة من جهة، وبين  الدولي  البنك  بين  أسفي من جهة    – والشراكة 

واتخاذ   فعاليات  في  المدني  المجتمع  وإشراك  الشباب  إدماج  تفعيل  يتطلب  وبالتالي  أخرى، 

 القرارات  تحقيق ثالث مرتكزات أساسية:

ل الفاعلين المعنيين من أجل خلق دينامية حقيقية لإلدماج والمساءلة خطة عمل تروم تعبئة ك -

 والتدبير المشترك 

إطار للحكامة ال مركزي حقيقي يحدد المسؤوليات بدقة، مع الفصل بين وظائف القرار   -

 ووظائف التنفيذ والتفعيل، ووظائف المراقبة والتقييم 

واإلعالم   - التواصل  خدمات  من  باالنسجام    يلتارزنامة  المتعلقة  المبادئ  احترام  تدعم 

 وانخراط جميع الفاعلين 

 وجود عدة مخرجات يمكن إيجازها في : كما اتضح من خالل الدراسة إلى 

التشاور بين مختلف الفاعلين والمؤسسات، إذ أن وثيقة التقييم البيئي    عمليةضعف تعزيز   -

التي احتضنتها الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل القبلية    ةالمشاورأن    تشير الىواالجتماعي  

منظمات  شاب وشابة يمثلون    20عرفت مشاركة    2019يناير    15  فيوالكفاءات بمراكش  

الحكومية غير  والمنظمات  المدني  والمجتمع  أو  ،  وظيفة  عن  يبحثون  خريجين  شباب 

الشبابية أو عالقة لهم بالمنظمات    يست لهمل  المشاركينلكن تبين أن  .  المشاريعأصحاب  

 . اللقاءوجهل الشباب المشاركين بالغاية وراء  العمل المدني
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للشباب بجهة مراكش   - اإلدماج االقتصادي  ببرنامج دعم  المتعلقة  الشكاوى  آلية    – غياب 

البرنامج، وغياب وسيلة   إطار حكامة  اآللية ضمن  بهذه  المكلف)ة(  تحديد  أسفي، وعدم 

التقييم البيئي  لتوجيه الشكاوى، الواردة بوثيقة    استمارةاتصال باآللية. ورغم أنه تم إعداد  

الجهة أو العنوان المكلف بتلقي واستقبال االستمارة. ، غير أنه لم يتم تحديد  واالجتماعي

عكس باقي برامج البنك الدولي التي تحدد وتنص على الجهة المكلفة بآلية الشكاوى إما 

من أجل معرفة المسؤول عن آلية الشكاوى وكذا البريد اإللكتروني أو الهاتف أو هما معا.  

توجيهها   يتم  التي  والجهة  الشكاوى،  بآلية  المتعلقة  االستمارة  استعمال  وكيفية  وجودها، 

إليها، وذلك بإرسال رسائل الكترونية على بريدهم االلكتروني، قامت جمعية الشباب ألجل 

الدولي   البنك  من  بمسؤولين  البريد  عبر  باالتصال  اإلدماج  الشباب  دعم  برنامج  عن 

  - موجودة أسماؤهم ومواقعهم اإللكترونية في وثائق البرنامج-االقتصادي للشباب بالمغرب  

هذا  عن  الجواب  يتم  لم  لكن  اإللكتروني،  بريدهم  على  الكترونية  رسائل  بإرسال  وذلك 

 .21. لكن لم تتلق الجمعية أي رد(الملحق الرابع) االتصال

الشفافية   - مستويات  بالبرنامجضعف  المتعلقة  المعلومات  إلى  الوصول    جميع من    ،في 

إجراء اللقاءات مع المسؤولين عن  طريق  او عن    توفر البيانات،سواء من حيث  مصادرها  

البنك الدولي المتعلقة بالبرنامج جلها باللغة   وثائق.. أغلبية  مستوى المحليال المشروع على  

بحكم السياق اللغوي   اإلنجليزية، وبالتالي تجعل من المطلع عليها يجد صعوبة في الترجمة

العربية اللغة  في  المتمثل  الوثائق  للبلد  حتى  أنه  إلى  إضافة  اللغة  القليلة  ،  إلى  المترجمة 

 المغرب وبالتالي من الصعب فهمها.تستخدم مصطلحات والفاظ غير مألوفة في العربية 

 
أسفي الذي أكد أحد مسؤوليها بأن األطراف  -الجمعية من طرف المركز الجهوي لالستثمار مراكشبعد نهاية الدراسة تم التواصل مع    - 21

المتدخلة بالبرنامج وفق المهمة المحدد لها اتفقت على وضع آلية الشكاوى الخاصة بها، بحيث كل ما يتعلق بالشكاوى المتعلقة بمنصات  

لوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات، والشكاوى المتعلقة بمراكز دعم  أو فضاءات االستقبال وتوجيه الشباب تكون تحت إشراف ا

التشغيل الذاتي والتنمية االقتصادية المحلية تكون تحت إشراف المركز الجهوي لالستثمار، ونفس األمر ينطبق على المبادرة الوطنية  

منصوص عليها في وثائق البنك الدولي، إذ أن الشكايات التي يتم  للتنمية البشرية. رغم أنه لم يتم تفعيل اآللية وفق وظيفتها ومهمتها ال

 وضعها تبقى في مجملها ضعيفة وقليلة جدا وبسيطة. 
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يؤثر على الجدوى من   نضبابية الرؤية لدى أصحاب المصلحة حول وضعيتهم كمستفيدي -

ال والمالي  تقنالدعم  عي  البرنامج  طرف  من  االجتماعية  المعتمد  وضعيتهم  لى 

 ؛22واالقتصادية 

مختلف الوسائط التواصل مع الشباب، رغم وجود عدة وسائل للتواصل سواء عبر  إشكالية   -

الرقمية التي تعرف إقباال كبيرا من طرف الشباب، أو بواسطة تنزيل عدة استراتيجيات  

أخرى على مستوى األقاليم بواسطة قافالت أو لقاءات إال أنها لم ترق للمستوى المطلوب، 

حيث الزال مستوى التواصل ضعيفا، إذ يبرز أثاره على مستوى ضعف المعلومة لدى  

 .23الشباب 

 

 

 

 

  

 
في ورشة نظمتها جمعية الشباب ألجل الشباب في مراكش حول الدراسة، وتم استفسار إحدى الجمعيات الشريكة في البرنامج حول   - 22

واالستفادة من البرنامج. وأكد ممثل الجمعية أن اإلشكالية الحقيقية   واالفصاح عنهارؤيتها ورأيها فيما يتعلق بالوصول الى المعلومة 

ثقة لدى الشباب في االستفادة من البرنامج وتخوفهم واستغرابهم من إمكانية االستفادة من دعم مالي دون المطالبة  تتمثل في انعدام ال

 باسترداده )دون أن يكون قرضا( وهذا ما يجعل األغلبية ليس لديهم القابلية لإلقبال على التعرف على البرنامج. 

المسؤول على أنه تم االتفاق مع البنك الدولي من أجل وضع برنامج تواصلي  فيما يخص ضعف المعلومات حول البرنامج أكد نفس - 23

شامل على مستوى الجهة، رغم القيام بعدة محاوالت تواصلية عديدة مع الشباب منها القيام بقافلة تطوف مختلف أقاليم الجهة سواء 

في محاولة للوصول إلى جميع الفئات المستهدفة من على مستوى المدن أو القرى، وكذلك على مستوى االتصاالت الرقمية المختلفة 

 البرنامج. 
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 توصيات الدراسة  

والمنظمات الشبابية  الشباب   انخراط  ضعف كذلك من نتائج الدراسة التي أظهرت    انطالقا

للشباب  االقتصادي  الدعم  برنامج  االهتمام  و  في  والحصول غياب  التواصل واإلعالم  بمجال 

 نقترح ما يلي:  على المعلومات، 

دقيقة وفعالة تروم تحسين إتاحة الوصول إلى المعلومات المتعلقة ببرامج   ةبلورة استراتيجي -

 لشباب؛ با ةالبنك الدولي الخاص

مع أصحاب المصلحة  ضرورة بذل الجهود من أجل التعريف بالبرنامج وتعميم المشاورات -

 خصوصا في المناطق المهمشة والنائية؛

، وكذا الناشطين على مستوى  والتواصل  اإلعالممجال    والعاملين فيتحسيس الصحافيين   -

مشاركة الشباب ومنظمات المجتمع المدني في  بأهمية    وسائط االتصال السمعي والبصري

 برامج البنك الدولي؛

المنظمات الشبابية وأصحاب المصلحة، وذلك فيما يتعلق بمختلف لفائدة  تقديم الدعم التقني   -

 مجموعة البنك الدولي في البرامج المتعلقة بالشباب؛اآلليات واالستراتيجيات التي تعتمدها  

مشاريع  بلورةضرورة   - بأهمية  وتحسيس  توعية  الدولي  وبرامج  برامج  خاصة    ؛البنك 

المشاركة   في  حقهم  امتالك  على  تساعدهم  والي  العمل،  عن  والعاطل  المهمش  الشباب 

 والمساءلة والمحاسبة وتجعلهم أكثر فاعلية؛

والتدابير اتخاذ كل االحتياطات    الشريكة في البرنامج بضرورة  ة المنظمات الشبابيتوعية   -

في   الفعلي  على  تعزيز  لالنخراط  بإدماجهم  المتعلق  الدعم  برامج  في  الشباب  مشاركة 

  المستوى االقتصادي واالجتماعي؛

ضرورة تطبيق وتنزيل المعيار العاشر من إطار عمل البنك الدولي البيئي واالجتماعي   -

تفعيل   خالل  وبالتالي من  الشكاوى؛  أو  التظلم  شكاوى    آلية  بتلقي  المخولة  الجهة  تحديد 
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يشكل أمرا خطيرا يجب العمل  وسيلة اتصال باآللية،  المواطنين. فغياب أو عدم وجود أي

 ؛عليه إليجاد حلول لهذا العيب

مجال   - في  المحرز  التقدم  لرصد  آليات  االقتصاديوضع  اإلدماج  في  الشباب  ،  مشاركة 

وضمان دمج منظور المساواة بين الجنسين في جميع المجاالت وعلى وجه الخصوص 

 واإلعالم؛  واالقتصادي االجتماعيالمجال 

تستخدم األلفاظ  توفير وثائق برامج البنك مترجمة إلى اللغة العربية وفق ترجمة صحيحة   -

الباب أمام إمكانية  حتى يتسنى الفهم الصحيح لها، مما يفتح  المصطلح عليها في المغرب  

 الوصول إلى المعلومات الصحيحة والمفهومة عن المشروع.
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 استمارة الدراسة : الملحق األول 

 

برنامج دعم اإلدماج االقتصادي للشباب المدني في مشاركة الشباب والمجتمع 

(P151169 ) 

 

تعمل جمعية الشباب ألجل الشباب وتحالف آراب واتش على تطوير دراسة ميدانية بحثية تالمس اآلليات  

دعم   برنامج  وتنفيذ  بلورة  في  المدني  والمجتمع  الشباب  مشاركة  ومدى  االقتصادي    اإلدماجوالمنهجيات 

ن طرف مؤسسة البنك  (، باعتباره أحد أهم البرامج والمشاريع االستثمارية الممولة مP151169للشباب )

تعزيز   المشاركة وفق  المدني من  الشباب والمجتمع  تمكين  الدراسة مدى  المغرب. وتتناول  لفائدة  الدولي 

انتظارات الشباب والمجتمع المدني كفاعلين   الستحضارالمقاربة الحقوقية والمبنية على المشاركة الداعمة  

 غربية. في تدبير برامج ومشاريع البنك الدولي والحكومة الم

جميع األسئلة بشكل صحيح   واإلجابة علىوفي هذا السياق، يسعدنا أن تساهموا عبر ملء هذه االستمارة  

وموضوعي، والتي نتوخى منها تحليل اإلمكانات والفرص والمنهجيات التي اعتمدها برنامج دعم اإلدماج  

 الذي يموله البنك الدولي.  االقتصادي للشباب،

 ...............................................................  االستمارة: رقم  ❖

 ...............................................................   (:اسم الباحث)ة ❖

 ...............................................................  االستمارة:تاريخ ومكان ملء  ❖

   : شخصية معلومات

 العمالة أو اإلقليم الذي تقطن به؟   .1

 شيشاوة                          الصويرة                                    الحوز                            مراكش                  

 قلعة السراغنة                                  الرحامنة                       اليوسفية                             آسفي                     

 :تقطن بهاالتي  المجال الترابي .2

 شبه حضرية                               قروية                                     حضرية                                          

 امرأة                             رجل                                  االجتماعي:  النوع  .3

 30-25                                 25 -18                                         السن:  .4

 المستوى الدراسي:            .5

 تكوين مهني                   ثانوي                   جامعي                          إعدادي               ابتدائي             

 وسيلة التواصل معك:  .6

 : ...................................................................................................  اإللكترونيالبريد             

   ...........................................................................................  الهاتف )رقم الواتساب(:           

 ...........................................................................................................الفايسبوك: .           
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 وسيلة أخرى:..........................................................................................................           

 

 معرفة الشباب والمجتمع المدني بالبرنامج: األولالمحور 

على    تنجزه الحكومة المغربية والبنك الدوليبرنامج دعم اإلدماج االقتصادي للشباب والذي  هل سبق لك أن تعرفت على   .7

 أسفي؟  –مراكش مستوى جهة 

 ال                                          نعم                                          

 ........................................................................................................في حالة ال، لماذا؟........ .8

 ؟ دعم اإلدماج االقتصادي للشبابفي حالة نعم، كيف تعرفت على برنامج  .9

 المشاركة في أنشطة البرنامج                 

 ين)ات( يدعن طريق األصدقاء أو أحد المستف                

 وسائل اإلعالم                  

 لكترونية اإل منّصاتعبر ال                

 وسائل التواصل االجتماعي                 

 ...........................................................................................وسائل أخرى، مع التحديد...                 

 الجهة المسؤولة على تدبير البرنامج على صعيد العمالة التي تقطن بها؟   )ين(هل تعرف .10

 نعم                                                              ال             

 في رأيك، من هي الجهة المسؤولة عن تدبير البرنامج على صعيد العمالة التي تقطن بها؟  .11

        INDH                                                                       الشغل. وزارة 

        ANAPEC                                                                 .وزارة الثقافة والشباب والرياضة 

              OFPPT                                                                    الجمعيات 

 ال أعرف                                                المركز الجهوي لالستثمار               

دعم اإلدماج االقتصادي  في رأيك، كيف ترى مستوى إعالم وإخبار الشباب وجمعيات المجتمع المدني بمكونات برنامج   .12

 ؟للشباب
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 ضعيف جدا ضعيف  متوسط  جيد   جيد جدا

     

 

 ؟ دعم اإلدماج االقتصادي للشبابالمحور الثاني: الولوج للمعلومات حول برنامج 

أسفي معلومات   –تتيح الجهات المسؤولة عن تنفيذ برنامج دعم اإلدماج االقتصادي للشباب بجهة مراكش  رأيك، هل  في   .13

 ومعطيات حول أنشطة وخدمات البرنامج؟  

 ال                                                    نعم                                                      

 .............................................................................................................في حالة ال، لماذا؟ .14

 في حالة نعم، ماهي الوسائل المعتمدة من طرف الجهات المسؤولة عن البرنامج؟  .15

 المشاركة في أنشطة البرنامج            

 ين)ات( عن طريق األصدقاء أو أحد المستفيد           

 وسائل اإلعالم            

 لكترونية اإل منّصاتعبر ال          

 وسائل التواصل االجتماعي          

 .................................................................................وسائل أخرى، مع التحديد....................          

 وجمعيات المجتمع المدني؟البرنامج متاحة للشباب  حول معلوماتأن ال )ين(هل تعتقد .16

 ال                                                    نعم                                                              

 في رأيك، كيف ترى الحصول على المعلومات وتوفيرها من طرف الجهات المسؤولة عن البرنامج؟   .17

 ضعيف جدا ضعيف  متوسط  جيد   جيد جدا
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 المحور الثالث: نموذج للحكامة الدامجة والتدبير المشترك. 

ضعيف)ة( 

 جدا
 متوسط)ة( ضعيف)ة(

جيد)ة( 

 جدا

جيد)

 ة(
 المعايير 

مساهمة البرنامج في تلبية احتياجات الشباب العاطل عن العمل على   .18     

 أسفي.  –صعيد جهة مراكش 

 تقاسم أهداف وغايات البرنامج وتحديدها باالتفاق مع الشباب .19     

 مشاركة الشبابالبنية التحتية الالزمة لدعم  .20     

 وصول الشباب إلى أماكن أنشطة البرنامج  .21     

مواعيد تنظيم األنشطة مناسبة للشباب )خارج ساعات الدرس على  .22     

 سبيل المثال(

 اإلجراءات والمساطر الموضوعة في إطار برنامج  .23     

وخلفيتهم  .24      هويتهم  عن  النظر  بغض  الشباب  على  البرنامج  انفتاح 

 االجتماعية ومواردهم  

 ينتمون ألي مؤسسة رسمية  ضمان مشاركة الشباب الذين ال .25     

 ضمان البرنامج لمبدأ المساواة ومقاربة النوع  .26     

المشاركة في البرنامج وما معرفة الشباب بالجهات الفاعلة المختلفة  .27     

 هو دورهم 

 تمثيلية الشباب في مختلف مستويات صنع القرار في البرنامج  .28     

 مشاركة الشباب في البرنامجلالجمعيات الشريكة دعم  .29     

 الشباب في نشر المعلومات حول البرنامج ةشاركم .30     

 الشباب في تنفيذ البرنامج مشاركة .31     

 تقييم البرنامج تتبع والشباب في  مشاركة .32     
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االلتزام بتدابير الصحة والسالمة المهنية في تنفيذ المشاريع المتعلقة  .33     

 ببرنامج الدعم االقتصادي  

 

 الشكاوى والتظلم.   آليةالمحور الرابع: 

تعرفت على   .34 أن  لك  سبق  ب هل  الخاصة  والتظلم  الشكاوى  والذي  آلية  للشباب  االقتصادي  اإلدماج  دعم  تنجزه برنامج 

 أسفي؟  –مراكش على مستوى جهة  الحكومة المغربية والبنك الدولي

 ال                                          نعم                                          

 كيف؟..................................................................................................................في حالة نعم،  .35

 .........في حالة ال، لماذا؟........................................................................................................... .36

 ؟ المعتمد من طرف البنك الدوليوالتظلم  آلية الشكاوىي رأيك، ماهي المجاالت التي يجب أن تشملها ف .37

 المجال البيئي                       

 المجال االجتماعي                       

 مجال المشاركة المجتمعية للشباب والجمعيات                     

 مجال المحاسبة والشفافية                     

 مجال إعمال التزام بالقوانين والمساطر                      

 في رأيك، ماهي أنجع الوسائل المستعملة في آلية الشكاوى؟      .38

 الحضور الشخصي                    

 الهاتف                                  

 رسالة نصية                               

 البريد                               

 البريد اإللكتروني                        

 هل لديكم )ن( أسئلة أخرى، كنتم تودون أن تطرح عليكم؟  .39

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

 شكرا على تعاونكم)كن(                                                  
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 موجهةالمشاركة في المقابالت الشبه الهيئات   الئحة الملحق الثاني:
 

 المقر  المتدخلين الذين تم مقابلتهم  الهيئات 

 

 

 

 

 

 

 

 المنظمات الغير حكومية 

  والديمقراطيةجمعية الفضاء المدني للشباب  .1

 

 عمالة مراكش 
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 2016غشت  4، البنك الدولي، (ESF)إطار عمل البنك الدولي البيئي واالجتماعي  ❖

، حول األنماط الجديدة  2018التقرير السنوي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، الصادر سنة   ❖

 لالحتجاج بالمغرب.  

 2018، البنك الدولي، يونيو (ESS10)10مذكرة توجيهية للمقترضين: المعيار البيئي واالجتماعي  ❖

كاملة، البنك  المت الوقائية  اءات اإلجر بيانات  ورقة/  (PID / ISDS)المدمجة  المشروع  معلومات وثائق ❖

 2019فبراير  12الدول، 
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 2015يوليوز   16الدولي، 

 المراجع باللغة األجنبية  .2
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soutenir l’insertion économique des jeunes au Maroc (P151169), ministre de 

travail et de l’insertion professionnelle du Maroc, Février 2019 
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youth - P151169 - Sequence N° 1, 17/08/2019 
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❖ Disclosable Version of the ISR43806 - Supporting the economic inclusion of 
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❖ Disclosable Version of the ISR46392- Supporting the economic inclusion of 

youth - P151169 - Sequence N° 4, the word bank, 14/05/2021 

❖ Rapport définitif N°6421, Relatif à l’audit des comptes de projet d’inclusion 

économique des jeunes (pret bird N°8954), SA00879376, ministre de 

l’économie, des Finances et de la réforme l’administration du Maroc, Janvier 

2021 
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❖ https://openknowledge.worldbank.org 

❖ https://projects.albankaldawli.org/ar/projects-operations/document-

detail/P151169 
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