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، تنظم احلركة الش�بابية املغربية امللتقى الوطين �لمنظامت الش�بابية، وا7ي يعد فضاء �لتداول و تعز+ز مهنجية 

التEالفات املوضوCاتية حول تعز+ز موقع الش�باب يف الس�ياسات 

املداLل اKس�تورية واملؤسساتية  احلركة الش�بابية Cىل رفع حتدي موا)بة ٕاعامل

ات الوطنية واKولية، وانطالقا من مقاربة احلق يف املشاركة ا7ي تضمنه املواثيق اKولية ومقMضيات 

املس�توى  Cىل سواء كام جيسد امللتقى الوطين �لمنظامت الش�بابية إالميان الراخس ٔ]ن احلركة الش�بابية قد اس�تطاعت ٔ]ن تعطي نفسا Wديدا لٕالصالUات

 والقانون، hرتباطها القوي بefض الشارع من bة و

qمنية  حتقoق يف ش�باب رٔ]سهم وCىل امجليع بناء اKميقراطية والعداk lجiعية، وضامن مشاركة

  .املغرب عرفها

ات /كفاCلني بvٔھمية kخنراط املغربية الش�بerة Kى

رات ورشاكء Cىل قدم املساواة مع احلكومات يف تنفoذ الس�ياسات العمومoة Lاصة اليت تقrس الش�باب، من Lالل تطو+ر مeادرات تعمل Cىل qمنية قد

ملغريب يعد دعوة واحضة كام ٔ]ن هذا الوعي املتطور �رسCة Kى الش�باب ا

Wديد بني اKوl وبني هذه القوة املتنامoة والواعية من ا�متع، عقد �س�تجيب لقدراهتم وحيقق 

س�مترارية النضال من داLل احلركة املدنية اKميقراطية 

شاركة يف تدبري الشvٔن دفاCا عن القمي الكونية ��ميقراطية وحقوق إال�سان وqرس�يخ املواطنة الفا�C واUرتام التنوع وkخMالف يعرب عن متسكها حبقها يف امل 

  . شاكل التضييق وال�شكoك وا�متييع واملقاربة الضبطية �لمشهد الش�بايب اليت �شهدها مؤخرا

بية حoث ٔ]حضى من الرضوري اليوم، التفكري �شلك مجعي حول  ٕاماك�ت تقوية مسلسل بناء الفعل الش�بايب Cرب توحoد رؤى املنظامت املدنية الش�با

  :)ر مهنا خصوصا ٔ]ن هذا ا�لقاء يvٔيت يف س�ياق اختاذ احلكومة املغربية مجموCة من التدابري واملبادرات يف التعاطي مع الشvٔن الش�بايب و املدين نذ

  . دة، وما وا)به من مeادرات مدنية موازية

  . �لس kس�شاري �لش�باب و العمل امجلعوي وhلقانون إالطار �لش�باب

ٔ]قرت مجموCة من رمغ توفر ٕارادة س�ياس�ية قوية ٕالرشاك الش�باب يف تدبري الس�ياسات العمومoة، فقد 

Kات اUق إالصالoلني يف حتقCد+ن ولكن كفاoس فقط مكس�تفrم يف سريورة التحول لbىل مس�توى مشاركة الش�باب وٕادماC لعجز القامئh ميقراطية التقار+ر

املدنية من ]ٓليات ومoاك°زمات املسامهة واملشاركة حoث ٔ]صبح مطروUا Cىل احلركة الش�بابية املدنية اKميقراطية اليوم، العمل Cىل متكني الش�باب ومظامهتم 

اليت تعمل Cىل تطو+ر مجموCة من ا�²ٔشطة ذات 

مظامهتم من ٔ]Wل تrسري مسامهة هذه القوة املدنية يف حتقoق مMطلبات 
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  من ٔ]Wل بناء فضاء مدين ش�بايب مMعدد وذجمي 

، تنظم احلركة الش�بابية املغربية امللتقى الوطين �لمنظامت الش�بابية، وا7ي يعد فضاء �لتداول و تعز+ز مهنجية تفكري، معل مشرتك  و متكني

التEالفات املوضوCاتية حول تعز+ز موقع الش�باب يف الس�ياسات تقوي  التدبري املشرتك بني املنظامت الش�بابية، يف ٔ]فق Lلق ٔ]رضية ٕاسرتاتيجية مشرتكة،

احلركة الش�بابية Cىل رفع حتدي موا)بة ٕاعاملكام �شلك امللتقى الوطين �لمنظامت الش�بابية تعبريا قوC µىل حرص 

ات الوطنية واKولية، وانطالقا من مقاربة احلق يف املشاركة ا7ي تضمنه املواثيق اKولية ومقMضيات الكف�o ¶متكني الش�باب وا�متع املدين، وفق املرجعي

كام جيسد امللتقى الوطين �لمنظامت الش�بابية إالميان الراخس ٔ]ن احلركة الش�بابية قد اس�تطاعت ٔ]ن تعطي نفسا Wديدا لٕالصالUات

والقانون، hرتباطها القوي بefض الشارع من bة و احلق دوl وبناء رفع املطالب املرتبطة Khميقراطية Lالل من kجiعي

بناء اKميقراطية والعداk lجiعية، وضامن مشاركة يف امجليع مشاركة ضامن 

عرفها اليت امجليع لٕالصالUات مت· من املغريب، و�بعة الشعب قوى للك إالصغاء

Kى تنظمي امللتقى الوطين �لمنظامت الش�بابية جيسد حرص مكو�ت الفعل الش�بايب Cىل تعز+ز وعي Wديد

ورشاكء Cىل قدم املساواة مع احلكومات يف تنفoذ الس�ياسات العمومoة Lاصة اليت تقrس الش�باب، من Lالل تطو+ر مeادرات تعمل Cىل qمنية قد

كام ٔ]ن هذا الوعي املتطور �رسCة Kى الش�باب ا. الش�باب ملامرسة املواطنة وحتسني احلاكمة واKميقراطية والعداk lجiعية

Wديد بني اKوl وبني هذه القوة املتنامoة والواعية من ا�متع، عقد �س�تجيب لقدراهتم وحيقق " عقد اجiعي"لتطو+ر رؤية مeتكرة وطموUة، qروم تطو+ر 

س�مترارية النضال من داLل احلركة املدنية اKميقراطية ٕان خoار احلركة الش�بابية ا. )رامهتم ويضمن مشاركة بناءة توفر نقطة انطالق ملرW �Uديدة من التمنية

دفاCا عن القمي الكونية ��ميقراطية وحقوق إال�سان وqرس�يخ املواطنة الفا�C واUرتام التنوع وkخMالف يعرب عن متسكها حبقها يف امل 

شاكل التضييق وال�شكoك وا�متييع واملقاربة الضبطية �لمشهد الش�بايب اليت �شهدها مؤخراالعام والرقابة و املسائ� و احملاس�بة، حىت نتصدى مجيعا للك ]ٔ 

حoث ٔ]حضى من الرضوري اليوم، التفكري �شلك مجعي حول  ٕاماك�ت تقوية مسلسل بناء الفعل الش�بايب Cرب توحoد رؤى املنظامت املدنية الش�با

  . يف ٕاCداد، تنفoذ وتقoمي الس�ياسات العمومoة ومواقفها يف ارتباط ²ٔhدوار اليت  ٔ]ن تلعهبا

خصوصا ٔ]ن هذا ا�لقاء يvٔيت يف س�ياق اختاذ احلكومة املغربية مجموCة من التدابري واملبادرات يف التعاطي مع الشvٔن الش�بايب و املدين نذ

دة، وما وا)به من مeادرات مدنية موازيةاخMتام مسلسل احلوار الوطين حول ا�متع املدين وا²ٔدوار اKس�تورية اجلدي

h لقانون إالطار �لش�بابمشاريع القوانني املرتبطةhس�شاري �لش�باب و العمل امجلعوي وk لس�

  .  2020 – 2015اعiد إالسرتاتيجية الوطنية املندجمة �لش�باب 

  . 2015إالCالن عن ٔ]جدة kس�تحقاقات kنتÄابية يف ٔ]فق 

رمغ توفر ٕارادة س�ياس�ية قوية ٕالرشاك الش�باب يف تدبري الس�ياسات العمومoة، فقد ولعل املت�eع لهذا الس�ياق، رسCان ما �س�شف ٔ]نه 

Kات اUق إالصالoلني يف حتقCد+ن ولكن كفاoس فقط مكس�تفrم يف سريورة التحول لbىل مس�توى مشاركة الش�باب وٕادماC لعجز القامئh التقار+ر

حoث ٔ]صبح مطروUا Cىل احلركة الش�بابية املدنية اKميقراطية اليوم، العمل Cىل متكني الش�باب ومظامهتم 

اليت تعمل Cىل تطو+ر مجموCة من ا�²ٔشطة ذات  اليقظة الش�بابيةيف ت�eع وتقoمي ٔ]وراش إالصالUات املؤسساتية احلقoقoة وحتصيهنا Cرب Lلق دينامoات 

مظامهتم من ٔ]Wل تrسري مسامهة هذه القوة املدنية يف حتقoق مMطلبات الطابع التكويين والتعبوي والتحسrيس يف القرى وا²ٔحoاء، وبناء قدرات الش�باب و 
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 : الس�ياق العام 

من ٔ]Wل بناء فضاء مدين ش�بايب مMعدد وذجمي : ٔ]وال 

  

تفكري، معل مشرتك  و متكني : حتت شعار

التدبري املشرتك بني املنظامت الش�بابية، يف ٔ]فق Lلق ٔ]رضية ٕاسرتاتيجية مشرتكة،

كام �شلك امللتقى الوطين �لمنظامت الش�بابية تعبريا قوC µىل حرص . العمومoة

الكف�o ¶متكني الش�باب وا�متع املدين، وفق املرجعي

  . اKس�تور اجلديد

كام جيسد امللتقى الوطين �لمنظامت الش�بابية إالميان الراخس ٔ]ن احلركة الش�بابية قد اس�تطاعت ٔ]ن تعطي نفسا Wديدا لٕالصالUات

kجiعي ٔ]و kقMصادي ٔ]و الس�يايس

Cىل تقوية مeادرات مدنية قادرة

إالصغاء Cىل مeنية مصفة دميقراطية

تنظمي امللتقى الوطين �لمنظامت الش�بابية جيسد حرص مكو�ت الفعل الش�بايب Cىل تعز+ز وعي Wديد

ورشاكء Cىل قدم املساواة مع احلكومات يف تنفoذ الس�ياسات العمومoة Lاصة اليت تقrس الش�باب، من Lالل تطو+ر مeادرات تعمل Cىل qمنية قد

الش�باب ملامرسة املواطنة وحتسني احلاكمة واKميقراطية والعداk lجiعية

لتطو+ر رؤية مeتكرة وطموUة، qروم تطو+ر 

)رامهتم ويضمن مشاركة بناءة توفر نقطة انطالق ملرW �Uديدة من التمنية

دفاCا عن القمي الكونية ��ميقراطية وحقوق إال�سان وqرس�يخ املواطنة الفا�C واUرتام التنوع وkخMالف يعرب عن متسكها حبقها يف امل 

العام والرقابة و املسائ� و احملاس�بة، حىت نتصدى مجيعا للك ]ٔ 

حoث ٔ]حضى من الرضوري اليوم، التفكري �شلك مجعي حول  ٕاماك�ت تقوية مسلسل بناء الفعل الش�بايب Cرب توحoد رؤى املنظامت املدنية الش�با

ومواقفها يف ارتباط ²ٔhدوار اليت  ٔ]ن تلعهبا

خصوصا ٔ]ن هذا ا�لقاء يvٔيت يف س�ياق اختاذ احلكومة املغربية مجموCة من التدابري واملبادرات يف التعاطي مع الشvٔن الش�بايب و املدين نذ

اخMتام مسلسل احلوار الوطين حول ا�متع املدين وا²ٔدوار اKس�تورية اجلدي:  ٔ]وال

مشاريع القوانني املرتبطة hمسلسل ٕاCداد : Êنيا

اعiد إالسرتاتيجية الوطنية املندجمة �لش�باب : Êلثا

إالCالن عن ٔ]جدة kس�تحقاقات kنتÄابية يف ٔ]فق : رابعا

  

ولعل املت�eع لهذا الس�ياق، رسCان ما �س�شف ٔ]نه 

Kات اUق إالصالoلني يف حتقCد+ن ولكن كفاoس فقط مكس�تفrم يف سريورة التحول لbىل مس�توى مشاركة الش�باب وٕادماC لعجز القامئh التقار+ر

  . hملغرب

حoث ٔ]صبح مطروUا Cىل احلركة الش�بابية املدنية اKميقراطية اليوم، العمل Cىل متكني الش�باب ومظامهتم 

يف ت�eع وتقoمي ٔ]وراش إالصالUات املؤسساتية احلقoقoة وحتصيهنا Cرب Lلق دينامoات 

الطابع التكويين والتعبوي والتحسrيس يف القرى وا²ٔحoاء، وبناء قدرات الش�باب و 
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µديدة، تعيق مسامههتا يف رفع حتدC رية ٔ]مام ٕا)راهاتL²ٔىل احلركة الش�بابية املغربية اليوم، تظل هذه اC ةUت ٔ]مام هذه الرها�ت املطرو

وامليدانية واحلقوقoة، لÍٔجoال اجلديدة من الش�باب ا7ي Cرب عن رغبته يف املسامهة يف صناCة مس�تقeل 

حoث صار بالده، وجعل الفعل الش�بايب املدين ا²ٔكرث قدرة Cىل اس�oعاب جزء من الطلب الكeري Cىل املشاركة ا7ي Cربت عنه فÎات الش�باب املغريب، 

ار العمويم وqمنية قدرات القoادات الش�بابية يف جماالت العمل املدين عن قرب وتطو+ر مظومة تفكري مدنية qربط احلركة 

واخنراط الفعل الش�بايب لهذه الغاية احلركة الش�بابية املغربية نداء �لمنظامت الش�بابية �لعمل املشرتك جيسد قوة التعدد وkخMالف، وجيسد ]ٓلية ٕالدماج و 

Wديدة تfمتي ٕاىل مجموCات اليقظة ضد  يف اKينامoة املدنية اليت متثل انعاكسا الس�مترارية احلراك اKميقراطي ا7ي ٔ]عطى الش�باب رشارته ا²ٔوىل بvٔشاكل تعبريية

وعي جيسد احلاWة ٕاىل تعاقدات Wديدة Cىل اعتبار ٔ]ن معركة اKميقراطية الزالت مس�مترة، ؤ]ن ٕاشاكالت انعدام احلاكمة وغياب الرؤية 

حoث ٔ]ن ا�متوقع وkصطفاف وفق مرجعيات ورؤى واحضة 

، يلتمئ حوÔ العمل امجلعوي الش�بايب ذا طبيعة بناء تنظميي ش�بايب فاCل و وازن

كام ٔ]ن . ي يefع من املعrش اليويم �لمواطنات واملواطنني ويتفاCل مع قضاµمه

فعل مدين ش�بايب احلاWة ملEة اليوم ٕاىل توس�يع ومvٔسسة جسور احلوار العمويم بني خمتلف مكو�ت ا�متع املدين واملنظامت الش�بابية، والتvٔسrس ٕاىل ¶روز 

جية العمل جعل احلركة الش�بابية املدنية اKميقراطية رافدا حقoقoا �ل�ش�بع بقمي اKميقراطية واKفاع عن دوl احلق والقانون، من Lالل تطو+ر مهن 

 .نrهتااملشرتك بني مكو�ت احلركة الش�بابية وجعلها qمت· ]ٓليات اKفاع عن حقوق الش�باب يف مشوليهتا و)و 

ذا جعل احلركة الش�بابية املدنية اKميقراطية فاCال ٔ]ساس�يا يف بناء مظومة qمنية الفعل الش�بايب Cىل الصعيد اجلهوي واحمليل، حoث يعرب ه

فعال والوازن kخMيار عن احلاWة ٕاىل جعل مكو�ت احلركة الش�بابية qمت· املهارات واملعارف والقدرات واملهنجيات الكف�o مبامرسة التvٔثري ال

ز وحامية جعل احلركة الش�بابية املدنية اKميقراطية ٔ]رضية Lالقة �ل�شاور و املشاركة وال�شoÜك، تضع احلركة الش�بابية يف تنامغ مع مMطلبات تعز+

lة ��وoات الس�ياسات العمومÝد ملء فراU اوزÞال ٔ]س�ياس�يا يف التمنية يتCاملساواة وفا . 

L ات كقوة وسلطة قامئة ا7ات ومس�تق� منCسامه احلركة الش�بابية يف حتصني مك�س�بات ا�متع املدين وحامية حقوق ا²ٔفراد و امجلاà ادرات وحىتeالل م

lوKادرة امللتقى الوطين �لمنظامت . ا²ٓليات و القدرات ا²ٔساس�ية ٕالسامع وٕايصال صوهتا ملؤسسات اeٔيت مvت

جمال الش�باب ٕاضافة الش�بابية السعي ٕاىل بناء ٕاطار تfس�يقي هيدف ٕاىل تعز+ز ادوار املنظامت الش�بابية املدنية لتحقoق التاكمل وتعز+ز ال�شاور والتعاون ىف 

 .  جعل احلركة الش�بابية املدنية اKميقراطية رافدا حقoقoا �ل�ش�بع بقمي اKميقراطية واKفاع عن دوl احلق والقانون

ٔ]ساس�يا يف بناء مظومة qمنية الفعل الش�بايب Cىل الصعيد اجلهوي واحمليل، حoث يعرب هذا 
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µديدة، تعيق مسامههتا يف رفع حتدC رية ٔ]مام ٕا)راهاتL²ٔىل احلركة الش�بابية املغربية اليوم، تظل هذه اC ةUمام هذه الرها�ت املطرو[ٔ

وامليدانية واحلقوقoة، لÍٔجoال اجلديدة من الش�باب ا7ي Cرب عن رغبته يف املسامهة يف صناCة مس�تقeل  املرافقة امجلعوية واملدنية، من الناحoة الفكرية

بالده، وجعل الفعل الش�بايب املدين ا²ٔكرث قدرة Cىل اس�oعاب جزء من الطلب الكeري Cىل املشاركة ا7ي Cربت عنه فÎات الش�باب املغريب، 

ار العمويم وqمنية قدرات القoادات الش�بابية يف جماالت العمل املدين عن قرب وتطو+ر مظومة تفكري مدنية qربط احلركة 

  . الش�بابية hٕ)راهات املس�تقeل اKميقراطي

 التفكري امجلاعي مدLل ٔ]سايس حنو تعز+ز البناء املشرتك 

لهذه الغاية احلركة الش�بابية املغربية نداء �لمنظامت الش�بابية �لعمل املشرتك جيسد قوة التعدد وkخMالف، وجيسد ]ٓلية ٕالدماج و 
يف اKينامoة املدنية اليت متثل انعاكسا الس�مترارية احلراك اKميقراطي ا7ي ٔ]عطى الش�باب رشارته ا²ٔوىل بvٔشاكل تعبريية

وعي جيسد احلاWة ٕاىل تعاقدات Wديدة Cىل اعتبار ٔ]ن معركة اKميقراطية الزالت مس�مترة، ؤ]ن ٕاشاكالت انعدام احلاكمة وغياب الرؤية 

حoث ٔ]ن ا�متوقع وkصطفاف وفق مرجعيات ورؤى واحضة . عومفارقة العزوف، ٕامنا يه جتليات مر�U التفكك العالقات التقليدية بني الش�باب و ا�مت

بناء تنظميي ش�بايب فاCل و وازنختدم مس�تقeل اKميقراطية و حتصهنا من kحنرافات والرتاجعات تقMيض 
ي يefع من املعrش اليويم �لمواطنات واملواطنني ويتفاCل مع قضاµمهٔ]فقoة تالمس الس�ياسات والقوانني و الربامج، والعمل املبارش عن قرب ا7

احلاWة ملEة اليوم ٕاىل توس�يع ومvٔسسة جسور احلوار العمويم بني خمتلف مكو�ت ا�متع املدين واملنظامت الش�بابية، والتvٔسrس ٕاىل ¶روز 

Uق إالصالoرب يعطي الفرصة �لجميع �لمشاركة يف حتقC  ميقراطيةKل 3ات اLمدا :  

جعل احلركة الش�بابية املدنية اKميقراطية رافدا حقoقoا �ل�ش�بع بقمي اKميقراطية واKفاع عن دوl احلق والقانون، من Lالل تطو+ر مهن 

املشرتك بني مكو�ت احلركة الش�بابية وجعلها qمت· ]ٓليات اKفاع عن حقوق الش�باب يف مشوليهتا و)و 

جعل احلركة الش�بابية املدنية اKميقراطية فاCال ٔ]ساس�يا يف بناء مظومة qمنية الفعل الش�بايب Cىل الصعيد اجلهوي واحمليل، حoث يعرب ه

kخMيار عن احلاWة ٕاىل جعل مكو�ت احلركة الش�بابية qمت· املهارات واملعارف والقدرات واملهنجيات الكف�o مبامرسة التvٔثري ال

 .Cىل الس�ياسات العمومoة Lاصة املوbة �لش�باب Cىل الصعيد احمليل، اجلهوي والوطين

جعل احلركة الش�بابية املدنية اKميقراطية ٔ]رضية Lالقة �ل�شاور و املشاركة وال�شoÜك، تضع احلركة الش�بابية يف تنامغ مع مMطلبات تعز+

املساواة وفاCال ٔ]س�ياس�يا يف التمنية يتÞاوز Uد ملء فراÝات الس�ياسات العمومoة ��وl القمي اKميقراطية، حقوق إال�سان،

L ات كقوة وسلطة قامئة ا7ات ومس�تق� منCسامه احلركة الش�بابية يف حتصني مك�س�بات ا�متع املدين وحامية حقوق ا²ٔفراد و امجلاà وحىت

ا²ٓليات و القدرات ا²ٔساس�ية ٕالسامع وٕايصال صوهتا ملؤسسات اKوl تعمل Cىل متكني املنظامت الش�بابية من

الش�بابية السعي ٕاىل بناء ٕاطار تfس�يقي هيدف ٕاىل تعز+ز ادوار املنظامت الش�بابية املدنية لتحقoق التاكمل وتعز+ز ال�شاور والتعاون ىف 

  . يف التvٔثري Cىل الس�ياسات العمومoة ذات الص� hلش�باب

جعل احلركة الش�بابية املدنية اKميقراطية رافدا حقoقoا �ل�ش�بع بقمي اKميقراطية واKفاع عن دوl احلق والقانون

ٔ]ساس�يا يف بناء مظومة qمنية الفعل الش�بايب Cىل الصعيد اجلهوي واحمليل، حoث يعرب هذا جعل احلركة الش�بابية املدنية اKميقراطية فاCال 

 )qمت· ماذا؟...(kخMيار عن احلاWة ٕاىل جعل مكو�ت احلركة الش�بابية qمت· 
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ٔ]مام هذه الرها�ت املطروUة Cىل احلركة الش�بابية املغربية اليوم، تظل هذه اL²ٔرية ٔ]مام ٕا)راهات Cديدة، تعيق مسامههتا يف رفع حتدµ. املغرب اKميقراطي

املرافقة امجلعوية واملدنية، من الناحoة الفكرية

بالده، وجعل الفعل الش�بايب املدين ا²ٔكرث قدرة Cىل اس�oعاب جزء من الطلب الكeري Cىل املشاركة ا7ي Cربت عنه فÎات الش�باب املغريب، 

ار العمويم وqمنية قدرات القoادات الش�بابية يف جماالت العمل املدين عن قرب وتطو+ر مظومة تفكري مدنية qربط احلركة من الرضوري اليوم، تعز+ز احلو 

الش�بابية hٕ)راهات املس�تقeل اKميقراطي

  

التفكري امجلاعي مدLل ٔ]سايس حنو تعز+ز البناء املشرتك : Êنيا

لهذه الغاية احلركة الش�بابية املغربية نداء �لمنظامت الش�بابية �لعمل املشرتك جيسد قوة التعدد وkخMالف، وجيسد ]ٓلية ٕالدماج و 
يف اKينامoة املدنية اليت متثل انعاكسا الس�مترارية احلراك اKميقراطي ا7ي ٔ]عطى الش�باب رشارته ا²ٔوىل بvٔشاكل تعبريية

وعي جيسد احلاWة ٕاىل تعاقدات Wديدة Cىل اعتبار ٔ]ن معركة اKميقراطية الزالت مس�مترة، ؤ]ن ٕاشاكالت انعدام احلاكمة وغياب الرؤية . الفساد وkس�eداد

ومفارقة العزوف، ٕامنا يه جتليات مر�U التفكك العالقات التقليدية بني الش�باب و ا�مت

ختدم مس�تقeل اKميقراطية و حتصهنا من kحنرافات والرتاجعات تقMيض 

ٔ]فقoة تالمس الس�ياسات والقوانني و الربامج، والعمل املبارش عن قرب ا7

احلاWة ملEة اليوم ٕاىل توس�يع ومvٔسسة جسور احلوار العمويم بني خمتلف مكو�ت ا�متع املدين واملنظامت الش�بابية، والتvٔسrس ٕاىل ¶روز 

Uق إالصالoيعطي الفرصة �لجميع �لمشاركة يف حتق

جعل احلركة الش�بابية املدنية اKميقراطية رافدا حقoقoا �ل�ش�بع بقمي اKميقراطية واKفاع عن دوl احلق والقانون، من Lالل تطو+ر مهن  -1

املشرتك بني مكو�ت احلركة الش�بابية وجعلها qمت· ]ٓليات اKفاع عن حقوق الش�باب يف مشوليهتا و)و 

جعل احلركة الش�بابية املدنية اKميقراطية فاCال ٔ]ساس�يا يف بناء مظومة qمنية الفعل الش�بايب Cىل الصعيد اجلهوي واحمليل، حoث يعرب ه  -2

kخMيار عن احلاWة ٕاىل جعل مكو�ت احلركة الش�بابية qمت· املهارات واملعارف والقدرات واملهنجيات الكف�o مبامرسة التvٔثري ال

Cىل الس�ياسات العمومoة Lاصة املوbة �لش�باب Cىل الصعيد احمليل، اجلهوي والوطين

جعل احلركة الش�بابية املدنية اKميقراطية ٔ]رضية Lالقة �ل�شاور و املشاركة وال�شoÜك، تضع احلركة الش�بابية يف تنامغ مع مMطلبات تعز+ -3

القمي اKميقراطية، حقوق إال�سان،

L ات كقوة وسلطة قامئة ا7ات ومس�تق� منCسامه احلركة الش�بابية يف حتصني مك�س�بات ا�متع املدين وحامية حقوق ا²ٔفراد و امجلاà وحىت

تعمل Cىل متكني املنظامت الش�بابية من

الش�بابية السعي ٕاىل بناء ٕاطار تfس�يقي هيدف ٕاىل تعز+ز ادوار املنظامت الش�بابية املدنية لتحقoق التاكمل وتعز+ز ال�شاور والتعاون ىف 

يف التvٔثري Cىل الس�ياسات العمومoة ذات الص� hلش�بابٕاىل املسامهة 

  ا²ٔهداف والنتاجئ املنتظرة  

  : ا²ٔهداف العامة

جعل احلركة الش�بابية املدنية اKميقراطية رافدا حقoقoا �ل�ش�بع بقمي اKميقراطية واKفاع عن دوl احلق والقانون -1

جعل احلركة الش�بابية املدنية اKميقراطية فاCال  -2

kخMيار عن احلاWة ٕاىل جعل مكو�ت احلركة الش�بابية qمت· 
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يف تنامغ مع مMطلبات تعز+ز وحامية جعل احلركة الش�بابية املدنية اKميقراطية ٔ]رضية Lالقة �ل�شاور و املشاركة وال�شoÜك، تضع احلركة الش�بابية 

lة ��وoات الس�ياسات العمومÝد ملء فراU اوزÞال ٔ]س�ياس�يا يف التمنية يتCميقراطية، حقوق إال�سان، املساواة وفاKالقمي ا. 

 .يهتا و)ونrهتامظمة ش�بابية متكت من حتديد مهنجية العمل املشرتك و ]ٓليات اKفاع عن حقوق الش�باب يف مشول 

مظمة ش�بابية اس�تطاعت حتديد املتطلبات واملهارات واملعارف والقدرات واملهنجيات الكف�o مبامرسة التvٔثري الفعال والوازن Cىل 

  . بادئ ا²ٔس�ياس�ية الكف�o خبلق ٔ]رضية �ل�شاور و املشاركة وال�شoÜك

  ...ومشارك من خمتلف املنظامت واKينامoات الش�بابية، املنظامت اKولية، وسائل إالCالم، الهيئات احلكومoة، ٔ]اكدمييني
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جعل احلركة الش�بابية املدنية اKميقراطية ٔ]رضية Lالقة �ل�شاور و املشاركة وال�شoÜك، تضع احلركة الش�بابية 

lة ��وoات الس�ياسات العمومÝد ملء فراU اوزÞال ٔ]س�ياس�يا يف التمنية يتCميقراطية، حقوق إال�سان، املساواة وفاKالقمي ا

مظمة ش�بابية متكت من حتديد مهنجية العمل املشرتك و ]ٓليات اKفاع عن حقوق الش�باب يف مشول 

مظمة ش�بابية اس�تطاعت حتديد املتطلبات واملهارات واملعارف والقدرات واملهنجيات الكف�o مبامرسة التvٔثري الفعال والوازن Cىل 

 .الس�ياسات العمومoة Lاصة املوbة �لش�باب Cىل الصعيد احمليل، اجلهوي والوطين 

بادئ ا²ٔس�ياس�ية الكف�o خبلق ٔ]رضية �ل�شاور و املشاركة وال�شoÜكمظمة ش�بابية متكت من حتديد القواCد وامل 

 مجعية الش�باب W²ٔل الش�باب
 متدى بدائل املغرب

 معهد ¶رومoثيوس ��ميقراطية وحقوق إال�سان
 مؤسسة فريد�ش ٕايربت 

ومشارك من خمتلف املنظامت واKينامoات الش�بابية، املنظامت اKولية، وسائل إالCالم، الهيئات احلكومoة، ٔ]اكدمييني

    املر)ب اKويل �لش�باب والطفوl بوزنيقة

  رها�ت بناء اKميقراطية : املنظامت الش�بابية 

  " إالسرتاتيجية الوطنية املندجمة �لش�باب ومoاك°زمات دمع ٕاخنراط املنظامت الش�بابية يف ٔ]bزة احلاكمة 
  سؤال اجلهوية املتقدمة ؟ : س�ياسة تدبري ا�ال و دور املنظامت الش�بابية Cىل الصعيد الرتايب 

  kس�تحقاقات kنتÄابية و ٔ]فق املشاركة اKميقراطية �لش�باب 
 kسرتاتيجيات املمكة 
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جعل احلركة الش�بابية املدنية اKميقراطية ٔ]رضية Lالقة �ل�شاور و املشاركة وال�شoÜك، تضع احلركة الش�بابية  -3

lة ��وoات الس�ياسات العمومÝد ملء فراU اوزÞال ٔ]س�ياس�يا يف التمنية يتCميقراطية، حقوق إال�سان، املساواة وفاKالقمي ا

  :النتاجئ املنتظرة

مظمة ش�بابية متكت من حتديد مهنجية العمل املشرتك و ]ٓليات اKفاع عن حقوق الش�باب يف مشول  150 -1

مظمة ش�بابية اس�تطاعت حتديد املتطلبات واملهارات واملعارف والقدرات واملهنجيات الكف�o مبامرسة التvٔثري الفعال والوازن Cىل  150 -2

الس�ياسات العمومoة Lاصة املوbة �لش�باب Cىل الصعيد احمليل، اجلهوي والوطين 

مظمة ش�بابية متكت من حتديد القواCد وامل  150 -3

  
  معطيات تقية  

  : املنظامت و الهيئات 
مجعية الش�باب W²ٔل الش�باب -1
متدى بدائل املغرب–حركة الش�بابية  -2
معهد ¶رومoثيوس ��ميقراطية وحقوق إال�سان -3
مؤسسة فريد�ش ٕايربت  -4

  
  ات /Cدد املشاركني

ومشارك من خمتلف املنظامت واKينامoات الش�بابية، املنظامت اKولية، وسائل إالCالم، الهيئات احلكومoة، ٔ]اكدميينيمشاركة  150
  

  : املاكن 
املر)ب اKويل �لش�باب والطفوl بوزنيقة

  : التارخي 

   2014نونرب  9، 8، 7

  
  حماور امللتقى 

  
املنظامت الش�بابية : احملور ا²ٔول 

  
إالسرتاتيجية الوطنية املندجمة �لش�باب ومoاك°زمات دمع ٕاخنراط املنظامت الش�بابية يف ٔ]bزة احلاكمة 

س�ياسة تدبري ا�ال و دور املنظامت الش�بابية Cىل الصعيد الرتايب 
kس�تحقاقات kنتÄابية و ٔ]فق املشاركة اKميقراطية �لش�باب 

kسرتاتيجيات املمكة : �رش وٕاعامل حقوق الش�باب 
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الس�يد  – "إالسرتاتيجية الوطنية املندجمة �لش�باب ومoاك°زمات دمع ٕاخنراط املنظامت الش�بابية يف ٔ]bزة احلاكمة 

عضو  -؟ قامس عبدا�لطيف سؤال اجلهوية املتقدمة : س�ياسة تدبري ا�ال و دور املنظامت الش�بابية Cىل الصعيد الرتايب 

  �ئب ¶رملاين  –الس�يد املهدي املزواري  –kس�تحقاقات kنتÄابية و ٔ]فق املشاركة اKميقراطية �لش�باب 
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  تعز+ز فرص ال�شغيل ا7ايت Cرب qمثني احلقوق إالقMصادية و إالجiعية �لش�باب
  ميالت�eع و التقo: تvٔثري املنظامت الش�بابية �لمسامهة يف وضع س�ياسات معومoة �لش�باب 

   املنظامت الش�بابية و قمي ا�متع احلدايث اKميقراطي

  املامرسات و التEدµت: املساواة و املناصفة و مسلسل البناء اKميقراطي املغريب 
  التعددية الثقافoة و بناء الهوية املنفEMة Cىل املشرتك إال�ساين

  تقابل اK+ن و العلامنية لٕالWابة Cىل سؤال هوية اKوh lملغرب
  احلق املشرتك يف العrش و نبذ الكراهية و العنرصية

  الfشاط 

2014   

  التEاق املشاراكت واملشاركني ، 

 تقدمي الرب�مج ورشح املعلومات ا�لوrWس�oكoة: Wلسة Cامة

2014    

  àسجيل املشاركني
  

  : اجللسة kفMتاحoة 

 ، مد+ر مجعية ش�باب W²ٔل الش�بابٔ]محد رزيق •

 ، املمث� املقمية ملؤسسة فريدر�ش ٕا¶رت hملغرب)ر�س�تrا بريك •

 ، احلركة الش�بابية LاK شهيد •

  �دي بوشوا، معهد ¶روموثيوس •
  اسرتاUة شاي 

  رها�ت املنظامت الش�بابية من ٔ]Wل البناء اKميقراطي ؟

إالسرتاتيجية الوطنية املندجمة �لش�باب ومoاك°زمات دمع ٕاخنراط املنظامت الش�بابية يف ٔ]bزة احلاكمة "  •
  مس�شار الس�يد وز+ر الش�باب والرµضة  –مصطفى برنهو 

س�ياسة تدبري ا�ال و دور املنظامت الش�بابية Cىل الصعيد الرتايب   •
  االئتالف املدين من ٔ]Wل bوية دميقراطية 

kس�تحقاقات kنتÄابية و ٔ]فق املشاركة اKميقراطية �لش�باب   •
  ماقشة 

  اسرتاUة الغذاء 

  املنظامت الش�بابية وحتدµت اKوl املدنية

 الس�يد ٔ]محد ٔ]رمحوش، الفoدرالية اKولية �لجمعيات ا²ٔمازيغية •
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تعز+ز فرص ال�شغيل ا7ايت Cرب qمثني احلقوق إالقMصادية و إالجiعية �لش�باب
تvٔثري املنظامت الش�بابية �لمسامهة يف وضع س�ياسات معومoة �لش�باب 

  
املنظامت الش�بابية و قمي ا�متع احلدايث اKميقراطي

  
املساواة و املناصفة و مسلسل البناء اKميقراطي املغريب 

التعددية الثقافoة و بناء الهوية املنفEMة Cىل املشرتك إال�ساين
تقابل اK+ن و العلامنية لٕالWابة Cىل سؤال هوية اKوh lملغرب

احلق املشرتك يف العrش و نبذ الكراهية و العن

  : ¶ر�مج ا�لقاء
  

الfشاط   التوقoت / التارخي 

2014نونرب  07امجلعة :  اليوم ا²ٔول

التEاق املشاراكت واملشاركني ،    18:00 – 15:00

Wلسة Cامة   18:30 -20:30

2014نونرب   08السÜت : اليوم الثاين 

àسجيل املشاركني  09.00-09.30
  

اجللسة kفMتاحoة   09.30-10.15

اسرتاUة شاي   10.15-10.30

رها�ت املنظامت الش�بابية من ٔ]Wل البناء اKميقراطي ؟    12:30 – 10:30

ماقشة 
اسرتاUة الغذاء    12.30-14.30

املنظامت الش�بابية وحتدµت اKوl املدنية  14.30-17.00
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  الش�بابية ملنتدى بدائل املغرب

  .الوضعية الراهنة و جماالت التطور

مايه التÞارب وٕاماكنيات تضافر القوى والعمل املشرتك من ٔ]Wل ٕاUداث هيئة متثل مصاحل الش�باب يف الفضاء العمويم؟ رؤى 

ملشاركة يف ٔ]شغاÔ كام اعترب امللتقى حلظة �رخيية يف بناء ٔ]رضية حلقوق 

, االت الرتبية الس�ياس�ية و جمال التكو+ن س�نة و اش�تغالها مع مظامت ا�متع املدين و النقاhت و ا²ٔحزاب الس�ياس�ية يف جم
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الش�بابية ملنتدى بدائل املغرب الس�يد محمد µسني عبار، احلركة •
  ماقشة

  العشاء   

2014   
الوضعية الراهنة و جماالت التطور: حقوق الش�باب و القانون اKويل حلقوق إال�سان 

  الس�يد ادر�س الزييم، ا�لس الوطين حلقوق إال�سان •

  ٔ]محد بلغيث ممثل املندوبية الوزارية حلقوق إال�سان  •

 الس�يد ند+ر املومين، خeري يف جمال حقوق إال�سان •

  الس�يد µسني ¶زاز، مؤسسة ¶روموثيوس  •
  اسرتاUة الشاي

مايه التÞارب وٕاماكنيات تضافر القوى والعمل املشرتك من ٔ]Wل ٕاUداث هيئة متثل مصا
   .مMقاطعة بني املغرب ؤ]ملانيا

  جتربة املنتدى kجiعي •

  الفoدرايل ا²ٔملاين �لمنظامت الش�بابيةجتربة ا�لس  •

  جتربة مجعية الش�باب W²ٔل الش�باب  •
  اجللسة العامة 

  تقدمي اخلالصات 
  املغادرة / الغذاء

  تقر+ر ٔ]شغال اجللسات

9:30  
  .ملؤسسة فريد+ر�ش ٕا¶رت hملغرب املمث� املقمية 

  عن معهد ¶روموثيوس
  د رزيق املد+ر التنفoذي مجلعية الش�باب W²ٔل الش�باب 

ملشاركة يف ٔ]شغاÔ كام اعترب امللتقى حلظة مي الشكر مجليع املنظامت الش�بابية املنظمة �لملتقى و ا

   لعمل مؤسسة  فريد+ر�ش ٕا¶رت hملغرب 
س�نة و اش�تغالها مع مظامت ا�متع املدين و النقاhت و ا²ٔحزاب الس�ياس�ية يف جم

  .و تطو+ر مجموCة من ا²ٔفاكر حول دمع ورش اKميقراطية hملغرب 
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ماقشة 
العشاء         20:00

2014نونرب  09اUٔ²د : اليوم الثالث 
حقوق الش�باب و القانون اKويل حلقوق إال�سان     11:00 – 9:30

اسرتاUة الشاي   11.00-11.15

مايه التÞارب وٕاماكنيات تضافر القوى والعمل املشرتك من ٔ]Wل ٕاUدا  11.15-13.30
مMقاطعة بني املغرب ؤ]ملانيا

اجللسة العامة   13.30-14.00
تقدمي اخلالصات 

الغذاء  14.00-15.00

  

تقر+ر ٔ]شغال اجللسات
  

  اجللسة إالفMتاحoة
9:30:     بداية kش�تغال 

املمث� املقمية " )ر�س�تrا بريك: "حبضور 
  .احلركة الش�بابية :LاK شهيد 

عن معهد ¶روموثيوس:املهدي بوشاو
ٔ]محد رزيق املد+ر التنفoذي مجلعية الش�باب W²ٔل الش�باب :مسري اجللسة إالفMتاحoة 

  

  :املداLالت 
تضمنت تقدمي الشكر مجليع املنظامت الش�بابية املنظمة �لملتقى و ا  :امحد رزيق  

  . الش�باب من ٔ]Wل املرافعة 
اس�تعراض لعمل مؤسسة  فريد+ر�ش ٕا¶رت hملغرب :)ر�س�تrا بريك 

س�نة و اش�تغالها مع مظامت ا�متع املدين و النقاhت و ا²ٔحزاب الس�ياس�ية يف جم 30معل املؤسسة hملغرب ملدة 
و تطو+ر مجموCة من ا²ٔفاكر حول دمع ورش اKميقراطية hملغرب 
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 . س�نوات غياب احلرية و العداl و qراجع املامرسة احلقوقoة 
 ).س�ياس�ية التقومي الهيلكي (انrات القرن املايض 

ملنتدى واعتبار ا, �لش�باب حىت ي�س�ىن �لش�باب الرتافع 

ofرخيي لٕالطارات املتب�رامك q ك�يسq كرسq اتCiة �لمبادرة وف من اج. 
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 .م عن اKوl و اس�تقرارها 
 .الش�باب هو املشارك و الفاCل الرئrيس 

 .اKميقراطية رات الش�باب يف املغرب Wٔ²ل 

  :Lالصة qر)يoÜة �لمسري ٔ]محد رزيق 
 . الس�ياق العام �لملتقى الوطين �لمنظامت الش�بابية 

 اخMتام احلوار الوطين �لمجمتع الوطين 
مسلسل ٕاCداد مرشوع قانون الش�باب و مرشوع ا�لس kس�شاري �لش�باب 

 جمة �لش�باب اعiد kسرتاتيجية الوطنية املند

  2014اCداد املغرب �لمنتدى العاملي حلقوق �kسان 
 ٔ]رضية التعاقد او مeادرة امللتقى Wاءت لتجميع ا²ٔفاكر وبلورة الرؤية الش�بابية املشرتكة 

 ا7ي àرشف Cليه مجعية الش�باب Wٔ²ل الش�باب " صوت واUد"
 . املطالب اKميقراطية حلراك الربيع العريب 

  عن احلركة الش�بابية 
  تقدم hلشكر �لجمعيات املنظمة و املشاركة 

و بعد انقضاء مدة ثالث س�نوات غياب احلرية و العداl و qراجع املامرسة احلقوقoة , بعد احلراك kقلميي ا7ي �شلك الش�باب عصبه الرئrس
ي و رهن املغرب مبؤسسات البنك اKويل و صندوق النقد اKويل بدءا من مثانrات القرن املايض 

احلركة الش�بابية يطبعها ال�ش�ت وطرح احلل يف جتميع املبادرات الش�بابية من ٔ]Wل مoثاق حقويق �لش�باب حىت ي�س�
 العاملي حلقوق إال�سان فرصة لرفع مoثاق حلقوق الش�باب ٕاىل ا²ٔمم املتEدة مبشاركة رشاكئنا يف دول العامل 

ofرخيي لٕالطارات املتب�رامك q ك�يسq كرسq اتCiبداية املبادرة اكنت مذ س�نني مت بناء الفكرة و املعيق يف بلورهتا هو اخلوف من اج
 م التvٔسrس حلركة ش�بابية W²ٔل مغرب اKميقراطية وحقوق إال�سان 

 oثيوس معهد ¶روم  
فربا+ر وٕاكWابة عن  20 س�ياق تvٔسrس معهد ¶روموثيوس يف ظل احلراك 

بة املغربية يف الولوج ٕاىل الثقافة واملامرسة الثقافoة ٔ]شار ٕاىل ٔ]ن امللتقى يعترب 
�لمنظامت الش�بابية لfرش الثقافة و املامرسة اKميقراطية و ٔ]رضية ٕاCداد �لمنتدى 

   ¶ر�مج امللتقى 
اعترب امللتقى  يfسجم مع تطلعات إالطارات املنظمة يف إالCداد �لمنتدى العاملي حلقوق 

 " 
  :مة ملمث� ا�لس الفoدرايل �لمنظامت ا²ٔملانية 
  الشكر �لمنظامت املنظمة و احلارضة يف امللتقى 

س�نة Cىل تvٔسrسه وا7ي يضم حتت  65 جتربة ا�لس الفoدرايل ا²ٔملاين بعد 
W²ٔل . �شلك مؤقت  6مظمة اكم� العضوية و  27

رها�ت املنظامت الش�بابية من ٔ]Wل 
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  :اس�تعراض التجربة ا²ٔملانية 
بدون ش�باب ال ميكن التلكم عن اKوl و اس�تقرارها 

الش�باب هو املشارك و الفاCل الرئrيس 
°ريد دمع اس��رات الش�باب يف املغرب Wٔ²ل 

Lالصة qر)يoÜة �لمسري ٔ]محد رزيق 
ٕاCادة طرح الس�ياق العام �لملتقى الوطين �لمنظامت الش�بابية 

اخMتام احلوار الوطين �لمجمتع الوطين 
مسلسل ٕاCداد مرشوع قانون الش�باب و مرشوع ا�لس kس�شاري �لش�باب 

 و العمل امجلعوي 
اعiد kسرتاتيجية الوطنية املند

 kس�تحقاقات kنتÄابية 
اCداد املغرب �لمنتدى العاملي حلقوق �kسان 

ٔ]رضية التعاقد او مeادرة امللتقى Wاءت لتجميع ا²ٔفاكر وبلورة الرؤية الش�بابية املشرتكة 
"املسار الزال مس�متر يف ¶ر�مج 

اس�تعراض املطالب اKميقراطية حلراك الربيع العريب 
عن احلركة الش�بابية  :لكمة LاK شهيد 

تقدم hلشكر �لجمعيات املنظمة و املشاركة 
بعد احلراك kقلميي ا7ي �شلك الش�باب عصبه الرئrس

اس�تعراض �رخيي و رهن املغرب مبؤسسات البنك اKويل و صندوق النقد اKويل بدءا من 
احلركة الش�بابية يطبعها ال�ش�ت وطرح احلل يف جتميع املبادرات الش�بابية من ٔ]Wل مoثاق حقو

العاملي حلقوق إال�سان فرصة لرفع مoثاق حلقوق الش�باب ٕاىل ا²ٔ
بداية املبادرة اكنت مذ س�نني مت بناء الفكرة و املعيق يف بلورهتا هو ا

م التvٔسrس حلركة ش�بابية W²ٔل مغرب اKميقراطية وحقوق إال�سان الهدف العا
معهد ¶رومo  :مدا�L �دي بوشاو 

اس�تعراض س�ياق تvٔسrس معهد ¶روموثيوس يف 
مشلك النخبة املغربية يف الولوج ٕاىل الثقافة واملامرسة الثقافoة ٔ]شار ٕاىل ٔ]ن امللتقى يعترب 

�لمنظامت الش�بابية لfرش الثقافة و املامرسة اKميقراطية و ٔ]رضية ٕاCداد �لمنتدى  رهان
 العاملي حلقوق إال�سان 

عرض ¶ر�مج امللتقى : مدا�L امحد رزيق 
اعترب امللتقى  يfسجم مع تطلعات إالطارات املنظمة يف إالCداد �لمنتدى العاملي حلقوق 

 إال�سان 
" صوت واUد"اس�تعراض جتربة 

ٕاعطاء اللكمة ملمث� ا�لس الفoدرايل �لمنظامت ا²ٔملانية 
تقدمي الشكر �لمنظامت املنظمة و احلارضة يف امللتقى 

اس�تعراض جتربة ا�لس الفoدرايل ا²ٔملاين بعد 
27مظمة ش�بابية تضم  41لواءه 

  .وت ش�بايب واUد ص
  

رها�ت املنظامت الش�بابية من ٔ]Wل "اجللسة ا²ٔوىل 
  "البناء اKميقراطي 
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  مس�شار وز+ر الش�باب و الرµضة
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مس�شار وز+ر الش�باب و الرµضة  صطفى برنهوالس�يد امل: املدا�L ا²ٔوىل 

 التذكري hلس�ياق العام �لموضوع املتعلق hلس�ياسة املندجمة �لش�باب 
 النقاش الش�بايب داLل ٔ]روقة املنظامت العاملية و العربية 

  2008بداية النقاش مذ س�نة 
  ٕاسرتاتيجية الش�باب عرفت Cدة مراUل

  ٔ]فرزت وثيقة لها مضمون قطاعي 
  حراك اجiعي  –دس�تور Wديد 

  يك qك�يس مضمون Ô صيغة تعىن hٕسرتاتيجية  الش�باب
  تعرث الس�ياسات العامة املتعلقة hلش�باب 

  
  املعطيات اليت متت مراCاهتا من ٔ]Wل بلورة ٕاسرتاتيجية وطنية �لش�باب 

 �Cمسؤولية  –عرضا نية  س�ياسة جمالية –مشاركة فا  

 طط املتعلق hٕالسرتاتيجية للك الفاCلني 
 العمل Cىل ضامن تناسق بني اكفة املتدLلني 

 زµدة الفرص kقMصادية �لش�باب 
 

 تعز+ز املشاركة الفعاl �لش�باب من ٔ]Wل املشاركة يف احلياة العامة 
 تعز+ز املشاركة يف حقوق إال�سان 

 تقوية اCKامئ املؤسساتية و التواصلية 
  ......مرUلهتا Cرب  ٕاجراء متت

 ضامن تفعيل إالسرتاتيجية  املندجمة رهني hلنواµ الس�ياس�ية 
  املصادقة Cىل إالسرتاتيجية يف ا�لس احلكويم 

 إالسرتاتيجية يف ٕاطار معلية التفعيل 
 )يف الس�ياسات العامة (حقوق الش�باب يف 

 كة يف التمنية ٕاعطاء فرص ]ٔكرث �لش�باب من ٔ]Wل املشار 
 )النظام التعلميي 

 مالمئة املهارات مع مMطلبات العمل 

  هناك Lرباء معنيني hلتفصيل يف لك نقطة 

 اس�تقاللية الش�باب 
 

  بطاقة الش�باب 
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املدا�L ا²ٔوىل  •
  

التذكري hلس�ياق العام �لموضوع املتعلق hلس�ياسة املندجمة �لش�باب 
النقاش الش�بايب داLل ٔ]روقة املنظامت العاملية و العربية : الس�ياق العاملي 
بداية النقاش مذ س�نة : الس�ياق احمليل 

ٕاسرتاتيجية الش�باب عرفت Cدة مراUل
ٔ]فرزت وثيقة لها مضمون قطاعي : ا²ٔوىل 

دس�تور Wديد  –التغريات الس�ياس�ية 
  ٕاCادة النظر يف الوثيقة   

رضورة ٕاCادة صياÝة الوثيقة ليك qك�يس مضمون Ô صيغة تع
تعرث الس�ياسات العامة املتعلقة hلش�باب 

  تعرث ا�لس املتعلق hلش�باب  
املعطيات اليت متت مراCاهتا من ٔ]Wل بلورة ٕاسرتاتيجية وطنية �لش�باب 

مشاركة فا�C  –تعاقد Wديد  –قمية مضافة 
  : ا²ٔهداف  

 ضامن اجلودة 
تقدمي ا!طط املتعلق hٕالسرتاتيجية للك الفاCلني 

العمل Cىل ضامن تناسق بني اكفة املتدLلني 
  )دCامئ(حماور إالسرتاتيجية 

زµدة الفرص kقMصادية �لش�باب  –إالدماج kقMصادي 
 الرفع من فرص ولوج اخلدمات 

 تغيrب الفوارق
تعز+ز املشاركة الفعاl �لش�باب من ٔ]Wل املشاركة يف احلياة العامة 

تعز+ز املشاركة يف حقوق إال�سان 
تقوية اCKامئ املؤسساتية و التواصلية 

ٕاجراء متت 62إالسرتاتيجية تضمن 
ضامن تفعيل إالسرتاتيجية  املندجمة رهني hلنواµ الس�ياس�ية 

مت املصادقة Cىل إالسرتاتيجية يف ا�لس احلكويم 
إالسرتاتيجية يف ٕاطار معلية التفعيل 

حقوق الش�باب يف –Cىل املس�توى ال�رشيعي 
ٕاعطاء فرص ]ٔكرث �لش�باب من ٔ]Wل املشار 

النظام التعلميي (تعز+ز املرافقة املهنية �لش�باب 
مالمئة املهارات مع مMطلبات العمل 

 àشجيع ال�شغيل ا7ايت 
هناك Lرباء معنيني hلتفصيل يف لك نقطة 

 احلق يف الصEة 
اس�تقاللية الش�باب –ضامن السكن 

 ٕاCادة تvٔهيل الهيالك kجiعية
بطاقة الش�باب  –مح الش�باب مزاµ تفضيلية 
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ورة التحرك لبلورة 
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  )�ئب ¶رملاين(املزواري املهدي الس�يد  : 

ٕان موضوع الش�باب و املشاركة اKميقراطية يطرح صعوhت كثرية Ýري ٔ]ن هذا المينع من رضورة التحرك لبلورة 
  مشاريع وخطط àسامه يف جتاوز هذه الصعوhت 
 ي �لمشاركة اKميقراطية �لش�باب 

 هناك مشاركة يف البداية �لش�باب مع الرموز الش�بابية 
 غياب الش�باب يف إالخMيارات املتعلقة hلس�ياسات العامة 

 حضورا هاما �لش�باب ٕاال ٔ]نه مت ٕاbاضها " د الكحص

 ا من طرف الهيvٔة اليت يfمتي ٕا�هيا املتدLل 
  من ٔ]Wل جتاوز الصعوhت 

 اجiع نواب الش�باب يف الربملان و تقدمي مقرتUات لوز+ر اKاLلية 
 )عن طريق الكوطا(متكني الش�باب من الولوج ٕاىل املؤسسات 

 باب ملراقeة الشvٔن احمليل و املشاركة فoه ورة Ckرتاف بوجود جمالس �لش� 
  اجلهات املعنية 

  فMح جمال مراقeة الش�باب �لس�ياسات العامة 

  مع ٔ]س�ئ� املشاركني 

  مصطفى برنهو 

  إالسرتاتيجية املندجمة �لش�باب رد فعل Cىل إالخفاقات اليت عرفهتا الس�ياسات السابقة 
 امليثاق امجلاعي –إالسرتاتيجية املندجمة �لش�باب فرصة ٕاضافة ٕاىل اKس�تور 

 لتÞاوز وضعية الهشاشة /دراسة موسعة 
 إالسرتاتيجية املندجمة �لش�باب موbة مجليع الش�باب 

 رة و حوار وطنيني 
  ورة اس�تغالل الفرص اليت تضعها إالسرتاتيجية ٔ]مام الش�باب 

 املهدي املز واري 

  hلتوافق
 اليوم  يعترب الربيع العريب هو ا�لحظة املؤسسة ملا نعrشه

  داLل وسائط 
  ورة الرشوع يف فMح حوار داLل ا²ٔحزاب من ٔ]Wل اKفع هبا لبلورة س�ياس�ية ش�بابية 
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: املدا�L الثانية  •
  

ٕان موضوع الش�باب و املشاركة اKميقراطية يطر
مشاريع وخطط àسامه يف جتاوز هذه الصعوhت 
الس�ياق التارخيي �لمشاركة اKميقراطية �لش�باب 

هناك مشاركة يف البداية �لش�باب مع الرموز الش�بابية 
غياب الش�باب يف إالخMيارات املتعلقة hلس�ياسات العامة 

مع محمد الكحص"فرتة حكومة التناوب 
 التغيري رهني hلش�باب 

املبادرة اليت مت اقرتا%ا من طرف الهيvٔة اليت يfمتي ٕا�
الكوطا ٕاجراء ٕاس'ايئ من ٔ]Wل جتاوز الصعوhت 

اجiع نواب الش�باب يف الربملان و تقدمي مقرتUات لوز+ر اKاLلية 
متكني الش�باب من الولوج ٕاىل املؤسسات 

رضورة Ckرتاف بوجود جمالس �لش� 
هناك انفMاح ٕاجيايب ف) خيص اجلهات املعنية 

 ا²ٔحزاب لكها تقرتح 
فMح جمال مراقeة الش�باب �لس�ياسات العامة 

 

مع ٔ]س�ئ� املشاركني تفاCالت املتدLلني 
  

مصطفى برنهو الس�يد  •
 

إالسرتاتيجية املندجمة �لش�باب رد فعل Cىل إالخفاقات اليت عرفهتا الس�ياسات السابقة 
إالسرتاتيجية املندجمة �لش�باب فرصة ٕاضافة ٕاىل اKس�تور 

دراسة موسعة  –ال�شخيص مeين Cىل qرامك 
إالسرتاتيجية املندجمة �لش�باب موbة مجليع الش�باب 

إالسرتاتيجية Wاءت بعد ماظرة و حوار وطنيني 
رضورة اس�تغالل الفرص اليت تضعها إالسرتاتيجية ٔ]مام الش�باب 

 

املهدي املز واري الس�يد  •
 

مت Uل املشالك يف املايض hلتوافق
يعترب الربيع العريب هو ا�لحظة املؤسسة ملا نعrشه

التغيري و الس�ياسة تمت داLل وسائط 
رضورة الرشوع يف فMح حوار داLل ا²ٔحزاب من ٔ]Wل اKفع 

 

  :املناقشة 
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  :تدLال و من ٔ]مه ما تضمنته ما ييل 

  احلركة الش�بابية ملنتدى بدائل املغرب

اKوl املدنية ٕانطالقا من الربيع اKميقراطي و التفكري يف بofة تعددية �لتعا�ش و صيانة احلقوق، و هذا ما Uدى هبم 

ضامة �لتعدد و  ا²ٔس�ئ� العميقة  ٕانطالقا من رؤية مشولية تنطلق من  حتديد املفهوم، مفهوم اKوl املدنية دوl دميقراطية، 

قوانني هو احملدد ت و �لهوية الثقافoة، و ركز Cىل مقومات اKوl املدنية حoث ٕاعترب اKميقراطية و تداول السلط و املقارنة ال�شار)ية و املواطنة و ال

  .fسنيو القانون �هيك عن املساواة بني اجل 

  .كام ٕاعترب ديباWة اKس�تور و الفصل الثالث و بعض الفصول تؤكد Cىل )ون املغرب دوl ديofة hٕمMياز و امل· هو Uايم امل� و اKينب

عيا و h ملبدٔ] فصل السلط كام وحض )ون حرية املعتقد مغيبة àرشي 

  .صفةدس�تورC ،µىل الرمغ من ان املغرب صادق Cىل مجموCة من احلقوق املدنية و الس�ياس�ية و اليت من مجلهتا حرية املعتقد و املساواة و املنا

ت ٕا°هتاك هذه احلقوق كام حرية الرٔ]ي و التعبري و التجمع و لكن الواقع يؤكد وجود ممارسا

شعيب ال بد من   ٕاىل )ون اKوl املدنية او الوطنية ٔ]و اKميقراطية هو العمل مجعوي،

 حقاقه من طرف ا�متع املدين �هيك عن فصل اK+ن عن اKوl و بربملانية ملكoة و حتصني النصوص املتعلقة hحلرµت و العمل Cىل تقوية

وl من Lالل ة اKا و ٔ]عطى منوذج اKس�تور التو�يس ا7ي يفصل بني اK+ن و اKوl و يؤكد Cىل مدني

اء مغرب ذج املتطرفة و ا²ٔصولية و حتصني الش�باب من لك ٔ]شاكل إالحنرافات من ٔ]Wل بن

  الفoدرالية اKولية �لجمعيات kمازيغية

ع املقدس و احلياد  مكو�ت ا�متع املدين من حoث رف
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تدLال و من ٔ]مه ما تضمنته ما ييل  14 فMح hب النقاش و مت حتديد ثالث دقائق للك مMدLل ومضت الالحئة 
 ال�ساؤل عن Cدم qرمجة الس�ياسات املتعلقة hلش�باب Cىل ٔ]رض الواقع 

 فربا+ر  20غياب اKميقراطية من ٔ]مه ٔ]س�باب فشل حركة 
kعتقاالت (إالشارة ٕاىل غياب املسائ� احلقوقoة املتعلقة hلش�باب مع ذ)ر بعض ا²ٔم�4 

 ) مع بعض خم)ت الش�باب  –مقع kحÞMاWات 
الس�ياسات احلزبية واحلكومoة هدفها فقط هو احMواء الش�باب وخطاهبا Uامل و رمسي وال 

  )ا!درات  –التطرف (التعامل مع بعض التEدµت اليت تواWه الش�باب 

املنظامت الش�بابية و قمي ا�متع احلدايث 

احلركة الش�بابية ملنتدى بدائل املغرب: تدLل الس�يد محمد µسني العبار 

اKوl املدنية ٕانطالقا من الربيع اKميقراطي و التفكري يف بofة تعددية �لتعا�ش و صيانة احلقوق، و هذا ما Uدى  hلس�ياق العام لربوز فكرة 

 ا²ٔس�ئ� العميقة  ٕانطالقا من رؤية مشولية تنطلق من  حتديد املفهوم، مفهوم اKوl املدنية دوl دميقراطية، 

ت و �لهوية الثقافoة، و ركز Cىل مقومات اKوl املدنية حoث ٕاعترب اKميقراطية و تداول السلط و املقارنة ال�شار)ية و املواطنة و ال

ا²ٔسايس ²ٔي دوl مدنية، و ٕاعترب مرqكز حقوق إال�سان ¶لك ٔ]جoالها ٔ]ساس�ية و كذ, مسو القانون �هيك عن املساواة بني اجل 

كام ٕاعترب ديباWة اKس�تور و الفصل الثالث و بعض الفصول تؤكد Cىل )ون املغرب دوl ديofة hٕمMياز و امل· هو Uايم امل� و اKي

مسlٔv السلطة  مرتبطة hمل· حoث يرتٔ]س مجموCة من  ا�الس و يعترب ذ, رضh ملبدٔ] فصل السلط كام وحض )ون حرية املعتقد مغيبة àرشي 

دس�تورC ،µىل الرمغ من ان املغرب صادق Cىل مجموCة من احلقوق املدنية و الس�ياس�ية و اليت من مجلهتا حرية املعتقد و املساواة و املنا

حرية الرٔ]ي و التعبري و التجمع و لكن الواقع يؤكد وجود : يؤكد اKس�تور املغريب Cىل مجموCة من احلرµت Cىل سoÜل املثال 

  .د  ان قضية املناصفة مغيبة يف الواقع و يف ذهنية الفاCل الس�يايس و القانوين

يل مقMضيات و قوانني ٕاس�تقاللية القضاء و Lلص ٕاىل )ون اKوl املدنية او الوطنية ٔ]و اKميقراطية هو العمل مجعوي،

حقاقه من طرف ا�متع املدين �هيك عن فصل اK+ن عن اKوl و بربملانية ملكoة و حتصني النصوص املتعلقة hحلرµت و العمل Cىل تقوية

راء حقوق إال�سان و الرتبية Cلهيا و ٔ]عطى منوذج اKس�تور التو�يس ا7ي يفصل بني اK+ن و اKوl و يؤكد Cىل مدني

  .من اKس�تور التو�يس و تvٔ)يده Cىل حoاد اKوl و حرية املعتقد 

مرشوع اKوl املدنية هو حتصني ��وl من مجموCة من ال1ذج املتطرفة و ا²ٔصولية و حتصني الش�باب من لك ٔ]شاكل إالحنرافات من ٔ]Wل بن

  .املؤسسات مغرب دميقراطي Uدايث

الفoدرالية اKولية �لجمعيات kمازيغية: تدLل الس�يد  ٔ]محد ٔ]رمحوش  

 احلركة ا²ٔمازيغية  يف التvٔسrس ��وl املدنية و ا7ي يقارب ٕاىل Uد )بري مطلب hيق مكو�ت ا�متع املدين من حoث رف

  .راء ثقافة حقوق إال�سان

http://www.forumalternatives.org 

بعد ا°هتاء املداLلتني مت فMح hب النقاش و مت حتديد ثال
ال�ساؤل عن Cدم qرمجة الس�ياسات املتعلقة hلش�باب Cىل ٔ]ر

غياب اKميقراطية من ٔ]مه ٔ]س�باب فشل حركة 
إالشارة ٕاىل غياب املسائ� احلقوقoة املتعلقة hلش�باب مع ذ)ر بعض ا²ٔم

مقع kحÞMاWات  –فربا+ر  20يف صفوف حركة 
الس�ياسات احلزبية واحلكومoة هدفها فقط هو احMواء الش�باب وخطا

 ميس احلاجoات ا²ٔساس�ية 
التعامل مع بعض التEدµت اليت تواWه الش�باب  طريقة

  

املنظامت الش�بابية و قمي ا�متع احلدايث : اجللسة الثانية 

  اKميقراطي

تدLل الس�يد محمد µسني العبار : املداk �Lوىل 

ذ)ر احملارض hلس�ياق العام لربوز فكرة 

ٕاىل تعميق النقاش و طرح ا²ٔس�ئ� العميقة  ٕانطالقا من رؤية مشولية تنطلق من  حتديد املفهوم، مفهوم اKوl املدنية دوl دميقراطية، 

µميقراطية و تداول السلط و املقارنة ال�شار)ية و املواطنة و الاحلرKث ٕاعترب اoاملدنية ح lوKىل مقومات اC ة، و ركزoت و �لهوية الثقاف

ا²ٔسايس ²ٔي دوl مدنية، و ٕاعترب مرqكز حقوق إال�سان ¶لك ٔ]جoالها ٔ]ساس�ية و كذ

كام ٕاعترب ديباWة اKس�تور و الفصل الثالث و بعض الفصول تؤكد Cىل )ون املغرب دوl ديofة hٕمMياز و امل· هو Uايم امل� و اKي

مسlٔv السلطة  مرتبطة hمل· حoث يرتٔ]س مجموCة من  ا�الس و يعترب ذ

دس�تورC ،µىل الرمغ من ان املغرب صادق Cىل مجموCة من احلقوق املدنية و الس�ياس�ية و اليت من مجلهتا حرية املعتقد و املساواة و املنا

يؤكد اKس�تور املغريب Cىل مجموCة من احلرµت Cىل سoÜل املثال 

جند  ان قضية املناصفة مغيبة يف الواقع و يف ذهنية الفاCل الس�يايس و القانوين

و ٔ]Êر ٕاىل Cدم تزنيل مقMضيات و قوانني ٕاس�تقاللية القضاء و Lل

حقاقه من طرف ا�متع املدين �هيك عن فصل اK+ن عن اKوl و بربملانية ملكoة و حتصني النصوص املتعلقة hحلرµت و العمل Cىل تقويةالرتافع من ٔ]Wل إ 

ا�متع املدين و ٕا0راء حقوق إال�سان و الرتبية Cل

من اKس�تور التو�يس و تvٔ)يده Cىل حoاد اKوl و حرية املعتقد   2و  1الفصلني 

مرشوع اKوl املدنية هو حتصني ��وl من مجموCة من ال

املؤسسات مغرب دميقراطي Uدايث

تدLل الس�يد  ٔ]محد ٔ]رمح: �L الثانية املدا

h د )بري مطلبU املدنية و ا7ي يقارب ٕاىل lس ��وrٔسvقارب  احملارض احلركة ا²ٔمازيغية  يف الت

اKيين و ٕا0راء ثقافة حقوق إال�سان
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ا زال النضال مس�مترا كام ا hلكفر و إالحلاد من طرف ا²ٔصوليني و م

مايل من املنتوج الس�نوي و حترم Cلهيا التدLل  توفري دمع 

ملو)وl هلم  ماهو ٕاقMصادي و ٕاجiعي حoث ال حيرضون التجمعات املدنية و ال يرتٔ]سون ٔ]ي مؤسسة ال ديofة، +كن هلم إالUرتام يف Uدود املهام ا

إالس�eداد و السلطة و ثقافة الريع حoث ٔ]ن اKوl املدنية تتvٔسس Cىل 

ذا إالطار و ورة ٕاس�تحضار املوروث الثقايف املغريب �رخييا يف ه

ات و ٔ]ن ا²ٔمازيغية لن تعrش ٕاال مع دوl حترتم السلطة و احلرµت، دوl مدنية كام يتحرس Cىل )ون هذا املطلب ال يتقامسه مجموCة من املؤسس

بتغيري بعض فصول  الرهان Cىل احلركة الش�بابية اKميوقراطية و ال عيب يف املطالبة 

اKوl اKيofة يف  اKس�تور املناهضة حلرية املعتقد و لقoام دوl مدنية، كام ان هناك Lلط بني القانون الوضعي و القانون الساموي، �هيك عن qكر�س ٔ]دوار

Lاصة ف) يتعلق بتعرض املرٔ]ة لٕالخMطاف و 8 املرٔ]ة 

اصة  بتقس�مي املمتلاكت و هو عرف ٔ]مازيغي قدمي و متىن ٔ]ال يقف عند طالق الزوWني و يتعداه 

 ال بد من تظافر اجلهود لتحقoق اKوl املدنية، كام يؤكد Cىل )ون املغرب عرف 

  . qراجعات يف ملف احلرµت سواء Cىل مس�توى القوانني ٔ]و ال�رشيعات و الرهان Cىل ا�متع املدين و Cىل qراكامت السلوك اليويم �لمناضلني
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كام ٔ]شار ٕاىل دور احلركة kمازيغية يف ٕا0راء النقاش العمويم حول اKوl املدنية و ٕاهتا�ا hلكفر و إالحلاد من طرف ا²ٔصوليني و م

اكد Cىل مرشوعية رفع شعار اKوl املدنية لكونه مرشوع جممتعي دميقراطي حقويق ٕانطالقا 

مطلقات احلركة من رفع شعار العلامنية هو مطلق و مرجع مغريب ٔ]صيل من الرتاث 

املغريب و نضاالت ٔ]هل املغرب ا²ٔمازيغي القدمي، و �شري احملارض ٕاىل )ون اKوl الال9كoة 

اليت تقوم ... ) ٔ]يت عطا، �فoاللت (ٔ]و اKميقراطية بدءت من الكونفدراليات  القدمية 

دين ملكو�هتا بعيدا عن اK+ن، حoث رامك ا²ٔمازيغ جتربة �مة منوذج قeائل 

ٔ]يت عطا و طريقة àس�يري الزاوية اKيofة سواء ا�µKت املس�يحية، ا�هيودية و إالسالمoة ٔ]و 

 ٕاقرار نظام Lاص خول �لفقهاء ٔ]ما)ن مغلقة و مغلقة بعيدا عن ا�ال احلرضي يمت توفري دمع 

 ماهو ٕاقMصادي و ٕاجiعي حoث ال حيرضون التجمعات املدنية و ال يرتٔ]سون ٔ]ي مؤسسة ال ديofة، +كن هلم إالUرتام يف Uدود املهام ا

إالس�eداد و السلطة و ثقافة الريع حoث ٔ]ن اKوl املدنية تتvٔسس Cىل  و تvٔسrسا Cىل ما س�بق و بناءا Cليه فاKوl املدنية ال ميكن ٔ]ن تتعا�ش مع

مرجعيات حقوق إال�سان و لنا يف ب�ان رامكت جتارب يف هذا املضامر، و يؤكد Cىل رضورة ٕاس�تحضار املوروث الثقايف املغريب 

  . التÞارب املقارنة لبناء منوذج مغريب ٔ]صيل

ٔ]ن ا²ٔمازيغية لن تعrش ٕاال مع دوl حترتم السلطة و احلرµت، دوl مدنية كام يتحرس Cىل )ون هذا املطلب ال يتقا

الفعاليات الثقافoة و امجلعوية مع احلركة ا²ٔمازيغية، و الرهان لك الرهان Cىل احلركة الش�بابية اKميوقراطية و ال عيب يف املطالبة 

اKس�تور املناهضة حلرية املعتقد و لقoام دوl مدنية، كام ان هناك Lلط بني القانون الوضعي و القانون الساموي، �هيك عن qكر�س ٔ]دوار

صية و نظام إالرث و مدونة ا²ٔرسة �هيك عن قانون اجلنايئ ا7ي �ش�8 املرٔ]ة 

  .ن مس�تقل

من مدونة ا²ٔرسة اخلاصة  بتقس�مي املمتلاكت و هو عرف ٔ]مازيغي قدمي و متىن ٔ]ال يقف عند طالق الزوWني و يتعداه  49

ن ممارسات اKوl اKيofة 7, ال بد من تظافر اجلهود لتحقoق اKوl املدنية، كام يؤكد Cىل )ون املغرب عرف شاهدة يه م

qراجعات يف ملف احلرµت سواء Cىل مس�توى القوانني ٔ]و ال�رشيعات و الرهان Cىل ا�متع املدين و Cىل qراكامت السلوك اليويم �لمناضلني

نية يه Uمل لك اKميقراطني الغيور+ن Cىل بناء وطن دميقراطي 

  .للك املغاربة و ال ميكن ٔ]ن تvٔسس ٕاطالقا اKوl املدنية Cىل العرق و ال Cىل اK+ن

 ماUدود العلامنية و إالحلاد يف ا�متع املغريب ؟

دوl مدنية هل ا�متع املغريب مبجمتعه املدين و صل ٕاىل نضج يؤه@ لتvٔسrس 

  Cىل )ون اKوl املدنية يه حرية املعتقد فقط ؟

 ما Uدود دور املؤسسات التعلميية يف الرتبية Cىل مقومات دوl ديofة ؟
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كام ٔ]شار ٕاىل دور احلركة kمازيغية يف ٕا0راء النقاش العمويم حول اKوl املدنية و ٕاهتا

اكد Cىل مرشوعية رفع شعار اKوl املدنية لكونه مرشوع جممتعي دميقراطي حقو

  .من قاCات راخسة

مطلقات احلركة من رفع شعار العلامنية هو مطلق و مرجع مغريب ٔ]صيل من الرتا

املغريب و نضاالت ٔ]هل املغرب ا²ٔمازيغي القد

ٔ]و اKميقراطية بدءت من الكونفدراليات  القدمية 

دين ملكو�هتا بعيدا عن اK+ن، حoث رابتدبري الشvٔن امل

ٔ]يت عطا و طريقة àس�يري الزاوية اKيofة سواء ا�µKت املس�يحية، ا�

Ýريها، حoث مت ٕاقرار نظام Lاص خول �لفقهاء ٔ]ما)ن مغلقة و مغلقة بعيدا عن ا�ال احلرضي ي

يف لك ماهو ٕاقMصادي و ٕاجiعي حoث ال حيرضون التجمعات املدنية و ال يرتٔ]سون ٔ]ي مؤسسة ال ديofة، +كن 

  .ديofا

و تvٔسrسا Cىل ما س�بق و بناءا Cليه فاKوl املدنية ال ميكن ٔ]ن تتعا�ش مع

مرجعيات حقوق إال�سان و لنا يف ب�ان رامكت جتارب يف هذا املضامر، و يؤكد Cىل 

كذ, التÞارب املقارنة لبناء منوذج مغريب ٔ]صيل

ٔ]ن ا²ٔمازيغية لن تعrش ٕاال مع دوl حترتم السلطة و احلرµت، دوl مدنية كام يتحرس Cىل )ون هذا املطلب ال يتقا و �شري 

الفعاليات الثقافoة و امجلعوية مع احلركة ا²ٔمازيغية، و الرهان 

اKس�تور املناهضة حلرية املعتقد و لقoام دوl مدنية، كام ان هناك Lلط بني القانون الوضعي و القانون الساموي، �هيك عن qكر�س ٔ]دوار

لك ما يتعلق ²ٔhحول الشخصية و نظام إالر

ٔ=هنا يشء ولrست اك9ن مس�تقل

49كام ٔ]شاد الس�يد احملارض hملادة 

  .لrشمل وفاة الزوج

غياب املراة <عدول و <شاهدة يه م

qراجعات يف ملف احلرµت سواء Cىل مس�توى القوانني ٔ]و ال�رشيعات و الرهان Cىل ا�متع املدين و Cىل qراكامت السلوك اليويم �لمناضلني

نية يه Uمل لك اKميقراطني الغيور+ن Cىل بناء وطن دميقراطي و Lلص ٕاىل )ون اKوl املد

للك املغاربة و ال ميكن ٔ]ن تvٔسس ٕاطالقا اKوl املدنية Cىل العرق و ال Cىل اK+ن

  : ا²ٔس�ئ�  

ماUدود العلامنية و إالحلاد يف ا�متع املغريب ؟ •

هل ا�متع املغريب مبجمتعه املدين و صل ٕاىل نضج يؤه •

 ؟

ملاذا الرتكزي Cىل )ون اKوl املدنية يه حرية املعتقد فقط ؟ •

ما Uدود دور املؤسسات التعلميية يف الرتبية Cىل مقومات دوl ديofة ؟ •
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 .النظر يف بعض حماور دروس الرتبية إالسالمoة hملؤسسات التعلميية املكرسة ��وl اKيofة

 .و العمل Cىل تvٔطري ا�متع Cىل ٔ]ساس مدين دميقراطي

حول اKوl رة حيرضها مجيع الفعاليات الس�ياس�ية و امجلعوية و الثقافoة و املدنية من خمتلف املشارب و املرجعيات �لنقاش العمويم 

 .ورة رفع احلذر Cىل امجلعيات ذات التوWه العلامين من حoث تعليق الالفMات يف ا²ٔما)ن العمومoة و التدLل يف ٔ]�شطهتا

 .خلصوصة

 .لتحقoق الرفاه إالجiعي بدل رفع شعارات )برية لها ٔ]كرث من مدلول

 . املغاربة سواس�ية داLل ا�متع

 

45 Rue Abidjan, N°3,1er étage, Océan – Rabat 
Tél. 037 70 59 27/29 -  Fax: 037 70 59 16/23 

/fmas@menara.ma – http://www.forumalternatives.org

  اKوl املدنية يف ظل تعدد التعاريف و اليت °ريدها يف املغرب ؟

 ا�متع املغريب ؟)يفoة مواbة  ثقافة املامنعة و إالقصاء يف ا داLل 

 )يف �متع الزال +زرح يف ا²ٔمoة ٔ]ن يMfقل ٕاىل دوl احلقوق و اKميقراطية ؟

 .ورة ٕاخMيار صيغة موUدة لتvٔسrس مقومات دوl مدنية حول رؤى مشرتكة

  قراءة Wديدة لتارخي املغرب بعيدا عن ٕاس�Îصال التارخي ا²ٔمازيغي

النظر يف بعض حماور دروس الرتبية إالسالمoة hملؤسسات التعلميية املكرسة ��وl اKيofة

 .راء ثقافة التعا�ش و ال�سامح داLل ا�متع

 . bود ا�متع املدين من ٔ]Wل املرافعة Kوl مدنية دميقراطية

و العمل Cىل تvٔطري ا�متع Cىل ٔ]ساس مدين دميقراطي ورة إالبتعاد عن التvٔطري النظري و الزنول ٕاىل الواقع

 .ٕاCادة النظر يف احلقل اKيين

 . مراجعة بعض فصول اKس�تور املكرسة ��وl اKيofة

رة حيرضها مجيع الفعاليات الس�ياس�ية و امجلعوية و الثقافoة و املدنية من خمتلف املشارب و املرجعيات �لنقاش العمويم 

ورة رفع احلذر Cىل امجلعيات ذات التوWه العلامين من حoث تعليق الالفMات يف ا²ٔما)ن العمومoة و التدLل يف ٔ]�شطهتا

إالبتعاد عن �سخ بدائل غربية ��وl املدنية مبقوماهتا و ٕانتاج منوذج مغريب رصف حترتم اخلصوصة

لتحقoق الرفاه إالجiعي بدل رفع شعارات )برية لها ٔ]كرث من مدلول ورة إالهiم hجلانب إالجiعي

 . Cدم ٕاس�تحضار التارخي لترب+ر اKوl املدنية

 .العمل اجلاد �لتوافق   Cىل مقومات دوl دميقراطية ¶منط مغريب ٔ]صيل

 . ٕادماج مادة الرتبية املدنية مبختلف ٔ]سالك التعلمي العمويم

 .Cىل مع تvٔسrس ا²ٔحزاب مبنطق عريق او ديين

 املنظامت او التنظ)ت اليت تعترب نفسها من الfسب الرشيف، لك املغاربة سواس�ية داLل ا�متع

  .Uذف وزارة الشؤون إالسالمoة و تعويضها بوزارة ا²ٔدµن

  اKميقراطياملنظامت الش�بابية و قمي ا�متع احلدايث 

  التذكري hلس�ياق العام �لقاء 

  ممثل املندوبية الوزارية حلقوق إال�سان 
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ما معىن اKوl املدنية يف ظل تعدد التعاريف و اليت °ريدها يف املغرب ؟ •

)يفoة مواbة  ثقافة املامنعة و إالقصاء يف ا داLل  •

)يف �متع الزال +زرح يف ا²ٔمoة ٔ]ن يMfقل ٕاىل دوl احلقوق و اKميقراطية ؟ •

  :إالقرتاUات و التوصيات 

رضورة ٕاخMيار صيغة موUدة لتvٔسrس مقومات دوl مدنية حول رؤى مشرتكة �

ٕاقرتاح قراءة Wديدة لتارخي املغرب بعيدا عن ٕاس�Îصال التارخي ا²ٔمازيغي �

النظر يف بعض حماور دروس الرتبية إالسالمoة hملؤسسات التعلميية املكرسة ��وl اKيofةٕاCادة  �

رضورة ٕا0راء ثقافة التعا�ش و ال�سامح داLل ا�متع �

تظافر لك bود ا�متع املدين من ٔ]Wل املرافعة Kوl مدنية دميقراطية �

رضورة إالبتعاد عن التvٔطري النظري و ال �

ٕاCادة النظر يف احلقل اKيين �

ٕاقرتاح مراجعة بعض فصول اKس�تور املكرسة ��وl اKيofة �

ٕاقرتاح ماظرة حيرضها مجيع الفعاليات الس�ياس�ية و امجلعوية و الثقافoة و املدنية من خمتلف املشارب و املرجعيات �لنقاش العمويم  �

 .املدنية

رضورة رفع احلذر Cىل امجلعيات ذات التوWه العلامين من حoث تعليق الالفMات يف ا²ٔما)ن العمومoة و التدLل يف ٔ]�شطهتا �

إالبتعاد عن �سخ بدائل غربية ��وl املدنية مبقوماهتا و ٕانتاج منوذج مغريب  �

رضورة إالهiم hجلانب إالجiعي �

ٕاقرتاح Cدم ٕاس�تحضار التارخي لترب+ر اKوl املدنية �

العمل اجلاد �لتوافق   Cىل مقومات دوl دميقراطية ¶منط مغريب ٔ]صيل �

ٕاقرتاح ٕادماج مادة الرتبية املدنية مب �

Cىل مع تvٔسrس ا²ٔحزاب مبنطق عررضورة العمل  �

رضورة Uل لك املنظامت او التنظ �

Uذف وزارة الشؤون إالسالمoة و تعويضها بوزارة ا²ٔدµن �

املنظامت الش�بابية و قمي ا�متع احلدايث : اجللسة الثالثة 

التذكري hلس�ياق العام �لقاء : املسري 

  :املداLالت 

ممثل املندوبية الوزارية حلقوق إال�سان :مدا�L الس�يد ٔ]محد بلغيت 
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  انتÄاب امجلعية يف جملس الش�باب ا²ٔملاين 
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  يف مسار تطور القانون اKويل يف حقوق الش�باب 

 شكر التنظمي و الساهر+ن Cىل امللتقى 

يمت انتÄاب امجلعية يف جملس الش�باب ا²ٔملاين  )يف:إالشارة ٕاىل اشاكل إالنتÄاب و التعيني يف ا�لس 

 Cدم القدرة Cىل اKفاع عن احلقوق هتدد السالم و ا²ٔمن اKويل

 ٕاÊرة مجموCة من ال�ساؤالت و إالشاكالت حول الش�باب 

 ٕاخMالف املعايري احمللية مع املعايري اKولية ف) خيص فÎة الش�باب 

 ا�اورة بني حقوق الطفل و الش�باب 

 هل الش�باب يف UاWة اىل وثيقة Lاصة 

  0روة ٔ]م خطر –الفÎة الش�بابية �لمجمتعات النامoة 

 موقع قضاµ الش�باب من القانون اKويل  ؟

 هل يعزى ا�متكني لٕال°هتااكت من حoث القانون او من حoث الواقع 

 قوق اجiعية احلقوق ا²ٔكرث التصاقا hلش�باب ح

  ذ)ر املتدLل hلس�ياق اKويل ا7ي ادى ٕاىل افراز حقوق الش�باب 

يؤكد املتدLل اهنا ال تمت وفق تقس�مي يف هذا ا�ال بل اهنا فقط 

 qزاوج بني الطفل و الشاب 

  معل املندوبية Cىل صياÝة القانون املعياري 

 الربط بني الش�باب و احلق يف الشغل

 إالدماج و ٕاCادة ادماج الش�باب يف وضعية °زاع مع القانون 

 ورة kهiم hلش�باب 

  مظمة Lاصة �بعة �لمÞلس الوطين حلقوق إال�سان

 يف املفوضية Chٕداد خمططات مMعلقة Chٕادة إالدماج 

 اصة hلش�باب من حoث املضمون 

 اتفاقoات ا²ٔلعاب الرµضية احلر)ية 
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يف مسار تطور القانون اKويل يف حقوق الش�باب 

شكر التنظمي و الساهر+ن Cىل امللتقى  -

إالشارة ٕاىل اشاكل إالنتÄاب و التعيني يف ا�لس  -

 ربط  -

Cدم القدرة Cىل اKفاع عن احلقوق هتدد السالم و ا²ٔمن اKويل -

ٕاÊرة مجموCة من ال�ساؤالت و إالشاكالت حول الش�باب  -

ٕاخMالف املعايري احمللية مع املعايري اKولية ف -

ا�اورة بني حقوق الطفل و الش�باب  -

هل الش�باب يف UاWة اىل وثيقة Lاصة  -

الفÎة الش�بابية �لمجمتعات النامoة : املؤرشات 

موقع قضاµ الش�باب من القانون اKويل  ؟ -

هل يعزى ا�متكني لٕال°هتااكت من حoث القانون او من حoث الواقع  -

احلقوق ا²ٔكرث التصاقا hلش�باب ح -

  :اخللفoة التارخيية 

ذ)ر املتدLل hلس�ياق اKويل ا7ي ادى ٕاىل افراز حقوق الش�باب 

يؤكد املتدLل ا: احلقوق اKولية  -

qزاوج بني الطفل و الشاب 

معل املندوبية Cىل صياÝة القانون املعياري : مساعي التطو+ر 

الربط بني الش�باب و احلق يف الشغل -

 احلقوق الصحية  -

إالدماج و ٕاCادة ادماج الش�باب يف وضعية °زاع مع القانون  -

  :التوصيات 

رضورة kهiم hلش�باب  -

اUداث مظمة Lاصة �بعة �لمÞلس الوطين حلقوق إال�سان -

qلكيف املفوضية Chٕداد خمططات مMعلقة Chٕادة إالدماج  -

- L اتoث املضمون هناك اتفاقoلش�باب من حh اصة

اتفاقoات ا²ٔلعاب الرµضية احلر)ية  -
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 مدونة إالنتÄاhت

الش�باب املهاجر ( Cىل مeدٔ] مشاركة الش�باب يف اختاد القرار الش�باب 

  مeارشة بعدهام اشار اىل و ثيقة اليوم العاملي �لش�باب و اليت Wددت Cدة مساعي من ٔ]Wل حتقoق ٔ]هداف ا²ٔلفoة 

  ) املتEدة 
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  التوصيات الصادرة عن اليات حقوق �kسان 

 غياب الضغط و الرتافع دوليا 

مدونة إالنتÄاhت/ قانون ا²ٔحزاب / الوثيقة اKس�تورية ( وطنيا متت إالشارة اىل مجموCة نقط من مضهنا 

  يف جمال حقوق إال�سان خeري :مدا�L الس�يد ند+ر املومين  

 التذكري hحملطات ا²ٔساس�ية لبناء مرجعية ²ٔلية حقوق إال�سان 

 اب حق 

  Cىل الش�باب كفÎة معرية 

  وقد ركز Cىل مeدٔ] الس�ياسات املندجمة واملتعددة القطاCات 

الرتكزي Cىل مeدٔ] مشاركة الش�باب يف اختاد القرار الش�باب اعطى ا²ٔولوية لتقوية قدرات املؤسسات العام� اخلاصة hلش�باب مع 

  )الش�باب kجئ 

مeارشة بعدهام اشار اىل و ثيقة اليوم العاملي �لش�باب و اليت Wددت Cدة مساعي من ٔ]Wل حتقoق ٔ]هداف ا²ٔلفoة 

   Cىل التوعية و التحسrس 

مeعوث Lاص hلش�باب يف ا²ٔمم املتEدة (اب مكحرك اسايس لتبادل الثقافات 

  البد من إالشارة �هودات ا�لس إالقMصادي و إالجiعي 

   2015ادماج الش�باب يف اعتبارات اجدة مابعد 

  الولوج العام �لتعلمي ا²ٔسايس و الولوج املتاكE �لتعلمي العايل مع جودة التعلمي 

   من فÎة الش�باب العاطل  

  تعز+ز املشاركة الفعاl �لش�باب 

  )القضاء Cىل مجيع ٔ]نواع العنف 

  القضاء Cىل الزواج إال)رايه 

  

�لميثاق إالفريقي �لش�باب و ا7ي Uدد املعايري املعمتدة لتEديد س�ياس�ية ممتدة 

   جملس ٔ]وروh يعمل Cىل àشجيع الش�باب �لمشاركة يف التدبري احمليل 

   Lاصة من ٔ]Wل مرافقة الش�باب �لوصول ٕاىل حقوقهم 
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التوصيات الصادرة عن اليات حقوق �kسان 

غياب الضغط و الرتافع دوليا  -

وطنيا متت إالشارة اىل مجموCة نقط من  -

مدا�L الس�يد ند+ر املومين  

التذكري hحملطات ا²ٔساس�ية لبناء مرجعية ²ٔلية حقوق إال�سان  -

الش�باب ٔ]حصاب حق  -

الرتكزي Cىل الش�باب كفÎة معرية  -

وقد ركز Cىل مeدٔ] الس�ياسات املندجمة واملتعددة القطاCات 

اعطى ا²ٔولوية لتقوية قدرات املؤسسات العام� ا

الش�باب kجئ ,الش�باب املعاقني,

مeارشة بعدهام اشار اىل و ثيقة اليوم العاملي �لش�باب و اليت Wددت Cدة مساعي من ٔ]Wل حتقoق ٔ]هداف ا²ٔلفoة 

الرتكزي Cىل التوعية و التحسrس 

اب مكحرك اسايس لتبادل الثقافات àشجيع التفاCل بني الش�ب

البد من إالشارة �هودات ا�لس إالقMصادي و إالجiعي 

ادماج الش�باب يف اعتبارات اجدة مابعد 

الولوج العام �لتعلمي ا²ٔسايس و الولوج املتاك

التقليص من فÎة الش�باب العاطل  

تعز+ز املشاركة الفعاl �لش�باب 

القضاء Cىل مجيع ٔ]نواع العنف (املساواة بني اجلfسني 

القضاء Cىل الزواج إال)رايه 

  :البعد اجلهوي �لموضوع 

�لميثاق إالفريقي �لش�باب و ا7ي Uدد املعايري املعمتدة لتEديد س�ياس�ية  12املادة 

  .�لش�باب 

كذا, جملس ٔ]وروh يعمل Cىل àشجيع الش�باب �لمشاركة يف التدبري احمليل 

Lلق مصاحل Lاصة من ٔ]Wل مرافقة الش�باب �لوصول ٕاىل حقوقهم 
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 مع ا²ٔس�ئ� اىل ثالث نقط اكد اهنا حظيت hهiم واكنت 

فاCل مجعوي مما ي�oح فرصة �لنقاش  3500 انتقل �لEديث Cىل املنتدى العاملي حلقوق إال�سان ا7ي و صفه حمطة ٔ]ساس�ية حoث س�تعرف مشاركة 

نونرب  30و  27كام زود املشاركني يف امللتقى مبجموCة من املعطيات حول ا�شطة املنتدى العاملي حلقوق إال�سان و ا7ي س�يضم Lالل الفرتة املمتدة بني 

كام س�يؤثث املنتدى مبجموCة من الورشات صنفها 

" املقاوl و حقوق إال�سان "ورشة موضوCاتية هتم خمتلف املواضيع حبضور Lرباء دوليني يف ٕاطار مقارنة التÞارب  Cىل سoÜل  املثال 

 مكثال 
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   متكني الش�باب من املشاركة يف وضع القوانني 

  : ٕاىل 

  ة الش�باب وثيقة Lرباء حول الش�باب و اليت تطرح إالطار إالشاكيل لقضي

  لل يف حامية حقوق الش�باب 

  الوضع إالجiعي 

  ) التجنيد إالجeاري(اخلدمة العسكرية , الرتبية و التعلمي ,احلقوق الس�ياس�ية 

  رئrس ا�لس الوطين حلقوق إال�سان  :زييم 

وض يف تقدمي املنتدى ٔ]شار الس�يد ادر�س اليازيم يف ٕاطار تفاC@ مع ا²ٔس�ئ� اىل ثالث نقط اكد ا

  :موضوع مذ)رة ا�لس الوطين و يه اكلتايل 

 lمراكز حامية الطفو 

 الرتبية Cىل حقوق إال�سان 

  ولية و القوانني الوطنية 

  مغاربة يف املنظامت اKولية و قوة املغرب يف هذا ا�ال 

 انتقل �لEديث Cىل املنتدى العاملي حلقوق إال�سان ا7ي و صفه حمطة ٔ]ساس�ية حoث س�تعرف مشاركة 

  . يف ٕاطار التفاCل مع ا²ٔخر 

كام زود املشاركني يف امللتقى مبجموCة من املعطيات حول ا�شطة املنتدى العاملي حلقوق إال�سان و ا7ي س�يضم Lالل الفرتة املمتدة بني 

كام س�يؤثث املنتدى مبجموCة من الورشات صنفها , مبعية و قطاCني وزاريني,املؤسسات  العمومoة ,�شاط  اÝلهبا مظمة من طرف ا�متع املدين 

ورشة موضوCاتية هتم خمتلف املواضيع حبضور Lرباء دوليني يف ٕاطار مقارنة التÞارب  Cىل سoÜل  املثال 

 )ورشة موضوCاتية هتم حق الشغل 

 ورشة حول الfساء 

مكثال " املواطنة و حامية املطيات"سسات دس�تورية   Lاص  مظمة من طرف مؤ 

 �شاط داLيل س�يظم مظامت دولية 

 

  لfشاط حول املس�نني مضن ¶ر�مج املنتدى 

 ٕاضافة ٕاىل ٕاذاCة و تلفزيون املنتدى 
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وكذ, متكني الش�باب من املشاركة يف وضع القوانني 

يف اخلتام ٔ]شار احملارض ٕاىل 

وثيقة Lرباء حول الش�باب و اليت تطرح

مت Uدد نقاط اخللل يف حامية حقوق الش�باب 

الوضع إالجiعي ,اC²ٔاقة, ا�متيزي املتعدد

احلقوق الس�ياس�ية ,ال�شغيل 

 �Lادر�س الزييم الس�يد مدا

قeل اخلوض يف تقدمي املنتدى ٔ]شار الس�يد ادر�س اليازيم يف ٕاطار تفاCيف بدلية مداLلته و 

موضوع مذ)رة ا�لس الوطين و يه اكلتايل 

-  lمراكز حامية الطفو

الرتبية Cىل حقوق إال�سان  -

 العقوhت البدي�  -

Kولية و القوانني الوطنية امهية العالقة بني املواثيق ا

مغاربة يف املنظامت اKولية و قوة املغرب يف هذا ا�ال  5متت إالشارة اىل انتÄاب 

مت انتقل �لEديث Cىل املنتدى العاملي حلقوق إال�سان ا7ي و صفه حمطة ٔ]ساس�ية حoث س�تعرف مشاركة 

يف ٕاطار التفاCل مع ا²ٔخر  الكوين حول مواضيع خمتلفة

كام زود املشاركني يف امللتقى مبجموCة من املعطيات حول ا�شطة املنتدى العاملي حلقوق إال�سان و ا7ي س�يضم Lالل الفرتة املمتدة بني 

�شاط  اÝلهبا مظمة من طرف ا�متع املدين  150

  :اكلتايل 

ورشة موضوCاتية هتم خمتلف املواضيع حبضور Lرباء دوليني يف ٕاطار مقارنة التÞارب  Cىل سoÜل  املثال  35 -

)ورشة موضوCاتية هتم حق الشغل 

ورشة حول الfساء  11 -

Uدث Lاص  مظمة من طرف مؤ  16 -

�شاط داLيل س�يظم مظامت دولية  13 -

 دورة qكويofة  14 -

ختصيص Uزي لfشاط حول املس�نني  -

ٕاضافة ٕاىل ٕاذاCة و تلفزيون املنتدى  -
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 lورة اطالع املشار)سن مس�بقا ¶رامج املنتدى لضامن مشاركة فعا  

من بني .�لش�باب   Lلقه كام اشاؤ ٕاىل امهية ختصيص حمور

ش  تvٔسس بعد هناية  .ي.ش يتوصل Khمع ولكن بطريقة Ýري مeارشة حoث ٔ]ن اKوl تعطي اKمع �لمÞلس الفدرايل ا7ي يتلكف بتقدمي اKمع م

  

  .hلربملان و يتلقى ٕاCا�ت من طرف  اKوl ولكن دون التدLل هذه اL²ٔرية يف توbات ا�لس 
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 lىل رضورة اطالع املشار)سن مس�بقا ¶رامج املنتدى لضامن مشاركة فعاC ؤ]ضاف الس�يد ٔ]در�س اليازيم

  عن ا�لجنة املنظمة

ٔ]كد Cىل وعي املنظامت الش�بابية hلرها�ت اKولية و الوطنية كام ٔ]كد Cىل امهية ا²ٔطار ا7ي مت Lلقه كام اشاؤ ٕاىل امهية ختصي

  و هو مك�سب �م يف مسلسل الرتافع حول احلقوق 

وجوب العمل Cىل Lلق حركة ش�بابية  مع اجدة واحضة من ٔ]Wل Lلق لويب �لضغط 

  .Cىل املس�توى الوطين وايضا من ٔ]Wل وثيقة دولية �لش�باب 

ية حول الش�باب مابعد  املغرب لنفسه <Eامل ملرشوع الوثيقة اKول 

  .املنتدى العاملي حلقوق إال�سان ا7ي يعترب حمطة �مة 

  .مجعية اليوم àشلك لبنة ٔ]ساس�ية �لش�باب 

ش يتوصل Khمع ولكن بطريقة Ýري مeارشة حoث ٔ]ن اKوl تعطي اKمع �لمÞلس الفدرايل ا7ي يتلكف بتقدمي

  مMطور 

  مظمة Cىل املس�توى امجلعوي  16مظامت اس�شارية  6مظمة اكمeة العضوية  

  .ش�باب مضوي حتت لواء مظامت هتمت بعدة جماالت 

  جتمتع لك س�نة , ثلني حسب Cدد ا²ٔعضاء 

  نضم مذوب عن لك مجعية , مرات يف الس�نة 

  )رWل و امرٔ]ة(صني 

  ث� ا�لس الفoدرايل ا²ٔملاين �لش�باب 

يف بداية مداLلهتا رحeت hحلضور بعد ذا, قامت �رشح وضعية ا�لس الفoدرايل 

hلربملان و يتلقى ٕاCا�ت من طرف  اKوl ولكن دون التدLل هذه اL²ٔرية يف توbات ا�لس 

  التعلمي ,الصEة : اوحضت ٔ]ن هناك جمالس ٔ]خرى �لش�باب و حسب جماالت Cديدة 

  )املدن و اKوا9ر(ا�لس يتواصل مeارشة مع اKوC lىل املس�توى املركزي و احمليل 

  .تواصل مeارش 

http://www.forumalternatives.org 

 lىل رضورة اطالع املشار)سن مس�بقا ¶رامج املنتدى لضامن مشاركة فعاC ؤ]ضاف الس�يد ٔ]در�س اليازيم

عن ا�لجنة املنظمة: مداµ �Lسني ¶زاز 

ٔ]كد Cىل وعي املنظامت الش�بابية hلرها�ت اKولية و الوطنية كام ٔ]كد Cىل امهية ا²ٔطار ا7ي 

و هو مك�سب �م يف مسلسل الرتافع حول احلقوق ,حماور �لش�باب  8

وجوب العمل Cىل Lلق حركة ش�بابية  مع اجدة واحضة من ٔ]Wل Lلق لويب �لضغط 

Cىل املس�توى الوطين وايضا من ٔ]Wل وثيقة دولية �لش�باب ,

كام اوىص hن تقدمي املغرب لنفسه <Eامل ملرشوع الوثيقة اKول 

املنتدى العاملي حلقوق إال�سان ا7ي يعترب حمطة 

مجعية اليوم àشلك لبنة ٔ]ساس�ية �لش�باب  150

ش يتوصل Khمع ولكن بطريقة Ýري مeارشة حoث ٔ]ن اKوl تعطي اKمع �لمÞلس الفدرايل ا7ي يت.ي.م

  ملية  احلرب العا

مMطور  26و 14الش�باب مابني 

مظمة اكمeة العضوية   26ش�بة املنظامت ا²ٔملانية 

ش�باب مضوي حتت لواء مظامت هت: من حنن 

لك مجعية تبعث ممثلني حسب Cدد ا²ٔعضاء 

مرات يف الس�نة  10متع جت :ا�لجنة التنفoدية  

يرتٔ]سه خشصني :ا�لس التنفoذي 

  لك خشص Ô احلق يف الرتحش

ممث� ا�لس الفoدرايل ا²ٔملاين �لش�باب 

يف بداية مداLلهتا رحeت hحلضور بعد ذا

hلربملان و يتلقى ٕاCا�ت من طرف  اKوl ولكن دون التدLل هذه اL²ٔرية يف توbات ا�لس  و ا7ي يبقى ذا ص�.�لش�باب 

اوحضت ٔ]ن هناك جمالس ٔ]خرى �لش�باب و حسب جماالت Cديدة 

ا�لس يتواصل مeارشة مع اKوC lىل املس�توى املركزي و احمليل 

تواصل مeارش هذه الهيلكة متكن من 
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، نظمت احلركة الش�بابية املغربية امللتقى الوطين �لمنظامت الش�بابية، وا7ي يعد 

التEالفات فضاء �لتداول و تعز+ز مهنجية التدبري املشرتك بني املنظامت الش�بابية، يف ٔ]فق Lلق ٔ]رضية ٕاسرتاتيجية مشرتكة، تقوي 

كام شلك امللتقى الوطين �لمنظامت الش�بابية تعبريا قوC µىل حرص 

املداLل اKس�تورية واملؤسساتية الكف�o ¶متكني الش�باب وا�متع املدين، وفق املرجعيات 

  . نية واKولية، وانطالقا من مقاربة احلق يف املشاركة ا7ي تضمنه املواثيق اKولية ومقMضيات اKس�تور اجلديد

 سواء كام جسد امللتقى الوطين �لمنظامت الش�بابية إالميان الراخس ٔ]ن احلركة الش�بابية قد اس�تطاعت ٔ]ن تعطي نفسا Wديدا لٕالصالUات

والقانون، hرتباطها  احلق دوl وبناء رفع املطالب املرتبطة Khميقراطية

بناء اKميقراطية والعداk lجiعية و املساواة، 

 من املغريب، و�بعة الشعب قوى للك إالصغاء

حoث ٔ]حضى من الرضوري اليوم، التفكري �شلك جامعي حول  ٕاماك�ت تقوية مسلسل بناء الفعل الش�بايب Cرب توحoد رؤى املنظامت 

  . ابية ومواقفها يف ارتباط ²ٔhدوار اليت  تلعهبا يف ٕاCداد، تنفoذ وتقoمي الس�ياسات العمومoة

)ر خصوصا ٔ]ن هذا ا�لقاء يvٔيت يف س�ياق اختاذ احلكومة املغربية مجموCة من التدابري واملبادرات يف التعاطي مع الشvٔن الش�بايب و املدين نذ

  .  حول ا�متع املدين وا²ٔدوار اKس�تورية اجلديدة، وما وا)به من مeادرات مدنية موازية

  . �لس kس�شاري �لش�باب و العمل امجلعوي وhلقانون إالطار �لش�باب

حoث ٔ]صبح مطروUا Cىل اKوl العمل Cىل متكني الش�باب ومظامهتم املدنية من ]ٓليات ومoاك°زمات املسامهة واملشاركة يف ت�eع وتقoمي 

العمل  Cىل تطو+ر مجموCة من ا�²ٔشطة ذات الطابع التكويين والتعبوي والتحسrيس يف القرى وا²ٔحoاء، وبناء 

  . ق مMطلبات املغرب اKميقراطي

µديدة، تعيق مسامههتا يف رفع حتدC رية ٔ]مام ٕا)راهاتL²ٔىل احلركة الش�بابية املغربية اليوم، تظل هذه اC ةUت ٔ]مام هذه الرها�ت املطرو

يف املرافقة امجلعوية واملدنية، من الناحoة الفكرية وامليدانية واحلقوقoة، لÍٔجoال اجلديدة من الش�باب ا7ي Cرب عن رغبته يف املسامهة 

ناCة مس�تقeل بالده، وجعل الفعل الش�بايب املدين ا²ٔكرث قدرة Cىل اس�oعاب جزء من الطلب الكeري Cىل املشاركة ا7ي Cربت عنه 
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، نظمت احلركة الش�بابية املغربية امللتقى الوطين �لمنظامت الش�بابية، وا7ي يعد تفكري، معل مشرتك  و متكني

فضاء �لتداول و تعز+ز مهنجية التدبري املشرتك بني املنظامت الش�بابية، يف ٔ]فق Lلق ٔ]رضية ٕاسرتاتيجية مشرتكة، تقوي 

كام شلك امللتقى الوطين �لمنظامت الش�بابية تعبريا قوC µىل حرص . املوضوCاتية حول تعز+ز موقع الش�باب يف الس�ياسات العمومoة

املداLل اKس�تورية واملؤسساتية الكف�o ¶متكني الش�باب وا�متع املدين، وفق املرجعيات  احلركة الش�بابية Cىل رفع حتدي موا)بة ٕاعامل

نية واKولية، وانطالقا من مقاربة احلق يف املشاركة ا7ي تضمنه املواثيق اKولية ومقMضيات اKس�تور اجلديد

كام جسد امللتقى الوطين �لمنظامت الش�بابية إالميان الراخس ٔ]ن احلركة الش�بابية قد اس�تطاعت ٔ]ن تعطي نفسا Wديدا لٕالصالUات

رفع املطالب املرتبطة Khميقراطية Lالل من kجiعي ٔ]و kقMصادي 

بناء اKميقراطية والعداk lجiعية و املساواة،  يف امجليع مشاركة ضامن Cىل تقوية مeادرات مدنية قادرة القوي بefض الشارع من bة و

إالصغاء Cىل مeنية مصفة qمنية دميقراطية حتقoق يف الش�باب رٔ]سهم

  .املغرب عرفها اليت

حoث ٔ]حضى من الرضوري اليوم، التفكري �شلك جامعي حول  ٕاماك�ت تقوية مسلسل بناء الفعل الش�بايب Cرب توحoد رؤى املنظامت 

ابية ومواقفها يف ارتباط ²ٔhدوار اليت  تلعهبا يف ٕاCداد، تنفoذ وتقoمي الس�ياسات العمومoة

خصوصا ٔ]ن هذا ا�لقاء يvٔيت يف س�ياق اختاذ احلكومة املغربية مجموCة من التدابري واملبادرات يف التعاطي مع الشvٔن الش�بايب و املدين نذ

 حول ا�متع املدين وا²ٔدوار اKس�تورية اجلديدة، وما وا)به من مeادرات مدنية موازيةاخMتام مسلسل احلوار الوطين

�لس kس�شاري �لش�باب و العمل امجلعوي وhلقانون إالطار �لش�بابمشاريع القوانني املرتبطة hمسلسل ٕاCداد 

  .  2020 – 2015اعiد إالسرتاتيجية الوطنية املندجمة �لش�باب 

  . 2015إالCالن عن ٔ]جدة kس�تحقاقات kنتÄابية يف ٔ]فق 

حoث ٔ]صبح مطروUا Cىل اKوl العمل Cىل متكني الش�باب ومظامهتم املدنية من ]ٓليات ومoاك°زمات املسامهة واملشاركة يف ت�eع وتقoمي 

  .اليقظة الش�بابيةUات املؤسساتية احلقoقoة وحتصيهنا Cرب Lلق دينامoات 
العمل  Cىل تطو+ر مجموCة من ا�²ٔشطة ذات الطابع التكويين والتعبوي والتحسrيس يف القرى وا²ٔحoاء، وبناء 

oسري مسامهة هذه القوة املدنية يف حتقrل تW[ٔ ميقراطيقدرات الش�باب ومظامهتم منKطلبات املغرب اMق م

µديدة، تعيق مسامههتا يف رفع حتدC رية ٔ]مام ٕا)راهاتL²ٔىل احلركة الش�بابية املغربية اليوم، تظل هذه اC ةUمام هذه الرها�ت املطرو[ٔ

املرافقة امجلعوية واملدنية، من الناحoة الفكرية وامليدانية واحلقوقoة، لÍٔجoال اجلديدة من الش�باب ا7ي Cرب عن رغبته يف املسامهة 

ناCة مس�تقeل بالده، وجعل الفعل الش�بايب املدين ا²ٔكرث قدرة Cىل اس�oعاب جزء من الطلب الكeري Cىل املشاركة ا7ي Cربت عنه 
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  البيان اخلتايم 

  

تفكري، معل مشرتك  و متكني : حتت شعار

فضاء �لتداول و تعز+ز مهنجية التدبري املشرتك بني املنظامت الش�بابية، يف ٔ]فق Lلق ٔ]رضية ٕاسرتاتيجية مشرتكة، تقوي 

املوضوCاتية حول تعز+ز موقع الش�باب يف الس�ياسات العمومoة

احلركة الش�بابية Cىل رفع حتدي موا)بة ٕاعامل

نية واKولية، وانطالقا من مقاربة احلق يف املشاركة ا7ي تضمنه املواثيق اKولية ومقMضيات اKس�تور اجلديدالوط 

كام جسد امللتقى الوطين �لمنظامت الش�بابية إالميان الراخس ٔ]ن احلركة الش�بابية قد اس�تطاعت ٔ]ن تعطي نفسا Wديدا لٕالصالUات

 ٔ]و املس�توى الس�يايس Cىل

القوي بefض الشارع من bة و

رٔ]سهم وCىل امجليع وضامن مشاركة

اليت امجليع لٕالصالUات مت·

حoث ٔ]حضى من الرضوري اليوم، التفكري �شلك جامعي حول  ٕاماك�ت تقوية مسلسل بناء الفعل الش�بايب Cرب توحoد رؤى املنظامت 

ابية ومواقفها يف ارتباط ²ٔhدوار اليت  تلعهبا يف ٕاCداد، تنفoذ وتقoمي الس�ياسات العمومoةاملدنية الش�ب

خصوصا ٔ]ن هذا ا�لقاء يvٔيت يف س�ياق اختاذ احلكومة املغربية مجموCة من التدابري واملبادرات يف التعاطي مع الشvٔن الش�بايب و املدين نذ

  :مهنا 

اخMتام مسلسل احلوار الوطين:  ٔ]وال

مسلسل ٕاCداد : Êنيا

اعiد إالسرتاتيجية الوطنية املندجمة �لش�باب : Êلثا

إالCالن عن ٔ]جدة kس�تحقاقات kنتÄابية يف ٔ]فق : رابعا

  

حoث ٔ]صبح مطروUا Cىل اKوl العمل Cىل متكني الش�باب ومظامهتم املدنية من ]ٓليات ومoاك°زمات املسامهة واملشاركة يف ت�eع وتقoمي 

Uات املؤسساتية احلقoقoة وحتصيهنا Cرب Lلق دينامoات ٔ]وراش إالصال

العمل  Cىل تطو+ر مجموCة من ا�²ٔشطة ذات الطابع التكويين والتعبوي والتحسrيس يف القرى وا²ٔحoاء، وبناء  كام ٔ]صبح من الرضوري 

oسري مسامهة هذه القوة املدنية يف حتقrل تW[ٔ قدرات الش�باب ومظامهتم من

µديدة، تعيق مسامههتا يف رفع حتدC رية ٔ]مام ٕا)راهاتL²ٔىل احلركة الش�بابية املغربية اليوم، تظل هذه اC ةUمام هذه الرها�ت املطرو[ٔ

املرافقة امجلعوية واملدنية، من الناحoة الفكرية وامليدانية واحلقوقoة، لÍٔجoال اجلديدة من الش�باب ا7ي Cرب عن رغبته يف املسامهة 

ناCة مس�تقeل بالده، وجعل الفعل الش�بايب املدين ا²ٔكرث قدرة Cىل اس�oعاب جزء من الطلب الكeري Cىل املشاركة ا7ي Cربت عنه ص 
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فÎات الش�باب املغريب، حoث صار من الرضوري اليوم، تعز+ز احلوار العمويم وqمنية قدرات القoادات الش�بابية يف جماالت العمل املدين 

 .  

  . 2014نونرب  9،8،7

مشاركة املنظامت الش�بابية اKميقراطية يف ٕاCداد ٕاسرتاتيجية الوطنية املندجمة �لش�باب، وغياب مoاكنزيمات  توس�يع 

كام تنطلق من مقاربة احلق يف .  من الش�باب و ا�متع املدين

 . ضعف تفعيل مجموCة من إالجراءات تعزز البناء املنذمج وفق مقاربة حقوقoة ملعاجلة قضاµ الش�باب من طرف احلكومة

 . تغيrب مك�س�بات احلركة الش�بابية و املدنية من الرتسانة القانونية املرتبطة hالس�تحقاقات kنتÄابية و تفعيل اجلهوية

  . Üين مقارhت و ]ٓليات تضمن متكني الش�باب من املشاركة اKميقراطية

 

  .   وق الش�باب الس�ياس�ية وkقMصادية والثقافoة وkجiعية و البيoIة

حق من حقوق إال�سان خصوصا عندما يتعلق ا²ٔمر hٕالسرتاتيجية الوطنية املنذجمة �لش�باب، ورضورة 

 . 2011مات àشار)ية تنطلق من مقاربة احلق يف املشاركة ا7ي تضمنه املواثيق اKولية ومقMضيات دس�تور 

نظامت الش�بابية اKميقراطية Cىل ضوء إالسرتاتيجية الوطنية املنذجمة 

 µة ملعاجلة قضاoة من إالجراءات تعزز البناء املندمج وفق مقاربة حقوقCين مجموÜىل تC ة احلكومة املغربيةoلزامhٕ  ا

حضورمه يف kس�تحقاقات kنتÄابية و تفعيل اجلهوية مع 

  . ورة حث ا²ٔحزاب املغربية Cىل تÜين مقارhت و ]ٓليات تضمن متكني الش�باب من املشاركة اKميقراطية

 .رؤى مشرتكة

  ورة تrسري اخنراط املنظامت الش�بابية يف تفعيل دور املؤسسات التعلميية يف ٕا0راء ثقافة التعا�ش وال�سامح ونبذ الكراهية

تعبئ�ا من ٔ]Wل حضور وازن �لش�باب يف فعاليات املنتدى العاملي حلقوق إال�سان من ٔ]Wل حث املنتظم اKويل احلقويق Cىل 

حلقوق الش�باب ٕالعامل و جتاوز ا°هتااكت حقوق الش�باب الس�ياس�ية وkقMصادية والثقافoة وkجiعية و 
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فÎات الش�باب املغريب، حoث صار من الرضوري اليوم، تعز+ز احلوار العمويم وqمنية قدرات القoادات الش�بابية يف جماالت العمل املدين 

. مة تفكري مدنية qربط احلركة الش�بابية hٕ)راهات املس�تقeل اKميقراطي

9،8،7امللتقى الوطين �لمنظامت الش�بابية ببوزنيقة ، ٔ]µم حنن امجلعيات الش�بابية ا�متعة يف ٕاطار 

مشاركة املنظامت الش�بابية اKميقراطية يف ٕاCداد ٕاسرتاتيجية الوطنية املندجمة �لش�باب، وغياب مoاكن

هوامش àشار)ية àس�تفoد من الرتامك واخلربات اليت طورها لك من الش�باب و ا�متع املدين

 . 2011قMضيات دس�تور املشاركة ا7ي تضمنه املواثيق اKولية وم 

ضعف تفعيل مجموCة من إالجراءات تعزز البناء املنذمج وفق مقاربة حقوقoة ملعاجلة قضاµ الش�باب من طرف احلكومة

تغيrب مك�س�بات احلركة الش�بابية و املدنية من الرتسانة القانونية املرتبطة hالس�تحقاقات kنتÄابية و تفعيل اجلهوية

Üين مقارhت و ]ٓليات تضمن متكني الش�باب من املشاركة اKميقراطيةز ا²ٔحزاب Cىل ت 

 .غياب ٕارادة حقoقoة من ٔ]Wل تvٔسrس مقومات دوl مدنية حول رؤى مشرتكة

  تغيrب دور املؤسسات التعلميية يف ٕا0راء ثقافة التعا�ش وال�سامح ونبذ الكراهية

وق الش�باب الس�ياس�ية وkقMصادية والثقافoة وkجiعية و البيغياب ٕارادة حقoقoة من ٔ]Wل ٕاعامل وجتاوز ا°هتااكت حق

ملشاركة <حق من حقوق إال�سان خصوصا عندما يتعلق ا²ٔمر hٕالسرتاتيجية الوطنية املنذجمة �لش�باب، و

مات àشار)ية تنطلق من مقاربة احلق يف املشاركة ا7ي تضمنه املواثيق اKولية ومقMضيات دس�تور 

نظامت الش�بابية اKميقراطية Cىل ضوء إالسرتاتيجية الوطنية املنذجمة دعوتنا ��وl املغربية لفMح حوار حقoقي وشفاف مع امل 

 µة ملعاجلة قضاoة من إالجراءات تعزز البناء املندمج وفق مقاربة حقوقCين مجموÜىل تC ة احلكومة املغربيةoلزامhٕ  ا

حضورمه يف kس�تحقاقات kنتÄابية و تفعيل اجلهوية مع ورة تÜين قوانني و تعز+ز ]ٓليات متثيل الش�باب قصد متكني 

 .التvٔ)يد Cىل تفعيل مقMضيات اKس�تور يف ٕاجتاه املناصفة

ورة حث ا²ٔحزاب املغربية Cىل تÜين مقارhت و ]ٓليات تضمن متكني الش�باب من املشاركة اKميقراطية

رؤى مشرتكةفMح حوار ش�بايب وطين من ٔ]Wل تvٔسrس مقومات دوl مدنية حول 

ورة تrسري اخنراط املنظامت الش�بابية يف تفعيل دور املؤسسات التعلميية يف ٕا0راء ثقافة التعا�ش وال�سامح ونبذ الكراهية

تعبئ�ا من ٔ]Wل حضور وازن �لش�باب يف فعاليات املنتدى العاملي حلقوق إال�سان من ٔ]Wل حث املنتظم اKويل احلقو

حلقوق الش�باب ٕالعامل و جتاوز ا°هتااكت حقوق الش�باب الس�ياس�ية وkقMصادية والثقافoة وkجiعية و  Lلق اتفاقoة دولية
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فÎات الش�باب املغريب، حoث صار من الرضوري اليوم، تعز+ز احلوار العمويم وqمنية قدرات القoادات الش�بابية يف جماالت العمل املدين 

مة تفكري مدنية qربط احلركة الش�بابية hٕ)راهات املس�تقeل اKميقراطيعن قرب وتطو+ر مظو 

حنن امجلعيات الش�بابية ا�متعة يف ٕاطار 
  

  : �سÞل ماييل 

  
مشاركة املنظامت الش�بابية اKميقراطية يف ٕاCداد ٕاسرتاتيجية الوطنية املندجمة �لش�باب، وغياب مoاكنتغيrب   - 1

هوامش àشار)ية àس�تفoد من الرتا

املشاركة ا7ي تضمنه املواثيق اKولية وم 

ضعف تفعيل مجموCة من إالجراءات تعزز البناء املنذمج وفق مقاربة حقوقoة ملعاجلة قضاµ الش�باب من طرف احلكومة - 2
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