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جوهرها قضايا الشباب وامتداداا االقتصادية واالجتماعية والثقافية إشكالية مركزية، تلخص يف  تثري
تساءل يف جزء مهم . تضخم النقاش العمومي حول الوضعية الراهنة للشباب املغريب، وتطرح بشأا، أسئلة مقلقة

ني واملتدخلني يف هذا القطاع، وأداء املؤسسات الرمسية، والوساطة بني الشباب يمنها؛ أدوار الفاعلني الرئيس
  ..ساا على األوضاع املادية والنفسية للشبابومؤسسات الدولة، باإلضافة إىل حجم التحديات وانعكا

داخل هذه التساؤالت، ستعترب الكثري من اخلالصات الرمسية، بأن االجتاه العام الذي رمسه الفاعل السياسي 
بدا ذلك . حمدود يف توجهه حنو إرساء سياسات خاصة بالشباب قادرة على تقدمي إجابات واقعية ملشاكلهم

الس (ب ملكي، ويف تقارير تشخيصية وتقييمية لبعض املؤسسات الدستورية متكررا يف أكثر من خطا
  ...).االقتصادي واالجتماعي والبيئي

أقرت حقوقا إضافية داعمة لفكرة توطيد احلقوق االقتصادية  2011وإذا كانت الوثيقة الدستورية لسنة 
ليالت اعتربت بأن املدخل الدستوري مل يقد واالجتماعية والثقافية، وفق مقاربة إدماجية للشباب، فإن بعض التح

إىل إقرار إطار معياري حاسم، يفضي إىل إعادة االعتبار للمسألة الشبابية، ووضعها ضمن االختيارات األساسية 
  ..للفاعلني السياسيني واملؤسسات الرمسية

األفق الذي وصلت إليه ويبدو أن الوضعية الراهنة للشباب املغريب، تفرض الكثري من األسئلة امللحة بشأن 
السياسات العمومية، واألسباب اليت تقف وراء عدم فعاليتها يف اجتثاث حالة اليأس لدى الشباب املغريب، وعما 
إذا كانت التخوفات املسجلة يف صفوف الشباب، جتسد اليوم، وضعا يعج بالعديد من التحديات السياسية 

  ...االقتصادية واالجتماعية والثقافية

عدم الثقة يف املشهد السياسي املغريب، على ة، تزايدت التعبريات الشبابية احلاملة ملواقف حتيل فمن جه
  .وعن حالة رفض صريح للواقع السياسي

ومن جهة ثانية، ما فتئ املشهد املغريب يعرف تواترا مستمرا لبعض املطالب الشبابية املتعلقة باحلقوق 
تؤشر عن حالة رفض عارمة ألداء املؤسسات الرمسية، وعدم .. تعليماألساسية؛ كاحلق يف التشغيل والصحة وال

ويف هذا السياق، اجته الشباب يف الغالب إىل  .الرضا عن سياسات عمومية أضحت حمدودة يف أثرها ونتائجها
وقد أعقب كل ذلك،  .أو إىل احلضور امليداين الكبري يف جل احلركات االحتجاجية شبكات التواصل االجتماعي

   .نزوعات كاسحة يف اهلجرة، واملغامرة يف مغادرة أرض الوطن هربا من الواقع

بقدر ما جتعل الشباب فاعل رئيسي يف التحوالت املعربة عن تغريات سلوكية وثقافية إن هذه الوضعية 
مستهدفة من طرف هذه الفئة  جتعل الوقت يف نفس االسياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت يعرفها املغرب، فإ

  .  اجلماعات املتطرفة والتنظيمات اإلرهابية، والشبكات اإلجرامية

  . يف هذه الندوة نقرتح ثالثة حماور ملناقشتها. غريب متعددةإن مداخل مقاربة موضوع الشباب امل

  وقضايا الشباب؛الرسميون الفاعلون : المحور األول -

  ؛وإشكالية تمثيل الشباب وآلياتها قنوات الوساطة :المحور الثاني -

  .التحوالت القيمية وتعبيرات الشباب: المحور الثالث -
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  .2019 يناير 10: يوم ات املداخالتوملخصلتقدمي عناوين  آخر أجل -
  .2019 يناير 13: اإلعالن عن الربنامج األويل للندوة يوم -
   .2019 فبراير 5 :من طرف املشاركنيمكتوبة آخر أجل إلرسال املداخالت  -
  mredouani@yahoo.fr:     لتقدمي مقرتحات املشاركة يف الندوة -
  

  :مالحظة
  .ستطبع المداخالت في كتاب جماعي سيكون جاهزا قبل تاريخ انعقاد الندوة
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  اللجنة العلمية
  حممد الرضواين - 

  ميمون الطاهري - 

  عكاشة بن املصطفى - 

  حممد جلطي - 

  عزيزة الغوداين - 

  يوسف عنتار - 
  احلسن عريب - 

  
  

  التنظيميةاللجنة 
  

  التنظيميةاللجنة  منسق
  محمد الرضواني

  

  التنظيميةأعضاء اللجنة 
  عزيزة الغوداين -  حممد جلطي - عكاشة بن املصطفى - ميمون الطاهري - حممد الرضواين - 

عزيز عبد ال - الربوزي عبد اللطيف  -  أمال والشرف - امساعيل أزواغ - احلسن عريب - يوسف عنتار - 
  .حممد اليوسفي - زرزور 

  

  

  

  

 


