
االنتظاراتوالواقعبين 

اللجن التشاورية للمقاطعات 



الشبابتعريف 

إحصائيات وطنية حول الشباب

تشخيص وضعية الشباب محليا

مقترحات المجتمع المدني

تجارب جمعوية للعمل مع الشباب محليا 



تعريف الشباب



سنة 24إلى 15من 

34إلى 15من 

سنة40إلى 18من 

وفقا لهاته المعطيات فقد اعتمدنا سن الشباب من 

بناءا 30الى 15

على التوجه العام لعمل مكونات المجتمع المدني  





2014, سنة 34و15إحصائيات أساسية حول الشباب المتراوحة أعمارهم بين 
المندوبية السامية للتخطيط/ وزارة الشباب والرياضة : المصدر
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الشباب و التربية والتكوين



“

”

الفضاءات التربية والتكوين العمومية بمدينة س



ات الشباب فضاءات التربية والتكوين العمومية غير كافية لتلبية حاجي

بمدينة سال

 ة التكوينالشباب في مجال التربيالتعمير العشوائي يؤثر على حاجيات

كوينضعف مساهمة رؤية المنعشين العقاريين في مجال التربية والت

التعليم الجامعي محدود في تخصص وحيد مما يعرض على شباب
المدينة التنقل نحو مدينة الرباط 

جيله 
س
ن ت

ما يمك
:



 تكوين تقليدي محدود ال يتجاوب مع حاجيات السوق

افة قلة مؤسسات التكوين و التأهيل  بالمقارنة مع حجم وكث

الشباب 

نظومة قلة برامج التكوين  و التأـهيل في الحرف المحلية في م

التكوين بسال 

جيله 
س
ن ت

ما يمك
:



الشباب و التشغيل 



“

”



لمدينةضعف وقلة فضاءات التشغيل واالدماج االقتصادي للشباب با

 قلة تنافسية المدينة في مجال جلب المستثمرين

إغالق  الشركات ومحدودية األحياء الصناعية بسال

 عدم مالئمة الهوية المعتمدة للمدينة  من طرف المجلس بخالف

توجهات شبابها

 بمدينة سال نسبة عطالة الشباب مرتفعة

جيله 
س
ن ت

ما يمك
:



الشباب والتنمية المجالية بسال 



ش تطور عشوائي للعمران بسال ال يتيح فرص لوجود فضاءات العي

......(مرافق اجتماعية ، رياضية ، فنية ، ثقافية، ) المشترك من 

قلة ،محدودية وتوزيع غير متكافئ للمالعب  بالمدينة

 (التسعيرة) مالعب القرب غير متاحة لجميع الشباب

 مركب ثقافي  وموسيقي وحيد غير كافي للمدينة

 هوليود )فضاءات العروض المسرحية والفنية محدودة ومؤدى عنها-

(المركب الثقافي الملكي

الفضاءات الخضراء محدودة ومنعدمة في بعض المقاطعات

دور الشباب توزيع جغرافي غير متكافئ



الشباب و الصحة 



ة ضعف الخدمات الصحية عامة للشباب خاص

والصحيةبعض التخصصات الطبية قلة 

:للشبابالموجهة 

  01مركز معالجة االدمان من المخدرات

 ومراكز مراكز الدعم النفسي انعدام وجود

التوعية حول الصحة الجنسية 



الشباب و النقل والتنقل 



 (التالميذ و الطلبة)غياب نقل مدرسي
 قلة وضعف جودة أسطول النقل الحضري بالمدينة
 عدم مالئمة خطوط النقل الحضري مع حاجيات تنقل الشباب

(  مقر جماعة سال« الخميس التشاوري») 
مدينة سيارات األجرة ترفض نقل الشباب إلى المرافق الدراسية والجامعية ب

سال في وقت الذروة 
 بنية الطرق ضعيفة
 غياب محطات وقوف الحافالت بشكل رسمي
قل وعدم تعرض الشباب لالعتداء  والسرقة بسبب المعاناة اليومية مع أزمة الن

تغيير الساعة 
قلة االمن في تجمعات الشباب للنقل



الشباب و المشاركة المواطنة 



من الشباب المغربي منخرطون في حزب 1%

سياسي او نقابة 

يشاركون في الحياة 15%و 10%ما بين 

الجمعوية

2014, سنة 34و15إحصائيات أساسية حول الشباب المتراوحة أعمارهم بين 
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مقارنة مع قلة عدد دور الشباب والفضاءات الثقافية والفنية بال-
عدد الجمعيات الفاعلة في مجال الشباب بالمدينة

اتضعف التجهيزات اللوجيستيكية في جل هذه الفضاء-
اخل محدودية الحيز الزمني للحصص المخصصة للجمعيات د-

هذه المؤسسات
تمعية غياب وقلة برامج التربية على المواطنة و المشاركة المج-

عامة داخل المقررات الدراسية والمؤسسات التعليمية خالل
مرحلتي االعدادي والثانوي  وكذا الجامعي

عدم دعم المجلس لبرامج التربية على المواطنة المقدمة من-
لوك طرف المجتمع المدني مما ينعكس بشكل سلبي على الس

.المدني لدى الشباب  بمدينة سال



ي تدبير عزوف وقلة مشاركة الميدانية لفئة الشباب ف
ية حضور متميز ونشيط وبفعال) الشأن المحلي  

(مواقع التواصل االجتماعي

غياب هيئات محلية تعنى بقضايا الشباب

 ضعف دور تأطير الشباب من طرف الهيئات
.السياسية

ية عدم تحفيز فئة الشباب داخل الهيئات السياس



الشباب و التكنولوجيا الجديدة



 صعوبة مسايرة المؤسسات العمومية للتطور

التكنولوجي الستهداف فئة الشباب 

ع اغفال تخصيص مجال خاص بالشباب على المواق

روني الموقع االلكت)االلكترونية لبعض  المؤسسات 

(لجماعة سال نموذجا

 ندرة البرامج الموجهة للشباب بالمدينة من طرف

الفاعليين المحليين واالقتصاديين





تواجد نسيج جمعوي متميز بمدينة سال

 انسياب بعض الجمعيات من الدور المدني(

ر الى دو....( الترافع، التحسيس، التطوع، 

المؤسسات العمومية و تقديم خدمات القرب 

:االجتماعية وفق ما يلي 



ين التأهيلي التكوين بالتدرج المهني و التكو+ مركز كفاءات الشباب : التكوين

مع التعاون الوطني 

(المجلس االقليمي للشباب)الشباب والمشاركة السياسية 

ماسك صندوق دعم الت–سال مبادرة : الشباب والتشغيل واالدماج االقتصادي 

االجتماعي لإلعاقة 

دنية وجود مبادرات م: الشباب والتربية على المواطنة والمشاركة المجتمعية 

ية بمدينة متنوعة متعددة تقوم بها الجمعيات الفاعلة بمختلف المقاطعات التراب

.سال

التحسيس اقتصار الجمعيات على جانب التوعية و: الشباب والتربية الصحية 

في هذا المجال 

همة هناك العديد من الجمعيات المحلية بسال تقوم بم:  الشباب و الرياضة 

التأطير الرياضي  بالرغم من محدودية  الدعم وقلة الفضاءات 







دعوة المجلس  الجماعي إلى إعطاء أولوية في

ل العمومي برامجه المستقبلية في ما يتعلق بالنق

والنقل المدرسي و الجامعي خاصة، 

(المجتمع المدني)الشباب مع مقترح  إدماج 

في إعداد دفتر التحمالت شركة النقل 



ر في دعوة الفاعليين المحليين إلى ضرورة التفكي

تثمار خلق فرص الشغل للشباب محليا عبر دعم االس

وتنوع الوحدات الصناعية، جلب مستثمرين 
.....جدد



دعوة  مجلس الجماعة إلى االهتمام بفضاءات 

حد من العيش المشترك للشباب ألهميتها القصوى لل
مظاهر العنف والتطرف



مطلب توفر على جامعة شاملة للتعليم الجامعي
تتضمن كل التخصصات بمدينة سال

يم ضرورة اضافة فضاءات جديدة للتكوين والتعل
سال للشباب بمدينة



رامج اعطاء اولوية للشباب في وضعية اعاقة في الب
(التشغيل-التكوين-التعليم)







البحث عن آليات او تحديد فضاءات لمشاركة 

إعادة إحياء ) الشباب في تدبير الشأن المحلي 

(المجلس المحلي للشباب



“

”

مطلب حقوقي للشباب 



“

”

مطلب حقوقي للشباب 



“

”

إطار )احداث هيئة محلية للشباب 

مؤسساتي للتشاور واالستماع 
(لهموم وقضايا الشباب

مطلب حقوقي للشباب 



“

”

لثورة الملك والشعب 65مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 

( 2018غشت 20)




