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تقديم : 
تشــكل جمعية الشــباب ألجل الشــباب مؤسســة شبابية  	
تعمــل علــى قيــادة مبــادرات متعــددة الفاعلــن تــروم إدمــاج 

الشــباب، وتنميتهــم ومتكينهــم وفــق املبــادئ والقيــم الكونيــة 

حلقــوق اإلنســان واملواطنــة.  تعمــل جمعيــة الشــباب ألجــل 

ــف  ــه تنامــي ظواهــر العن ــي ســياق أهــم مميزات الشــباب ف

أوســاط  فــي  والهجــرة خصوصــا  واإلرهــاب  والتطــرف 

الشــباب. 

يحــاول هــذا التقريــر بســط اإلجنــازات امليدانيــة التــي 

حققتهــا جمعيــة الشــباب ألجــل الشــباب فــي ســبيل تعزيــز 

قــدرات الهيئــات الشــبابية ومتكينهــم ومنظماتهــم املدنيــة 

ــي مسلســل  ــر ف ــات املشــاركة والتأثي ــات وميكانزم ــن آلي م

صناعــة السياســات الوطنيــة للشــباب.

حيــث ال زال العمــل علــى قضايــا الشــباب تكتنفــه مجموعــة 

مــن الصعوبــات والتحديــات أهمهــا: 

أوال: توطيــد الثقــة بــن مؤسســات الدولة والشــباب وهيئاتهم 

املدنيــة يعــد مطمحــا مشــروعا قابــا للتنفيــذ إذا مــا تســلحت 

املنظمــات الشــبابية باملعرفــة والقــدرات التفاوضيــة الازمــة، 

وتكريــس قواعــد احلكامــة اجليدة في تدبير القــرار العمومي. 

وهــو مطلــب يعتبــر فــي عمقــه الدميقراطــي جتســيدا ملعركــة 

»الكرامــة واحلريــة والعدالــة االجتماعيــة« التــي ناضلــت 

مــن أجلهــا القــوى احليــة فــي إطــار مــا يعــرف باحلــركات 

االجتماعية.

ثانيــا: أمــام اإلمكانــات التــي توفــر عليهــا الدولــة واجلماعات 

الترابيــة، صــار مــن الضروري بناء نســق تقويــة القدرات في 

مجــال املرافعــة واضــح املعالــم، محــدد املبــادئ، متماســك و 

متكامــل العناصــر يشــكل إطــارا مرجعيــا للمنظومــة املدنيــة 

الشبابية. 



مقومات استراتيجية العمل : 

جمعيــة » الشــباب ألجــل الشــباب« مــن خــال تطويــر مسلســل االســتراتيجي جديــد تســعى إلــى تطويــر برامــج تجيــب عــن 
تطلعــات الشــباب وتواكــب التحــوالت السوســيو سياســية واالقتصاديــة التــي يعرفهــا المغــرب. 

األهداف اإلستراتيجية : فعل شبابي ذو مرجعيات ومرتكزات خاقة
اهلدف األول : املسامهة يف تطوير سياسات وبرامج حتترم احلقوق 

السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية للشباب 
اهلدف الثاين : تقوية ميكانزمات دمج الشباب يف التنمية املنصفة 

اهلدف الرابع : تنمية اإلطار املؤسسايت للدينامية الشبابية يف اجتاه حكامة 
جيدة وفعالية يف تنفيذ برامج الشباب.  

اهلدف الثالث : املسامهة يف ضمان اإلدماج السوسيو اقتصادي للشباب



منهجيتنا : مقاربات جديدة في العمل مع الشباب

منهجية خاقة ومنفتحة: 
يتعلــق األمــر بقــدرة الجمعيــة علــى تبنــي مقاربــة البنــاء المشــترك، 

التــي تســعى إلــى ضمــان إشــراك واســع للشــباب فــي تطويــر مبــادرات 

ــن  ــباب م ــن الش ــبابية وتمكي ــاركة الش ــاءات للمش ــق فض ــة وخل الجمعي

ــم. ــدة إلقرانه ــرب لفائ ــن ق ــل ع ــادرات للعم ــادة مب قي

تطوير تحالفات : 
ــارات  ــف التي ــن مختل ــباب م ــة الش ــباب« تعبئ ــل الش ــباب ألج ــة »الش ــتطاعت جمعي اس

السياســية والجمعويــة، وخلــق فــرص للجمعيــات العاملــة عــن قــرب مــن  أجــل 

ــة.  ــم الكوني ــاه القي ــي اتج ــا ف ــر رؤيته تطوي

تثمين قدرات ومهارات الشباب : 
يعــد اختيــار تعزيــز دور الشــباب داخــل الصــرح الجمعــوي فرصــة مهمــة قصــد ضمــان 

مشــاركة الشــباب واكتســاب ثقــة جمعياتهــم مــن خــال مســاعدتهم علــى قيــادة 

أنشــطة وبرامــج تجيــب عــن تطلعــات أقرانهــم. 



٤ مجاالت التدخل :

تعزيز المعرفة والمهارات وتنمية القدرات	

تطوير الحقائب المنهجية والدراسات الميدانية حول الشباب	تطوير الحقائب المنهجية والدراسات الميدانية حول الشباب	

الرصد والتتبع والتقييم	

الترافع وبناء التحالفات	



احداث بارزة  

 

 

إنجاز تشخيص قدرات الجمعية مقر إداري جديد

إعتمــاد الجمعيــة كمركــز لاختبــار مــن طــرف 
الجامعــة األمريكيــة للعلــوم واليــة أريغــون

للمنظمــات  الوطنيــة  المناظــرة  تنظيــم 
بية لشــبا ا

تنظيم قافلة النجاج بمناسبة افتتاح 
 مركز مواكبة  

للتكوين، المرافقة واإلدماج



الحصيلة العامة : 	

د السمتفيدين والمسفيدات 
عد

1529

581

135

تعزيز المعرفة والمهارات وتنمية القدرات	

الرصد والتتبع والتقييم	

الترافع وبناء التحالفات	



تعزيز المعرفة والمهارات وتنمية القدرات	



تشــخيص الحاجيــات : وذلــك لكــر الحواجــز بــن 

الشــاب واملؤسســات ، تعتمــد هــذه املرحلــة عــى بنــاء 

ــة يف  ــار الرغب ــات،  واختب ــع املعلوم ــة، جم ــة والثق األلف

التغيــر وحاجتــه للمســاندة

يف  واملؤسســات  الشــباب  يبــدأ  العمــل:  رحلــة 

ــم بشــكل عمــي  ــم وتســطر مبادراته ــذ خطته تنفي

ومنهجــي.

ــول  ــة بالوص ــث النهاي ــا حي ــاح : وهن ــول للنج الوص

إىل مالمســة الرؤيــة املطلوبــة وتحقيــق األهــداف 

ــة ــذ البداي ــا من ــم تحديده ــي ت ــطرة والت املس

 )coach (ــش ــاعد الكوت ــا يس ــة : وهن ــداد الخط إع

ــل  ــن أج ــباب واملؤسســات م ــه الش ــه ومهارات بخربت

ــة.  ــول إىل النتيج ــركة للوص ــة مش ــورة خط بل

ــوب  ــة املطل ــا معرف ــم هن ــن امله ــركة : م ــة  املش الرؤي

ــا  ــباب؟ م ــده الش ــذي يري ــا ال ــة، م ــكل دق ــدا وب تحدي

ــة ــكل دق ــو ب ــم ه رؤيته

02

03

04

05

01
اســتطاعت جمعيــة الشــباب جلــل الشــباب 
ــات  ــر الطاق ــروم تطوي ــة ت ــة خالق ــاء منهجي بن
اإلبداعيــة واملواهــب وامللــكات الكامنــة لــدى 
ــن وترســخ  ــف وشــتى امليادي الشــباب يف مختل
ــم  ــم ومنظماته ــوع ومتكينه ــدد والتن ــة التع ثقاف
املدنيــة مــن آليــات وميكانزمــات املشــاركة 
السياســات  صناعــة  مسلســل  يف  والتأثيــر 

الوطنيــة للشــباب.



النتائج	على	مستوى	تعزيز	املعرفة	واملهارات	وتنمية	القدرات	

1529 مستفيذة ومستفيذ

مؤسســة أكادمييــة ومدنيــة للتكويــن يف مجــال السياســات 

ــا  ــابة وتدريبه ــادات الش ــن القي ــدة م ــاء قاع ــة، وبن العمومي

تطويــر  عــى  وقــادرة  وبنــاءة  فعالــة  لتكــون  وتأهيلهــا 

مواقــف وســلوكات مســاعدة عــى املســاهمة يف بنــاء التغيــر 

املؤسســايت؛ وذلــك مــن خــال ورشــات العمــل والــدورات 

ــادل املشــرك.  ــم املتب ــادل التجــارب عــر التعل ــة، وتب التدريبي

الجامعــة  الجمعيــة كمركــز لاختبــار مــن طــرف  إعتــاد 

أريغــون. واليــة  للعلــوم  األمريكيــة 

خلق مركز مواكبة للتكوين، املرافقة واإلدماج. 

آليات ومنهجيات رصد العمل الرملاين 	 

آليات مواكبة الشباب يف مجال التشغيل الذايت 	 

تكويــن املكونــن واملكونات، حــول موضــوع : تقنيــات ومنهجيــات 	 

تعزيــز الدميقراطيــة التشــاركية عــى الصعيــد املحــي

تحقيــق 	  يف  الشــباب  موقــع  تقويــة  واســراتيجيات  آليــات 

الجيــدة والحكامــة  التشــاركية  الدميقراطيــة 

آليات ومنهجيات البحث التدخي 	 

تقنيات تدبر التنمية املستدامة 	 

29 نشاط تكويني 

	عدد	األنشطة

	عدد	املستفيذات	واملستفيذين

		جماالت	تنمية	املهارات

		أكادميية	متكني

			جناحات



والدراســات  المنهجيــة  الحقائــب  تطويــر 
الشــباب	 حــول  الميدانيــة 



	دراسة	ميدانية	حول
	دار	الشباب	واالدماج
				االجتماعي	للشباب

البحث	التشاركي	امليداين
وشــاب	 شــابة	 	120 رؤيــة	
االستشــارية	 للهيئــات	
الصعيــد	 علــى	 للشــباب	

واملحلــي اجلهــوي	
				

دليل	مشاركة	
الدميقراطيــة	 آليــات	
للشــباب التشــاركية	

				

	COACH	املدرب	دليل
املنظمــات	 تدبــر	 	: جمــال	

بية	 لشــبا ا

وفــاءا لرســالة جمعيــة الشــباب ألجــل الشــباب، عملنــا 

عــى انجازهــا دالئــل ودراســات ميدانيــة تــروم تطويــر 

الشــبابية  الحركــة  تربــط  مدنيــة  تفكــر  منظومــة 

بالفــرص املتاحــة التــي جــاء بهــا دســتور 2011 ســواء 

تطويــر  أو  التشــاركية  بالدميقراطيــة  يرتبــط  فيــا 

املــدين يف  الجيــدة أو مســاهمة املجتمــع  الحكامــة 

مسلســل السياســات العموميــة. 

اســتطاعت جمعيــة الشــباب ألجــل الشــباب إرشاك 

وأكادمييــن  والفاعلــن  املؤسســات  مــن  مجموعــة 

ــة  ــز فــرص الرشاك ــة الشــبابية وتعزي واملنظــات املدني

معهــم يف ســبيل تزويــد املنظــات املدنيــة العاملــة مــع 

الشــباب مبجموعــة مــن األدوات املنهجيــة و املفاهيمية، 

ــة  ــة غني ــبابية دميقراطي ــة ش ــاء رصح حرك ــبيل بن يف س

بتنوعهــا، وقــادرة عــى رفــع تحــدي املشــاركة املواطنــة.



دراســة »دار الشــباب واإلدمــاج االجتماعــي للشــباب: األدوار ومنــط احلكامــة« مبــادرة 
حبثيــة مــن طــرف تكثــل مجعــوي مكــون مــن مجعيــة الشــباب ألجــل الشــباب ومجعيــة 
املواهــب للتربيــة االجتماعيــة ومركــز البحــوث والدراســات ومواكبــة مبــادرات التنميــة 
)CREADEV(، بدعم من مشــروع DAAM املمول من الســفارة الربيطانية 

باملغــرب.
تتنــاول الدراســة امليدانيــة حــول دار الشــباب واإلدمــاج االجتماعــي للشــباب – األدوار 
ومنــط احلكامــة، بالبحــث والتفكيــك أدوار ومهــام ونظــام حكامــة »دار الشــباب« حــى 
يتســى لنــا تطويــر جمموعــة مــن املقاييــس واملعايــر الــي تعــزز اإلدمــاج االجتماعــي، 

وتقــوي مشــاركة الشــباب ومجعياهتــم يف تدبــر وتســير هــذه املؤسســة. 
كمــا تســعى الدراســة امليدانيــة إىل حتليــل موقــع مؤسســة دار الشــباب يف حميطهــا 
التــرايب مــن خــالل دراســة العالقــات مــع خمتلــف الفاعلــن املعنيــن باملســألة الشــبابية 
وخنــص بالذكــر اجلماعــات الترابيــة، باعتمــاد مقاربــة جديــدة مرتكزيــن علــى تراكــم 
خــربات فريــق البحــث والصرامــة العلميــة للبحــث التدخلــي، حــى يتســى لنــا فهــم 
املعيقــات الــي تعتــرض اســتثمار الفــرص واإلمكانــات الــي يتيحهــا دســتور 2011 
خصوصــا عندمــا يتعلــق األمــر باملكتســبات الــي حققتهــا احلركــة املدنيــة علــى صعيــد 

دســترة أدوراهــا و حقــوق الشــباب. 



يف إطــار مــروع »)‘MÔCHARAKA’ مشــاركة(: أجــرأة هيئــات الدميقراطيــة التشــاركية املعنيــة 

)CSSP( بالشــباب«، الــذي تنجــزه جمعيــة شــباب ألجــل للشــباب يف إطــار برنامــج دعــم املجتمــع املــدين

 Global بالراكــة مــع منظمــة )USAID( ــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة باملغــرب، بتمويــل مــن الوكال

الــذي يســعى إىل   ،  )Civil Strenthening Society )GCSS(  Counterpart International )CPI

إنشــاء آليــة حقيقيــة للحــوار وتقويــة القــدرات وخلــق تقاطعــات بــن النســيج الجمعــوي والجامعــات 

الرابيــة وهيئــات الدميقراطيــة التشــاركية املعنيــة بالشــباب عــى املســتوى الجهــوي، حــول إنشــاء مبادرات 

قــادرة عــى دعــم الجامعــات الرابيــة وفعاليــات املجتمــع املحــي عــى تطويــر آليــات إلرشاك الشــباب. 

ــد  ــة بالشــباب عــى الصعي ــة التشــاركية املعني ــات الدميقراطي ــا، صــورة مشــركة حــول هيئ مــن أجــل بن

املحــي، معرفــة األدوار واإلمكانــات املرصــودة للهيئــات حســب دســتور 2011 والقوانــن التنظيميــة -111

ــات االستشــارية  ــن والشــباب يف إحــداث وأجــرأة الهيئ ــن املبارشي ــذا مســاهمة الفاعل 14 و 14-113 وك

املعنيــة بالشــباب، تــم تنظيــم مجموعــات بؤريــة عــى صعيــد جهــة طنجــة- تطــوان- الحســيمة  أيــام 

01 و02 و03 شــتنرب 2018 )05 مجموعــات بؤريــة( وبجهــة مراكش-آســفي يومــي 07 و 08 شــتنرب 2018 

)03 مجموعــات بؤريــة( ، عرفــت مشــاركة املعنيــن املبارشيــن مــن ممثــي املجالــس الجامعيــة ، شــباب 

منظــامت وهيئــات املجتمــع املــدين.

البحث	التشاركي	امليداين
رؤية	120	شابة	وشاب	للهيئات	االستشارية	للشباب	على	الصعيد	اجلهوي	واملحلي

				



	COACH	املدرب	دليل
				جمال	:	تدبر	املنظمات	الشبابية

قدرات  بناء  عى  متكن  أكادميية  تعمل 

تقريبهم  من خالل  ومنظامتهم  الشباب 

من خطة التنمية املستدامة لعام 2030 

املنبثقة  املستدامة  التنمية  وأهداف 

طرف  من  اعتامدها  تم  والتي  عنها، 

رؤساء الدول والحكومات يف 25 سبتمرب 

2015 إبّان القمة الخاصة بشأن التنمية 

إىل  الخطة  هذه  تهدف  املستدامة. 

إىل  باالستناد  العوملة  لتحديات  التصدي 

مكونات التنمية املستدامة الثالثة وهي 

البيئة واملجتمع واالقتصاد.

متكن  ألكادميية   ،2018 نسخة  تتميز 

تدبر  مجال  يف  املدرب  الدليل  بإصدار 

بناء  عى  يساعد  الشبابية،  املنظامت 

معامل برنامج تدريبي  للقيادات الشابة، 

من  تفاعلية  وأساليب  محاور  يتضمن 

خالل ورشات العمل والدورات التدريبية، 

والتعلم املتبادل املشرك وتبادل الخربات، 

مهارات  تطوير  حول  تنصب  والتي 

االتصال،  مهارات  واملنارصة،  الضغط 

التطوعي   العمل   والقيادة،   التنظيم  

واملشاركة يف عملية صنع القرار، ومهارات 

حل النزاعات وتحويلها إىل فرص تنموية 

خالقة ومبتكرة. 



دليل	مشاركة	:	آليات	الدميقراطية	التشاركية	للشباب

الدميقراطيــة  هيئــات  أجــرأة  مشــاركة(:   ’MÔCHARAKA‘(« مــروع  إطــار  يف 

ــار  ــباب ألجــل للشــباب يف إط ــة ش ــذي تنجــزه جمعي ــة بالشــباب«، ال التشــاركية املعني

برنامــج دعــم املجتمــع املــدين )CSSP(باملغــرب، بتمويــل مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة 

 Global Civil Strenthening Society بالراكــة مــع منظمــة  )USAID( الدوليــة

ــأيت دليــل	مشــاركة:	آليــات	 GCSS(  Counterpart International )CPI(( ، ي

الدميقراطيــة	التشــاركية	للشــباب مــن أجــل تطويــر منهجية خالقــة ملواكبة 
الجامعــات الرابيــة مــن أجــل إعــامل الحــق يف مشــاركة الشــباب، تتجــاوز حــد الفعــل 

املطلبــي للمرافعــة، وطــرح البدائــل مــن أجــل تفعيــل اإلســراتيجية الوطنيــة املندمجــة 

ــد املحــي  للشــباب عــى الصعي



الرصد والتتبع والتقييم			



ــة الشــباب ألجــل الشــباب مــن خــالل مــروع  عملــت جمعي

ــادرات  ــطة ومب ــر أنش ــى تطوي ــية« ع ــة السياس ــد العملي »رص

جديــدة تواكــب التحــوالت السياســية، تتمثــل أساســا يف تطويــر 

أداء املرصــد املغــريب للعمــل الربملــاين مــن خــالل  إصــدار 

النــواب  )مجلــس  الربملــاين  األداء  الشــهرية حــول  التقاريــر 

و مجلــس املستشــارين(، تقاريــر ميكــن للفاعــل الســيايس، 

ــامدة  ــا ك ــوع إليه ــدين الرج ــل امل ــي و الفاع ــث األكادمي الباح

ــهري . ــكل ش ــان بش ــطة الربمل ــة  ألنش تجميعي



النتائج	على	مستوى	الرصد	والتتبع	والتقييم	

 135 مستفيذة ومستفيذ 

ــل  ــم أفض ــعى إىل تقدي ــة تس ــة إلكروني ــورة بواب ــداد وبل إع

الخــرات و املارســات الدوليــة يف ميــدان رصــد األداء الرملــاين، 

متوخيــة الدقــة و العلميــة و املوضوعيــة عنــد جمــع البيانات و 

املعلومــات، وتبويبهــا و تحليلهــا بغيــة  تعزيــز األدوار الجديــدة 

للفعــل املــدين يف تحقيــق الرقابــة و املســاءلة و إضفــاء املزيــد 

مــن الشــفافية عــى العمــل الرملــاين.

تنظيــم مائــدة مســتديرة حــول »دور منظــات املجتمــع املــدين 

ــة  ــا برشاك ــون املالية  منوذج ــة - قان ــة الرملاني ــد العملي يف رص

مــع الفريــق االشــرايك مبجلــس النــواب. 

9 اجتاعات لفريق العمل حول املواضيع التالية: 	 

منهجيات وأدوات رصد العمل الرملاين 	 

ورشة تدريبة حول رصد السياسات واملرافعة الرقمية.	 

ورشة العمل رصد العمل الرملاين : اإلنجازات وفرص املستقبل  	 

12 تقرير شهري 

تقريــر موضوعــايت حــول رصــد قانــون 

2017 املاليــة 

		عدد	التقارير

	عدد	املستفيذات	واملستفيذين

		جماالت	تنمية	املهارات

marsadmaroc.com  

			جناحات



الترافع وبناء التحالفات	



ترافعيــة  إســتراتيجية  الشــباب  ألجــل  الشــباب  مجعيــة  تبــى 
تتجــاوز البعــد التصادمــي املطلــي، تــروم تطويــر قــوة اقتراحيــة 
متعــددة الفاعلــن، تطــور مقاييــس ومعايــر وضوابــط حكامــة 
السياســات الشــبابية،  مــن خــالل اقتــراح ميكانزمــات ومنــوذج 
املؤسســات  هــذه  دمقرطــة  مقومــات  حتقيــق  يضمــن  للترافــع 
التنظيميــة  بنياهتــا  وتطويــر  وجناعتهــا  وفعاليتهــا  الشــبابية، 
لإلكراهــات  بدائــل  بنــاء  عــرب  الشــباب،  مشــاركة  يعــزز  بشــكل 
والرهانــات املرتبطــة بإعــادة االعتبــار للمشــاركة الشــبابية، ومــن 

أجــل تقويــة جاذبيتهــا لــذا الشــباب. 

املرحلة األوىل : التوعية 
و حتسيس الفاعلن

الثانيــة:   مرحلــة 
التعبئــة وحشــد

املرحلة الثالثة:  
العمل املشترك

وتعتمد املراحل التالية: 
املرحلــة األوىل : التوعيــة و حتســيس الفاعلــن  وجعلهــم واعــن خبطــورة اإلقصــاء االجتماعــي واالقتصــادي الــذي يعيشــه الشــباب، وذلــك مــن خــالل لقــاءات تواصليــة 

ودورات تكوينيــة. 
املرحلــة الثانيــة التعبئــة وحشــد مجعيــات الشــبابية وهيئــات الدميقراطيــة التشــاركية علــى صعيــد اجلماعــات الترابيــة، مــن خــالل ورشــات عمــل ولقــاءات تشــاورية، وذلــك 

مــن أجــل بنــاء التحالفــات والتنســيق بــن خمتلــف الفاعلــن. 
املرحلــة الثالثــة: مرحلــة العمــل املشــترك، مت خالهلــا مواكبــة  املنتخبــن واجلمعيــات الشــبابية مــن أجــل التوافــق حــول رؤى موحــدة مــن أجــل إحــداث مبــادرات داجمــة 

للشباب.



النتائج	على	مستوى	الترافع	وبناء	التحالفات	

 581 مستفيذة ومستفيذ 

املســاهمة يف إنجــاز تقريــر حــول رصــد اشــكال وواقــع التمييــز 

باملغرب. 

اإلقتصــادي  للتمكــن  الوطنــي  املنتــدى  فعاليــات  تنظيــم 

للشــباب.

ــبابية  ــات الش ــة للمنظ ــرات الوطني ــات املناظ ــم فعالي تنظي

حــول موضــوع  دار الشــباب واإلدمــاج االجتاعــي للشــباب: 

ــن؟  ــوذج املمك النم

تزايــد الطلــب عــى منهجيــة الجمعيــة مــن طــرف الجاعــات الرابيــة 

ــورة، جاعــة ســيدي رضــوان،  ــس اإلقليمــي زاك ــر، املجل ــت اوري )جاعــة اي

ــفي(. ــة أس جاع

مشــاركة الجمعيــة يف مختلــف االستشــارات واللقــاءات املعنيــة بقضايــا 

ــان املغــريب، وزارة  ــي،  الرمل الشــباب)املجلس االقتصــادي واالجتاعــي والبيئ

ــة...(.  ــة األوروبي ــكو، املفوضي ــة، اليونس ــباب والرياض الش

مناهضة كافة أشكال التمييز. 	 

ــاع غــر 	  ــة هشــة يف القط ــباب يف وضعي التشــغيل ومواكبــة الش

املهيــكل.

أجــرأة الهيئــات االستشــارية املكلفــة بالشــباب عــى الصعيــد 	 

الكحــي والجهــوي. 

ــق اإلدمــاج االجتاعــي 	  ــر أدوار دار الشــباب املرتبطــة بحقي تطوي

للشــباب.

عضــو مؤســس للمنتــدى العــريب ملنظــات 
ــع املدين املجتم

عضــو مؤســس لإلئتــاف املغــريب للشــباب 
واملقاولــة 

عضــو مؤســس للمجلــس املــدين ملناهضــة 
كافــة أشــكال التمييــز 

	االئتالفات	والشبكات		

	عدد	املستفيذات	واملستفيذين

		جماالت	الترافع

			جناحات

				أهم	اآلحداث



 حكامة الجمعية: خطوات  من
  أجل نموذج جديد



قصــد تطويــر مقومــات ومرتكــزات نظــام حلكامــة اجلمعيــة، اســتفادة اجلمعيــة مــن استشــارة تقنيــة ارتكــزت علــى اجنــاج تشــخيص المــس قــدرات 
اجلمعيــة، حســب املجــاالت التاليــة: 

احلكامة والقيادة
املوارد البشرية
التديرب املايل

تدبر املشاريع، واخلدمات واألنشطة
العالقات اخلارجية والتواصل

التدبر اإلجرائي 
كمــا عرفــت اجلمعيــة اجــداط افتحــاص مــايل يف إطــار مشــروع »)‘MÔCHARAKA’ مشــاركة(: أجــرأة هيئــات الدميقراطيــة التشــاركية املعنيــة 
بالشــباب«، الــذي تنجــزه مجعيــة شــباب ألجــل للشــباب يف إطــار برنامــج دعــم املجتمــع املــدين )CSSP(باملغــرب، بتمويــل مــن الوكالــة األمريكيــة 
 Global Civil Strenthening Society )GCSS(  Counterpart منظمــة  مــع  بالشــراكة   )USAID( الدوليــة  للتنميــة 

)International )CPI



مت	 القــدرات،	 تشــخيص	 توصيــات	 علــى	 اإلجابــة	 منــا	 حماولــة	
اعتمــاد	جمموعــة	مــن	اإلجــراءات	فيمــا	يتعلــق	هبيكلــة	وتســير	
اجلمعيــة،	تســاعد	علــى	إرســاء	منــوذج	جديــد	للحكامــة	وجتعــل	مــن	
ــاخ	تســوده	اجلديــة	 ــى	الفعــل	داخــل	من ــا	قادريــن	عل ــع	أعضائه مجي

والشــفافية.	
حيــث	مت	تنظيــم	10	أنشــطة	تالمــس	تنمية	حكامــة	اجلمعية	ترتبط	

التالية: باملجاالت	
-	وضــع	أنشــطة	هيكليــة٫	ويتعلــق	األمــر	هبيــكل	تنظيمــي	جديــد،	مــع	

تقييــم	الوظائــف	بالنســبة	ألعضــاء	اإلدارة	التنفيذيــة
ــة	املؤسســاتية	وبنــاء	خمطــط	 -	تنظيــم	3	ورشــات	تفيكريــة		للتنمي

اســتراتيجي	جديــد
-	تنظيم	لقاء	تقدمي	نتائج	تشخيص	قدرات	اجلمعية	

-	تنظيم	ورشتني	حول	إعداد	املخطط	اإلجرائي	للجمعية.	



على صعيد قيادة الجمعية :  مقومات نظام الحكامة: 

العمــل علــى بنــاء مخطــط اســتراتيجي جديــد: وفــي هــذا الصــدد الزالــت االتصــاالت جاريــة مــع فريــق برنامــج 
DAAM  مــن أجــل اختيــار خبيــر يعمــل علــى مواكبــة الجمعيــة مــن أجــل دراســة استشــرافية تســاعد علــى تطويــر 

اســتراتيجية العمــل.

مــن خــال تنظيــم لقــاء المهديــة حــول برنامــج العمــل اإلجرائــي 
تــم تحقيــق مايلــي: 

وضع أجندة العمل السنوية وفق مؤشرات للقياس 
وضــع منهجيــة قصــد تقييم مســتوى األداء التنظيمي تســاعد 

علــى تطويــر برنامــج العمل
الموســم  خــال  الجمعيــة  ألنشــطة  توقعيــة  ميزانيــة  إعــداد 

   2019-2018

إجراءات قيد التنفيذ: 
عاقــة  فــي  التنفيــذي  المكتــب  ومهــام  أدوار  تحديــد   -1

الجمعيــة.  وبرامــج  بالمشــاريع 
2- وضــع منهجيــة لمواكبــة أعضــاء المكتــب التنفيــذي قصــد 
تتبــع وتقييــم ومراقبــة  اإلطــاع واإللمــام و إشــراكهم فــي 

الجمعيــة.  ســير مشــاريع وبرامــج 
3- إعــداد أجنــدة الجتماعــات المكتــب التنفيــذي تراعــي تحفيــز 

األعضــاء والعضــوات وتعــزز مبــادرات تطوعيــة لديهــم.     



على صعيد الموارد البشرية  للجمعية :  

أكــد تقريــر تشــخيص قــدرات الجمعيــة الــذي أنجــزه خبــراء برنامــج DAAM، أن الجمعيــة اســتطاعت أن تطــور 
فريــق إداري متعــدد التخصصــات،   يتحلــى بــروح المشــاركة وذا قــدرات إجرائيــة عاليــة،  ومنخــرط فــي 

ــا التــي تدافــع عنهــا الجمعيــة.  المشــروع الجمعــوي وفــي القضاي
وفي هذا الصدد تم : 

1- إعداد هيكل تنظيمي خاص باإلدارة التنفيذية. 
2- إعداد مخطط ودفتر مساطر الموارد البشرية. 

3- إعــداد منهجيــة مــن أجــل تعبئــة األشــخاص المــوارد )طلــب ابــداء االهتمــام، جــدادة معاييــر االختيــار، 
إعــداد الورقــة المنهجيــة...(.

3- ســاعد المقــر الجديــد علــى توفيــر جميــع اللــوازم اللوجســتيكية للفريــق مــن أجــل أداء مهامــه فــي 
أحســن الظــروف.

ضرورة العمل على بناء سياسة تامس تدبير النزاعات و تأمين المخاطر الصحية و االجتماعية.  
ضرورة إعداد استراتيجية حول » إطار التطوع  واألشخاص الموارد« داخل الجمعية. 



على صعيد الموارد المالية  للجمعية :  

أشــار تقريــر تشــخيص قــدرات الجمعيــة الــذي أنجــزه خبــراء برنامــج DAAM، أن الجمعيــة تمتلــك نظــام للتدبير 
المالــي علــى صعيــد المشــاريع، لكــن حــان الوقــت للعمــل علــى تطويــر نظــام تدبيــر مالــي يشــمل مداخيــل 

ومصاريــف الجمعية. 
 

وفي هذا الصدد يتم العمل على  : 
1- مخطط مالي شامل. 

2- تطوير دفتر للمساطر جديد. 
3- إعتماد منهجية للتدقيق واالفتحاص المالي.

3- التفكير في نظام تحيين االنخراطات والمساهمات المالية لألعضاء.
٤- إعداد قاعدة بيانات للشركاء والممولين

5- إعداد مخطط لتعبئة الموارد يتضمن تقوية قدرات األعضاء والفريق اإلداري.



حــرص	مجعيــة	الشــباب	ألجــل	الشــباب	علــى	تعزيــز	مســار	بنــاء	سياســات	عموميــة	لإلدمــاج	االجتماعــي	للشــباب،		
انطالقــا	مــن	مرجعيتهــا	وهويتهــا،	يشــكل	إحــدى	عناويــن	املرحلــة	اجلديــدة	املرتبطــة	بالعمــل	علــى	خلــق	فــرص	

مســامهة	احلركــة	الشــبابية	يف	تطويــر	مبــادرات	متعــدد	الفاعلــني	تالمــس	القضايــا	التاليــة	:

أوال:	إشــراك	منظمــات	الشــباب	واملجتمــع	املــدين	والســلطات	املحليــة	واجلماعاتــن	الترابيــة	وتبــادل	خرباهتــا	حــول	
القضايــا	املتعلقــة	بالشــباب،	وممارســة	اليقظــة	املواطنــة	علــى	املســتوى	التــرايب	وبنــاء	تعاقــدات	جديــدة		أساســها	

احلــوار	املتعــدد	األطــراف	قصــد	مشــاركة	الشــباب	يف	حتقيــق	النمــوذج	التنمــوي	الــذي	يبصــوا	إليــه	الشــباب.
ثانيا:	حتسني	الفرص	االقتصادية	للشباب	والعمل	على	ضمان	كرامتهم.

ثالثا:	تطوير	ولوج	الشباب	إىل	اخلدمات	األساسية	وحتسني	جودهتا	وتقليص	الفوارق	االجتماعية.
رابعا:	تشجيع	املشاركة	الفعالة	للشباب		يف	اختاذ	القرار	واحترام	حقوق	اإلنسان.	

ــا،	جمــال	 ــا	مجيع ــج	الــي	ححقنه ــات	واســتراتيجيات	تســمح	بتثمــني	النتائ ــوم	إىل	التفكــر	يف	آلي ــا	الي ممــا	جيفعن
ــات	 ــا	وآلي ــد	تصوراتن ــة	الشــأن	الشــبايب،	قصــد	توحي ــذا	خــرباء	يف	جمــال	احلكام ــة	و	ك ــات	املدني الشــباب	واملنظم
عملنــا	فيمــا	خيــص	تطويــر	أدوات	منهجيــة	عمليــة	تســعى	إىل	متكــني	الشــباب	و	الفعاليــات	املدنيــة	مــن	أدوات	العمــل	
للمســامهة	يف	ضمــان	احتــرام	اإلعمــال	الدميقراطــي	للمقتضيــات	الدســتورية،	و	بنــاء	رؤيــة	مســتقبلية	حــول	
مســامهة	مجعيــة	الشــباب	ألجــل	الشــباب	يف	تطويــر	ترســانة	منهجيــة	تســاعد	املنظمــات	املدنيــة	و	الشــبابية	علــى	

قيــام	مبهامهــا	الدســتورية	اجلديــدة	بــكل	اســتقاللية.	

 شكرا على تعاونكم وتعاونكن

 في الختام


