
أجرأة هيئات الدميقراطية التشاركية 
املعنية بالشبـــــــــــــاب

التحديات والفرص املمكنة 



عملــت مجعيــة الشــباب ألجــل الشــباب مــن مشــروع 
التشــاركية  الدميقراطيــة  هيئــات  أجــرأة  »مشــاركة: 

املعنيــة بالشــباب« علــى خلــق خمتــر للتشــاور واإلعــام  

والتدريــب والترافــع، يشــكل آليــة خاقــة للحــوار وبنــاء 

القــدرات نســعى مــن خالــه إىل بنــاء مقومــات وآليــات 

املعنيــة  االتشــاركية   الدميقراطيــة  اهليئــات  تفعيــل 

بالشــباب. 

تتجلــى الغايــة الكــرى مــن مشــروع »مشــاركة: أجــرأة 

هيئــات الدميقراطيــة التشــاركية املعنيــة بالشــباب« يف 

خلــق مبــادرات مدنيــة  قــادرة علــى حــث  اجلماعــات 

علــى  املحليــن  اجلمعويــن  الفاعليــن  و  الترابيــة  

تطويــر مبــادرات تســاهم يف إدمــاج الشــباب، مــن خــال 

جمموعــة مــن األنشــطة ذات البعــد التكويــي، احلــوار 

واملرافعــة.  العمومــي 

يعــد مشــروع »مشــاركة: أجــرأة هيئــات الدميقراطيــة 

التشــاركية املعنيــة بالشــباب« آليــة الغايــة منهــا تغيــر 

مؤسســايت يف قواعــد التدبــر العمومــي علــى صعيــد 

اجلماعــات الترابيــة، مبــي علــى التفاعــل بن الســلطات 

العاملــة  املجتمعيــة  واحلــركات  املحليــة  املجالــس  و 

للشــباب عــن قــرب. كمــا يتأســس مشــروع »مشــاركة: 

أجرأة هيئات الدميقراطية التشاركية املعنية بالشباب« 

املــدين  املجتمــع  مــن  واســعة  قطاعــات  تعبئــة  علــى 

للمطلــب  حاملــي  باعتبارهــم  فقــط  ليــس  والشــباب، 

االجتماعــي بــل فاعلــن يف حتقيــق العدالــة االجتماعيــة 

وأســاليب  منهجيــات  وابتــكار  املنصفــة،  التنميــة  و 

قصــد تعزيــز مبــادئ احلكامــة املحليــة الرشــيدة. حيــث 

ينهــل مشــروع »مشــاركة: أجــرأة هيئــات الدميقراطيــة 

التشــاركية املعنيــة بالشــباب« مــن التراكمــات والتجــارب 

يف جمــال الدميقراطيــة التشــاركية العاملــة علــى تعزيــز 

الشــفافية، وتطويــر مشــاركة الســاكنة يف عمليــة صنــع 

القــرار، وحتســن االســتثمار يف فــرص تنميــة الســاكنة 

يف وضعيــة إقصــاء. وأخــرا، فإنــه يســاعد علــى تعزيــز 

اهلــوة  تضييــق  علــى  وتســاعد  االجتماعيــة  الشــبكات 

املجتمــع.  املنتخبــن وخمتلــف مكونــات  املمثلــن  بــن 

تــأيت مبــادرة إصــدار مذكــرة مطلبيــة حــول » أجــرأة 

بالشــباب«  املعنيــة  التشــاركية  الدميقراطيــة  هيئــات 

الشــباب  ألجــل  الشــباب  مجعيــة  ســعي  خضــم  يف 

لإلجابــة عــن ســؤال املداخــل اإلجرائيــة واملؤسســاتية 

مــن  املــدين  واملجتمــع  الشــباب  متكــن  أن  الكفيلــة 

الدميقراطــي  اإلعمــال  ضمــان  ورش  يف  املســامهة 

مــا  خصوصــا  والقانونيــة  الدســتورية  للمقتضيــات 

يرتبــط بالدميقراطيــة التشــاركية و احلكامــة اجليــدة. 

أي اســتنادا إىل املرجعيــات الوطنيــة والدوليــة، وكــذا 

واخلــرات  التراكــم  مــن  انطاقــا  وذلــك  التجــارب، 

الــي طورهــا كل مــن الشــباب و املجتمــع املــدين، الــي 

تنطلــق مــن مقاربــة احلــق يف املشــاركة الــذي تضمنــه 

املواثيــق الدوليــة ومقتضيــات دســتور 2011.  وهلــذا 

الغــرض تســعى هــذه املذكــرة املطلبيــة إىل تشــكل رأي 

للترافــع يقــدم خاصــات املسلســل التعبــوي والترافعــي 

الوطــي واجلهــوي واملحلــي الــذي يعــر عــن إمياننــا 

داخــل مجعيــة الشــباب ألجــل الشــباب بالــدور الريــادي 

للحركــة الشــبابية املغربيــة يف صــون مكتســبات وقيــادة 

التحــوالت املؤسســاتية الــي يعرفهــا املغــرب.

تقديم:  
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إلشــراك  للتشــاور  هيئــات  خلــق  إلــى  يدعــو  والــذي   ،  ٢٠١١ دســتور   مــن   12 للفصــل  تفعيــا 
تهــدف،  والتقييــم،  والتنفيــذ  اإلعــداد  يف  املدنــي  املجتمــع  ومنظمــات  هيئــات  مختلــف  مــع 
هــذه املذكــرة إلــى إصــدار قــراءة حتليليــة وموضوعيــة تامــس تفعيــل هيئــات الدميقراطيــة 

بالشــباب«.  املعنيــة  التشــاركية 
يســتند هــذا التحليــل إلــى قــراءة متقاطعــة للنصــوص املأخــوذة مــن أدبيــات وآراء وجتــارب 
الوضعيــة  وتعزيــز  املواطنــة  للمشــاركة  العموميــة  السياســات  تقييــم  عــن  ودوليــة  وطنيــة 

للشــباب. واالقتصاديــة  والثقافيــة  السياســية 
ال تهــدف هــذه املبــادرة إلــى إعــادة قــراءة العناصــر التشــخيصية ، وال لتحديــد املســارات ذات 
التشــاركية  الدميقراطيــة  الهيئــات  لتفعيــل  فرضيــات  وضــع  إلــى  تهــدف  ولكنهــا  األولويــة، 
ومنظماتهــم  للشــباب  دامجــة  ورؤيــة  مقاربــة  علــى  املبــادرة  هــذه  تقــوم  بالشــباب.  املكلفــة 

املدنيــة.
تعزيــز  خــال  مــن  التشــاركية،  الدميقراطيــة  لإلعمــال  ملموســة  طرًقــا  الوثيقــة  هــذه  تقتــرح   

النتائــج. حتقيــق  يف  املشــتركة  واملســؤولية  والتشــاور  احلــوار 

تتلخص  والتشاورية،  التشاركية  األنشطة  من  مجموعة  اعتماد  الوثيقة  هذه  إجناز  تطلب 
أساسا يف : 

إجناز بحث تشاركي مع 120 شابة وشاب حول رؤيتهم إلكراهات وفرص أجرأة الهيئات . 1
االستشارية للشباب. 

تنظيم ورشة تشاركية مع مجموعة من اخلبراء واملنظمات الشبابية.. 2
تنظيم لقاءات دراسية مع اجلماعات الترابية وهيئات الدميقراطية التشاركية.. 3

تأتي هذه املذكرة من أجل رسملة وتثمني جتربة جمعية الشباب ألجل الشباب يف مجال  كما 
مواكبة اجلماعات الترابية وتقوية قدرات الشباب املرتبطة بإعمال الدميقراطية التشاركية، 

من أجل تعميم وتبادل املعرفة بني الشباب.

األهداف:  

المنهجية:  
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لقــد حرصــت القوانــن التنظيميــة للجماعــات الترابيــة علــى اقتــراح تصــور مســنود بــإرادة سياســية قويــة للملــك 
واحلكومــة. وقــد اقترحــت معاجلــة »إمكانيــة« اإلدمــاج االجتماعــي للشــباب،  بشــكل يــاءم اهتماماهتــم احلياتيــة وفئتهــم 

ــذات واملشــاركة. ــات ال ــة وإثب ــادرة واحلري ــة املتســمة باحلماســة وإرادة املب العمري
وقد راهن هذا التصور على أربع مقاربات أساسية يف العمل:

- املقاربــة األفقيــة تضمــن التقائيــة الربامــج والعمــل املشــترك بــن الدولــة واجلماعــات الترابيــة واملجتمــع املــدين 
االقتصاديــن. والفاعلــن 

- املقاربــة فــوق قطاعيــة توحــد قيــادة تســمو علــى القطاعــات، يف وضــع معايــر إعــداد املشــاريع، وتتبــع تنفيذهــا 
وتقييمهــا.

- املقاربــة الشــمولية تركــز علــى املعاجلــة اإلدماجيــة املتعــددة األبعــاد املهتمــة جبميــع جوانــب املســألة الشــبابية 
والثقافيــة. والسياســية  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

- املقاربــة الترابيــة تكيــف التصــور الوطــي العــام للسياســة العموميــة مــع أولويــات جغرافيــة القــرب وحاجيــات الشــباب 
املجالية)القرويــة واحلضريــة(.

املواطنــات  مســامهة  تيســر  تشــاركية  آليــات  القوانــن  هــذه  اعتمــدت  وقــد 
 : يف  اجلمعيــات  و  واملواطنــن 

ــة . 1 ــرب خمططــا اســتراتيجيا للتنمي ــذي يعت ــون رقــم 113-14( ال ــادة 119 مــن القان برنامــج عمــل اجلماعــة )امل
ــس اجلماعــي  ــوىل املجل ــرة مخــس ســنوات. يت ــذ خــال فت ــدة للتنفي ــارة عــن الئحــة مــن املشــاريع املع ــة عب املحلي
اعــداده وفــق مقاربــة تشــاركية تســاهم فيهــا الســاكنة وخمتلــف مكونــات املجتمــع املــدين املحلــي يف ضبــط و ترتيــب 

و تدبــر حاجيــات التنميــة املحليــة؛
هيئــة املســاواة و تكافــئ الفــرص و مقاربــة النــوع بوصفهــا هيئــة استشــارية حيدثهــا املجلــس بشــراكة مــع فعاليــات . 2

املجتمــع املــدين، وختتــص بدراســة القضايــا املتعلقــة باالدمــاج االجتماعــي و االقتصــادي للنســاء و األطفــال و 
الشــباب و األشــخاص يف وضعيــة اعاقــة اعتمــادا علــى مقاربــة حقةقيــة قائمــة علــى التمييــز االجيــايب )املــادة 120 

مــن القانــون رقــم 113-14( ؛ 
العرائــض بوصفهــا مطلبــا شــعبيا تقدمــه الســاكنة أو منظمــات املجتمــع املــدين ملجلــس اجلماعــة بغايــة ادراجــه يف . 3

جــدول أعمالــه، جيــب أن يتعلــق هــذا املطلــب بقضيــة أو موضــوع يهــم الشــأن املحلــي ويدخــل ضمــن اختصاصــات 
اجلماعــة )املــواد 121 و 122 و 123 و 124 و 125 مــن القانــون رقــم 14-113(.

كمــا اعتــرت القوانــن التنظيميــة اجلماعــة الترابيــة فاعــا بالتنميــة املحليــة 
و املســؤول األساســي علــى قيــادة التغيــر،  ولعقلنــة التخطيــط و توجيــه املشــاريع و اقتصــاد اجلهــد 
و املــوارد، فقــد أســند القانــون التنظيمــي اجلديــد للجماعــات ، صاحيــات اختــاذ املبــادرة للمجلــس املنتخــب بغايــة 
تعبئــة الســاكنة و اجلمعيــات املحليــة و خمتلــف الفاعلــن املؤسســاتين )مصــاحل الدولــة( وفــق تصــور تشــاركي )اليــات 

املشــاركة( يســمح بادمــاج هــؤالء الفاعلــن يف خمتلــف مراحــل اعــداد برنامــج عمــل اجلماعــة.
ــة،  وفــق مقتضيــات دســتور 2011، حيــث مل تعمــد تقتصــر علــى  إعــادة االعتبــار للمشــاركة الفاعل
فكــرة »التحســيس و االخبــار« لتعبئــة الســاكنة مــن أجــل دعــم املجلــس اجلماعــي أو مصــاحل الدولــة يف مرحلــة اجنــاز 
مشــاريع التنميــة الــي مت حتديدهــا مســبقا. فقــد أكــدت التجــارب الوطنيــة و الدوليــة أن هــذا النــوع مــن املشــاركة لــن 
يثمــر علــى نتائــج علــى املــدى البعيــد، مبــا أن قراراتــه  اختــذت خــارج املجتمــع و بــدون استشــارة قبليــة مــع الســاكنة.

فاملقصــود هنــا، أن يتحقــق التفاعــل االجيــايب للســاكنة مــع العــرض املقــدم للمشــاركة مــن لــدن الفاعلــن العموميــن 
املعنيــن و هــذا التفاعــل يتــم قياســه بثاثــة مؤشــرات : 

املســتوى األول : حتســيس الســاكنة واخبارهــا بقــرار املجلــس اجلماعــي تنظيــم لقــاءات و منتديــات تشــاورية معهــا حــول 
حاجاهتــم و قضايــا التنميــة ؛ 

املســتوى الثــاين : وقــوع اخنــراط فعلــي للســاكنة يف ديناميــة حتديــد حاجيــات التنميــة و اقتــراح املشــاريع ، أي أن يقبــل 
األفــراد و اجلماعــات املشــاركة يف مسلســل احلــوار و التشــاور الــذي تطلقــه اجلماعــة كاطــار مؤسســايت للتشــخيص 

التــرايب و التخطيــط االســتراتيجي ملشــاريع التنميــة؛ 
املســتوى الثالــث : اســتمرار هــذه التعبئــة الشــعبية عــرب مشــاركة تنظيمــات الســاكنة املدنيــة يف متابعــة القــرارات املتخــذة 
يف مرحلــة التخطيــط و التقييــم ؛ عندئــذ حتصــل الشــراكة و يصبــح املجتمــع املحلــي جــزءا مــن القــرار اجلماعــي و مــن 

مبادرتــه التنمويــة .

نقط 
القوة:  
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تفعيل مبادئ الشراكة والتعاون بن املجلس اجلماعي و اجلمعيات: التحديات:  
حتــدد املــادة 120  مــن الفانــون التنظيمــي للجماعــات رقــم 113-14 اإلطــار املؤسســايت الــذي يؤطــر هــذه الشــراكة.

حيــث  »حتــدث لــدى جملــس اجلماعــة هيئــة استشــارية بشــراكة مــع فعاليــات املجتمــع املــدين ختتص بدراســة القضايا 
املتعلقــة بتفعيــل مبــادئ املســاواة و تكافــؤ الفــرص و مقاربــة النــوع تســمى هيئــة املســاواة و تكافــؤ الفــرص و مقاربــة 
النــوع«. كمــا حــددت القوانــن التنظيميــة للجماعــات الترابيــة شــروط تفعيــل وتنظيــم املشــاركة املواطنــة يف القــرار 

اجلماعــي، مــن خــال اعتمــاد آليــات تشــاركية للحــوار والتشــاور )البــاب اخلامــس مــن القانــون رقــم 113-14(.
حتيــل التنميــة املحليــة علــى ديناميــة جماليــة ترتكــز علــى مقاربــة للتنميــة عــرب ثقافــة الشــراكة. ميكــن الســاكنة 
وتنظيماهتــا مــن حيــازة االعتــراف املؤسســايت، والدعــم والعنايــة الضروريــة الندمــاج ســلس يف تصــور اســتراتيجي 
يقــوم علــى )1(املســؤولية التضامنيــة بــن الفاعلــن املحليــن و)2( علــى الشــراكة بــن هــؤالء و بقيــة الفاعلــن 
األخريــن، الجنــاح رؤيــة تنميــة اجلماعــة املصاغــة بشــكل توافقــي تشــاركي مــع الســاكنة. مــن هــذا املنظــور تكــون 
ــة  ــذي ينهــض بدينامي ــة الشــراكة و التضامــن أهــم مــن املشــروع ذاته.مبــا أهنــا تشــكل األســاس احلاســم ال مقارب
التنميــة أو يقــف دون تقدمهــا. و هلــذا فــان حضــور الوعــي لــدى املنتخبــن و الفاعلــن املدنيــن بضــرورة االنفتــاح علــى 

ــة الترابيــة. بعضهــم البعــض يعــد مقدمــة أساســية لتطويــر شــراكة داعمــة ألوراش التنمي
على مستوى املشاركة الفاعلة يف برنامج عمل اجلماعة : 

يتطلــب تعزيــز املشــاركة املواطنــة يف برنامــج عمــل اجلماعــة، تيســر احلــوار و تبــادل األفــكار و اطالــة مــدة التواصــل 
بــن املجلــس املنتخــب و الســاكنة )الناخبــون(، كمــا يقتضــي التفهــم اجليــد و املســبق لألوضــاع املحليــة ؛ وتشــجيع 
ــول املمكنــة ، حــى نتمكــن مــن الوصــول الســتيعاب شــامل و  التفكــر املشــترك يف مشــكات التنميــة املحليــة واحلل

مســبق للقضيــة أو املشــكل و تعبئــة عناصــر مــن الســاكنة الذيــن لديهــم مثــل هــذا التفهــم؛ 
ينبــي دعــم املشــاركة املواطنــة يف برنامــج عمــل اجلماعــة علــى االلتــزام باعــداد وتنفيــذ األفعــال الواقعيــة للحلــول 
الــي مت حتديدهــا، وذلــك مــن خــال تشــجيع الســاكنة املعنيــة بتبــادل وجهــات النظــر؛ و خلــق الوعــي بأمهيــة 
ملشــاركة يف الشــأن املحلــي و التحفيــز و اكتســاب املهــارات الضروريــة للتخطيــط االســتراتيجي التوافقــي ملشــاريع 

ــة؛  التنمي
حتصــن الثقــة املتبادلــة بــن املجلــس اجلماعــي و الســاكنة و اشــراك تنظيماهتــا املدنيــة عــرب شــراكة مســتدامة تيســر 
التواصــل و الشــفافية حــول القــرارات املتخــذة و النتائــج ملحصــل عليهــا وضمــان التــداول للمعلومــات املتعلقــة مبختلــف 

مراحــل اعــداد و تنفيــذ و تتبــع املشــاريع؛ 
تقوية أدوار املنتخبات واملنتخبن يف إدماج قضايا الشباب 

يعتــرب دور املنتخبــن اجلماعيــن حامســا يف اعــداد وتفعيــل مشــاريع وأنشــطة التنميــة املحليــة.و متكــن الشــباب و 
منظماهتــم املدنبــة مــن االســتفادة مــن املســالك و اآلليــات التشــاركية الــي اعتمدهتــا القوانــن التنظيميــة للجماعــات 
الترابيــة، للمســامهة الفعالــة ســواء يف مرحلــة حتديــد حاجياهتــم االدماجيــة، أو يف مرحلــة ترتيــب األولويــات 
والتخطيــط االســتراتيجي للمشــاريع، أو يف مراحــل التعاقــد والتنفيــذ والتتبــع والتقييــم. اال أن هــذه املســامهة تتوقــف 
بالدرجــة االوىل علــى توفــر املجلــس اجلماعــي علــى االرادة السياســية الضروريــة لتحقيــق هــذا املبتغــى، وثانيــا علــى 
التعاطــي االجيــايب ملنظمــات املجتمــع املــدين مــع هــذه االرادة واالســتعداد اجليــد لاســهام يف ترمجتهــا علــى أرض 

الواقــع .

4



أوال: تطوير شراكة ترابية من أجل النهوض بأوضاع الشباب
تتمتــع املجالــس الترابيــة بآليــات تدبريــة متكنهــا مــن اعــداد مشــاريع و برامــج خاصــة بالشــباب وفق تصور اســتراتيجي 
جيعــل املجالــس الترابيــة حاملــة للسياســة املحليــة للشــباب، تتجــاوز كوهنــا جمــرد روزمانــة مــن االجــراءات و التدابــر 
ــة  ــة للمشــاكل املرتبطــة باالســتهداف املوجــه لفئ و األنشــطة املؤقتة،وحتقــق سياســة امشــل تتجــاوز املعاجلــة اللحظي

اجتماعيــة خمصوصــة.
ــه  ــام علي ــذي ق ــري ال ــوين والتدب ــق التصــور القان ــق وف ــة املندجمــة للشــباب بامكاهنــا ان تتحق هــذه السياســة املحلي
القوانــن التنظيميــة للجماعــات الترابيــة،  علــى أســاس أهنــا اطــار اللتقائيــة برامــج عمــل اجلماعــات الترابيــة و 
ــق تصــور شــامل للشــراكة  ــاج االجتماعــي و االقتصــادي للشــباب، وف ــة باشــكاليات االدم ــة املعني السياســات العمومي
الترابيــة تفعــل مبقتضاهــا السياســة الوطنيــة املندجمــة للشــباب.مع ضمــان الكفايــات التدبريــة املؤسســاتية الكفيلــة 
بنجاحهــا، عــرب إطــار دقيــق للشــراكة الترابيــة  حتــدد فيهــا التزامــات الفاعلــن )مجاعــات ترابيــة و قطاعــات وزاريــة 

ــي واضــح. ــة بشــكل تكامل ــة والتمويلي ــات الشــبابية ...( ومســؤولياهتم و أدوارهــم التدبري ــة واملنضم للدول

ــة  ــة التنمي ــع للشــباب يف دينامي ــات الشــبابية وموق ــز دور للمنظم ــا: تعزي ثاني
املحليــة

ــع مناطــق املغــرب، خاصــة يف املــدن الكــربى  ــا الشــباب يف مجي ــذي يشــتغل حــول قضاي ــز النســيج اجلمعــوي ال يتمي
واملتوســطة، خباصيــي »أفقيــة التدخــل وتنــوع جمــاالت التدخــل« )الرياضــة و الثقافــة والترفيــه واالعاقــة وتنميــة 
القــدرات واالدمــاج األســري واملواكبــة الصحيــة و النفســية( وهــو مــا يؤهلــه اىل أن يشــكل وســيطا اجتماعيــا تســتعن 
بــه اجلماعــات الترابيــة يف اســتهدافها لقضايــا الشــباب والــذي يســاعد علــى بلــوغ هــذا املبتغــى. حيــث مــن الضــروري، 
اختــاذ جمموعــة مــن التدابــر حــى نتفــادى العوائــق الــي حتيــل دون بــروز اجلمعيــات الشــبابية كفاعــل أساســي يف 

مسلســل التنميــة املحليــة. ونذكــر مــن هــذه العوائــق : 
خماطــر الوقــوع يف فــخ الصــراع حــول مصــاحل ضيقــة بــن اجلمعيــات، خاصــة علــى مســتوى توحيــد التصــور بشــأن . 1

أهــداف الشــراكة بــن اجلماعــات الترابيــة واجلمعيــات بســبب مشــكل القيــادة وعــدم االتفــاق علــى خطــة للتفــاوض 
املشــترك مــع ممثلــي املجالــس الترابية؛ 

ختــوف املنتخبــن مــن وجــود خلفيــة سياســية لعمــل اجلمعيــات قــد تضــر مبصاحلهــم االجتماعيــة وعاقاهتــم مــع . 2
الكتلــة الناخبــة؛

ضعــف اســتدامة التزامــات اجلمعيــات علــى مســتوى العمــل املشــترك بســبب هشاشــة كفاياهتــا التنظيميــة وضعــف . 3
مهنيتهــا ونقــص علــى مســتوى اآلليــات التدبريــة املضبوطــة للتتبــع والتقييــم، خاصــة فيمــا يتعلــق باجلانــب 

املحاســبايت و تدبــر املشــاريع؛
ضعف الديناميات اجلمعوية املهتمة بقضايا الشباب يف اجلماعات القروية و املدن الصغرى واملتوسطة ؛. 4
للمشــاريع والســتثمار املجالــس اجلماعيــة يف . 5 لتمويــل اجلمعيــات احلاملــة  للدعــم املوجــه  املتزايــد  االعتمــاد 

الشــركات اجلمعويــة املهتمــة باخلدمــات، وهــو مــا يدعمــه الفهــم اخلطــي ملنشــور الوزيــر األول رقــم 2003-7 
املتعلــق بالشــراكات بــن الدولــة ومجعيــات املجتمــع املــدين.

التشــاركية  للدميقراطيــة  هيئــة  ملأسســة  القانونيــة  اإللزاميــة  ثالثــا: ضمــان 
للشــباب علــى صعيــد اجلماعــات الترابيــة

اظهــرت التجــارب الفضلــي إلرســاء هيئــات الدميقراطيــة التشــاركية ســواء عــى صعيــد اجلهــات أو اجلماعــات، أن 
الشــباب لعــب دورا مهمــا يف التعبئــة فيمــا خيــص مراحــل اعــداد الوثائــق و تنظيــم اللقــاءات التأسيســية للمجالــس املحليــة 
للشــباب، مث ادارهتــا فيمــا بعــد . حيــث أن االشــراف املباشــر للجمعيــات والفعاليــات الشــبابية علــى تدبــر هــذه املراحــل 
ســاهم بشــكل كبــر يف تطويــر الوعــي مبقومــات قيــادة التغيــر عنــد هــؤالء الشــباب وحتمــل املســؤولية يف تدبــر اخلافــات 

الــي عــادة مــا كانــت تطــرح بســبب غيــاب ثقافــة العمــل املشــترك والتواصــل بــن مكونــات النســيج اجلمعــوي املحلــي .
يقتضــي هــذا، تعزيــز فــرص مأسســة فضــاءات املشــاركة املواطنــة للشــباب، وفــق اطــار تعاقــدي مــرن ييســر معاجلــة 
املشــاكل الترابيــة مــن جهــة، و ضــرورة مائمــة الرؤيــة املحليــة ومشــاريعها التنمويــة )برنامــج عمــل اجلماعــة( مــع مــا 
تقتضيــه التقائيتهــا بالسياســات الوطنيــة املعتمــدة يف هــذا الشــأن )مثــال االســتراتيجية الوطنيــة املندجمــة للشــباب و 

املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية( مــن جهــة ثانيــة. 
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