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دليل تتبع وتقييم ال�شيا�شات العمومية املوجهة لل�شباب

 تقدمي
تطل عليكم جمعية ال�شباب لأجل ال�شباب من خالل نافذة » برنامج تعزيز دور احلركة 
ال�شبابية يف حتقيق الإ�شالح الدميقراطي باملغرب«، برنامج مدين �شبابي يهدف اإىل متكني 
ال�شباب ومنظماتهم املدنية من اآليات وميكانزمات امل�شاهمة وامل�شاركة يف تتبع وتقييم 
اأورا�ص الإ�شالحات املوؤ�ش�شاتية باملغرب، من خالل اجناز جمموعة من الأن�شطة ذات الطابع 
التكويني والتعبوي والتح�شي�شي يروم يف مرحلته الأوىل بناء قدرات ال�شباب ومنظماتهم من 
اأجل ت�شجيع هذه القوة املدنية على النخراط الفعال يف بناء �شريورة التحول الدميقراطي 

الذي يعرفه املغرب. 
وقد متكن » برنامج تعزيز دور احلركة ال�شبابية يف حتقيق الإ�شالح الدميقراطي باملغرب 
داخل  نهجناه  الذي  الت�شاوري  امل�شار  عمق  لل�شباب يف  العمومية  ال�شيا�شات  جعل  من 
جمعية ال�شباب لأجل ال�شباب، بني خمتلف املنظمات العاملة يف جمال ال�شباب و كذا 
القت�شادية  احلقوق  عن  واملدافعني  واملدافعات  ال�شبابية  العمومية  بال�شيا�شات  املهتمني 
والجتماعية لل�شباب، ق�شد توحيد ت�شوراتنا واآليات عملنا فيما يخ�ص ور�ص تتبع وتقييم 
ال�شيا�شات العمومية باملغرب، وجعلها يف خدمة ال�شباب، يف اأفق متكني احلركة ال�شبابية 

واملدنية من مواكبة املهام الد�شتورية جديدة امللقاة على عاتقها. 
و  لآليات  ال�شباب  ق�شايا  عن  الدفاع  جمال  يف  العاملني  و  العامالت  امتالك  اأهمية  اإن 
تقنيات تتبع وتقييم ال�شيا�شات العمومية، �شكل قناعة اأ�شا�شية لدى مكونات جمعية ال�شباب 
لأجل ال�شباب، تتج�شد يف عملنا اليومي على تعزيز مبادئ احلكامة اجليدة و مكت�شبات 
الدميقراطية الت�شاركية و امل�شاهمة يف بناء م�رشوع جمتمعي حداثي و الق�شاء على كل 
اأ�شكال التمييز و التفاوتات التي تعرت�ص م�شاهمة ال�شباب يف التنمية املحلية و يف �شنع 

القرار.
وباملنا�شبة ي�شعدنا داخل جمعية ال�شباب لأجل ال�شباب اأن نتقدم بال�شكر اجلزيل لكل من 

�شاهم معنا يف اإجناز هذا الدليل ونخ�ص بالذكر كل من :

فريق العمل : 
ذ. عيماد عقا: رئي�ص اجلمعية. 
ذ. اأحمد رزقي : مدير الربنامج.

ذ. عز الدين ملياري : املكلف بالتوا�شل والعالقات العامة.
ذ. حممد اأنوار الهزيلتي : باحث يف جمال ال�شيا�شات العمومية والتنمية. 
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دليل تتبع وتقييم ال�شيا�شات العمومية املوجهة لل�شباب

ملاذا الدليل؟
لنجعل من تتبع وتقييم ال�شيا�شات العمومية املوجهة ل�شباب 

قا�شمنا امل�شرتك
يهدف هذا الدليل اإىل تقوية مهارات و كفاءات العامالت و العاملني يف جمال الدفاع عن 

ق�شايا ال�شباب يف جمال تتبع وتقييم ال�شيا�شات العمومية.

و  العامالت  جعل  اإىل  الدليل  هذا  خالل  من  ال�شباب  لأجل  ال�شباب  جمعية  تهدف 
العاملني يف جمال الدفاع عن ق�شايا ال�شباب ميتلكون / ميتلكن اأدوات و تقنيات تتبع وتقييم 
ال�شيا�شات العمومية يف اأفق تطوير مكت�شبات احلركة ال�شبابية املغربية، وجعلها الرافد 
امل�شتمر والفاعل الرئي�شي يف بناء جمتمع قادر على الإن�شات والإ�شغاء لنب�ص مكوناته �شواء 
يف ال�شارع، اأو يف املوؤ�ش�شات، نب�ص نابع من الإميان باأن خيار الإ�شالح الدميقراطي يتطلب 
التغيري  الكفيلة بقيادة  الب�رشية  الآليات والقدرات  بالأدوات واملنهجيات و تعزيز  التزود 

ال�شلمي والدميقراطي.

منهجية  حقيبة  العمومية«  ال�شيا�شات  تتبع  وميكانزمات  اآليات  »دليل  يعد  واأخريا 
ن�شعى من خاللها اإىل تزويد املنظمات املدنية العاملة مع ال�شباب مبجموعة من الأدوات 
املنهجية و املفاهيمية حتى ننري لها طريقها ال�شاق والوعر، وحتى حتقق ر�شالتها وروؤيتها 
وبراجمها، يف �شبيل بناء �رشح حركة �شبابية دميقراطية غنية بتنوعها، وقادرة على رفع 

حتدي امل�شاركة املواطنة.
املحتوى 

املحور الأول: ال�شيا�شات العمومية اخلا�شة بال�شباب : تعريفها، مراحلها، واأهمية تقييمها   
• اأول: ال�شيا�شة العمومية : من الإعداد  اإىل تقييم  
• ثانيا: مرجعيات اإعداد ال�شيا�شة الوطنية لل�شباب

• ثالثا: اإعداد �شيا�شة وطنية لل�شباب: الدعامات واملراحل  
• رابعا: اأهمية تقييم ال�شيا�شات العمومية املوجهة لل�شباب   

املحور الثاين : تتبع وتقييم ال�شيا�شات العمومية املوجهة لل�شباب : هنا والآن 

• امل�شاركة يف بلورة وتقييم ال�شيا�شة العمومية املوجهة لل�شباب: ملاذا وكيف؟ 
• امل�شاركة يف بلورة وتقييم ال�شيا�شة العمومية املوجهة لل�شباب: اأية الأدوات املنهجية؟ 
• امل�شاركة يف بلورة وتقييم ال�شيا�شة العمومية املوجهة لل�شباب: اأية الأدوات التاأثري ؟  

• لئحة املراجع وامل�شادر
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دليل تتبع وتقييم ال�شيا�شات العمومية املوجهة لل�شباب

املحور الأول: ال�شيا�شات العمومية اخلا�شة بال�شباب : تعريفها، مراحلها، 
واأهمية تقييمها

• اأول: ال�شيا�شة العمومية : من الإعداد  اإىل تقييم

تعريف ال�شيا�شة العمومية: ميكن حتديد مفهوم ال�شيا�شة العمومية ب�شكل تركيبي باعتبارها 
جمموعة من�شجمة ومنظمة من اخلدمات العمومية تتمف�شل حول هدف اإ�شرتاتيجي حتدده 
جماعة معينة ومنطقة ترابية حمددة. كما يحيل مفهوم ال�شيا�شة العمومية على جمموعة 
الربامج،  القوانني،  احلكومي،  الت�رشيح  )التوجهات،  املتعددة  العمومية  للتدابري  معقدة 
من  وتنفيذها  واإعدادها  ت�شميمها  يتم  والأنظمة...(،  املرا�شيم،  الإجراءات،  املعايري، 
طرف جمموعة من ال�شلط العمومية تتقا�شم هدفا م�شرتكا، ت�شعى اإىل الإجابة عن و�شعية 

تعرب عن اإ�شكالية يحددها �شياق معني )مثال: �شيا�شة الت�شغيل...(.

وحتدد ال�شيا�شة العمومية انطالقا من جمموعة من العنا�رش، اأهمها: 

املدة الزمنية: تعترب املدة الت�رشيعية املحدد الرئي�شي لل�شيا�شة العمومية باعتبار مدة
                                          الولية الت�رشيعية. 

                                         جمال اأو قطاع التدخل: يعترب القطاع )ال�شكن مثال(
                                       و املجال الرتابي )الإقليم( حمددان رئي�شيان ملجموع

                                       التدابري امل�شكلة لل�شيا�شة العمومية.  

                                        التنا�شق والن�شجام: يعترب تنا�شق وان�شجام مكونات
                                        ال�شيا�شة العمومية عوامل حمددة لنتائجها

                                        وخمرجاتها.
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دليل تتبع وتقييم ال�شيا�شات العمومية املوجهة لل�شباب

الأفكار الأ�شا�شية

تعرف ال�شيا�شة العمومية باعتبارها ما ت�شنعه الدولة وموؤ�ش�شاتها 
اأي  املختلفة  القطاعات  كل  يف  واملواطنني  للمواطنات 
واملجال�ص  احلكومية  القطاعات  ت�شعها  التي  الربامج  جمموع 
احتياجات  لتلبية  قطاعية  جمهودات  �شكل  يف  املنتخبة 

املواطنني واملواطنات

وتتعدد ال�شيا�شات ح�شب امل�شكل الذي يجب الت�شدي له من 
خالل تر�شانة قانونية، واإجرائية واإدارية

وال�رشاعات  بامل�شاكل  مقرون  العمومية  ال�شيا�شات  مو�شوع 
اأو  التي ت�شتجيب لهذه الحتياجات  والحتياجات والعمليات 

حلل امل�شكلة اأو جمموعة من امل�شاكل

جمموع القرارات املتعلقة الرامية اإىل معاجلة مطلب اجتماعي

^
^

^
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دليل تتبع وتقييم ال�شيا�شات العمومية املوجهة لل�شباب

 " cycle de vie d’une politique publique وميكن حتديد  م�شار "حياة ال�شيا�شة العمومية
انطالقا من جمموعة من املراحل ت�شكل �شبكة متنا�شقة ودائمة للقرارات والإجراءات التي 
اأهم مكونات م�شار  اأ�شفله تو�شيح  اإىل الإجابة عن مطلب اجتماعي، ويحاول الر�شم  ت�شعى 

اإعداد ال�شيا�شة العمومية:

م�شار حياة ال�شيا�شة العمومية

اإدراج املطلب الجتماعي                                      
�شمن الأجندة ال�شيا�شية

�شياغة ال�شيا�شة العمومية

  اتخاذ القرار ال�شيا�شي

تعترب  ال�شيا�شية:  الأجندة  �شمن  الجتماعي  الطلب  اإدراج  الأوىل-  املرحلة 
املرحلة املوؤ�ش�شة لإعداد ال�شيا�شة العمومية والتي ي�شعى من خاللها �شناع القرار اإىل اعتماد 
طلب اأو مطلب اجتماعي �شمن الن�شغالت التي ي�شتغلون عليها �شواء على املدى القريب، 
املتو�شط اأو املدى البعيد. وميكن للدولة اأن تعتمد مطلب اجتماعي �شمن اأجندتها انطالقا 

من 3 عنا�رش:
العن�رش الأول:  حمولة املطلب اأي عدد الأ�شخا�ص املعنيني باملطلب الجتماعي

العن�رش الثاين: حدة الأثر الذي يخلفه املطلب الجتماعي
العن�رش الثالث: املدة التي ي�شتغرقها املطلب الجتماعي.

�شمن  معني  اجتماعي  مطلب  و�شع  مهما يف  دورا  الفاعلون  يلعب  املرحلة  هذه  وخالل 
اهتمامات الأجندة ال�شيا�شية، رغم اختالف قدرتهم على التاأثري ومنهجية عملهم. 

املواطنني : ميكن لهم الدفع والتاأثري من خالل التظاهرات، العرائ�ص، التهديد مبقاطعة 
االنتخابات...

التقييم

تنفيذ ال�شيا�شة العمومية

$ $

::
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دليل تتبع وتقييم ال�شيا�شات العمومية املوجهة لل�شباب

املجتمع املدين واملجموعات ذات النفع: من خالل دوائر التاأثري، احلجم الذي ميثلونه، 
اجلامعات : من خالل الدرا�شات والأبحاث،  تقدمي ال�شت�شارات... 

و�شائل الإعالم:  ويعترب دورها جوهريا يف التاأثري يف �شناع القرار من خالل قدرتها على 
جعل مطلب اجتماعي حا�رشا بقوة يف الأجندة ال�شيا�شية ولذى الراأي العام. 

املرحلة ثانية - �شياغة ال�شيا�شة العمومية: 
تعرب هذه املرحلة تعبريا عن ا�شتجابة الدولة ملطلب اجتماعي معني نتيجة جناح حمالت 
ال�شغط التي تخو�شها املجموعات املعنية بامل�شكل، حيث تعمل الدولة على درا�شة البدائل 
التي تتقدم بها املجموعات. وميكن حتديد نوعني من اأ�شكال �شياغة ال�شيا�شة العمومية وذلك 

من خالل : 
اأول: �شياغة احللول القائمة واإعادة تكييفها مع املطلب الجتماعي.

ثانيا: ابتكار حلول جديدة يف تناغم مع طبيعة امل�شكل الذي نريد حله.
وعموما يظل من ال�رشوري فتح قنوات الت�شاور مع الفاعلني املعنيني بامل�شكل قبل اتخاذ 

القرار ال�شيا�شي. 

املرحلة الثالثة- اتخاذ القرار: 
وتعترب مرحلة ح�شا�شة يف م�شل�شل حياة ال�شيا�شة العمومية، حيث تبنى على طريقة ومنط 

اتخاذ القرار ال�شيا�شي اللذان يطبعهما التوافق، التعاون، والت�شاور...
وجتدر الإ�شارة، اأنه مبا�رشة بعد الوقوف على احللول املمكنة حلل مطلب اجتماعي معني، 
ينطلق م�شل�شل اتخاذ القرار ال�شيا�شي الذي ي�شتلزم التفاف خمتلف املتدخلني )امل�شوؤولني 
ال�شيا�شة  حول  والتوافق  الت�شاور  ق�شد  اجلمعيات...(،  ال�شغط،  جمموعات  ال�شيا�شيني، 
�شعبا،  اأمرا  معينة  عمومية  �شيا�شة  حول  الإجماع  يجعل  مما  للتنفيذ.  القابلة  العمومية 
تعاجله  الذي  الجتماعي  احلقل  مكونات  بني خمتلف  الوطني  التوافق  من  نوعا  يقت�شي 

ال�شيا�شة العمومية. 
املرحلة الرابعة:  تنفيذ ال�شيا�شة العمومية 

جمموع الإجراءات و العمليات الفردية  حتدد مرحلة تنفيذ ال�شيا�شة العمومية باعتبارها " 
والتنظيمية التي ت�شعى اإىل حتويل ممار�شات ال�شلطة املخول لها تدبري ال�شيا�شة العمومية 
حتى تواكب ال�شياق املتحول". عموما يعتمد تنفيذ �شيا�شة عمومية معينة على دعامتني، 

تتمثل الأوىل يف منظومة معيارية والثانية يف نظام للفاعلني. 
�شلطة عمومية  تتخذها  التي  واملعايري  املقايي�ص  : ومتثل جمموع  املعيارية  املنظمومة 

معينة من اأجل تقنني �شلوكات ون�شاطات معينة، تاأخذ �شكل قوانني، مرا�شيم...
نظام الفاعلني: ويتكون من خمتلف الأ�شخا�ص واملوؤ�ش�شات املعنية باملطلب الجتماعي 
وقادرين على تنفيذ ال�شيا�شة العمومية. ويختلف نوع الفاعلني ح�شب ال�شلم الذي تالم�شه 
القطاعات  اأو اجلهوي وكذا ح�شب  الوطني  ال�شعيد املحلي،  �شواء على  �شيا�شة عمومية، 

)قطاع عام اأو خا�ص(. 
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املرحلة اخلام�شة: التقييم  
يعترب التقييم مرحلة جوهرية يف حياة ال�شيا�شة العمومية، والأداة الكفيلة باإعطائها ح�شا 

وقيمة م�شافة من خالل قيا�ص مدى قدرتها على ال�شتجابة للمطلب الجتماعي.

• ثانيا: مرجعيات اإعداد ال�شيا�شة الوطنية لل�شباب

من خالل ما �شلف الإ�شارة اإليه، يظهر جليا اأن ال�شيا�شات العمومية هي نظام من العمليات 
وهنا  ي�شتهدفها،  التي  املعنية  والفئة  وبنياته  اأن�شطته  اأبعاده،  يتم حتديده عرب حميطه، 
ميكن اعتبار ال�شيا�شات العمومية كمجموعة عمليات موجهة نحو حل امل�شكالت العمومية 

يف املحيط عن طريق م�شاركة حقيقية ملختلف الفاعلني ال�شيا�شيني والجتماعيني.

وعندما يتعلق الأمر بال�شيا�شة العمومية التي تعنى بال�شباب اأو التي تعترب يف اأدبيات منظمة 
�شيا�شة وطنية على املدى  فاملق�شود هنا كل  لل�شباب"،  �شيا�شة وطنية   " الأمم املتحدة 
البعيد والتي ت�شمل روؤية وا�شحة ت�شكل �شلب التوافق اجلمعي حول نوع الن�شاء والرجال الذين 
�شيحتاجهم العامل غذا، حيث رغم توفر اإرادة �شيا�شية والتزام قوي لذى خمتلف املعنيني 
العنا�رش  من  توفر جمموعة  لزوما  يظل  لل�شباب،  وطنية  �شيا�شة  باإعداد  ال�شباب  بق�شايا 
بعدا  والإجراءات  والقوانني  وامل�شاريع  الربامج  ملجموع  تعطي  التي  وال�رشورية  الأ�شا�شية 

حقيقيا لإعداد ال�شيا�شات وتتمثل هذه العنا�رش فيما يلي:

 اأول : الروؤية امل�شتقبلية امل�شرتكة للواقع الذي يطمح اإليه ال�شباب.
 ثانيا: التن�شيق وتوحيد جهود خمتلف القطاعات املعنية بال�شباب.

 ثالثا: �شيا�شة دولة ولي�شت �شيا�شة حكومة معينة اأو قطاع معني.
 رابعا: تعدد التوجهات، القطاعات والوزارات. 

 خام�شا: التوافق الوطني واملتعدد الأطراف عرب ا�شت�شارة اجلميع وخ�شو�شا ال�شباب.
 �شاد�شا: اآلية اإ�شرتاتيجية على امل�شتوى البعيد. 

 �شابعا: ماأ�ش�شة الت�شاور حول ق�شايا ال�شباب.
ثامنا: امل�شاركة ال�شبابية يف جميع مراحل بناء ال�شيا�شة الوطنية لل�شباب خ�شو�شا 

 الإعداد والتقييم. 
تا�شعا: مرجعا اأ�شا�شيا ق�شد حتديد اأولويات العمل ال�شيا�شي.

من هذا املنطلق ت�شكل ال�شيا�شة العمومية املوجهة لل�شباب الإطار العام والوا�شح من 
اأجل تطوير جمموع الربامج وامل�شاريع والقوانني والإجراءات. كما ت�شكل اآلية ق�شد تعبئة 

خمتلف الفرقاء املعنيني بتنمية برامج وم�شاريع موجهة لل�شباب. كما تعترب ال�شيا�شة 
الوطنية لل�شباب جمال حيويا واإطارا عاما مرنا ي�شمح باإ�رشاك واإدماج خمتلف الفاعلني 

يف بناء ت�شور م�شتقبلي للمجتمع الذي يعي�شون فيه.
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لل�شباب؟ املوجهة  العمومية  ال�شيا�شات  بناء  يف  والوطنية  الدولية  املرجعيات   اأهم 

تعددت املرجعيات الدولية والعربية والوطنية يف جمال بناء و تتبع ال�شيا�شات العمومية، 
حيث ركزت على اعتبار بناء �شيا�شة وطنية لل�شباب يعد اآلية حقيقية مبنية على مقاربة 
كرامة  حترتم  التي  املقاربات  باقي  و  الجتماعي  النوع  مقاربة  واإعمال  الإن�شان  حقوق 
حقوق  ي�شمن  عاملي  ميثاق  غياب  يظل  املرجعيات  هذه  يف  البحث  وعرب  الإن�شان. 
اأهم  ال�شباب  وق�شايا  بتطلعات  الهتمام  على  احلكومات  حتث  دولية  واتفاقيات  ال�شباب 

الثغرات التي ت�شوب منظومة الت�رشيعات الدولية.

1-1 : املرجعيات الدولية 

 الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان 1948
 املادة 21

 1 ( لكل فرد احلق يف ال�شرتاك يف اإدارة ال�شوؤون العامة لبالده اإما مبا�رشة 
 واإما بوا�شطة ممثلني يختارون اختيارًا حرًا.

 2 ( لكل �شخ�ص نف�ص احلق الذي لغريه يف تقلد الوظائف العامة يف البالد.
 3 ( اإن اإرادة ال�شعب هي م�شدر �شلطة احلكومة، ويعرب عن هذه الإرادة 

بانتخابات نزيهة دورية جتري على اأ�شا�ص القرتاع ال�رشي وعلى قدم امل�شاواة 
 بني اجلميع اأو ح�شب اأي اإجراء مماثل ي�شمن حرية الت�شويت.

املادة22

كل �شخ�ص ب�شفته ع�شوًا يف املجتمع احلق يف ال�شمانة الجتماعية ويف اأن 
دولة  ونظم كل  يتفق  ومبا  الدويل  والتعاون  القومي  املجهود  بو�شاطة  حتقق 
ومواردها احلقوق القت�شادية والجتماعية والرتبوية التي ل غنى عنها لكرامته 

وللنمو احلر ل�شخ�شيته.

 اإعالن احلق يف التنمية  4 دجنرب 1986م 

ا�شتمل هذا الإعالن على ع�رش مواد اعتربت املادة الثانية منه الإن�شان ـ 
مبا فيهم ال�شباب ـ هو مو�شوع التنمية، ويتحمل كال منهم م�شئولية عملية 
التنمية، كما اأوجب هذا الإعالن على الدول تهيئة البنية املنا�شبة وو�شع 

ال�شيا�شات التي تهدف اإىل حت�شني م�شتوى رفاهية كل ال�شكان، كما ن�شت 
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املادة الأخرية من هذا الإعالن على وجوب اتخاذ خطوات ل�شمان ممار�شة 
 احلق يف التنمية باإ�شدار الت�رشيعات ور�شم ال�شيا�شات على ال�شعيدين الوطني والدويل.

1969 ل�شنة  املتحدة  لالأمم  والجتماعي  القت�شادي  املجل�ص   تو�شيات 
اأكدت من خاللها احلكومة على التعاون لتفهم احتياجات وطموحات ال�شباب 
منا�شبة  فر�ص  ال�شبابية  ومنظماتهم  وموؤ�ش�شاتهم  ال�شباب  منح  �رشورة  اإىل  و 

للم�شاركة يف تنفيذ واإعداد خطة التنمية وبرامج التعاون الدويل.

التقرير التمهيدي لالأمانة العامة لالأمم املتحدة ل�شنة 1969حول �شيا�شات 
وبرامج ال�شباب

من بني اأهم املقرتحات جند:

اإىل  لل�شباب  وا�شحة  �شيا�شة  بعد  تتبنى  مل  التي  احلكومات  دعوة   •
ال�شباب. اهتمامات  لتحديد  كطريق  متكاملة  وطنية  �شيا�شة   اإعداد 

• تعزيز اهتمام ال�شباب بالأن�شطة التنموية من خالل الآليات املتعددة للم�شورة 
بن�رش املعلومات والتن�شيق واملتابعة والتقييم كما اقرتحت اأي�شا اأن تت�شم 
هذه الآليات بنوع من التخطيط القطاعي الطبيعي وت�شمن م�شاركة الإدارات 

والوزارات املعنية بال�شباب، ف�شال عن موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص املعنية.

اإعالن ل�شبونة 8 اإىل 12 غ�شت 1998:

هذا الإعالن نتيجة للموؤمتر العاملي للوزارات املعنية بال�شباب عقد يف ل�شبونة 
بالتعاون مع الأمم املتحدة واهم النقاط التي تطرق اإليها:

"• العمل على اإعداد �شيا�شة عاملية لل�شباب .
"• �شمان م�شاركة ال�شباب اليجابية يف خمتلف املجالت.

"• ت�شجيع الن�شاط التطوعي لل�شباب ك�شكل هام مل�شاركة ال�شباب

  اإعالن الأمم املتحدة ب�شان الألفية  �شبتمرب 2001م  
ت�شمن هذا الإعالن القيم واملبادئ التي يجب اأن تلتزم بها جميع دول العامل 
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حلفظ ال�شلم والأمن واللتزام بنزع ال�شالح، بالإ�شافة اإىل املحور الثالث الذي 
ت�شمنته الألفية املتعلق ببذل اجلهود العاملية للتنمية والق�شاء على الفقر،الذي 
يت�شح من خالله مدى تركيز هذا الإعالن على تنمية ومتكني ال�شباب يف العامل، 
كما ت�شمن الإعالن حماية  البيئة العاملية، وحقوق الإن�شان، والدميقراطية، 
ال�شامية  الأهداف  من  وغريها  امل�شت�شعفني  وحماية  الر�شيد،   واحلكم 

اعالن براج  - الربتغال- من 2اىل 7 غ�شت 1998

مت عقد  منتدى  الأمم املتحدة ل�شباب العامل يف الربتغال لو�شع ا�شرتاتيجيات 
ال�شباب  خرج  قد  و  الب�رشية،  التنمية  فى  امل�شاركة  من  ال�شباب  لتمكني 
للتنمية  �شيا�شة  و�شع  يف  تركزت  املقرتحات  من  مبجموعة  امل�شاركني 
ال�شباب  وتوظيف  وال�شحة  والتعليم  ال�شباب  وم�شاركة  الفقر  وا�شتئ�شال 

وحقوقهم

"• م�شاركة جميع اأفراد املجتمع من ال�شباب
"• توظيف ال�شباب والتنمية الجتماعية

"• دور ال�شباب وحقوق الإن�شان
• حقوق ال�شباب

اإعالن داكار اإ�شرتاتيجية متكني ال�شباب من 6 اىل 10  غ�شت 2001
ال�شباب  متكني  ت�شمنت  ال�شباب  ومتكني  لدعم  عاملية  اإ�شرتاتيجية  و�شع  مت 
يف جمال تكنولوجيا الت�شالت و املعلومات و التعليم والتوظيف و ال�شحة 
و  والبيئة  الفقر  و  اجلوع  ملحاور  اإ�شرتاتيجية  و�شع  اإىل  بالإ�شافة   ، ال�شكان  و 
التكافل الجتماعي و ثقافة ال�شالم و �شيا�شة ال�شباب للم�شاركة وحقوق الن�شاء 

ال�شغريات و الفتيات و الريا�شة و ن�شاطات الرتفية

اإعالن لوك�شمبورج اأبريل 2005
 يعك�ص هذا الإعالن م�شاركة ال�شباب و مناق�شتهم حول مو�شوعني اأ�شا�شني هما 
طريق  عن  املتطوعني  لأن�شطة  الأ�شا�شية  الأهداف  تنفيذ  و  اإجناز   1-
التطوع اأهمية  اإدراك  و  تواجهها  التي  العقبات  اإزالة  و  وتطويرها   ت�شجيعها 

-2  ميثاق ال�شباب - امليثاق اجلديد الذي تبناه الحتاد الأوربي 
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 ، التعليم  و  الجتماعي  التكافل  و  التوظيف  يت�شمن  الذي  ـ 
ال�شكانية. والتحديات  اجلديدة،  والأولويات  واملواطنة،   والتدريب، 

1-2: على امل�شتوى الإفريقي والعربي:

على ال�شعيد الإفريقي والقاري: 
امليثاق الإفريقي حلقوق الإن�شان و ال�شعوب.

واإما  اإما مبا�رشة  بلده   لكل مواطن احلق يف امل�شاركة بحرية يف حكومة 
بوا�شطة ممثلني يختارون اختيارا حرا.

ميثاق ال�شباب الإفريقي

الفريقية  الدول  تعمل  اأن  11 على  الفريقي يف مادته  ال�شباب  ين�ص ميثاق 
على تعزيز برامج ال�شباب و تي�شري م�شاركته يف �شنع القرار على امل�شتويات 
املحلية الوطنية و الدولية ،و �شمان امل�شاواة بني ال�شبان و ال�شابات للم�شاركة 

يف عملية �شنع القرار و اأداء واجبهم املدين.

اإ�شرتاتيجية ال�شباب الإفريقي:

هذه الإ�شرتاتيجية قامت باإعدادها جلنة العلوم الإن�شانية والجتماعية ملنظمة 
اليون�شكو وذلك يف اجتاه حميط �شيا�شي ي�شجع تقدم ال�شباب يف اإفريقيا يف اأفق 

2009-2013 وترتكز على ثالث اأهداف كربى واأ�شا�شية:
1( دعم تنمية وتدبري املعارف وتعزيز البحث والدرا�شات يف جمال ال�شباب.

يف  مهمني  فاعلني  وجعلهم  القرارات  اتخاذ  يف  2( تعزيز م�شاركة ال�شباب 
تنمية بالدهم.

3( دعم تقدم ال�شيا�شات والأطر املوجهة لتلبية احلاجيات املتعلقة بال�شباب.

على ال�شعيد الإقليمي العربي: 
عملت جامعة الدول العربية منذ اإن�شائها على اإ�شدار الت�رشيعات ور�شم ال�شيا�شات 
ارت�شتها كل  التي  املجالت  الواحد يف خمتلف  العربي  للوطن  امل�شرتكة 

الدول العربية و ياأتي يف �شدارتها الوثائق املتعلقة بال�شباب
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اإعالن القاهرة �شنة 2003:
يونيو   12 والتنمية يف   لل�شكان  الربملاين  العربي  اللقاء  عنه يف  الإعالن  مت 

.2003
بواقع  املتعلقة  احليوية  املجالت  العديد من  وجود  توقف على  الإعالن  هذا 
ال�شباب  اأهمية دعم موقف  اأكد على  لذلك  واحتياجاتهم وحقوقهم  ال�شباب 
العربي وم�شاعدته من خالل برامج ثقافية وتوعوية هادفة وتلبية احتياجات 

ال�شباب يف جمال ال�شحة والتعليم..... ومن اأهم النقط التي ركز عليها:

الت�شهيالت  واأكرث  ال�شبل  �رشورة العمل اجلاد وال�رشيع على توفري اأف�شل   •
املمكنة من اأجل متكني ال�شباب من متابعة تعليمهم وحت�شيلهم العايل.

• حث املجال�ص النيابية يف الدول العربية على العمل على حتقيق الربامج 
وامل�شاريع التي توفر فر�ص العمل لل�شباب.

• الدعوة اإىل تعزيز روح امل�شوؤولية لدى ال�شباب.

امليثاق العربي حلقوق الإن�شان:
التي  ع�رشة  ال�شاد�شة  العربية  القمة  يف  للميثاق  احلديثة  الن�شخة  اعتمدت 
متتع  تكفل  مواد  عدة  امليثاق  يت�شمن  و  مايو2004م   23 تون�ص  ا�شت�شافتها 
ن�ص  فقد  ال�شباب  لتمكني  وبن�شبة  الفر�ص  وتكافوؤ  والعدالة  باحلرية  الإن�شان 

امليثاق على :
  

- تعهد كل دولة طرف يف هذا امليثاق باأن تكفل لكل �شخ�ص خا�شع لوليتها 
حق التمتع باحلقوق واحلريات املن�شو�ص عليها يف هذا امليثاق من دون متييز 
ب�شبب العرق اأو اللون اأو اجلن�ص اأو اللغة اأو املعتقد الديني اأو الراأي اأو الفكر اأو 
 الأ�شل الوطني اأو الجتماعي اأو الرثوة اأو امليالد اأو الإعاقة البدنية اأو العقلية. 

- الرجل واملراآة مت�شاويان يف الكرامة الإن�شانية واحلقوق والواجبات يف ظل 
ال�شماوية الأخرى  الإ�شالمية وال�رشائع  ال�رشيعة  اأقرته  الذي  التمييز اليجابي 

والت�رشيعات واملواثيق النافذة ل�شالح املراآة. 
لكل �شخ�ص احلق يف اأن يعرتف له ب�شخ�شيته القانونية.

 
ي�شمن امليثاق احلق يف الإعالم وحرية الراأي والتعبري وكذلك احلق يف 
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ا�شتقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها اإىل الآخرين باأي و�شيلة ودومنا اعتبار 

للحدود اجلغرافية. 
احلق يف التنمية هو حق من حقوق الإن�شان الأ�شا�شية. 

تلتزم الدول الأطراف بتوفري احلياة الكرمية لذوي الإعاقات النف�شية واجل�شدية 
والتي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على اأنف�شهم وتي�شري م�شاركتهم 

الفعلية يف املجتمع. 
لكل �شخ�ص حق امل�شاركة يف احلياة الثقافية ويف التمتع بفوائد التقدم العلمي 

وتطبيقاته. 
ويت�شح من خالل عر�ص هذه الن�شو�ص اأنها األزمت الدول العربية على توفري 
حقوقهم  ممار�شة  من  ال�شباب  رئ�شهم  وعلى  متكينهم  و  مواطنيها  حقوق 

الجتماعية وال�شيا�شية والقت�شادية والثقافية 

التابعة  والهجرة  ال�شكانية  ال�شيا�شات  اإدارة   - ال�شباب  لتمكني  العربي  العالن 
جلامعة الدول العربية. 

ت�شمن الإعالن جمموعة من التو�شيات منها ما يتعلق بتمكني ال�شباب كحث 
الدول العربية على و�شع  ال�شيا�شات ال�شكانية و ا�شرتاتيجيات التنمية الب�رشية، 
وتقدير القيمة العالية لل�شباب كعن�رش اأ�شا�شي لتطوير احلا�رش و�شنع امل�شتقبل، 

كما اأو�شى الإعالن على اأهمية متكني املراآة �شيا�شيا و اقت�شاديا و اجتماعيا

• حق ال�شباب يف كل اأ�شكال امل�شاركة خا�شة ال�شيا�شية منها ويف منظمات 
املجتمع املدين ، وتو�شيع خيارات ال�شباب ب�شانها ، وتدعيم ثقافة امل�شاركة 

والتطوع ومبادرتها
• تعزيز م�شاركة  ال�شباب يف كافة املجالت الوطنية والدولية باعتبارها حقا 
ا�شيال من حقوقهم وخا�شة امل�شاركة يف �شنع القرار ، وال�شطالع بواجباتهم 

الوطنية وفقا ملبداأ تكافوؤ الفر�ص
• دعم م�شاركة ال�شباب من اجلن�شني يف ت�شميم اخلطط والربامج وامل�رشوعات 
املتعلقة بق�شاياهم، وذلك عن طريق فتح قنوات الت�شال بال�شباب ، لإتاحة 

الفر�ص لهم لالإدلء  براأيهم ، واإ�رشاكهم يف التخطيط 
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ومتابعة التنفيذ وتزويدهم باملعلومات واملهارات ال�رشورية مل�شاعدتهم على 
امل�شاركة وال�شتعداد لأخذ املبادرة والقيادة، و اإزالة املعوقات الثقافية التي 

حتول دون م�شاركة الفتيات.

 اإعالن الرباط حول التنمية وال�شكان 5 دجنرب 2003:
اأكد على اأن ال�شباب ميثلون ن�شف احلا�رش وكل امل�شتقبل وهناك العديد من 
امل�شاكل والعقبات التي يجب التغلب عليها ولذلك ركز الإعالن على ق�شايا 
التوازن  املزيد من  توفر  التي  والربامج  ال�شيا�شات  دعم  ال�شباب عن طريق 
�شيا�شات  وو�شع  للموارد  اأف�شل  توزيع  املنطقي يف املجالت كافة من خالل 

اجتماعية اأكرث عدالة.

واأهم النقط التي جاءت يف الإعالن:
• اإتاحة فر�ص التعليم الأكادميي واملهني اأمام ال�شباب من اجلن�شني

• اإبالء جهد خا�ص لإيجاد فر�ص العمل املنا�شبة ل�شتيعاب العاطلني عن العمل 
واملتخرجني اجلدد

• بذل اجلهود املتوا�شلة من اأجل اإدماج ال�شباب اإدماجا حقيقيا يف املجتمع.

اإعالن دم�شق : الجتماع العربي اخلام�ص لل�شكان والتنمية )دم�شق �شوريا من 
7اىل 9 دجنرب 2004

حتت عنوان الربملانيني العرب وال�شحة الإجنابية
مت اختيار جامعة الدول العربية مع مكتب المم املتحدة لل�شكان والربنامج 
العربي لل�شكان والتنمية ورقة عمل لدعم م�شاهمة ال�شباب العربي وال�شتجابة 

لحتياجاتهم وتت�شمن
• متكني ال�شباب من امل�شاهمة يف اتخاذ القرار 

• اإ�شتخدام الدوات العالمية ب�شكل مركز على ق�شايا ال�شباب

    2005 ماي   التعليم  لتحديث  وال�شباب  الأطفال  حول  دبي   اإعالن 
املناخ  توفري  خالل  من  وال�شباب  الأطفال  بتمكني  الإعالن  هذا  اأو�شى 
عليهم.   توؤثر  التي  امل�شاريع  مراحل  جميع  يف  مل�شاركتهم   املالئم 

مطالبة اجلامعة العربية باإن�شاء �شندوق للتعليم ميول من قبل الدول العربية 
بهدف متكني و�شول كافة الأطفال و ال�شباب اإىل التعليم. 
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الت�رشيعات الوطنية املتعلقة بتمكني ال�شباب

املقت�شيات الد�شتورية : 

من  اتخاذ جمموعة  �رشورة  على   2011 يوليوز  لفاحت  اجلديد  الد�شتور  ين�ص 
امل�شاهمة  و  القرار  اتخاذ  ال�شباب يف  ترتبط مب�شاركة  والإجراءات  التدابري 
يف تقييم ال�شيا�شات العمومية، وقد اخرتنا جمموعة من الف�شول التي ت�شكل 
املرجعية الأ�شا�شية يف جمال اإعمال احلقوق القت�شادية والجتماعية لل�شباب.

الطابع  التي متكن من تعميم  الظروف  العمومية على توفري  ال�شلطات  6: تعمل  الف�شل 
الفعلي حلرية املواطنات واملواطنني، وامل�شاواة بينهم، ومن م�شاركتهم يف احلياة ال�شيا�شية 

والقت�شادية والثقافية والجتماعية.
ومتار�ص  احلكومية  غري  واملنظمات  املدين  املجتمع  جمعيات  توؤ�ش�ص    :  12 الف�شل 

اأن�شطتها بحرية، يف نطاق احرتام الد�شتور والقانون.
  

اإل  العمومية،  ال�شلطات  لدن  من  توقيفها  اأو  واملنظمات  اجلمعيات  هذه  حل  ميكن  ل 
مبقت�شى مقرر ق�شائي.

  
احلكومية،  غري  واملنظمات  العام،  ال�شاأن  بق�شايا  املهتمة  اجلمعيات  ُت�شاهم 
املوؤ�ش�شات  لدى  وم�شاريع  قرارات  اإعداد  الت�شاركية،يف  الدميقراطية  اإطار  يف 
املوؤ�ش�شات  هذه  وعلى  وتقييمها.  تفعيلها  يف  وكذا  العمومية،  وال�شلطات  املنتخبة 
القانون.  يحددها  وكيفيات  �رشوط  طبق  امل�شاركة،  هذه  تنظيم   وال�شلطات 
للمبادئ  وت�شيريها مطابقا  احلكومية  واملنظمات غري  اجلمعيات  تنظيم  يكون  اأن  يجب 

الدميقراطية.
  

الف�شل 13 : تعمل ال�شلطات العمومية على اإحداث هيئات للت�شاور، ق�شد اإ�رشاك خمتلف 
الفاعلني الجتماعيني، يف اإعداد ال�شيا�شات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.

 
الف�شل 14 : للمواطنني واملواطنات، �شمن �رشوط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، 

احلق يف تقدمي اقرتاحات يف جمال الت�رشيع.

 الف�شل 15 : للمواطنني واملواطنات احلق يف تقدمي عرائ�ص اإىل ال�شلطات العمومية. 
ويحدد قانون تنظيمي �رشوط وكيفيات ممار�شة هذا احلق.
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تعبئة كل  الرتابية، على  العمومية واجلماعات  الدولة واملوؤ�ش�شات  31:  تعمل  الف�شل 
الو�شائل املتاحة، لتي�شري اأ�شباب ا�شتفادة املواطنني واملواطنات، على قدم امل�شاواة، من 

احلق :
- العالج والعناية ال�شحية؛

- احلماية الجتماعية والتغطية ال�شحية، والت�شامن التعا�شدي اأو املنظم من لدن الدولة؛
- احل�شول على تعليم ع�رشي مي�رش الولوج وذي جودة؛

- التن�شئة على الت�شبث بالهوية املغربية، والثوابت الوطنية الرا�شخة؛
- التكوين املهني وال�شتفادة من الرتبية البدنية والفنية؛

- ال�شكن الالئق؛
- ال�شغل والدعم من طرف ال�شلطات العمومية يف البحث عن من�شب �شغل، اأو يف الت�شغيل 

الذاتي؛
- ولوج الوظائف العمومية ح�شب ال�شتحقاق؛
- احل�شول على املاء والعي�ص يف بيئة �شليمة؛

- التنمية امل�شتدامة.

الف�شل 33 : على ال�شلطات العمومية اتخاذ التدابري املالئمة لتحقيق ما يلي:
- تو�شيع وتعميم م�شاركة ال�شباب يف التنمية الجتماعية والقت�شادية والثقافية وال�شيا�شية 

للبالد ;

- م�شاعدة ال�شباب على الندماج يف احلياة الن�شيطة واجلمعوية، وتقدمي امل�شاعدة لأولئك 
الذين تعرت�شهم �شعوبة يف التكيف املدر�شي اأو الجتماعي اأو املهني ;

- تي�شري ولوج ال�شباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والريا�شة والأن�شطة الرتفيهية، مع 
توفري الظروف املواتية لتفتق طاقاتهم اخلالقة والإبداعية يف كل هذه املجالت. ُيحدث 

جمل�ص ا�شت�شاري لل�شباب والعمل اجلمعوي، من اأجل حتقيق هذه الأهداف. 

والعمل اجلمعوي،املحدث مبوجب  لل�شباب  ال�شت�شاري  يعترب املجل�ص   :  170 الف�شل 
الف�شل 33 من هذا الد�شتور،هيئة ا�شت�شارية يف ميادين حماية ال�شباب والنهو�ص بتطوير 
وتقدمي  امليادين،  هذه  تهم  التي  امل�شائل  وتتبع  بدرا�شة  مكلف  وهو  اجلمعوية.  احلياة 
باأو�شاع  النهو�ص  مبا�رشة  يهم  وثقايف،  واجتماعي  اقت�شادي  مو�شوع  اقرتاحات حول كل 
ال�شباب والعمل اجلمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وحتفيزهم على النخراط يف احلياة 

الوطنية، بروح املواطنة امل�شوؤولة.

قانون الأحزاب
املادة: 62

ي�شعى كل حزب �شيا�شي اإىل تو�شيع وتعميم م�شاركة الن�شاء وال�شباب يف التنمية ال�شيا�شية 
للبالد. ولهذه الغاية، يتخذ كل حزب �شيا�شي التدابري املالئمة ل�شمان ن�شبة متثيلية وازنة 
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للن�شاء يف اأجهزته امل�شرية وطنيا وجهويا ل تقل عن الثلث، يف اأفق التحقيق التدريجي 
ملبداأ املنا�شفة بني الن�شاء والرجال.

كما يحدد النظام الأ�شا�شي لكل حزب �شيا�شي ن�شبة ال�شباب الواجب اإ�رشاكهم يف الأجهزة 
امل�شرية للحزب.

بع�ص مواد امليثاق اجلماعي : 

املادة 14:
امل�شاواة  جلنة  تدعى  ا�شت�شارية  جلنة  اجلماعي  املجل�ص  لدى  حتدث 
حملية  جمعيات  اىل  تنتمي  �شخ�شيات  من  تتكون  الفر�ص  وتكافوؤ 
اجلماعي." املجل�ص  رئي�ص  يقرتحها  املدين  املجتمع  من   وفعاليات 

املادة 32 :
 ")...( يحدد املخطط اجلماعي للتنمية الأعمال التنموية املقرر اجنازها برتاب اجلماعة 
ملدة �شت �شنوات يف اأفق تنمية م�شتدامة وفق منهج ت�شاركي ياأخذ بعني العتبار على 

اخل�شو�ص مقاربة النوع.

التنفيذ  حيز  دخوله  من  الثالثة  ال�شنة  من  ابتداء  املخطط  هذا  حتيني  ميكن   
اإعداد  خاللها  يتم  التي  املوايل  النتداب  من  الأوىل  ال�شنة  غاية  اإىل  به  ويعمل 
اجلديدة. املوالية  النتدابية  باملدة  املتعلق  للتنمية  اجلماعي   املخطط 

التالية: العنا�رش  لزوما  للتنمية  اجلماعي  املخطط  وثيقة  تت�شمن  اأن   يجب 

للجماعة. والثقافية  والجتماعية  القت�شادية  الإمكانيات  يظهر  ت�شخي�شا   - 

املعنيني. والفاعلني  والإدارات  ال�شاكنة  مع  بت�شاور  املحددة  الولوية  ذات  احلاجيات   - 
- املوارد والنفقات التقديرية املتعلقة بال�شنوات الثالث الوىل التي مت فيها العمل باملخطط 

اجلماعي للتنمية."
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ثالثا- اإعداد �شيا�شة وطنية لل�شباب : الدعامات واملراحل   
ي�شمح  لإعدادها، مما  اأ�شا�شي  �رشط  لل�شباب  وطنية  �شيا�شة  تنمية  دعامات  ي�شكل حتديد 
اأن يعي�شه  ب�شمان متلك خمتلف مكونات وح�شا�شيات املجتمع لالإطار العام الذي نطمح 
مع  العاملة  واجلمعيات  ال�شبابية  املنظمات  اإ�رشاك  يعترب  كما  امل�شتقبل،  يف  ال�شباب 

ال�شباب اأ�شا�شيا خالل خمتلف املراحل. 
وق�شد بناء �شيا�شة عمومية موجهة لل�شباب يعد من ال�رشوري توفر ال�رشوط التالية

اأول:  توفر املوارد الأ�شا�شية )املدة الزمنية، املوارد الب�رشية، وامليزانية(

ثانيا:  �رشاكة قوية بني خمتلف الفاعلني املعنيني.

ثالثا :  امل�شاركة الفاعلة لل�شباب يف خمتلف حمطات م�شار اإعداد ال�شيا�شة العمومية لل�شباب.

رابعا:  الأخذ بعني العتبار خمتلف ال�شيا�شات الوطنية وجمالت العمل التي تعنى بال�شباب.

خام�شا: اإدماج ال�شيا�شات العمومية لل�شباب يف ال�شياق ال�شيا�شي.

ويجمع خمتلف الدار�شني واملهتمني بال�شيا�شة العمومية كونها �شريورة اجتماعية يتوخى 
من خاللها الت�شدي لإ�شكالية اإجتماعية اأو الإجابة عن طلب اجتماعي يعرب عنه املجتمع. 
هذا امل�شل�شل يت�شكل اأ�شا�شا من جمموعة من اخلطوات واملراحل يعد التكامل والن�شجام 
اأدبيات الأمم املتحدة،  �شيا�شة عمومية. وقد اعتربت  اأ�شا�شيا لإعداد  بني مكوناته �رشطا 
اأن بناء �شيا�شة عمومية  خ�شو�شا منظمة الأمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم "اليون�شكو" 
ال�شباب  خيارات  تو�شيع  نحو  �رشورية  منهجية  يعد  قطاعية،  وبني  لل�شباب  مندجمة 

للم�شاركة املجتمعية. 
تعزيز  ت�شمن  لل�شباب  العمومية  ال�شيا�شات  لإعداد  مراحل  بناء  احلتمي  من  يظل  ولهذا 

م�شاركتهم اأنف�شهم يف معاجلة م�شاكل اأقرانهم، من خالل اعتماد املراحل التالية:
 اأول: حتديد مفهوم ال�شباب 

 ثانيا: حتديد موا�شفات ال�شباب: احلاجيات وان�شغالت ال�شباب
 ثالثا: حتديد �شامل واأو�شع لالأهداف الإ�شرتاتيجية

 رابعا: حتديد ال�شرتاتيجيات ودعامات تطوير ال�شيا�شة الوطنية لل�شباب
خام�شا: حتديد الأولويات 

�شاد�شا: التقائية ال�شيا�شة الوطنية لل�شباب يف ال�شيا�شات العمومية الأخرى 
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مراحل اإعداد ال�شيا�شة الوطنية لل�شباب : مميزات

مميزاتها املراحل

ت�شعى هذه املرحلة اإىل حتديد امل�شتهدفني الرئي�شيني من جمموع 
املنهجية  بال�شعوبة  املرحلة  هذه  وتتميز  ال�شيا�شية،  التدخالت 
يف ال�شعي نحو بناء توافق وطني حول مفهوم ال�شباب، ينبني على 

درا�شة جمموع العوامل ال�شيا�شية والثقافية والجتماعية.

اأول: حتديد مفهوم 
ال�شباب

تعمل هذه املرحلة على حتديد احلاجيات، التمثالت، الن�شغالت، 
�شورة  دقيق  وب�شكل  حتديد  اأي  ال�شباب  وتطلعات  ال�شلوكات، 
من  العمومية،  بال�شيا�شة  املعني  ال�شباب  و�شعية   حول  مقربة 
املرتبطة  والناجعة  الأ�شا�شية  املعطيات  خمتلف  جتميع  خالل 
العرقية،  اأ�شولهم  لغاتهم،  جن�شهم،  اأعمارهم،  ال�شباب،  بعدد 
ن�شطني(،  غري  ن�شطني،  )طلبة،  اإطارهم  وكذا  واعتقاداتهم 
وكذلك املعطيات واملعلومات املرتبطة مب�شتوياتهم الدرا�شية، 

وو�شعيتهم ال�شحية والعائلية،

ثانيا: حتديد 
موا�شفات ال�شباب: 

احلاجيات وان�شغالت 
ال�شباب

والنتائج  لل�شباب  امل�شتقبلي  الت�شور  و�شع  املرحلة  هذه  تروم 
الأهداف  وتعرب  حتقيقها.  اإىل  العمومية  ال�شيا�شة  تطمح  التي 
لإعداد  املوؤطرة  والقيم  املبادئ  جمموع  عن  الإ�شرتاتيجية 
خالل  من  حتديدها  يجب  والتي  العمومية،  ال�شيا�شة  وتنفيذ 
مكوناتها.  اإحدى  ال�شبابية  املنظمات  ت�شكل  وطنية   ا�شت�شارة 
للمجتمع  ال�شباب امل�شتقبلية موؤ�رش  يعترب حت�شني و�شعية  كما 

الذي نود العي�ص يف كنفه غذا

ثالثا: حتديد �شامل 
واأو�شع لالأهداف 

الإ�شرتاتيجية

تعترب هذه املرحلة اأ�شا�شية يف م�شل�شل اإعداد ال�شيا�شية الوطنية 
دعامات  و  ال�شرتاتيجية  الختيارات  حتديد  من خالل  لل�شباب 
حتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية والنتائج املنتظرة، مما يقت�شي فتح 
ا�شت�شارة وطنية مع ال�شباب و من اأجل ال�شباب من خالل خلق 
ف�شاءات للم�شاركة وتبادل وجهات النظر بني خمتلف الأجيال.

رابعا: حتديد 
ال�شرتاتيجيات 

ودعامات تطوير 
ال�شيا�شة الوطنية 

لل�شباب
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بعد  وما   2000 اأفق  يف  لل�شباب  الوطني  العمل  برنامج  عمل 
ع�رش جمالت  على حتديد  املتحدة،  الأمم  من طرف  املعتمد 
الرتبية،   : تتمثل يف  لل�شباب  وطنية  �شيا�شة  لأي  الأولوية  ذات 
ال�شتعمال  البيئة،  ال�شحة،  واجلوع،  الفقر  حماربة  ال�شغل، 
املفرط للمخدرات، النحراف، الرتفيه، امل�شاواة بني اجلن�شني، 
كما  القرار.  واتخاذ  الجتماعية  احلياة  يف  الفعالة  امل�شاركة 
املتحدة  الأمم  عن  ال�شادر  ال�شباب  حول  العاملي  التقرير  او�شى 
�شنة 2003 اإ�شافة 5 جمالت ذات الأولوية وتتمثل يف : العوملة، 
املناعة  فقدان  وفريو�ص  ال�شيدا  والتوا�شل،  الت�شال  التكنولوجيا 
 املكت�شبة، ال�شباب والوقاية من النزاعات، العالقات بني الأجيال. 
تقاربها  اأن  ال�رشوري  من  اأولوية  ذات  املجالت  هذا  وتعترب 
خمتلف  جمهودات  تن�شيق  عرب  لل�شباب  الوطنية  ال�شيا�شة 
حتديدها  يف  ال�شباب  اإ�رشاك  مراعاة  مع  احلكومية،  الأجهزة 

ح�شب ال�شياق املحلي لكل بلد على حدة.

خام�شا: حتديد 
الأولويات

ولي�ص  م�شتقل  ب�شكل  لل�شباب  وطنية  �شيا�شة  اإعداد  اأهمية  رغم 
التقاطعات  عن   البحث  ال�رشوري  من  ي�شل  اجلانب،  اأحادي 
املمكنة لهذه ال�شيا�شة مع برامج التنمية الوطنية. لهذا الغر�ص 
اإعداد  يف  احلكومية  القطاعات  خمتلف  م�شاركة  اأ�شا�شيا  يعد 
ال�شباب ب�شكل  انتظارات  لل�شباب، واإجابة عن  الوطنية  ال�شيا�شة 

اأفقي.

�شاد�شا: التقائية 
ال�شيا�شة الوطنية 

لل�شباب يف 
ال�شيا�شات العمومية 

الأخرى
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لل�شباب    املوجهة  العمومية  ال�شيا�شات  تقييم  اأهمية   رابعا: 

تقييم ال�شيا�شات العمومية: من اأجل بناء وجهة نظر جمتمعية...

يجمع خمتلف الدار�شني واملهتمني بتقييم ال�شيا�شات العمومية على اأن التقييم يعترب 
خ�شو�شا  العمومي،  التدبري  مكونات  املجهر خمتلف  ت�شع حتت  اجتماعية،  �شريورة 
يعترب  وكما  اجتماعي.  طلب  اأو  حاجة  عن  الإجابة  لها  املخول  ال�رشعية  ال�شلطة 
عرب  وامل�شاءلة  للمحا�شبة  تر�شانة  بناء  نحو  اأ�شا�شيا  مدخال  العمومية  ال�شيا�شات  تقييم 
اإجابة  الت�شاوؤلت يف اجتاه بناء وجهة نظر جمتمعية حول مدى  طرح جمموعة من 
وا�شتجابة �شيا�شة عمومية حلاجيات املجتمع. هذه الت�شاوؤلت تعرب عن ان�شغالت ذات 
وامل�شاريع  القوانني  جمموع  قراءة  اإعادة  �شبيل  يف  منهجيا  ن�شقا  ي�شكل  معياري  بعد 

والربامج التي تعتمدها الدولة ق�شد الت�شدي للم�شكل/ احلاجة.

ولعل من الوظائف الأولية لعملية التقييم تتحدد يف حتليل الفوارق بني القواعد 
الفاعلني  طرف  من  املعتمدة  ال�شرتاتيجيات  وكذا  الر�شمية  والنوايا  الهيكلية 

واملتدخلني املوؤ�ش�شاتيني. حيث عملية التقييم ل تقف فقط عند ر�شد 

نحو  ذلك  تتجاوز  بل  معينة،  عمومية  �شيا�شة  تطبيق  تعرتي  التي  الختاللت 
جتميع املعطيات حول جناعة تلك ال�شيا�شة وحتديد ال�رشوط الكفيلة بنجاحها.

تقييم ال�شيا�شات العمومية العمل على بناء  �رشعنة جديدة وتعبئة للطاقات...
 

تتمثل اأهمية تقييم ال�شيا�شات العمومية يف قدرة الفاعلني على جتميع، ومعاجلة 
واإعادة قراءة التدابري العمومية وفق منهجيات علمية تروم بناء حجج منطقية 
حول ال�شيغ التي تعتمدها الدولة ق�شد الت�شدي للمع�شالت املجتمعية. مما ي�شتدعي 
اليوم، �رشورة ت�شجيع احلوار العمومي ملواكبة عملية تقييم ال�شيا�شات العمومية 
والـتاأثري يف القرارات حتى ت�شتجيب لنتظارات املواطنني واملواطنات، والعمل 

على تعبئة الطاقات يف اأفق  بناء �رشعنة جديدة للقرارات.
  

تقييم ال�شيا�شات العمومية من اأجل اإعادة النظر يف منط احلكامة
   

يعد �شوؤال " كيف يتم الإجابة عن الطلب الجتماعي" منطلقا اأ�شا�شيا مل�شل�شل تقييم 
الدولة ملعاجلة  تعتمدها  التي  اللثام عن امل�شالك  يزيل  �شوؤال  العمومية،  ال�شيا�شات 
الق�شايا الجتماعية ملواطنيها. حيث تهدف عملية التقييم اإىل تقدمي انطباع منهجي
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 حول فعالية جمموع التدابري التي يتخذها قطاع معني عرب ال�شتثمار اجليد للموارد 
الب�رشية، املادية واملالية من اأجل حتقيق الأهداف املرجوة.

  
تقييم ال�شيا�شات العمومية: نحو بناء اأدوار جديدة للمجتمع املدين ال�شبابي

ون�شقية  م�شتمرة  درا�شة  لل�شباب  املوجهة  العمومية  ال�شيا�شات  وتقييم  تتبع  ي�شكل 
جلميع مكونات واأوجه ال�شيا�شة العمومية، كما ي�شعى التتبع والتقييم اإىل قيا�ص مدى 
حتقيق التقدم يف اإجناز النتائج املتوقعة. اإذ من خالل التتبع والتقييم ميكن �شمان 
الو�شول اإىل الأهداف وقيا�شها ب�شكل ملمو�ص. كما ميكن التتبع والتقييم من الوقوف 
عند املنجزات وال�شعوبات ب�شكل �رشيع ي�شمح باعتماد اخلطوات املنا�شبة لإ�شالح 

وتقومي �شيا�شة عمومية من خالل:

"• اتخاذ القرارات ب�شكل يومي ودائم بخ�شو�ص ا�شتثمار املوارد وجتاوز الإكراهات. 
• حتمل امل�شوؤولية يف تدبري املال العام، وتطوير ال�رشاكات وامل�شاركة الفعالة 

 للفئة املعنية بال�شيا�شة العمومية
• ويف �شبيل �شمان م�شاركة فعالة وانخراط قوي للمنظمات املدنية ال�شبابية يف 

تتبع وتقييم ال�شيا�شات العمومية املوجهة لل�شباب، يحاول هذا الدليل 

 بناء اإطار موؤ�ش�شاتي وم�شار منهجي يت�شكل من جمموعة من املراحل: 
• �رشورة اقتناع ع�شوات و اأع�شاء املنظمة بالغايات الكربى واأهمية تتبع وتقييم 

 ال�شيا�شة العمومية.
• تكوين فريق عمل متخ�ش�ص ذو كفاءات و قدرات ق�شد العمل على تتبع وتقييم 

 ال�شيا�شات العمومية. 
"• اعتماد منهجية لتجميع املعطيات، وحتليلها 

"• اإ�شدار تقارير ون�رشها حول ال�شيا�شة العمومية. 
وينبني تتبع وتقييم ال�شيا�شات العمومية على حتديد جمموعة من املوؤ�رشات 

واأ�شئلة مفاتيح تعتمد اأ�شا�شا على ت�شجيع حقوق الإن�شان و املقاربة احلقوقية املبنية 
على تعزيز احلقوق، امل�شوؤولية امل�شرتكة، تقوية قدرات التدخل، امل�شاركة، 

عدم التمييز والهتمام بالفئات يف و�شعية اله�شا�شة.
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املحور الثاين : اأدوات تتبع وتقييم ال�شيا�شات العمومية املوجهة لل�شباب : 
 هنا والآن 

 امل�شاركة يف بلورة وتقييم ال�شيا�شة العمومية املوجهة لل�شباب: ملاذا وكيف؟  

 امل�شاركة حق ولي�ص امتياز... 

يف  موؤثرا  دورا  خاللها  من  الفرد  يلعب  التي  العملية  عام  ب�شكل  امل�شاركة  تعني 
العامة  وال�شيا�شات  الأهداف  مناق�شة  ي�شاهم يف  لأن  الفر�شة  لديه  وتكون  املجتمع، 
امل�شاركة  هذه  تتم  وقد  لإجنازها،  الو�شائل  اأف�شل  وحتديد  املجتمع  بذلك  اخلا�شة 
ال�شيا�شية  امل�شاركة  فاإن  وبالتايل  مبا�رشة.   غري  اأو  مبا�رشة  اأن�شطة  خالل  من 
املرتبط  العام  ال�شاأن  يف  اأو  ال�شيا�شي  املجال  يف  ما  بدور  الفرد  م�شاهمة  تعني 
اإطار �شيا�شي م�شتقل. ويق�شد بامل�شاركة يف  اأو يف  اأو احلكم  باملوؤ�ش�شات ال�شيا�شية 
والقيام  الراأي،  واإبداء  جمتمعهم،  �شوؤون  تدبري  يف  الأفراد  م�شاهمة  العامة  احلياة 
امل�شاركة  حق  ويندرج  ووطنيا.  حمليا  املنفعة  حتقيق  اإىل  تهدف  مببادرات 
يتجاوز كونها جمرد حق،  امل�شاركة  مفهوم  اأن  ال�شيا�شية، غري  احلريات  �شمن 
مما  والعزوف،  والياأ�ص  الكرثات  عدم  ثقافة  من  النقي�ص  على  تقع  ثقافة  هي  اإذ 
الدميقراطية.  التن�شئة  طريق  عن  تر�شيخها  اإىل  جمتمع  كل  حاجة   يعني 

ويبدو مفهوم امل�شاركة معقد وكثريا ما ي�شاء فهمه، فهو يحتاج ملزيد من التو�شيح؛ 
اإن امل�شاركة تعني يف جمال ال�شباب جمموع العمليات والإجراءات التي نهدف من 

خاللها التمكني والقدرة على اتخاذ القرارات، كما تعني اأي�شا تنظيم جهود الن�شاء 
والرجال وال�شكان عموما لزيادة قدراتهم على التحكم يف املوارد والتنظيمات، والهدف 
امل�شتهدفة. للجماعات  الفعالة  امل�شاركة  هو  التنمية  م�شاريع  من  لكثري   املعلن 

 : لل�شباب  املوجهة  العمومية  ال�شيا�شة  وتقييم  بلورة  يف  امل�شاركة   اأ�شاليب 

ميكن حتديد الأ�شاليب الكفيلة ب�شمان م�شاركة ال�شباب يف اإعداد وتقييم ال�شيا�شات 
العمومية، انطالقا من اعتبار امل�شاركة ال�شيا�شية مدخال اأ�شا�شيا، ليقف فقط عند 

النتخابات، رغم اأن النتخابات  تعترب الآلية الكفيلة بالتعبري عن امل�شاركة
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 الدميقراطية. لذلك فاإن امل�شاركة مبداأ عام ل يرتبط مبنا�شبة معينة، وهي جمهود 
بيداغوجي وممار�شة مواطنة بامتياز تعرب عن اقتناع الفرد مببادئ كونية تتاأ�ش�ص 
بغ�ص  الغري،  مع  والتفاعل  الآخر  الراأي  وتقبل  الختالف  باحلق يف  الإميان  على 

النظر عن مرجعيته اأو اقتناعاته الفكرية اأو ال�شيا�شية.

وحتد م�شتويات للم�شاركة من الأدنى اإىل الأعلى وهي:

1/ امل�شتوى الأول وهو امل�شتوى املتدين للم�شاركة )املتلقي( : الذي يتلخ�ص يف 
احل�شول على املنافع، وهي امل�شاركة ال�شلبية التي ت�شتمر طاملا ا�شتمرت ال�شيا�شة 
ال�شتهالك،  ت�شاوي  اأو  امل�شاركة  تعادل  امل�شتوى  هذا  ففي  العطاء،  العمومية يف 
بعيد عن اإعمال احلق يف امل�شاركة، وهنا ت�شبح ال�شيا�شة العمومية غري قادرة على 
 حتقيق التنمية باعتبارها منح الإمكانات ق�شد حترير القدرات والطاقات الب�رشية. 

   
2/ امل�شتوى الثاين هو القيام باأعمال حمددة �شلفا من قبل اآخرين )امل�شاهمة(:  و عند 
هذا امل�شتوى ي�شتبعد اإمكانية قيام ال�شباب بتغيري م�شار الأن�شطة، لأن اتخاذ القرار يكون 
يف اأيدي الأجهزة امل�شوؤولة عن تدبري ال�شيا�شة العمومية، وغالبا ما يطلب من ال�شباب 
امل�شاهمة بالعمل كحفر الآبار، اأو بناء املدار�ص اأو دعم تعاونية، وقد يطلب منهم يف نهاية 
م�شل�شل تدبري ال�شيا�شة العمومية اأن يعربوا عن راأيهم لتقييم اآثار امل�رشوع على حياتهم، 
 دون اأن تكون لهم القدرة مطلقا على مالئمة اأن�شطة ال�شيا�شة العمومية مع احتياجاتهم.

3/ امل�شتوى الثالث هو الت�شاور حول امل�شكلة:  وي�شتخدم بنجاح يف مرحلة حتديد اأو 
ت�شميم ال�شيا�شة العمومية، حيث ي�شت�شار ال�شباب اأول حول احتياجاتهم، غري اأن هذه 

املقاربة تتم دون تو�شيح الإطار العام )ملاذا نقوم بهذا العمل؟ ما 

)هل  مثل  بالإجابة  توحي  الأ�شئلة  �شياغة  كانت  واإذا  امل�شوؤوليات؟(،  هي 
وت�شبح  مظللة  تكون  قد  ال�شتجابات  فاإن  ريا�شي؟(  ف�شاء  على  احل�شول  تريد 
بها. اللتزام  من  قدر  اأي  ال�شباب  لدى  تنمي  ل  رغبات،  عن  عبارة   النتيجة 

ي�شتطيع  عندما  وتتوفر  التعبئة،  م�شتوى  على  امل�شاركة  هو  الرابع  امل�شتوى   /4
بتحليلها، ويخططون حللها ويتحملون امل�شوؤولية  ال�شباب على م�شاكلهم ويقومون 
نحوها، ويقومون بتخ�شي�ص املوارد من البدائل املختلفة، ويحددون كيفية التعامل 
مع امل�شاكل التي تطراأ، ويوزعون الفوائد بينهم. اأي بعبارة اأخرى عندما تكون لدى 
ال�شباب القدرة على امل�شوؤولية يف تخطيط وتنفيذ وتقييم ال�شيا�شة العمومية، ولديهم 

القدرة على تنظيم اأنف�شهم لإر�شاء احتياجاتهم.
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 امل�شاركة يف بلورة وتقييم ال�شيا�شة العمومية املوجهة لل�شباب: اأية الأدوات املنهجية؟  

عام،  ب�شكل  العمومية  ال�شيا�شات  تقييم  ت�شاعد على  التي  املنهجية  الأدوات  تتعدد 
املنهجية  املقاربات  تختلف  كما  خا�ص.  ب�شكل  لل�شباب  املوجهة  ال�شيا�شات  اأو 
و  العامالت  تقريب  املحور  هذا  ويحاول   . والتيارات  املدار�ص  وتعدد  باختالف 
العاملني يف جمال الدفاع عن ق�شايا ال�شباب من الأدوات املنهجية املعتمدة لتتبع 
وتقييم ال�شيا�شات العمومية املوجهة لل�شباب، كمدخل اأ�شا�شي لتنمية وعي مكونات 
احلقل ال�شبابي من اأجل تطوير فر�ص البحث عن املنهجيات التي ميكنها اأن ت�شاير 
التطورات املتعددة التي يعرفها ال�شياق املحلي والوطني. وقد اعتمدنا خالل هذا 

. SEPO الدليل على منهجية واأداة حتليل

الإخفاقات   ،  SUCCES النجاحات  اأو  )الجنازات   :  SEPO التقييم  اأداة 
)les Obstacles العراقيل    les potentialités الفر�ص   ،ECHECS"
ونقط  القوة  نقط  على حتليل  بالعتماد   ،1970 منذ  الأداة  هذه  اعتماد  مت  وقد 
ال�شعف لنمط الإنتاج من طرف العمال بالدول ال�شناعية، وت�شمح هذه الأداة بدرا�شة 
وحتليل ثنائي الأبعاد وي�شكل من حماولة بناء روؤية ومقاربة تقييمية ذات اأثر رجعي 
ت�شعى اإىل تقييم اأفقي يالم�ص املا�شي وامل�شتقبل املرجو من ال�شيا�شة العمومية 
 )الجنازات والإخفاقات(، والبعد الثاين يتمثل يف الأثر املحتمل لل�شيا�شة العمومية

ويو�شح الر�شم اأ�شفله مكونات الأداة SEPO ح�شب الر�شم التايل:

                       روؤية ذات اآثر رجعي             روؤية الأثر املحتمل

                                املا�شي                          امل�شتقبل

الجنازات/ النجاحات       المكانات

الإخفاقات                   العراقيل                               ال�شلبي

$

$

$$
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SEPO طريقة ا�شتعمال اأداة التقييم

وتعتمد عملية التقييم باعتماد اأداة التحليل SEP  على �رشورة بناء موؤ�رشات من طرف 
التي نود  ال�شيا�شة العمومية  ا�شتثمار جتاربه يف عالقة مع  فريق عمل متعدد، وقادر على 

تقييمها، وينبني تقييم ال�شيا�شات العمومية بوا�شطة اأداة SEPO على القيم التالية: 
• قدرة فريق التقييم على جتميع املعطيات الناجعة حول ال�شيا�شة العمومية التي نود تقييمها 

ح�شب ال�شياق. 
• القدرة على جعل الفاعلني املعنيني بال�شيا�شة العمومية قادرين على اإعادة قراءة اجنازاتهم 

واإخفاقاتهم. 
• القدرة على تقييم جناعة ومردودية ال�شتثمارات واملجهودات. 

املراحل املنهجية:
من مميزات منهجية SEPO اأنها تعتمد على التحليل اجلماعي، �شواء عرب ال�شتغال على 

التحليل الفردي اأو يف جمموعات �شغرية، وبعد ذلك اقت�شام النتائج يف جل�شة عامة. 

حتليل النجاحات والإخفاقات  مرحلة 1 : حتديد روؤية ذات اأثر رجعي – 
يحدد النجاحات والخفاقات ح�شب التجارب الذاتية للفاعلني والفاعالت يف م�شار حياة 

�شيا�شة عمومية معينة.
النجاحات: وت�شكل جمموع ما مت اجناوزه )كما وكيفا(، الأهداف التي مت حتقيقها، نقط 

القوة، الأن�شطة الناجحة.
الإخفاقات : وت�شكل جمموع نقط ال�شعف، العوائق، النحرافات...
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مرحلة 2 : الروؤية التطلعية - حتليل الأثر املحتمل لل�شيا�شة العمومية من خالل حتليل 

المكانات و العراقيل 
يف  والفاعالت  للفاعلني  الذاتية  التجارب  على  بناء  والعراقيل  المكانات  كذلك  حتدد 

م�شل�شل ال�شيا�شة العمومية
الأفكار،  جناحات،  اإىل  حتويلها  التي  الخفاقات  املكت�شبات،  جمموع  وت�شمل  الإمكانات 

الأحداث والقدرات التي مل يتم ا�شتثمارها. 
العراقيل: ونق�شد بها املقاومات، املعار�شات، ال�رشوط املوؤطرة وغري م�شجعة، احلدود، 

والنحرافات...
مرحلة 3 : حتليل التقاطعات املمكنة 

مبا�رشة بعد ر�شم جدول يحدد خمتلف مكونات الأداة، يرجى الحتفاظ بالأفكار التي نراها 
اإعادة �شياغتها من  اأو  خمتلفة ق�شد حتليلها والتخلي عن التي تتكرر بني اأع�شاء الفريق 
جديد حتى تعرب عن املبتغى منها ب�شكل وا�شح، بعد ذلك �رشورة توفر توافق بني خمتلف 
الفريق حول  انطباع  للتعبري عن  ا�شا�شية  التي نراها  الأفكار  التقييم حول  مكونات فريق 
�شيا�شة عمومية معينة. بعد ذلك ينتقل فريق التقييم اإىل التفكري اجلماعي من اأجل حتديد 
امكانات احللول القادرة على التحقق، والتي ميكن ترجمتها اإىل اإ�شرتاتيجيات واأهداف ونتائج 

ق�شد تقومي تنفيذ �شيا�شة عمومية معينة.

• امل�شاركة يف بلورة وتقييم ال�شيا�شة العمومية املوجهة لل�شباب: اأية الأدوات التاأثري ؟ 
 

يلعب املواطنون واملواطنات وموؤ�ش�شات املجتمع املدين خ�شو�شا ال�شبابية دورًا فاعاًل يف 
التاأثري على الت�رشيعات وال�شيا�شات العامة واتخاذ القرار، ويف تعزيز ال�شوت الذي يعك�ص 
هموم واحتياجات ال�شباب خا�شة وتعتمد هذه املوؤ�ش�شات يف ذلك على ال�شغط والرتافع 
التغيري  نحو  والتوجيه  بال�شيا�شات  للتاأثري  وكمداخل  للم�شاركة  كمكونات  والت�شبيك 

الجتماعي.

ويحاول هذا املحور امل�شاهمة يف متكني املنظمات العاملة مع ال�شباب من الو�شول اإىل فهم 
اأف�شل لأدوات ال�شغط واملنا�رشة والت�شبيك، وحت�شني قدراتها يف جمال التخطيط حلمالت 

التاأثري يف ال�شيا�شات العمومية.

Lobbying  ال�شغط

وذوي  املوؤثرين  الأ�شخا�ص  لإقناع  النا�ص  من  يبذلها جمموعة  التي  جهود  عن  عبارة  هو 
النفوذ من م�شوؤولني و�شناع القرار، وقادة جمتمعيني وغريهم لتبني ق�شية ما، وحثهم على 
م�شاندتها من خالل تبنيها، والدفاع عنها يف القنوات والهيئات الر�شمية التي يوؤثرون فيها.
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ويعتمد ال�شغط على جمموعة من العمليات، تتكون على ال�شكل التايل : التوا�شل واحلوار، 
التوعية والتعبئة، القناع والتاأثري. 

ويعترب ال�شغط جمموعة من الأن�شطة التي تهدف اإىل تعزيز امل�شاركة املجتمعية، والإ�شهام 
يف عملية التغيري الجتماعي، وتو�شيع دائرة الأ�شخا�ص املهتمني بق�شية ما، وح�شد اجلماهري 
عن طريق التوعية والإقناع والتاأثري. وتتطلب حمالت التعبئة جهدًا جماعيًا، وهي ت�شبح 
�رشورية عندما تتطور ق�شية ما من كونها ق�شية فردية اإىل ق�شية جمتمعية وا�شعة مت�ص 
حياة قطاع وا�شع من املواطنني، مما يتطلب جمتمعًا وا�شعًا للتاأثري على الأ�شخا�ص ذوي 

النفوذ لتبني الق�شية واإحداث التغيري املن�شود.
وعند التخطيط لأي حملة تعبئة وتاأثري يجب طرح الأ�شئلة الآتية والبحث عن اإجاباتها:

 ما الهدف الذي ن�شعى اإىل حتقيقه؟

ما الأ�شباب والدوافع التي تدفعنا لتنظيم هذه احلملة؟

 من هي الفئة امل�شتهدفة؟

 ما الوقت املنا�شب للحملة؟

 اأين �شيتم طرح الق�شية، ويف اأي م�شتوى؟

كيف �شيتم تنفيذ احلملة وباأية و�شائل واأدوات؟
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�رشوط اإجناح حملة ال�شغط :
حتديد الق�شية املطروحة بو�شوح والتاأكد من كونها 

ق�شية جمتمعية عادلة.

تبني روؤية وا�شحة للتغري الجتماعي املن�شود فيما 
يتعلق بالق�شية املطروحة.

الإعداد والتخطيط اجليد

حتديد الفئة امل�شتهدفة وحتليلها.

التوقيت  وكذلك  ال�شغط،  واأدوات  اآليات  اختيار 
املالئم للحملة.

الق�شية  مع  امل�شاندة  واملوؤ�ش�شات  الأفراد  حتديد 
وتنظيم م�شاركة وا�شعة لهم.

حتليل العمليات ال�شيا�شية والظروف البيئة املحيطة، 
ودرا�شة احتمالت وفر�ص تاأثريها على اتخاذ القرار

ذات  والتنموية  ال�شيا�شية  العمليات  وحتليل  مراقبة 
العالقة بالق�شية وتعبئة الإعالم



32

دليل تتبع وتقييم ال�شيا�شات العمومية املوجهة لل�شباب

الرتافع اأو املرافعة 

جمموعة  التزام  تعك�ص   التي  الأن�شطة  من  جمموعة  باعتباره  الرتافع  تعريف  ميكن 
الجتماعي  للتغيري  �شريورة  اإطالق  اأجل  من  املدين  املجتمع   داخل  الفاعلني  من 
الأ�شخا�ص  ال�شباب،  الرجال،  اأو  الن�شاء  من  اجتماعية  فئة  اأو�شاع  لتح�شني  الهادف 
القرار  اتخاذ  مراكز  بني  ما  القوة  عالقات  تغيري  اإىل  وي�شعى  اإعاقة.  و�شعية  يف 
القرار. اتخاذ  عملية  يف  التاأثري  خالل  من  وذلك  القرارات  بهذه  املتاأثرين   واملواطنني 

على  التاأثري  اإىل  الهادفة  املنظمة  والأعمال  اجلهود  جمموعة  هو  الرتافع  يعرف  كما 
املواقف  تغيري  اأجل  من  والت�رشيعات  العامة  ال�شيا�شات  ووا�شعي  القرار  �شانعي 
واملوؤ�ش�شات. واملجموعات  الأفراد  على  توؤثر  التي  والقرارات  العامة   وال�شيا�شات 

ركائز الرتافع : 

"• اللتزام بق�شية و الدفاع و الت�شحية يف �شبيل اإجناحها 
"• التعبري عن م�شالح جمموعة و لي�ص عن م�شالح �شخ�شية 

• اإحداث التغيري اأو التعديل اأو العمل على التفعيل

العنا�رش الأ�شا�شية لإجناح الرتافع :

1 - ح�شد الدعم الالزم ل�شالح الق�شية     2 - جلب الأخرين والتاأثريعليهم/عليهن     
                                                      من اجل ك�شب تاأييدهم

                                                         لكي نوؤثر

  
    يجب اأن نعرف      يجب اأن ن�شكل قوة �شاغطة    يجب اأن نتوا�شل     

اإ�شرتاتيجية املعرفة      اإ�شرتاتيجية التحالفات            اإ�شرتاتيجية      
                             الداخلية واخلارجية                التوا�شل

3 - معرفة دقيقة للمو�شوع
)قانون، �شيا�شة،برنامج.....(

املطروح للرتافع 

$

$$

$

$

$

$

$
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مراحل اإعداد اإ�شرتاتيجية للرتافع :
  

اأول: حتديد مو�شوع املرافعة والهدف والنتائج املنتظرة؛
  

• املو�شوع : م�شكل ي�شتدعي عمال �شيا�شيا
• الغاية : النتائج املنتظرة من حملة املرافعة على املدى املتو�شط )من 3 اإىل 5 

 �شنوات( 
• الهدف : النتائج املنتظرة على املدى الق�شري والتي ت�شمح بتحقيق الغاية 

ثانيا: جمع وحتليل املعلومات 

"• ت�شمح املعرفة اجليدة مبحيط حملة املرافعة ب : 
"• اإجراء تقييم مالئم ودقيق للت�رشيعات وال�شيا�شات املوجودة؛ 

"• معرفة م�شل�شل اتخاذ القرار؛ 
"• التعرف على ال�شياق الذي حتدث فيه هذه العملية؛ 

• تهيئ حجج تدعم املرافعة )الطالع على مداخل الق�شية وخمارجها، ومراجعة 
 الوحدة...(؛ 

• ويف نهاية الأمر اإ�شفاء املزيد من امل�شداقية والفعالية )العمل على م�شتوى ال�شياق 
 اخلارجي( على حملتك.  

ثالثا: حتديد امل�شتهدفني من الرتافع

 هناك نوعان من امل�شتهدفني باملرافعة: 
• امل�شتهدفون املبا�رشون: وهم اأ�شحاب القرار ذوي ال�شلطة الفعلية لتغيري اأو تعزيز اأو 

تعديل قانون اأو نظام اأو معاهدة اأو عرف اأو ما اإىل ذلك. فقرارهم يوؤثر مبا�رشة على هدف 
املرافعة. اإذن فاجلمهور الأ�شا�شي امل�شتهدف هو الفاعلني املبا�رشين للتغيري الذي نرمي 
اإىل اإحداثه من خالل اأعمال املرافعة ومتثلهم، ب�شكل غري ح�رشي، املوؤ�ش�شات التالية : 

 احلكومة، الربملان، ال�شلطات الدينية...  
• امل�شتهدفون غري املبا�رشون: وهم ل يقررون التغيري ولكنهم قادرون على التاأثري ب�شكل 

كبري على اأ�شحاب القرار بطريقة اأو باأخرى لكون اآراءهم توؤثر على اجلمهور الأ�شا�شي: 
با�شتطاعتهم ت�شجيع هذا التغيري اأو معار�شته؛ وميكن اأن تكون هذه املجموعة متنوعة 
نذكر منها على �شبيل املثال: امل�شت�شارون والأحزاب ال�شيا�شية وال�شخ�شيات القيادية 

 التي تتحلى بامل�شداقية واملنزلة الرفيعة وو�شائل الإعالم والنقابات واجلمهور.  
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رابعا: اإن�شاء التحالفات

لعل اأهم مرحلة يف حملة املرافعة هي تقوية اجلهود ودعمها يف ما بني احلركات 
واملنظمات والأفراد الذين ي�شعون لتحقيق نف�ص الأهداف. فكلما �شارك النا�ص بفعالية 
يف اجلهود الإ�شرتاتيجية للمرافعة كلما كان من ال�شعب اإ�شكات الأ�شوات التي تطالب 

 بالتغيري والإ�شالح.  

 خام�شا: �شياغة احلجج والقيام بالتوا�شل 

"1.اإعداد احلجج :
"• تعليل مطالبك وتقدمي حجج لأهدافك ي�شفي على مرافعتك اإمكانيات : 
"• اإيجاد حجج لإقناع الأ�شخا�ص واملوؤ�ش�شات التي بيدها �شلطة اتخاذ القرار؛

"• اإيجاد حجج للرد على املعار�شني؛
• ت�شهيل تعبئة الدعم ال�رشوري لإجناح حملتك لدى الأ�شخا�ص \املوؤ�ش�شات التي مل تتخذ 

 قرارها بعد؛
"• حت�شي�ص العموم بق�شيتك؛

• اإ�شفاء املزيد من امل�شداقية واجلدية على مطالبك.

2.�شياغة الر�شائل )اخلطاب(: 

الر�شالة )اخلطاب( هي ن�ص خمت�رش ومقنع يتمحور حول غاية املرافعة ويت�شمن ما نريد 
حتقيقه، ملاذا وكيف. وهو يدعو اأو يحث دون لب�ص، اأ�شحاب القرار للتحرك وكذا الأ�شخا�ص 
 القادرين على التاأثري ب�شكل كبري على ال�شلوكيات واملواقف اأو التوعية ب�شاأن م�شكل ما. 

3.من اأجل توا�شل ناجح هناك عدد من التقنيات نذكر منها على �شبيل املثال:
"• التظاهرات العمومية

"• العناوين الكبرية الالفتة وال�شعارات احلية
"• املل�شقات والإعالنات التثقيفية 

"• املقالت املخت�رشة من اأجل اأ�شحاب القرار
"• الإعالن عن خطوات العمل امل�شتعجلة واملتعلقة باحلمالت

"• املقابالت مع و�شائل الإعالم 

4.اإجراءات لك�شب تاأييد ودعم و�شائل الإعالم
الثالث  ال�شلطات  جانب  اإىل  رابعة  �شلطة  الدميقراطية  املجتمعات  يف  الإعالم  يعترب 
يف  املطروحة  للق�شية  الإعالم  تاأييد  ك�شب  وي�شاعد  والق�شائية،  والتنفيذية  الت�رشيعية 
اإحداث التغيري املن�شود على �شعيد التوعية بالق�شية. لذلك، ينبغي حتريك الإعالم وجتنيده 
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ل�شالح دعم الق�شية، من خالل الإجراءات الآتية:
"• دعوة ال�شحفيني والإعالميني للفعاليات املختلفة للحملة.

"• تزويد و�شائل الإعالم با�شتمرار مبعلومات تتعلق بالق�شية ومبا ي�شتجد.
"• ت�شكيل جلنة اإعالمية ملتابعة ال�شوؤون الإعالمية.

• ترتيب لقاءات �شخ�شية مع ال�شحفيني املعنيني بالق�شية وت�شجيعهم على التحرك لدعم 
 الق�شية.

• ابتكار اأ�شكال اإعالمية خمتلفة عرب و�شائل الإعالم املكتوبة واملقروءة وامل�شموعة واملرئية 
لإي�شال الق�شية، مثل: كتابة املقالت، ا�شتخدام ال�شور الكاريكاتريية، والوم�شات الإذاعية، 

 وامل�رشحية والتمثيلية.

5. القيام بالتتبع والتقييم

ل�شري  م�شتمرة  اأو  دورية  اأو  منتظمة  ب�شفة  وحتليل  مراقبة  هو  التتبع   •
ت�شمح  والأن�شطة  املوارد  اأن  ل�شمان  العمل  خطة  يف  املقررة  الأن�شطة 
املراقبة. كذلك  ت�شمى  وهي  وت�شحيحها،  املنتظرة  النتائج  على   باحل�شول 

بغر�ص  فعال  حتقيقه  مت  وما  التوقعات  بني  املقارنة  هو  التقييم   •
املقررة.  الأهداف  بتحقيق  املحددة  الأن�شطة  �شمحت  اإذا  ما   معرفة 

بناء ال�شبكات اأو الت�شبيك :
  

لكونه مظلة جماعية  الت�شبيك  ال�شغط والرتافع بنجاح ل بد من تفعيل  تتم عمليتا  لكي 
تت�شكل من منظمات م�شتقلة تعمل على منا�رشة ق�شايا  جمتمعية حمددة. وتعود اأهمية 
 الت�شبيك اإىل الرغبة يف التعاون وتوجيه الهتمامات امل�شرتكة حلل م�شكالت جمتمعية. 

وبالتايل فالت�شبيك هو حتالف بني جمموعة من املنظمات 
العمومية، وهو و�شيلة  ال�شيا�شات  التاأثري يف  لقيادة حملة 
منظمة  اإمكانية  و  قدرات  تتجاوز  �شاغطة  قوة  لت�شكيل 
اإطار  يف  اجلمعيات  من  جمموعة  جتميع  بغية  واحدة 
حتالف مركزي يتكون من اأفراد اأو منظمات م�شتعدون 
حول  والرتافع  ال�شغط  اأجل  من  بينهم  اجلهود  لتن�شيق 

ق�شية و و�شعها على اأجندة �شانعي القرار.    

اآليات اأخرى للتاأثري والإقناع

هناك جمموعة من الآليات التي ت�شتطيع املوؤ�ش�شات ومنظمات املجتمع املدين ا�شتخدامها 
للتاأثري يف اأ�شحاب القرار ووا�شعي ال�شيا�شات والقوانني واإقناعهم، منها:



36

دليل تتبع وتقييم ال�شيا�شات العمومية املوجهة لل�شباب

"• كتابة الر�شائل والعرائ�ص واملذكرات واملداخالت الداعمة للق�شية.
"• اإجراء الت�شالت الهاتفية واللكرتونية، وكذلك اللقاءات والزيارات امليدانية.
"• تنظيم الجتماعات واملحا�رشات، واملظاهرات وامل�شريات والحتجاجات.
"• عقد ور�شات العمل وحلقات النقا�ص، وتنظيم املهرجانات واحلفالت العامة.

• تدعيم الق�شية بالبيانات، واإ�شنادها باملعلومات والوثائق الكافية.

لئحة املراجع وامل�شادر :
 

امل�شادر واملراجع باللغة العربية. 
• منظمة الأمم املتحدة 2003 . التقرير العاملي حول ال�شباب ال�شادر عن الأمم املتحدة 

�شنة 2003. 
• موؤ�ش�شة هيرن�ص بل الأملانية )2009( : دليل منظمات املجتمع املدين حول التقييم 
واملتابعة. م�رشوع احلياة ممكنة دون عنف ومتييز! احلملة الإقليمية ملناه�شة العنف 

�شد الن�شاء - �شبكة �شلمى.
• �شندوق الأمم املتحدة للبيئة )2009( : اإعداد �شيا�شة متكاملة للتنمية امل�شتدامة، دليل 

مرجعي. 
• املبادرة الفل�شطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية – مفتاح – من�شورات مفتاح  

-2011 حقوق املواطنني – دليل ار�شادي -  
ال�شكانية/القطاع الجتماعي : ق�شايا  ال�شيا�شات  اإدراة  • جامعة الدول العربية 2005 – 

تقرير ال�شنوي 2005 ال�شباب العربي – 
• تقرير اخلم�شينية للتنمية الب�رشية باملغرب : 50 �شنة من التنمية الب�رشية باملغرب 

واآفاق 2025.  
تقرير حول تقييم ال�شيا�شات • الو�شيط من اأجل الدميقراطية وحقوق الن�شان)2010( – 

 العمومية ذات ال�شلة بال�شباب -  

امل�شادر واملراجع باللغة الفرن�شية: 

• ONU 1995 : Programme d’action mondial pour la jeunesse à 
l’horizon 2000 et au-delà, note du secrétaire général. 

• Office fédéral Suisse de la santé publique (1997) : Guide pour 
la planification de l’évaluation de projets ou programmes de 
santé

•    L’Institut de l’Entreprise (2003) : L’évaluation des politiques
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    publiques : les notes du Benchmarking internationales par
    (2003) par Sylvie TROSA. 
•  UNESCO, la section pour la jeunesse du bureau de la
    planification stratégique (2004) : la contribution de
     l’UNESCO –Promotion de l’autonomie de la jeunesse à travers
    les politiques nationales- France. 
•  Jody Zall Kusek Ray C. Rist (2006): Vers une culture du
    résultat. Dix étapes pour mettre en place un système de suivi et
    d’évaluation axé sur les résultats : un guide pour les praticiens 
    du développement. La Banque Mondiale Washington, D.C.
    Editions Nouveaux horizons et Saint-Martin.

•  ACDEV 2007 : Guide pratique de mobilisation sociale, de
    plaidoyer et de mobilisation politique en promotion de la 
    sante. Dakar, juin 2007.  

• Ministère des Affaires étrangères Direction générale de la 
    coopération internationale et du développement, Service 
    de la stratégie, des moyens et de l’évaluation, Bureau de 
    l’évaluation, Nouvelle édition complétée et révisée - Juin 
    2005 – Guide de l’évaluation. 

•    OCDE (2010): Glossaire des principaux termes relatifs à  
      l’évaluation et la gestion axée sur les résultats.

امل�شادر باللغة الجنليزية: 
•   UNESCO (1995) : Education policy-planning process: an 

applied framework.
•    Barbara Kahan, Kael Consulting (2008): Excerpts from 
     Review of Evaluation Frameworks, prepared for
      the Saskatchewan Ministry of Education.



38

دليل تتبع وتقييم ال�شيا�شات العمومية املوجهة لل�شباب

•  Australian Capital Territory, Canberra (2010) : ACT 
Government Evaluation Policy and Guidelines.

•    Kevin B. Smith, Christopher W. Larimer (2009): The 
     Public Policy Theory Primer. Westview Press, Philadelphia 
     (USA).
•    Jody Zall Kusek Ray C. Rist (2004): Ten Steps to a 
     Results-Based Monitoring and Evaluation System. The 
     WORLD BANK Washington, D.C.
•    Joseph S. Wholey ,Harry P. Hatry ,Kathryn E.  
     Newcomer editors (2010): Handbook of Practical 
     Program Evaluation. John Wiley & Sons, Inc. Third
      edition.
•    Peter M. Kettner, Robert M. Moroney, Lawrence
      L.    Martin (2010): Designing And Managing Programs-
      An Effectiveness-Based Approach. Sage Publications, Inc. 
      Third Edition. 
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