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طبقا للمادة ال�ساد�سة من القانون المتعلق بتنظيمه وت�سييره ،قرر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بتاريخ
 31مار�س � ،2011إبداء ر�أي في �إطار �إحالة ذاتية حول «�إدماج ال�شباب عن طريق الثقافة» ،ق�صد تحديد
توجهات كبرى ل�سيا�سة عمومية جديدة في مجالي الثقافة وال�شباب تكون �أر�ضية لإبرام تعاقد وطني مو�سع
حول ق�ضايا الثقافة وال�شباب.
وقد �أ�شرفت «اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة» التي تم ت�أ�سي�سها
بتاريخ  9يونيو  ،2011على �إنجاز تقرير حول «�إدماج ال�شباب عن طريق الثقافة».
وقد �صادقت الجمعية العامة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي خالل دورتها الثانية ع�شرة العادية التي
انعقدت بتاريخ  23فبراير  2012بالإجماع على هذا التقرير الذي انبثق عنه هذا الر�أي.

ر�أي المجل�س االقت�صادي و االجتماعي

بيان الأ�سباب
 .1اقتناعا من المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ب�أن «�إدماج ال�شباب عن طريق الثقافة» ي�شكل تحديا حقيقيا ،ويندرج في
�سياق عملية انتقال ديمقراطي ،يت�ساوق مع حراك �شبابي غير م�سبوق في بلدنا وفي بلدان المنطقة عموما؛
 .2و�إيمانا من �أع�ضائه بكون ال�شباب يعبرون عن فر�ص يتعين ا�ستثمارها ،مما يتطلب و�ضع �سيا�سات عمومية كفيلة بتحويل
االهتمام بال�شباب من �إطار �إعالن النوايا �إلى اقتراح �أ�س�س مبتكرة تنتج عوامل �إدماجهم في الحياة العامة والمجتمع؛
 .3ووعيا من المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بالأهمية الخا�صة لإدماج ال�شباب عن طريق الثقافة ،وبالتغيرات التي حدثت
على الأطر التي تنتج الثقافة في المغرب ،ووعيا منه بالت�أثيرات الكبرى التي تمار�سها �آليات التو�سط الحديثة على الأطفال
وال�شباب ،والتي تفوق ت�أثير كل من العائلة والمدر�سة؛
 .4ولأن ت�شخي�ص واقع حال ال�شباب والثقافة �أبان عن عجز في العمل الثقافي ،وخ�صا�ص في بنيات ا�ستقبال ال�شباب ،وتوزيع
غير عادل للمن�ش�آت والتجهيزات ،على توا�ضعها ،بين الفئات والجهات والمدن والقرى ،وانطالقا من �أن العر�ض الثقافي
العمومي �أ�صبح غير مالئم بالنظر النتظارات وتطلعات ال�شباب؛
 .5وبناء على معاينة تنامي وتنوع �أ�شكال الإبداع واالبتكار التي �أبان عنها ال�شباب على مختلف الأ�صعدة؛
 .6واعتبارا ل�صالحيات المجل�س االقت�صادي واالجتماعي و �أخدا بعين االعتبار لمختلف �آرائه ،و ال �سيما الميثاق االجتماعي
الجديد ،ارت�أى المجل�س ،في �إطار �إحالة ذاتية ،القيام بت�شخي�ص واقع حال الثقافة وال�شباب ،وتجميع المعطيات عن
ال�سيا�سات العمومية والعوائق التي تحول دون توفير �شروط �إدماجية لل�شباب عن طريق الثقافة ،واقتراح ما يراه منا�سبا من
رافعات التغيير.

مو�ضوع الر�أي
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في �ضوء المعاينات ،وجل�سات الإن�صات ،والخبرات التي ا�ستفاد منها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،و بناءا على
الحوار الداخلي بين �أع�ضائه وفئاته ،يرى المجل�س:
• �أن �إدماج ال�شباب عن طريق الثقافة يتطلب تجاوز �أ�شكال الغمو�ض التي تلف الت�صورات ال�سائدة حول الثقافة ،والتي
تعتبرها ترفا فكريا� ،أو مح�صورة في التراث� ،أو مرهونة بالهاج�س الهوياتي ،كما يتطلب هذا الإدماج االنخراط الجماعي
في بناء ت�صور ثقافي �إدماجي �شمولي ،يمنح لل�شباب مكانة مركزية في برامجه و�أن�شطته ،ويو�صي المجل�س بت�سريع
وتيرة تفعيل المجل�س اال�ست�شاري لل�شباب والعمل الجمعوي ،و يهيب بالجامعات ومراكز الدرا�سات والأبحاث ،وكافة
الجهات المعنية بتعميق البحث في هذه الموا�ضيع .كما يو�صي بمزيد من التوا�صل المجتمعي حول هذه الق�ضايا؛
• �أن �ضعف اال�ستثمار العمومي في مجاالت الثقافة يمثل �أكبر دليل على غلبة التمثالت ال�سلبية �أو ال�ضيقة لها ،في
الوقت الذي يفتر�ض الإقرار بالتنوع الثقافي وعيا جديدا ب�أهمية الم�س�ألة الثقافية في ال�سيا�سات العمومية ،وب�أدوارها في
�إدماج ال�شباب في الحياة العامة ،كما في التما�سك الوطني؛
• �أن المجتمع المغربي يعرف تباينا كبيرا بين تحديث بنياته التحتية والم�ؤ�س�ساتية ،وبين الخ�صا�ص الظاهر في الثقافة،
في الوقت الذي كان من المفتر�ض �أن تواكب مجهودات التحديث المادية نه�ضة ثقافية ع�صرية تبد�أ بالتربية والأ�سرة،
لتمتد �إلى المجال العام في �شكل �سلوكات مدنية ،و�أخالقيات عامة ،تحفز على المبادرة واالعتراف والت�سامح؛
• �أن بالدنا في حاجة �إلى �إعادة بناء ت�صورها للم�س�ألة ال�شبابية ،في �ضوء التحوالت التي ي�شهدها المجتمع  ،كما هي في
حاجة �إلى �إعادة االعتبار للثقافة وجعلها من الأبعاد المركزية في كل ال�سيا�سات العمومية؛
ولهذه الغاية ف�إنه يتعين توفير �شروط رافعات م�ؤ�س�سية ،ومادية ،و�سيا�سية ،وثقافية ،وتكنولوجية ،وتكوينية ،وتح�سي�سية،
لتغيير الو�ضع الذي ينتج من الإق�صاء واال�ستبعاد �أكثر مما يولده من عوامل الإدماج.

�إدماج ال�شباب عن طريـق الثقافـة

اختيارات �إدماجية لل�شباب عن طريق الثقافة
 .8يو�صي المجل�س ب�إعادة بناء وعي جديد بالثقافة وال�شباب ،بوا�سطة بلورة م�شروع وطني ينطلق من قناعة جماعية ب�أن الثقافة
م�س�ألة ا�ستراتيجية ،ورافعة �أ�سا�سية من رافعات التنمية ال�شاملة للبالد ،ومدخال �ضروريا لتح�صين الهوية الوطنية في تنوعها؛
 .9القطع مع الت�صور التقليدي لل�شباب ،وبناء ت�صور (براديغم) جديد للم�س�ألة ال�شبابية مع ال�شباب ،وب�إ�شراك ال�شباب ،مع
توفير كافة ال�شروط الممكنة لإدماجهم ؛
 .10يحث المجل�س على اتباع مقاربة �أفقية وتعاقدية لتدبير ال�سيا�سات العمومية المعنية بال�شباب ،اعتمادا على منهجية
ت�شاركية لتجاوز كل �أ�شكال الخلل والعجز التي �أنتجتها ال�سيا�سات القطاعية في التربية والتعليم ،والثقافة  ،والتوا�صل،
وال�شباب؛
 .11و�ضع ميثاق وطني ل�صيانة التراث الثقافي المادي والالمادي ،يحدد م�س�ؤوليات كل جهة في حمايته واالهتمام به ،ويحفز
ال�شباب على التخ�ص�ص فيه ،وتثمينه بما يخدم مختلف جهات المملكة ،ب�إن�صاف وتوازن.

مقت�ضيات م�ؤ�س�سية و�إجرائية لإدماج ال�شباب عن طريق الثقافة
 .12ولأن هناك وعيا جماعيا بكون الم�شروع الثقافي مدخال رئي�سا من المداخل الم�ؤ�س�سة للم�ستقبل ولإدماج ال�شباب ،ف�إن
المجل�س يرى ب�أنه يتعين على كل الفاعلين ال�سيا�سيين واالجتماعيين ،العمل لإدخال مقومات هذا الم�شروع في العائلة،
والم�سجد ،والمجال العام ،وو�سائل االت�صال ،ومختلف القنوات الرقمية ،و�إدراجه عبر الم�ؤ�س�سات التعليمية بمختلف
�أ�سالكها؛
 .13ووعيا بالتحديات الكبرى التي تواجهها الدولة والنخب والمجتمع بخ�صو�ص �إعادة هيكلة الدولة المغربية في اتجاه
تحقيق جهوية مو�سعة ،ف�إن المجل�س يرى ب�أن تجديد وتطوير العمل العمومي في المجال الثقافي والفني ،رهين ببناء
عالقات مبتكرة بين الثقافة وال�شباب ،والتنمية الجهوية والمحلية ،من خالل طرق ت�شاركية في التنظيم والت�أطير ،بين كافة
المتدخلين في الجهة ،ومراعاة الخ�صو�صيات الثقافية واللغوية لمختلف جهات التراب الوطني؛
 .14يو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بو�ضع قانون �إطار يلزم �أ�صحاب القرار في ال�سكن والتعمير و�إعداد التراب
الوطني ،ب�أن�سنة �أحوا�ض عي�ش ال�ساكنة ،بتخ�صي�ص مناطق خ�ضراء ،ومالعب ريا�ضية للأطفال وال�شباب ،ومن�ش�آت ثقافية،
و�إنقاذ كل �أماكن العي�ش الحاملة لذاكرة ثقافية ،و�إ�صالحها و�إدراجها �ضمن الف�ضاءات الثقافية لل�شباب؛
 .15يو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ب�أن تعكف مختلف الهيئات الدينية بالمملكة على تفعيل الدور الإيجابي
للم�سجد ،نحو م�ساجد قرب ع�ضوية ،تكون ف�ضاء للت�أطير بوا�سطة م�صوغات منهجية للتكوين على مبادئ الدين الإ�سالمي،
كما تم التدين به من قبل �أهل المغرب ،كما تكون ح�صنا للح�ؤول دون االختراقات الثقافية ذات الطبيعة الدينية التي
ت�ستهدف ال�شباب عبر مختلف القنوات والمواقع؛
 .16ونظرا للأهمية الخا�صة التي يكت�سيها مو�ضوع ال�شباب المغاربة في المهجر ،ف�إن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي،
يو�صي الم�ؤ�س�سات الوطنية المعنية بهذا المو�ضوع ،بو�ضع �سيا�سة من�سجمة ،تقترح عرو�ضا ثقافية تراعي تنوع الوقائع
االجتماعية والثقافية الخا�صة بالبيئات التي يعي�ش فيها �شباب المهجر ،كما يو�صي بتحديد توجهات ا�ستراتيجية تهتم
بجودة الم�ضامين المعرو�ضة عليهم ،حتى يتعزز التبادل بين الديناميات الثقافية الغنية ل�شباب المهجر ،والفاعلين
الثقافيين والم�ؤ�س�سيين في المغرب.
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مقت�ضيات متعلقة بالبحث والتكوين والتح�سي�س
 .17يو�صي المجل�س ب�إن�شاء مر�صد لإنجاز درا�سات ميدانية ،و�إعداد تقرير �شامل كل ثالث �سنوات ،يقدم تقييما �شامال لواقع
�إدماج ال�شباب عن طريق الثقافة ،من حيث الجهود المبذولة ،والنتائج المحققة ،والآفاق الم�ستحدثة ،مع العناية الالزمة
في هذه الدرا�سات بالمقاربة المبنية على الم�ساواة بين الجن�سين ،وبين المجالين القروي والح�ضري؛
 .18كما يو�صي المجل�س بجعل المدر�سة والتعليم رافعة حا�سمة في الإدماج الثقافي ،مما يقت�ضي ما يلي :
• جعل الف�ضاء المدر�سي منا�سبة الكت�ساب التكوينات الأ�سا�سية ،معززة بتنمية الف�ضول المعرفي لدى المتعلمين؛
• و�ضع خريطة للمكونات الثقافية واللغوية المغربية ،والعناية بال�سيا�سات الجهوية ،وجعل المدر�سة �إطارا م�ؤ�س�سيا وتربويا
لتقوية التما�سك الوطني ،عبر التن�صي�ص القانوني على الحق في الثقافة باعتبارها مدخال من مداخل الإدماج؛
• تنمية الميوالت الإبداعية للمتعلمين و هيئات التدري�س وت�شجيعها ،وتي�سير �شروط ا�ستيعاب المتعلمين النقدي
للثقافة ،وم�شاركتهم في �إنتاجها؛
• �إر�ساء وتطوير �شعب وم�سالك تكوينية وجامعية في مهن التربية الثقافية؛
• تمتين التجارب الجامعية الناجحة في مجاالت الأن�شطة الثقافية والفنية والريا�ضية؛
• تي�سير نظام التقريب والتكامل بين الم�ؤ�س�سة التعليمية ،والتجهيزات الثقافية والفنية الموجودة في محيطها ،من خالل
اتفاقيات تبادل مع هذه الف�ضاءات ،وو�ضع برامج م�شتركة؛
• تعميم الف�ضاءات الثقافية وت�أهيلها داخل جميع الم�ؤ�س�سات التعليمية والجامعية ،وت�سهيل ولوج ال�شباب العرو�ض
الثقافية والممار�سات الفنية.
 .19ويرى المجل�س �أن �إر�ساء وت�شجيع قاعدة االعتراف في واقعنا الثقافي والعالئقي �ضروريان من خالل �إ�شاعة الوعي
ب�أهميتها ،وا�ستحداث ما ينبغي من مقت�ضيات و�إجراءات تي�سر ذلك ،والعمل مع الجهات المخت�صة ،لبلورة ن�سق يبرز
الكفاءات ال�شابة ،في مختلف المجاالت ( ،)star systemلتثمين جهود ال�شباب ،وتحفيزهم على المبادرة واالجتهاد
والإبداع؛
 .20ت�شجيع دينامية التثقيف بالنظير بين ال�شباب ( )éducation par les pairsعبر مختلف الإطارات ،جمعوية� ،سيا�سية،
اقت�صادية ،اجتماعية ،وثقافية ،و�إن�شاء ف�ضاءات للنقا�ش الحر والتوا�صل بين ال�شباب ،وبينهم وبين مختلف الأجيال،
وتوفير �شروط �أخد الكلمة ،والتبادل حول الق�ضايا الوطنية والجهوية والمحلية ،بالطرق الرقمية وباقي الو�سائل المعتادة؛
 .21وي�ؤكد المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،على الحاجة �إلى بلورة ا�ستراتيجية وطنية ،تفتح م�سالك وظيفية بين الممار�سة
الثقافية والت�شغيل ،من خالل تطوير عرو�ض جديدة ومغرية لل�شباب في التكوين المهني ،من خالل فتح م�سالك متخ�ص�صة،
ت�ستجيب لمقت�ضى تكوين الأطر والموارد الب�شرية القادرة على اال�ضطالع بتنزيل كل التو�صيات �سالفة الذكر.

�إعادة بناء الإطار الم�ؤ�س�سي لقطاع الثقافة
 .22يرى المجل�س �أن هناك �ضرورة لإعادة هيكلة قطاع الثقافة ،بما ي�ستجيب لمقومات الم�شروع الثقافي الوطني المطلوب،
و�إدراجه في �إطار م�ؤ�س�سي �أفقي ،يتوجه �إلى ال�شباب بقدر ما يهتم بكل �شرائح المجتمع ،ودعمه بكل و�سائل العمل
لتقريب ال�ش�أن الثقافي والإبداعي من �أكبر عدد ممكن من ال�ساكنة المغربية ،و�إبراز غنى التراث الوطني ،وتطوير مختلف
و�سائل التعبير الفنية والثقافية؛
 .23ولهذه الغاية يو�صي المجل�س بتطوير �شبكة جهوية لمركبات متعددة الو�سائط ومختلفة الأحجام (المركبات ال�صغيرة
للقرب في الأحياء ،المركبات الجماعية ،والمركب الكبير في الجهة) ،وو�ضع نظام ربط معلوماتي فيما بينها يوفر فهار�س
موحدة لخدماتها المكونة من مختلف المراجع والم�ستندات ت�ستهدف ال�شباب ،بحيث تكون مركبات القرب هذه مجاال
ثقافيا ،ومكانا للتوا�صل والتعلم واالكت�شاف والإبداع .مع توفير ما يلزم من �شروط ت�ساعد ال�شباب ذوي االحتياجات
الخا�صة على ولوج هذه المن�ش�آت ،وتمكينهم من اال�ستفادة من خدماتها ،ببلورة وتي�سير ما هو �ضروري من التقنيات
والآليات التي تمكن ه�ؤالء ال�شباب من اال�ستفادة من هذه البرامج.
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 .24ويو�صي المجل�س بعقلنة تنظيم المهرجانات بمختلف �أ�صنافها ،واالبتعاد عن التعامل المو�سمي العابر معها ،بجعلها رافعة
للعمل الثقافي المحلي والجهوي ب�شكل م�ستدام ،و�إن�شاء م�شاتل ثقافية موازية ب�إدماج ال�شباب في تعلم المهن الثقافية،
والتدبير الثقافي؛
 .25ولذلك فال منا�ص من تنويع م�صادر التمويل ،وبناء �شراكات بين ال�سلطات العمومية والقطاع الخا�ص ،والجمعيات
الثقافية وال�شبابية ،ب�إن�شاء �إطار م�ؤ�س�سي في �شكل وكالة و�صندوق وطنيين للثقافة وال�شباب للإ�ضطالع بالمقت�ضيات
الم�شار �إليها �أعاله .واعتبارا ل�ضعف الميزانيات ال�سنوية المر�صودة للقطاعات التي تعنى بالثقافة وال�شباب ،ف�إنه يجب
تحديد مورد �سنوي قار بموجب هذه ال�شراكات ،لدعم المجهودات التمويلية لإنجاح �آليات �إدماج ال�شباب عن طريق
الثقافة.
ويرى المجل�س �أن هذا الإطار يمكن �أن يقوم ب :
• دعم وتحديث الن�شر الورقي والرقمي ،وتعميم اال�ستفادة منه؛
• م�ساعدة الم�شاريع الخا�صة بتطوير العر�ض الثقافي الوطني الرقمي الموجه لل�شباب؛
• تمويل حمالت �إ�شهارية (�صحافة ،راديو ،تلفزيون ،مل�صقات) ،لتحفيز ال�شباب على القراءة؛
• �إقرار نظام «ق�سيمة لأجل القراءة» �أو «�شيكات» تمنح لل�شباب ( تالميذ وطلبة) ،لت�شجيعهم على اقتناء الكتب ،والتعود
على القراءة� ،أو الدخول �إلى الم�سرح �أو لحفل مو�سيقي؛
• تطوير نظام «الحافلة /خزانة» على ال�صعيد الجهوي ،لتقريب الكتب وغيرها ل�شباب العالم القروي ،وفي المناطق الجبلية
النائية؛
• بناء معاهد مو�سيقية ،وم�سارح ،وتجديد الموجود منها في كل �أنحاء المغرب.

اال�ستعمال الأمثل للتكنولوجيات الحديثة في الثقافة
	.26اعتبارا للت�أخر الملحوظ في بناء المن�ش�آت والتجهيزات الثقافية «الكال�سيكية»  ،ونظرا للتو�سع الهائل للممار�سات الثقافية
الجديدة لل�شباب بوا�سطة التكنولوجيا الرقمية  ،وبهدف �إطالق حركية ثقافية وطنية ع�صرية ،ونقل التراث الثقافي والفني
المغربي بطرق جاذبة ومحفزة ،ف�إن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي يدعو �إلى تبني ا�ستراتيجية وا�ضحة لتطوير عر�ض
ثقافي رقمي وطني ،تقوم على :
• ت�شجيع اال�ستثمار في الثقافة الرقمية بتي�سير م�ساطر اال�ستفادة �أمام الم�ستثمرين في هذا المجال من �صناديق ت�شجيع
التجديد في التكنولوجيات الحديثة و ال�سيما «تطوير» و»انطالق» و «�صندوق الخدمة العامة» (Fonds du service
)universel
• تطوير مواقع رقمية مو�ضوعاتية تمنح لل�شباب م�ضامين ن�صية ،و�سمعية ب�صرية ،مكملة للمعارف المدر�سية والجامعية؛
• تطوير متاحف رقمية تعرف ال�شباب بتاريخهم ،وتقدم لهم مختلف �أوجه الثقافة والقيم المغربية ،في غناها وتنوعها،
وتعزز �صلتهم بها؛
• �إعداد �شبكة توا�صلية على الأنترنيت تعنى بتي�سير الولوج لأكبر عدد ممكن من ال�شباب لخدماتها باللغات الوطنية؛
• �إنتاج وتطوير م�ضامين رقمية وطنية باال�ستفادة من ا�ستراتيجية المغرب الرقمي 2013؛
 .27وفي هذا ال�سياق ،يقترح المجل�س على الجهات الو�صية على هذا المجال ،ت�أ�سي�س هيئة م�ستقلة تمتلك ما يلزم من
و�سائل ال�ضبط ،وال�شروط المعيارية ،وال�سلطة المعنوية الحترام حقوق وحريات الأفراد الم�ستعملين للو�سائل الرقمية.
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