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من أجل مشاركة فعلية للشباب في الحياة
العامة بالمغرب  :ضرورة تفعيل آليات
الديمقراطية التشاركية
هاجربناني
جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
أمين محظوظ
جامعة حسن األول بالسطات
مريم الصديقي
جامعة بشعيب الدكالي بالجديدة

عن الجامعة الصيفية:
تمثل الجامعة الصيفية ملعهد الرباط للدرا سات اججساسمساحسيسة حسدي س سلى تسسسد الس تس سسس س
الشباب والشابات الطلبة وامله يين/ات حلل أهمية ت ليل السيا ات العملمية .كسمسا تسسسد الس
تعزيز كفاءات هاته الفئة في صياغة مسلجسز السسيسا سات .و سد املساسار املسعسهسد لسدورتسه السثسالسثسة الس س
تمت بشراكة مع مؤ سة هاينريش بلل بالرباط ،ملضسل سيسا سات مشساركسة الشسبساب فسي السحسيساة
العامة ،وحقدت مسن  21الس  21أكساسلبسر حسالس اجتس سرتس ست .يسمسثسل مسلجسز السسيسا سات هسدا حصسيسلسة
تقاشسات بسيسن املشساركسيسن واملشساركسات والسخسيسراء والسخسبسيسرات واملسوسلتسيسن واملسوسلتسات .و سسسد املس سا سبسة،
تاقدم بالشكر ملجمل املادمللين واملادملالت ،ملاصة منسم/هن املؤلفات واملؤلفين .
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موجزتنفيذي :
يشول الشباب والشابات امل راوحة أحمارهم/ن ما
بين  21و 14ة ثلث الساك ة باملغرب .ومع
ذلك ،تبين العديد من الدرا ات الا ليلية أن
السيا ات واج راتيجيات العامة ج تأملذ بعين
اجحابار بشول كا القضايا املاعلقة بالشباب
اج اصادى
(الاقرير الس لى للمجل
واججاماعي والبيئ لس ة .)0228
ج زالت فئة الشباب بمخالف مولتاتسا تلاجه
وا عا اجاماحيا مل لما بالتسم ش السياس
والسل يل-ا اصادى .حلامل كثيرة تساهم في
تفا م الشعلر باإل صاء واجحباط لدى جيل
بأكمله ،من بينسا الهدر املدرس والبطالة وغياب
املؤ سات ال تججع اتخراط الشباب في الحياة
العامة.

العامة .ففي اللا ع ،تلاصل فئة الشباب
اجتخراط النشط في دي امية الجمعيات ال
حرفها املغرب في العقلد الثالي األمليرة .هذا
باإلضافة ال الاعبئة ال حرفتسا فئة الشباب
والشابات في الحركات اجحاجاجية ال برزت في
املغرب حال غرار دول أملرى في الشرق األو ط
وشمال افريقيا ة  ،0222وال تظهر مدى
رغبتسم/ن في لعب دور فعال في الا لجت
اججاماحية والسيا ية ال تعرفها بلدانسم/ن.

إن املشاريع الكيرى ال أطلقت في حهد امللك
م مد السادس ج يمكن إج أن تسافيد من
مشاركة الشباب/ات في اتخاذ القرارات العملمية
فأملذ اتاظارات الشباب بعين اجحابار ح د بللرة
السيا ات العملمية ،يكتس تف أهمية
اجح را الد الرى ب قهم/ن في املشاركة
إن اهامام الشباب الضئيل بالسيا ة وباملشاركة السيا ية.
فيسا ،من ملالل اجتاخابات واجتخراط في األحزاب
السيا ية ،ج يعن حدم مباجتسم/ن بالحياة
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ج يمكن إتوار أن إحداي مجملحة مسن اللسيسات
املؤ ساتية والقساتسلتسيسة املسحسفسزة حسالس املشساركسة
السسيسا سيسة سيس سسسن مسن اشسرات الشسبساب/ات
في السيا ة ،إج أن تفعيسل اللسيسات الستسشساركسيسة
يسبسقس شسسرطسسا أ سسا سيسسا إلزالسسة السفسجسسلة املسسلجسسلدة
بين هذ الليات وتنزيلها.
حالوة حليه ،وجب إصالح اإلطار التشسريس سي مسن
أجل إتساحسة مشساركسة أو سع لسلسشسبساب فسي السحسيساة
السسيسسا سيسسة .كسمسسا هسسل السحسسال بسسالسنسسسبسسة لسلسشسسرط
املاعلق بالتسجيل اإلجسبسارى فسي السلسلاعسم السعسامسة
ب سسال سن سس سب سسة مل سق سسدم سسي ال سع سراع س وامل سل سا سم سس سسات،
وال س سسامل سب سي سسن بص سف سسة حسسام سسة ،السسذى يس ساسسلج سسب
اإللغاء.
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تقديم:
يكفي أن تذكر الشباب والسيا ة في جملة
واحدة ح ى تتشول في األذهان صلرة احة
يا ية ملالية من الشباب .حيث أن العديد
من املحللين جحظلا ضعف املشاركة السيا ية
املمأ سة لهذ الفئة العمرية (ب اني الشرايب ،
2994؛ زرهلني  0229و .)0229كما بينت
الدرا ة ال امت سا امل دوبية السامية
للاخطيط ة  ،0222أن نسبة ليلة من
الشباب يناملن ال األحزاب السيا ية (،)%2
أو يشوللن أحضاء نشطين في ال قابات (.)%2
يرتبط ضعف املشاركة السيا ية للشباب
والشابات بقلة ثقتسم في املؤ سات السيا ية.
حيث أن نسبة ثقة الشباب في األحزاب
السيا ية ج تزيد حن  ،%21ب ما ثقتسم في
اليرملان ج تاجاوز نسبة  ،%29في حين أن %12
فقط من لدتسم/ن ثقة كبيرة في الحولمة،
حسب درا ة وط ية أتجزت ة .0226
وضع الاعديل الد الرى لس ة  0222اطارا
اتلتيا ومؤ ساتيا يعزز املشاركة السيا ية
للشباب .كما هل الحال بالنسبة لآلليات
الديمقراطية التشاركية كملامسات التشريع
والعراع  ،وكذلك من ملالل إحداي هيئات
اج تشارى للشباب
ا تشارية كاملجل
والعمل الجمعلى ،وإشرات امللاط ين/ات في
احداد برامج الا مية الجهلية وتقييمها.
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غير أن مشاركة الشباب في الشأن العام ظلت
م دودة ،فنسبة املسجلين في الللاعم اجتاخابية
الذين ت راوح أحمارهم بين  28و 11ة ،لم
تاجاوز نسبة  %12ة .0226لاادن هذ
النسبة في الللاعم اجتاخابية لس ة  0229ال
نسبة  .%04غير أن الشباب ظل يعير من ملالل
اجحاجاج حن حدم رضا من القرارات العملمية
وما تقدمه له الساحة السيا ية .األمر الذى
تؤكد األر ام ال أحصتسا وزارة الدولة املولفة
ب قلق اجنسان والعال ات مع اليرملان ،فقد
ة 0221
وصل حدد اجحاجاجات في
إل  21.122احاجاجا ،أى بمعدل  48احاجاجا في
اليلم .و د رفعت أغلب هذ اجحاجاجات
مطالب ل يل-ا اصادية للشباب الذين
يطالبلن بسيا ات حملمية دامجة (اللللج
للاعليم ،اللللج إل م اصب الشغل ،الحريات
العامة ،الصحة.)...
إن حدم درة السيا ات العملمية حال ا تيعاب
مطالب الشباب والشابات يؤثر حال منسلب
ثقاهم/ن بالسلطات العملمية .لاصبم الهجرة هي
األمل اللحيد املابقي في بيل الب ث حن آفاق
أملرى .الش ء الذى تؤكد درا ة ام سا
الباروم ر العربي لس ة  ،0228الذى بين أن %12
من الشباب والشابات املغاربة يرغبلن في مغادرة
البلد.

ومع ذلك ،فان الشباب والشابات يلاصللن
مشاركتسم/ن من ملالل العمل الجمعلى
واجحاجاجات ،وأيضا من ملالل العالم
اجف راض آملين في مغرب مزدهر وأكثر إدماجا.
ويعد تبن آليات الديمقراطية التشاركية
مبادرة م ملدة ،ب يث تساهم هذ الليات
في احالاء مطالب الشباب والشابات كما أنسا
زيد من مالعمة السيا ات العملمية
وا اجابتسا ملطالبسم/ن .غير أن املشاركة
النشطة والفعالة للشباب في الحياة العامة لن
تام اج بافعيل هذ الليات ،ال تشول فرصة
للشباب ولص ا القرار.
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 .2الديمقراطية التشاركية في املغرب  :انجازات محمودة
شر املغرب م ذ  2992مسار إصالحات تسد
ال تل يع داعرة املشاركة السيا ية .كما اهم
اجصالح الد الرى لس ة  2996في إحادة فام
ال قاش مع أحزاب املعارضة وإر اء ت اوب
تلافقي ة  .2998ثم اتخذ املغرب جحقا،
ة  ،0222مجملحة من الادابير سد تعزيز
مشاركة امللاط ين ،بما فيسم الشباب والشابات
في الشأن العام .أهمها :إر اء الليات القاتلتية
واملؤ ساتية للديمقراطية التشاركية حال
املسالى اللطن والجهلى واملحالي.

على املستوى الوطني :
ا ا دي الد الر املغربي لس ة 0222
أ اليب حديدة ملشاركة امللاط ين/ات في تدبير
الشأن العام ،من بينسا إنشاء مجملحة من
الهيئات اج تشارية؛ كاملجل اج تشارى
للشباب والعمل الجمعلى واملجل
اج تشارى لأل رة والطفللة ومجل الجالية
املغربية بالخارج .كما أدرج مبدأ التشاور مع
م ظمات املجامع املدني في إحداد وت فيذ
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وتقييم السيا ات العملمية .باإلضافة ال
ذلك ،صار بمقدور امللاطن/ة أن يؤثر حال
التشريعات والقلاتين من ملالل تقديم
ملامسات في مجال التشريع أو العراع .
على املستوى الجهوي :
تص د الر  0222حال مجملحة من الليات ال
تعزز مشاركة امللاط ين/ات في تدبير الشؤون
املحلية .حيث تص الفصل  216و 219حال
ضرورة اجشرات الفعالي للسوان في ت فيذ
املشاريع وتدبير شؤونسم/ن املحلية .كما تجد هذ
الليات في القاتلن الا ظيم  24-222املاعلق
بالجهات الذى ي ص حال إر اء أ اليب تشاركية
للحلار والتشاور لا سير مساهمة السوان
والجمعيات في احداد برامج الا مية الجهلية
وتتبعها .وتذكر في هذا اإلطار ،هيئة ا تشارية
مخاصة بدرا ة القضايا املاعلقة باهامامات
الشباب وهيئة ا تشارية بشراكة مع فعاليات
املجامع املدني ،وهيئة ا تشارية بشراكة مع
الفاحلين اج اصاديين بالجهة.

على املستوى املحلي :
تولين املولتين لفاعدة ممثالي الجمعيات
والجماحات املحلية .باإلضافة ال أن ملطة العمل
اللط ية في مجال الديمقراطية وحقلق اجنسان
( )0202-0228تسد أ ا ا ال تججيع املبادرات
املدتية.

أحدي املغرب لدى املجال الجماحية ة
 ،0226هيئة ا تشارية بشراكة مع فعاليات
املجامع املدني تخاص بدرا ة القضايا املاعلقة
بافعيل مبادئ املساواة وتوافئ الفرص ومقاربة
ال ل  .وبامللازاة مع ذلك ،امت الدولة بخلق
م صة الك روتية ( ،)www.e-participation.maيمكن القلل أن جهلد الدولة في تعزيز يم
لالحية أفضل سيئات املشاركة ،كما أطلقت الديمقراطية التشاركية حال املسالى اللطن
حملة ت س سية سد الحث حال تنزيلها.
والجهلى واملحالي م ملدة ،غير أن تنزيلها حال
وفي تف اإلطار ،أطلقت وزارة الدولة املولفة أرض اللا ع مازال يشلبه العديد من اجملاالجت.
ب قلق اجنسان والعال ات مع اليرملان ة
 ،0229حملة ت س سية لاعميم وتعزيز هذ
الهيئات اج تشارية .كما تظمت دورات تولينية في
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 .3صعوبات تنزيل الديمقراطية التشاركية
حال الرغم من الاقدم الذى حققه املغرب فيما
يخص إحداي آليات للديمقراطية التشاركية،
جتزال ه ات مجملحة من الا ديات القاعمة،
واملرتبطة من جهة باإلطار القاتلني ،ومن جهة
أملرى بانزيلها الفعالي.
على مستوى اإلطارالقانوني :
يعاني اإلطار القاتلني امل ظم للديمقراطية
التشاركية من مجملحة من ال قاعص .من جهة،
ضيق املجال الذى يتي ه القاتلتين الا ظيميين
ر م  44.24ور م  64.24املاعلقين با ديد
شروط وكيفيات ممار ة الحق في تقديم
إل السلطات العملمية وتقديم
العراع
امللامسات في مجال التشريع ،مقارتة مع مطالب
املجامع املدني ومع روح الد الر.
ومن جهة أملرى ،تلجد بع املساطر والشروط
القاتلتية امللزمة ال ت د من املشاركة .كما هل
الحال ،بالنسبة إللزامية القيد في الللاعم
اجتاخابية العامة بالنسبة للمل عين حال
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العراع  ،والعدد املبالغ فيه املطللب من أجل
تل يع العراع وامللامسات (واملامثل في 1.222
و 01.222تل يع
تل يع بالنسبة للعراع
بالنسبة للملامسات) .حيث أن هذ الشروط
تم بمبدأ الديمقراطية التشاركية ،الذى تسد
إل تعزيز إشرات جميع امللاط ات وامللاط ين في
الحياة العامة.
باإلضافة إل ذلك ،فالقاتلن الا ظيم للجهات
ترت للمجال الجهلية السلطة الاقديرية
لا ظيم هيئات التشاور والحلار ،كما لم ي دد
بد ة معايير العضلية في هاته الهيئات .بل
واألكثر من ذلك ،فالقاتلن جعل من امل اخب
الجهلى طرفا وحكما في آن واحد ،من ملالل
ت ديد ملعايير تأليف وتسيير هاته الهيئات حال
مسالى ال ظام الداملالي ملجلسه .األمر الذى
يطرح العديد من التساؤجت املرتبطة بأداء
وتزاهة هذ البنيات ،و إمواتية بللرة لاحد
ملضلحية ملحدة تطبق حال جميع الجهات.

ومن تاحية أملرى ،ج يلجد أى مقاض ى اتلني
ي ث األحزاب السيا ية حال إدراج كلطا
للشباب في للاع ها امل رشحة لالتاخابات
التشريعية ،با اث اء القاتلن الا ظيم ر م -22
 01املاعلق بمجل ال لاب الذى يضمن 12
مقعدا للم رشحين الشباب .وبالاالي ،فنسبة
ليلة من الشباب هي ال تلج إل الهيئات
الامثيلية اللط ية.

والجمعيات .فاملساجدات القاتلتية لم تلضح
بشول كا  ،مما تاج ح ه حدم بلل بع
العراع بدحلى حدم اح رام املساطر القاتلتية
املعامدة .فم ذ إصدار القاتلن الا ظيم ر م
 ،44.24لم يساقبل رع الحولمة لى ت
حراع  ،ملمسة منسا ج تساجيب للشروط
القاتلتية.
فيما ياعلق باملعيقات األملرى ال ت د من
تفعيل الديمقراطية التشاركية فه مرتبطة
بال قص في مجال تولين امللارد البشرية،
وغملض طرق اجشاغال ،باإلضافة إل ضبابية
الرؤية لدى النسيج الجمعلى والفاحليين
اج اصاديين حن هاته الهيئات.

وحليه فإت ا مازل ا بعيدين حن الاوامل املنشلد
بين الديمقراطية الامثيلية ال تع ر بمواتة
هامة للشباب وتربطهم بإدارة الشأن العام،
والديمقراطية التشاركية ال تزيد من فرصهم في
اجتخراط النشط في الفضاء العام .فهذا الاوامل
لعال ة اعمة حال
يعاير شرطا أ ا يا للاأ
الثقة بين الشباب واملؤ سات السيا ية ،ومن ومللاجهة هاته اجملاالجت ،يصبم من الضرورى
العمل حال تفعيل مقاضيات الديمقراطية
أجل تعزيز القيم الديمقراطية في املغرب.
التشاركية من أجل ضمان مشاركة أفضل
على مستوى التفعيل :
للشباب في الحياة العامة .فالا فيذ الفعالي لهذ
ه ات فجلة بين القلاتين املعامدة والخطاب الليات يتيم للشباب والشابات فرصة للاعبير
املاعلق باعزيز الديمقراطية التشاركية ،وبين حن مطالبسم/ن ،والاأثير حال رارات الحولمة
تفعيل آلياتسا حال أرض اللا ع .فإحداي الليات وتلجهاتسا ،دون اللجلء بالضرورة إل اجحاجاج.
التشاركية اتسم بالبطء الشديد حال املساليين فمن اللاضح أن ت ل املجامع املغربي وثراعه ج
اللطن واملحالي ،وبلجلد تقط ضعف أث اء يمكن أن ي عك فقط من ملالل الديمقراطية
تعميم هذ الليات واشاغالها.
الامثيلية ال أباتت حن م دوديتسا .لذلك
فافعيل الليات التشاركية يفام الباب ملقاربة
كما أن تبن آليات الديمقراطية التشاركية لم
تسد لب اء مش رت للقرارات العملمية امللجهة
تصاحبه حملة إحالمية ملجهة للملاط ين
للشباب ،ما يناج يا ات حملمية مدمجة.
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 .4التوصيات:
يشول اجتاقال إل مجامع أكثر إدماجا للشباب رهاتا وت ً
ديا أ ا يا للدولة املغربية .لذلك فاجل زام
الحقيقي بالعمل حال تفعيل الديمقراطية التشاركية سهم ،بال شك ،في صياغة تملذج جديد
للا مية املسادامة وال اجعة.
تعاير الديمقراطية التشاركية تمطا يأملذ بعين اجحابار املطالب املجامعية املعير حنسا من طر
الفاحليين في املجامع املدني وامللاط ين-ات ،كما أنسا و يلة لتججيع اإلبدا واجباوار اججاماعي
لدى الشباب .لذلك فجعل هذ الليات ململ ة حال أرض اللا ع يبشر باجتاقال من الفرد غير
املبادر إل امللاطن النشط ،ويسهم في مللق فلسفة مبنية حال الشراكة بين الدولة وامللاطن .ولوي
تا قق هذ الفلسفة يجب احاماد العديد من اإلجراءات :
 .1تطوير مواطنة نشطة عند األطفال والشباب من خالل التعليم  :فاملدر ة واأل رة وو اعط
ً ً
اإلحالم يمكنسا أن تلعب دورا هاما في تعميم آليات الديمقراطية التشاركية وتولين ملاطن املساقبل.
ومن أجل ذلك ياعين اتخاذ العديد من اإلجراءات :
• الاعريف باملشاريع ال أتجزها الشباب في إطار الديمقراطية التشاركية ونشرها حير و اعل
اإلحالم.
• الحرص حال أن يصبم مفهلم الديمقراطية التشاركية واضحا ومفهلما من بل جميع
امللاط ين ،حير تبسيط اللغة املساعملة في و اعل اإلحالم ،ومن بل السيا يين والفاحلين
اججاماحيين واإلدارة.
• إنشاء تلاد ملاط ة في جميع املساليات الدرا ية؛ من الاعليم اجبادائي إل الاعليم العالي.
 .2االستماع إلى الشباب وتوقعاتهم وإدماج وجهات نظرهم في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات
العمومية .ومن أجل ذلك يجب:
• تبن مقاربة اعمة حال الب اء املش رت ()co-constructionللقرار العملمي حير إشرات شباب كل
جهة في صياغة تدابير لحل املشاكل ال يلجهلنسا.
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• اج اعاتة بامله يين والخيراء الشباب امللمين باإلشواليات ال تم
كل جهة.

الشباب حال صعيد

• ا اغالل امل صات الر مية ،ج يما امللا ع اإللك روتية والشبوات اججاماحية لللزارات،
واملجال الجهلية والجماحية ،لنشر طلبات املشاركة من أجل إدماج الشباب في إحداد
املشاريع.

• تبن مساطر تضمن اإلتصا والشفافية في مراحل اجتاقاء والشراكة مع الشباب حال
املسالى الجهلى.
• ت س صان ي القرار بأهمية ضايا الشباب في ت لحها وتعددها ،وتعزيز الالاصل
الاداولي بين صان ي القرار والشباب
. 3تقوية التمثيلية السياسية للشباب :

• ا ا داي "كلطا" إلزامية للم رشحين الشباب حال رأس الللاعم اجتاخابية ،وكذلك حال
مسالى املواتب الا فيذية لألحزاب السيا ية ،واملجال امل اخبة م ًليا وجهليا.
• تلضيم ال صلص القاتلتية وت ديدها بشول صريم أل اليب إشرات الشباب في حملية
ص ع القرار حال املساليين املحالي واللطن .
 .4إصالح اإلطارالقانوني املتعلق بالديمقراطية التشاركية بهدف تبسيط وتيسيرولوج
املواطنات واملواطنين إلى اآلليات الديمقراطية عبر:
• ت ديد إطار اتلني وت ظيم واضح إلشرات الشباب في الهيئات اج تشارية الجهلية.
• إلغاء شرط تسجيل مل ي العراع
العامة.

وامللامسات التشريعية في الللاعم اجتاخابية

• إلغاء التسجيل في الللاعم اجتاخابية العامة وا راح الاصليت بالبطا ة اللط ية مباشرة.
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معهد الرباط للدراسات االجتماعية في أسطر :
معهد الرباط للدرا ات اججاماحية هل مركز أب اي ومؤ سة فكرية مساقلة غير رب ية
تأ ست ة  0222من طر مجملحة من الباحثين من تخصصات ماعددة ت ت رعا ة
املرحلم الدكالر إدري ب عالي .ويس املعهد إل إتااج معار مساقلة وملضلحية حن املجامع
والدولة ،كما يطمم إل تعزيز الابادل والافاحل بين الباحثين وص ا القرار واملجامع املدني .فإته
يشاغل حال القضايا السيا ية واج اصادية واججاماحية من أجل ت مية املغرب حال املسالى
اللطن والجهلى والدولي .وم ذ إحداثه ،اهام املعهد باإلشواجت املاعلقة بالشباب والهجرة
واإل صاء اججاماعي.

هاينريش بل الرباط املغرب في أسطر
 Heinrich Böll Stiftungهي مؤ سة يا ية أملاتية غير رب ية تابعة لحزب الخضر.
تشاغل م ظمة هاينريش بلل الرباط  -املغرب حال ثالي م اور رع سية :الب ئة والا مية
ً
اهاماما
املسادامة .الديمقراطية وحقلق اإلنسان؛ والهجرة .تللي م ظمة هاينريش بلل الرباط
ً
ملاصا ملفهلم الديمقراطية الجنساتية ،ال تضمن الا رر اججاماعي واملساواة .م د تأ سها
حام  0224في املغرب ،تعمل امل ظمة حال تطلير شراكات ا راتيجية مع مخالف الجهات الفاحلة
في املجامع املدني.
صف ة الف سبلتwww.facebook.com/hbsRabat :
املل عma.boell.org/fr/homepage :

في أسطر :
وصل هي لسلة من األوراق السيا ية تنشر من طر معهد الرباط للدرا ات اججاماحية.
إن وجهات ال ظر املعير حنسا في هذ اللثيقة ملاصة باملؤلفين ول ست بالضرورة تمثل املعهد و
م ظمة هنريش بلل الرباط.
ج يعاير معهد الرباط للدرا ات اججاماحية مسؤوج حن ا اعمال م اليات هذ اللثيقة من
بل أطرا أملرى.
الكتاب  :هاجربناني ،أمين محظوظ ،مريم الصديقي
الناشر :معهد الرباط للدراسات االجتماعية
تاريخ النشر :مارس 2021
ترجمة  :ريم النزهي
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السيرالذاتية :
هاجربناني  :باحثة في لك الدكالرا في مجال الساسلاصسل ،طسالسبسة بساحسثسة فسي فسريسق
بس سسث الساسسلاصسسل واإلحسسالم :تسقسسد الس سيسسللسيسيسرالسيسسة .حضسسلة بسساحسثسسة فسسي مسخساسيسسر الساسسلاصسسل
اججساسمساعسسي .تسسرتسكسسز أحسمسسالسهسسا حسالس سل سيسللسسلجسيسسا الساسسلاصسل وأ سسا سا حسالس الساسسلاصسسل
الساسضسسامسنس  .حسيسسث تسسساسسم بسسدور الساسسلاصسسل فسسي الساس سمسيسسة اج ساسصسساديسسة والساسضسسامس سيسسة فسسي
املغرب ،كما تسام بساألشسوسال املسساسجسدة لسالبساسوسار اججساسمساعسي .كسمسا أنسسسا حساصسلسة حسالس
املا ر في الالاصل واإلجازة في حلم اججاما .
أمين محظوظ :باحث في لسك السدكساسلرا فسي السسيسا سات السعسمسلمسيسة ،اتساسهسى مسن
أطروحاه وهل ي ضر مل ا شتسا .كاسب حسدة مسقساجت حسلسمسيسة تستس ساول أ سا سا درا سة
السيا ات العملمية في املغسرب (ملساصسة مسا يساسعسلسق بسالسقسضسايسا اججساسمساحسيسة وتسقسيسيسم
السسيسا سات السعسمسلمسيسة والسدبسلسلمسا سيسة اج ساسصساديسة وتسدبسيسر الشسأن السعسام) .تساسلجسسه
أب اثه أ ا ا ت ل ت ليل القرار العملمي العامة وادارة الشؤون العامة  .كسمسا أتسه
يشغل ،م ذ  ،0226م صب إطار حالي في سم الالاصل بسلزارة السثسقسافسة والشسبساب
والرياضة.
مرريرم الصرديرقري  :أ ساساذة السلسغسة السفسرنسسيسة وبساحسثسة فسي سلسك السدكساسلرا فسي حسلسلم
سسلربسلن  .1تسسساسسم
الس سربسيسة تس ست إشسرا مشس سرت لسجسامسعسة شسعسيسب السسدكسالسي وبساريس
بسالسبس سث السعسلسمس و تسللسي اهساسمسامسا أكسيسسر لسلسسسيسا سات الس سربسليسة حسالس املسساسلى السلطسنس
والدولي .تت اول أحمالها السيا ات اللغلية املغربية واجصالحات ال ربلية وت ديات
الساسعسلسيسسم فسسي املسغسسرب .بسساإلضسسافسسة الس أنسسسسا تسنسشسسط دورات تسسدريسبسيسسة و دورات لساسقسسليسسة
القدرات لفاعدة الشباب الباحثين حن العمل ملاصة منسم املهامين بمجال الساسعسلسيسم
الخصلص والعملمي.

www.rssi-rabat.ma
11, rue Alachari 2ème étage Apt N°5
Agdal-Rabat Maroc,
Tél. : +212 5 37 77 10 64
contact@rssi-rabat.com
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