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ت�شغيل ال�شباب

قرر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،طبقا للمادة ال�ساد�سة من القانون المتعلق بتنظيمه وت�سييره ،بتاريخ
 1مار�س � ، 2011إبداء ر�أي في �إطار الإحالة الذاتية حول مو�ضوع ت�شغيل ال�شباب لتحديد المبادئ
الموجهة ل�سيا�سة عمومية جديدة ،واقتراح تدابير و�آليات �إنعا�ش ت�شغيل ال�شباب وطرق تنفيذه.
وقد �أ�شرفت مجموعة عمل �أحدثت لهذا الغر�ض ،واللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا التكوين ،الت�شغيل
وال�سيا�سات القطاعية ،و التي تم ت�أ�سي�سها بتاريخ  9يونيو  ،2011على �إنجاز تقرير حول :
« ت�شغيل ال�شباب ».
و�صادقت الجمعية العامة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي خالل دورتها العا�شرة العادية التي انعقدت
بتاريخ  22دجنبر  2011بالإجماع على هذا التقرير الذي انبثق منه هذا الر�أي.
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بيان الأ�سباب
.1
.2
.3
.4
.5
.6
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اعتبارا �أن ت�شغيل ال�شباب يمثل �إحدى دعائم الميثاق االجتماعي ،حيث ينبغي حل �أزمة الثقة في الم�ؤ�س�سات التعليمية،
تعزيز انخراط ال�شباب في الحياة العملية وعدم اعتبار الوظيفة العمومية مالذا ح�صريا،
ولأن ت�شغيل ال�شباب يمثل تحديا من �أجل الرفع من قيمة مواردنا الب�شرية ،وفر�صة لجعله رافعة للتنمية االقت�صادية
واالجتماعية لبالدنا،
ولأن ال�شباب هم الأكثر ت�ضررا من البطالة على الرغم من انخفا�ض معدل الن�شاط،
ولأن الوظائف التي ي�شغلها ال�شباب غالبا ما تكون ه�شة مقابل �أجور متدنية ،نادرا ما تكون تعاقدية وقلما تتمتع بنظام
حماية اجتماعية،
ولأن معدل بطالة ال�شباب يرتفع في الو�سط الح�ضري ،ويرتفع �أكثر كلما ارتفع الم�ستوى الدرا�سي ،ويتميز بطول مدة
البطالة ،ال�شيء الذي ي�ؤكد عدم مالئمة التكوين وحاجيات �سوق ال�شغل،
و�أخدا بعين االعتبار �أن نظرة ال�شباب �إلى و�ضعيتهم هي �أكثر ت�شا�ؤما مما تنبئ به الإح�صاءات المتوفرة� ،إذ يبدون تبرما
ونفاذ �صبر حيالها،
منح المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،في �إطار �إحالة ذاتية� ،أولوية لهذا المو�ضوع من بين الموا�ضيع التي يعالجها ،حيث
�أ�سفرت النقا�شات الداخلية بين الفئات التي تكون المجل�س وكذا جل�سات االن�صات لكل من الم�ؤ�س�سات العمومية والخا�صة
وممثلي المجتمع المدني� ،إلى ت�شخي�ص م�شترك وتقديم اقتراحات عملية من �ش�أنها �أن تخفف من مع�ضلة بطالة ال�شباب.

مو�ضوع الر�أي
 .8من هذا المنظور ،ف�إن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي يرى �أن :
• محاربة بطالة ال�شباب ينبغي �أن تتم معالجتها بكل �إرادوية وعزم وت�صميم ،مما من �ش�أنه �أن يف�ضي �إلى تطوير وتفعيل
حلول دائمة من�سجمة مع الواقع المغربي .حيث يجب �أن تمثل �أولوية وطنية ،و�أن م�س�ؤوليتها تقع على عاتق جميع
الفاعلين العموميين والخوا�ص والجمعويين� ،سواء على الم�ستوى الوطني �أو الترابي؛
• كون م�سالة ت�شغيل ال�شباب تعني كل الدوائر االقت�صادية واالجتماعية� ،إذ تكت�سي تعقيدا حقيقيا ،ومن ثم ف�إن معالجتها
ت�ستدعي توا�ضعا وواقعية في المقاربة ،وجر�أة وتجديدا وابتكارا في االقتراحات ومجهودا متوا�صال لتقييم وتكييف
الإجراءات مع ال�سياقات والحقائق الخا�صة بكل مجال ترابي على حدة؛
• تطوير �إنعا�ش ال�شغل من خالل تعزيز دينامية القطاع الخا�ص الذي يعتمد �أ�سا�سا على ا�ستثمار فاعلين اقت�صاديين.
ويذكر المجل�س ب�أهمية دور القطاع الخا�ص وبالتالي ال�شركة؛
• �إن ال�سيا�سات التي �أعطت �أف�ضل النتائج هي التي عرفت التوفيق بين المعالجة االقت�صادية والمعالجة االجتماعية
لمع�ضلة بطالة ال�شباب ،وا�ستطاعت و�ضع �إطار م�ؤ�س�سي قادر على تعبئة الفاعلين ل�صالح ت�شغيل ال�شباب.

التحوالت التي ينبغي القيام بها
�	.9إحداث تغيير في م�سار النمو االقت�صادي من �أجل تقديم جواب م�ستدام لق�ضية ت�شغيل ال�شباب .وينبغي لهذا التغيير
�أن يعتمد على توجيه �أف�ضل لالدخار واال�ستثمار ،في اتجاه قطاعات ذات قيمة م�ضافة عالية وذات مفعول قاطرة حقيقي.
كما �أنه من المنا�سب جعل االبتكار بمثابة الرافعة الرئي�سية لتح�سين �إنتاجية مقوالتنا وقاعدة قوية للنمو الم�ستقبلي؛
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 .10بناء نموذج مرن للنمو ومتوازن ،قادر على خلق منا�صب ال�شغل كما ونوعا ،مما يتيح توزيعا �أف�ضل للثروة وينبغي لهذا
النموذج �أن يعبئ الطاقات المقاوالتية و�أن ي�ستفيد �أي�ضا من االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني.
�	.11إدخال �إ�صالح عميق على نظام التربية والتكوين من �أجل اال�ستجابة لحاجيات االقت�صاد من الكفاءات ،بما يتيح ل�شبابنا
�أن يكت�سبوا مبكرا مبادئ الم�س�ؤولية واال�ستقاللية الذاتية و�أن يطوروا روح المبادرة ال�شخ�صية.
 .12بذل جهود لدعم التال�ؤم بين التكوين وال�شغل ،وذلك عبر �إحداث م�سالك جديدة من�سجمة مع اال�ستراتيجيات
القطاعية ،مع تمتين الروابط بين عالم التكوين وعالم ال�شغل ،وكذا ت�شجيع البحث واالبتكار ،وتطوير ج�سور مفيدة بين
الجامعة والمقاولة؛
 .13ت�سريع التفعيل الحقيقي للجهوية المو�سعة ،كي يتيح بروز م�شاريع ترابية حقيقية تحرر الطاقات والكفاءات المحلية ،عبر
تعبئة الم�ؤهالت الهامة من الثروات االقت�صادية.

المبادئ الموجهة ل�سيا�سة عمومية جديدة لإنعا�ش ت�شغيل ال�شباب
 .14يظهر التقييم الأولي لآليات دعم ت�شغيل ال�شباب المعمول بها حاليا ،تباينا في النتائج ،مما يحتم �ضرورة تجاوزها .فرغم
ما ت�شتمل عليه هذه البرامج من نقاط �إيجابية� ،إال �أن نتائجها الكمية تظل �أدنى من �أن ت�ستجيب لواقع بطالة ال�شباب،
عالوة على �أنه ال ي�ستفيد منها �إال حجم محدود من ال�شباب العاطلين .بل �إن تلك الإجراءات لم يكن لها انعكا�س يذكر
على بع�ض فئات ال�شباب الذين يعانون �أكثر من البطالة؛
� .15ضرورة االلتزام بحكامة ر�شيدة وموطنة ترابيا للم�ؤ�س�سات العمومية المكلفة بتدبير ت�شغيل ال�شباب من �أجل محاربة
فعالة لآفة البطالة .يتعين على هذه الحكامة �أن تقوم على هيكلة م�ؤ�س�سية �أكثر ان�سجاما ،مراقبة م�ستمرة لتالزم التكوين
وال�شغل بطريقة �أكثر نجاعة ،وتو�سيع مهام الو�ساطة في �سوق ال�شغل.

�آلية �إنعا�ش ت�شغيل ال�شباب
�	.16إن الإ�صالحات ذات الطبيعة البنيوية لن ت�ؤتى ثمارها �إال على المدى المتو�سط والبعيد ،لذا يحتم الطابع اال�ستعجالي
لبطالة ال�شباب و�ضع برنامج وطني وا�سع ل�صالح ت�شغيل ال�شباب ،ينتظم حوله ،في تعبئة �شاملة ،مجموع الفاعلين والقوى
الحية في البالد .ويتعين على مثل هذا البرنامج �أن يهم بالدرجة الأولى فئات ال�شباب الأكثر ت�ضررا من البطالة؛
 .17لأن طبيعة �سوق ال�شغل تختلف باختالف الجهات ،فقد تم ت�صور هذه الآلية على �شكل مجموعة من التدابير التي يمكن
تفعيلها في مجال ترابي معين ،ح�سب الت�شخي�ص المحلي لو�ضعية بطالة ال�شباب وح�سب اال�ستراتيجيات التي يتم تبنيها
على الم�ستوى الترابي� .أما قيا�س الن�سب المختلفة من التدابير التي يتعين اتخاذها ،وكذا �سيا�سة ا�ستهداف مجموعات
ال�شباب العاطلين ،فيتوجب تحديدها ميدانيا في �إطار تعاقدات بين الدولة والجهة؛
 .18تقوم �آلية �إنعا�ش ت�شغيل ال�شباب على ثالثة مبادئ� ،أولها تعبئة كل الفاعلين المعنيين من �أجل خلق دينامية حقيقية
للتغيير ،ثانيها ال مركزة حقيقية لآليات وو�سائل �إنعا�ش ال�شغل ،وثالثها تنظيم يحدد الم�س�ؤوليات بدقة ،مع الف�صل بين
وظائف القرار ووظائف التنفيذ والتفعيل ،ووظائف المراقبة والتقييم.
تح�سين حكامة انعا�ش ال�شغل وتطوير خدمات الو�ساطة

 .19يو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بالقيام بلوحة فح�ص لمهام مختلف الهيئات التي تتدخل حاليا ب�صورة ا�ست�شارية
�أو تنفيذية في حكامة �إنعا�ش الت�شغيل ،لأن من �ش�أن عقلنة تدبير هذه الهيئات و�إمكانياتها تح�سين حكامة �آليات �إنعا�ش
ال�شغل ،ودعم احترام المبادئ المتعلقة باالن�سجام العام ،وبانخراط الفاعلين وبالالمركزية وتوزيع الم�س�ؤوليات.
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وترتكز الهند�سة الم�ؤ�س�ساتية على ما يلي:
• مجل�س وطني لإنعا�ش ال�شغل و مجال�س جهوية م�صممة كف�ضاءات لتعبئة و�إدارة �سيا�سة ت�شغيل ال�شباب ؛
• مر�صد حقيقي يعنى بال�شغل والتكوين ،يقوم على بنية تعمل على �شكل �شبكة من �ش�أنها توفير المعطيات ال�ضرورية
لت�صور وتتبع وتقييم �سيا�سات الت�شغيل ،وذلك في �إطار عالقات مع �شعب التكوين؛
• و�ضع موارد مالية على �صعيد التراب الوطني من �أجل تمويل ال�سيا�سات المعتمدة على الم�ستوى الجهوي؛
• �إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعا�ش ال�شغل والكفاءات بما ي�ضمن لها الإ�ضطالع بدور وكالة تنفيذية ال متمركزة تن�شط
في �إطار �شراكة مع الفاعلين الخوا�ص والجمعويين ،وذلك بهدف دعم خدمات الو�ساطة داخل �سوق ال�شغل.
�إنعا�ش الت�شغيل الذاتي والمقاوالت ال�صغرى جدا

 .20يو�صي المجل�س �أي�ضا ب�إنعا�ش الت�شغيل الذاتي وت�شجيع �إن�شاء المقاوالت ال�صغرى جدا عبر :
 - 1ت�شجيع خلق المقاوالت ال�صغرى جدا وم�صاحبة ال�شباب الحاملين للم�شاريع .وترتكز �آليات تنمية ال�شغل
والم�صاحبة للمقاوالت ال�صغيرة جدا بالخ�صو�ص على ما يلي:
• �إنعا�ش المقاولة ال�صغرى جدا عبر بنية مخ�ص�صة لها
من �ش�أن هذه البنية ،التي يمكنها �أن ترتكز على الوكالة الوطنية لإنعا�ش المقاولة ال�صغيرة والمتو�سطة� ،أن ت�ضمن
الإعالم والتوعية ،ومواكبة حملة الم�شاريع والمقاوالت ال�صغرى جدا خالل مراحل الإن�شاء وبداية الن�شاط ثم
التطور ،بالإ�ضافة �إلى و�ضع �إجراءات تحفيزية وداعمة ،خ�صو�صا على �صعيد التمويل .وبمقدور هذه البنية �أن تراقب
�شبكة ال�شبابيك الوحيدة التي تقدم خدمات قرب عبر �إجراءات مب�سطة .وفي هذا الإطار قد يتم اللجوء �إلى �إعادة
النظر في و�ضعية المراكز الجهوية لال�ستثمار.
• احت�ضان المقاوالت ال�صغرى جدا وم�صاحبة تطورها
�إن الهدف هو احت�ضان المقاوالت الكبرى للمقاوالت ال�صغرى جدا من �أجل ت�سهيل ح�صول هذه الأخيرة على
طلباتها الأولى وذلك على �أ�سا�س بنيوي متين .يتعلق الأمر هنا بت�صور من �ش�أن ا�ستباق �إحداث �إطار قانوني بمقدوره
تحفيز ولوج المقاوالت ال�صغرى جدا �إلى ال�صفقات العمومية.
• م�شاتل المقاوالت من �أجل ت�سهيل ن�شوء المقاوالت ال�صغرى جدا
يتعلق الأمر هنا بت�سهيل ولوج المقاوالت ال�صغرى جدا �إلى الخدمات الم�شتركة خالل بدء ا�شتغالها
 - 2تطوير وت�شجيع الأن�شطة المدرة للدخل ،في �إطار �سياق �شامل ومن�سجم متمركز حول الرفع من قيمة الم�سالك ،مع
تف�صيل ترابي ي�ستقي فاعليته من الميزات التناف�سية التي توفرها كل جهة .وي�شمل هذا الم�سار تحديد الم�شاريع
النموذجية ون�شر الممار�سات الجيدة والتكوين ب�ش�أنها ،بالإ�ضافة �إلى المواكبة فيما يتعلق بتطوير قدرات الفاعلين
وف�ضاءات الت�سويق ،من خالل و�ضع عالمات من قبيل «تجارة عادلة وت�ضامنية»  -وت�شجيع تمويالت جهوية بديلة
مختلطة بين المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية وم�ؤ�س�سات القرو�ض ال�صغرى والبنوك وال�صناديق الجهوية.
ال�شغل المدعم لفائدة ال�شباب في و�ضعية بطالة طويلة الأمد

�	.21إلى جانب التوظيفات التي �ستوا�صل الإدارات العمومية والجماعات المحلية القيام بها من �أجل اال�ستجابة لحاجات
حقيقية ،والتي ينبغي �أن تخ�ضع لقواعد ال�شفافية والعدالة والم�ساواة في الحظوظ و�أن تعطي الأف�ضلية ،عند ت�ساوي
الكفاءات ،لفئات ال�ساكنة الم�ستهدفة الأكثر ه�شا�شة ،و�إلى جانب الإجراءات الرامية �إلى الم�ساعدة على ال�شغل
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المدعم (عقد ال�شغل الأول وعقد الإدماج المهني) كما تم تح�سينها م�ؤخرا ،والتي يجب العمل على تطويرها مع �إيالء
عناية خا�صة للأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة وعدم ح�صرها في المقاوالت ،وباعتبار �أن الن�سيج المقاوالتي في بع�ض المناطق
�ضعيف جدا ،يقترح المجل�س االقت�صادي واالجتماعي و�ضع عقدة �شغل ذات منفعة عمومية واجتماعية ،مع �إ�شراك
الجماعات المحلية ،تمكن ه�ؤالء ال�شباب من اال�ستفادة من تجربة مهنية داخل جمعية محلية ذات منفعة عمومية �أو
اجتماعية .ويتم بهذا ال�صدد �إعطاء ال�شاب «انتدابا» محددا وم�صادقا عليه وخا�ضعا للمراقبة ،لمدة � 6أو � 9أو � 12شهرا
قابلة للتجديد مرة واحدة .وفي مقابل ذلك يتلقى ال�شاب �أجرا �شهريا وي�ستفيد من التغطية االجتماعية .ويتم الإعتراف
بتلك التجربة عبر �شهادة ت�سلمها الدولة ،تمنح الأولوية ،عند ت�ساوي الكفاءات ،في اجتياز مباريات الإدماج في الوظيفة
العمومية.
تح�سين قابلية ت�شغيل ال�شباب

 .22يو�صي المجل�س ببذل مجهود خا�ص ق�صد تمتين الروابط بين عالمي التكوين وال�شغل .وينبغي �أن يكون التكوين وثيق
االرتباط بالحاجات المنتظرة ل�سوق ال�شغل ،و �أن يولي الأف�ضلية لأنواع التكوين ق�صيرة المدى التي ي�شتد عليها الطلب.
وتبرم لهذا الغر�ض عقود ـ برامج بين الدولة والفاعلين في التكوين والمقاوالت ،تحدد الأهداف والطموحات الجديدة
في مجال التكوين .وبهذا ال�صدد يو�صي المجل�س :
• بت�شجيع و�إنعا�ش خدمات �أو قطاعات تدريب و�إدماج الخريجين.
• بتو�سيع الوحدات التكوينية ال�سلوكية واللغوية الأ�سا�سية من �أجل ت�سهيل اندماج ال�شباب في عالم ال�شغل والنهو�ض
بمعرفة �أمثل بالحياة االقت�صادية والمقاولة ،عبر �إدخال �أو تدعيم برامج للتكوين حول «المقاولة».
 .23يو�صي المجل�س بتطوير:
• التكوين المتناوب بين المقاولة ومراكز التكوين ،خ�صو�صا لكونها تتيح التكيف مع و�ضعيات التخلي عن الدرا�سة
ويمكنها �أن تمثل «مدر�سة الفر�صة الثانية»؛
• التكوين الرامي �إلى التكييف و�إعادة الت�أهيل عبر «التكوين ح�سب الطلب» و«�شيك التكوين» و«التكوين الرامي �إلى
�إعادة التكييف»؛
• التكوين في داخل المقاولة عبر �إ�صالح عقود التكوين الخا�صة.
و�إن تح�سين قابلية ت�شغيل ال�شباب رهين بنجاح جودة هذا التكوين  ،ومن ثمة ،ف�إن البحث عن هذه الجودة ينبغي له �أن
يكون في �صميم ان�شغاالت الم�س�ؤولين ،وال ينبغي �أن تتم الت�ضحية به ل�صالح الجانب الكمي.
تعزيز دينامية عر�ض ال�شغل عبر تح�سين الآلية التنظيمية

 .24ي�ؤكد المجل�س على �أن تعزيز فر�ص ال�شغل من حيث الكم و النوع يقت�ضي و�ضع قوانين تنظيمية دينامية تحمي في الآن
ذاته مكت�سبات العمال وتح�سن من تناف�سية المقاوالت .ويجب �أن ي�ستمر التفكير في هذا المو�ضوع ،في �إطار روح من
الحوار المفتوح والت�شاور البناء .وقد تم تحديد ثالث �سبل في هذا ال�صدد وهي و�ضع اتفاقيات جماعية قطاعية ت�أخذ
بعين االعتبار الو�ضعيات الخا�صة (كال�شغل المو�سمي والجزئي) ،ومحاربة ظاهرة الجمع بين المنا�صب ،و�إنجاز تقويم
معياري تنا�سبي للتغطية االجتماعية ح�سب القطاعات �أو ح�سب ف�صول المقاوالت .وينبغي العمل بالموازاة مع ذلك
على النهو�ض بمعرفة �أمثل بقانون ال�شغل وتطبيقه الجيد من قبل ال�شركاء االجتماعيين وكذا من قبل النظام الق�ضائي.
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ت�شغيل ال�شباب

ر�أي المجل�س االقت�صادي و االجتماعي

�آلية �إنعا�ش ت�شغيل ال�شباب ح�سب المحاور والتدابير
المحور 1

المحور 2

المحور 3

المحور 4

حكامة �إنعا�ش ال�شغل
وتطوير خدمات
الو�ساطة

�إنعا�ش الت�شغيل الذاتي
والمقاوالت ال�صغرى
جدا

تن�شيط العر�ض من
خالل ال�شغل المدعم،
وب�صفة خا�صة لفائدة
ال�شباب العاطلين
الذين طال �أمد بطالتهم

تح�سين حظوظ
ال�شباب في الت�شغيل

تحفيز عر�ض ال�شغل
عبر تح�سين الآلية
القانونية التنظيمية

 .1تح�سين وتر�شيد
حكامة �إنعا�ش ال�شغل

 .3تفعيل �آلية �شاملة
لإنعا�ش و مواكبة
المقاوالت ال�صغرى
جدا

 .6تطوير العقود/البرامج
مع الفاعلين من �أجل
ت�شجيع التكوين
المهني ق�صير المدى،
وتكوين �أولي مالئم
لحاجيات ال�سوق

 .10تح�سين الآلية
التنظيمية بهدف
تحفيز عر�ض ال�شغل

 .4تطوير الأن�شطة المدرة
 .2تو�سيع وتطوير نظام
للدخل والأن�شطة
الو�ساطة و�إعادة هيكلة
ال�صغرى
الوكالة الوطنية لإنعا�ش
ال�شغل والكفاءات

 .5و�ضع عقد عمل ذي
منفعة عامة واجتماعية

 .7تطوير التكوين
المتمثل في التكييف
� -إعادة التكييف

 .8التكوين المتناوب
والتدرج
� .9إعادة �صياغة م�ساطر
وو�سائل العقود الخا�صة
بالتكوين
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المحور 5

المجل�س االقت�صادي و االجتماعي
�شارع النخيل ـ عمارة هاي طيك ـ حي الريا�ض ـ  100 10ـ الرباط
الهاتف  +212 (0) 537 71 38 36 :الفاك�س :
البريد االلكتروني contact@ces.ma :

+212 (0) 537 71 51 73

www.ces.ma

