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ت�شغيل ال�شباب

الملخ�س التنفيذي

مدخل  I 

طبقا للتوجيهات ال�شامية ل�شاحب الجاللة الملك محمد ال�شاد�س، جعل المجل�س االقت�شادي واالجتماعي 

من ق�شية ت�شغيل ال�شباب مو�شوعا مركزيا وذا اأولوية في تدخالته.

بكل  معالجتها  تتم  اأن  ينبغي  ولذلك  االجتماعي،  الميثاق  دعائم  اإحدى  تمثل  ال�شباب  بطالة  محاربة  اإن 

اإرادوية وعزم وت�شميم، مما من �شاأنه اأن يف�شي اإلى ت�شور وتفعيل حلول دائمة ومن�شجمة مع الواقع المغربي.

ويعتبر المجل�س االقت�شادي واالجتماعي اأن ت�شغيل ال�شباب يجب اأن يمثل اأولوية وطنية، واأن م�شوؤوليته 

تقع على عاتق جميع الفاعلين العموميين والخوا�س والجمعويين، �شواء على الم�شتوى الوطني اأم الترابي.

اإن الرهان يتمثل اليوم في جعل حل معادلة ت�شغيل ال�شباب لي�س كعائق يتعين العمل على تجاوزه، بل 

االقت�شادية واالجتماعية  للتنمية  رافعة  ت�شبح  الوطنية، كي  الب�شرية  الموارد  قيمة  للرفع من  فر�شة حقيقية 

لبالدنا.

نظرا لكون هذه الم�شاألة تعني كل الدوائر االقت�شادية واالجتماعية، فاإنها تكت�شي تعقيدا حقيقيا، ومن ثمة فاإن 

معالجتها ت�شتدعي توا�شعا وواقعية في المقاربة وجراأة وتجديدا وابتكارا في االقتراحات ومجهودا متوا�شال 

لتقييم وتكييف االإجراءات مع ال�شياقات والحقائق الخا�شة بكل مجال ترابي على حدة.

ال�شباب. وقد كانت جل�شات  اإنعا�س ت�شغيل  التي تقوم عليها مقاربة المجل�س لمو�شوع  هذه هي االأ�ش�س 

اأ�شغال المجل�س غنية، حيث مكنت من تعبئة الذكاء الجماعي  اأثيرت خالل  االإن�شات والنقا�شات التي 

لالأع�شاء على ت�شخي�س م�شترك لو�شعية ت�شغيل ال�شباب والتقدم باقتراحات من �شاأنها اأن تخفف من حدة 

مع�شلة بطالة ال�شباب.

ت�شغيل ال�شباب في المغرب  II 

ال�شباب من  اإلى  بالن�شبة  بالمائة   48 تتجاوز  ن�ضاط منخف�ضة ال  بن�ضبة  المغرب  ال�ضباب في  ت�ضغيل  يتميز 

فئة 15-34 �شنة، الذين يمثلون اأكثر من ن�شف ال�شكان في �شن العمل. هذه الو�شعية تجعل ن�شب البطالة 

الم�شجلة بر�شم �شنة 2010 مثيرة للقلق، حيث تبلغ تلك الن�شب 14,8 بالمائة عند ال�شباب من الفئة العمرية 

15-34 �شنة، و16,7 بالمائة عند ال�شباب من فئة 15-24 �شنة.
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العاطلين  ال�شباب  بالمائة من   65,8 اأن  بحكم  البطالة،  مدة  بطول  المغرب  في  ال�شباب  ت�شغيل  يتميز  كما 

يعانون من البطالة الأزيد من �شنة، وهذه الن�شبة ترتفع اإلى 74,4 بالمائة بين �شفوف خريجي التعليم العالي. 

كما اأن ثالثة اأرباع ال�شباب العاطلين في الو�شط الح�شري يعانون من البطالة الأزيد من �شنة.

واأخيرا فاإن ت�شغيل ال�شباب يظل ه�شا، نظرا لكون منا�شب ال�شغل التي ي�شغلها ال�شباب غالبا ما هي اأقل اأجرا 

من غيرها، ونادرا ما تكون تعاقدية وقلما تتمتع بنظام حماية اجتماعية.

التحديات الكبرى والأ�ش�س التي انبنى عليها تحليل المجل�س  III 

ح�شب المعطيات المتوفرة فاإن ن�شبة البطالة ترتفع بارتفاع الم�شتوى الدرا�شي وفي الو�شط الح�شري، وهي 

مفارقة توؤكد عدم مالئمة اأنواع التكوين المتوفرة مع حاجيات عالم ال�شغل وا�شتمرار نمط من النمو يوفر عدد 

غير كاف من منا�شب ال�شغل الموؤهلة.

ال�شباب  يجعل  مما  وه�شة،  عنها  موؤدى  غير  االأحيان  غالب  في  تظل  االقت�شاد  يحدثها  التي  فالمنا�شب 

متوج�شين من العمل داخل المقاولة.

وفي االآن ذاته، فاإن نظرة ال�شباب اإلى و�شعيتهم هي اأكثر ت�شاوؤما مما تنبئ عنه االإح�شاءات المتوفرة، وهي 

و�ضعية ترتبط فيما يبدو ب�ضعف ن�ضبة الن�ضاط. لذا، فاإن ال�ضباب ُيبدون تبرما ونفاذ �ضبر حيال هذه الو�ضعية 

التي تنطوي على بذور اأزمة اجتماعية، بالنظر اإلى ما ينتج عنها من تهمي�س ومن تو�شيع للفوارق االجتماعية.

في  الثقة  اأزمة  الوطني وحل  التما�شك  ال�شباب حفاظا على  ت�شغيل  لرفع تحدي  االإ�شراع  ثمة �شرورة  من 

الموؤ�ض�ضات التربوية، و تقوية انخراط ال�ضباب في الحياة المهنية، واأخيرا كي ال تبدو الوظيفة العمومية بمثابة 

المخرج الوحيد من االأزمة.

ويتفق اأع�شاء المجل�س من جهة اأخرى على اأن اإنعا�س ال�شغل يجب اأن يتطور حول تقوية دينامية القطاع 

الخا�ص، وهو ما يبقى رهينا بمدى ميل الفاعلين االقت�شاديين اإلى اال�شتثمار. وُيذكر المجل�س بهذا ال�شدد 

بالدور الهام الذي يجب اأن ي�شطلع به القطاع الخا�س وبالتالي المقاولة. وهو يرى اأن ال�شيا�شات التي اآتت 

بطالة  لمع�شلة  االجتماعية  والمعالجة  االقت�شادية  المعالجة  بين  التوفيق  عرفت  التي  هي  النتائج  اأف�شل 

ال�شباب، وا�شتطاعت و�شع اإطار موؤ�ش�شاتي قادر على تعبئة الفاعلين ل�شالح ت�شغيل ال�شباب.

التحولت الكبرى التي ينبغي القيام بها  IV

من  كبرى  تحوالت  فيها  تحدث  اأن  ينبغي  ثالثة مجاالت  بتحديد  واالجتماعي  االقت�شادي  المجل�س  قام 

اأجل توفير ال�ضروط ال�ضرورية لتحفيز الت�ضغيل واإعطاء نف�س جديد للآليات العمومية لمحاربة بطالة ال�ضباب.
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 1.  اإحداث تغيير ذي مغزى في نموذج النمو القت�شادي

اإحداث تغيير في م�شار النمو االقت�شادي، ذلك هو ال�شبيل الذي ينبغي، باخت�شار وب�شكل اأولوي، اعتماده 

من اأجل تقديم جواب م�شتدام لق�شية ت�شغيل ال�شباب. وينبغي لهذا التغيير في الم�شار اأن يعتمد على 

توجيه اأف�شل لالدخار واال�شتثمار، في اتجاه قطاعات واعدة، ذات قيمة م�شافة عالية وذات مفعول قاطرة 

مقاوالتنا  اإنتاجية  لتح�شين  الرئي�شية  الرافعة  بمثابة  االبتكار  جعل  اليوم  المنا�شب  من  اأنه  كما  حقيقي، 

وقاعدة قوية للنمو الم�شتقبلي.

اأن يبني نموذجا للنمو مرنا ومتوازنا، قادرا على خلق منا�شب ال�شغل كّماً  هكذا �شيتعين على المغرب 

ونوعا، مما يتيح توزيعا اأف�شل للثروة الناتجة. وينبغي لهذا النموذج كذلك اأن يعبئ الطاقات المقاوالتية 

واأن ي�شتفيد من االقت�شاد االجتماعي والت�شامني.

2.  �شرورة اإدخال اإ�شالح عميق على نظام التربية والتكوين بكل مكوناته

يتعين على المغرب، الأجل اال�شتجابة لحاجيات االقت�شاد من الكفاءات، اأن يعيد النظر في نظامه التربوي 

والتكويني للموارد الب�شرية، لكي يتيح ل�شبابنا اأن يكت�شبوا مبكرا مبادئ الم�شوؤولية واال�شتقاللية الذاتية 

واأن يطوروا روح المقاولة والمبادرة.

كما ينبغي بذل جهود لدعم التالوؤم ما بين التكوين وال�شغل، وذلك عبر اإحداث م�شالك جديدة من�شجمة 

مع االإ�شتراتيجيات القطاعية، مع العمل على تمتين الروابط بين عالم التكوين وعالم ال�شغل، وكذا عبر 

ت�شجيع البحث واالبتكار، وتطوير ج�شور مفيدة بين الجامعة والمقاولة.

3.   الحاجة اإلى حكامة ترابية تحرر الطاقات وتعبئ المبادرات المحلية

والتقائية  القرب  لتدبير  واعدا  واإطارا  ترابية جديدة  قوية لحكامة  المو�شعة كرافعة  الجهوية  الد�شتور  يكر�س 

م�شالح ومبادرات الفاعلين جميعا. واإن من �شاأن التفعيل الحقيقي لهذا الور�س الحا�شم اأن يتيح بروز م�شاريع 

ترابية حقيقية تحرر الطاقات والكفاءات المحلية، وتعبئة الموؤهالت الهامة من الثروات االقت�شادية التي ال 

تزال حتى اليوم غير مكت�شفة اأو غير م�شتغلة بما يكفي.

المبادئ الموجهة ل�شيا�شة عمومية جديدة لإنعا�س ت�شغيل ال�شباب  V

1. �شرورة تجاوز اآليات اإنعا�س ت�شغيل ال�شباب القائمة

ا�شطلعت ال�شلطات العمومية، منذ �شنة 2006، بتفعيل ثالث برامج كبرى رامية اإلى اإنعا�س اإدماج ال�شباب 

في الحياة العملية، والتي تهم دعم ال�شغل الموؤدى عنه )اإدماج(، والتالوؤم ما بين ال�شغل والتكوين )تاأهيل(، 

واآلية لدعم اإن�شاء المقاوالت ال�شغرى )مقاولتي(.
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ويبين التقييم االأولي لهذه البرامج الثالثة تباينا في النتائج. فرغم ما ي�شتمل عليه البرنامجان االأوالن من 

جوانب اإيجابية، اإال اأن نتائجهما الكمية تظل اأدنى من اأن ت�شتجيب لواقع بطالة ال�شباب، عالوة على اأنه 

ال ي�شتفيد منها اإال فئة محدودة من ال�شباب العاطلين. بل اإن تلك االإجراءات لم يكن لها انعكا�س يذكر 

على بع�س فئات ال�شباب الذين يعانون كثيرا من البطالة.

2.  �شرورة اإعادة �شبط وتر�شيد حكامة اإنعا�س ال�شغل وتطوير الو�شاطة في �شوق ال�شغل

ال�شباب  ت�شغيل  بتدبير  المكلفة  العمومية  للموؤ�ش�شات  ترابيا  نة  والُموطَّ الر�شيدة  الحكامة  اأ�شبحت  لقد 

�شرورة ق�شوى من اأجل محاربة فعالة الآفة البطالة.

ومن المفتر�س اأن تقوم هذه الحكامة على:

•  هيكلة موؤ�ش�شاتية اأكثر ان�شجاما ؛

•  مراقبة م�شتمرة واأكثر نجاعة لظاهرة التكوين وال�شغل؛

•  تو�شيع مهام الو�شاطة في �شوق ال�شغل.

VI   اآلية اإنعا�س ت�شغيل ال�شباب: ع�شرة تدابير رئي�شية

اإن االإ�شالحات ذات الطبيعة البنيوية لن توؤتي ثمارها اإال على المدى المتو�شط والبعيد، فالطابع اال�شتعجالي 

�شاملة،  تعبئة  في  حوله،  ينتظم  ال�شباب،  ت�شغيل  ل�شالح  وا�شع  وطني  برنامج  و�شع  يفر�س  ال�شباب  لبطالة 

فئات  االأولى  بالدرجة  يهم  اأن  البرنامج  مثل هذا  ويتعين على  البالد.  في  الحية  والقوى  الفاعلين  مجموُع 

ال�شباب االأكثر ت�شررا من البطالة.

من  �شكل مجموعة  على  االآلية  هذه  ت�شور  تم  فقد  الجهات،  باختالف  تختلف  ال�شغل  �شوق  طبيعة  والأن 

ال�شباب  بطالة  لو�شعية  المحلي  الت�شخي�س  ح�شب  معين،  ترابي  مجال  في  تفعيلها  يمكن  التي  التدابير 

وح�شب اال�شتراتيجيات التي يتم تبنيها على الم�شتوى الترابي. اأما قيا�س الن�شب المختلفة من التدابير التي 

اإطار  فيتوجب تحديدها ميدانيا في  العاطلين،  ال�شباب  ا�شتهداف مجموعات  �شيا�شة  اتخاذها، وكذا  يتعين 

عقدة بين الدولة والجهة.

وتقوم اآلية اإنعا�س ت�شغيل ال�شباب على ثالثة مبادئ، اأولها تعبئة كل الفاعلين المعنيين من اأجل خلق دينامية 

الم�شوؤوليات  يحدد  تنظيم  وثالثها  ال�شغل،  اإنعا�س  وو�شائل  الآليات  تركيز حقيقي  ثانيها ال  للتغيير،  حقيقية 

بدقة، مع الف�شل بين وظائف القرار ووظائف التنفيذ والتفعيل ووظائف المراقبة والتقييم.



15

ت�شغيل ال�شباب

وتعتمد االآلية المقترحة على خم�شة محاور:

1.  تح�شين حكامة اآلية اإنعا�س ال�شغل وتطوير خدمات الو�شاطة

يو�شي المجل�س االقت�شادي واالجتماعي القيام بلوحة فح�س لمهام مختلف الهيئات التي تتدخل حاليا 

ب�شورة ا�شت�شارية اأو تنفيذية في حكامة اإنعا�س ال�شغل، الأن من �شاأن عقلنة تدبير هذه الهيئات واإمكانياتها 

تح�ضين حكامة اآليات اإنعا�س ال�ضغل ودعم احترام المبادئ المتعلقة باالن�ضجام العام وبانخراط الفاعلين 

وبالالمركزية وتوزيع الم�شوؤوليات. وترتكز الهند�شة الموؤ�ش�شاتية المقترحة على ما يلي:

•  مجل�س وطني الإنعا�س ال�شغل ومجال�س جهوية الإنعا�س ال�شغل وفق منظور جديد لمهامها ومكوناتها؛

•  مر�شد حقيقي يعنى بال�شغل والتكوين، قوامه بنية تعمل على �شكل �شبكة من �شاأنها توفير المعطيات 
ال�شرورية لت�شور وتتبع وتقييم �شيا�شات الت�شغيل، وذلك في اإطار عالقات مع �ُشَعب التكوين؛

•  و�شع موارد مالية على �شعيد التراب الوطني من اأجل تمويل ال�شيا�شات المعتمدة على الم�شتوى 
الجهوي؛

•  اإعادة هيكلة الوكالة الوطنية الإنعا�س الت�شغيل والكفاءات بما ي�شمن لها اأن ت�شطلع بدورها كوكالة 
وتقوية خدماتها في  والجمعويين،  الخوا�س  الفاعلين  �شراكة مع  اإطار  تن�شط في  تنفيذية ال متمركزة 

مجال الو�شاطة داخل �شوق ال�شغل.

2.  اإنعا�س الت�شغيل الذاتي والمقاولت ال�شغيرة جدا

ي�شلط هذا المحور ال�شوء على قدرة خلق منا�شب ال�شغل المنوطة بالمبادرات الخا�شة المحلية، وكذا 

غير  االقت�شاد  االقت�شاديين من  الفاعلين  من  اإخراج  جزء  تنجم عن  قد  التي  االإيجابية  التاأثيرات  على 

المهيكل و اإدماجه في �شيرورات منظمة من الوجود والممار�شات. وفي هذا ال�شدد، تم اقتراح �شبيلين 

رئي�شين الإنعا�س الت�شغيل الذاتي واإن�شاء المقاوالت. 

للم�شاريع.  الحاملين  ال�شباب  مواكبة  وعلى  ال�شغيرة جدا  المقاوالت  اإنعا�س  على  االأول  الم�شار  يرتكز 

وترتكز اآلية اإنعا�س ومواكبة المقاوالت ال�شغيرة جدا بالخ�شو�س على ما يلي:

•  اإنعا�س المقاولة ال�شغيرة جدا عبر بنية مخ�ش�شة لها

اإن هذه البنية، التي يمكنها اأن ترتكز على الوكالة الوطنية الإنعا�س المقاوالت ال�شغرى والمتو�شطة، من 

مراحل  خالل  جدا  ال�شغيرة  والمقاوالت  الم�شاريع  حملة  ومواكبة  والتوعية،  االإعالم  ت�شمن  اأن  �شاأنها 

الح�ضانة وبداية الن�ضاط ثم التطور، باالإ�ضافة اإلى و�ضع اإجراءات تحفيزية وداعمة، خ�ضو�ضا على �ضعيد 

التمويل. وبمقدور هذه  البنية اأن تراقب �شبكة ال�شبابيك الوحيدة التي تقدم خدمات قرب عبر اإجراءات 

مب�شطة. وفي هذا االإطار، قد يتم التفكير في اإعادة تمو�شع المراكز الجهوية لال�شتثمار.



16

المجل�س االقت�شادي واالجتماعي

•  احت�شان المقاوالت ال�شغيرة جدا من اأجل مواكبة تطورها

اإن الهدف من احت�شان المقاوالت الكبرى للمقاوالت ال�شغيرة جدا هو ت�شهيل ح�شول  هذه االأخيرة  

على طلباتها االأولى وذلك على اأ�شا�س بنيوي متين. يتعلق االأمر هنا با�شتباق اإحداث اإطار قانوني بمقدوره 

تحفيز ولوج المقاوالت ال�شغيرة جدا اإلى ال�شفقات العمومية.

•  م�شاتل المقاوالت من اأجل ت�شهيل ح�شانة المقاوالت ال�شغيرة جدا

يتعلق االأمر هنا بت�شهيل ولوج المقاوالت ال�شغيرة جدا خالل بدء ا�شتغالها اإلى خدمات م�شتركة.

اأما الم�شار الثاني فيروم دعم الت�شغيل الذاتي، خا�شة في العالم القروي و�شبه الح�شري. 

�شامل  �شياق  اإطار  في  للدخل،  المدرة  االأن�شطة  وت�شجيع  تطوير  اإلى  االإجراء  يهدف  ال�شدد،  هذا  وفي 

ومن�شجم متمركز حول الرفع من قيمة الم�شالك، مع تف�شيل ترابي ي�شتقي فاعليته من االأف�شلية التناف�شية 

والتكوين  الجيدة  الممار�شات  ون�شر  النموذجية  الم�شاريع  تحديد  عبر  يمر  وهذا  جهة.  كل  توفرها  التي 

ب�شاأنها، باالإ�شافة اإلى المواكبة فيما يتعلق بتطوير قدرات الفاعلين وتطوير ف�شاءات الت�شويق، من خالل 

و�شع عالمات من قبيل" تجارة عادلة وت�شامنية"، وت�شجيع تمويالت جهوية بديلة مختلطة بين المبادرة 

الوطنية للتنمية الب�شرية وموؤ�ش�شات القرو�س ال�شغرى والبنوك وال�شناديق الجهوية.

3.  تن�شيط العر�س من خالل الت�شغيل المواكب، وخ�شو�شا لفائدة ال�شباب العاطلين الذين 
طال اأمد بطالتهم

اإلى جانب التوظيفات التي �شتوا�شل االإدارات العمومية والجماعات المحلية القيام بها من اأجل اال�شتجابة 

ت�شاوي  عند  االأف�شلية،  تعطي  واأن  والعدالة  ال�شفافية  لقواعد  تخ�شع  اأن  ينبغي  والتي  لحاجات حقيقية، 

الكفاءات، لفئات ال�شاكنة الم�شتهدفة االأكثر ه�شا�شة، واإلى جانب االإجراءات الرامية اإلى الم�شاعدة على 

ال�شغل المدعم )عقد ال�شغل االأول وعقد االإدماج المهني( كما تم تح�شينها موؤخرا والتي يجب العمل على 

تقويتها مع اإيالء عناية خا�شة لالأ�شخا�س في و�شعية اإعاقة وعدم ح�شرها في المقاوالت، وباعتبار اأن الن�شيج 

المقاوالتي في بع�س المناطق �شعيف جدا، ُيقترح و�شع عقدة �شغل ذات منفعة عامة واجتماعية، تمكن هوؤالء 

ال�شباب من اال�شتفادة من تجربة مهنية داخل جمعية محلية ذات منفعة عامة اأو اجتماعية.

واالإجراء المقترح هو عبارة عن خدمة مواطنة اإرادية يتوجب تطويرها في عالقة مع الجماعات الترابية، اإذ يتمثل 

في تمكين ال�ضباب من اإمكانية االنخراط في المجال االجتماعي داخل هيئة اأو منظمة ذات هدف غير مادي، 

ت�شطلع بمهمة اجتماعية اأو ذات منفعة عامة، يكت�شبون داخلها تجربة مهنية. ويتم بهذا ال�شدد اإعطاء ال�شاب 

"انتدابا" محددا وم�شادقا عليه وخا�شعا للمراقبة، لمدة 6 اأو 9 اأو 12 �شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي مقابل 
ذلك يتلقى ال�شاب اأجرا �شهريا وي�شتفيد من التغطية االجتماعية. ويتم االعتراف بتلك التجربة عبر �شهادة 

ت�شلمها الدولة، تفتح الباب باالأولوية، عند ت�شاوي الكفاءات، في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية.
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4. تح�شين قابلية ت�شغيل ال�شباب

يمثل تح�شين قابلية ت�شغيل ال�شباب المحور الرابع من محاور االآلية المقترحة، ويو�شي المجل�س في هذا 

االإطار ببذل مجهود خا�س ق�شد تمتين الروابط بين عالمي التكوين وال�شغل. وينبغي اأن يكون التكوين 

الأنواع  االأف�ضلية  يولي  اأن  لذلك  ويجب  ال�ضغل،  ل�ضوق  المنتظرة  بالحاجات  االرتباط  وثيق  االأ�ضا�ضي 

التكوين ق�شيرة المدى التي ي�شتد عليها الطلب. وتبرم لهذا الغر�س عقود-برامج بين الدولة والفاعلين 

في التكوين والمقاوالت، تحدد االأهداف والطموحات الجديدة في مجال التكوين. ويو�شي المجل�س 

بت�شجيع واإنعا�س خدمات اأو قطاعات تدريب واإدماج الخريجين، كما يو�شي بتعميم الوحدات التكوينية 

اأمثل  بمعرفة  والنهو�س  ال�شغل  عالم  في  ال�شباب  اإدماج  ت�شهيل  اأجل  من  االأ�شا�شية  واللغوية  ال�شلوكية 

بالحياة االقت�شادية والمقاولة، عبر اإدخال اأو تدعيم برامج للتكوين حول "المقاولة".

ينبغي العمل على تطوير التكوين المتناوب بين المقاولة ومراكز التكوين، خ�شو�شا لكونها تتيح التكيف 

مع و�شعيات التخلي عن الدرا�شة ويمكنها اأن تمثل "مدر�شة الفر�شة الثانية" بالن�شبة للعديد من ال�شباب. 

التاأهيل  واإعادة  التكييف  اإلى  الرامي  التكوين  مثل  التكوين  اأنواع من  اإدراج  نف�شه  المنطق  في  وينبغي 

)عبر "التكوين ح�شب الطلب" و"�شيك التكوين" و"التكوين الرامي اإلى اإعادة التكييف"( اأو التكوين 

الم�شتمر داخل المقاولة عبر اإ�شالح عقود التكوين الخا�شة. واإن تح�شين قابلية ت�شغيل ال�شباب رهين 

ان�شغاالت  �شميم  في  يكون  اأن  له  ينبغي  الجودة  هذه  عن  البحث  فاإن  ثمة  ومن  التكوين،  هذا  بجودة 

الم�شوؤولين، وال ينبغي اأن تتم الت�شحية به ل�شالح الجانب الكمي.

5. تعزيز دينامية عر�س ال�شغل عبر تح�شين الآلية التنظيمية

اإحداث المزيد من منا�شب ال�شغل كما وكيفا يقت�شي و�شع ت�شريعات دينامية تحمي في االآن ذاته  اإن 

مكت�شبات العمال وتتيح تح�شين تناف�شية المقاوالت. ويجب اأن ي�شتمر التفكير في هذا المو�شوع، في 

روح من الحوار المفتوح والت�شاور البناء.

وقد تم، على المدى الق�شير، تحديد ثالث �شبل وهي و�شع اتفاقيات جماعية قطاعية تاأخذ بعين االعتبار 

الو�شعيات الخا�شة )كال�شغل المو�شمي والجزئي(، ومحاربة ظاهرة الجمع بين المنا�شب، واإنجاز تقويم 

معياري تنا�شبي للتغطية االجتماعية ح�شب القطاعات اأو ح�شب فروع المقاوالت، وتعديل الن�س القانوني 

المحدد لن�شبة منا�شب ال�شغل المحددة لالأ�شخا�س المعاقين.

وينبغي العمل بالموازاة مع ذلك على النهو�س بمعرفة اأمثل بقانون ال�شغل وتطبيقه الجيد من قبل ال�شركاء 

االجتماعيين وكذا من قبل النظام الق�شائي.
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I. مدخل

الملك  الجاللة  لدن �شاحب  تن�شيبه من  منذ  عاتقه،  على  واالجتماعي  االقت�شادي  المجل�س  اأخذ  لقد 

محمد ال�شاد�س في فبراير 2011، المبادرة المتمثلة في اتخاذ اإ�شكالية ت�شغيل ال�شباب مو�شوعا رئي�شيا وذا 

اأولوية في تدخالته، معتمدا في ذلك على دعم ملكي قوي: "هدفنا االأ�شمى �شمان اأ�شباب العي�س الكريم 

لكافة المغاربة، وال�شيما الفئات المعوزة منهم، وتحقيق تنمية �شاملة، كفيلة بتوفير فر�س العمل المنتج، 

وخا�شة لل�شباب، الذي ن�شعه في �شلب �شيا�شتنا التنموية." )من خطاب �شاحب الجاللة الملك محمد 

ال�شاد�س بمنا�شبة تن�شيب المجل�س االقت�شادي واالجتماعي، 21 فبراير 2011(.

اأن هذه االإ�شكالية تكت�شي طابعا  اأع�شاء المجل�س االقت�شادي واالجتماعي هي  ال�شائدة بين  القناعة  اإن 

في  واالبتكار  الجراأة  من  وقدرا  المقاربة،  في  وواقعيًة  وتوا�شعا  ثمة حذرا  من  وت�شتدعي  التعقيد،  �شديد 

االقتراحات، وجهدا متوا�شال لتقييم وتكييف التدابير واالإجراءات ح�شب ال�شياقات والمعطيات الترابية 

الواقعية.

من جانب اآخر، والأن محاربة بطالة ال�شباب تمثل انتظارات قوية لدى جميع مكونات المجتمع المغربي، 

لزم اأن يتم التكفل بها بكل عزم وت�شميم، حتى يمكن اإحياء االأمل في م�شتقبل اأف�شل في نفو�س ال�شباب، 

اإذ يزدادون ثقة في التزام االأمة الدائم بدعمهم والت�شامن معهم.

هذا الور�س ذو االأولوية الذي فتحه المجل�س ي�شتدعي اليوم تدخال عاجال من �شاأنه اقتراح وايجاد حلول 

يتعين  ور�س  اأي�شا  وهو  ال�شرعة.  وجه  على  تنفيذها  و�شمان  المغربي  الواقع  مع  ومن�شجمة  مالئمة  تكون 

القائمة والبحث  اأجل التح�شين الم�شتمر لالآليات  البعيد وبطريقة دينامية، من  التفكير فيه على المدى 

المتوا�شل عن �شبل جديدة لالبتكار.

وهي االأ�ش�س التي تنبني عليها مقاربة المجل�س في مجال اإنعا�س ت�شغيل ال�شباب.

اأ�شغال المجل�س نقا�شات غنية مكنت من تعبئة الذكاء الجماعي الأع�شائه حول ت�شخي�س  وقد �شهدت 

باأن تخفف من حدة بطالة ال�شباب. وتبعا  م�شترك لو�شعية ت�شغيل ال�شباب و و�شع محاور للتقدم قمينة 

لذلك، تم تحديد التحوالت التي ينبغي اأن ي�شهدها نموذج النمو ببالدنا، كما تم تحديد الخطوات العملية 

التي ينبغي اتخاذها على المدى القريب.
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وقد عملت اللجنة الدائمة المكلفة بق�شايا التكوين والت�شغيل وال�شيا�شات القطاعية، داخل المجل�س، على 

تحديد االإجراءات التي من �شاأنها اأن ت�شاعد على اإنعا�س ت�شغيل ال�شباب، معتمدة في ذلك على جل�شات 

اإن�شات ذات نوعية عالية، مقرونة باإ�شهامات متعددة من االأع�شاء وتحليالت لخبراء وممار�شين في الميدان. 

نتيجة  االإجراءات  هذه  تكون  وبذلك  المجل�س.  لجان  باقي  تفكير  خال�شات  االعتبار  بعين  اأخذت  كما 

لمجهود جماعي متوافق عليه.

اإن االإجراءات المقترحة من قبل المجل�س االقت�شادي واالجتماعي هي بمثابة تو�شيات ووجهات نظر، وقد 

تم تبويبها اإلى خم�شة اأق�شام رئي�شة، تمثل اأهم المحاور التي ينبغي اأن تقوم عليها ال�شيا�شة الجديدة الإنعا�س 

ت�شغيل ال�شباب في بالدنا، وهي كالتالي: تح�شين حكامة �شوق ال�شغل وتطوير خدمات الو�شاطة، واإنعا�س 

الت�شغيل الذاتي وت�شجيع اإن�شاء المقاوالت ال�شغيرة جدا، وتحفيز عر�س ال�شغل عبر اإجراءات وتدابير للدعم 

االأولي  التكوين  عبر  الت�شغيل  في  ال�شباب  قابلية  وتح�شين  المهنيين،  واالإندماج  االإدماج  على  والت�شجيع 

والم�ضتمر، واأخيرا العمل على التخل�س من بع�س نقاط االنح�ضار التي تعوق دينامية الت�ضغيل.



21

ت�شغيل ال�شباب

II. ت�شغيل ال�شباب في المغرب

اإن المغرب ال يمثل ا�شتثناء في ما يتعلق ببطالة ال�شباب. وال�شعوبات التي يواجهها في هذا المجال هي 

غير  تطورا.   االأكثر  وحتى  بل  التطور،  من  م�شابه  م�شتوى  لها  التي  البلدان  من  الكثير  تعانيها  التي  ذاتها 

لها من  يكون  اأن  يمكن  ولما  البنيوي،  طابعها  بالدنا داللة خا�شة، بحكم  تكت�شي في  الت�شغيل  م�شاألة  اأن 

انعكا�شات واآثار من �شاأنها اأن ت�شكل تهديدا للميثاق االجتماعي القائم.

)المندوبية  وطنية  مرجعية  هيئات  ال�شادرة عن  والتحاليل  اال�شتق�شاءات  وكذا  االإح�شائية،  المعطيات  اإن 

ال�شامية للتخطيط، وزارة الت�شغيل والتكوين المهني، قطاع التعليم العالي وغيرها من الهيئات(، تبين كلها 

تقدم  وال  وعمقها،  االختالل  اأوجه  تعقد  تعك�س  ال  االإح�شائيات  اأن  علما  وحّدتها،  الو�شعية  تعقيد  مدى 

معطيات دقيقة تتيح تقدير حجم البطالة في الو�شط القروي مثال، اأو تعميق النظر في م�شائل ن�شب االإدماج 

والولوج اإلى ال�شغل اأو الم�شارات المهنية لل�شباب.

خالل  المتدخلين  ال�شادة  خبرات  على  وكذا  المتوفرة،  والدرا�شات  المعطيات  على  يقوم  العمل  هذا  اإن 

جل�شات االإن�شات وال�شادة اأع�شاء المجل�س. ويعتبر من االأهمية بمكان التعمق فيه م�شتقبال لغر�س تاأكيد 

بع�س الفر�شيات، والم�شادقة على بع�س المقترحات.

هناك خم�شة اأنواع من المالحظات تتيح تقدير الحالة الراهنة لت�شغيل ال�شباب في المغرب.

1       ال�شباب اأهم الفئات غير الن�شيطة

يتميز االقت�ضاد المغربي بن�ضبة ن�ضاط قدرها 49,6 بالمائة. و في المقابل فاإن ن�شبة ال�شكان في �شن العمل 

تناهز 50,4 بالمائة )انظر الجدول 1، الملحق 4(. وتبين هذه الموؤ�شرات اأن ن�شبة البطالة ال تقدم �شوى 

�ضورة جزئية لحقيقة �ضوق ال�ضغل الوطنية المو�ضومة ب�ضعف ن�ضبة الن�ضاط. فن�ضبة البطالة ال تعك�س مدى 

عمق اإ�شكالية الت�شغيل، ال�شيما ال�شغل "المحبط"، واالإق�شاء من �شوق ال�شغل، وكذا العمالة الناق�شة، 

علما اأن 82 بالمائة من الفئة العمرية 15-34 �شنة ال ت�شتفيد من نظام التربية والتكوين.

بذلك يمكن القول اإن اأكبر م�شكل يعتر�س ال�شباب يتمثل في الولوج اإلى ال�شغل. ويمثل ال�شباب من 

الن�شطين من هذه  ال�شكان، ويبلغ عدد  بالمائة من مجموع   37 اأي  ن�شمة،  11,7 مليون  �شنة   34-15 فئة 

الفئة العمرية 5.6 مليين، اأي بما يمثل ن�ضبة ن�ضاط قدرها 48 بالمائة، وهي ن�شبة اأدنى بقليل من المعدل 

الوطني. وعلى العك�س من ذلك فاإن ن�ضبة الن�ضاط لدى الفئة العمرية 15-24 �شنة تنتقل اإلى 36,2 بالمائة 

على الم�شتوى الوطني )مقابل 27,1 بالمائة فقط كمعدل في الو�شط الح�شري(، وهذه الن�شبة كانت في 

1999 تبلغ 48 بالمائة لدى هذه الفئة العمرية.
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الم�شتوى  �شهادة" على  "دون  فئة  هيمنة  فتبين  المح�شلة،  ال�شهادات  ح�شب  الن�شيطة  ال�شاكنة  بنية  اأما 

الوطني، التي تمثل 62,3 بالمائة من المجموع، مقابل 25,7 بالمائة من الذين يتوفرون على �شهادة متو�شطة، 

و12 بالمائة من حاملي ال�ضهادات العليا. والملحظ اأن ن�ضبة الن�ضاط لدى الم�ضتويات العليا )65,1 بالمائة( 

هي اأعلى بكثير من المعدل الوطني.

2    ال�شباب  اأكثر الفئات عر�شة للبطالة

في �شنة 2010، كان ما يقارب مليون من االأ�شخا�س يعانون من البطالة، منهم 80 بالمائة من الفئة العمرية 

15-34 �شنة )39 بالمائة من الفئة 15-24، و41 بالمائة من الفئة 25-34 �شنة(.

وتظل ن�شبة البطالة في �شوق ال�شغل عالية على وجه العموم، رغم اأنها ت�شهد انخفا�شا ن�شبيا. فقد بلغت 

تلك الن�شبة ما مقداره 9,1 بالمائة في 2010، مقابل 13,9 بالمائة في 1999، و�شهدت خالل الفترة نف�شها 

القروي.  الو�شط  بالمائة في   3,9 اإلى   5,4 الح�شري، ومن  الو�شط  بالمائة في   13,7 اإلى   22 انخفا�شا من 

وكانت ن�شبة البطالة في �شنة 2010 تكاد تتوزع بالت�شاوي بين الذكور واالإناث، حيث بلغت 8,9 بالمائة عند 

الذكور و9,6 بالمائة عند االإناث. وعلى عك�س ذلك فاإن ن�ضبة الن�ضاط كانت تبلغ 74,7 بالمائة بين �شفوف 

الذكور، مقابل 25,9 بالمائة بين �شفوف االإناث، مما يدعو م�شتقبال اإلى التفكير في تطوير مقاربة للنوع 

تكون اأكثر نجاعة في محاربة العمالة الناق�شة. وما يوؤكد ذلك اأن االأرقام المتعلقة ببطالة االإناث في الو�شط 

القروي هي اأبعد ما تكون عن التعبير عن حقيقة الو�شعية االقت�شادية للن�شاء القرويات.

فرغم اأن ن�شبة البطالة قد اتبعت منحنى اإيجابيا على العموم، اإال اأنها تظل مرتفعة بالن�شبة اإلى كثير من 

فئات ال�شاكنة، وخ�شو�شا ال�شباب ما بين 15 و24 �شنة في الو�شط الح�شري، كما يدل عليه الجدول اأدناه:

تطور ن�شب البطالة ح�شب الفئات

     الم�شدر: المندوبية ال�شامية للتخطيط

واأخدا بعين االعتبار جميع الفئات العمرية، تظل البطالة لدى ال�شباب من فئة 15-34 �شنة مرتفعة جدا 

بالمقارنة مع المعدل الوطني، بن�شبة بلغت في �شنة 2010 معدال مقداره 14,8 بالمائة، اأي بفارق يزيد عن 

خم�س نقاط. وللتذكير فقط، فاإن الدرا�ضات المقارنة على الم�ضتوى الدولي تبين اأن عامل التنا�ضب ما بين 

"ن�شبة البطالة على الم�شتوى الوطني ون�شبتها بين �شفوف ال�شكان ال�شباب" يناهز في العادة 1 اإلى 2.

2010                    1999 الن�شبة المئوية للبطالة         

 الم�شتوى الوطني           9,1%     13,9% 

البطالة لدى الفئة 15-24 �شنة           17,6%   20,5%  

البطالة لدى الفئة 15-24 �شنة في الو�شط الح�شري     31,3%                 37,8% 

البطالة لدى الفئة 25-34 �شنة        12,8%     20,9% 
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وقد كانت ن�شبة البطالة في �شنة 2010 باأو�ضاط ال�ضاكنة ال�ضابة من فئة 15-34 �شنة في الو�شط الح�شري 

ترتفع اإلى م�شتويات اأعلى، بن�شبة بلغت في المعدل ما يقارب 23 بالمائة. وبذلك تكون ن�شبــة البطالة في 

الو�شط الح�شري اأعلى بثالث مرات من المعدل الوطني، علما اأن اأكثر من ثالثة اأرباع ال�شباب العاطلين 

)77,2 بالمائة( يوجدون في الو�شط الح�شري.

يعود هذا الو�شع في جزء منه اإلى �شعف قدرة االقت�شاد الوطني على اإحداث منا�شب �شغل. مادام اأن ما 

بين 1999 و2010، لم يحدث االقت�شاد الوطني �شوى 1,6 مليون من�شب �شغل اإ�شافي، في حين انتقل 

تعداد ال�شاكنة الن�شيطة خالل الفترة ذاتها من 8,8 اإلى 10,4 ماليين )انظر الجدول 2، الملحق 4(.

3        ال�شباب حاملو ال�شهادات اأكثر ت�شررا من البطالة

اإن ن�شبة البطالة بين حاملي ال�شهادات من الم�شتوى العالي مرتفعة بالمقارنة مع نظيرتها لدى غيرهم من 

الفئات، رغم اأنها �شهدت هي اأي�شا انخفا�شا منذ 1999، حيث ا�شتقرت عند 18,1 بالمائة في 2010، مقابل 

27,6 بالمائة في 1999 )انظر الجدول 3، الملحق 4(.

العليا  ال�شهادات  لدى حاملي  اأقل  انخفا�شا  �شهدت  البطالة  ن�شبة  اأن  يت�شح  التكوين،  م�شتوى  فح�شب 

والمتو�شطة منه لدى الذين ال يتوفرون على اأية �شهادة، وهي مالحظة تبعث على التفكير باأن ال�شهادة ال 

ت�شمن ال�شغل، واأن منحنى النجاة من البطالة يم�شي في تنا�شب عك�شي مع منحنى م�شتوى ال�شهادات. 

هذه الو�شعية المفارقة ت�شهد اليوم تغيرات ملمو�شة ب�شبب التطورات المالحظة، �شواء على م�شتوى �شلوك 

المقاوالت اأو على م�شتوى اإ�شهامات نظام التربية والتكوين. ووفقا لمعطيات اأخرى م�شتخل�شة من بحوث 

اأعلى ن�شب البطالة بين  اأن  نجزت حول التكوين المهني، يبين الت�شنيف ح�شب نوع ال�شهادة 
ُ
اأ ميدانية 

خريجي التكوين المهني البالغين 15 �شنة فما فوق توجد بين �شفوف خريجي ما يعرف با�شم التخ�ش�س 

 34,9 تبلغ  بطالة  بن�شبة  المهني،  التاأهيل  با�شم  يعرف  ما  خريجو  يليهم  بالمائة،   38,7 قدره  بما  المهني، 

بالمائة.

الت�شغيل،  الحا�شل في مجال  العام  النق�س  اإلى  ال�شهادات جزئيا  ال�شباب حاملي  بطالة  اإرجاع  ويمكن 

ولكن اأي�شا وباالأ�شا�س اإلى عدم تالوؤم م�شالك التكوين المقترحة مع الحاجات الحقيقية لالقت�شاد، ومن 

ثمة عدم تالوؤم كفاءات الخريجين المكونين مع منا�شب ال�شغل المعرو�شة.

4      ال�شباب اأكثر عر�شة للبطالة طويلة الأمد

تعتبر البطالة طويلة االأمد خا�شية قوية ل�شوق ال�شغل الوطنية، رغم اأن هناك اأوجها للتح�شن تمت مالحظتها 

منذ �شنة 1999، اإال اأن مدة البطالة �شنة 2010 فاقت 12 �شهرا في المتو�شط بالن�شبة اإلى اأكثر من 62 بالمائة من 

اأمثالهم  اأكثر من �شنة، بينما  اأرباع العاطلين في الو�شط الح�شري يعانون البطالة منذ  العاطلين. وثالثة 
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في الو�شط القروي اأقل منهم ن�شبيا معاناة من البطالة طويلة االأمد. هذا باالإ�شافة اإلى اأن ن�شف العاطلين 

�شنة 2010 �شرحوا بعدم ممار�شتهم الأي عمل في ال�شابق.

وهذه الظاهرة يعي�شها كذلك العاطلون الذين لديهم تجربة مهنية �شابقة. وهكذا على �شبيل المثال فاإن 

63,7 بالمائة من خريجي التكوين المهني قد وجدوا عمال بعد 9 اأ�شهر، و76,6 بالمائة بعد ثالث �شنوات.

وتبعا لهذا فكلما طالت مدة البطالة ي�شبح االإدماج اأ�شعب، و عالوة على ذلك فاأن البطالة طويلة االأمد 

ت�ضيب ال�ضباب باالإحباط وتدفعهم اإلى الخمول.

5       ت�شغيل ال�شباب يظل غير م�شتقر

يتميز ت�شغيل ال�شباب به�شا�شة كبيرة وبانعدام اال�شتقرار، فالمنا�شب التي ي�شغلها ال�شباب غالبا ما يكون 

اأجرها �شعيفا، وقلما تكون تعاقدية، وقليال ما تحظى بتغطية من نظام للحماية االجتماعية.

اإن ن�شبة ال�شغل غير الم�شتقر في المغرب تعادل خم�شة اأ�شعاف المعدل الم�شجل في بلدان منطقة اأوربا 

واأفريقيا وال�شرق االأو�شط.

هناك ثالث موؤ�شرات تبين و�شعية عدم اال�شتقرار التي يعاني منها ت�شغيل ال�شباب المغاربة:

•  اأكثر من 40 بالمائة من ال�شباب يمار�شون اأعماال غير موؤدى عليها، اإذ ي�شتغلون باالأ�شا�س في اأعمال 
م�شاعدة عائلية؛

•  اأقل من 10 بالمائة من ال�شباب يتمتعون بتغطية �شحية؛

•  اأكثر من 8 اأجراء �شباب من اأ�شل كل ع�شرة )وحوالي ن�شف حاملي ال�شهادات العليا( ي�شتغلون دون 
اأي عقدة عمل.

تبلغ ن�شبة العمالة الناق�شة 17,3 بالمائة، مقابل 11,6 بالمائة لمجموع ال�شاكنة الن�شيطة من �شن 15 �شنة 

فما فوق.

اإدماجهم  بهدف  الت�شغيل  في  قابليتهم  ودعم  ال�شباب  ت�شغيل  اأن  المالحظات  هذه  مجموع  من  يتبين 

بالن�شبة للمجتمع المغربي، هذا المجتمع الذي ر�شم لنف�شه  النظام االإنتاجي يطرح تحديات كبرى  في 

هدفا متمثال في بناء نموذج قائم على التما�شك االجتماعي والت�شامن بين كل مكوناته، وهي تحديات 

ت�شتدعي من المجل�س االقت�شادي واالجتماعي و�شع ت�شور واقتراحات من �شاأنها اأن تعطي زخما حقيقيا 

لت�شغيل ال�شباب يتما�شى مع هذا الطموح الوطني.
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انبنى  التي  والأ�ش�س  الكبرى  التحديات   .III
عليها تحليل المجل�س

الم�شتوى  على  العواقب  من  بالعديد  مثقل  واقع  على  البطالة  ب�شاأن  تقديمها  تم  التي  المالحظات  ت�شهد 

االقت�شادي واالجتماعي، ولذلك فاإن الخا�شيات التي تمت مالحظتها على هذا الم�شتوى ت�شير بو�شوح اإلى 

طبيعة وج�شامة التحديات بالن�شبة اإلى المجتمع المغربي برمته.

1      التحديات  الكبرى

تنق�شم التحديات التي يتعين التغلب عليها اإلى اأربعة اأ�شناف :

1.  �لخف�ض من ن�شبة بطالة �ل�شباب �إلى حدود معقولة

بالنظر اإلى المعطيات المقدمة، فاإن االأمر يتعلق فعال هنا باأحد اأهم المتطلبات. فاإذا كانت ن�شبة البطالة 

ت�شهد بالفعل انخفا�شا ن�شبيا على الم�شتوى العام، فاإن هذه الن�شبة تبقى مرتفعة في الو�شط الح�شري 

وبين �شفوف ال�شباب، وهو بالفعل تحد كبير ي�شتدعي معالجة اإرادوية خا�شة.

2.  قلب مو�زين �لمفارقة �لقائمة بين �لتكوين و�ل�شغل

تبين المعطيات المتوفرة اأن ن�شبة البطالة ترتفع بارتفاع م�شتوى التكوين بالدرجة االأولى في الو�شط 

الح�شري، وهي مفارقة حقيقية توؤكد مدى عمق الخلل الحا�شل في مجال تكييف التكوين الموجود 

مع طبيعة النمو االقت�شادي الذي يظل غير قادر على خلق الكثير من منا�شب ال�شغل عالية التاأهيل. 

واأكثر من ذلك فاإن هذه الو�شعية جاءت لتدعم في اأذهان ال�شباب الفكرة القائلة اإن ال�شهادات لم تعد 

تمثل جوازا اإلى ال�شغل، واأن الميثاق االجتماعي ال�شمني المبني على قدرة ال�شهادة لتكون م�شعدا 

اجتماعيا لم يعد قائما.

ومن ثم، فبتعزيز قابلية ال�شباب في الت�شغيل، وتطوير اأ�شكال جديدة من التكوين اأكثر تالوؤما مع حاجيات 

االقت�شاد والمجتمع، واإر�شاء دعائم توجيه مدر�شي وجامعي مالئمين، من �شاأنه رفع هذا التحدي الثاني.

3.   محاربة ه�شا�شة �ل�شغل لدى �ل�شباب

اإن تطور حاالت الت�شغيل غير الموؤدى عنه وغير الم�شتقر يمكن اأن يحتوي على بذور اأزمة اجتماعية، 

ب�شبب ما ينتج عنه من تهمي�س ومن تو�شيع للفوارق. لذلك فان ت�شجيع �شغل يكون من جهة موؤهال ومنتجا 

والئقا، ويكون من جهة اأخرى قارا وقانونيا يعتبر �شروريا، الأنه ي�شاهم في دعم التما�شك االجتماعي.
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  4.   �لحفاظ على منا�شب �ل�شغل �لقائمة

ال�شغل  منا�شب  على  الحفاظ  في  يتمثل  مواجهتها  يتعين  التي  االأخرى  التحديات  اأهم  اأحد  اإن 

اأو  للدعم  ملمو�شة  مبادرات  ب�شبب غياب  �شغل  منا�شب  بتفادي �شياع  هنا  االأمر  ويتعلق  الموجودة. 

عدم التكفل ببع�س ال�شعوبات الظرفية التي تتعر�س لها بع�س القطاعات اإثر �شدمات خا�شة.

وقد اأظهرت المبادرات التي اتخذتها ال�شلطات العمومية لفائدة بع�س القطاعات ال�شناعية بالمغرب 

)مثل الن�شيج و�شناعة ال�شيارات وغيرها( غداة االأزمة االقت�شادية العالمية في 2008 مدى فعالية مثل 

هذه التدابير، مما يجعل منها مثاال للتدخل العمومي النبيه والمالئم الذي يمكن ا�شتلهامه.

2      �شرورة الإ�شراع برفع تحدي ت�شغيل ال�شباب

الطبيعة اال�شتعجالية في معالجة اإ�شكالية ت�شغيل ال�شباب تاأتي من خم�س عوامل رئي�شية:

1.   �شعف �إحد�ث منا�شب �شغل

 اإن �شرورة االإ�شراع بمعالجة م�شاألة ت�شغيل ال�شباب تجد تف�شيرها اإلى حد بعيد في �شعف فر�ض �ل�شغل 

�لتي يتم �إحد�ثها. فقطاعات االقت�شاد الوطني ال تزال عاجزة عن خلق دينامية قادرة على امت�شا�س 

هذا  واإن  الما�شي.  في  الحا�شل  العجز  �شد  ناهيك عن  الجدد،  ال�شغل  طالبي  المتتالية من  االأفواج 

العجز يغذي ب�شفة اآلية و�شعية االختالل بين العر�س والطلب في �شوق ال�شغل الوطنية، وي�شع على 

المحك �شيا�شة الت�شغيل الن�شيطة، الأن ن�شبة نمو الناتج الداخلي الخام لالقت�شاد المغربي لم تحقق 

تقدما ذا داللة خالل ال�شنوات االأخيرة. وينبغي التذكير بهذا ال�شدد باأن الظرفية الدولية ت�شهد اتجاها 

نحو نمو بطيء بل و�شلبي في بع�س البلدان. لذلك ينبغي الت�شرف ب�شرعة اإذا اأردنا اأال يوؤدي ال�شباب 

�شريبة اأثقل م�شتقبال، مرتبطة بارتفاع قوي في ن�شب البطالة.

2.   قلة �شبر �ل�شباب

 اأما الطابع اال�شتعجالي االآخر للم�شاألة اأمام هذا العجز عن الرفع من ن�شبة النمو ب�شرعة فيكمن في عجلة 

�ل�شباب ونفاذ �شبره. اإذ ينبغي اأن نعلم اأن لل�شباب اإدراكا اأخطر بو�شعيتهم اأكثر مما ت�شرح به االإح�شائيات 

المتوفرة، وهي و�ضعية يمكن ربطها فيما يبدو بدرجة الن�ضاط ال�ضعيفة؛ هذه الن�ضبة من الن�ضاط التي تعتبر 

�شيئا ما اأقل من نظيرتها في بلدان اأخرى، وكذا ا�شتطالة مدة البطالة، تدعو كلها اإلى االعتقاد باأن كثيرا من 

ال�شباب ينتهي بهم المطاف اإلى التخلي عن كل اأمل في العثور على �شغل واال�شت�شالم للياأ�س.

3.   ريبة �ل�شباب من �لعمل في �لمقاولة

العمل  �ضروط  احترام  يكون عن  ما  واأبعد  م�ضتقر  غير  في �لمقاولة  العمل  اأن  ال�شباب  يعتبر  ما  غالبا 

الالئق، ناهيك عن كونه في الغالب منخف�س االأجر. وهم يرون اأي�شا اأن المقاوالت ال�شغرى، بحكم 

الموؤهلة، مما  العاملة غير  اليد  اإلى تف�شيل  االإنتاج، تميل  االإنتاجية وخف�س تكلفة  خ�شوعها لمنطق 

يجعلها عاجزة عن اإحداث منا�شب �شغل الئق.
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4.  �شعف �هتمام �ل�شباب باإحد�ث مقاولة

ال يهتم ال�سباب اإال قليال بم�ساألة اإن�ساء المقاوالت، وال ينخرط منهم اإال القليل في هذا ال�سبيل. فالنظرة ال�شلبية 

التي لدى فئة ال�شباب عن جو االأعمال، وكذا ما ت�شتهر به مواكبة حاملي الم�شاريع من نق�س في جودتها، تجعل 

من ال�شروري اإعادة خلق الثقة في االآفاق التي يفتحها الت�شغيل الذاتي واالأن�شطة ال�شغرى المدرة للدخل.

5.   غياب تنا�سق المبادرات

هناك مبادرات مختلفة تتوخى تنظيم اأو ت�شهيل ت�شغيل ال�شباب، ونتائجها تتباين من حيث االأهمية، 

غير اأن اأبرز ما يجمع بينها هو الغياب التام لالن�شجام والتن�شيق، علما باأن توحيد الجهود والعمل جميعا 

في اتجاه واحد من �شاأنه دون �شك اأن يوؤتي اأف�شل النتائج.

الثقة  اأزمة  تفاديا لتعميق  الوطني،  للتما�شك  التحديات �شونا  من ثمة �شرورة االإ�شراع بمواجهة هذه 

في الموؤ�ض�ضات التربوية، وتعزيزا النخراط ال�ضباب في الحياة المهنية، ومن اأجل اأالاّ ُتعتبر اإلى الوظيفة 

العمومية المخرج الذي ال محيد عنه.

3      الأ�ش�س التي انبنى عليها تحليل المجل�س

اإغناء الفهم لدى  مكنت جل�شات  االإن�شات المنظمة من طرف المجل�س االقت�شادي واالجتماعي من 

اأع�شائه، فتحليل اإ�شكالية ت�شغيل ال�شباب هو اأكثر نوعية واأكثر قربا من الميدان. وقد ات�شحت معالم ثالثة 

محاور رئي�شة اأثناء النقا�س، تمثل االأ�ش�س التي انبنى عليها تحليل المجل�س.

1.   تعقيد اإ�سكالية بطالة ال�سباب يتطلب معالجة اقت�سادية واجتماعية متوازنة قائمة على تعبئة جميع الفاعلين 

اأن الم�شوؤولين  باأن هذه االإ�شكالية معقدة، كما  كل البلدان التي تواجه مع�شلة بطالة ال�شباب واعية 

والخبراء يرون اأنه لي�س هناك من حل �شحري، واأن االإ�شكالية ت�شتدعي مقاربة واقعية. غير اأنهم يتفقون 

جميعا على اأن ال�شيا�شات التي اآتت اأح�شن النتائج هي التي عرفت كيف اأن توفق اأوال بين المعالجة 

االقت�شادية والمعالجة االإجتماعية لم�شكلة بطالة ال�شباب. وتميز �شيا�شات الت�شغيل تقليديا بين هذه 

التي  اقت�شادية  الماكرو  ال�شيا�شات  العموم مجموع  بالمعالجة االقت�شادية على وجه  اإذ يق�شد  وتلك، 

ت�شجع النمو عبر دعم اال�شتثمار والطلب والتناف�شية، ويق�شد بالمعالجة االجتماعية �شيا�شات تقديم 

تعوي�س للعاطلين، تكون بمثابة �شمانة موؤقتة يفتر�س فيها اأن تتيح لهم البحث عن �شغل دون اأن يكونوا 

عر�شة النخفا�س كبير ومفاجئ في مواردهم. وهناك اليوم توافقا وا�شعا، يقت�شمه المجل�س، على �شرورة 

العمل على هذين الم�شتويين بطريقة متوازنة. غير اأن للمقاربتين كذلك حدودا، ولذلك يرى المجل�س 

ح�ض الفاعلين عبر و�ساطة موؤ�س�ساتية  على  العمل  قامت على  التي  الناجحة هي  ال�شيا�شات  اأن  اأي�شا 

المدني  المجتمع  وفاعلي  النقابية  والمنظمات  والبنوك  والمقاوالت  الترابية  والجماعات  الدولة  )اأي 

وال�شباب اأنف�شهم( على اإنعا�س ت�شغيل ال�شباب.  
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هذا  لتحقيق  الفاعلين  هوؤالء  كل  ومواكبة  وتعبئة  تنظيم  يتيح  اأن  فعال  موؤ�س�ساتي  اإطار  �ساأن  من  واإن 

الهدف. والمجل�س واع بالدور الذي يمكن اأن ت�سطلع به تعبئة الفاعلين والقوى الحية في البالد حول 

هذ� �لتحدي، فانخراط الجميع في �ضيا�ضات الت�ضغيل يعد عامل اأ�ضا�ضا و�ضرطا �ضروريا لنجاح البرامج 

المر�شومة. واأخيرا، وباتفاق الجميع، فاإن تدخل ال�شلطات العمومية في م�شارات القرار في مجال اإنعا�س 

اإ�شتراتيجية  اأكثر  اإعادة النظر وتوجيهه في اإطارات  اإلى  الت�شغيل، وخ�شو�شا ت�شغيل ال�شباب، يحتاج 

الإعداد التراب والتنمية المحلية.

.2   �إنعا�ض �ل�شغل خا�شع لتقوية دينامية �لقطاع �لخا�ض

الخا�س، وهو  القطاع  تقوية دينامية  يتطور حول  ال�شغل �شوف  اإنعا�س  اأن  المجل�س على  اأع�شاء  يتفق 

ما يبقى باالأ�شا�س رهينا بمدى ميل الفاعلين االقت�شاديين اإلى اال�شتثمار. وانطالقا من هذه الحقيقة 

يتعين اأن تعطى مكانة خا�شة لتحرير الطاقات الفردية والمبادرات الخا�شة واإنعا�س ثقافة المقاولِة. وفيما 

يتعلق باإن�شاء المقاوالت، ذّكر اأع�شاء المجل�س بال�شعوبات العديدة التي تعتر�س �شبيل اإن�شاء المقاولة، 

وي�شار في هذا ال�شدد اإلى اأن االآلية المعتمدة حاليا في مجال ت�شجيع اإن�شاء المقاوالت غير كافية.

كما اأن االآلية الرامية اإلى مواكبة المقاولين الذاتيين والمقاوالت ال�شغيرة جدا في التطور نحو قطاع 

"الخروج" لي�شت حا�شمة. وُيقترح  اأو منظم غير محفزة بما يكفي، والميزات المرتبطة بهذا  مهيكل 

اإلى دعم المقاوالت ال�ضغيرة  الرامية  بهذا ال�ضدد تطوير التفكير في ال�ضروط والمحفزات والو�ضائل 

جدا والمقاولين الذاتيين، وت�شجيعهم بالتالي على الخروج من القطاع غير المهيكل، واإدخالهم من 

ثمة في م�شارات مهيكلة من الوجود والممار�شة. ويعتبر المجل�س من جهة اأخرى – وفق هذا المنظور 

- اأن هناك �شرورة م�شتعجلة لتحديد اإطار قانوني خا�س بالمقاولين الذاتيين.

3.  اإنعا�ض ت�سغيل ال�سباب يمر من مالءمة نظام التكوين مع الحاجيات

على م�ضتوى اآخر، يلحظ المجل�س اأن هناك تفاوتا كبيرا بين نظام التكوين – بما فيه اآلية التكوين 

المهني – والجهاز االإنتاجي. فنظام التربية والتكوين يظل بعيدا عن انتظارات الفاعلين االقت�شاديين، 

والمالحظة االأكثر �شيوعا هي اأن نظام التكوين غير متالئم مع الحاجيات، من حيث الكم بالن�شبة اإلى 

الخريجين ذوي الم�شتوى المتو�شط، ومن حيث النوعية فيما تعلق بحاملي �شهادات التعليم العالي. 

اأوجها للتفاوت في مجال االإدماج في �شوق ال�شغل ح�شب الم�شالك االأ�شل، وهو ما  اأن هناك  كما 

توؤكده البحوث الميدانية التي تم اإجراوؤها.

على هام�س هذه التاأمالت التي تتوخى معالجة عمق الم�شاألة، يقت�شم اأع�شاء المجل�س القناعة التي 

الم�شتخل�شة  النتائج  فاإن  البرامج،  تميز  قد  التي  واالإرادوية  واالأهمية  الطبيعة  كانت  مهما  اأنه  موؤداها 

من التجارب الوطنية والدولية تبين اأن اأنجح �شيا�شات اإنعا�س ت�شغيل ال�شباب هي تلك التي عرفت 
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وا�شتطاعت اأن تتفادى العقبة الكاأداء المتمثلة في جعل النا�س عموما وال�شباب على وجه الخ�شو�س 

يت�شورون اأن الحل االأمثل لو�شعية البطالة التي يعي�شونها يكمن في التوظيف المكثف في الوظيفة 

اإجبار  اإلى  الرامية  التوجيهية  المقاربة  اأن  ر  ت�شوُّ في  فيتمثل  االآخر  الم�شدود  الطريق  اأما  العمومية. 

المقاولة على التوظيف يمكنها اأن تحل م�شاكل الت�شغيل. وقد اأ�شار االأع�شاء من وجهة نظر ثانية اإلى 

اأن اإنعا�س المقاولة الخا�شة ال يمنع من اإ�شراك القطاع العمومي والدولة، في اأدوار جديدة ذات طبيعة 

ا�شتك�شافية، بحيث تعمل مثل اآلية توجيهية للخيارات االإ�شتراتيجية التنموية في بالدنا، ولكن اأي�شا 

لتعبئة موؤ�ش�شاتية قوية لفائدة اإنعا�س ت�شغيل ال�شباب.
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IV. التحولت الكبرى التي ينبغي القيام بها

انطالقا من الم�شلمة التي موؤداها اأنه لي�س هناك من حل ممكن التطبيق وم�شتدام لم�شكلة بطالة ال�شباب 

دون م�شتوى عال وم�شتدام من النمو االقت�شادي، ودون الرفع من قيمة االإمكانات الب�شرية الوطنية، يوؤيد 

المجل�س االقت�شادي واالجتماعي �شرورة متابعة اأو اإطالق اإ�شالحات بنيوية جديدة.

لذلك ينبغي موا�شلة ال�شير على طريق االإ�شالحات الموؤ�ش�شاتية، والتجديد في مجال الحكامة العمومية 

والحفاظ على اإطار ماكرو اقت�شادي �شليم. ويتعلق االأمر هنا بتح�شين جو االأعمال وتهيئة محيط ذي قدرة 

على االجتذاب، م�ضجع لخلق الثروات. ويعد انخراط مجموع الفاعلين في تخليق الحياة العامة، والرفع من 

جودة الخدمات العمومية، واإقامة جو من المناف�شة الحرة ال�شريفة، واإقرار الم�شوؤولية عن النتائج والمحا�شبة، 

بمثابة اأورا�س من �شاأنها اأن ت�شاهم في تح�شين الحكامة، وتحرير الطاقات وتعبئة المبادرات.

غير اأن هناك ثالثة مجاالت كبرى ينبغي اأن ت�ضهد مبادرات وخطوات عملية اأقوى، قادرة على توفير ال�ضروط 

الماكرو اقت�شادية العامة ال�شرورية الإعادة تحفيز الت�شغيل، تعطي نف�شا جديدا الآليات محاربة بطالة ال�شباب. 

وتتعلق هذه المجاالت على التوالي بنموذج النمو ونظام التربية والتكوين والحكامة الترابية.

1       ال�شعي اإلى اإحداث تغيير ذي مغزى في نموذج النمو القت�شادي

اإحداث تغيير في النموذج االقت�شادي، ذلك هو ال�شبيل الذي ينبغي - باخت�شار وبكل اأولوية - اّتباعه من 

اأجل تقديم جواب م�شتدام لق�شية ت�شغيل ال�شباب.

قطاعات  اتجاه  في  واال�شتثمار،  لالدخار  اأف�شل  توجيه  على  يعتمد  اأن  الم�شار  في  التغيير  لهذا  وينبغي 

ذات قيمة م�شافة عالية ت�شكل قاطرة حقيقية. وينبغي اأن يكون معيار اإحداث منا�شب ال�شغل حا�شما في 

تحديد االأولويات وقرارات التحكيم فيما يخ�س ر�شد الموارد. وبالموازاة مع ذلك، يتعين اأن يعتمد التوجه 

االقت�شادي الجديد على دعم قدرات االبتكار والتجديد والبحث التكنولوجي والتطور ال�شناعي، التي 

اإنتاجية اقت�شادنا الوطني وتناف�شيته، ومن ثمة  تمثل في منظور بعيد المدى االأدواِت الحقيقيَة لتح�شين 

الحامل الم�شتقبلي الإحداث منا�شب ال�شغل وخلق القيم. وهكذا، �شيتعين على المغرب اأن يبني نموذج 

ا ونوعا. نمو قوي قادر على خلق فر�س ال�شغل كمًّ
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1.    نمو قوي وغني بمنا�سب ال�سغل

لقد �شاهمت االإ�شالحات التي تم اإطالقها خالل ال�شنوات االأخيرة في رفع معدل ن�شبة نمو الناتج 

 4,8 اإلى  الما�شي  القرن  من  الت�شعينات  عقد  خالل  بالمائة   3,2 من  انتقلت  التي  الخام،  الداخلي 

بالمائة خالل ال�شنوات االأخيرة. وقد نجح المغرب، باإطالقه عددا من االأورا�س االقت�شادية االجتماعية 

ومجموعة من االإ�شالحات الهيكلية وال�شيا�شات القطاعية الطموحة – التي يتعين العمل على تحقيق 

بع�س التنا�شق فيما بينها – في اإعطاء توجه اإيجابي لم�شار النمو، لكن دون اأن يبلغ م�شتوى متالئما 

ُيمّكن توازي طلب وعر�س ال�شغل.

ويتمثل الهدف المن�شود في الرفع من معدل النمو لبلوغ عتبة االإقالع، فاإ�شكالية الت�شغيل لن تجد لها من 

حل م�شتدام اإال في خلق الثروات  المعتمد اأ�شا�شا على المقاوالت وا�شتتماراتها. و اإن التحول في وتيرة 

النمو من �شاأنه اأن يوجه اإليه كل االنتباه والطاقة كي يخلق ما بين 2,5 و3,5 ماليين من�شب �شغل في اأفق 

2020، وبالتالي  امت�شا�س االأفواج الجديدة من طالبي ال�شغل التي �شتفد على ال�شوق في هذا االأفق.

2.    نمو تقوده القطاعات الواعدة

يمتلك المغرب موؤهالت ال ي�شتهان بها، من موارد طبيعية و ب�شرية، و من موقع جغرافي متميز، وم�شادر 

طاقات متجددة، وا�شتقرار �شيا�شي، وتوازن ماكرو اقت�شادي، ونظام م�شرفي ومالي قوي، واإ�شتراتيجيات 

قطاعية وا�شعة المدى، وتاأهيل للبنيات التحتية واتفاقات للتبادل الحر. ومن المفيد العمل على الرفع 

من قيمة تلك الموؤهالت من اأجل دعم قدرات التنمية القطاعية التي يختزنها اقت�شادنا الوطني.

والحق اأن هناك بالفعل عددا من القطاعات التي يمكنها اأن تمثل في هذا االإطار رافعات حقيقية للنمو 

الم�شتقبلي:

•  فالقطاع ال�ضناعي، بحكم كونه عر�ضة ل�ضغوط المناف�ضة الدولية، هو في حاجة اإلى الرفع من م�ضتوياته 
االإنتاجية، الأن بمقدوره اال�شطالع بدور هام. وهو ينتظر اأن يتم رفع العوائق التي تقف في �شبيل نموه 

وتطوره )من تمويل، ونظام �شريبي، وكلفة العوامل، ومحيط اأعمال و�شعف في ن�شبة تاأطير العاملين 

الوطنية  اال�شتثمارات  لتحقيق  م�شجع  بيئي  نظام  بروز  ت�شجيع  اأعم  بوجه  يتم  واأن  المقاوالت(،  في 

القيمة  المجددة ذات  المجاالت  في  الخ�شو�س  الجديدة، وعلى  الميادين  في  ال�شرورية  واالأجنبية 

الم�شافة التكنولوجية العالية ؛

•  يتوفر قطاع الخدمات اأي�شا على اإمكانات هامة في مجال اإحداث منا�شب ال�شغل، وهو ي�شتحق بهذه 
ويو�شي  وبالجملة.  بالتق�شيط  والتوزيع  التجارة  فروع  على  الفئة  هذه  وت�شتمل  خا�شة.  عناية  ال�شفة 

اأنه يمكن  "رواج" المتعلق بتحديث تجارة القرب. غير  برنامج  المجل�س بهذا ال�شدد بدعم وتطوير 

تو�شيع هذه الدائرة لت�شمل كذلك قطاعات التموين والنقل والخدمات المالية.
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تعطي  •  يختزن قطاع ال�شياحة والفندقة والمطاعم اإمكانات هامة، وعلى اإ�شتراتيجية "�شياحة 2020" اأن 
دينامية للت�شغيل بهذا القطاع ينبغي اأن ي�شاحبها تطوير للمهن "المحلية" المغربية، مثل ال�شناعات 

التقليدية والمنتجات البلدية.

•  يمثل قطاع االقت�شاد االأخ�شر منجما غنيا بمنا�شب ال�شغل، ومن المنتظر اأن تقوم اال�شتتمارات الهامة 
في مجاالت الطاقة المتجددة، والفعالية الطاقية في ميدان التعمير، والنقل وال�شناعة، ومعالجة المياه 

الم�شتعملة، واإعادة تدوير النفايات وكذا النقل الح�شري، بدعم ملحوظ في تقوية االقت�شاد الوطني.

•  ينبغي كذلك اعتبار قطاعي الفالحة وال�شيد البحري بمثابة قطاعين ذَوي اأولوية، وذلك بالنظر اإلى ما 
يختزنانه من اإمكانات غير م�شتغلة اأو غير موؤهلة بما فيه الكفاية، وخ�شو�شا االأن�شطة غير الفالحية في الو�شط 

القروي وال�شيد التقليدي، وكذلك االأمر بالن�شبة لالأن�شطة المتعلقة بتحويل منتجات الفالحة والبحر.

3.    نمو يخلق ثروات موزعة ب�سكل اأح�سن 

اأف�شل توزيعا. فتوزيع الثروات  اأن تكون ثمارها  التنمية م�شتدامة من الحر�س على  ال بد لكي تكون 

اإ�شفاء حيوية  قادرة على  متو�شطة  تطور طبقة  ت�شريع  الخ�شو�س  يتيح على  اأن  �شاأنه  اأمثل من  ب�شكل 

على ال�شوق الداخلية وخلق مفعول قاطرة اقت�شادية اإيجابي، وهو من �شاأنه تقوية التما�شك االجتماعي 

وتعبئة جميع مكونات المجتمع، بف�شل ما له من تاأثير على االح�شا�س بالعدالة االجتماعية. وينبغي 

العمل على تحقيق ذلك التوزيع االأمثل على الخ�ضو�س عبر اإ�ضلحات �ضريبية جريئة و�ضروط مبدعة 

لتوزيع القيمة الم�شافة في المقاولة )اإ�شراك االأجراء في النتائج واأنظمة التحفيز، اإلى غير ذلك(، وتقوية 

انخراط المقاوالت في مجال الم�ضوؤولية االجتماعية. 

4.   نمو يعتمد عل االبتكار والتح�سين الملمو�ض لالإنتاجية

اإن االبتكار والبحث يحمالن اأف�شلية تناف�شية لن�شيجنا االقت�شادي وال�شناعي، اإذ يرفعان من قيمة و�شع 

القطاعات  في  للبالد  وا�شحة  روؤية  الوقت  نف�س  في  ويعطيان  والبحث،  التدري�س  الفاعلين في مجال 

االإ�شتراتيجية على الم�شتوى الدولي. ويتوجب اليوم جعلهما بمثابة رافعة اأ�شا�شية في تح�شين اإنتاجية 

مقاوالتنا، وداعم قوي الإقالع النمو الم�شتقبلي. من ثمة يتعين اإنعا�س �شيا�شة اإرادوية للبحث التطبيقي، 

طلبة  فاأعداد  الجامعة.  مع  تعاقدي  مالي  دعم  عبر  خ�شو�شا  جديدة،  تنموية  رافعات  خلق  اأجل  من 

الدكتوراه في البحث التطبيقي �شعيفة جدا، اأ�شف اإلى ذلك اأنهم ال يتوفرون على اأي تمويل يتيح 

تمكينهم من دخل الئق يحررهم من اأعباء العي�س اليومي، ويمكنهم من التفرغ لعملهم. ومن ثم، فاإن 

البحث التطبيقي ال يجري في اإطار �شيا�شة من�شجمة لت�شجيع االبتكار. من ناحية اأخرى، يجب االإيمان 

بمقدور الكفاءات المغربية في الخارج باالإ�شطالع بدور هام في خلق و�شائج وروابط علمية وتكنولوجية 

لفائدة مجموع قطاعات الن�ضاط في االقت�ضاد الوطني.
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االقت�ساد  من  وي�ستفيــــد  المقاولــــة  مجال  في  الكامنة  الطاقــــات  تعبئة  في  ينجــح  نمو     .5

�الجتماعي و�لت�شامني

واقت�شادية  اجتماعية  لحاجيات  ا�شتجابته  على  عالوة  والت�شامني،  االجتماعي  االقت�شاد  قطاع  اإن 

حقيقية، يختزن اإمكانات هامة في مجال خلق اأن�شطة اقت�شادية جديدة ومنا�شب �شغل على م�شتوى 

القرب. ويتعلق االأمر في هذا ال�شدد باإنعا�س التنمية االجتماعية واالقت�شادية لهذا القطاع، وخ�شو�شا 

في الو�شط القروي، عبر اإدخال المقاولتية االجتماعية في ان�شجام مع الخ�شو�شيات المحلية والجهوية 

االقت�شاد  منظمات  دعم  على  بالخ�شو�س  التركيز  يتم  اأن  وينبغي  والبيئية(.  والثقافية  )االقت�شادية 

االجتماعي والت�شامني )من تعاونيات وتعا�شديات وجمعيات(، عبر تدابير ت�شجيعية محددة االأهداف. 

كما يتعين بناء واإقامة �شراكات قوية بين هذه المنظمات وباقي مكونات الن�شيج االقت�شادي من اأجل 

تح�ضين جاذبيتها ودفع بع�س فئات ال�ضباب اإلى االنخراط فيها.

بيئي  نظام  اإقامة  يتيح  التقليدية والتدبير  التكنولوجيا وال�شناعات وال�شناعة  اإن االبتكار في مجاالت 

للو�شط  المالئم  العر�س  )ال�شيما  ال�شوق  لحاجات  باال�شتجابة  وقمين  االجتماعية  للمقاولة  م�شجع 

واالإق�شاء  الفقر  ومحاربة  الن�شيطة(،  ال�شاكنة  هجرة  )خ�شو�شا  الهجرة  تيارات  و�شبط  الح�شري(، 

وبوجه  واجتماعيا.  بيئيا  م�شوؤولة  م�شاريع  لبروز  المالئمة  الظروف  تهيئة  ذاته  االآن  وفي  االجتماعي، 

اأ�شمل، فاإن تطوير روح المقاولة بكل اأ�شكاله ينبغي له اأن يكون في قلب كل اإ�شتراتيجية اإرادوية تتوخى 

ت�شريع نمو م�شتدام واإحداث منا�شب �شغل في بالدنا.

2       �شرورة اإدخال اإ�شالح عميق على نظام التربية والتكوين بكل مكوناته

يتعين على المغرب، لال�شتجابة لحاجيات االقت�شاد من الكفاءات، اأن يعيد النظر بعمق في نظامه التربوي 

والتكويني للموارد الب�شرية. وي�شاطر هذه المالحظة مجمل الدرا�شات والتحليالت ال�شادرة عن الهيئات 

تغييرات  اإدخال  اإلى  جميعا  خال�شاتها  تدعو  التي  للتعليم،  االأعلى  المجل�س  مثل  المخت�شة،  الوطنية 

جذرية على المحاور التالية:

1.    اإعادة النظر في المبادئ الكبرى التي ي�ستهدفها التعليم االأ�سا�سي

يتعين على التعليم االأ�شا�شي اأن يتيح ل�شبابنا اكت�شاب مبادئ الم�شوؤولية مبكرا، وتحقيق ا�شتقالليتهم 

مختلفة،  لغات  من  والتمكن  واالأداء،  ال�شرامة  ثقافة  وتنمية  المبادرة،  ح�س  وتطوير  ال�شخ�شية، 

واالإ�شتفادة من تربية ذات نوعية جيدة يعززها تدريٌب تطبيقي اأكثر مما هو نظري. وفي هذا االإطار فاإن 

نوعية التعليم ومحاربة الهدر المدر�شي ونجاح الم�شار الدرا�شي والمهني، هي عوامل ينبغي اأن تمثل 

المعايير الرئي�شية  لتقييم اأداء نظامنا التربوي االأ�شا�شي.
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2.    تقوية مالءمة التكوين وال�سغل

اإن تحقيق التنا�شب ما بين حاجات االقت�شاد والعرو�س المتوفرة يقت�شي تاأهيل الم�شالك المتواجدة 

واإحداث م�شالك جديدة متالئمة مع االإ�شتراتيجيات القطاعية الجاري تفعيلها، والعمل على توجيه 

الطلبة نحوها. وبالموازاة مع الرفع من قيمة التكوين المهني باعتباره اختيارا جيدا ذا نوعية ولي�س خيارا 

ثانيا، وتمتين الروابط بين عالم التكوين )المدار�س الثانوية والجامعات ومراكز التكوين المهني( وعالم 

لة مهنيا وذات المدى الق�شير، مع العمل على  ال�شغل، يتعين اإعطاء االأف�شلية للم�شالك الجامعية الموؤهِّ

الرفع من تنوع وقدرة عر�س التكوين المهني االأ�شا�شي، عبر تخطيط ا�شت�شرافي للحاجات الم�شتقبلية 

لالقت�شاد الوطني، واإبرام عقود/برامج مع الفاعلين المعنيين. كما اأن نظام التدرج الخا�س بال�شباب 

ع، مع اإيالء عناية خا�شة لل�شباب في العالم  الذين يتابعون تكوينا متناوبا في حاجة اإلى اأن يدعم ويو�شَّ

القروي.

تكون  كي  الجامعي،  لنموذجنا  عميقة  بكيفية  التربوي  التنظيم  اإعادة  بت�شريع  كذلك  االأمر  ويتعلق 

الجامعة المغربية اأكثر انفتاحا على محيطها، ويكون ولوجها مي�شرا الأكبر عدد ممكن، فتتمكن حينها 

وب�شرعة من تكييف م�شالكها من اأجل تدارك ما فاتها، وت�شحيح التوجهات الخاطئة حتى واإن ا�شتدعى 

االأمر اتخاذ تدابير للحد من الولوج اإلى بع�س تلك الم�شالك، ثم االندراج في م�شعى ا�شتباقي يتيح لها 

اأن تكون من�شجمة مع الحاجات الم�شتقبلية لالقت�شاد.

3.    ت�سجيع البحث واالبتكار، وتطوير الج�سور بين الجامعة والمقاولة

اإن االبتكار والتجديد عمالن �شروريان - اإن لم نقل حيويان - للمقاوالت التي تريد اأن ت�شمن لنف�شها 

اأف�شل واأن ت�شتجيب للحاجات الجديدة التي يعبر عنها الم�شتهلكون الذين تزداد مطالبهم  تناف�شية 

با�شتمرار، واأن تو�شع العر�س وتنوعه من اأجل اقتحام اأ�شواق جديدة.

اآليات  فمن جهة، يمكن تطوير ج�شور مفيدة في اإطار عقود مهيكلة، تدعمها ال�شلطات العمومية عبر 

تحفيزية مالئمة، وعبر الرفع من الموارد الب�شرية و المادية المر�شودة للبحث ودعم ا�شتقاللية الجامعة. 

و من جهة اأخرى، عبر حل م�شكل غياب االإطار القانوني "للباحث"، الذي يقف حجرة عثرة في وجه 

اقت�شاد حقيقي للمعرفة.

وتجدر االإ�شارة من جهة اأخرى اإلى اأن القطاع الخا�س يعد �شريكا ال يمكن اال�شتغناء عنه لكل اإ�شالح 

عميق لنظامنا التربوي والتكويني، اإذ ال يتعلق االأمر فقط بدعم اآلية التحفيز والم�شادقة والتقييم لقطاع 

التعليم العالي الخا�س، ولكن اأي�شا بالرفع من قيمة نظام التكوين المهني، عبر �شراكات بين القطاعين 

العمومي والخا�س، بهدف تطوير عر�س قطاعي تكويني مقبول ومنطقي.
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3        الحاجة اإلى حكامة ترابية تحرر الطاقات وتعبئ المبادرات المحلية

الد�شتور،  يكر�شها  كما  المو�شعة  للجهوية  الفعال  التطبيق  هي  المهم  الور�س  هذا  انطالق  نقطة  اإن 

باعتبارها اإطارا لتدبير القرب والتقاء م�شالح ومبادرات كل الفاعلين. واإن من �شاأن نموذٍج غير ممركز 

للحكامة، مفعل حول م�شاريع ترابية حقيقية، اأن يتيح بروز مناجم هامة من الثروات االقت�شادية التي ال 

تزال حتى اليوم غير م�شتغلة اأو غير موؤهلة بما يكفي.

كما اأن اأخذ البعد الجهوي بعين االعتبار، يتيح في هذا الم�شمار:

•  تقوية اإنعا�س الميزات المقارنة لكل جهة والرفع من قيمتها؛

•  خلق اأقطاب تناف�شية ترابية قادرة على جعل الجهات اأكثر جاذبية؛

•  اإعادة التوازن لتوزيع االأن�شطة بين الجهات وو�شع �شبكات فعالة للربط بينها؛

•  تمكين الجهة من تطوير اإطار للعي�س قادر على ا�شتبقاء واجتذاب الكفاءات القمينة باأن تدعم ب�شفة 
م�شتدامة اإقالعها االقت�شادي واالجتماعي.

ومن �شاأن الجهوية اأن تتيح انبثاق م�شاع اأكثر فعالية في مجال توطين ال�شيا�شات والبرامج العمومية، 

وخ�شو�شا باتجاه تعبئة اأمثل للموارد واإ�شفاء دينامية اأكبر على �شوق ال�شغل �شواء الجهوية اأو المحلية.

ومن الم�شلم به لدى المجل�س االقت�شادي واالجتماعي اأن هذه االإ�شالحات الهيكلية، لكي يجري 

ال�شروع فيها في الحال، لن توؤتي اأكلها اإال على المدى المتو�شط والبعيد. لذلك يبدو من ال�شروري 

الذي  فالعمق  اآني.  مفعول  ذات  لمبادرات  الم�شتعجل  االإطالق  على  تفعيلها،  مع  بالموازاة  العمل، 

بلغته م�شكلة بطالة ال�شباب يتطلب االهتمام بالجانب الميكرو اقت�شادي، حيث يمكن للمبادرات التي 

يجري اإطالقها اأن توؤتي نتائجها في اآجال اأقرب.
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V.  المبادئ الموجهة ل�شيا�شة عمومية 
جديدة لإنعا�س ت�شغيل ال�شباب

هناك مبداآن رئي�شيان �شيقودان توجه ال�شيا�شات العمومية الجديدة في مجال اإنعا�س ت�شغيل ال�شباب:

•  �شرورة تجاوز اآليات اإنعا�س ت�شغيل ال�شباب القائمة؛
•  الحاجة اإلى اإعادة تحديد وتر�شيد حكامة اإنعا�س ال�شغل وتطوير الو�شاطة في �شوق ال�شغل.

1     �شرورة تجاوز اآليات اإنعا�س ت�شغيل ال�شباب القائمة

ا�شطلعت ال�شلطات العمومية، منذ 2006، بتفعيل ثالث برامج كبرى رامية اإلى النهو�س باإدماج ال�شباب في 

الحياة العملية، والتي تهم دعم ال�شغل الموؤدى عنه )اإدماج(، والتالوؤم ما بين ال�شغل والتكوين )تاأهيل(، 

ودعم اإن�شاء المقاوالت ال�شغرى )مقاولتي(.

يبين التقييم االأولي لهذه البرامج الثالثة اأن نتائجها متباينة واأن بع�شها غير كاف مطلقا.

فرغم اأن بع�س تلك البرامج، وخ�شو�شا "اإدماج" و"تاأهيل"، ي�شتمل على جوانب اإيجابية ال ريب فيها،  

اأ�شارت جل�شات االن�شات المنظمة من طرف المجل�س اإلى عدد من اأوجه النق�س واالختالل التي تعوق 

هذه البرامج. ثم اإن النتائج الكمية تظل اأدنى من المدى الذي بلغته ظاهرة بطالة ال�شباب، ورغم االإنجازات 

الن�شبية التي يمكن اأن تح�شب لهذه البرامج، اإال اأن هذه االليات ال تلم�س �شوى ن�شبة محدودة جدا من 

اأعداد ال�شباب العاطلين.

يهدف برنامج "اإدماج" اإلى مواكبة المقاولة في اال�شتجابة لحاجياتها من الكفاءات من جهة، ودعم اإدماج الباحثين عن 

�شغل في الحياة العملية من جهة اأخرى. وهو يعنى بال�شغل الموؤدى عنه، �شواء اأكان قائما على عقد من القانون العام اأم 

على عقد اإدماج.

مع برنامج "تاأهيل"، يمكن للباحث عن �شغل اأن يرفع من قابليته للت�شغيل، وذلك عبر تكوين موؤهل لل�شغل )تكوين 

المفتر�شة  الحاجيات  مع  التكييف  يتوخى  تكوين  اأو  ال�شاعدة(  للقطاعات  دعم  واآلية  ال�شغل  اإلى  مف�ٍس  تعاقدي 

للمقاوالت من الكفاءات )التكوين التاأهيلي(.

عف متى تعلق االأمر  يتوخى برنامج "مقاولتي" مواكبة حاملي الم�شاريع با�شتثمار قدره 250.000 درهم )ترفع اإلى ال�شِّ

)ال�شندوق  الدولة  �شمانة   -  2 الم�شروع،  اإن�شاء  وبعد  قبل  المواكبة   -  1 يتيح:  وهو  الم�شاريع(.  حاملي  من  بثنائي 

المركزي لل�شمان( في حدود 85 بالمائة من القر�س البنكي، مع التفوي�س لالأبناك  3 - منح مقدم دون فوائد يمثل في 

حده االأق�شى ُع�شر قيمة اال�شتثمار، في حدود 15.000 درهم.

برامج النهو�س بت�شغيل ال�شباب
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لقد بلغ عدد الم�شتفيدين من برنامج "اإدماج" 300.000 م�شتفيد �شنة 2005، يتوزعون بالت�شاوي بين عقود 

القانون العام وعقود االإدماج. ويمثل خريجو التعليم العالي والحا�شلون على الباكلوريا الذين ال يتوفرون على 

تكوين تقني ما ن�شبته 40 بالمائة من مجموع المدمجين. ويلحظ بهذا ال�ضدد اأن 80 بالمائة من ال�شباب 

حاملي ال�شهادات الذين ي�شتفيدون من عقد اإدماج يندمجون في مقاولة مع نهاية فترة التدريب التي تدوم 

24 �شهرا، واأن 80 بالمائة من هوؤالء ي�شتغلون في اإطار عقد غير محدود االأمد، وهم م�شرح بهم لدى ال�شندوق 

الوطني لل�شمان االجتماعي.

اأما برنامج "تاأهيل"، فقد ا�شتفاد منه ما يقارب 50.400 عاطل، بلغت ن�شبة االإدماج العامة بينهم خالل اأو بعد 

انتهاء فترة التكوين ما يفوق 70 بالمائة، بل وقاربت 80 بالمائة بالن�شبة اإلى التكوين التعاقدي المف�شي اإلى 

الت�شغيل، وقرابة 100 بالمائة في ما يخ�س اآلية دعم القطاعات ال�شاعدة.

واأما في حال برنامج "مقاولتي"، فاإن النتائج المح�شلة غير مر�شية بتاتا، مما ي�شتدعي اإعادة نظر بعمق في 

هذه االآلية، حيث يجب اأن تعمد الى تو�شيع الدعم المالي لفائدة حاملي الم�شاريع وفقا لتفرع مالءم. وبهذا 

ال�شدد تجدر االإ�شارة اإلى التفاوت الحا�شل ما بين االأهداف االإرادوية المعلنة والنتائج المحققة، حيث لم 

ي�شتفد من هذا البرنامج �شوى 4.000 �شاب من 30.000 التي كان ُيتوقع لها في البداية اال�شتفادة منه. ولهذا 

ال�شبب يتعين اإدخال التغيير الجذري المطلوب على هذه االآلية.

لم تاأت هذه االإجراءات بفائدة لبع�س فئات ال�شباب التي تعاني كثيرا من البطالة. ونخ�س بالذكر ال�شباب 

غير  المدر�شة  مجال  ثانية" في  "فر�شة  اأي  اأمامهم  لي�شت  والذين  الدرا�شة،  عن  المنقطعين  العاطلين 

والمتو�شطة،  ال�شغيرة  المدن  اأبناء  ال�شهادات من  ال�شباب حاملي  المهني، وكذلك  التدرج  اأو  النظامية 

الذين لم ي�شتفيدوا اإال قليال من هذه البرامج، في غياب ن�شيج اقت�شادي قريب منهم، واأخيرا العاطلين 

الذين طال اأمد بطالتهم، اأو الذين يعانون من و�شعية اإق�شاء اأو اإعاقة، فهم يبقون على اأر�س الواقع خارج 

دائرة هذه البرامج، اإذ اإنها ال تاأتي باأجوبة نوعية تتالءم مع و�شعيتهم.

البرامج، والمزايا التي ت�شتفيد منها  عالوة على الطابع البطيء والممل الذي يطبع م�شار اال�شتفادة من 

بع�س المقاوالت المحظوظة، بل وحتى اال�شتعا�شة عن منا�شب �شغل قارة باأخرى اأقل ا�شتقرارا، فالمنا�س 

اإلى الجاذبية واإلى قدرة اأكبر  من مالحظة اأن البرامج الثالثة المخ�ش�شة الإدماج ال�شباب مازالت تفتقر 

على االإدماج، ونخ�س بالذكر:

•  في ما يتعلق بعقود االإدماج المبرمة ح�شب برنامج "اإدماج":

1. غياب اأي تغطية اجتماعية للم�شتفيدين، مما يقلل من قدرة هذه االآلية على االجتذاب )اتخذت 

الحكومة موؤخرا اإجراءات ترمي اإلى ت�شحيح هذه الو�شعية(؛
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2. الطابع الجامد لالآلية، الذي يف�شي اإلى اإق�شاء المر�شحين الذين يعانون �شعوبات في االإدماج.

•  وفي ما يتعلق ببرنامج "تاأهيل":

 1. عجز في التغطية من قبل فاعلي التكوين الموؤهلين في مجموع االأقاليم، وخ�شو�شا تلك التي يكون 

محيطها االقت�شادي غير متطور بما يكفي؛

 2. �شعوبات ترتبط بغياب اإجراءات لدعم الحركية الجغرافية للمر�شحين )من نقل واإقامة وتغذية(.

•  اأما فيما يخ�س برنامج "مقاولتي":

1. عدم تالوؤم العر�س مع خ�شو�شيات الطالبين؛

2. عجز في ثقافة التدبير لدى ال�شباب؛

3. غياب مواكبة لما بعد االنطالق، تكون بنيوية وقائمة على خبرة متعددة االخت�شا�شات؛

4. �شعوبات في الولوج اإلى التمويل والعقار والمقرات المالئمة. 

فبرامج  المعوقات،  هذه  تجاُوز  اليوم  يبرر  ال�شباب  ت�شغيل  ق�شية  تكت�شيه  الذي  الم�شتعجل  الطابع  اإن 

"اإدماج" و"تاأهيل" و"مقاولتي"، وكذا كل االآليات االأخرى، ي�شتدعي بع�شها التح�شين، ويتطلب بع�شها 
االآخر اإعادة �شياغة �شاملة، وهو االتجاه الذي ت�شير فيه االإجراءات التي تم اتخاذها حديثا بغاية تح�شين 

من  اأبعد  اإلى  الم�شي  ينبغي  لكن  اآلية "اإدماج"، كما هو ال�شاأن بالن�شبة لو�شع "عقد االإدماج المهني". 

ذلك، وا�شتعرا�س كل اإمكانيات التقويم والتح�شين.

2      �شرورة اإعادة �شبط وتر�شيد حكامة اإنعا�س ال�شغل وتطوير الو�شاطة في �شوق ال�شغل

نة للموؤ�ش�شات العمومية المكلفة بت�شغيل ال�شباب �شرورة ال منا�س  لقد اأ�شبحت الحكامة الر�شيدة والُموطَّ

منها لمحاربة اآفة البطالة بطريقة فعالة.

ويمكن لهذه الحكامة اأن تقوم على:

1.   بنية موؤ�س�ساتية ذات هند�سة اأمثل

واأخرى  والتتبع،  للقرار  واآليات  والتعبئة،  للت�شاور  اآليات  على  الموؤ�ش�شاتية  البنية  ت�شتمل  اأن  يجب 

تنفيذية. وينبغي اأن ت�شتغل هذه االآليات المختلفة في ان�شجام وتنا�شق، عبر تعاقدات و�شراكات ت�شمن 

لهم للم�ضوؤولية، كما ينبغي لها اأن تاأخذ بعين االعتبار �ضرورة تطوير  انخراط الفاعلين المعنيين وَتَحمُّ

منظور �شامل على الم�شتوى الوطني واعتماد مقاربة ال ممركزة تماماً، من اأجل تمكين كل جهة من 

بهذا  المعدلة  الموؤ�ش�شاتية  البنية  �شاأن  من  واإن  الخا�س.  واقعها  مع  ومبادراتها  اإ�شتراتيجيتها  تكييف 

ال�شكل اأن تتيح تح�شين نظام ت�شور وقيادة وتتبع وتقييم ال�شيا�شات العمومية الإنعا�س ال�شغل.
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2.    مراقبة م�ستمرة اأكثر دقة لظاهرة ال�سغل والتكوين 

تعتمد اآليات اإنعا�س ال�شغل في كل بلدان العالم على اأنظمة اإعالمية متطورة جدا، تتيح ت�شور وتحديد 

االإجراءات والتدابير، وتمكن من تقييم النتائج تقييما دقيقا. والحال اأن نظام االإعالم الوطني الخا�س 

بال�شغل والتكوين ال يزال يخطو خطواته االأولى في �شبيل االندراج في هذا الم�شار، مما يجعل من 

الم�شتعجل:

•  تطوير المعطيات االإح�شائية واآليات التحري والبحث والتحليل، بما يجعلها قادرة على اإعطاء �شورة 
�شادقة عن مدى تعقيد المو�شوع وتوفير الموؤ�شرات الدالة على مفعول المبادرات المتخذة واآثارها؛

اأمثل، عبر اأخذ م�ضارات  اأن يحاط بها بطريقة  اإدراك ق�ضية االإدماج المهني، التي ينبغي  تح�ضين    •
تدابير  تحديد  اأجل  من  الحالية  الموؤ�شرات  مراجعة  يقت�شي  وهذا  االعتبار.  بعين  االإدماج  و�شبل 

الزمنية،  المدد  وتقدير  الحركية،  وعوامل  الم�شارات،  تحليل  مجال  في  وخ�شو�شا  دينامية،  اأكثر 

ونوعية منا�شب ال�شغل، وطرق البحث والم�شاعدة على الت�شغيل، واأخيرا عوامل االإدماج عبر اإن�شاء 

المقاولة.

3.     تو�سيع مهمات الو�ساطة في �سوق ال�سغل

اإن تر�شيد حكامة اإنعا�س ت�شغيل ال�شباب يمر من خالل تو�شيع مهمات الو�شاطة على م�شتوى الخدمات 

اأن  اليوم غير كافية. حيث  التي ال تزال حتى  المقدمة، ومن تحديد االأهداف والتدخالت الجهوية 

اإعادة هيكلة الوكالة الوطنية الإنعا�س الت�شغيل والكفاءات اأ�شبحت �شرورية.
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VI.  اآلية اإنعا�س ت�شغيل ال�شباب:
        ع�شرة تدابير رئي�شية

علما اأن االإ�شالحات ذات الطبيعة البنيوية لن توؤتي ثمارها اإال على المدى المتو�شط والبعيد، فاإن الطبيعة 

اال�شتعجالية لو�شعية بطالة ال�شباب تفر�س و�شع برنامج وطني وا�شع، ينتظم حوله، في تعبئة �شاملة، مجموُع 

الفاعلين والقوى الحية في البالد.

غير  العاطلين  ال�شباب  خا�شة  البطالة،  من  ت�شررا  االأكثر  ال�شباب  بفئات  البرنامج  هذا  يعنى  اأن  ويجب 

المتمدر�شين اأو المنقطعين عن الدرا�شة، وال�شباب من حاملي ال�شهادات الباحثين عن اأول عمل، وال�شباب 

من حاملي ال�شهادات الذين طال اأمد بطالتهم، وال�شباب العاطلين الذين يعانون و�شعية اإق�شاء اأو اإعاقة. وقد 

توخى المجل�س من هذا الت�شنيف تحديد فـئات ال�شباب الذين يعانون م�شكال نوعيا في االإدماج، والذين 

يتعـين اأن تو�شع ل�شالحهم اآليات مالئمة على المدى الق�شير.

ومنتديات  هيئات  داخل  المقترحة  والتدابير  االإجراءات  مجموع  مهيكلة  بطريقة  التقرير  هذا  ي�شتعيد  و 

المجل�س االقت�شادي واالجتماعي. وقد نظر المجل�س، دون ا�شتثناء، في كل المبادرات التي من �شاأنها اأن 

ت�شتجيب للطابع اال�شتعجالي للو�شعية، م�شتلهما في ذلك من تجارب ناجحة في المغرب وعلى الم�شتوى 

الدولي، ومعتمدا على م�شعى يجمع بين خبراء ورجال ميدان ومهنيين، بهدف اقتراح اآلية �شاملة ومندمجة 

توحد النفعية والواقعية.

بع�س هذه االإجراءات مبتكر مجدد، والبع�س االآخر جاء ليتمم اإجراءات �شارية اأو في طور التفعيل – ذلك 

اأن اأول ما ينبغـي فعله هو تدعيـم ما هو قائم وما يتم اال�شتغال به –، غير اأنها جميعها تتوخى التح�شين من 

عر�س وطلب ال�شغل وتطمح اإلى التاأثير في الحكامة والو�شاطة في �شوق ال�شغل، وكذا في القوانين التنظيمية 

لهذه ال�شوق.

والأن طبيعة ال�شوق تختلف باختالف الجهات، فقد جرى ت�شور هذه االآلية، من طرف المجل�س، على �شكل 

مجموعة من التدابير التي يمكن تفعيلها في مجال ترابي معين، ح�شب الت�شخي�س المحلي لو�شعية بطالة 

المختلفة من  الن�شب  قيا�س  اأما  الترابي.  الم�شتوى  تبنيها على  يتم  التي  االإ�شتراتيجيات  ال�شباب وح�شب 

العاطلين، فيجري تحديدها على  ال�شباب  ا�شتهداف مجموعات  يتقرر اتخاذها، وكذا �شيا�شة  التي  التدابير 

اأر�س الميدان في اإطار عقدة بين الدولة والجهة.

خلق  اأجل  من  المعنيين  الفاعلين  كل  تعبئة  اأولها  مبادئ،  ثالثة  على  ال�شباب  ت�شغيل  اإنعا�س  اآلية  وتقوم 

اإنعا�س ال�شغل، وثالثها تنظيم يحدد دينامية حقيقية للتغيير، وثانيها ال مركزة حقيقية ل�شيا�شات وو�شائل 
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الم�شوؤوليات بدقة، مع الف�شل بين وظائف القرار ووظائف التنفيذ والتفعيل ووظائف المراقبة والتقييم.

وتنتظم االآلية المقترحة حول خم�شة محاور كبرى:

1.  تح�شين حكامة �شوق ال�شغل بما ي�شمن لها تدبيرا اأمثل مع اإعطاء االأف�شلية اإلى الال تمركز والتكيف مع 

الواقع الميداني، ونظام مت�شق للقيادة والتمويل، وبنية تنفيذية وحيدة تتمتع بتغطية ترابية وا�شعة، واأخيرا 

تطوير وتو�شيع خدمات الو�شاطة في �شوق ال�شغل؛

2.  اإنعا�س الت�شغيل الذاتي وت�شجيع اإن�شاء المقاوالت ال�شغيرة جدا، من اأجل اال�شتفادة من دينامية المبادرة الفردية 

الخا�شة ؛

3.  تحفيز عر�س ال�شغل، عبر اإجراءات للدعم والت�شجيع على االإدماج واالندماج المهنيين؛

كفاءات  تكييف  اأجل  من  الم�شتمر،  اأو  االأ�شا�شي  التكوين  عبر  الت�شغيل،  في  ال�شباب  قابلية  تح�شين   .4

الباحثين عن عمل مع حاجات �شوق ال�شغل؛

5.  العمل على التخل�س من بع�س نقاط االنح�ضار التي تعوق دينامية الت�ضغيل.

وتنتظم البنية العامة لالآلية على ال�شكل التالي: 

بنية الإ�شراك والقيادة

المر�شد الوطني لل�شغل 

والتكوين

عقد العمل ذي المنفعة العامة واالجتماعية

عقد الولوج اإلى ال�شغل

تو�شيع وتطوير نظام الو�شاطة في �شوق ال�شغل ومراجعة القوانين التنظيمية

البنية العامة لآلية اإنعا�س ت�شغيل ال�شباب المقترحة

تح�شين قابلية ال�شباب في الت�شغيل : عقود-برامج، التكوين الموؤهل، اإعادة التكييف، التدريب التعليمي، �شيك 

التكوين، واإعادة �شياغة عقود التكوين الخا�شة

اآلية الإجراءات النوعية 

)الت�شغيل المدعم-اإنعا�س 

الت�شغيل الذاتي(

•  المجل�س الوطني 

الإنعا�س ال�شغل 

وامتداداته الجهوية

بنية التفعيل

•  اإعادة ت�شميم اآلية الو�شاطة 

عبر تو�شيع المهام وتدعيم 

الو�شائل : اإ�شالح الوكالة 

الوطنية الإنعا�س ال�شغل 

والكفاءات

بنية الدعم والمواكبة

•  اآلية مواكبة المقاوالت 

ال�شغيرة جدا

•  اآلية محلية لتفعيل 

االإجراءات )من اتفاقيات 

وجمعيات محلية(
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1       حكامة اإنعا�س ال�شغل وتطوير خدمات الو�شاطة

هناك هيئات متعددة تتدخل حاليا اإما ب�شفة ا�شت�شارية اأو تنفيذية في حكامة اإنعا�س ال�شغل، وهي المجل�س 

االأعلى الإنعا�س ال�شغل، والمجال�س الجهوية واالإقليمية الإنعا�س ال�شغل، واللجان الوطنية والجهوية لبرنامج 

اإحداثه على م�شتوى قطاع  ال�شغل الذي تم  الت�شغيل، ومر�شد  قابلية  "مقاولتي"، واللجان الجهوية لتعزيز 
ال�شغل، والوكالة الوطنية الإنعا�س الت�شغيل والكفاءات. ويو�شي المجل�س االقت�شادي واالجتماعي بتب�شيط 

مهام هذه الهياآت وو�شائلها من اأجل تر�شيد حكامة موؤ�ش�شات اإنعا�س ال�شغل واحترام مبادئ االت�شاق العام، 

في  تركيبي  ب�شكل  ملخ�شة  المقترحة  الموؤ�ش�شاتية  والبنية  والم�شوؤولية.  والالمركزية  الفاعلين،  واإ�شراك 

الجدول اأعاله، وهي تقوم على:

  •  مجال�س اإنعا�س ال�شغل التي تمت اإعادة النظر في مهامها وتركيبتها؛

  •  مر�شد حقيقي الإنعا�س ال�شغل والتكوين، مهيكل على �شكل �شبكة تتيح توفير المعطيات ال�شرورية 

لو�شع وتتبع وتقييم �شيا�شات الت�شغيل في عالقتها بالم�شالك التكوينية؛

   •  و�شع موارد مالية على الم�شتوى الترابي من اأجل تمويل ال�شيا�شات المعتمدة على الم�شتوى الجهوي؛

  •  اإعادة هيكلة الوكالة الوطنية الإنعا�س الت�ضغيل والكفاءات، لتمكينها من اال�ضطلع بالدور المنوط بها 

ب�شفتها وكالة تنفيذية ال ممركزة، ب�شراكة مع فاعلين من القطاع الخا�س اأو فاعلين جمعويين، ودعم 

خدمات الو�شاطة التي تقدمها في �شوق ال�شغل.

الإجراء 1: تح�شين حكامة اإنعا�س ال�شغل وتر�شيدها

ُيقترح بهذا ال�شدد تعديل الهيكلة الموؤ�ش�شاتية الحالية لتمكين الحكامة الجديدة الإنعا�س ال�شغل من القيام 

على اأكمل وجه بمهامها المتعلقة بو�شع وتوجيه وت�شيير وتتبع ال�شيا�شات العمومية الإنعا�س ال�شغل.

ويفتر�س اأن ت�شتند هذه الحكامة المعدلة اإلى: 

•   مجال�س لإنعا�س ال�شغل على الم�شتوى الوطني والترابي

وتحديد  العامة،  التوجهات  ور�شم  اال�شتراتيجيات  باقتراح  مكلفا  ال�شغل  لإنعا�ش  الوطني  المجل�ش  �شيكون 

اأف�شل الممار�شات والحث على ن�شرها، وال�شهر على تكييف القوانين بهدف اإنجاح �شيا�شات اإنعا�س ال�شغل، 

وعلى تقييم النتائج في �شوء االأهداف المحددة �شلفا. وف�شال عن ذلك، �شيعمل المجل�س الوطني الإنعا�س 

ال�شغل على التحقق من ر�شد الموارد الالزمة الإنعا�س ال�شغل.

يقترح اأن يكون هذا المجل�س الوطني، الذي �شيحل محل المجل�س االأعلى لل�شغل، تحت ال�شلطة المبا�شرة 

لرئي�س الحكومة؛ كما �شيكون على الوزارة المعنية بم�شاألة ال�شغل اأن تقوم بدور االأمانة. اأما تركيبته - التي 

التكوين،  )الدولة، وموؤ�ش�شات  المعنيين  الفاعلين  اأهم  اإ�شراك  ف�شتقوم على  اأن تكون مقل�شة -  ي�شتح�شن 

والجمعيات المهنية، والنقابات، وفعاليات المجتمع المدني(.
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على الم�شتوى الجهوي، �شيعمل "المجل�س الجهوي الإنعا�س ال�شغل" على �شكل مجل�س اإداري، و�شيكون 

اأن يترجم على ال�شعيد الترابي االأهداف التي تكون قد حددها المجل�س الوطني الإنعا�س  من اخت�شا�شه 

ال�شغل، واأن يعطيها م�شمونا مالئما لواقع العر�س والطلب في �شوق ال�شغل على الم�شتوى الجهوي. و�شتحدد 

عقود بين الدولة والجهات االأهداف والو�شائل بطريقة مت�شاور ب�شاأنها. وباإمكان هذه المجال�س الجهوية اأن 

تلجاأ اإلى موارد تكميلية في اإطار �شراكات، خ�شو�شا مع الجماعات المحلية.

على الم�شتوى المحلي، �شيمكن للوكالة الوطنية الإنعا�س الت�شغيل والكفاءات - وقد اأعيدت هيكلتها - اأن 

ت�شمن تنفيذ اإجراءات اإنعا�س ال�شغل، وذلك عبر وكاالتها الجهوية والمحلية و�شراكاتها مع القطاع الخا�س 

اأو الجمعيات المحلية، تحت اإ�شراف المجال�س الجهوية الإنعا�س ال�شغل.

•   مر�شد وطني لل�شغل والتكوين

من  المهني،  والتكوين  الت�شغيل  وزارة  م�شتوى  على  القائم  ال�شغل  لمر�شد  التام  بالتحويل  االأمر  يتعلق 

نظام  المر�شد، من خالل تطوير  باإمكان هذا  القرار. و�شيكون  اتخاذ  للم�شاعدة على  فعالة  اأداة  اأجل جعله 

اإعالمي فعال ومنتظم على �شكل �شبكة، تقديم روؤية مت�شقة ومندمجة وم�شتقبلية حول و�شعية �شوق ال�شغل، 

ال�شليم  التقدير  عبر  خا�شة  التكوين،  لنظام  تقييم  عن  ف�شال  والكفاءات،  المهن  تطور  حول  وتحليالت 

لم�شالك التكوين واآفاق ال�شغل التي توفرها، كما �شيقدم تقييمه ل�شيا�شات الت�شغيل الن�شيطة، وذلك لتطعيم 

اآراء وتو�شيات مختلف ال�شلطات المعنية. بذلك �شيقوم المر�شد بتوحيد جهود منتجي المعلومة واالأطراف 

المعنية في هذا المجال، و�شيعمل ب�شراكة مع الجامعة. 

•   اإن�شاء �شناديق لتمويل اآلية اإنعا�س ال�شغل

�شيتعين توفير م�شادر التمويل الالزمة للتنفيذ الناجح الإجراءات اإنعا�س ال�شغل. وُيقترح في هذا المجال، 

ال�شعيد  على  باالإجراءات  ي�شطلع  حتى  الكافية  بالموارد  وتزويده  ال�شغل  الإنعا�س  وطني  �شندوق  اإن�شاء 

الوطني، في اإطار العقود التي تجمع بين الدولة والجهة. ويتم لهذه الغاية اإحداث �شناديق جهوية تزود بمنح 

ودعم  المحلي  الطابع  ذات  االأن�شطة  تمويل  اأجل  من  وذلك  واالأقاليم(  )الجهات  الترابية  الجماعات  من 

االإ�شتراتيجيات الجهوية الإنعا�س ال�شغل.

ومن بين المهام التي يتعين عليها اال�شطالع بها، دعم وت�شجيع الحركية المجالية من خالل ت�شهيل تنقل 

ال�شباب الباحثين عن عمل من اأجل مقابالت توظيفهم خارج مكان اإقامتهم.

الإجراء 2 : تو�شيع وتطوير نظام الو�شاطة واإعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعا�س 

الت�شغيل والكفاءات

يرمي هذا االإجراء اإلى دعم وتو�شيع بنيات الو�شاطة وتطوير خدماتها، ل�شمان جودة وقرب المواكبة لفائدة 

للخدمات  ويمكن  االدماج.  في  �شعوبات  من  يعانون  الذين  اأولئك  خا�س  وب�شكل  عمل،  عن  الباحثين 
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المقدمة اإلى الباحثين عن عمل اأن تكون خدمات اأ�شا�شية مفتوحة اأمام كل راغب في البحث عن عمل، اأو 

اأكثر ا�شتهدافا، مخ�ش�شة للفئات التي تجد �شعوبات في االدماج والراغبة في اإعادة التكييف. من اأجل ذلك 

لها اال�شطالع  يت�شنى  والكفاءات، حتى  الت�شغيل  الوطنية الإنعا�س  الوكالة  باإعادة هيكلة  المجل�س  يو�شي 

بمهامها الجديدة باعتبارها �شلطة لتنفيذ �شيا�شة اإنعا�س ال�شغل في اإطار تعاقدي مع المجال�س الجهوية الإنعا�س 

ال�شغل، وتمكينها من تح�شين وتو�شيع خدماتها في الو�شاطة. ويفتر�س في اإعادة الهيكلة العميقة هذه، اأن 

تدعم حكامة  الوكالة الوطنية الإنعا�س الت�شغيل والكفاءات عن طريق تمثيل واإ�شراك ال�شركاء االجتماعيين 

في الهيئات الم�شيرة، واأن ُتكيف طريقة ا�شتغالها عبر اإعطاء االمتياز لل�شراكة مع الفاعلين المحليين، �شواء 

كانوا من القطاع الخا�س اأو من الجمعيات، واأن تتوفر على الو�شائل المالئمة للمهام المنوطة بها.

2       اإنعا�س الت�شغيل الذاتي والمقاولت ال�شغيرة جدا

 يركز هذا الق�شم على نوعين من ال�شبل الرئي�شية الإنعا�س ال�شغل:

•   فاالأول، يركز على اإن�شاء المقاولة باالعتماد على المبادرة الخا�شة المحلية، ويو�شى باإن�شاء اآلية خا�شة 
الطريقة - وعالوة  اإن هذه  ال�شغيرة جدا.  والمقاوالت  الم�شاريع  ال�شباب حاملي  لتاأهيل ومواكبة 

على القدرة المبا�شرة على خلق فر�س ال�شغل - �شتتيح خروج جزء من الفاعلين االقت�شاديين من 

القطاع غير المهيكل واإدماجه في عمليات وممار�شات مهيكلة. وقد يكون لهذا التحول من اأ�شحاب 

م�شاريع غير مهيكلة اإلى مقاوالت �شغرى جدا اأثر اإيجابي ي�شاعف من فر�س ال�شغل؛

•   اأما الثاني، فيتوخى دعم الت�شغيل الذاتي، وب�شفة خا�شة في العالم القروي. وهي، بهذا المعنى، 
تهدف اإلى تطوير وت�شجيع االأن�شطة المدرة للدخل في اإطار نهج �شامل ومتما�شك يقوم على مقاربة 

م�شلكية، مع االأخذ بعين االعتبار الخ�شو�شية االإقليمية التي �شت�شتفيد من االأف�شلية التناف�شية التي 

توفرها كل منطقة.

الإجراء 3 : تفعيل اآلية �شاملة لإنعا�س ومواكبة المقاولت ال�شغيرة جدا

 �شتت�شمن هذه االآلية عدة محاور مرتبطة بالمجاالت التالية :

•   تفوي�س مهمة اإنعا�س المقاولة ال�شغيرة جدا لبنية متخ�ش�شة

الوطنية  الوكالة  بنيات متواجدة، وخ�شو�شا  تعتمد على  اأن  اأو  االإن�شاء،  البنية حديثة  اأن تكون هذه  يمكن 

الإنعا�س المقاوالت ال�شغرى والمتو�شطة. و�شيكون عليها اأن ت�شطلع بمهام تعزيز روح المقاولة، واإعالم حاملي 

الم�شاريع والمقاوالت ال�شغيرة جدا وتوجيههم وم�شاحبتهم في م�شاعيهم لخلق وتطوير م�شاريعهم. وينبغي 

لها كذلك اأن تقوم بتفعيل اإجراءات تحفيزية وداعمة، �شواء في مرحلة اإن�شاء الم�شاريع اأو عند انطالقها اأو في 

مرحلة التطوير، كما اأنها �شت�شرف على �شبابيك وحيدة، تقدم خدمات قرب مع تب�شيط االإجراءات.
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في هذا االطار، يمكن التفكير في اإعادة تمو�شع المراكز الجهوية لال�شتثمار التي �شتقدم خدمات دعم لفائدة 

المقاوالت ال�شغيرة جدا في اأربعة مجاالت، وهي: الموارد الب�شرية، والتمويل، وال�شراكات وربط العالقات، 

في  تدريجي  ب�شكل  تتم  اأن  يمكن  القبيل  هذا  تمو�شع من  اإعادة  واإن  واال�شت�شارة.  الت�شاركية  والخدمات 

المراكز الجهوية لال�شتثمار النموذجية.

ويمكن كذلك اإحداث �شبكات لل�شبابيك وخدمات مت�شلة بها، على اأ�شا�س تعاقدي مع الن�شيج الجمعوي، 

تكون مهمتها اال�شتجابة لحاجات ال�شباب من�شئي المقاوالت في ما يتعلق بالمواكبة خالل اإعداد الم�شروع، 

ولكن اأي�شا اأثناء مرحلة ما بعد التاأ�شي�س. ويمكن في هذا ال�شياق اال�شتفادة من تجربة دار المقاولين ال�شباب 

التي اأن�شئت موؤخرا في مدينة �شطات. و�شتقوم المجال�س الجهوية الإنعا�س ال�شغل بتقييم منتظم لفعالية هذه 

االآلية.

•   مواكبة تطور المقاولت ال�شغيرة جدا عبر نظام لالحت�شان

برامج  عقود/  اإطار  في  جدا  ال�شغيرة  المقاوالت  وتنمية  اإن�شاء  لدعم  نظام  تطوير  في  االإجراء  هذا  يتمثل 

للدعم، تقيمها المقاوالت الكبرى لفائدة المقاوالت ال�شغيرة جدا من "الممونين" اأو في اإطار تفوي�س بع�س 

اأولى الطلبات،  اأ�شواق والح�شول على  اإلى  اأن�شطتها. ويتعلق االأمر بتي�شير ولوج المقاوالت ال�شغيرة جدا 

الزمني، وذلك  المدى  المقاوالت على  بتنمية هذه  ي�شمح  اأن  وينبغي  دفتر تحمالت.  اأ�شا�س  وذلك على 

وبالتالي  ن�شاطها،  ا�شتمرار  على  الحفاظ  اأجل  من  لمنتجاتها  القارة  المنافذ  من  اأدنى  حدا  لها  ي�شمن  باأن 

الحفاظ على منا�شب ال�شغل المرتبطة بها. وقد اأعطت في هذا ال�شدد، تجارب ناجحة لمقاوالت عمومية، 

خا�شة المكتب الوطني للماء ال�شالح لل�شرب والمكتب الوطني للكهرباء، نتائج اإيجابية؛ كما ينبغي متابعة 

المبادرة التي اأطلقها المكتب ال�ضريف للفو�ضفاط حديثا: "م �س ف – كفاءات"، متابعة بعناية فائقة، لما 

اآليات للتقييم واال�شتفادة من التجارب. وف�شال عن االإجراءات  اإن�شاء  اأهمية ونهج منظم، مع  تتميز به من 

المر�شومة الحت�شان المقاوالت ال�شغيرة جدا، فاإن م�شاألة ت�شريع خا�س )على نمط قانون االأعمال التجارية 

ال�شغيرة Small Business Act( يمّكن المقاوالت ال�شغرى والمتو�شطة والمقاوالت ال�شغيرة جدا من ولوج 

االأ�شواق العمومية، ت�شتحق عناية خا�شة.

•   ت�شهيل ن�شوء المقاولت ال�شغيرة جدا عبر اإحداث م�شاتل للمقاولت

يتعلق االأمر بت�شهيل ا�شتفادة المقاوالت ال�شغيرة جدا في مرحلة انطالقها من خدمات تعا�شدية مثل: 

• التكوين في الت�شويق والهند�شة المالية والموارد الب�شرية؛

• المحا�شبة المب�شطة؛

• ف�شاء العمل؛

• خدمات متنوعة؛

• اإتاحة ن�شج �شبكات.
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موجهة  قرو�س  من  جدا،  ال�شغيرة  المقاوالت  تمويل  دعم  اإجراءات  في  النظر  اإعادة  كذلك  يتعين  كما 

للمقاولين ال�شباب، وقرو�س على ال�شرف اأو غيرها من االآليات المالية الموجهة لهذا الغر�س. و من اأجل 

و�شع  اأي�شا  المفيد  من  �شيكون  والمتو�شطة،  ال�شغرى  والمقاوالت  جدا  ال�شغيرة  المقاوالت  تطوير  دعم 

القادمة  االأجنبية  للمقاوالت  الممنوحة  تلك  غرار  على  �شريبية  ت�شهيالت(  و  )اإعانات  تحفيزية  اإجراءات 

لال�شتقرار بالمغرب.

المبادرة  اإنعا�س  اإلى  موجهة  توا�شلية  اآليات  تطوير  في  اأي�شا  التفكير  فيمكن  التوا�شل،  م�شتوى  على  اأما 

الخا�شة.

الإجراء 4 : تطوير الأن�شطة المدرة للدخل والأن�شطة ال�شغرى

ينبغي تعزيز اأن�شطة مدرة للدخل مرتبطة باالأن�شطة ال�شغرى، ب�شفة خا�شة في الو�شط القروي و�شبه الح�شري، 

على غرار تلك المدعمة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية. وفي هذا المنظور ينبغي اعتبار موؤ�ش�شات 

القرو�س ال�شغرى والجمعيات المحلية  �شريكا في ت�شيير االأن�شطة والمبادرات المحلية.

الواعدة، مع اعتبار  ويتعين، في هذا ال�شدد، ت�شجيع نهج �شامل ومت�شق ينطلق من درا�شة وطنية للقطاعات 

للخ�شو�شية االإقليمية، وتحديد م�شاريع نموذجية، ون�شر الممار�شات الجيدة واإطالق تكوين بخ�شو�شها ودعم 

تنمية قدرات الفاعلين، وتطوير ف�شاءات الت�شويق عبر و�شع عالمة "تجارة عادلة ومت�شامنة"، وت�شجيع التمويالت 

الب�شرية وموؤ�ش�شات القرو�س ال�شغرى والبنوك وال�شناديق  المختلطة المتناوبة بين المبادرة الوطنية للتنمية 

الجهوية. وهناك تجارب عديدة ناجحة ت�شتحق الت�شجيع، باإمكانها اأن تلهم البرنامج في عملية التو�شيع.

اإن الهدف المن�شود يتمثل في تقديم الدعم ال�شروري لل�شباب حاملي الم�شاريع في العالم القروي ولكن 

اأي�شا �شبه الح�شري، واغتنام فر�س ال�شغل القار اأو المو�شمي التي يمكن اأن يتم خلقها على مدار �شل�شلة 

مبادرات دعم  اإطالَق  للدخل  المدرة  لالأن�شطة  اإنعا�س حقيقي  تفعيل  ويتطلب  الم�شتهدفة.  القطاعات  قيم 

وم�شاندة قوية لفائدة القطاعات والجمعيات والتعاونيات والموؤ�ش�شات االأخرى التي تعطي االمتياز لمبادئ 

االقت�شاد الت�شامني. ومن ثمة فاإن الدعامة الثانية للمغرب االأخ�شر، وروؤية 2015 لتنمية ال�شناعة التقليدية، 

وتنمية ال�شياحة القروية وال�شيد البحري، مجاالت عمل يجب منحها اهتماما خا�شا.

 3      تن�شيط العر�س من خالل الت�شغيل المواكب، وخ�شو�شا لفائدة ال�شباب العاطلين الذين طال اأمد  بطالتهم

من اأجل اال�شتجابة للحاجات الحقيقية لالإدارة والجماعات المحلية، ين�س البرنامج المر�شوم على موا�شلة 

تراعى في هذه  اأن  ينبغي  لذا  العمومية.  الوظيفة  في  والتقنيين  االأطر  اآالف من  لب�شعة  ال�شنوي  التوظيف 

الم�شتهدفين  لل�شكان  الكفاءات،  ت�شاوي  عند  االأولوية،  تعطى  واأن  والعدالة،  ال�شفافية  قواعد  التوظيفات 

االأكثر �شعفا وه�شا�شة.
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المقاوالت  لت�شجيع  �شرورية  "اإدماج"،  برنامج  في  عليها  المن�شو�س  كتلك  اأخرى،  اإجراءات  تعتبر  كما 

والتعاونيات والجمعيات على بذل جهد ا�شتباقي لحاجاتها الم�شتقبلية.

غير  النعكا�شاتها،  دقيق  "اإدماج" لتقييم  برنامج  في  عليها  المن�شو�س  الت�شغيل  دعم  اإجراءات  تخ�شع  لم 

مقدار  فيها  الربح  يجاوز  و�شعياٍت  خّلفت  اأنها  يرون  اأنهم  رغم  اإيجابية،  يعتبرونها  المراقبين  من  الكثير  اأن 

العمل. وقد اأعلنت الحكومة عن تح�شين عقد ال�شغل االأول وعقد التاأهيل المهني في اتجاه تكفل الدولة 

بالتغطية االجتماعية للم�شتفيدين ومنح تعوي�س عن التاأطير في حال التوظيف بعقد غير محدود االأمد لفائدة 

الخريجين العاطلين الذين طال اأمد بطالتهم.

اإن�شاء عقد �شغل ذي  ُيقترح  واأخذا بعين االعتبار كون الن�شيج المقاولتي مقل�شا جدا في بع�س المناطق، 

منفعة عامة واجتماعية، من �شاأنه اأن يتيح لبع�س ال�شباب اال�شتفادة من تجربة مهنية داخل جمعية محلية 

ت�شطلع بمهمة ذات منفعة عامة اأو اجتماعية.

وباهتمام خا�س  اأكبر  بدعم  اأن تحظى  االإجراءات يجب  اأن هذه  االقت�شادي واالجتماعي  المجل�س  ويرى 

جميع  وجه  في  ُتفتح  اأن  بل  المقاوالت،  على  مقت�شرة  تبقى  واأال  اإعاقة،  و�شعية  في  الأ�شخا�س  بالن�شبة 

الجمعيات والتعاونيات والتعا�شديات .

الإجراء 5 : و�شع عقد عمل ذي منفعة عامة واجتماعية

االجتماعي،  الميدان  في  االنخراط  اإمكانية  ال�ضهادات  حاملي  ال�ضباب  منح  في  المقترح  االإجراء  يتمثل 

�شمن منظمة ذات هدف غير مادي، ت�شطلع بمهمة اجتماعية اأو ذات منفعة عامة، وذلك من اأجل اإك�شابهم 

تجربة مهنية. ويتعلق االأمر بتطوير �شكل جديد من اأ�شكال العمل المواطن، خ�شو�شا مع الجماعات الترابية.

يمنح لل�شاب الخريج  بموجبه "انتدابا" محددا وم�شادقا عليه وخا�شعا للمراقبة لمدة 6 اأو 9 اأو 12 �شهرا قابلة 

للتجديد مرة واحدة، ويتقا�شى بالمقابل اأجرا �شهريا كما ي�شتفيد من التغطية االجتماعية. ويتم االعتراف 

بالتجربة بوا�شطة �شهادة ت�شلمها الدولة وتعطي الحق في االأولوية، عند ت�شاوي الكفاءات، في التوظيف اأثناء 

اجتياز مباريات ولوج الوظيفة العمومية.

 4         تح�شين قابلية ال�شباب في الت�شغيل

من  العديد  ركزت  فقد  المقترح.  المخطط  من  الرابع  العن�شر  الت�شغيل  في  ال�شباب  قابلية  تح�شين  يمثل 

التكوين  بين  الحا�شل  التفاوت  على  المجل�س  طرف  من  المنظمة  االإن�شات  جل�شات  خالل  المنظمات 

ال�شهادات  ال�شباب حاملي  بطالة  من  اأن جزءا  تعتبر  وهي  ال�شوق.  احتياجات  وبين  والم�شتمر،  االأ�شا�شي 

عالم  بين  الروابط  لدعم  خا�س  جهد  ببذل  المجل�س  يو�شي  ال�شياق،  هذا  وفي  التفاوت.  هذا  اإلى  راجع 

ال�شغل وعالم التكوين، اإذ يجب اأن يرتبط التكوين االأ�شا�شي ارتباطا وثيقا باالحتياجات الم�شتقبلية ل�شوق 

ال�شغل، مع اإعطاء االأولية للتكوينات ق�شيرة المدى المطلوبة اأكثر، كما ينبغي تطوير التكوينات بالتناوب بين 
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المقاولة ومراكز وموؤ�ش�شات التكوين، ال�شيما واأنها تتنا�شب وو�شعيات الهدر المدر�شي، كما اأن باإمكانها اأن 

ت�شكل "مدر�شة الفر�شة الثانية". ويجب اأن يندرج التكوين الرامي اإلى التكييف واإعادة التاأهيل اأو التكوين 

الم�شتمر داخل المقاولة في المنطق نف�شه.

اإن تح�شين قابلية ت�شغيل ال�شباب رهين بجودة التكوين، وبالتالي فاإن ال�شعي اإلى تحقيق هذه الجودة ينبغي 

اأن يكون في �شميم ان�شغاالت الم�شوؤولين، اإذ ال ينبغي الت�شحية بها ل�شالح الكم.

الم�شتقبل  لتح�شين  دوره  وتقوية  الخ�شو�شي  التعليم  قطاع  هيكلة  الم�شتعجل  من  ي�شبح  اآخر  جانب  من 

عب  المهني للخريجين، ال�شيما ب�شراكة مع الدولة )مبداأ الدولة ال�شريك( ومنح معادلة لل�شواهد الخا�شة بال�شُّ

بالتوجيه وو�شع  نظام م�شتقل مكلف  اإر�شاء  اأي خطوة يتطلب  للمتطلبات المذكورة. نجاح  التي ت�شتجيب 

دفتر تحمالت الهند�شة البيداغوجية للترخي�س ِل�ُشَعب التكوين، ومتابعة تقييم واعتماد �شعب التكوين في 

الموؤ�ش�شات �شواء الخا�شة اأو العامة. مثاليا، يتطلب هذا النموذج تمثيلية مجموع الفاعلين المعنيين )ممثلي 

قطاع التعليم واالقت�شاد والقطاع االجتماعي(.

الإجراء 6 : تطوير عقود/برامج مع الفاعلين من اأجل ت�شجيع التكوين المهني ق�شير 

الأمد، وتكوين اأ�شا�شي مالئم لحاجيات �شوق ال�شغل

يتعلق االأمر بت�شجيع الجامعات والفاعلين في التكوين على تطوير دورات تكوينية ق�شيرة االأمد متوجهة نحو 

حاجيات �شوق ال�شغل، وعلى الدمج المنهجي في التكوينات االأ�شا�شية لوحدات التكوين ال�شلوكي واللغوي 

والمقاولتي، وذلك عبر عقود/برامج بين الدولة والفاعلين المعنيين، خ�شو�شا المقاوالت والجمعيات المهنية .

تتعلق المبادرات المقترحة بما يلي:

•   التكوين العالي الأ�شا�شي

 �شوف تهدف المبادرة االأولى اإلى ت�شجيع تطوير عقود/برامج بين الدولة والفاعلين في التكوين )الجامعات 

ل مهنيا، مع ال�شعي  وموؤ�ش�شات التكوين المهني وفاعلين خوا�س( والمقاوالت في مجاالت التكوين الموؤهِّ

على  اأو   )3  + )باكلوريا  المتخ�ش�شة  االإجازات  م�شالك  اإلى  بالن�شبة  �شواء  جديدة  طموحات  تحقيق  اإلى 

مهند�س.   10.000 لبرنامج  ت�شطيرها  تم  قد  كان  التي  االأهداف  غرار  2( على   + )باكلوريا  التقني  الم�شتوى 

وينبغي اإ�شراك الم�شغلين من القطاع الخا�س في ت�شميم وتتبع هذا النوع من العقد/البرنامج وفي اختيار 

التوجهات البيداغوجية ، وذلك الإلمامهم بالحقل االقت�شادي. 

في هذا ال�شياق، من المنتظر اأن تت�شاعف اأعداد الم�شتفيدين من التكوين المهني في ال�شنوات الخم�س 

على  الحر�س  مع  النا�شئة،  القطاعات  خا�س  وب�شكل  االقت�شادي،  القطاع  حاجات  تلبية  بهدف  المقبلة، 

ق بع�س المراكز التي باإمكانها اأن ت�شطلع بدور القاطرة. تح�شين جودة التكوينات المقترحة وا�شتهداف تفوُّ



50

المجل�س االقت�شادي واالجتماعي

•   قطاعات التدريب واإدماج الخريجين

باالإ�شافة اإلى ذلك يتعين تطوير اأف�شل الج�شور بين الجامعة وموؤ�ش�شات التكوين والمقاولة الإعداد اإدماج 

ال�شباب الخريجين في الم�شتقبل. ويو�شي المجل�س بت�شجيع خدمات اأو قطاعات تدريب واإدماج الخريجين 

داخل موؤ�ش�شات التكوين و التعليم، اإذ �شتكون هذه الوحدات بمثابة بنيات �شت�شمح با�شتقبال وتتبع الطالب 

في م�شاعيهم من اأجل البحث على تدريب اأو الح�شول على اأول من�شب �شغل. ويتعلق االأمر ببناء ج�شر 

لمتطلبات  منا�شب  تدريب  عرو�س  اقتراح  ت�شمن  والمقاوالت،  التكوين  وموؤ�ش�شات  الجامعات  بين  قوي 

وتاأهيل الطالب. وينبغي اأن تح�شل قطاعات تدريب واإدماج الخريجين على ت�شديق اإثباتي من اأجل اعتماد 

حقيقي مبني على دفتر تحمالت دقيق، كما ينبغي اأن يتم ت�شييرها من قبل كفاءات عليا لت�شطلع بمهمتها 

على اأكمل وجه.

•   التكوين ال�شلوكي واللغوي

اإدماج  ت�شهيل  اللغوي، بهدف  اأو  ال�شلوكي  للتكوين  اإلى خلق وتو�شيع وحدات  الثالثة  المبادرة  ت�شتهدف 

اإلى  اإن�شاوؤها  �شيتم  التي  االآلية  ت�شعى  اأن  اللغوي، يجب  بالتكوين  يتعلق  ففيما  ال�شغل.  عالم  في  ال�شباب 

"الخطاب  وتعليمهم مبادئ  فريق،  بالعمل داخل  المتعلقة  التوا�شلية وتلك  الم�شتفيدين  تح�شين كفاءات 

المقاولتي". ويهدف هذا النوع من البرامج اإلى اإعطاء ال�شباب المعارف والكفاءات الالزمة لحياتهم المهنية 

الم�شتقبلية، وذلك بت�شجيع التدرج الم�شتمر، عبر بناء الكفاءات ال�شلوكية )روح المبادرة واال�شتقاللية(، 

وكذلك اللغوية، �شواء ما يتعلق منها باللغات المتداولة في ال�شركات اأم باللغات االأجنبية. ويجب التاأكيد 

على اأن م�شتوى التمكن من اللغة اأ�شبح اليوم عامال موؤثرا اإلى حد كبير في الولوج اإلى ال�شغل.

•   التكوين المقاولتي

تهدف المبادرة الرابعة اإلى النهو�س بمعرفة اأعمق بالحياة االقت�شادية والمقاولة، عبر اإدراج اأو تقوية برامج 

تكوين "مقاولتية" في م�شتوى التعليم الثانوي والعالي والتكوين المهني. و�شتقوم هذه البرامج على اإدراج 

مختلف وحدات التكوين والتوعية، في وقت مبكر، �شمن المقررات التربوية، حتى يتحقق االنفتاح على 

اأو  المدر�شي  م�شارهم  اإتمام  بعد  ال�شباب  فيها  �شينغم�س  المقاولتية حيث  البيئة  مع  والتاأقلم  ال�شغل  عالم 

الجامعي. وينبغي اأن يقوم هذا الن�ضاط اأي�ضا على التوعية والتكوين والمواكبة، بهدف تنمية روح المقاولة 

وتحفيز التوجه نحو خلق المقاولة، ولذلك فاإن المهنيين مدعوون اإلى االنخراط فيه.

الإجراء 7 : تطوير التكوين المتمثل في التكييف/اإعادة التكييف

من اأجل تح�شين قابلية ال�شباب في الت�شغيل، ُتقترح مبادرات تكوين/تكييف ذات طبيعة واآفاق متنوعة، 

يمكنها اأن تعتمد على موؤ�شر ي�شمن جودة التكوين.
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وهناك ثالث �شيغ مقترحة:

•   التكوين ح�شب الطلب

ممول  تكييفي  تكوين  تاأمين  اإلى  يرمي  اإذ  اأخرى،  قطاعات  هذا االإجراء هو امتداد لبرنامج "تاأهيل" على 

من قبل الدولة، يتيح من جهة للم�شغل اأن يوظف كفاءات هو في حاجة اإليها ما كان له ليعثر عليها ب�شهولة، 

والرفع  معين،  من�شب  ل�شغل  الالزمة  الكفاءات  اكت�شاب  من  لباحثين عن عمل  اأخرى  ويمّكن من جهة 

بالتالي من قابليتهم في الت�شغيل. وبذلك يتاح للم�شغل اأن يواكب طالب ال�شغل الذي تهمه كفاءته، في 

اكت�شاب تكويٍن تكميلي.

•   �شيك التكوين

من �شاأن �شيك التكوين اأن يمّكن الباحث عن عمل، الذي اأعد م�شروعه المهني، من اال�شتفادة من وحدات 

تكوينية ت�شاعده على تطوير كفاءاته بهدف الح�شول على من�شب �شغل اأو تاأ�شي�س مقاولته الخا�شة. و�شيتيح 

هذا االإجراء، اأي�شا، مقارنة مع باقي اإجراءات التكوين، تدبير الحاالت الفردية ومعالجة الحاجيات النوعية. 

و يمكن اأن يجري تنظيم هذا التكوين – الذي قد يكون تقنيا اأو تدبيريا اأو �شلوكيا – خالل النهار اأو في 

تمنح  ق�شائم  مبا�شرة، عبر  تمويالت غير  تتمثل في  اأن  فيمكن  ال�شاأن  لهذا  المعتمدة  االآليات  اأما  الم�شاء، 

للم�شتفيدين، اأو مبا�شرة عبر تخـويل منح درا�شية، �شريطة تقييم م�شتمر للمكت�شبات.

•   التكوين اإعادة التكييف

ويرمي هذا التكوين اإلى تمكين حاملي ال�شهادات العاطلين – القادمين في الغالب من م�شارات تكوين 

غير مالئمة لحاجات �شوق ال�شغل – من اال�شتفادة من اإعادة تكييف يتكفل بها فاعلون مرجعيون في مجال 

التكوين، مع دعم هذا التكوين باآلية مخ�ش�شة للمواكبة.

ويروم االإجراء، بوجه خا�س، اإعادة تكييف العاطلين الذين طال اأمد بطالتهم. ويجب اأن يقوم هذا االإجراء 

ا�شطفاء  يتيح  كما  الم�شتهدفة،  والمهن  الواعدة  للم�شالك  جيدا  تحديدا  يتيح  للحكامة  خا�س  نظام  على 

الم�شاركين والتحقق من محتوى التكوين وما اإلى ذلك. وت�شتدعي تعبئة وتحفيز ال�شباب، مواكبة خا�شة 

بكل فرد تتطلب تخ�شي�س غالف زمني هام للمقابالت والن�شح واالإر�شاد.

الإجراء 8 : التكوين المتناوب عبر عقود للتدرج بين المدر�شة والمقاولة

يتعلق االأمر بت�شجيع المقاوالت على تطوير ممار�شة التدرج، من اأجل تمكين ال�شباب من اكت�شاب تاأهيل 

مهني ت�شلَّم عنه �شهادة اأو درجة مهنية مكافئة. ويمكن ت�شجيع هذه الممار�شة عبر و�شع عقود للتدرج تهيئ 

فر�شة النجاح في االإدماج اأو اإعادة االإدماج المهني، وخ�شو�شا ل�شالح ال�شباب غير الممدر�شين. ومن �شاأن 

تعديل الن�س المرجعي اأن يتيح على الخ�شو�س تو�شيع القطاعات الم�شتفيدة من هذا االإجراء.
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الإجراء 9 : اإعادة �شياغة م�شاطر وو�شائل عقود التكوين الخا�شة

تدفعها  التي  التكوين  نفقات  تمويل  الت�شغيل، عبر  اأثناء  التكوين  تطوير  اإلى  الخا�شة  التكوين  ترمي عقود 

المقاوالت الخا�شعة لل�شريبة على التكوين المهني. ومن اأجل اإتاحة ا�شتعمال وا�شع لهذه العقود وجعلها 

اإعادة النظر في نظامها  اء وتكييف كفاءاتهم مع حاجات المقاولة، يتعين 
َ
َجر

ُ
رافعة لتطوير قابلية ت�شغيل االأ

الت�شييري والتمويلي.

وينبغي من اأجل ذلك، في مرحلة اأولى – في انتظار اإ�شالح �شامل لهذا النظام - العمل على:

1. اإحداث موؤ�ش�شة لتدبير عقود التكوين الخا�شة ذات التدبير ثنائي االأطراف )بين النقابات واالأجراء(، 

تكون مهمتها دعم تمويل تطوير الكفاءات اأثناء العمل، عبر االإر�شاد والهند�شة التكوينية، واإح�شاء ودعم 

تلبية الحاجات القطاعية اأو الجهوية من الكفاءات، وتدبير التكوين الم�شتمر بوا�شطة التعاقد القطاعي 

عبر هذه المجموعات المهنية الم�شاعدة على االإر�شاد، ودعم �شيا�شات اإعادة التكييف ال�شناعي؛

برنامج  تنفيد  �شمان  بهدف  التدبير،  بلجنة  خا�س  لح�شاب  المهني  التكوين  �شريبة  من  ن�شبة  ر�شد   .2

عام ومت�شق للتدخل من قبل ال�شركاء االجتماعيين وال�شلطات العمومية، بحيث تكون المجموعات 

المهنية الم�شاعدة على االإر�شاد، على الم�شتوى الجهوي، ممولة بطريقة مبا�شرة، ويتلقى الفاعلون في 

مجال التكوين اأجورهم بطريقة مبا�شرة كذلك من قبل موؤ�ش�شة تدبير عقود التكوين الخا�شة، وذلك عبر 

�شيغة الطرف الثالث الموؤدي؛

المركزية  اللجنة  عن  اال�شتعا�شة  على  االأمر  اقت�شى  اإذا  العمل  مع  الحكامة،  نموذج  في  النظر  اإعادة   .3

اأن  ويمكن  التدبير.  لجنة  عن  منبثقة  قيادة  بلجنة  الخا�شة،  التكوين  بعقود  المكلفة  الجهوية  واللجان 

المهني  التكوين  مكتب  في  التدبير  للجنة  المبا�شرة  الم�شوؤولية  تحت  الجديدة  االآلية  هذه  ت�شتغل 

واإنعا�س ال�شغل، الذي يظل م�شطلعا بدور اآلية القرار االإ�شتراتيجي.

5     تحفيز عر�س ال�شغل عبر تح�شين الآلية القانونية التنظيمية

اإن ق�شية تحديد الت�شريع االأجدر بتحفيز عر�س ال�شغل دون اأن يف�شي ذلك اإلى الم�س با�شتقرار منا�شب 

اأنه ينبغي تح�شين  ال�شغل الموجودة، ت�شتحق وحدها اأن يفرد لها المجل�س تقريرا خا�شا. والمجل�س يعتبر 

الت�شريعات، مع االن�شغال الدائم باالرتقاء بتناف�شية المقاوالت في القطاعات المعنية اأكثر من غيرها بالمناف�شة 

الدولية، والحفاظ على مكت�شبات العاملين، وال�شهر على التو�شيع التدريجي لتطبيق القانون اإلى القطاعات 

قبل  للت�شريعات من  الجيد  التطبيق  تحقيق  على  منهجيا  العمل  وينبغي  نطاقه.  اليوم خارج  تزال  التي ال 

مجموع الفاعلين، باللجوء اإلى الق�شاء عند ال�شرورة، ومن �شاأن الن�شر المنتظم لالأحكام الق�شائية المتعلقة 

بهذا المو�شوع اأن ي�شهم في توحيد التاأويالت وجعل نتائج االأحكام اأقل اعتباطية.
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الإجراء 10 : تح�شين الآلية التنظيمية بهدف تحفيز عر�س ال�شغل

يركز المجل�س عبر هذا االإجراء على �شبل التح�شين التي تتمتع بدعم ال�شركاء االجتماعيين وتتميز باأثرها 

ال�شريع في الت�شغيل. وقد تم بهذا ال�شدد تحديد اأربعة �شبل مختلفة تخ�س:

•   و�شع اتفاقيات جماعية قطاعية

يمكن و�شع هذه االتفاقيات من اأجل اأخذ الو�شعيات الخا�شة بعين االعتبار، وخ�شو�شا في حال الت�شغيل 

اأو الت�شغيل الجزئي. كما يمكنها، من وجهة نظر عملية وفي مرحلة انتقالية، اأن تعني الم�شاريع  المو�شمي 

الرائدة على الم�شتوى الجهوي، واأن تتخذ �شكل ميثاق جهوي قطاعي.

•   التقويمات التنا�شبية لأ�شكال التغطية الجتماعية ح�شب القطاعات اأو ح�شب فروع 

المقاولت

ومن  جدا،  ال�شغيرة  المقاوالت  في  وخ�شو�شا  ال�شغل،  منا�شب  اإحداث  في  الفعال  االإ�شهام  اأجل  من 

من  التخفي�س  ُيقترح  المنظم،  القطاع  في  المهيكلة  غير  والخدمات  االإنتاج  وحدات  اإدماج  ت�شهيل  ثمة 

لل�شمان  الوطني  ال�شندوق  في  )الم�شاهمات  ال�شغيرة جدا  المقاوالت  على  المطبقة  االجتماعية  االأعباء 

االجتماعي(، على اأن تتكفل الدولة بدفع الفارق.

•   محاربة ظاهرة مراكمة الوظائف، عبر التطبيق ال�شارم للقانون

القانون كانت  ين�س عليها  التي  التحديد  مقت�شيات  اأن  لو  ال�شغل  منا�شب  العديد من  تحرير  باالإمكان  اإن 

مطبقة بالفعل. ولو حدث ذلك الأمكن خلق العديد من فر�س الت�شغيل لفائدة ال�شباب العاطل من حاملي 

ال�شهادات، وحينها قد يتعين القيام بخطوات عملية في اتجاه المواكبة على �شبيل التكوين من اأجل تكييف 

كفاءات طالبي ال�شغل مع المنا�شب المحررة.

•   تعديل الن�س القانوني المحدد لن�شبة منا�شب ال�شغل المخ�ش�شة لالأ�شخا�س المعاقين

يو�شي المجل�س االقت�شادي واالجتماعي بتعديل الن�س القانوني المحدد لن�شبة منا�شب ال�شغل المخ�ش�شة 

لالأ�شخا�س المعاقين، في القطاع العمومي و�شبه العمومي، من اأجل �شهولة تطبيقه، و�شن التدابير القانونية 

المرتبطة بن�شبة منا�شب ال�شغل المخ�ش�شة لالأ�شخا�س المعاقين، في القطاع الخا�س، م�شحوبة باإجراءات 

تحث المقاولة على ذلك.

وعلى هام�س هذه النقاط تجدر االإ�ضارة اإلى �ضرورة اإعادة التاأهيل في مجال معرفة قانون ال�ضغل وانعكا�ضاته 

االقت�شادية والمالية وتوعية فاعلي النظام الق�شائي بالرهانات التي تطرحها المقاولة.
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VII.  خال�شة عامة

اإن هذا التقرير ال�شادر عن المجل�س االقت�شادي واالجتماعي عن "ت�شغيل ال�شباب" هو بمثابة اإ�شهام في 

المجهود الوطني الرامي اإلى اإيجاد ال�شبل والحلول المنا�شبة لتحقيق اإدماج مهني واجتماعي ناجح لل�شباب 

في الحياة العملية.

فاعلي  من  عدد  مع  تنظيمها  تم  ا�شتماع  وجل�شات  المجل�س،  اأع�شاء  بين  لنقا�شات  ثمرة  التقرير  جاء  وقد 

المجتمع المدني والجمعيات المهنية والمنظمات النقابية والهيئات الحكومية والموؤ�ش�شات العمومية المعنية 

والمجال�س اال�شت�شارية الوطنية وجمعيات ال�شباب، وكذا تركيبية االأفكار وردود االأفعال واالقتراحات التي 

. 
تم ا�شتقاوؤها بمنا�شبة المبادالت التي جرى تنظيمها في اإطار المنتدى المواطن للمجل�س "المبادرة لكم" 1

اإلى  والت�شخي�س الذي يتقا�شمه كل هوؤالء الفاعلين يظهر مدى خطورة و�شعية بطالة ال�شباب، كما ير�شد 

المن�شود  التغيير  اأن  المجل�س  ويرى  ال�شغل.  الإنعا�س  العمومية  ال�شيا�شة  م�شار  في  تغيير  اإحداث  �شرورة 

لنظام  عميقة  �شياغة  واإعادة  نمو جديد،  نموذج  على  قائمة  ا�شتراتيجية  خيارات  تحديد  عبر  يمر  اأن  بد  ال 

التربية والتكوين، وحكامة مجددة تنبني على ال مركزية وال تمركز اإرادويين وفعليين الآليات اإنعا�س ال�شغل، 

باالعتماد على االإمكانات الترابية والمبادرات المحلية.

وقد تمت االإ�شارة اإلى اأن هذا التغيير يجب اأن يقوم على �شرورة تجاوز اآلية اإنعا�س ال�شغل الجاري بها العمل، 

ال�ضغل.  الو�ضاطة في �ضوق  واأخيرا �ضرورة تح�ضين �ضروط  ال�ضغل،  اإنعا�س  فعالية حكامة  و�ضرورة تح�ضين 

ويجب اأن يدعم هذا التغيير اإنعا�س الت�شغيل الذاتي وت�شجيع اإن�شاء المقاوالت ال�شغيرة جدا، وكذا اإنعا�س 

روح المقاولة على وجه العموم. 

اإلى جانب التفكير حول اال�شالحات والتغيرات التي يجب اإحداثها، اقترح المجل�س ع�شرة تدابير ملمو�شة 

مجال  في  هامة  م�شاهمة  تقدم  اأن  بها  المفتر�س  من  ومدمجة،  متكاملة  اآلية  ت�شكل  الق�شير،  المدى  على 

اإحداث منا�شب �شغل لل�شباب.

لكن مهما بلغت �شبل التح�شين والتجديد المقترحة من الدقة وال�شواب، فاإن المحاربة الناجعة للبطالة تبقى 

رهينة بقدرة بلدنا على توفير ال�ضروط ال�ضرورية لتعبئة �ضاملة لكل مكونات مجتمعنا حول هذا الهدف. ومن 

المنا�شب في هذا االإطار العمل على تطوير �شراكات مجددة مدعمة ومتنوعة بين القطاعين الخا�س والعام، 

وبين الدولة والمجتمع المدني، وبين الدولة والجماعات الترابية والفاعلين الجمعويين، وتطوير ا�شتراتيجيات 

ات�شاق  لمقت�شى  ت�شتجيب  نها  الأ �شرورية  التعبئة  وهذه  وم�شتدامة.  االأهداف  محددة  توا�شلية 

    www.almoubadaralakoum.ma (1)
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المعنيين  الفاعلين  بين  ال�شروري  التن�شيق  ل  وت�شهِّ ال�شباب،  ت�شغيل  اإنعا�س  العمومية في مجال  ال�شيا�شة 

�شواء على الم�شتوى المركزي اأم الترابي. واإن مقاربة ت�شاركية واإ�شراكية من هذا القبيل قمينٌة باأن توفر اأف�شل 

الظروف لتحقيق دينامية التغيير المن�شودة، واالإ�شهام في تحقيق االأهداف المر�شومة لل�شيا�شة الوطنية في 

مجال اإنعا�س ت�شغيل ال�شباب.

من جهة اأخرى، فاإن التعقيد الذي يطبع اإ�شكالية بطالة ال�شباب يحتم على المجل�س اأن يعمل في الم�شتقبل 

على اإيالء كل العناية الالزمة للتجارب الناجحة، �شواء على الم�شتوى الوطني اأم الدولي، بهدف الوقوف 

على نقاط قوتها وا�ضتنباط الدرو�س التي من �ضاأنها اأن تمكن بلدنا من تحقيق تقدم �ضريع في هذا المجال. 

اإنتاج مالئم وم�شتمر ودائم  اإلى موا�شلة وتعميق التفكير بهدف �شمان  وبهذا ال�شدد، فاإن المجل�س مدعو 

التجدد الأفكار و�شبل  االبتكار ذات عالقة مع ق�شية ت�شغيل ال�شباب.

ومن ثم، فاإن هناك موا�شيع جديدة ت�شتحق الدرا�شة، وعلى الخ�شو�س الت�شريعات، ومقاربة النوع، واأنظمة 

الج�شور بين المقاولة والجامعة، وق�شية الم�شادقة على ال�شهادات الم�شلمة من قبل القطاع الخا�س، والولوج 

االجتماعي  باالقت�شاد  والنهو�س  الالئق،  والعمل  الحياة،  مدى  على  الم�شتمر  والتكوين  الجامعة،  اإلى 

والت�شامني.

وهكذا يمكن اأن تتوا�شل جهود البحث والتحري التي يبذلها المجل�س االقت�شادي واالجتماعي، في بحثه 

الدائم عن �شبل جديدة لمحاربة اآفة بطالة ال�شباب.
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الملحق 1

 بطاقات اإجراءات الآلية الوطنية لإنعا�س  ت�شغيل ال�شباب
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المجل�ض  نظمها  التي  االإن�سات  لجل�سات  ثمرة  ال�سباب  ت�سغيل  الإنعا�ض  الوطنية  االآلية  جاءت  لقد 

داخل  دارت  التي  للنقا�سات  اأي�سا  ونتيجة  المعنيين،  الفاعلين  اأهم  مع  واالجتماعي  االقت�سادي 

المجل�ض. وهي تقدم ع�سرة اإجراءات رائدة من �ساأن تفعيلها اأن يتيح على المدى الق�سير تقديم عنا�سر 

جواب لم�سكلة بطالة ال�سباب.

تنتظم االإجراءات المكونة لهذه االآلية في خم�شة محاور رئي�شة :

1.  تح�شين حكامة �شوق ال�شغل من اأجل �شمان ت�شيير اأنجع، مع اإعطاء االأولوية لال تمركز وللتكيف مع 

تتمتع  وحيدة  تنفيذية  وبنية  والتتبع،  والتمويل  للت�شيير  مت�شق  نظام  على  واالرتكاز  الميداني،  الواقع 

بتغطية ترابية وا�شعة، واأخيرا  ال�شهر على تطوير وتو�شيع خدمات الو�شاطة في �شوق ال�شغل؛

دينامية  من  اال�شتفادة  اأجل  من  جدا  ال�شغيرة  المقاوالت  اإن�شاء  وت�شجيع  الذاتي  الت�شغيل  اإنعا�س    .2

المبادرة الفردية الخا�شة ؛

3.  تحفيز عر�س ال�شغل عبر اإجراءات للدعم والت�شجيع على االإندماج واالإدماج المهنيين ؛

4.  تعزيز قابلية ال�شباب في الت�شغيل عبر التكوين االأ�شا�شي اأو الم�شتمر، من اأجل تكييف كفاءات طالبي 

ال�شغل مع حاجات �شوق ال�شغل؛

5.  الق�شاء على بع�س بوؤر االنح�شار المرتبطة بالقوانين التنظيمية، والتي تعوق دينامية الت�شغيل.

تتكون هذه االآلية من ع�شرة اإجراءات:

• االإجراء 1: تح�شين وتر�شيد حكامة اإنعا�س ال�شغل؛

• االإجراء 2: تو�شيع وتطوير نظام الو�شاطة واإعادة هيكلة الوكالة الوطنية الإنعا�س الت�شغيل والكفاءات ؛

• االإجراء 3: تفعيل اآلية �شاملة الإنعا�س ومواكبة المقاوالت ال�شغيرة جدا ؛

• االإجراء 4: تطوير االأن�شطة المدرة للدخل واالأن�شطة ال�شغرى ؛

• االإجراء 5: و�شع عقد عمل ذي منفعة عامة واجتماعية ؛

• االإجراء 6: تطوير عقود/ برامج مع الفاعلين من اأجل ت�شجيع التكوين المهني ق�شير االأمد، وتكوين 

اأ�شا�شي مالئم لحاجيات �شوق ال�شغل ؛

• االإجراء 7: تطوير التكوين المتمثل في التكييف/اإعادة التكييف ؛

• االإجراء 8: التكوين المتناوب عبر عقود للتدرج بين المدر�شة والمقاولة ؛

• االإجراء 9:  اإعادة �شياغة م�شاطر وو�شائل عقود التكوين الخا�شة ؛

• االإجراء 10: تح�شين االآلية التنظيمية بهدف تحفيز عر�س ال�شغل.
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الإجراء 1

تح�شين وتر�شيد حكامة اإنعا�س ال�شغل

الهيئات المتدخلة حاليا، �شواء ب�شفة ا�شت�شارية اأو تنفيذية، في حكامة اإنعا�س ال�شغل، هي: المجل�س االأعلى 

الإنعا�س الت�شغيل، والمجال�س الجهوية واالإقليمية الإنعا�س الت�شغيل، واللجنة الوطنية واللجان الجهوية لبرنامج 

واللجان الجهوية لتح�شين قابلية الت�شغيل. "مقاولتي"، 
وُيقترح اإ�شالح هذه الهيئات اأو اال�شتعا�شة عنها باآلية مجددة، تتمحور مهماتها وكيفية ا�شتغالها حول ثالث 

اآليات كبرى، مبينة كما يلي:

•  مجل�ض وطني الإنعا�ض ال�سغل، يكون مكلفا بت�شور وقيادة �شيا�شات اإنعا�س ال�شغل.
�شتكون هذه الهياأة الوطنية - التي �شتحل محل المجل�س االأعلى الإنعا�س الت�شغيل ذي الطبيعة اال�شت�شارية - 

المعنيين  الفاعلين  اأهم  مقل�شة، من  بطريقة  تتاألف  الحكومة،  لرئي�س  المبا�شرة  ال�شلطة  والمنطوية تحت 

)الدولة، وموؤ�ش�شات التكوين، والجمعيات المهنية، والنقابات، وفعاليات المجتمع المدني(.

و�شيكون لهذا المجل�س كمهمات رئي�شية:

•  و�شع وتحديد اال�شتراتيجية والتوجهات الوطنية الإنعا�س ال�شغل؛

•  تقييم وتتبع نتائج مختلف عقود وبرامج اإنعا�س ال�شغل، الوطنية منها والجهوية ؛

•  درا�ضة اإجراءات التح�ضين وتحديد �ضروط التكفل بها ؛

•  تحديد اأف�شل الممار�شات والحث على ن�شرها ؛

•  تقييم عمل المر�شد الوطني لل�شغل والتكوين ؛

والكفاءات،  الت�شغيل  الإنعا�س  الوطنية  بالوكالة  الخا�شة  لعقود-برامج  العامة  التوجهات  تحديد    •

والتغطية الترابية بوكاالت الت�شغيل والو�شاطة ؛

•  تحديد االأهداف االإ�شتراتيجية في مجال التمويل الوطني والجهوي؛

•  البحث عن التكييف الم�شتمر للت�شريعات من اأجل اإنجاح �شيا�شات اإنعا�س ال�شغل.

على  تعمل  التي  الت�شغيل،  بم�شاألة  المكلفة  الوزارة  اإلى  للمجل�س  العامة  االأمانة  الحكومة  رئي�س  ُيوِكل 

تفعيل قرارات المجل�س واالإعداد الأ�شغاله.

المحور الأول      حكامة اإنعا�س ال�شغل وتطوير خدمات الو�شاطة
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و�شتعتمد هذه الهيئة كذلك على عمل مجموعة من الهياآت:

-    مجال�ض جهوية الإنعا�ض �ل�شغل، تكون بمثابة مثيالت ترابية للمجل�س الوطني الإنعا�س ال�شغل.

تتكون المجال�س الجهوية الإنعا�س ال�شغل من ممثلي االإدارة الجهوية والمجال�س الجهوية والقطاع الخا�س 

وال�شركاء االجتماعيين والفعاليات المرجعية المعنية في المجتمع المدني، وتكون مهمتها اأن تترجم على 

الم�شتوى الترابي االأهداف المر�شومة من قبل االإ�شتراتيجية الوطنية، واإعطاءها م�شمونا من�شجما مع واقع عر�س 

وطلب ال�شغل على م�شتوى الجهة. ويو�شى، في هذا ال�شدد، بالحر�س على اأن يبقى حجم المجال�س الجهوية 

الإنعا�س ال�شغل معقوال ل�شمان فعاليتها. و�شتعمل تلك المجال�س في �شكل مجال�س اإدارية.

و�شتكون لهذه المجال�س الجهوية كمهام رئي�شية:

والجهة، تحدد  الدولة  بين  وتقديم مقترحات عقود  ال�شغل،  الجهوية الإنعا�س  •  �شياغة اال�شتراتيجية 

االأهداف والو�شائل التي يجب و�شعها؛

•  و�شع تدابير واإجراءات ن�شطة جهوية تكميلية؛

•  تعبئة الموارد المالية لتمويل المبادرات الجهوية والمحلية، وتقييم عائد اال�شتثمار بالن�شبة للتمويالت 

المقدمة عبر ال�شناديق المخ�ش�شة لذلك؛

•  و�شع اتفاقات )عقود/برامج( مع المديريات الجهوية للوكالة الوطنية الإنعا�س الت�شغيل والكفاءات؛

•  تقديم تحليالت ودرا�شات من �شاأنها اأن تغذي المجل�س الجهوي وكذا المجل�س الوطني الإنعا�س ال�شغل؛

•  القيام بدرا�شات وتقييم لمختلف البرامج؛

•  الح�س على و�شع بنيات تحتية وبرامج ا�شتثمارية م�شجعة الإحداث فر�س ال�شغل؛

•  التن�شيق بين الجمعيات المحلية الإنعا�س ال�شغل.

المجال�س  باأمانة  المجددة  والكفاءات  الت�شغيل  الإنعا�س  الوطنية  للوكالة  �لجهوية  �لفروع  تتكفل     -

الجهوية الإنعا�س ال�شغل، وتكون بمثابة البنية التنفيذية لقرارات تلك المجال�س. وُيوَكُل اإلى هذه البنيات 

اأمر تدبير الموارد المتوفرة من اأجل اإنعا�س ال�شغل، وذلك تحت مراقبة المجال�س الجهوية الإنعا�س ال�شغل، 

ويمكنها اأن تعتمد، من اأجل تحقيق التدابير، على �شراكات مع الخوا�س اأو الجمعيات المحلية.

وتنازلي.  ت�شاعدي  منطق  ح�شب  الم�شتويات  مختلف  بين  والتكامل  اال�شتراتيجيات  بين  التوفيق  يتم 

وتكون اال�شتراتيجيات الجهوية بمثابة ن�شخ مف�شلة عن اال�شتراتيجيات الوطنية، تتممها تدابير واإجراءات 

ذات طابع جهوي مح�س، واالأمر نف�شه بالن�شبة لال�شتراتيجيات المحلية التي هي بمثابة ن�شخ مف�شلة عن 

اال�شتراتيجيات الجهوية التي تكملها تدابير واإجراءات ذات طابع محلي مح�س.

•  مر�سد وطني لل�سغل والتكوين : يتعلق االأمر بالتحويل التام لمر�شد ال�شغل القائم على م�شتوى وزارة 
هذا  و�شيكون  القرار.  اتخاذ  على  الم�شاعدة  في  فعالة  اأداة  اأجل جعله  من  المهني،  والتكوين  الت�شغيل 
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المر�شد بمثابة االأداة االأمثل لتقدير اتجاهات وتطورات �شوق ال�شغل والتكوينات و الكفاءات، وتقديم 

ال�شغل. و�شيكون له، عبر نظام  اآراء وتو�شيات المجل�س الوطني الإنعا�س  التو�شيحات ال�شرورية لتطعيم 

�شوق  لو�شعية  وا�شت�شرافية  ومندمجة  مت�شقة  نظرة  يقدم  اأن  �شبكة،  �شكل  على  ومنظم  متطور  معلوماتي 

الن�شيطة. وبذلك  الت�شغيل  ال�شغل واتجاهاتها وعن الكفاءات المطلوبة فيها، واأن يقوم بتقييم �شيا�شات 

�شي�شطلع المر�شد بتوحيد جهود منتجي المعلومة واالأطراف المعنية في هذا المجال، و�شيعمل ب�شراكة 

مع الجامعة اأو مع مراكز بحث موؤهلة. 

ال�شغل  مجال  في  المعلومة  منتجي  اإ�شراك  له  �شيكون  "�شبكة"،  فكرة  على  قائما  المر�شد  ت�شور  وكون 

والتكوين، من اأجل تجميع كل المعلومات المتوفرة في هذا المجال ومعالجتها وتحليلها واقت�شامها وو�شع 

رهن اإ�شارة الفاعلين، خا�شة المجل�س الوطني الإنعا�س ال�شغل، العنا�شر ال�شرورية التخاذ القرار.

ويتوجب في هذه االآلية اأن تتيح االإ�شهام في اأخذ القرارات المنا�شبة في مجال التكوين وال�شغل وتقييم تطور 

المهن، وتوفير المعلومات المنا�شبة في الوقت المنا�شب عن �شوق ال�شغل واتجاهاتها، وتقييم اأداء ال�شيا�شات 

الن�شطة في مجال الت�شغيل، واإعداد توقعات مرتبطة بال�شغل والتكوين والعمل.

�شيكون مجال �شالحيات المر�شد وا�شعا، بحيث �شيغطي مجمل نظام التكوين والت�شغيل من منظور مندمج. 

ويمكن اأن تنتظم البنية الم�شتقبلية للمر�شد في ثالثة "اأطراف" :

1. �شبكة االأع�شاء: من قطاعات وزارية معنية وموؤ�ش�شات عمومية منخرطة وم�شغلين ونقابات؛

2. بنية اإجرائية مقل�شة الحجم؛

3. �شبكة من الخبراء ومن مراكز البحث الوطنية والدولية في مجال التربية والتكوين والعمل، تكون لها 

بنية اإجرائية في اإعداد التحليالت والوثائق المرجعية.

ويمكن اإعداد مخطط تفعيل المر�شد عبر عقد تواأمة مع المر�شد االأوربي لل�شغل اأو مع مر�شد لبلد اأوربي، اأو 

بمواكبة من الموؤ�ش�شة االأوربية للتكوين، التي يتمثل اأحد محاورها ذو االأولوية في الت�شجيع والم�شاعدة على 

اإن�شاء مرا�شد في منطقة حو�س البحر االأبي�س المتو�شط.

•  �سناديق لتمويل اآلية اإنعا�ض ال�سغل : يرمي هذا االإجراء اإلى و�شع الموارد المالية ال�شرورية للتنفيذ 
الجيد لتدابير واإجراءات اإنعا�س ال�شغل. وُيقترح بهذا ال�شدد اإحداث �شندوق وطني الإنعا�س ال�شغل، يتم 

تزويده بموارد مالية، يتكفل - في اإطار تعاقدات بين الدولة والجهة – بتمويل التدابير ذات الطابع الوطني. 

الجماعات  عطاءات  من  تمويلها  يتم  جهة،  كل  م�شتوى  على  جهوية  �شناديق  اإحداث  كذلك  ويجري 

االإ�شتراتيجيات  ودعم  المحلية  الطبيعة  ذات  المبادرات  تمويل  اأجل  من  واالأقاليم(  )الجهات  الترابية 

الجهوية الإنعا�س ال�شغل.
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و�شيتمكن ال�شندوق الوطني الإنعا�س ال�شغل من تطبيق �شيا�شة وا�شعة المدى في مجال اإنعا�س ت�شغيل ال�شباب. 

كما �شيتعين على ال�شناديق الجهوية اأن تقدم الدعم المالي اإلى المبادرات الرائدة التي يختار المجل�س الجهوي 

الإنعا�س ال�شغل تبنيها، واأن تدعم الت�شريف الجهوي لالإ�شتراتيجيات في مجال ال�شغل، في اإطار العقود بين 

الدولة والجهة في مجال محاربة البطالة، خا�شة بطالة ال�شباب. ويجب اأن تتكفل هذه ال�شناديق بدعم وت�شجيع 

الحركية المجالية عبر ت�شهيل تنقالت ال�شباب طالبي العمل الإجراء مقابالت توظيفهم التي تتم خارج مكان 

اإقامتهم، وت�شجيع الم�شاريع ال�شغرى ذات النفع على الجهة، عبر دفعات م�شبقة وقرو�س على ال�شرف، وعبر 

اإنعا�س ال�شغل ذي المنفعة العامة واالجتماعية والتدابير الرامية اإلى تعزيز قابلية ت�شغيل ال�شباب.

الإجراء 2

تو�شيع وتطوير نظام الو�شاطة، واإعادة هيكلة الوكالة الوطنية  لإنعا�س الت�شغيل والكفاءات

وتو�شيع خدماته  تح�شين  اأجل  ال�شغل، من  �شوق  في  الحالي  الو�شاطة  نظام  تطوير  اإلى  االإجراء  يرمي هذا 

واإك�شابه مزيدا من الفعالية والقرب. ويتعين، في هذا االإطار، العمل على اإعادة �شياغة بع�س مهام الوكالة 

الوطنية الإنعا�س الت�شغيل والكفاءات، وتدعيم بنياتها وتطوير خدماتها، من اأجل �شمان مواكبة للقرب وذات 

جودة لفائدة الباحثين عن العمل، وبخا�شة منهم الذين يواجهون �شعوبات في االدماج. كما يتعين اإعادة 

اإعادة  النظر في تركيبة مجل�س اإدارة الوكالة، بما يتيح �شمان تمثيلية ال�شركاء الرئي�شيين. وينبغي اأن تتيح 

الهيكلة هذه دعم حكامتها عبر تمثيلية وانخراط الفاعلين االجتماعيين في الهيئات القيادية، وتكييف طريقة 

ا�شتغالها، مع اإيالء االأف�شلية لل�شراكة مع الفاعلين المحليين، خوا�س وجمعويين، والتوفر على و�شائل منا�شبة 

للقيام بالمهام المنوطة بها. فالوكالة في �شيغتها الجديدة ينبغي لها اأن ت�شبح بمثابة البنية التنفيذية لل�شيا�شة 

الن�شطة لل�شغل، في اإطار تعاقدي مع المجال�س الجهوية الإنعا�س ال�شغل.

يمكن اأن يجري دعم وتو�شيع بنيات الو�شاطة، وكذا تطوير الخدمات، بناء على المبادئ التالية:

•  م�شوؤولية تطبيق التوجيهات واال�شتراتيجيات المحددة من قبل المجل�س الجهوي الإنعا�س ال�شغل؛

•  تقريب الخدمات من مختلف الفئات الم�شتهدفة؛

•  التوطين الترابي للمبادرات، من اأجل تحقيق قدر اأكبر من اال�شتقاللية للبنيات؛

ترابية  وجماعات  )جمعيات  والتكوين  ال�شغل  باإ�شكالية  المعنيين  الفاعلين  مختلف  مع  �ل�شر�كة    •

وجامعات وموؤ�ش�شات تكوين مهني وغرف مهنية وغيرها(؛

•  تخ�سي�ض المواكبة للفئات الم�شتهدفة ذات االأولوية؛

•  تفوي�ض الخدمات للمكاتب الخا�شة والجمعيات المتخ�ش�شة.
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والتدابير التي ينبغي اتخاذها هي التالية:

التوفر على وكالة بكل جهة و في كل المدن، ح�شب مخطط لالنت�شار ي�شعه  تو�سيع ال�سبكة بغاية    •

المجل�س الجهوي الإنعا�س ال�شغل؛ 

ب�شراكة  للت�شغيل،  الو�شاطة االإلكترونية واإحداث ف�شاءات  �لقرب، وذلك عبر  من  اأكبر  تاأمين قدر    •

مع وزارة ال�شبيبة )ُدور ال�شباب( والجمعيات والجامعات ومراكز التكوين ومكاتب التعاون الوطني؛

•  دعم قدرات الوكالة الوطنية الإنعا�س الت�شغيل والكفاءات، من اأجل �شمان مواكبة �سخ�سية مخ�س�سة 

لفائدة العاطلين الذين طال اأمد بطالتهم، تهدف اإلى تعزيز قابليتهم في الت�شغيل؛

•  دعم حركية الباحثين عن عمل المنحدرين من جهات ه�شة اقت�شاديا، من اأجل ت�شهيل ولوجهم اإلى 

ال�شغل في جهات اأخرى؛

•  تفوي�س ت�شغيل جزء من الفئات التي تعاني من بطالة طويلة االأمد، وكذا بع�س الخدمات، اإلى مكاتب 

خا�شة ومتخ�ش�شة؛

•  و�شع ما يلزم من اآليات واإطارات ت�شاراكية من اأجل توطين عمل الوكالة الوطنية الإنعا�س الت�شغيل والكفاءات؛

•  تطوير الو�ساطة التي يقوم بها القطاع الخا�س، طبقا لمقت�شيات قانون ال�شغل.

ويمكن للخدمات المقدمة اإلى الباحثين عن عمل اأن تكون مفتوحة لجميع المعنيين باالأمر، مثل خدمات 

واأورا�س  الكفاءات،  تحديد  اإلى  الهادفة  واللقاءات  الت�شغيل،  وكاالت  داخل  ال�شغل  وف�شاءات  االإنترنت 

البحث عن �شغل، والم�شاعدة على الحركية وخا�شة المجالية منها. كما يمكن للخدمات اأن تكون متطورة 

ومخ�ش�شة للفئات التي تعاني من �شعوبات في االدماج، وخ�شو�شا العاطلين حاملي ال�شهادات الذين طال 

كفاءات  وتقييم  مرجعي،  م�شت�شار  قبل  من  المخ�ش�شة  المواكبة  في  الخدمات  هذه  وتتمثل  بطالتهم،  اأمد 

الباحث عن العمل، والمواكبة في تاأ�شي�س المقاوالت واالأن�شطة المدرة للدخل.

ويمكن تفوي�س الخدمات المتطورة كليا اأو جزئيا بالن�شبة لما يلي: التكوين التاأهيلي بكل اأ�شكاله، تقييم 

الكفاءات، المواكبة في اإن�شاء المقاوالت ومواكبة الباحثين عن عمل الذين يجدون �شعوبات في االإدماج.

وهناك بع�س التدابير الخا�شة التي ينبغي اتخاذها:

•  اإعادة النظر في القانون )تعديال واإ�شالحا( الذي ينظم الوكالة الوطنية الإنعا�س الت�شغيل والكفاءات، 

من اأجل �شمان تو�شيع مهماتها وتدخالتها، واإف�شاح المجال اأمام التدبير ثالثي االأطراف؛

•  و�شع عقد/برنامج بين المجل�س الوطني الإنعا�س ال�شغل والمجل�س الجهوي الإنعا�س ال�شغل، يحدد 

التزامات الوكالة في مجال االإدماج والتوظيف ومواكبة العاطلين الذين طال اأمد بطالتهم، والتزامات 

الدولة في مجال ميزانيات اال�شتثمار بهدف تو�شيع ودعم ال�شبكة؛

•  و�شع دفتر م�شطري ي�شبط تفوي�س خدمات تقييم الكفاءات وت�شغيل العاطلين الذين طال اأمد بطالتهم.
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الإجراء 3

تفعيل اآلية �شاملة لإنعا�س ومواكبة المقاولة ال�شغيرة جدا

يتعلق االأمر بدعم وتطوير واإطالق مجموعة من المبادرات الرامية اإلى دعم اإن�شاء وتطوير المقاولة ال�شغيرة 

جدا. فباالإ�ضافة اإلى تح�ضين �ضروط التمويل، وخ�ضو�ضا ل�ضالح فئات ال�ضباب الحرفيين وال�ضباب حاملي 

الم�شاريع االإبداعية و/ اأو ال�شناعية. ولذلك �شيكون على االآلية المقترحة اإتاحة ما يلي:

• تطوير اأو دعم بنيات وهيئات المواكبة الحالية، المكلفة باإن�شاء واإنعا�س المقاوالت ال�شغيرة جدا؛

• اإحداث �شبابيك جديدة للمواكبة، فعالة وموؤهلة، من الجيل الثاني، متخ�ش�شة ومهنية، تعاقدية وجهوية؛

• تطوير م�شاتل للمقاوالت وغيرها من الحا�شنات؛

• دعم نظام احت�شان المقاوالت.

1.  تفوي�س مهمة اإنعا�س المقاولة ال�شغيرة جدا اإلى هيئة متخ�ش�شة

يمكن اأن تكون هذه الهيئة حديثة يجري اإن�شاوؤها، اأو اأن تعتمد على بنيات قائمة، خا�شة الوكالة الوطنية 

الإنعا�س المقاوالت ال�شغرى والمتو�شطة. و�شيكون عليها اأن ت�شطلع بمهام اإنعا�س روح المقاولة واالإعالم 

لخلق  م�شاعيهم  في  جدا  ال�شغيرة  المقاوالت  واأ�شحاب  الم�شاريع  حاملي  لفائدة  والمواكبة  والتوجيه 

وتطوير م�شاريعهم، كما ينبغي لها اأن ت�شع اإجراءات للتحفيز والدعم، واأن يكون ذلك خالل فترة ح�شانة 

الم�شاريع اأو انطالقتها اأو تطويرها. ويكون من مهامها االإ�شراف على �شبكة من ال�شبابيك الوحيدة التي 

تقدم خدمات للقرب عبر م�شاطر مب�شطة.

يمكن اأن ت�شطلع الوكالة بالمهمات التالية:

التكوين  لها  تقدم  كي  الترابية،  وللجماعات  المواكبة  ل�شبابيك  التقنية  الدعامة  بمثابة  تكون  اأن    •

واالأدوات ال�شرورية من اأجل تحقيق عمل ميداني ذي جودة؛

•  واأن تتتبع تطور م�شل�شل اإن�شاء المقاوالت، وتقوم بدرا�شات للتتبع والتقييم؛

•  واأن تعمل على تحقيق كل مهمة اأو درا�شة اأو و�شع اقتراحات في مجال اخت�شا�شها؛

•  واأن تعمم وتبرز قيمة البرامج الحكومية، وت�شاعد على اإعادة تكييف المقاوالت الم�شتغلة في القطاع 

والتكوين،  البنوك،  في  االأموال  اإيداع  )الت�شجيع على  المنظم  القطاع  نحو  لتوجيهها  المهيكل  غير 

وغير ذلك(.

المحور الثاني     اإنعا�س الت�شغيل الذاتي والمقاولة ال�شغيرة جدا
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وفي هذا االإطار، يمكن التفكير في اإعادة تمو�شع المراكز الجهوية لال�شتثمار، بحيث تقدم هذه المزاكز 

وال�شراكات  والتمويل،  الب�شرية،  الموارد  اأربعة مجاالت هي  ال�شغيرة جدا في  للمقاوالت  خدمات دعم 

واإقامة العالقات، والخدمات التعا�شدية واال�شت�شارة. ويمكن الإعادة التمو�شع هذه اأن تتم بطريقة تدريجية، 

حيث تطبق مرحليا في مراكز اال�شتثمار النموذجية.

2.   اإحداث �شبابيك جديدة للمواكبة

وفيما يتعلق ب�شبابيك المواكبة الموؤهلة من الجيل الثاني، يقترح تطوير ودعم وتح�شين م�شتوى خدمات 

اأ�شكاال  تتخذ  اأن  ال�شبابيك  لهذه  ال�شباب. ويمكن  المقاولين  مواكبة  المتخ�ش�شة في مجال  ال�شبابيك 

متعددة، كما يتم تحديد اآليات الدعم اإلى المجال�س الجهوية الإنعا�س ال�شغل. ويتم اإن�شاء �شبكات جهوية 

من ال�شبابيك اأو م�شالح تقوم بنف�س الدور، على اأ�شا�س تعاقدي وجهوي، من اأجل اال�شتجابة لحاجيات 

ال�شباب موؤ�ش�شي المقاوالت، بو�شع رهن اإ�شارتهم الو�شائل والم�شاطر المنا�شبة لتحقيق م�شاريعهم، ولكن 

اأي�شا واأ�شا�شا من اأجل تتبعهم في ما بعد مرحلة التاأ�شي�س. ويمكن لل�شبابيك اأن تعتمد على قدر اأكبر من 

القرب من الن�شيج الجمعوي في بناء عالقاتها مع ال�شباب حاملي الم�شاريع.

وتقدم �شبابيك المواكبة باأ�شكالها المختلفة، الخبرة ال�شرورية لل�شباب حاملي الم�شاريع من اأجل تمكينهم 

من الولوج اإلى المبادرات التحفيزية التي تطلقها الدولة، حيث �شيكون لها دور:

•  االإعالم والتوجيه واال�شت�شارة والمواكبة ل�شالح ال�شباب حاملي الم�شاريع؛

•  تي�شير الم�شاعي الرامية اإلى اإن�شاء المقاوالت؛

•  التكوين المقاولتي، وتقديم الدعم اإلى حاملي الم�شاريع في التهيئ المالي لمخططات االأعمال؛

•  دعم من�شئي المقاوالت لدى البنوك؛

•  مواكبة البراعم ال�شابة خالل مرحلة ما بعد تاأ�شي�س المقاولة؛

•  تنظيم دورات تكوينية؛

•  ت�شهيل الم�شاركة في التظاهرات.

بوجه خا�س، يمكن اأن يتكفل البرنامج عند تفعيله بمواكبة حاملي الم�شاريع منذ مرحلة الت�شجيل اإلى 

االنتهاء من و�شع مخطط اأعمالهم، مع تاأمين المتابعة، �شواء عند اختيار واإعداد الم�شروع وتكوين الملف 

عبر  وذلك  االأهمية،  بالغة  مرحلة  تعتبر  التي  التاأ�شي�س  بعد  ما  مرحلة  اأو خالل  التمويل،  �شيغ  وتحديد 

مجموعة من اآليات التتبع والمراقبة، لمدة تبلغ 36 �شهرا، من اأجل �شمان ا�شتمرارية الم�شروع ودوامه.

3.  مواكبة تطور المقاولت ال�شغيرة جدا عبر نظام الحت�شان

يتمثل هذا االإجراء في تطوير نظام لدعم اإن�شاء و/ اأو نمو المقاوالت ال�شغيرة جدا في اإطار عقود/برامج 

للدعم، تبرمها المقاوالت الكبرى ل�شالح المقاوالت ال�شغيرة جدا "الممونة"، اأو في اإطار تفوي�س بع�س 
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اأن�شطتها. ويتعلق االأمر بتمكين المقاوالت ال�شغيرة جدا، اعتمادا على دفتر تحمالت مالئم، من الولوج 

اإلى االأ�شواق واإلى الطلبات االأولى. ويتوجب على هذه المقاربة اأن تتيح تطور المقاوالت ال�شغيرة جدا مع 

ن لها حدا اأدنى من المنافذ القارة لمنتجاتها، مما يتيح ا�شتمرار ن�شاطها وي�شمن بالتالي  مرور الزمن، اإذ توؤمِّ

الوطني  المكتب  خا�شة  عمومية،  لمقاوالت  ناجحة  تجارب  اأعطت  وقد  بها.  المرتبطة  ال�شغل  منا�شب 

للماء ال�شالح لل�شرب والمكتب الوطني للكهرباء، نتائج اإيجابية؛ كما ينبغي متابعة المبادرة التي اأطلقها 

المكتب ال�ضريف للفو�ضفاط حديثا: "م �س ف – كفاءات"، بعناية فائقة، لما تتميز به من اأهمية ونهج 

منظم، مع اإن�شاء اآليات للتقييم واال�شتفادة من التجارب.

4.   ت�شهيل ح�شانة المقاولت ال�شغيرة جدا عبر م�شاتل المقاولت

وموؤ�ش�شات  والجامعات  الكبرى  المدار�س  طلبة  من  عدد  اأكبر  ت�شجيع  هو  االإجراء  هذا  من  الهدف  اإن 

التكوين المهني اأو اأ�شخا�س ن�شيطين في القطاعين العمومي والخا�س من الم�شتوى الثانوي، على تاأ�شي�س 

في  التعا�شدية  الخدمات  الى  جدا  ال�شغيرة  المقاوالت  ولوج  بت�شهيل  االأمر  يتعلق  الخا�شة.  مقاوالتهم 

مرحلة  االنطالق. يمكن اأن تكون هذه الخدمات كالتالي:

•  تكوين في الت�شويق والهند�شة المالية والموارد الب�شرية ؛

•  محا�شبة مب�شطة ؛

•  ف�شاء العمل ؛ 

•  خدمات مختلفة؛

•  ت�شبيك.

كما يتعين اإعادة التفكير في اإجراءات دعم تمويل المقاوالت ال�شغيرة جدا، من قرو�س موجهة للمقاولين 

ال�شباب، وقرو�س على ال�شرف، اأو االآليات المالية الموجهة لهذا الغر�س، من اأجل اإنعا�س تطوير المقاوالت 

)دعم  تحفيزية  اإجراءات  و�شع  المفيد  من  و�شيكون  والمتو�شطة،  ال�شغرى  والمقاوالت  جدا  ال�شغيرة 

وت�شهيالت �شريبية( على غرار االمتيازات المخ�ش�شة للمقاوالت االأجنبية القادمة لال�شتقرار بالمغرب. 

اأما على م�شتوى التوا�شل فيمكن التفكير في تطوير اأدوات توا�شلية موجهة اإلى اإنعا�س المبادرة الخا�شة.

الإجراء 4

تطوير الأن�شطة المدرة للدخل والأن�شطة ال�شغرى

من المنا�شب تطوير اأن�شطة مدرة للدخل مرتبطة باالأن�شطة ال�شغرى، وب�شفة خا�شة في الو�شط القروي و�شبه 

الح�شري، على غرار تلك المدعمة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية. وفي هذا المنظور، يتعلق االأمر 

باعتبار موؤ�ش�شات القرو�س ال�شغرى والجمعيات المحلية �شريكة في ت�شيير اأن�شطة ومبادرات محلية.
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وينبغي في هذا ال�شدد ت�شجيع نهج �شامل ومت�شق، يمر عبر:

•  درا�شة وطنية للم�شالك، مع تف�شيلها ترابيا؛

•  تحديد الم�شاريع النموذجية ون�شر الممار�شات الحميدة والتكوين عليها؛

•  مواكبة في مجال تطوير قدرات الفاعلين؛

•  تطوير ف�شاءات الت�شويق؛

•  و�شع عالمة جودة تميز "التجارة العادلة والت�شامنية" ؛

والبنوك  ال�شغرى  والقرو�س  الب�شرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة  بين  المختلطة  التمويالت  ت�شجيع    •

وال�شركاء الجمعويين.

هذا  في  الفاعلين  قدرات  من  الرفع  عبر  ال�شغرى،  التمـويالت  تطور  دعـم  على  كذلك  العمـل  وينبغي 

الميدان، بطريقة تاأخذ بعين االعتبار جودة تدبيرها اللتزاماتها.

ويرمي هذا االإجراء اإلى تقديـم الدعـم ال�شروري لل�شباب حاملي المـ�شاريع في العالم القروي ولكن اأي�شا 

اأن يتم خلقها على مدار �شل�شلة قيم  التي يمكن  المو�شمي  اأو  القار  ال�شغل  �شبه الح�شري، واغتنام فر�س 

القطاعات الم�شتهدفة. ويتطلب تفعيل اإنعا�س حقيقي لالأن�شطـة المدرة للدخل اإطالَق مبادرات دعم قوية 

لفائدة القطاعات والجمعيات والتعاونيات والموؤ�ش�شات االأخـرى التي تعطـي االمتـياز لمبادئ االقت�شـاد 

الت�شامني. وهذا يقتـ�شي تحديدا جهـويا دقيقا لالأهـداف في المناطـق القرويـة المعنيـة، وتطـويرا لم�شـادر 

تمويـل بديلـة لهـذا النـوع من المبـادرات.

و�شيكون الهدف المن�شود من اإن�شاء اأو تطوير تعاونيات هو مواكبة حاملي الم�شاريع في المناطـق القروية و�شبه 

الح�شرية، في قطاعات معينة يتم تحديدها، بهدف تطوير ال�شغل المنتج الدائم.

والم�شالك الم�شتهدفة في العالم القروي يمكن اأن تعني: المنتجات البلدية ؛ ذات العالمة التجارية متى 

اأمكن – زيتون ولوز وثمر وتين، في المناطق التي ت�شهد ت�شاقطات مطرية هامة، والري في المناطق ذات 

المعدالت المطرية المتو�شطة والمنخف�شة، وما اإلى ذلك.

وتعتبر الدعامة الثانية لمخطط "المغرب االأخ�شر"، و"روؤية 2015 لل�شناعة التقليدية"، ونظيرتها المر�شومة 

في مجال ال�شياحة القروية وال�شيد، كلها مجاالت عمل ينبغي اأن تحظى باالأف�شلية.

وت�شتمل المبادرات المقترحة على ما يلي:

حاملي  ال�شباب  ل�شالح  واال�شت�شارة  والتوجيه  االعالم  طريق  عن  اإنتاجية  تعاونيات  اإن�شاء  مواكبة    •

م�ضاريع الن�ضاط؛

 •  ت�شهيل الح�شول على ال�شتالت والمعدات ال�شرورية الإطالق االأورا�س؛
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• التكوين على العناية بالت�شجير والرفع من قيمة ال�شجارة، وتقديم الدعم لحاملي الم�شاريع من اأجل 

تركيب اأن�شطتهم؛

•  مواكبة ال�شباب بعد اإطالق م�شاريعهم، عبر تنظيم دورات تكوينية وعبر ت�شهيل الولوج اإلى االأ�شواق 

من اأجل ت�شريف المنتجات.

وزارة  اأي  غيرها،  من  اأكثر  المعنية  الهيئات  مع  ا�شتراتيجية  �شراكات  عبر  المبادرات  هذه  تفعيل  ويمكن 

الفالحة وح�شاب تحدي االألفية MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT والبنوك وجمعيات اإنعا�س الت�شغيل 

الذاتي والموؤ�ش�شات.
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الإجراء 5

و�شع عقد عمل ذي منفعة عامة واجتماعية

يتمثل االإجراء المقترح في منح ال�ضباب الخريجين اإمكانية االنخراط في الميدان االجتماعي، �ضمن منظمة 

ذات هدف غير مادي، ت�شطلع بمهمة اجتماعية اأو ذات منفعة عامة، وذلك من اأجل اإك�شابهم تجربة مهنية. 

ويتعلق االأمر بتطوير �شكل جديد من اأ�شكال العمل المواطن، خا�شة مع الجماعات الترابية.

يمنح لل�شاب الخريج  بموجبه " انتدابا" محددا وم�شادقا عليه وخا�شعا للمراقبة.

للم�شتفيد  تتيح  ال�شيغة كي  بهده  الكافية  المرونة  على  الحفاظ  االإطار  هذا  في  يرتقب  ذلك،  على  عالوة 

اإمكانات الخروج قبل االأجل المحدد.

الفقر  محاربة  من  المجاالت،  من  وا�شعا  فتغطي حيزا  العقود  هذه  عبر  اقتراحها  يمكن  التي  المهمات  اأما 

من  ذلك  وغيِر  والتاريخي،  الثقافي  بالتراث  فالنهو�ِس  االأمية،  ومحاربة  والتربيِة  البيئة،  وحماية  واله�شا�شة، 

الميادين.

 عالوة على ذلك، �شيكون باإمكان عقود العمل ذات المنفعة العامة واالجتماعية تحقيق اإدماج اجتماعي-

اقت�شادي لفائدة االأ�شخا�س في و�شعية �شعبة، وت�شهيل اإدماج المعاقين في عالم ال�شغل، والم�شاعدة على 

اإعادة اإدماج ال�شجناء.

وينبغي لهذه المهمات، التي تدوم لمدة 6 اأو 9 اأو 12 �سهرا قابلة للتجديد مرة واحدة، اأن تهم م�سروعا تنمويا 

ل�سالح الموؤ�س�سة الم�ستقبلة، وال ينبغي لها باأي حال من االأحوال اأن تحل محل من�سب �سغل قار.

ويتقا�شى الخريج اأجرا �شهريا يتم االتفاق عليه مع موؤ�ش�شة اال�شتقبال، وتموله الدولة جزئيا اأو كليا، اإ�شافة 

اإلى ا�شتفادته من التغطية االجتماعية.

اإلى الخريج  اأ�شا�س تقييم من موؤ�ش�شة اال�شتقبال - يتم ت�شليم �شهادة  انتهاء مدة االنتداب - وعلى  وعند 

ال�شاب تعطيه حق االأولوية - عند ت�شاوي الكفاءات - في التوظيف اأثناء اجتياز المباريات المنظمة لولوج 

التجربة،  تلك  عن  المترتبة  المكت�شبات  على  الم�شادقة  في  بعد  فيما  التفكير  ويمكن  العمومية.  الوظيفة 

واالعتراف بها عبر �شهادة ت�شلم اإلى المعني باالأمر.

بالموازاة مع المهمة ذات المنفعة العامة، ي�شتفيد الخريج ال�شاب من خدمات الو�شاطة من اأجل البحث عن 

عمل، وهي تت�شمن على الخ�شو�س تكوينا مالئما )تحرير ال�شير الذاتية ور�شائل �شرح الدوافع، ومقابالت 

التوظيف وغير ذلك(، وتوفيرا للمعلومات حول فر�س ال�شغل التي تطابق تكوينه وموؤهالته.

المحور الثالث      تن�شيط العر�س من خالل الت�شغيل المواكب، ب�شفة

                                 خا�شة لفائدة ال�شباب العاطلين الذين طال اأمد بطالتهم



74

المجل�س االقت�شادي واالجتماعي

وتتكفل هيئة عمومية وطنية )كالوكالة الوطنية الإنعا�س الت�شغيل والكفاءات، في اإطار تو�شيع مهامها، لجنة 

مكونة من عدة وزارات، جمعية، مجموعة ذات نفع عام(، مزودة ب�شبكة من المحطات الجهوية والمرا�شلين 

في موؤ�ش�شات التكوين العالي، بت�شيير وتدبير االآلية.

ويوكل اإلى هذه الهيئة على وجه الخ�شو�س:

• الترخي�س لبنيات اال�شتقبال؛

• الم�شادقة على مهمات االنتداب المقترحة، علما اأن هذه الم�شادقة يجب اأن تتم بطريقة جماعية؛

• مد الروابط بين الخريجين ال�شباب طالبي المنا�شب وبين بنيات اال�شتقبال؛

• اإعطاء �شيغة نمطية واحدة للعقد ذي المنفعة العامة واالجتماعية، الرابط بين الخريج ال�شاب وبين 

بنية ا�شتقباله؛

• ت�شليم ال�شهادات للخريجين ال�شباب عند انتهاء مهمة االنتداب؛

• اإنعا�س وتتبع االآلية بانتظام.
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الإجراء 6

تطوير عقود/برامج مع الفاعلين من اأجل ت�شجيع التكوين المهني ق�شير الأمد وتكوين 

اأ�شا�شي مالئم لحاجيات �شوق ال�شغل

االأمد  ق�شيرة  تكوينية  دورات  تطوير  على  التكوين  في  والفاعلين  الجامعات  وح�س  بت�شجيع  االأمر  يتعلق 

التكوين  لوحدات  االأ�شا�شية  التكوينات  في  المنهجي  الدمج  وعلى  ال�شغل،  �شوق  حاجيات  نحو  متجهة 

خا�س  وب�شكل  المعنيين،  والفاعلين  الدولة  بين  عقود-برامج  عبر  وذلك  والمقاولتي،  واللغوي  ال�شلوكي 

المقاوالت والجمعيات المهنية.

ويمكن اأن تعنى هذه العقود-البرامج المبرمة بين الدولة والجامعة والقطاع الخا�س بالمجاالت التالية:

1. التكوين العالي االأ�شا�شي؛

2. التكوين اللغوي وال�شلوكي؛

3. التكوين المقاولتي اأو الت�شييري.

وكاإجراء اإ�شافي، تجدر االإ�شارة اإلى اأن هناك م�شلحة كبرى في اإنعا�س خلق اأو تطوير القطاعات والم�شالح 

المعنية بتدريب واإدماج الخريجين. 

المهني  الم�شار  اإنعا�س  في  دوره  وتقوية  الخا�س  القطاع  هيكلة  الم�شتعجل  من  ي�شبح  ذلك  على  وعالوة 

للخريجين خا�شة عن طريق �شراكة مدعمة من طرف الدولة " مبداأ الدولة ال�شريك " ، وعن طريق منح منظم 

َعب التي ت�شتجيب للحاجيات المطلوبة. وتتعلق المبادرات المقترحة بما يلي: لمعادلة الدبلومات بالن�شبة ِلل�شُّ

•  التكوين العالي الأ�شا�شي
�شوف تهدف المبادرة االأولى اإلى ت�شجيع تطوير عقود/برامج بين الدولة وموؤ�ش�شات التكوين )الجامعات 

ل  الموؤهِّ التكوين  المقاوالت في مجاالت  وبين  الخا�س(  القطاع  المهني وموؤ�ش�شات  التكوين  وموؤ�ش�شات 

مهنيا، مع ال�شعي اإلى ر�شم طموحات جديدة �شواء بالن�شبة اإلى م�شالك االإجازات المتخ�ش�شة )باكلوريا + 3( اأو 

في الم�شتوى التقني )باكلوريا + 2( على غرار االأهداف التي كان قد تم ت�شطيرها لبرنامج 10.000 مهند�س. 

وي�شتح�شن اإ�شراك الفاعلين الخوا�س في ت�شميم وتتبع هذا النوع من العقود - برامج وفي اختيار التوجهات 

التربوية والتكوينية، وذلك الإلمامهم بالمجال االقت�شادي.

وفي هذا االإطار، ينتظر اأن تت�شاعف اأعداد الم�شتفيدين من التكوين المهني في ال�شنوات الخم�س المقبلة، 

بهدف تلبية حاجات القطاع االقت�شادي، وب�شكل خا�س القطاعات النا�شئة، مع الحر�س على تح�شين جودة 

التكوينات المقترحة وا�شتهداف تفوق بع�س المراكز التي باإمكانها اأن ت�شطلع بدور القاطرة.

المحور الرابع       تعزيز قابلية ال�شباب في الت�شغيل
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•  قطاعات التدريب واإدماج الخريجين
يرمي هذا االإجراء اإلى اإقامة وتطوير اأف�شل الج�شور بين الجامعة وموؤ�ش�شات التكوين والمقاولة الإعداد اإدماج 

واإدماج  اأو قطاعات تدريب  واإنعا�س م�شالح  بت�شجيع  المجل�س  الم�شتقبل. ويو�شي  الخريجين في  ال�شباب 

الخريجين من اأجل اال�شطالع بدورها في م�شاعدة هوؤالء على اإعداد اإدماجهم و م�شايرة م�شاراتهم. و�شتكون 

اأو الهيئات بمثابة بنيات ت�شمح با�شتقبال وتتبع الطالب في م�شاعيهم من اأجل اال�شتفادة  هذه الوحدات 

تاأمين روابط بين موؤ�ش�شات التكوين والمقاوالت.  اأول من�شب �شغل، عبر  اأو الح�شول على  من التدريب 

ويتعلق االأمر ببناء ج�شر قوي بين الجامعات وموؤ�ش�شات التكوين والمقاوالت، توفر عرو�س تداريب منا�شبة 

لمتطلبات وتاأهيل الطالب، وي�شهل بالتالي اإدماجهم المهني. وينطبق هذا االإجراء على الجامعات ولكن 

ت�شديق  الخريجين على  واإدماج  تدريب  م�شالح  تح�شل  اأن  ويقترح  التكوين.  موؤ�ش�شات  كذلك على كل 

اإثباتي يمكن من اعتمادها بناًء على دفتر تحمالت دقيق، كما ينبغي اأن يتم ت�شييرها من قبل كفاءات عليا 

عبر  م�شاعيهم  في  التالميذ  وتتبع  ا�شتقبال  البنيات  هذه  تتيح  و�شوف  وجه.  اأكمل  على  بمهمتها  لت�شطلع 

ع االإدماج المهني لهوؤالء  تاأمين الروابط بين الموؤ�ش�شة والمقاولة خالل فترة التدريب. واإ�شافة اإلى مهمة تتبُّ

الخريجين، فاإن الربط بين الجامعة والمقاوالت، ومكتب تدريب اأو اإدماج الخريجين وتتبع م�شارهم يهدف 

كذلك اإلى تفعيل هذه المبادرات، مما يتيح تاأمين واقتراح عرو�س تداريب مهنية في المقاولة خالل الم�شار 

الدرا�شي اأو الجامعي. وينبغي العمل على ت�شجيع هذه التداريب من اأجل اإتاحة اإدماج اأف�شل لل�شباب في 

المقاولة واإعدادهم اإعدادا مالئما لحياتهم المهنية.

عالوة على ذلك، ينبغي العمل على تطوير وتح�شين توجيه التالميذ والطلبة. ويجب اأن يقدم قطاع التدريب 

واإدماج وتتبع الخريجين خدمات للم�شاعدة على االإدماج المهني، مع اإجراء تحقيقات مدققة حول م�شارات 

التكوين واالإدماج المهني للطلبة عبر اإنتاج و�شائل كاأدوات اإح�شائية وقوائم بمنا�شب ال�شغل ولوائح بعناوين 

المقاوالت التي ا�شتقبلت طالبا وخريجين �شبابا )تدريبا وتوظيفا(. 

اإذا كانت بع�س الموؤ�ش�شات اليوم تتوفر على قطاعات للتدريب، فينبغي االرتقاء بدور هذه القطاعات من اأجل 

تمكين الطلبة وال�شباب حاملي ال�شهادات من فر�شة لتطبيق المعارف التي اكت�شبوها خالل فترة الدرا�شة، 

وخ�شو�شا في مجاالت كفاءاتهم الخا�شة. و�شيجتهد قطاع التدريب واإدماج الخريجين باأن يعمل في تعاون 

الت�شغيل  الإنعا�س  الوطنية  )الوكالة  الو�شاطة  في  مع خبراء  وكذلك  المهني،  الو�شط  ممثلين عن  مع  وثيق 

في  االإجراءات  هذه  و�شتتركز  لحاجاتهم.  ي�شتجيب  ملمو�س  دعم  من  الطلبة  تمكين  الأجل  والكفاءات(، 

خم�شة محاور:

• الترخي�س للقطاعات اأو المكاتب المعنية؛

• ن�شر عرو�س التدريب في المقاوالت وعرو�س ال�شغل؛



77

ت�شغيل ال�شباب

• الم�شاعدة على اإدماج الطلبة وتاأمين مواكبتهم المهنية؛

• تنظيم لقاءات مهنية بين الطلبة والمقاوالت؛

تكوين  اأجل  من  والكفاءات،  الت�شغيل  الإنعا�س  الوطنية  الوكالة  مع  وخ�شو�شا  �شراكات،  اإقامة   •

المن�شطين وتبادل المعلومات.

•  �لتكوين �ل�شلوكي و�للغوي
فيما يخ�س اآلية �لتكوين النوعي المرتبطة بالميدانين ال�سلوكي واللغوي، �شيكون الهدف منها م�شاعدة الطلبة 

على اكت�شاب كفاءات من اأجل تاأهيلهم لولوج الحياة العملية وت�شهيل اإدماجهم في عالم ال�شغل.

ففيما يتعلق بالتكوين اللغوي ، يجب اأن ت�شعى االآلية التي �شيتم اإن�شاوؤها - من بين ما ت�شعى اإليه - اإلى تح�شين 

كفاءات الم�شتفيدين التوا�شلية وتلك المتعلقة بالعمل داخل فريق، وتعليمهم مبادئ "الخطاب المقاولتي". 

ويهدف هذا النوع من البرامج اإلى اإعطاء ال�شباب المعارف والكفاءات الالزمة لحياتهم المهنية الم�شتقبلية، 

وذلك بت�شجيع التكوين بالتدرج، عبر تطوير الكفاءات ال�شلوكية )روح المبادرة واال�شتقاللية(، وكذلك اللغوية، 

�شواء ما تعلق منها باللغات المتداولة في ال�شركات اأم باللغات العالمية. ويجب التاأكيد على اأن م�شتوى التمكن 

من اللغة اأ�شبح اليوم عامال موؤثرا اإلى حد كبير في الح�شول على ال�شغل.

•  �لتكوين �لمقاولتي
فيما يخ�س �لتكوين �لمقاولتي، تهدف هذه المبادرة اإلى النهو�س بمعرفة اأوفى بالحياة االقت�شادية واإن�شاء 

والتكوين  والعالي  الثانوي  التعليم  م�شتوى  "مقاولتية" في  تكوينية  برامج  تقوية  اأو  اإدراج  عبر  المقاوالت، 

�شمن  مبكر،  وقت  في  والتوعية،  التكوين  وحدات  مختلف  اإدراج  على  البرامج  هذه  و�شتقوم  المهني. 

المقررات التربوية، حتى يتحقق االنفتاح على عالم ال�شغل والتاأقلم مع البيئة المقاولتية التي �شينغم�س فيها 

ال�ضباب بعد اإتمام م�ضارهم الدرا�ضي اأو الجامعي. وينبغي اأن يقوم هذا الن�ضاط اأي�ضا على التوعية والتكوين 

والمواكبة، بهدف تنمية روح المقاولة وتحفيز التوجه نحو خلق المقاولة. ويتمثل هذا البرنامج في تطوير روح 

المقاولة في كل م�شتويات النظام التربوي، من اأجل زرع هذه الروح واإتاحة بروز جيل جديد من المقاولين. 

والمهنيون مدعوون اإلى االنخراط في هذا البرنامج.

وينبغي اأن ت�شتمل هذه البرامج على �شقين اثنين )مكيفين مع م�شتوى الطلبة المعنيين(، هما:

• اإدماج مجموعة من وحدات التكوين والتوعية في المقررات الدرا�شية، من اأجل تمكين كل �شاب 

من االنفتاح على عالم ال�شغل والتاأقلم مع محيط المقاولة الذي �شيدخله في نهاية م�شاره الدرا�شي 

اأو الجامعي؛

•  �شق اأكثر تخ�ش�شا،  موجه لتطوير روح المقاولة وبث الرغبة في تاأ�شي�س المقاوالت، واإعداد التالميذ 

الذين يرغبون في اإن�شاء م�شروعهم الخا�س. ويمكن اأن ي�شتلهم هذا ال�شق التجارب العالمية الناجحة 
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    في هذا المجال. وهو يت�شمن دائما تعليم القواعد القانونية ومبادئ ت�شيير المقاولة. ويمكن اأن تركز 

البرامج على تعليم ت�شاركي يقوم على الم�شاريع الملمو�شة التي يتقدم بها الطلبة، لتمكينهم من دعم 

نظري ومهني في اآن واحد. وهذه االأ�شكال من التكوين ت�شتدعي كذلك الدعم التربوي من قبل 

جمعيات مقاولين اأو مجموعات من المهنيين، الذين �شيفيدون الطلبة بتجربتهم العملية عن عالم 

االأعمال وبات�شاالت مفيدة. كما اأن من �شاأن هذه االأ�شكال من التكوين اأن تقوم مقام درو�س اإعدادية 

الإدماج م�شروع الطالب في اإطار حا�شنة للم�شاريع اأو في برنامج للم�شاعدة على اإن�شاء المقاوالت.

ويمكن اأن تعمد هذه البرامج على اإقامة مرجعية تربوية مقاولتية بمبادرة من كل موؤ�ش�شة جامعية، تكون مهمتها 

تحديد النتائج المنتظرة  والو�شائل ال�شرورية الإنجاح برامج التكوين المقاوالتية على م�شتوى الجامعة. ومتى 

حددت الجامعة مرجعيتها التربوية المقاولتية الخا�شة اأمكنها اأن ت�شتهدف موؤ�ش�شتين ثانويتين اأو ثالثا في 

منطقتها لتتكفل فيها بتدري�س بع�س الوحدات التكوين، ويمكن اإن�شاء وت�شيير المرجعية التربوية المقاولتية 

على م�شتوى مكاتب التدريب واالإدماج المرخ�س لها.

تعمل، على م�شتويات  اأن  التعليمية(  والموؤ�ش�شات  التكوين  )اأي مراكز  والفاعلين  ال�شركاء  و�شيتعين على 

اأن  الباكلوريا. وينبغي  تلقينها في م�شتوى  يتم  المقابلة كي  الوحدات  اإعداد  متعددة وبطريقة من�شقة، على 

كذلك  ينبغي  كما  التاأهيلية،  الدرو�س  هذه  اإدماج  على  العالي  التعليم  موؤ�ش�شات  وباقي  الجامعات  تعمل 

المدر�شين  تكوين  وتعميق  المدر�شين،  وتكوين  توظيف  يعني  مما  الموؤهلين،  المكونين  من  هيئة  تكوين 

اأي�شا  ولكن  المنا�شبة،  التعليمية  والو�شائل  البيداغوجية  الطرق  وو�شع  الم�شتمر،  التكوين  عبر  الممار�شين 

تاأمين عملية التتبع.

وموازاة لهذا االإطار، يمكن لجمعيات القرب اأن تتدخل وت�شاهم في هذه العملية عبر تنظيم دورات تكوينية 

لهذه  مالية  م�شاعدات  ب�شرف  الدولة  تلتزم  ذلك،  مقابل  وفي  االأحياء.  �شباب  لفائدة  اللغات  في  وتاأهيلية 

الجمعيات. وينبغي، على هذا الم�شتوى من التكفل، تمييز وتقييم الكفاءات اللغوية والكفاءات االأ�شا�س 

اأجل م�شاعدتهم على اكت�شاب قدرات ومهارات لغوية واكت�شاب قدر من اال�شتقاللية  ال�شباب، من  لدى 

كاٍف لت�شهيل اإدماجهم المهني.

الهند�شة  تحمالت  دفاتر  وو�شع  بالتوجيه،  تهتم  وذاتية  م�شتقلة  هيئة  اإن�شاء  يتطلب  الخطوة  هذه  نجاح 

موؤ�ش�شات  في  التكوينية  الوحدات  واعتماد  وتقييم  وتتبع  التكوينية،  الوحدات  وترخي�شات  البيداغوجية، 

القطاعين العام والخا�س. من الناحية المثالية، يجب اأن تكون هذه الهيئة ممثلة بجميع الفاعلين المعنيين 

)ممثلين للقطاع التربوي واالقت�شادي واالجتماعي(.
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تطوير التكوين المتمثل في التكييف واإعادة التكييف

ُتقترح مبادرات تكوين- تكييف ذات طبيعة  اأجل تح�شين قابلية ت�شغيل ال�شباب الباحث عن عمل،  من 

واآفاق متنوعة، يمكنها اأن تعتمد على موؤ�شر ي�شمن جودة التكوين. وهناك ثالث �شيغ مقترحة:

•  التكوين ح�شب الطلب 
تكوين تكييفي  تاأمين  اإلى  يرمي  وهو  اأخرى.  قطاعات  تعد هذه ال�شيغة بمثابة امتداد لبرنامج "تاأهيل" اإلى 

ممول من قبل الدولة، يتيح للم�شغل اأن يوظف كفاءات هو في حاجة اإليها لكنه لم يكن ليعثر عليها ب�شهولة، 

َن طالبي ال�شغل من اكت�شاب الكفاءات الالزمة ل�شغل من�شب معين، والرفع بالتالي من حظوظهم في  ويمِكّ

الت�شغيل. وبذلك يتاح للم�شغل اأن يواكب طالب ال�شغل الذي يمكن اأن تهمه كفاءته، في اكت�شاب تكويٍن 

تكميلي.

•  �شيك التكوين
يمّكن �شيك �لتكوين، المخ�ش�س للباحثين عن عمل عقب اإعدادهم لم�شاريعهم المهنية، من تتبع وحدات 

تكوينية من �شاأنها اأن ت�شاعدهم على تطوير كفاءاتهم بهدف الح�شول على من�شب �شغل اأو اإن�شاء مقاوالتهم 

الخا�شة. و�شيتيح هذا االإجراء اأي�شا - مقارنة مع باقي اإجراءات التكوين - تدبير الحاالت الفردية ومعالجة 

�شلوكيا –  اأو  تدبيريا  تقنيا،  يكون  قد  – الذي  التكوين  هذا  تنظيم  يجري  اأن  ويمكن  النوعية.  الحاجيات 

خالل النهار اأو في الم�شاء، اأما االآليات المعتمدة لهذا ال�شاأن فيمكن اأن تتمثل في تمويالت غير مبا�شرة، 

عبر ق�شائم تمنح للم�شتفيدين، اأو مبا�شرة عبر تخويل منح درا�شية، �شريطة تقييم م�شتمر للمكت�شبات.

•  �لتكوين �لر�مي �إلى �إعادة �لتكييف
في  – القادمين  العاطلين  ال�شهادات  حاملي  تمكين  اإلى  يرمي  �لتكييف  �إعادة  يتوخى  �لذي  �لتكوين  اإن 

الغالب من م�شارات تكوين غير مالئمة لحاجات �شوق ال�شغل – من اال�شتفادة من اإعادة تكييف يتكفل 

بها فاعلون مرجعيون في مجال التكوين، عبر اآلية مخ�ش�شة للمواكبة. ويرمي االإجراء بوجه خا�س اإلى اإعادة 

تكييف العاطلين الذين طال بهم اأمد البطالة. ويتوجب اأن تخ�ش�س لذلك اآلية خا�شة، تقوم على نظام خا�س 

للحكامة يتيح تحديدا جيدا للم�شالك الواعدة والمهن الم�شتهدفة التي يكون قد جرى تنميطها والرفع من 

قيمتها، كما يتيح ا�شطفاء الم�شاركين والتحقق من محتوى التكوين. ويتوجب اأن تكون المواكبة مخ�ش�شة 

اأن  اإ�شراك مهنيين مخت�شين، كما يمكنها  للمقابالت واالإر�شاد، مع  اإيالء مدة زمنية مهمة  وفردية وتفر�س 

ت�شتهدف كل عودة، وفي اأي وقت للعاطلين حاملي ال�شهادات اإلى نظام التكوين من اأجل اكت�شاب تكوين 

اإ�شافي، �شرورية الإعادة اإدماجهم مهنيا بطريقة اأف�شل.
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الذين  العاطلين  ال�شهادات  لحاملي  بالن�شبة  اإعادة التكييف على الخ�سو�ض،  اإلى  برمجة التكوين الرامي  يمكن 

طال اأمد بطالتهم، لمدة ت�شل اإلى �شنتين، تتكفل بها فعاليات مرجعية في التكوين، وتدعم اإدماجهم عبر 

اآلية مخ�ش�شة للمواكبة.

المعنيين  بين  الم�شافة  تقليل  على  الم�شتفيدين،  جميع  اإدماج  اإعادة  ت�شمن  ال  التي  االآلية،  هذه  تعمل   

وال�شغل.

وينبغي اأن ت�شند عملية قيادة اآلية اإعادة تكييف العاطلين الذين طال اأمد بطالتهم اإلى المجال�س الجهوية، واأن 

تتولى ت�شييرها لجان تقنية قطاعية يتراأ�شها مهنيون. وتنتظم هذه االآلية على الوجه التالي:

1. تحديد المهن الواعدة بناء على نتائج اليقظة اال�شت�شرافية المنجزة دوريا من قبل الوكالة الوطنية المكلفة 

اأو الحاالت  بال�شغل على م�شتوى الجهات المختلفة و/اأو انطالقا من تحليل العرو�س التي لم يتم �شدها 

التي تتكرر كثيرا؛

2.  توقيع اتفاقات �شراكة على الم�شتوى الوطني والجهوي مع الجمعيات المهنية والمقاوالت، وخ�شو�شا من 

اأجل تعميم التداريب؛

3. اإبرام اتفاقات مع الفاعلين في التكوين؛

4. تحديد الم�شالك الواعدة؛

5. اختيار الم�شاركين؛

6. اإنجاز التكوين من قبل الفاعل في التكوين؛

7. اأداء اأجر الفاعل في التكوين ؛

8. المواكبة من اأجل االإدماج.

تمثل مواكبة اإدماج العاطلين الذين طال اأمد بطالتهم اأحد اأكبر االن�شغاالت. فهذه المواكبة، التي ينبغي اأن 

تكون خا�شة بكل حالة، ت�شتدعي تخ�شي�س غالف زمني هام لكل مر�شد في ال�شغل. فعدد االأفراد الذين 

اأن ن�شبة ح�شاب  البلدان، في حين  اإلى مر�شد واحد يتراوح بين 30 و60 فردا ح�شب  اأمرهم �شنويا  يوكل 

الت�شغيل.  في  مر�شد  لكل  االأمد  طويل  عاطل   100 مقداره  ما  عندنا  تبلغ  الب�شرية  الموارد  في  الخ�شا�س 

لل�شغل  التدرج(  اإعادة  )اأو  التدرج  عبر  التكييف  اإعادة  تمر  اأن  ا�شتع�شاء،  االأكثر  الحاالت  في  ويمكن، 

المح�شل عليه، وذلك عبر عمل موؤقت داخل مقاوالت اأو جمعيات متخ�ش�شة في اإعادة االإدماج. وقد �شهد 

هذا النوع من الموؤ�ش�شات تطويرا هاما في كثير من البلدان، ويمكن اال�شتفادة من م�شاعدات اأو دعم من 

اأجل الت�شغيل. وفي مقابل ذلك، يتوجب على عملية التتبع المنتظمة لالأ�شخا�س المعنيين، الم�شادقة على 

فائدة االأعمال المنجزة وفعالية اإعادة االإدماج.
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الإجراء 8 

التكوين المتناوب عبر عقود للتدرج بين المدر�شة والمقاولة

من خالل تو�شيع القطاعات الموؤهلة، �شتمكن عقود التدرج - المبرمة بين المدر�شة والمقاوالت - ال�شباب من 

اال�شتفادة من تكوين عام متناوب، من اأجل اكت�شاب تاأهيل مهني ت�شلَّم عليه �شهادة اأو درجة مهنية مكافئة تهيئ 

فر�سة النجاح في االإدماج اأو اإعادة االإدماج المهني. واأما الهدف من التدرج المتناوب فهو العمل على تجاوز 

مراكمة المعارف النظرية والتطبيقية، من اأجل ت�شهيل التحليل وعلى التمكن من الممار�شات التطبيقية.

اإن عقد التدرج هو عبارة عن عقد عمل موؤدى عنه لمدة محددة يتم اإبرامه بين م�شغل وموؤ�ش�شة تكوين وفرد 

متدرج اأو في فترة تكوين متناوب. وهو يعطي للم�ستفيد �سفة المتدرج، فيجمع بذلك بين التكوين العالي في 

مركز �لتكوين و�لتجربة �لمهنية د�خل �لمقاولة بهدف تطبيق المهارات المكت�شبة. ويتيح تعلم المهنة �شمان 

وطبيعة  التدريب  بمجال  فرهينة  العقد  مدة  واأما  التكوين.  فترة  انتهاء  عند  المهنية  الحياة  في  فعلي  اإدماج 

ال�شهادة التي �شيتم ت�شليمها عند نهاية التكوين، وتتراوح ما بين 12 و36 �شهرا حدا اأق�شى.

ويتيح عقد التدرج للمقاولة تكوين ال�شباب ح�شب مناهج العمل، مما ي�شاهم في االندماج الناجح لمتعاون 

اإبرام  فاإن  اإلى ذلك  م�شتقبلي جاهز للعمل وم�شلح بثقافة المقاولة ومعتاد على طريقة ا�شتغالها. وباالإ�شافة 

)الم�شاهمات االجتماعية( وكذا من  اإعفاءات �شريبية  اال�شتفادة من  للمقاولة  يتيح  العقود  النوع من  هذا 

المهني  االإدماج  عملية  في  الم�شاركة  للمقاوالت  الجهات  ت�شرفها  التي  الم�شاعدات  من  اأخرى  اأ�شكال 

لهوؤالء ال�شباب. وي�شتفيد المتدرج من اأجرة تتغير ح�شب م�شتوى تقدمه في كل �شنة من �شنوات تطبيق 

العقد. والحد االأدنى لالأجر الذي يتلقاه المتدرب يعادل ن�شبة معينة من الحد االأدنى لالأجور.

اأما م�شاريف التكوين فيمكن اأن تتحملها على وجه المنا�شفة الجهة والمقاولة التي ت�شتقبل المتدرج. وُيعهد 

بتدبير هذا النوع من العقود اإلى الوكالة الوطنية الإنعا�س الت�شغيل والكفاءات، في اإطار تو�شيع مهامها، حيث 

�شتقوم بدور الو�شيط بين المدر�شة اأو موؤ�ش�شة التكوين االأكاديمي/النظري وبين المقاولة التي ت�شتقبل المتدرج. 

وعند نهاية كل فترة يق�شيها المتدرج في المقاولة، يجتمع هذا االأخير مع م�شرفه لفح�س ح�شيلة المهام المنجزة. 

ويقوم الم�شرف بتقييم �شلوك المتدرج في العمل ومدى تاأقلمه مع المقاولة. اأما بالن�شبة اإلى المدر�شة والمقاولة، 

فاإن الم�شوؤول عن التكوين يعمل على التحقق من كون الدرو�س التي تلقاها المتدرج وتلك التي �شيتلقاها من 

لة في بطاقات التتبع، كما ي�شير اإلى ال�شعوبات التي �شادفها المتدرج والنتائج التي ح�شل عليها.  بعد كلها ُم�َشجَّ

ويجري التاأ�شير على بطاقات التتبع بانتظام من قبل الم�شرف والو�شي التربوي والمتدرج، وتتم مراقبتها على 

يد الم�شوؤول عن التكوين. ويجري في كل �شنة اإنجاز م�شروع داخل المقاولة من قبل المتدرج، على �شكل 

بحث اأكاديمي كتابي، بهدف التمكن من تقييم قدرته على تعبئة المهارات المكت�شبة خالل فترة التكوين هاته 

وتحويلها اإلى كفاءات في و�شعية واقعية وتطبيقية من اأجل اإيجاد الحل لم�شكلة معينة.
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الإجراء 9 

اإعادة �شياغة م�شاطر وو�شائل تدبير عقود التكوين الخا�شة

ترمي عقود التكوين الخا�شة اإلى تطوير التكوين اأثناء الت�شغيل، عبر تمويل نفقات التكوين التي تدفعها المقاوالت 

الخا�شعة لل�شريبة على التكوين المهني. ومن اأجل اإتاحة ا�شتعمال وا�شع لهذه العقود وجعلها رافعة لتطوير قابلية 

اء وتكييف كفاءاتهم مع حاجات المقاولة، يتعين اإعادة النظر في نظامها الت�شييري والتمويلي.
َ
َجر

ُ
ت�شغيل االأ

ولذلك، ينبغي، في مرحلة اأولى وفي انتظار اإ�شالح �شامل لهذا النظام، العمل على:

اء(، 
َ
َجر

ُ
1.  اإحداث موؤ�ش�شة لتدبير عقود التكوين الخا�شة ذات التدبير ثنائي االأطراف )بين النقابات واالأ

تكون مهمتها دعم تمويل تطوير الكفاءات اأثناء العمل، عبر االإر�شاد وهند�شة التكوين، واإح�شاء ودعم 

تلبية الحاجات القطاعية اأو الجهوية اإلى الكفاءات، وتدبير التكوين الم�شتمر بوا�شطة التعاقد القطاعي عبر 

مجموعات مهنية للم�شاعدة على االر�شاد ، ودعم �شيا�شات اإعادة التكييف ال�شناعي؛

2.  ر�شد ن�شبة من ال�شريبة على التكوين المهني لح�شاب خا�س بلجنة التدبير، بهدف �شمان تنفيد برنامج 

عام ومت�شق للتدخل من قبل ال�شركاء االجتماعيين وال�شلطات العمومية، بحيث تكون المجموعات 

المهنية للم�شاعدة على االر�شاد، الجهوية، ممولة بطريقة مبا�شرة، ويتلقى الفاعلون في مجال التكوين 

اأجورهم بطريقة مبا�شرة كذلك من قبل موؤ�ش�شة تدبير عقود التكوين الخا�شة، وذلك عبر �شيغة الطرف 

الثالث الموؤدي؛

3. اإعادة النظر في نموذج الحكامة، مع العمل اإذا اقت�شى االأمر على اال�شتعا�شة عن اللجنة المركزية واللجان 

الجهوية المكلفة بعقود التكوين الخا�شة، بلجنة قيادة منبثقة عن لجنة التدبير. ويمكن اأن ت�شتغل هذه 

االآلية الجديدة تحت الم�شوؤولية المبا�شرة للجنة التدبير لمكتب التكوين المهني واإنعا�س ال�شغل، الذي 

يظل م�شطلعا بدور اآلية القرار االإ�شتراتيجي.
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تح�شين الآلية التنظيمية بهدف تحفيز عر�س ال�شغل

ويتعلق االأمر بمقاربة الت�شريعات الحالية بطريقة اأمثل، بهدف تحفيز عر�س ال�شغل، مع الحر�س على الحفاظ 

المتعلقة  الق�سايا  لمجموع  الف�سل  هذا  في  المجل�ض  يتعر�ض  ولم  المطلوبة.  ال�شغل  حماية  م�شتويات  على 

بالت�سريعات وقانون ال�سغل، اإذ ف�سل اأن يركز اهتمامه - الأ�سباب ا�ستعجالية - على اإنعا�ض ت�سغيل ال�سباب. 

غير اأنه واع تمام الوعي باأن هناك خطوات يتعين قطعها، واأن تلك الخطوات ت�ستدعي في اآن واحد درا�سات 

نوعية ونقا�سات متعددة االأطراف. وقد اختار المجل�س االإ�شارة اإلى ال�شبل التالية التي من �شاأنها اأن تحدث 

اأثرا �شريعا في ت�شغيل ال�شباب.

•  و�سع اتفاقيات جماعية قطاعية
يمكن و�شع هذه االتفاقيات من اأجل اأخذ الو�شعيات الخا�شة بعين االعتبار، وخ�شو�شا في حال الت�شغيل 

المو�شمي اأو الت�شغيل الجزئي. كما يمكنها، من وجهة نظر عملية وفي مرحلة انتقالية، اأن تعني الم�شاريع 

الرائدة على الم�شتوى الجهوي، واأن تتخذ �شكل ميثاق جهوي قطاعي.

•  التقويمات التنا�سبية الأ�سكال التغطية االجتماعية ح�سب القطاعات اأو ح�سب فروع المقاوالت
ومن  جدا،  ال�شغيرة  المقاوالت  في  وخ�شو�شا  ال�شغل،  منا�شب  اإحداث  في  الفعال  االإ�شهام  اأجل  من 

من  التخفي�س  ُيقترح  المنظم،  القطاع  في  المهيكلة  غير  والخدمات  االإنتاج  وحدات  اإدماج  ت�شهيل  ثمة 

لل�شمان  الوطني  ال�شندوق  في  )الم�شاهمات  ال�شغيرة جدا  المقاوالت  على  المطبقة  االجتماعية  االأعباء 

االجتماعي(، على اأن تتكفل الدولة بدفع الفارق.

•  محاربة ظاهرة مراكمة الوظائف، عبر التطبيق ال�سارم للقانون
القانون كانت  ين�س عليها  التي  التحديد  اأن مقت�شيات  لو  ال�شغل  العديد من منا�شب  باالإمكان تحرير  اإن 

مطبقة بالفعل. ولو حدث ذلك الأمكن خلق العديد من فر�س الت�شغيل لفائدة ال�شباب العاطل من حاملي 

ال�شهادات، وحينها قد يتعين القيام بخطوات عملية في اتجاه المواكبة والتكوين من اأجل تكييف كفاءات 

طالبي ال�شغل مع المنا�شب المحررة.

•  تعديل الن�ض القانوني المحدد لن�سبة منا�سب ال�سغل المخ�س�سة لالأ�سخا�ض المعاقين
يو�شي المجل�س االقت�شادي واالجتماعي بتعديل الن�س القانوني المحدد لن�شبة منا�شب ال�شغل المخ�ش�شة 

لالأ�شخا�س المعاقين، في القطاع العمومي و�شبه العمومي، من اأجل �شهولة تطبيقه، و�شن التدابير القانونية 

المحور الخام�س       تحفيز عر�س ال�شغل عبر تح�شين الآلية     

                        القانونية التنظيمية
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المرتبطة بن�شبة منا�شب ال�شغل المخ�ش�شة لالأ�شخا�س المعاقين، في القطاع الخا�س، م�شحوبة باإجراءات 

تحث المقاولة على ذلك.

وعلى هام�س هذه النقاط تجدر االإ�ضارة اإلى �ضرورة اإعادة التاأهيل في مجال معرفة قانون ال�ضغل وانعكا�ضاته 

االقت�شادية والمالية وتوعية فاعلي النظام الق�شائي بالرهانات التي تطرحها المقاولة.
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الملحق 2

لئحة اأع�شاء اللجنة الدائمة المكلفة بق�شايا التكوين والت�شغيل وال�شيا�شات 

القطاعية
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الخبراء

•   العلوي اأمين منير 
•   تهامي الغرفي 

•   هات�شويل اأرموند 
•   حوراني محمد 
•   االإاللي ادري�س 
•   مرني�شي فاطمة 

•   اوعوي�شة ادري�س 
•   الرا�شدي عبد المق�شود

•   �شا�شون األبير 

فئة النقابات

•   علوي محمد 
•   خليل بن�شامي

•   بن�شغير محمد 
•   بوخالفة بو�شتى 

•   لعبايد عبد الرحيم
•   مريمي عبد ال�شمد 
•   محمد تيتنى العلوي

•   �شيمو نجاة
الهيئات والجمعيات المهنيــة

•   اأبوه اأحمد 
•   بنجلون محمد 

•   برادة �شوني امين
•   بولح�شن محمد

•   فوطاط عبد الكريم 
•   علي غنام 

•   حف�شي عبد االاله
•   كتاني من�شف 
•   ريا�س محمد 

الهيئات والجمعيات الن�شيطة في مجالت  القت�شاد الجتماعي والعمل الجمعوي

•   بن�شعبون محمد 
•   كاوزي �شيدي محمد 

•   ك�شيري عبد الرحيم
•   مكيكة كريمة

•   مو�شتغفر محمد 

ال�شخ�شيات المعينة بال�شفة

•   احميدو�س �شعيد 
•   ال�شدادي خالد

لئحة اأع�شاء اللجنة الدائمة المكلفة بق�شايا التكوين والت�شغيل وال�شيا�شات القطاعية
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الملحق 3

لئحة الموؤ�ش�شات والهيئات والجمعيات التي تم الإن�شات اإليها
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الفاعلين الذين تم الإن�شات اليهم

•  وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين االأطر والبحث العلمي

•  وزارة االقت�شاد والمالية

•  وزارة الت�شغيل والتكوين المهني

•  الوزارة المنتدبة لدى الوزير االأول، المكلفة بال�شوؤون االقت�شادية والعامة

•  المندوبية ال�شامية للتخطيط

•  مكتب التكوين المهني واإنعا�س ال�شغل

•  الوكالة الوطنية الإنعا�س المقاوالت ال�شغرى والمتو�شطة

•  المجل�س الوطني لحقوق االإن�شان

•  المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية 

•  جامعة الغرف المغربية للتجارة و ال�شناعة والخدمات

•  جامعة غرف ال�شيد البحري

•  جامعة الغرف الفالحية

•  جامعة غرف ال�شناعة التقليدية

•  االتحاد العام للمقاوالت بالمغرب

•  المجموعة المهنية الأبناك المغرب

•  الفاعلين في ميدان التمويل البديل

•  االإتحاد المغربي لل�شغل

•  الكونفدرالية الديمقراطية لل�شغل

•  الفدرالية الديمقراطية لل�شغل

•  االإتحاد الوطني لل�شغل بالمغرب

•  االإتحاد العام  لل�شغالين بالمغرب

•  الجمعيات المكلفة باإنعا�س ت�شغيل ال�شباب )8(

•  الجمعيات المكلفة بالتكوين )2(

•  الجمعيات ال�شبابية  )20(

51 فاعل

الهيئات

الحكومة والهيئات العمومية (7)

المجال�س والهيئات ال�شت�شارية (2)

الجمعيات والمنظمات المهنية   (7)

المركزيات النقابية  (5)

جمعيات  (30)

المجموع

لئحة الموؤ�ش�شات والهيئات والجمعيات التي تم الإن�شات اإليها
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الملحق 4

 معطيات اإح�شائية
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 الن�ساط - ال�سنوات

ال�شاكنة الن�شيطة من 15 �شنة فما فوق )بالآلف(

•  ح�شري
•  قروي

الن�سبة ال�سنوية للن�ساط ح�سب الفئات العمرية

•  15 - 24 �شنة
•  25 - 34 �شنة
•  35 - 44 �شنة

•  45 �شنة واأكثر 
•  المجموع

بنية ال�شاكنة الن�شيطة ح�شب ال�شهادة

•  دون �شهادة
•  الم�شتوى المتو�شط

•  الم�شتوى العالي

الم�شدر: المندوبية ال�شامية للتخطيط

الجدول 1: بنية ال�شاكنة الن�شيطة ح�شب ال�شن في  2010

      2010

11 442
5 993
5 449

36,2%
61,8%
61,6%
45,4%
49,6%

62,3%
25,7%
12,0%   

الجدول 2: اأهم خا�شيات البطالة 

 ال�شاكنة الن�شيطة من 15 �شنة فما فوق )بالآلف(

•  ح�شري
•  قروي

ن�شبة البطالة ح�شب ال�شن

•  15 - 24 �شنة
•  25 - 34 �شنة
•  35 - 44 �شنة
•  45 �شنة واأكثر

ن�شبة البطالة ح�شب ال�شهادة

•  دون �شهادة
•  الم�شتوى المتو�شط

•  الم�شتوى العالي

       2010

1037
823
214

17,6%
12,8%

5,5%
2,1%

4,5%
16,0%
18,1%

الم�شدر: المندوبية ال�شامية للتخطيط

الم�شدر: المندوبية ال�شامية للتخطيط

       2010

4,5%
16%

18,1%

       1999

8,1%
27,0%
27,6%

الن�شبة المئوية للبطالة

دون �شهادة

الم�شتوى المتو�شط

الم�شتوى العالي

الجدول 3: م�شتويات ن�شب البطالة ح�شب ال�شهادة

معطيات اإح�شائية
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الملحق 5

 مراجع بيبليوغرافية
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•  الوكالة الفرن�شية للتنمية، التكوين والت�شغيل في المغرب، الو�شعية الراهنة والتو�شيات، باري�س، �شتنبر 2011

•  الوكالة الوطنية الإنعا�س الت�ضغيل والكفاءات، تقارير االأن�ضطة، الرباط

•  الجمعية الدولية للمجال�س االقت�شادية واالجتماعية والهيئات المماثلة، الميثاق العالمي لل�شغل والمجال�س االقت�شادية 

واالجتماعية، في التقرير الذي اأعده المجل�س الوطني االقت�شادي واالجتماعي الجزائري بالتعاون مع مجال�س اإ�شبانيا 

وال�شين وبلغاريا وجزر الموري�س وال�شنغال، موؤتمر العمل الدولي، الدورة 99، جنيف،  02-18 يونيو 2010

التقرير حول  العمل" ،  وفر�س  النمو  لتحقيق  اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  " اال�شتثمار في منطقة  الدولي،  البنك    •

التطورات والتوقعات االقت�شادية ، وا�شنطن، �شتنبر 2011

•  البنك الدولي، "النزاعات واالأمن والتنمية"، تقرير حول التنمية في العالم 2011، وا�شنطن، اأبريل 2011

•  البنك الدولي، "التحديات التي تواجه توظيف ال�شباب في باك�شتان : هل هي خا�شة بال�شباب فقط؟، "ورقة العمل 

الخا�شة باأبحاث ال�شيا�شات، العدد 5544، وا�شنطن، يناير 2011

•   البنك الدولي، "التقييم الموؤ�ش�شاتي للتعليم التقني وهيئة التكوين المهني بال�شند"،  تقرير عدد 31، وا�شنطن، اأكتوبر 2010

وا�شنطن،  ال�شغل،  فر�س  لخلق  متكاملة  ا�شتراتيجية  اطار  في  االجتماعية  والحماية  الكفاءات  تنمية  الدولي،  البنك    •

2 يوليوز 2009

لبرامج  جرد  والمتو�شطية:  العربية  البلدان  في  ال�شغل  ب�شوق  خا�شة  فعالة  برامج  توفير  عمومية  "عدم  الدولي،  البنك    •

ال�شباب"، ورقة المناق�شة الخا�شة بالحماية االجتماعية، عدد 1005، وا�شنطن، يوليوز 2010

•  البنك الدولي، "بحوث حول �شيا�شات �شوق ال�شغل بالدول النامية: اأمثلة من ا�شدارات حديثة -- ماذا نعرف وماذا 

1001، وا�شنطن، يناير 2010  عدد  االجتماعية،  بالحماية  الخا�شة  المناق�شة  يجب اأن نعرف ؟ " ورقة 

•  البنك الدولي، "اأثر البرامج الفعالة الخا�شة ب�شوق ال�شغل: دليل جديد من التقييمات مع اإيالء اهتمام خا�س للبلدان 

النامية واالنتقالية"، ورقة المناق�شة الخا�شة بالحماية االجتماعية، عدد 0402، وا�شنطن، يناير 2004

•  البنك الدولي، �شيا�شات �شوق ال�شغل والبطالة في المغرب: التحليل الكمي، وا�شنطن، اأكتوبر 2003

•  مكتب العمل الدولي، من اأجل انتعا�س اقت�شادي م�شتدام: اأمثلة البلدان التي تبتكر، جنيف، 2011

•  مكتب العمل الدولي، الو�شاطة في �شوق ال�شغل بدول المغرب العربي - درا�شة مقارنة بين الجزائر والمغرب وتون�س، 

جنيف، 2006

•  مكتب العمل الدولي، "البطالة وت�شغيل ال�شباب في المغرب"، �ضل�ضلة ا�ضتراتيجية الت�ضغيل، الرباط، 2005

مراجع بيبليوغرافية
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االأوروبي،  باالتحاد  االإ�شدارات  مكتب   ،2020 اأوروبا   -- جديدة  �شغل  وفر�س  لمهارات  خطة  االأوروبية،  المفو�شية    •

لوك�شمبورغ، عام 2011

االإ�شدارات  مكتب  للت�شغيل،  االأوروبي  المر�شد  ح�شيلة   ،"2010 ال�شباب،  لت�شغيل  "تدابير  االأوروبية،  المفو�شية    •

باالتحاد االأوروبي، لوك�شمبورغ، فبراير 2011

•  المفو�شية االأوروبية، الت�شغيل في اأوروبا 2010، مكتب االإ�شدارات باالتحاد االأوروبي، لوك�شمبورغ، اأكتوبر 2010

باالتحاد  االإ�شدارات  مكتب  للت�شغيل،  االأوروبي  المر�شد  ح�شيلة  اأوروبا،  في  الم�شتقل  العمل  االأوروبية،  المفو�شية    •

االأوروبي، لوك�شمبورغ، �شتنبر 2010

راأي  والتو�شيات،  الح�شيلة  العمومية:  الخدمة  وتعديل  الت�شغيل  قطب  والبيئي،  واالجتماعي  االقت�شادي  • المجل�س 

المجل�س االقت�شادي واالجتماعي والبيئي، طبعة الجرائد الر�شمية، باري�س، يونيو 2011

•  المجل�س االقت�شادي واالجتماعي والبيئي، 25 �شنة من �شيا�شات اإدماج ال�شباب: اأيه ح�شيلة؟، راأي المجل�س االقت�شادي 

واالجتماعي والبيئي،  طبعة الجرائد الر�شمية، باري�س، اأكتوبر 2008

واالجتماعي  االقت�شادي  المجل�س  راأي  ال�شعبية،  االأحياء  �شباب  ت�شغيل  والبيئي،  واالجتماعي  االقت�شادي  المجل�س   •

والبيئي، طبعة الجرائد الر�شمية، باري�س، يوليوز 2008

• المجل�س الوطني لل�شباب والم�شتقبل، "تحليل اأ�شاليب الت�شغيل والتكوين في المقاوالت الخا�شة المغربية"، اال�شتق�شاء 

الوطني حول تاأطير المقاوالت الخا�شة بالمغرب: النتائج التف�شيلية، الجزء 2، الرباط، ابريل 1996

•  المجل�س الوطني لل�شباب والم�شتقبل، "وظيفة التاأطير في المقاوالت الخا�شة المغربية"،  اال�شتق�شاء الوطني حول تاطير 

المقاوالت الخا�شة بالمغرب: النتائج التف�شيلية، الجزء 1، الرباط، مار�س 1996

•  الموؤ�ش�شة االأوروبية للتكوين، عملية تورينو 2010 - المغرب، تورينو، مار�س 2011

بالتكوين  المتعلقة  والحاجيات  بالمعلومات  الخا�شة  التوقعات  واالآليات الإعداد  الهياكل  للتكوين،  االأوروبية  الموؤ�ش�شة   •

والتاأهيل والت�شغيل - مر�شد المغربي للوظيفة، تورينو، فبراير 2003

•  �شندوق النقد الدولي، التوقعات االقت�شادية االإقليمية: منطقة ال�شرق االأو�شط واآ�شيا الو�شطى، وا�شنطن، اأبريل 2011

ق�ضم  االإح�ضاء،  مديرية  الوطني،  اال�ضتق�ضاء  االأول،  الف�ضل  والبطالة:  وال�ضغل  الن�ضاط  للتخطيط  ال�ضامية  المندوبية   •

البحوث حول الت�ضغيل، الرباط، 2011

ق�ضم  االإح�ضاء،  مديرية  الوطني،  اال�ضتق�ضاء  الثاني،  الف�ضل  والبطالة:  وال�ضغل  الن�ضاط  للتخطيط،  ال�ضامية  المندوبية   •

البحوث حول الت�ضغيل، الرباط، 2011

• المندوبية ال�ضامية للتخطيط الن�ضاط وال�ضغل والبطالة: النتائج التف�ضيلية، اال�ضتق�ضاء الوطني، مديرية االإح�ضاء، ق�ضم 

البحوث حول الت�ضغيل، الرباط، 2010
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• وزارة الت�شغيل والتكوين المهني، اأهم موؤ�شرات �شوق ال�شغل والت�شغيل والحماية االجتماعية بر�شم �شنة 2010 الرباط، 

فبراير 2011
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