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االقتصــادي  بالمجلــس  المتعلــق   128.12 رقــم  التنظيمــي  القانــون  مــن   6 للمــادة  طبقــاً 
واالجتماعــي والبيئــي، قــرر المجلــس، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد رأي حــول موضــوع 

المهنــي.  الوســط  البشــري فــي  الرأســمال  تثميــن 

وقــد َعِهــَد مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا التشــغيل والعالقــات المهنيــة 
بإعــداد رأي فــي الموضوع.

وخــالل دورتهــا 141 العاديــة، المنعقــدة بتاريــخ 29 دجنبــر 2022، صادقــت الجمعيــة العامــة 
للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي باإلجمــاع علــى الــرأي الــذي يحمــل عنــوان: »تثمين 

الرأســمال البشــري فــي الوســط المهنــي«. 

ــة تشــاركية، ثمــرة نقاشــات موســعة  ــرأي، الــذي جــرى إعــداده وفــق مقارب وقــد جــاء هــذا ال
بيــن مختلــف الفئــات المكونــة للمجلــس، فضــال عــن مخرجــات جلســات اإلنصــات المنظمــة 
مــع أبــرز الفاعليــن المعنييــن1، وكــذا نتائــج االستشــارة المواطنــة التــي أطلقهــا المجلــس بشــأن 

هــذا الموضــوع علــى المنصــة الرقميــة »أشــارك«2.

1 - المحلق 1 : الئحة الفاعلين الذين جرى اإلنصات إليهم

2 - انظــر المحلــق رقــم 7 : نتائــج االستشــارة التــي جــرى إطالقهــا علــى منصــة المشــاركة المواطنــة »أشــارك« )ouchariko.ma( حــول موضــوع 
الرأســمال البشــري 
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تمهيد

يشــكل الرأســمال البشــري عامــال أساســيا ومحــددا إلنجــاح أي عمليــة تنميــة، كمــا يشــكل فــي الوقــت نفســه 
الغايــة منهــا. هــذا مــا يؤكــده دســتور 2011 الــذي أنــاط بالدولــة العمــل »علــى تحقيــق تنميــة بشــرية مســتدامة، 
ــال  ــوق األجي ــى حق ــة، وعل ــة الوطني ــروات الطبيعي ــى الث ــاظ عل ــة، والحف ــة االجتماعي ــز العدال مــن شــأنها تعزي
القادمــة«3. وقــد أكــد جاللــة الملــك علــى األولويــة التــي يجــب تخصيصهــا لتنميــة وتثميــن الرأســمال البشــري 
باعتبــاره »رصيدنــا األساســي، فــي تحقيــق كل المنجــزات، االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية والحقوقيــة، 

وســالحنا لرفــع تحديــات التنميــة، واالنخــراط فــي مجتمــع المعرفــة واالتصــال«4. 

ــى رأس  ــه عل ــى تثميــن الرأســمال البشــري وجعل ــرة اســتعجالية العمــل عل ــة األخي وقــد كشــفت األزمــة الصحي
ــر أن »القــدرة التنافســية  ــذي اعتب ــد ال ــر النمــوذج التنمــوي الجدي ــك تقري ــه كذل ــد علي ــا أك ــات. وهــو م األولوي

ــى جــودة رأســمالها البشــري«5.  ــا ســتعتمد بشــكل أساســي عل الشــاملة لبالدن

ويعــرف البنــك الدولــي الرأســمال البشــري6 علــى أنــه حاصــل مجمــوع المهــارات والمعــارف والظــروف الصحيــة 
ــة ويصبحــوا  ــي تمكنهــم مــن االســتغالل الكامــل لقدراتهــم الكامن ــي يراكمونهــا طــوال حياتهــم والت لألفــراد الت
أفــرادا منتجيــن فــي المجتمــع7.  وبالتالــي، فــإن الرأســمال البشــري ليــس معطــى ثابــت ومحــدد، بــل تبقــى 

مردوديتــه والقيمــة التــي يمثلهــا رهينــة بمســتوى االســتثمارات التــي تهــدف إلــى تثمينــه. 

وعلــى المســتوى المهنــي، يعتبــر الرأســمال البشــري مخزونــا مــن شــأنه أن يتطــور ويتراكــم ويثمــن، مشــكال 
رأســماال يتميــز بطابعــه الالمــادي الــذي ال يمكــن فصلــه عــن األفــراد الذيــن يحملونــه ، والــذي يتكــون مــن 

معــارف ومهــارات وخبــرات ومحفــزات وســلوكيات األجــراء والموظفيــن.

وعلــى الرغــم مــن  المؤهــالت المهمــة التــي يزخــر بهــا المغــرب فــي مجــال الرأســمال البشــري، خاصــة علــى 
مســتوى الهــرم الديموغرافــي، وكــذا الجهــود المبذولــة مــن أجــل الرفــع مــن أمــد الحيــاة وتقليــص معــدل الفقــر 
ــي  ــن الجنســين، إال أن الرأســمال البشــري الحال ــة والمســاواة بي ــم التمــدرس وتقليــص الفــوارق المجالي وتعمي
ــن والتخصــص  ــتأهيل والتكوي ــق الـ ــا يتعل ــن النواقــص فيم ــي تشــوبه مجموعــة م ــي الوســط المهن المتواجــد ف
والقــدرة علــى االبتــكار. كمــا أنــه ال يســاهم علــى النحــو األمثــل فــي النمــو االقتصــادي للمغــرب وتعزيــز تنافســيته 
ــة  ــات اآلني ــع التحدي ــى رف ــه عل ــدى قدرت ــا يطــرح التســاؤل حــول م ــة، مم ــة العالي ــي سالســل القيم ــة ف الدولي
ــة  ــة المســتدامة والعادل ــق التنمي ــة وتحقي ــرات المناخي والمســتقبلة أمــام التحــول الرقمــي والتكنولوجــي والتغي

والشــاملة. 

3 - الفصــل 35 مــن دســتور المملكــة المغربيــة الصــادر بشــأن تنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.11.91 بتاريــخ 29 يوليــوز 2011، الجريــدة الرســمية رقــم 5964 مكــرر 
.)2011/07/30(

4 - الخطاب الذي ألقاه جاللة الملك في افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الرابعة من الوالية التشريعية التاسعة، 10 أكتوبر 2014.

ــر العــام،  ــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي، »النمــوذج التنمــوي الجديــد. تحريــر الطاقــات واســتعادة الثقــة لتســريع وتيــرة التقــدم وتحقيــق الرفــاه للجميــع«، التقري 5 - اللجن
ص.39.

6 -  أنظر الملحق رقم 3.

https://www.albankaldawli.org/ar/publication/human-capital/brief/the-human-capital-project-frequently-asked-questions#2 :7 - البنك الدولي
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ومــن هــذا المنطلق، وفــي انتظــار تقييــم أثــر السياســيات واالســتراتيجيات العموميــة التــي تــم إطالقهــا خــالل 
الســنوات األخيــرة مــن أجــل إعــداد وتأهيــل جيــل جديــد مــن الرأســمال البشــري، ارتــأى المجلــس االقتصــادي 
واالجتماعــي والبيئــي، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، التطــرق إلــى موضــوع الرأســمال البشــري بالمغــرب فــي الوســط 
ــر  ــة. ويعتب ــة رئيســية للتنمي ــال كرافع ــى يلعــب دوره كام ــه حت ــه ومواكبت ــراح ســبل تثمين المهنــي، مــن أجــل اقت
الرأســمال البشــري فــي المجــال المهنــي مخزونــا مــن شــأنه أن يتطــور ويتراكــم ويثمــن، مشــكال رأســماال يتميــز 
ــه عــن األفــراد الذيــن يحملونــه8، والــذي يتكــون مــن معــارف ومهــارات  بطابعــه الالمــادي الــذي ال يمكــن فصل

وخبــرات ومحفــزات وســلوكيات األجــراء والموظفيــن9.

 - 8

 - 9
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جهــود مبذولــة خــال العقديــن األخيريــن مــن أجــل الرفــع مــن مؤهــات    	
البشــري الرأســمال 

إطالق أوراش مهمة في مجال التربية والتعليم. 	.	
لقــد أطلــق المغــرب خــالل العقديــن األخيريــن أوراشــا مهمــة فــي مجــال التربيــة والتعليــم مــن أجــل إعــادة هيكلــة 
شــاملة للمدرســة المغربيــة ومالءمتهــا مــع معاييــر الجــودة الدوليــة. فقــد تــم إصــدار الميثــاق الوطنــي للتربيــة 
والتكويــن ســنة 1999 والــذي يهــدف إلــى بلــورة رؤيــة اســتراتيجية عشــرية طموحــة للقطــاع، ترســم معالــم إصــالح 
شــامل، يــروم تجديــد المدرســة المغربيــة. كمــا تــم إطــالق الرؤيــة االســتراتيجية لمرحلــة 2015-2030 والتــي 
ــة  ــة التربي ــق بمنظوم ــون اإلطــار 17-51 المتعل ــد جــاء القان ــات. وق ــا جــودة التعلم ــب أولوياته ــت فــي صل وضع
والتكويــن والبحــث العلمــي مــن أجــل »اإلســهام فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة، وال ســيما مــن خــالل 
إكســاب المتعلــم المهــارات والكفايــات الالزمــة، التــي تمكنــه مــن االنفتــاح واالندمــاج فــي الحيــاة العمليــة، 

والمشــاركة الفاعلــة فــي األوراش التنمويــة للبــالد، بمــا يحقــق تقــدم المجتمــع واإلســهام فــي تطــوره«10. 

كمــا عــرف قطــاع التعليــم العالــي هيكلــة حقيقيــة مســت مختلــف جوانبــه ابتــداء مــن ســنة 2000 بإصــدار 
القانــون 01-00 المنظــم للتعليــم العالــي، تــاله فيمــا بعــد إقــرار نظــام إجازة-ماســتر-دكتوراه. وقــد تــم بعــد ذلــك 
اعتمــاد المخطــط الوطنــي لتســريع تحــول منظومــة التعليــم والبحــث العلمــي واالبتــكار 2030 مــن أجــل نمــوذج 
جديــد للجامعــة المغربيــة، يهــدف إلــى تســريع اندمــاج المغــرب فــي مجتمــع المعرفــة وتعزيــز تموقعــه ضمــن 

الــدول الرائــدة فــي مجــال البحــث واالبتــكار العلمــي.

وبخصــوص قطــاع التكويــن المهنــي فقــد عــرف إطــالق ورش مهــم يعنــى بخلــق جســور  مــع التعليــم المدرســي، 
يتمثــل فــي خلــق بكالوريــا مهنيــة فــي العديــد مــن القطاعــات الصناعيــة والخدماتية ابتــداء من ســنة 2014- 2015، 
ومســار إعــدادي مهنــي خــاص بتالميــذ المســتوى اإلعــدادي تــم إحداثــه ســنة 2015-2016، ســعيا نحــو تقليــص 

عــدد التالميــذ المنقطعيــن عــن النظــام التعليمــي األساســي. 

إطالق برامج متعددة للمساعدات االجتماعية. 	.1
وتهم خاصة تقديم مساعدات اجتماعية لفائدة األشخاص في وضعية هشاشة. وتتمثل هذه البرامج في:

ــا ســنة 2005، تتمحــور  	 ــة عرفــت انطالقته ــة تنموي ــادرة ملكي ــة البشــرية وهــي مب ــة للتنمي ــادرة الوطني المب
حــول وضــع مشــاريع هيكليــة لمحاربــة الفقــر وخلــق األنشــطة المــدرة للدخــل  وخلــق النمــو وتطويــر التنميــة 
البشــرية فــي أبعادهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. وقــد عرفــت مرحلتهــا الثالثــة والتــي تمتــد مــن 

2019 إلــى 2023، النهــوض بالرأســمال البشــري لألجيــال الصاعــدة. 

المبــادرة الملكيــة مليــون محفظــة التــي عرفــت انطالقتهــا ســنة 2008 والتــي بلغــت قرابــة 4 ميلــون طفــل  	
مســتفيد ســنويا، تــوزع علــى األطفــال المتمدرســين علــى المســتوى االبتدائــي فــي المجاليــن القــروي 

والحضــري وتالميــذ المســتوى اإلعــدادي فــي المجــال القــروي.

10 - المــادة 3، القانــون اإلطــار 51.17 المتعلــق بمنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، الصــادر بشــأن تنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.19.113 بتاريــخ 9 أغســطس 
2019، الجريــدة الرســمية عــدد 6805.
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برنامــج »تيســير« الــذي أطلقــه القطــاع الحكومــي المكلــف بالتربيــة الوطنية ســنة 2008 بشــراكة مــع الجمعية  	
ــا مشــروطا لألســر  ــا مالي ــدم دعم ــم. وهــو برنامــج يق ــى للتعلي ــس األعل ــة لدعــم التمــدرس والمجل المغربي
ــن ظاهــرة الهــدر المدرســي، مــن خــالل القضــاء  ــدف الحــد م ــروي، به المعــوزة، ال ســيما فــي العالــم الق
علــى بعــض العوامــل، التــي تعيــق ولــوج أبنــاء هــذه األســر للتعليــم اإللزامــي والمواظبــة عليــه، خاصــة الكلفــة 

المباشــرة للتمــدرس. 

إقرار الحق في الصحة وتعزيز التغطية الصحية والحماية االجتماعية. 	.1
بموجــب إقــرار الحــق فــي الصحــة فــي الدســتور ســنة 112011، تــم إصــدار مجموعة مــن البرامج واالســتراتيجيات 
ــا مــن  ــي تمــت بلورته ــة للصحــة 2012-2016 الت ــم إطــالق االســتراتيجية الوطني ــث ت فــي مجــال الصحــة، حي
خــالل ثــالث مقاربــات، تهــم األولــى الحــق فــي الصحــة والثانيــة الديمقراطيــة الصحيــة، فيمــا تقــوم المقاربــة 

الثالثــة علــى تقويــة النظــام الصحــي. 

كمــا أصــدرت الــوزارة الوصيــة ســنة 2018، مخططــا جديــدا للصحــة 2025 يضــع المواطــن فــي قلــب المنظومــة 
الصحيــة. ويتمحــور هــذا المخطــط حــول تنظيــم وتطويــر عــرض العالجــات الطبيــة مــن أجــل تحســين الولــوج 
إلــى الخدمــات الصحيــة وتعزيــز برامــج الصحــة الوطنيــة ومكافحــة األمــراض وتحســين الحكامــة وترشــيد 
ــات  ــل ولاللتزام ــة لصحــة الطف ــا الســلطات العمومي ــي تليه ــة الت ــات. وبالنظــر لألهمي ــع واســتعمال النفق توزي
الدوليــة فيمــا يخــص أهــداف التنميــة المســتدامة، فقــد تمــت بلــورة سياســة وطنيــة مندمجــة لصحــة الطفــل 

فــي أفــق 2030. 

وفــي ســنة 2022، تــم إصــدار القانون-اإلطــار 22-06 يتعلــق بالمنظومــة الصحيــة الوطنيــة12، الــذي تــم إعــداده 
تنفيــذا للتعليمــات الملكيــة الســامية بإعــادة النظــر فــي المنظومــة الصحيــة، لتكــون فــي مســتوى ورش تعميــم 
الحمايــة االجتماعيــة. ويجــدر التذكيــر إلــى أنــه منــذ ســنة 2002، تــم إحــداث نظاميــن للتغطيــة الصحيــة يخــص 
مــن جهــة التأميــن الصحــي اإلجبــاري األساســي والــذي يعتمــد علــى نظــام المســاهمات، ومــن جهــة أخــرى نظــام 
ــح األشــخاص  ــي لصال ــة والتضامــن الوطن ــادئ المســاعدة االجتماعي ــى مب ــة13 الذي يقــوم عل المســاعدة الطبي
ــة، كخطــوة أساســية فــي  ــة االجتماعي ــق بالحماي ــون اإلطــار رقــم 09.21 المتعل ــي القان ــم تبن ــن. كمــا ت المعوزي
تنفيــذ التوجيهــات الملكيــة، والمتعلقــة بتعميــم مبــدأ الحمايــة االجتماعيــة لصالــح جميــع المغاربــة بحلــول عــام 

.2025

ــة كل الوســائل المتاحــة لتيســير أســباب اســتفادة  ــى تعبئ ــة عل ــة والجماعــات الترابي ــة والمؤسســات العمومي ــي »تعمــل الدول 11 - جــاء فــي الفصــل 31 مــن الدســتور مــا يل
المواطنــات والمواطنيــن علــى قــدم المســاواة مــن حــق العــالج والعنايــة الصحيــة والحمايــة االجتماعيــة والتغطيــة الصحيــة والتضامــن التعاضــدي أو المنظــم مــن لــدن الدولــة«. 

ــق بالمنظومــة الصحيــة الوطنيــة، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1-22-77 بتاريــخ 2022/12/09، الجريــدة الرســمية  12 - القانون-اإلطــار رقــم 06.22 المتعل
عــدد 7151 )2022/12/12(، ص.7900-7895.

13 - دخل حيز التنفيذ سنة 2005.
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تحسن في المؤشرات السوسيو-اقتصادية. 	.1
عــرف المغــرب خــالل العشــرين ســنة الماضيــة تحســنا ملحوظــا فــي أهــم مؤشــراته االقتصاديــة واالجتماعيــة 
المتعلقــة بالرأســمال البشــري. حيــث تضاعــف معــدل الدخــل الفــردي14 مــن 3510 دوالرا إلــى 8020 دوالرا 
مــا بيــن 2000 و2021. كمــا انخفــض معــدل الفقــر المطلــق15 مــن 15,3 % ســنة 2000 إلــى 4,8 % ســنة 2014. 
وعمومــا فقــد ارتفــع مؤشــر التنميــة البشــرية16 بحوالــي 30 % حيــث انتقــل مــن 0.529 إلــى 0.686 خــالل الفتــرة 
مــا بيــن 2000 و2019. وصاحــب هــذا المؤشــر ارتفاعــا فــي أمــد الحيــاة17 ب 8 ســنوات منتقــال مــن 68,7 ســنة 

إلــى 76,7 ســنة خــالل نفــس الفتــرة.  

مســاهمة الرأســمال البشــري فــي المســار التنمــوي للبــاد ال ترقــى بعــد إلــى    1
مســتوى الطموحــات 

بطء وتيرة فرص الشغل المحدثة مقارنة مع النمو االقتصادي . 1.	
يعانــي االقتصــاد الوطنــي مــن بــطء التحــول الهيكلــي لصالــح القطاعــات ذات القيمــة المضافــة العاليــة، وينعكــس 
هــذا البــطء أيضــا فــي تغيــر بنيــة ســوق الشــغل حســب القطــاع التــي تتكــون أساســا مــن قطــاع الخدمــات 
والقطــاع الفالحــي. إذ لــم تعــرف حصــة القطاعــات الصناعيــة فــي الناتــج الوطنــي الخــام ارتفاعــا مهمــا بالرغــم 
مــن انخفــاض حصــة القطــاع الفالحــي. كمــا يرتكــز النمــو االقتصــادي علــى قطاعــات ذات مضاعفــات التشــغيل 
القطاعــات  بــدل  العموميــة  واألشــغال  والبنــاء  والخدمــات  كالفالحــة  ضعيفــة   )multiplicateurs d’emploi(

الصناعيــة التــي يصــل فيهــا  مضاعــف الشــغل إلــى 2 وهــو أعلــى معــدل18.

ــا  ــكاد يكــون هيكلي ــا فــي اســتيعاب االقتصــاد للســاكنة فــي ســن الشــغل وهــو ضعــف ي وعمومــا يالحــظ ضعف
بالرغــم مــن عــدة سياســات تســتهدف الرفــع مــن مناصــب الشــغل ســواء منهــا السياســات النشــيطة للتشــغيل 
ــغ المعــدل الســنوي  أو السياســات القطاعيــة، والتــي تســجل غيــاب تقييــم األثــر علــى التشــغيل وجودتــه. إذ بل
الســتحداث مناصــب الشــغل 112.000 منصــب بيــن ســنتي 2001 و2019، فــي حيــن تزايــد عــدد الشــباب الذيــن 
بلغــوا ســن الشــغل )15 ســنة وأكثــر( بمعــدل 374.000 شــخصا ســنويا، فــي نفــس الفتــرة، ممــا يــؤدي إلــى فــارق 

ســنوي متوســط يقــدر ب 262.000 شــخصا19. 

كمــا يســجل تراجــع  علــى مســتوى محتــوى الشــغل فــي النمــو، الــذي انتقــل مــن 32.264 منصــب شــغل مســتحدث 
لــكل نقطــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام خــالل فتــرة 2000-2007 إلــى 12.550 منصــب شــغل مســتحدث خــالل 

الفترة 2020-2008. 

14 - معطيات البنك الدولي.

https://www.hcp.ma/Taux-de-pauvrete-absolue_a3151.html :15 - معطيات المندوبية السامية للتخطيط

https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/fr/MAR.pdf :16 - برنامج األمم المتحدة للتنمية

https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/fr/MAR.pdf :17 - برنامج األمم المتحدة للتنمية

18 - Paysage de l’emploi au Maroc, Recenser les obstacles à un marché du travail inclusif, Banque Mondiale-HCP, 2021.

19 - Paysage de l’emploi au Maroc, Recenser les obstacles à un marché du travail inclusif, Banque Mondiale-HCP, 2021.
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وتعــرف مرونــة الشــغل للنمــو االقتصــادي تراجعــا مــن 0,37 إلــى 0,12 مــا بيــن الفتــرة 2009-2000 و-2010
2018. وتبقــى عمومــا ضعيفــة حيــث تحــددت فــي 0,27 خــالل الفتــرة مــا بيــن 2000 و2018 20. 

ضعف إنتاجية الرأسمال البشري وانعكاسه على مستوى تنافسية المقاولة المغربية. 1.1
تقــدر إنتاجيــة العمــل علــى الصعيــد الوطنــي ب 25.402 دوالرا أمريكيــا لــكل عامــل )معــادل للوقــت الكامــل(، 
خــالل ســنة 2019، وهــو معــدل ال يرقــى إلــى مســتويات عاليــة مهمــة مثــل تلــك المســجلة فــي بلــدان منافســة 

كتونــس )36.017 دوالرا( ومصــر )43.930 دوالرا( وتركيــا )82.049 دوالرا(21. 

ــة،  ــي نقطــة واحــدة مــن المائ ــا بحوال ــرة ارتفاعه ــة العمــل ضعيفــة، فقــد تراجعــت وتي باإلضافــة لكــون إنتاجي
حيــث انتقلــت مــن 3,7 % خــالل 2000-2009 إلــى 2,7 % خــالل 2010-2018. ويعــزى هــذا الضعــف أساســا 
إلــى غيــاب انتقاليــة اليــد العاملــة مــن القطاعــات ذات القيمــة المضافــة الضعيفــة نحــو القطاعــات ذات القيمــة 
المضافــة العاليــة. حيــث إن القطاعــات الخدماتيــة التــي تفــوق حصتهــا 50 % مــن الناتــج الداخلــي الخــام قــد 
ســجلت أدنــى وتيــرة إلنتاجيــة العمــل، تقــدر ب 1,3 %. فــي حيــن، يســجل القطــاع الفالحــي أعلــى وتيــرة تقــدر ب 
4,8 %، وإن كان ال يوفــر مناصــب شــغل مؤهلــة بشــكل كاف. أمــا القطــاع الصناعــي وعلــى الرغــم مــن أن إنتاجيتــه 

تفــوق ب3.1 مــرة إنتاجيــة القطــاع الفالحــي، إال أنــه لــم يســجل ســوى ارتفاعــا بنســبة 2,7 22%.   

ضعف في المهارات والكفاءات التقنية والمعرفية. 1.1
ــي مؤشــر الرأســمال  ــي ســنة 2018 ف ــد( ف ــن أصــل 100 بل ــة 94 م ــة )الرتب ــة متدني ــرب مرتب ــل المغ ــد احت لق
البشــري لتقريــر جاهزيــة اإلنتــاج المســتقبلي23، حيــث بلــغ الرتبــة 94 مــن أصــل 100 بلــد. وتكمــن أهــم نقــاط 
الضعــف التــي رصدهــا التقريــر فــي انخفــاض حصــة الوظائــف كثيفــة المعرفــة )الرتبــة 86( وانخفــاض حضــور 

مهــارات الرقمنــة )الرتبــة 75(.

كمــا أن المؤشــر العالمــي لتنافســية المواهــب24 لســنة 2021، والــذي يقيــس قــدرة الــدول علــى جــذب المواهــب 
ــدا، محــددا أهــم نقــاط الضعــف فــي  ــة 96 مــن أصــل 133 بل ــرب فــي الرتب ــف المغ ــا، قــد صن ــاظ به واالحتف
ــي  ــة الت ــة 115 والمهــارات المعرفي ــى الرتب ــي حصــل المغــرب فيهــا عل ــة الت ــة والتقني مســتوى المهــارات المهني

حصــل فيهــا علــى الرتبــة 2593. 

وفــي مجــال البحــث العلمــي، يســجل المغــرب عــددا ضعيفــا مــن طلــب بــراءات االختــراع المقدمــة مــن طــرف 
المقيميــن، حيــث ال يتجــاوز 254 طلبــا26 برســم ســنة 2021، مقابــل 8.971 لتركيــا و4.666 للبرازيــل و1.804 

ــا و1.397 ألندونيســيا. لجنــوب إفريقي

20 - Paysage de l’emploi au Maroc, Recenser les obstacles à un marché du travail inclusif, Banque Mondiale-HCP, 2021.

21 - Paysage de l’emploi au Maroc, Recenser les obstacles à un marché du travail inclusif, Banque Mondiale-HCP, 2021.

22 - Paysage de l’emploi au Maroc, Recenser les obstacles à un marché du travail inclusif, Banque Mondiale-HCP, 2021.

23 - Readiness for the future of production report 2018, Forum Economique Mondial. https://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.
pdf

24 - https://www.insead.edu/sites/default/files/assets/dept/fr/gtci/GTCI-2022-report.pdf

25 -  في الملحق 4 توجد تفاصيل أوفر عن محتوى هذا المؤشر.

WIPO: https://www.wipo.int/ipstats/ar/statistics/country_profile/profile.jsp?code=MA 26 -  المنظمة العالمية للملكية  الفكرية
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ويبقــى االســتثمار فــي البحــث العلمــي والتطــور التكنولوجــي المحلــي فــي المجــاالت االســتراتيجية وذات األولوية 
والتــي مــن شــأنها تعزيــز الســيادة الوطنيــة فــي هــذه المجــاالت، ضعيفــا وغيــر كاف. ويبقــى مســتوى اإلنفــاق على 
البحــث العلمــي بالمغــرب ضعيفــا، فــي حــدود 0,8% مــن الناتــج الداخلــي اإلجمالــي، دون المتوســط العالمــي 
البالــغ 2,2ٍ% مــن الناتــج الداخلــي اإلجمالــي27. ويشــكل هــذا المعطــى تحديــا فــي مجــال تثميــن الرأســمال 
البشــري، وكذلــك شــرطا أساســيا مــن أجــل الحــد مــن هجــرة األدمغــة وعــودة الكفــاءات  المغربيــة فــي الخــارج.

نواقص على مستوى تأهيل وتكوين الرأسمال البشري   1

المستوى الدراسي أهم عائق أمام تحسين مؤشر الرأسمال البشري للمغرب. 1.	
لقــد حصــل المغــرب خــالل ســنة 2020 علــى 0,50 نقطــة فــي مؤشــر الرأســمال البشــري للبنــك الدولــي. 
ويعنــي هــذا المؤشــر أن الطفــل الــذي ولــد خــالل هــذه الســنة بالمغــرب لــن يكــون منتجــا عندمــا يصبــح بالغــا، 
فــي المتوســط، إال فــي حــدود 50% مقارنــة مــع إن كان قــد اســتفاد مــن ظــروف تعليــم وصحــة مثاليــة. وبهــذه 
علــى مســتوى العالــم، متراجعــا برتبتيــن مقارنــة بعــام 2018، والمرتبــة 15 النتيجــة احتــل المغــرب الرتبــة 110

فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا28.

وبالرغــم مــن هــذا الترتيــب المتدنــي بالمقارنــة مــع مؤشــرات بعــض الــدول المتقدمــة أو الصاعــدة مثــل فرنســا 
)0.76( وكنــدا )0.79( وتركيــا )0.64( وماليزيــا )0.61(، إال أن مؤشــر الرأســمال البشــري بالمغــرب عــرف 
تطــورا نســبيا خــالل الســنوات األخيــرة، حيــث ارتفــع ب 0,07 نقطــة بيــن 2005 و2020. ويعــزى هــذا االرتفــاع 
إلــى المجهــودات التــي بذلهــا المغــرب مــن خــالل سياســته الصحيــة، وال ســيما مــن خــالل برامــج عموميــة تصــب 
فــي مكافحــة وفيــات األطفــال مــا قبــل ســن الخامســة29 والرفــع مــن أمــد الحيــاة30، والتــي انعكســت فــي الدرجــات 

العاليــة للمؤشــرات الفرعيــة المتعلقــة بالبقــاء علــى قيــد الحيــاة31 )0,98( والصحــة32 )0,95(. 
مؤشر الرأسمال البشرياملؤشرات الفرعية للرأسمال البشري للمغرب
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المصدر: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
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المصدر: معطيات البنك الدولي

27 - جلسة إنصات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار، 23 فبراير 2022.

28 - https://data.albankaldawli.org/indicator/HD.HCI.OVRL?locations=MA

سنة 2020، بحسب معطيات البنك الدولي. 29 - حيث انخفض معدل الوفيات من 41.5 سنة 2005 إلى 18.7

30 - حيث بلغ معدل أمد الحياة 76.9 سنة خالل سنة 2020 مقارنة مع 71.75 سنة خالل سنة 2005.

31 - يقاس هذا المؤشر الفرعي باحتمالية البقاء على قيد الحياة حتى سن 5 سنوات.

60 ونسبة األطفال دون سن الخامسة غير المصابين بالتقزم. 32 - يقاس هذا المؤشر الفرعي بمعدل البقاء على قيد الحياة بين سن 15 و
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ومــن جهــة أخــرى، يالحــظ أن الجهــود المبذولــة فــي مجــال التعليــم والتكويــن ال تحقــق نفــس النتائــج اإليجابيــة 
علــى نســبيتها فــي المجــال الصحــي، إذ بلغــت درجــة المؤشــر الفرعــي للتعليــم330,54 فــي عــام 2019، وهــو مــا 
يؤثــر ســلبا علــى نتيجــة المؤشــر الكلــي. هــذا، ورغــم التطــور الــذي عرفــه مؤشــر التعليــم بين ســنتي 2011 و2019 
والــذي بلــغ 0,05 نقطــة، إال أن مســتواه بصفــة عامــة يبقــي متدنيــا ويعكــس االكراهــات الحقيقيــة التــي يعانــي 
منهــا قطــاع التعليــم فــي المغــرب ســواء منهــا المتعلقــة بتعميــم التعليــم وتســهيل ولوجيتــه أو بتجويــد التعلمــات 

والمكتســبات واالرتقــاء بالمســار الدراســي نحــو مســتويات عليــا مــن التعليــم الجامعــي والبحــث العلمــي. 

وتشــير المعطيــات المتعلقــة بمكونــات مؤشــر الرأســمال البشــري حســب الجهــات إلــى وجــود ترابــط قــوي بيــن 
معــدل ســنوات التمــدرس وبيــن معــدل مؤشــر الرأســمال البشــري. ويظهــر هــذا الترابــط أهميــة عامــل التربيــة 
فــي تحديــد مســتوى الرأســمال البشــري بالمغــرب، ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو حســب مختلــف الجهــات، 
حيــث يبقــى عــدد ســنوات التمــدرس أحــد العامليــن اللذيــن يســجالن أهــم تفــاوت حســب الجهــات، إلــى جانــب 
التأخــر فــي نمــو األطفــال. فــي حيــن يالحــظ تحســن ملمــوس عبــر مختلــف الجهــات فــي مؤشــرات الصحــة 

األخــرى. 

وممــا يثيــر االهتمــام أيضــا هــو التحليــل حســب النــوع االجتماعــي الــذي شــهده مؤشــر الرأســمال البشــري 
للنســاء بيــن عامــي 2010 و2020، حيــث انتقــل مــن 0,47 إلــى 0,52، متجــاوًزا بذلــك مؤشــر الرأســمال البشــري 

للرجــال، والــذي عــرف نمــوا أكثــر بــطء، منتقــال مــن 0,48 إلــى 0,49 خــالل نفــس الفتــرة.

االنقطاع الدراسي وضعف نسبة المثابرة في صفوف المتمدرسين. 1.1
رغــم إلزاميــة التمــدرس إلــى حــدود ســن 16 34، ســجل الهــدر المدرســي ســنة 2018 معــدال يقــارب 7,4 % 35، بمــا 
يعــادل 431.876 طفــال. وتســجل الســنة األخيــرة مــن كل ســلك تعليمــي النســبة األعلــى مــن االنقطــاع الدراســي، 

وخاصــة فــي الســنة النهائيــة لإلعــدادي.

وبحســب الهيــأة الوطنيــة للتقييــم فــإن األســباب الرئيســية لالنقطــاع الدراســي تكمــن أساســا فــي رســوب 
ــرة  ــر األســر، معتب ــروي وفق ــي الوســط الق ــوج المدرســة ف ــة ول ــم وصعوب ــي مســتوى التعلي ــذ نتيجــة تدن التلمي

الظاهــرة »نزيفــا حقيقيــا لمنظومــة التربيــة والتكويــن«. 

 وبالفعــل، حققــت نســبة التمــدرس بالتعليــم األولــي بالنســبة لألطفــال مــن 4 إلــى 5 ســنوات ارتفاعــا بلــغ 71,9 % 
ســنة 2019-2020 36 مقابل 62,6 % ســنة 2011-2012. كما ســجلت نســبة التمدرس بالســلك االبتدائي 99,9 % 
فــي 2019-2020 مــع تحقيــق تكافــؤ بيــن الفتيــات والفتيــان. فــي حيــن، تنخفــض هــذه النســب باألســالك 
المواليــة، لتصــل إلــى 66,8 % بالســلك اإلعــدادي و37,5 % بالســلك الثانــوي خــالل نفــس الســنة. وتجــدر اإلشــارة 
إلــى أن أعلــى مســتويات الهــدر المدرســي تســجل فــي الســلك اإلعــدادي ســواء مــن حيــث عــدد األطفــال الــذي 

33 - يقاس هذا المؤشر الفرعي بعدد سنوات الدراسة المخطط لها ودرجة االختبارات المنسقة.

34 - المــادة 19، القانــون اإلطــار 51.17 المتعلــق بمنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، الصــادر بشــأن تنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.19.113 بتاريــخ 9 أغســطس 
2019، الجريــدة الرســمية عــدد 6805. 

35 - األطلس المجالي الترابي لالنقطاع الدراسي 2018 للمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

36 - مشروع األداء لوزارة التربية الوطنية بحسب قانون المالية برسم سنة 2020.
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يقــدر ب 212.133 37 طفــال أو مــن حيــث متوســط   معــدل النمــو الســنوي الــذي بلــغ 3 +% مــا بيــن 2015 و2018، 
مقابــل تراجــع مســتمر ســجل فــي معــدل نمــو االنقطــاع الدراســي فــي الســلك االبتدائــي والثانــوي، الــذي يقــدر ب 
11 -% لــكل منهمــا خــالل نفــس الفتــرة. وبحســب المجــال، فــإن نســبة الهــدر المدرســي فــي المســتويين االبتدائــي 
ــع الوســط الحضــري  ــة م ــي( بالمقارن ــى التوال ــروي )4,8 % و16,8 % عل ــي الوســط الق ــر ف واإلعــدادي هــي أكب
)2,2 % و12,9 % علــى التوالــي(. كمــا أن الهــدر المدرســي يرتفــع أكثــر بيــن الفتيــان مقارنــة مــع الفتيــات خاصــة 

فــي المســتوى اإلعــدادي )12,4 % مقابــل 8 %( والثانــوي )9 % مقابــل 5,4 %(.

وتتفاقــم ظاهــرة االنقطــاع الدراســي مــع تراجــع معــدالت ل إتمــام المرحلــة التعليميــة )ابتدائي-إعــدادي-
ــي المســتوى  ــغ ف ــذي يبل ــام الدراســي ال ــدل اإلتم ــا تقدمــت ســنوات الدراســة. إذ يالحــظ أن مع ــوي(38 كلم ثان
ــى  ــي واإلعــدادي وإل ــم الســلكين االبتدائ ــى 61,4 % فــي مت ــي 91,4 % ســنة 2020/2019، وينخفــض إل االبتدائ
39 % فــي متــم أســالك االبتدائــي واإلعــدادي والثانــوي. ويظهــر التفــاوت بيــن  الفتيــات والفتيــان جليــا لصالــح 
الفتيــات  فــي متــم الســلكين اإلعــدادي والثانــوي بمعــدل 70,9 % للفتيــات مقابــل 52 % للفتيــان فــي متــم الســلكين 
االبتدائــي واإلعــدادي و52 % لإلنــاث مقابــل 27,9 % للفتيــان فــي متــم أســالك االبتدائــي واإلعــدادي والثانــوي. 

ضعــف جــودة التحصيــل والمكتســبات التعلميــة ممــا يصنــف المغــرب فــي أدنــى المراتــب . 1.1
عالميا

واســتكماال لمــا ســبق، فــإن المجهــودات المتراكمــة مــن أجــل تعميــم التمــدرس ال تتناســب مــع مســتويات جــودة 
التحصيــل الدراســي، ممــا يطــرح مســألة تأهيــل خريجــي مختلــف األســالك لمتابعــة مســارات مهنيــة أو تكوينيــة، 
وكــذا مســتوى كفــاءة الشــباب المتمــدرس. فحســب مؤشــر الدراســة الدوليــة لالتجاهــات فــي الرياضيــات والعلوم 
)TIMSS(، فــإن التالميــذ المغاربــة مــن مســتوى الســنة الرابعــة ابتدائــي39 والثانيــة إعــدادي40 قــد صنفــوا مــن بيــن 

آخــر 5 دول فــي التصنيــف الخــاص بســنة 2019 مــن بيــن 64 دولــة.

كمــا أن الدراســة الدوليــة لقيــاس مــدى تقــدم القراءة في العالــم )PIRLS 2016( قــد أســفرت علــى أن التالميــذ 
المغاربــة فــي الســنة الرابعــة ابتدائــي المتفوقيــن تــكاد تكــون منعدمــة، فــي حيــن تصــل نســبة التالميــذ ذويــي 
األداء المنخفــض 64  %، ممــا يضــع المغــرب، بحســب تصنيفــه فــي المرتبــة 48 مــن أصــل 50 دولــة، فــي 
قائمــة البلــدان الثالثــة التــي ال يمتلــك تالمذتهــا الكفايــات األوليــة فــي مجــال فهــم النصــوص المكتوبــة. هــذه 
النتائــج تؤكدهــا دراســة البرنامــج الدولــي لتقييم الطلبــة  )PISA2018(41 التــي تنجزهــا منظمــة التعــاون والتنميــة 
االقتصاديــة OCDE، حيــث أشــارت فــي تقريرهــا أن المغــرب يحتــل المرتبــة 75 مــن أصــل 79 دولــة التــي شــملها 

التصنيــف. 

37 - األطلس المجالي الترابي لالنقطاع الدراسي 2018 للمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

38 - المندوبية السامية للتخطيط.

39 - حصــل تالميــذ الســنة الرابعــة ابتدائــي علــى معــدل 383 نقطــة فــي الرياضيــات و374 نقطــة فــي العلــوم، بعيــًدا عــن النقطــة المركزيــة التــي يحددهــا التصنيــف وهــي 
500 نقطــة.

40 -  بخصوص تالميذ السنة الثانية إعدادي فقد صنفوا في آخر الترتيب في الرياضيات وفي المرتبة الرابعة ما قبل األخيرة في العلوم.

41 - 60 % من التالمذة البالغين 15 سنة لهم مستوى متدني في القراءة، والرياضيات والعلوم.
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ومــن جهتــه، خلــص تقريــر البرنامــج الوطنــي لتقييــم مكتســبات تالمــذة الســنة السادســة ابتدائــي والســنة الثالثــة 
إعــدادي لســنة 2019 إلــى أن جــزءا كبيــرا مــن المتعلميــن لــم يتمكــن مــن اســتيعاب أجــزاء مهمــة مــن البرنامــج 
المدرســي، وبالتالــي الكفايــات والمهــارات التــي يفتــرض فيهــم امتالكهــا. وأشــار هــذا التقريــر إلــى أن ضعــف 
ــواد  ــع الم ــة، فــي جمي ــع المدرســة الخصوصي ــة م ــة بالمقارن ــي المدرســة العمومي ــر ف االســتيعاب يتواجــد أكث
ســواء منهــا المتعلقــة باللغــة أو بالعلــوم. ويتزايــد التفــاوت أكثــر مــع االنتقــال مــن االبتدائــي إلــى اإلعــدادي. كمــا 
تبــرز التفاوتــات بيــن الفتيــات والفتيــان وبيــن الوســط الحضــري والوســط القــروي خاصــة فــي اللغتيــن العربيــة 

والفرنســية لصالــح الفتيــات ولصالــح الوســط الحضــري وتتقلــص فــي المــواد العلميــة. 

االنعكاســات الســلبية للمســتوى المنخفض ألداء التعليم على قابلية التشــغيل وولوج . 1.1
ســوق الشغل

التكوين المهني

يعــرف التكويــن المهنــي طلبــا كبيــرا يقــدر بمرتيــن42 مقارنــة مــع الطاقــة االســتيعابية لمؤسســات التكويــن 
المهنــي، وهــو مــا يجعــل أن أكثــر مــن 200.000 طالــب فــي المتوســط ال يتمكنــون مــن اســتكمال دراســاتهم فــي 
معاهــد التكويــن المهنــي. وباإلضافــة إلــى هــذه المعطيــات فــإن معــدل النجــاح فــي التكويــن المهنــي43 فــي تنــازل 

مســتمر مــا بيــن 2011 و2019 بحيــث انتقــل مــن 73 % إلــى 61 %.

كمــا تبــرز اإلحصائيــات44  المتعلقــة بالبحــث الميدانــي فــي صفــوف خريجــي التكويــن المهنــي لســنة 2016 
ضعــف معــدل التشــغيل الــذي بلــغ 47 % بيــن مجمــوع الخريجيــن بعــد 9 أشــهر األولــى مــن التخــرج )43,3 % عنــد 
اإلنــاث و50,1 % عنــد الذكــور(، ليرتفــع هــذا المعــدل إلــى 52 % بعــد 3 ســنوات األولــى مــن التخــرج )59 % لــدى 
الذكــور و42 % لــدى اإلنــاث(. وحســب نــوع العقــد45، تتــوزع نســب التشــغيل بيــن 16,6 % بالنســبة لعقــد محــدد 
ــغ نســبة العقــود الشــفوية 61,6 %. وإذ تصــل  ــن تبل ــر محــدد المــدة، فــي حي المــدة و10,7 % بالنســبة لعقــد غي
نســبة العامليــن فــي وظائــف دائمــة إلــى 55,7 % بينمــا يعمــل الباقــي فــي وظائــف عرضيــة أو موســمية. وبالنســبة 
ــى مســتوى األجــور، حيــث  ــة عل لين. وتنعكــس هــذه الوضعي ــة فتهــم 37,3 % فقــط مــن المشــغَّ ــة الصحي للتغطي
ــى أقــل مــن 3.000 درهــم شــهرًيا. وأمــام هــذه  ــون عل ــى أن 82 % مــن الخريجيــن يحصل أظهــرت الدراســة عل
النســب المنخفضــة مــن التوظيــف مــن جهــة وظــروف العمــل غيــر القــارة التــي تميــز النشــاط المهنــي لخرجــي 
التكويــن المهنــي فــإن 48 % منهــم يشــتغلون فــي وظائــف يعتقــدون أن محتواهــا يتــالءم تمامــا مــع تكوينهــم، فــي 

حيــن أن 30,7 % يعتقــدون أن التــالؤم جزئــي و21,2 % يعتقــدون أنهــا ال تتــالءم علــى اإلطــالق. 

42 - يفوق هذا الطلب 3 أضعاف الطاقة االستيعابية في السلك المتعلق بالتقني المتخصص بحسب إحصائيات قطاع التكوين المهني.

43 - تحقق أعلى معدل للنجاح في سلك التأهيل بنسبة 65 % وأدناه في سلك التقني بنسبة 57 % بحسب إحصائيات قطاع التكوين المهني.

44 - إحصائيات قطاع التكوين المهني.

45 - إحصائيات قطاع التكوين المهني.
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التعليم العالي

أمــا فــي ســلك التعليــم العالــي، فــإن نســبة التمــدرس مــا بعــد البكالوريــا قــد بلغــت 40,2 % بحســب معطيــات 
الســنة الدراســية 201946-2020. ويبلــغ مؤشــر عــدد الطلبــة لــكل 100.000 نســمة برســـم ســنة 2020-2019 
ــى  ــة تصــل إل ــر نســبة مــن الطلب ــوح أكب ــوج المفت ــي ذو الول ــم العال ــب. وإذ يســتقطب التعلي ــي 3.300 طال حوال
69 %، مــا يعــادل 257.78247 طالبــا لســنة 2020، مــن بينهــم 50 % مــن الفتيــات، يليــه التكويــن المهنــي مــا 
ــوج المحــدود )10 %(. وتقــدر نســبة اســتعمال الطاقــة  ــي ذو الول ــم العال ــم التعلي ــا بنســبة 14 % ث بعــد البكالوري
االســتيعابية للجامعــات العموميــة ب 178 %، حيــث ترتفــع هــذه النســبة إلــى 227 % فــي المؤسســات ذات الولــوج 
المفتــوح، فــي حيــن ال تتعــدى 73 % فــي المؤسســات ذات الولــوج المحــدود. وعمومــا يبقــى معــدل التخــرج ضعيفا 
بحيــث ال يتجــاوز 19 %، وتصــل هــذه النســبة إلــى 21 % عنــد النســاء كأعلــى نســبة مقابــل 17 % عنــد الرجــال.

ــن والبحــث العلمــي  ــة والتكوي ــى للتربي ــس األعل ــي للمجل ــم العال ــر حــول إدمــاج خريجــي التعلي وبحســب التقري
ســنة 2021، بلغــت نســبة التشــغيل خــالل ســنة 2016 لخريجــي التعليــم العالــي بعــد 4 ســنوات مــن تخرجهــم 
ــى معــدل التشــغيل ب 93,9 % لخريجــي المؤسســات  69,4 %، بينمــا بلغــت نســبة العاطليــن 13,3 %. ويقــدر أعل
ــم 67,9 % لخريجــي الجامعــات،  ــي الخاصــة، ث ــم العال ــه 79,1 % لخريجــي مؤسســات التعلي ــة، يلي ــر الجامعي غي
بينمــا يقــدر أدنــى معــدل ب 66 % لخريجــي التكويــن المهنــي بعــد البكالوريــا. ويعــد معــدل التشــغيل للرجــال أكبــر 
منــه عنــد النســاء حيــث يصــل إلــى 78,1 % مقابــل 60,3 %. وقــد أبــرز التقريــر أيضــا علــى وجــود ميــول48 نحــو 
اســتكمال الدراســة، حيــث تمثــل هــذه الفئــة مــن الخريجيــن نســبة 9,4 %. كمــا أســفر إلــى أن 22 % مــن خريجــي 

التعليــم العالــي لــم يتمكنــوا مــن إيجــاد عمــل إال بعــد حصولهــم علــى شــهادة أخــرى. 

فيمــا يتعلــق بنــوع العقــد، فــإن 45 % مــن خريجــي الجامعــات، والذيــن يبلغــون 84 % مــن مجمــوع الخريجيــن لســنة  
ــة  ــم تشــغيلهم فــي الوظيفــة العمومي ــر محــددة المــدة، 25,2 % منهــم ت ــم تشــغيلهم بعقــود غي 2018-492019، ت
و14,7 % منهــم تــم تشــغيلهم بــدون عقــد. فــي حيــن أن نســبة التشــغيل بعقــد غيــر محــدد المــدة تصــل إلــى 89 % 
عنــد خريجــي مؤسســات التعليــم الخــاص، والذيــن يمثلــون 8,2 % مــن مجمــوع الخريجيــن. وســجلت أعلــى نســبة 
مــن األجــراء بغيــر عقــد فــي صفــوف خريجــي مؤسســات التكويــن المهنــي بعــد البكالوريــا، والتــي تمثــل 21,6 % 

مــن مجمــوع خريجــي هــذه المؤسســات.

46 - إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار.

47 - مشروع األداء لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار بحسب قانون المالية برسم سنة 2022.

ــي الماســتر  ــي DEUST/DUT تقــدر ب 24,1 % وحاملــي اإلجــازة )20,7 %( وحامل 48 - بحســب نــوع الشــهادة فــإن الميــول الســتكمال الدراســة يمثــل أعلــى نســبة بيــن حامل

.)% 14,5(

49 - إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار.
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إكراهــات ســوق الشــغل فــي توفيــر البيئــة والظــروف المناســبة لتثميــن    1
الرأســمال البشــري ســواء فــي القطــاع العــام أو الخــاص

صعوبة الحصول على عمل بالنسبة للشباب وحاملي الشهادات. 1.	
تعانــي فئــة الشــباب بيــن 15 و34 ســنة50 مــن »صعوبــة فــي الحصــول علــى شــغل الئــق ]حيــث[ ال تــزال ثمــة 
عراقيــل كبــرى تعتــرض اندماجهــم االقتصــادي واالجتماعــي«51. وحســب معطيــات البحــث الوطنــي حــول 
التشــغيل )2021(، فــإن 45,2 % مــن مجمــوع العاطليــن عــن العمــل هــم مــن الشــباب بيــن 25 و34 ســنة، و81,9 % 

ــا.  ــون لشــهادة متوســطة أو علي يحمل

ومــع أن نســبة النشــاط عنــد الشــباب الذكــور فــوق 25 ســنة تفــوق 90 % 52، إال أن نســبة إدماجهــم تبقــى 
منخفضــة، مــا يمكــن تفســيره، جزئيــا، بضعــف التمكــن مــن المهــارات والكفايــات وعــدم مالءمــة التكويــن مــع 
حاجيــات ســوق الشــغل. لكــن مــن جهــة أخــرى، تعبــر هــذه الفئــة مــن الشــباب الحامــل لشــهادات عــن تطلعــات 
وانتظــارات ال تواجههــا دائمــا عــروض تناســب مؤهالتهــم وتضمــن الشــروط الدنيــا مــن العمــل الالئــق والمحفــز 
والدامــج، مــا يضــع هــذه الفئــة فــي صفــوف العاطليــن أو المهاجريــن53. وبالفعــل، تســجل فئــة الشــباب بيــن 25 
و34 ســنة نســبة شــغل ناقــص مرتفعــة نســبيا54. وإجمــاال، تبقــى ظــروف وشــروط العمــل فــي المتوســط غيــر 

محفــزة وال تتناســب مــع مــا تــم اســتثماره فــي التكويــن. 

وحســب معطيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط، فــإن 41,9 % مــن فئــة الشــباب النشــيطين بيــن 15 و24 ســنة 
يمارســون عمــال غيــر مــؤدى عنــه55. وال يتوفــر 73,2 % مــن األجــراء المنتميــن إلــى فئــة 15-24 ســنة علــى عقــد 

عمــل56.

ضعف معدل النشاط في صفوف النساء . 1.1
تبقــى نســب النســاء النشــيطات ضعيفــة جــدا، فــي حــدود 20,9 % كمعــدل وطنــي )18,7 % فــي المجــال الحضري، 
و25,2 % في المجال القروي ســنة 2021(، ومســجلة انخفاضا بنحو 5 % خالل العشــرين ســنة األخيرة. وتتميز 
الســاكنة النشــيطة المشــتغلة النســوية بضعــف نســبي فــي تنــوع قطاعــات االشــتغال، حيــث يتركــز تواجدهــن فــي 

50 - تشكل هذه الفئة 32 % من مجموع السكان، و39,8 % من مجموع الساكنة النشيطة بحسب المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول التشغيل 2021.

51 - المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، مبادرة وطنية جديدة مندمجة لفائدة الشباب المغربي، 2018، ص.23.

52 - المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول التشغيل 2021.

ــي حــول  ــج البحــث الوطن ــاءات. وأظهــرت نتائ ــي لســنة 2018 نقطــة يقظــة لظاهــرة هجــرة الكف ــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئ ــر الســنوي للمجل 53 - خصــص التقري

الهجــرة الدوليــة الــذي أنجزتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط أن مســتوى الدراســي عنــد المهاجريــن المغربــة الحالييــن أعلــى مــن المعــدل الوطنــي، حيــث إن 33,5 % مــن 

بينهــم يتوفــرون علــى شــهادة عليــا )مقابــل 6,1 % علــى المســتوى الوطنــي(، و33,7 % لهــم مســتوى تعليــم ثانــوي )مقابــل 10 % علــى المســتوى الوطنــي(. ويســجل ارتفــاع مهــم 

لنســبة التأنيــث فــي صفــوف المهاجريــن حاملــي الشــهادات العليــا )44,7 %(.

54 - 12,6 % عند فئة الشباب من 25 إلى 34 سنة، مقابل معدل وطني للعمل الناقص 9,3 % في 2021.

55 - مقابل معدل وطني 7,9 %، وتصل هذه النسبة إلى 58,8 % في العالم القروي، وإلى 49,9 % عند اإلناث.

56 - 7,1 % لديهــم عقــد شــفوي؛ 13,2 % لديهــم عقــد محــدد المــدة؛ وفقــط 6,5 % يتوفــرون علــى عقــد غيــر محــدد المــدة. المندوبيــة الســامية للتخطيــط، مذكــرة إخباريــة 

بمناســبة اليــوم العالمــي للشــباب، 2022.
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قطــاع الفالحــة57. وتســجل هــذه الفئــة نســب مرتفعــة مــن العمــل غيــر المــؤدى عنــه، مــع ارتفــاع نســبتهن فــي 
فئــة المســاعدات العائليــات58. كمــا أن 50 % مــن بيــن النســاء النشــيطات ال تتوفــرن علــى أيــة شــهادة مدرســية.

وإذ يالحــظ وجــود مــا يصطلــح عليــه »بالســقف الزجاجــي« أمــام النســاء، حيــث إن نســبة النســاء فــي مناصــب 
المســؤولية بالقطــاع العــام أو الخــاص تبلــغ 0,51 % مــن مجمــوع الســاكنة النشــيطة المشــتغلة مقابــل 1 % 
عنــد الرجــال، وذلــك علــى الرغــم مــن النســبة المهمــة مــن حامــالت الشــهادات العليــا59، ونســبة األطــر العليــا 
والمتوســطة ضمــن الشــريحة الشــغيلة النســوية. وتشــير المندوبيــة الســامية للتخطيــط إلــى أن التفاوتــات فــي 
ــح الرجــال60. ويبقــى تمثيلهــن  األجــور فــي القطــاع الخــاص حســب الجنــس تســجل فارقــا بمعــدل 30 % لصال
ــس اإلدارة  ــن مجال ــرأة و15 % م ــاوالت تســيرها ام ــن المق ــث إن 16,2 % م لين61، حي ــة المشــغِّ ــا داخــل فئ ضعيف

تترأســها النســاء.

وعكســا عــن الرجــال الذيــن تعــرف نســبة نشــاطهم ارتفاعــا متوازيــا مــع تقــدم الســن، تنخفــض نســبة نشــاط 
النســاء مباشــرة بعــد الشــريحة العمريــة 34-25 ســنة، والتــي تتزامــن مــع معــدل ســن الــزواج األول عنــد النســاء 
)25,5 ســنة( ومــع المرحلــة التــي تتميــز بأعلــى نســب خصوبــة62. وهــذا مــا يعــزز فرضيــة تأثيــر عامــل التوفيــق 

بيــن الحيــاة العائليــة والحيــاة المهنيــة علــى مســتوى نشــاط النســاء.

وقــد خصــص المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ســنة 2014 تقريــرا حــول النهــوض بالمســاواة بيــن 
النســاء والرجــال فــي الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، والــذي اعتبــر أن ضعــف مشــاركة 

النســاء فــي النشــاط االقتصــادي يشــكل عقبــة كبيــرة أمــام تحقيــق االزدهــار والنمــو. 

ضعف تنوع مجاالت التشغيل وهيمنة العمل غير القار بالعالم القروي. 1.1
يســجل المجال القروي نســب نشــاط )50,9 %( وشــغل )48,4 %( مرتفعة نســبيا مقارنة مع المجال الحضري63، 
ــة  ــل الســاكنة النشــيطة المشــتغلة القروي ــر المؤهــل. فتمثي ــة مــن العمــل الهــش وغي ــه يتســم بنســب عالي إال أن
ــرف تنوعــا  ــروي ال يع ــا أن المجــال الق ــا65. كم ــات األطــر المتوســطة64واألطر العلي ــف جــدا بالنســبة لفئ ضعي
كبيــرا للمجــاالت االقتصاديــة التــي توفــر فرصــا للشــغل، حيــث يتركــز 67,8 % مــن الســاكنة النشــيطة المشــتغلة 

القرويــة فــي قطــاع الفالحــة والغابــات والصيــد. كمــا يعــرف نســبة مرتفعــة مــن المســاعدين العائلييــن66.

57 - 44,9 % مقابل %27,3عند الرجال. المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول التشغيل 2021. 

58 - 35,5 % مقابل %7,5 عند الرجال. المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول التشغيل 2021.

59 - 23,6 % مقابل %13,7 عند الرجال ومعدل وطني %15,9. المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول التشغيل 2021.

.HCP, L’égalité de genre, impératif du développement durable, 2022 - 60

61 - 0,9 % مقابل 2,6 % عند الرجال. المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول التشغيل 2021.

62 - المندوبية السامية للتخطيط، مذكرة حول مستوى واتجاه الخصوبة في المغرب، 2019.

63 - بالتوالي 42,3 % و 35,1 %. المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول التشغيل 2021.

64 - 0,5 % مقابل 5,2 % بالنسبة للمجال الحضري. المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول التشغيل 2021.

65 - 0,7 % مقابل 6,9 % في المجال الحضري. المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول التشغيل 2021.

66 -  29,7 % من الساكنة النشيطة المشتغلة، مقابل 2,1 % في الوسط الحضري. المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول التشغيل 2021.
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وتنعكــس الفــوارق فــي مجــال التكويــن بيــن العالــم الحضــري والقــروي علــى مؤشــرات النشــاط والشــغل، حيــث 
إن  73,5 % مــن الســاكنة المشــتغلة القرويــة ال تحمــل أي شــهادة دراســية67، وفقــط 3,1 % لهــم مســتوى تعليمــي 

عــال68.

غياب مناخ عمل تحفيزي للرأسمال البشري داخل الوظيفة العمومية . 1.1
وإذا كانــت الوظيفــة العموميــة تتشــكل بنســبة كبيــرة مــن حاملــي الشــواهد، إال أنــه وبالرغــم مــن االرتفــاع النســبي 
لمتوســط األجــر الشــهري69، فإنهــا ال تتمكــن مــن اســتقطاب الكفــاءات العليــا واالحتفــاظ بهــا مقارنــة مــع القطــاع 
الخــاص، وذلــك بســبب سياســة أجريــة شــبه جامــدة ال تواكــب العــرض والطلــب فــي ســوق الشــغل، تعتمــد بشــكل 
كبيــر علــى نظــام ترقيــة قائــم علــى ســنوات األقدميــة وال يعتــرف بالمهــارات والخبــرات المتراكمــة للموظــف. 
ــن األجــور، حيــث يضاعــف الحــد األقصــى مــن األجــور  ــن بي ــق منظومــة األجــور التباي ومــن جهــة أخــرى، تخل

21 مــرة الحــد األدنــى منهــا. 

كمــا أن الوظيفــة العموميــة تشــوبها نقائــص تحــول دون توفيــر ظــروف العمــل المحفــزة علــى اإلنتاجيــة واالبــداع، 
ــا الجنوبيــة وكنــدا وفرنســا70. إذ تفتقــر لنظــام تقييــم  بالمقارنــة مــع الوظيفــة العموميــة فــي دول رائــدة ككوري
ســنوي لــألداء يكــون قائمــا علــى مؤشــرات واضحــة ودقيقــة تعكــس أداء الموظــف71. كمــا تجــدر اإلشــارة 
إلــى غيــاب مبــدأ التنــاوب فــي شــغل مناصــب المســؤولية الشــيء الــذي يقلــص بحــدة مــن فــرص االرتقــاء 
ــر المــوارد البشــرية ترســخ  ــة فــي تدبي ــة عمودي ــات تقليدي ــم اعتمــاد مقارب ــك، يت ــى ذل الوظيفــي. باإلضافــة إل
مبــدأ البيروقراطية والتسلســل الهرمــي فــي اتخــاذ القرار وتجزئــة المصالــح واألقســام، وال تتوفــر علــى آليــات 
لتكويــن الخلــف وانتقــال الكفــاءات. وتشــير التركيبــة الديموغرافيــة للموظفيــن المدنييــن بــاإلدارة العموميــة أن 
حوالــي 40 % منهــم علــى بعــد أقــل مــن 10 ســنوات علــى التقاعــد72، مــا يطــرح تحــدي تشــبيب الوظيفــة العموميــة 

وضمــان نقــل الخبــرة والكفــاءات.

ــر  وفــي مجــال الصحــة والســالمة فــي العمــل، فــإن اإلطــار التشــريعي فــي هــذا المجــال يبقــى متجــاوزا وغي
كاف. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن القطــاع الحكومــي المكلــف بإصــالح اإلدارة منــذ ســنوات بصــدد إعــداد مشــروعي 
قانونيــن قيــد اإلنجــاز مــن طــرف قطــاع إصــالح اإلدارة، يتعلــق األول بالصحــة والســالمة المهنيــة فــي الوظيفــة 
العموميــة والجماعــات الترابيــة والمؤسســات العموميــة، والثانــي باألمــراض والحــوادث التــي يتعــرض لهــا 

المنخرطــون فــي نظــام المعاشــات المدنيــة73.

67 - مقابل 37,9 % في المجال الحضري. المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول التشغيل 2021.

68 - مقابل 25,2 % في المجال الحضري. المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول التشغيل 2021.

69 -  9.850 درهم للموظفين في السلم 10 فما فوق.

70 - ملحق 5.

71 - حــدد مرســوم صــادر ســنة 2005 شــروط ترقــي الموظفيــن فــي الدرجــة أو اإلطــار، باعتمــاد آليــة امتحــان الكفــاءة المهنيــة إضافــة إلــى االختيــار المرتكــز علــى معــدل 
النقــط المهنيــة وتقاريــر التقييــم. لكــن، تبقــى نفــس االنتقــادات موجهــة إلــى هــذا النظــام علــى اعتبــار أن الترقيــة تتــم فــي غالــب األحيــان دون التمييــز بيــن مســتوى أداء 

الموظفيــن.

72 - وزارة االقتصاد والمالية، تقرير حول الموارد البشرية. مشروع قانون المالية 2022.

73 - المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، الصحة والسالمة في العمل: دعامة أساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، 2020.
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هيمنة القطاع غير المنظم والوظائف غير المؤهلة في القطاع الخاص. 4.1
ِلين والقطــاع  يســتقطب القطــاع الخــاص بمفهومــه الواســع )بمــا فــي ذلــك المســتقلين وغيــر األجــراء والمشــِغّ
غيــر المنظــم( 91,3 % مــن الســاكنة النشــيطة، بمــا يعــادل 9.834.836 شــخص74. ويبقــى منــاخ العمــل، حســب مــا 
تظهــر مختلــف المؤشــرات حــول الشــغل والعمــل بالقطــاع الخــاص، غيــر محفــز الســتقطاب الشــباب وحاملــي 

الشــهادات، وال تشــغيلهم بشــكل يتيــح االســتفادة مــن كفاءاتهــم والرفــع مــن مؤهالتهــم. 

ويجــدر التذكيــر بتزايــد فــي وعــي عــدد مــن المقــاوالت بأهميــة الرأســمال البشــري، مــا يشــجعها علــى انتهــاج 
سياســات لتدبيــر المــوارد البشــرية تهــدف إلــى تثميــن الكفــاءات ومواكبــة تطــور مســارها والرفــع مــن مهاراتهــا 
وكفاياتهــا75. إال أن هــذا األمــر ال يشــمل فــي غالــب األحيــان المقــاوالت الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة 
التــي تشــكل األغلبيــة الســاحقة مــن النســيج المكــون للقطــاع الخــاص )93 %(76. وينعكــس ضعــف التأطيــر 

والتمويــل علــى قــدرات هاتــه المقــاوالت علــى تعبئــة رأســمالها البشــري بشــكل فعــال. 

ويســجل أن 63 %77 مــن المؤسســات المنخرطــة فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي تصــرح بأقــل مــن 
3 أجــراء، بكتلــة أجريــة مصــرح بهــا ال تصــل إلــى أكثــر. فــي حيــن تشــكل المقــاوالت التــي تصــرح بأكثــر مــن 200 

أجيــر 1 % مــن مجمــوع المنخرطيــن، لكــن بكتلــة أجريــة مصرحــة تفــوق 50 % مــن المجمــوع78. 

وال يتــم االمتثــال دائمــا للمقتضيــات القانونيــة التــي تضمــن شــروط العمــل الالئــق79. فالمعطيــات حــول األجــراء 
ــى أن 54 %80 يتقاضــون أجــرا أقــل مــن  ــي للضمــان االجتماعــي تشــير إل ــدوق الوطن ــدى الصن المصــرح بهــم ل
ــون بدخــل يتجــاوز  ــي مــن األجــور وفقــط 14 % يتمتع ــى القانون ــل مــن الحــد األدن 2828 درهــم شــهريا، أي أق
6000 درهــم شــهريا81. كمــا أن 54,6 % مــن الســاكنة النشــيطة المشــتغلة ال يتوفــرون علــى عقــد عمــل وال تتجــاوز 

نســبة العقــود غيــر محــددة المــدة 26,2 %. 

وكان المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي قــد وقــف فــي رأي ســابق علــى تدنــي مســتوى قواعــد الصحــة 
والســالمة المهنيــة، وعلــى حجــم األضــرار االجتماعيــة واالقتصاديــة المرتبطــة بغيــاب ظــروف العمــل الالئــق 

74 - المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول التشغيل 2021.

 .HPS، OCP، INTELCIA، COPAG، AMEE 75 -  جلسات انصات

76 - البحث الوطني حول المقاوالت 2019، المندوبية السامية للتخطيط.

77 - بما يعادل 158.851 مؤسسة.

78 - الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، التقرير الديمغرافي واإلحصائي لسنة 2019.

79 - تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة العمــل الالئــق علــى أنــه مجمــوع تطلعــات األفــراد بشــأن حياتهــم المهنيــة، ســواء بخصــوص الدخــل أو الحقــوق واالعتــراف أو االســتقرار 
العائلــي أو التنميــة الشــخصية أو تكافــؤ الفــرص والمســاواة بيــن الجنســين. وتحــدد المنظمــة 4 أهــداف اســتراتيجية بهــذا الخصــوص: خلــق فــرص شــغل الئــق ومنتــج؛ الولــوج 
العــام والمتكافــئ للوقايــة االجتماعيــة؛ احتــرام القوانيــن األساســية للشــغل؛ والحــوار المتواصــل بيــن الفرقــاء االجتماعييــن. وتخــص هــذه األهــداف جميــع العامليــن )النســاء 
والرجــال؛ األجــراء والمســتقلين؛ جميــع القطاعــات االقتصاديــة(. وبالرغــم مــن غيــاب مؤشــر موحــد لقيــاس العمــل الالئــق، تعتمــد المنظمــات الدوليــة مجموعــة مــن البيانــات 
لقيــاس مــدى تقــدم دولــة مــا علــى هــذا الصعيــد, فهكــذا تعتمــد منظمــة العمــل الدوليــة 10 عناصــر مــن أجــل رســم األنمــاط الوطنيــة فــي مجــال العمــل الالئــق: إمكانيــات 
ــة والخاصــة؛ أشــكال العمــل الواجــب إلغاؤهــا؛ أمــن  ــاة العائلي ــن الشــغل والحي ــق بي ــة التوفي ــة؛ إمكاني ــج؛ ســاعات العمــل المقبول ــاح المناســبة والعمــل المنت التشــغيل؛ األرب
واســتقرار العمــل؛ تكافــؤ الفــرص والمعاملــة داخــل العمــل؛ أمــن وســالمة أماكــن العمــل؛ الضمــان االجتماعــي؛ الحــوار االجتماعــي وتمثيليــة األجــراء والمشــغلين. كمــا يطمــح 
الهــدف 8 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة إلــى ضمــان التشــغيل وتوفيــر العمــل الالئــق للجميــع، ويحــدد عــددا مــن المؤشــرات لقيــاس التقــدم نحــو تحقيــق هــذا الهــدف مــن 

بينهــا: نســبة الشــغل الغيــر المنظــم؛ معــدل البطالــة؛ نســبة الشــاب NEET؛ نســبة األطفــال الذيــن يعملــون. 

80 - ما يعادل 1.914.010أجير.

81 - الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، التقرير الديمغرافي واإلحصائي لسنة 2019.
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وبحــوادث الشــغل82. وتشــير المعطيــات المتوفــرة، رغــم غيــاب إحصائيــات دقيقــة، علــى ارتفــاع األخطــار 
المرتبطــة بالشــغل. فحســب منظمــة العمــل الدوليــة، فقــد ســجل المغــرب 4.933 حالــة وفــاة مرتبطــة بحــوادث 
الشــغل أو األمــراض المهنيــة خــالل ســنة 2016. وتشــير إحصائيــات وزارة الشــغل أنــه تــم التصريــح ب 50.525 

حادثــة شــغل خــالل ســنة 2018، تســببت فــي 756 وفــاة83.

ورغــم مــا وقــف عليــه تقريــر المجلــس حــول الصحــة والســالمة فــي العمــل مــن تحقيــق طفــرة مهمــة علــى 
المســتوى المعيــاري، ســواء علــى مســتوى التشــريع أو المصادقــة علــى االتفاقيــات الدوليــة، إال أنــه ســجل 
وجــود أوجــه نقــص كبيــرة. ومــن أبــرز التحديــات المطروحــة فــي هــذا المجــال نجــد ضعــف مواكبــة التشــريعات 
الوطنيــة للمعاييــر الدوليــة؛ غيــاب منظومــة للصحــة والســالمة فــي العمــل وللتأميــن عــن مخاطــر حــوادث الشــغل 
ــود  ــة؛ ضعــف جه ــن عــن مخاطــر األمــراض المهني ــة التأمي ــاب إلزامي ــام؛ غي ــة بالقطــاع الع واألمــراض المهني

التحســيس ومحدوديــة تفعيــل قواعــد الصحــة والســالمة المهنيــة فــي القطــاع الخــاص.

وأبــرزت نتائــج االستشــارة المواطنــة التــي أنجزهــا المجلــس عبــر منصتــه التشــاركية األهميــة التــي يوليهــا 
ــأة األداء بشــكل منصــف. ويشــكل ضمــان  ــر ومكاف ــة مناســبة، وتقدي ــر ظــروف مادي المشــاركون لمســألة توفي
أجــر محفــز ومقــرون بــاألداء عامــال أساســيا مــن أجــل تثميــن الرأســمال البشــري بالنســبة ل67,22 % مــن 
المشــاركين، أمــام التحفيــزات الماديــة والمعنويــة )53,11 %( والشــفافية واإلنصــاف فــي التوظيــف وفــي الترقيــة 

المهنيــة )48,13 %(.

محدودية االستفادة من التكوين المستمر. 4.1
يعــرف قطــاع التكويــن المســتمر بالمغــرب مجموعــة مــن اإلشــكاالت واإلكراهــات، ال تــزال عالقــة ولــم يتــم التطــرق 
إليهــا بشــكل واضــح ونهائــي بالرغــم مــن المجهــودات المبذولــة لتطويــره، خاصــة علــى المســتوى القانونــي 
والتنظيمــي84. كمــا أن القطــاع يعانــي مــن تعــدد المتدخليــن والتأخير في دفع التعويضات وبطء وتعقيد المســاطير 
اإلداريــة. وبحســب معطيــات المكتــب الوطنــي للتكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل، فــإن 1.300 مقاولــة فقــط فــي 
المتوســط مــن اســتفادت ســنويا مــن العقــود الخاصــة للتكويــن خــالل الفتــرة مــا بيــن 2015- 2020. وخــالل الفترة 
ــغ المرصــود للتكويــن المســتمر، أي مــا يعــادل 812 مليــون  ــم اســتهالك فقــط 20 % مــن المبل 2012-2020، ت
درهــم مــن بيــن 3,9 مليــار درهــم85. إذ ال تتجــاوز نســبة األجــراء والموظفيــن المســتفيدين مــن برامــج التكويــن 
المســتمر 1,8% 86، كمــا أن 26,4% 87 فقــط مــن المقــاوالت فــي القطــاع الخــاص هــم مــن أنجــزوا عمليــات تكويــن 
لفائــدة أجرائهــم، بينمــا تتمثــل أهــم األســباب التــي تحــول دون برمجــة التكويــن المســتمر لباقــي المقــاوالت فــي 

عــدم االهتمــام بالتكويــن، والتكلفــة المرتفعــة للتكويــن وغيــاب المصاحبــة والدعــم88. 

82 - المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، الصحة والسالمة في العمل: دعامة أساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، 2020.

83 - وزارة الشغل واإلدماج المهني، مشروع السياسة الوطنية للسالمة والصحة المهنية 2024-2020.

84 - إصــدار القانــون 17-60 المتعلــق بتنظيــم التكويــن المهنــي لفائــدة أجــراء القطــاع الخــاص وبعــض فئــات مســتخدمي المؤسســات والمقــاوالت العموميــة واألشــخاص 
اآلخريــن الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا.

85 - االتحاد العام لمقاوالت المغرب.

86 - المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول التشغيل 2021.

87 - المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول التشغيل 2021.

88 - المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول المقاوالت لسنة 2019.
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أمــا بخصــوص القطــاع العــام، فإنــه يفتقــر إلــى سياســة للتكويــن المســتمر ذات أهــداف وأولويــات محــددة ســواء 
مــن حيــث مجــال التخصــص أو الفئــات المســتفيدة، تســتجيب للتوجهــات االســتراتيجية القطاعيــة وتعتمــد علــى 
ــن المســتمر  ــق بالتكوي ــر 2005 المتعل ــى الرغــم مــن صــدور مرســوم 2 دجنب ــج. وعل ــم ممنه ــع وتقيي نظــام تتب
لموظفــي وأعــوان الدولــة، إال أنــه ال ينــص علــى إلزاميــة التكويــن المســتمر وال يحــدد العــدد األدنــى مــن أيــام 

التكويــن للموظفيــن. 

وإذا كانــت منظومــة التكويــن المســتمر ال تــزال تتخبــط فــي الصعوبــات واإلكراهــات الماليــة والحكامتيــة، فــإن 
المرحلــة االنتقاليــة للرقمنــة واالقتصــاد األخضــر التــي يحضــر لهــا المغــرب حاليــا، تتطلــب التفكيــر فــي حلــول 
واقعيــة وفعالــة علــى المــدى القصيــر والمتوســط مــن شــأنها إعــادة تأهيــل األجــراء الحالييــن مــن أجــل حمايتهــم 
مــن فقــدان العمــل والتواجــد فــي حالــة هشاشــة اجتماعيــة علــى إثــر حــذف عــدد مــن المهــن، مــن جهــة، وإعــداد 
وتكويــن المــوارد البشــرية الضروريــة لمواكبــة متطلبــات ســوق الشــغل فيمــا يخــص المهــن الجديــدة التــي ســيتم 

إحداثهــا، مــن جهــة أخــرى.

ــام وأجــراء القطــاع  ــي القطــاع الع ــز موظف ــاة، وتحفي ــدى الحي ــم م ــإن التوجــه نحــو التعل ــي هــذا الصــدد ف وف
الخــاص علــى تعلــم واكتســاب مهــارات وكفــاءات جديــدة ومتنوعــة، يســتوجب تثمينــه وتعزيــزه حتــى يرقــى إلــى 

ــة.  ــع األطــراف المتدخل ــي وممنهــج لجمي ــة مــع ضمــان انخــراط فعل مســتوى الجــودة المطلوب

وأكــد المشــاركون فــي االستشــارة المواطنــة التــي أطلقهــا المجلــس عبــر منصــة »أشــارك« علــى محوريــة مســألة 
ــاة، ســواء كعامــل أساســي مــن أجــل  ــم مــدى الحي ــن المســتمر والتعل ــر التكوي ــن، عب ــل األجــراء والموظفي تأهي
ــن أمــام التحــوالت المســتقبلية فــي مجــال الشــغل  ــن الرأســمال البشــري )68,46 %(، أو كوســيلة للتحصي تثمي

  .)% 56,85(

تأثيــرات التحــوالت التكنولوجيــة والتحديــات المناخيــة علــى التشــغيل    4
ــل ــروف العم وظ

ــى عــدة مســتويات.  ــرة تحــوالت عميقــة ومتســارعة فــي عــدة مجــاالت وعل ــم فــي الســنوات األخي يعــرف العال
وتشــكل هــذه التحــوالت تحديــات كبيــرة لمختلــف الــدول، ال ســيما علــى مســتوى الرأســمال البشــري. فوتيــرة 
ــن  ــر مســبوقة أمــام منظومــات التكوي ــات غي ــق تحدي ــدة يخل ــور أخــرى جدي ــاءات وظه ــد مــن الكف ــادم العدي تق

ــر.  ــة مــن وقــع هــذا التأثي ــة والمناخي ــة والبيئي والتشــغيل. وقــد عمقــت األزمــات الصحي

وتشــير نتائــج االستشــارة المواطنــة المنجــزة عبــر منصــة المجلــس التشــاركية إلــى مــدى انشــغال المســتجوبين 
بخصــوص التحديــات التــي ســيواجهها الرأســمال البشــري فــي المســتقبل. واعتبــر 60,58 % مــن المشــاركين أن 
التحــوالت الرقميــة والتكنولوجيــة ستشــكل أهــم التحديــات المســتقبلية المرتبطــة بالرأســمال البشــري بالمغــرب 
فــي الســنوات القادمــة، متبوعــة بهجــرة الكفــاءات )59,34 %(، وظهــور مهــن عالميــة جديــدة )39,42 %(. وال 
ــق ســوى بالنســبة ل34,02 % مــن  ــى إحــداث فــرص شــغل مدعــاة للقل ــذكاء االصطناعــي عل تشــكل مخاطــر ال

المســتجوبين، أمــام التنافســية الدوليــة )30,29 %(. 
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الثورة الرقمية والتكنولوجيات الحديثة. 4.	
يفيــد عــدد مــن الدراســات والتقاريــر89 علــى أن التحــوالت الرقميــة والتكنولوجيــة المتســارعة، وال ســيما فــي 
مجــال التشــغيل اآللــي والــذكاء االصطناعــي ســيكون لهــا تأثيــرات عميقــة علــى الشــغل. وإن كان الخبــراء يهونــون 
مــن التخوفــات حــول تعويــض العمــال اآلدمييــن بــاآلالت الذكيــة والبرامــج الرقميــة، معتبريــن أن األمــر يســير فــي 
نفــس منحــى مــا أحدثتــه الثــورات الصناعيــة الســابقة، وأن التطــور الجــاري الــذي ســيمتد علــى فتــرة انتقاليــة 
طويلــة بقــدر مــا ســيدمر عــددا مــن الوظائــف فإنــه ســيحدث فــرص شــغل فــي مهــن ومجــاالت جديــدة، ارتباطــا 

بمســتوى التطــور التكنولوجــي والرقمــي الــذي ســتحققه الــدول.

ــي القطــاع الصناعــي،  ــن 45 %90 و60 %91 ف ــف ســيتراوح بي ــدان الوظائ ــدل فق ــة أن مع وتشــير دراســات عالمي
ــدى االقتصــادي العالمــي92 هــذه الخســارة بنحــو  ــع القطاعــات. ويقــدر المنت ــة المهــام فــي جمي ــا بأتمت مرتبًط
85 مليــون وظيفــة بحلــول عــام 2025، بينمــا يتوقــع ظهــور 97 مليــون وظيفــة جديــدة. ووفًقــا لدراســة93 أجرتهــا 
مديريــة الدراســات والتوقعــات الماليــة لــوزارة االقتصــاد والماليــة، يتوقــع أن يبلــغ معــدل أتمتــة الوظائــف فــي 

ــول عــام 2035.  المغــرب 34,4 % بحل

وســينتج عــن ذلــك تحديــات تأهيــل وتثميــن الرأســمال البشــري، باعتمــاد، مــن جهــة، سياســات تكويــن ناجعــة 
ــى التكيــف،  ــي تكســبها لألفــراد )القــدرة عل ومبتكــرة، ســواء مــن حيــث محتوياتهــا أو مــن حيــث المهــارات الت
القــدرة علــى حــل المشــاكل المعقــدة، العمــل الجماعــي...(. كمــا تفتــرض وضــع آليــات للتعلــم مــدى الحيــاة، مــع 
ــى  ــة المبكــرة، كمــا يجمــع عل ــى ضــرورة اكتســاب األســس بهــذا الخصــوص خــالل مراحــل الطفول ــز عل التركي
ذلــك جــل الخبــراء94، ومــن جهــة أخــرى تطويــر منظومــة الحمايــة االجتماعيــة لتمكــن األفــراد، علــى اختــالف 
فئاتهــم وإطارهــم المهنــي، مــن تعزيــز قدرتهــم علــى الصمــود أمــام وضعيــة الاليقيــن الــذي ســيميز الشــغل فــي 

المســتقبل، والــذي ظهــرت بوادرهــا خــالل األزمــة الصحيــة األخيــرة.  

89 - OCDE, “Sizing the prize, PwC’s Global Artificial Intelligence Study: Exploiting the AI Revolution”, OECD Economic Outlook, Volume 2019 Issue 

1 : preliminary version; World Bank Group, THE CHANGING NATURE OF WORK, WORLD DEVELOPMENT REPORT, 2019; Travail industriel à l’ère du 

numérique, Thibaut Bidet-Mayer et Louisa Toubal, Se former aux compétences de demain, Les Notes de La Fabrique, 2016 ; Antonio Casilli, En 

attendant les robots : Enquête sur le travail du clic, Paris, Seuil, 2019 ; Juan Sebastian Carbonell, Le Futur du travail, Ed. Amsterdam, 2022 ; Nicolas 

Hazard, Qu’est-ce qu’on va faire de toi ? 21 métiers du futur à l’ère des robots et de l’intelligence artificielle, Ed. Flammarion, 2022.

90 - Etude de PwC en 2017 intitulée : Workforce of the future, the competing forces shaping 2030.

91 - Etude de Mckinsey en 2017 intitulée : A future that works: automation, employment, and productivity.

92 - The future of jobs report 2020.

93 - مستقبل التشغيل في عصر األتمتة: أية دروس للمغرب؟ 2020.

94 - المداخلــة المقدمــة مــن طــرف الســيدة ناديــة البرنوصــي، رئيســة اللجنــة الدائمــة للتربيــة والتكويــن للجميــع والولوجيــة بالمجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث 
العلمــي، والســيدة جنــان الغــراري، مديــرة مشــاركة بمكتــب الــدار البيضــاء لمجموعــة ماكينــزي، خــالل ورئــة العمــل المنظمــة مــن قبــل لجنــة التشــغيل والعالقــات المهنيــة 

بالمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي، 16 دجنبــر 2021.
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األنماط الجديدة للشغل. 1.4
العمل عن بعد

ــدة مــن الشــغل. وقــد عمقــت  ــر أنمــاط جدي ــى تطوي ــه إل ــد أدى التحــول الرقمــي والتكنولوجــي المشــار إلي لق
عت أزمــة الكوفيــد-19 مــن هــذا التوجــه، حيــث ارتفعــت نســب اللجــوء إلــى العمــل عــن بعــد فــي مختلــف  وَســرَّ
بلــدان العالــم وشــملت قطاعــات ومجــاالت متعــددة. فبالنســبة للمغــرب، بلغــت نســبة المقــاوالت المغربيــة التــي 
ــف  ــى الرغــم ممــا يتيحــه نمــط العمــل عــن بعــد مــن فــرص لمختل اتجهــت نحــو العمــل عــن بعــد 62 %95. وعل
ــا يخــص  ــإن هــذه الفــرص يمكــن أن تحمــل فــي ثناياهــا بعــض المخاطــر، ال ســيما فيم ــة، ف األطــراف المعني
الفصــل بيــن وقــت ومجــاالت العمــل ووقــت ومجــاالت الحيــاة الخاصــة والعائليــة عنــد العمــل مــن المنــزل. 
ويفتــرض تطويــر العمــل عــن بعــد توفــر البنيــات التحتيــة لتكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال وجودتهــا، وكــذا 
مراعــاة متطلبــات حمايــة واحتــرام الحيــاة الخاصــة، وإرســاء معاييــر لالســتعمال الســليم واآلمــن لهــذه اآلليــات 

ــم تبادلهــا عبرهــا96.  ــي يت والمعلومــات الت

)Freelancing( اقتصاد الوظائف الحرة

كمــا يالحــظ أيًضــا أن القــوى العاملــة تميــل نحــو التحــول إلــى اقتصــاد الوظائــف الحــرة97 ، وهــي ظاهــرة شــهدت 
تطــوًرا واســًعا بفضــل انتشــار التكنولوجيــا، والتــي ســتفرض نفســها فــي المســتقبل القريــب كبديــل للعالقــات 
المهنيــة التقليديــة بيــن صاحــب العمــل والموظــف ذات الطابــع االســتمراري وطويــل األمــد. ويقــدر عــدد العاملين 
المســتقلين ب 84 مليــون عبــر العالــم98، حيــث إن 0,3 % منهــم يعملــون فــي اقتصــاد الوظائــف الحــرة. ويشــكل 
هــذا التوجــه أيضــا تحدًيــا اجتماعًيــا مهًمــا للغايــة يجــب مواجهتــه، ال ســيما فيمــا يتعلــق بمالءمــة قوانيــن 
التشــغيل وأنمــاط التعاقــد وتنظيــم العمــل قصيــر األجــل والحمايــة االجتماعيــة بمــا فيهــا التغطيــة االجتماعيــة 
 immigration( ونظــام التقاعــد. باإلضافــة إلــى أن هــذا النمــط مــن العمــل يشــكل »هجــرة« عــن بعــد للكفــاءات
online( ويضــع الــدول أمــام تحــدي التنافســية االقتصاديــة وتنافســية ســوق الشــغل علــى المســتوى العالمــي. 

وتعتبــر »األوبــرة«99 إحــدى مظاهــر هــذا النمــط الجديــد مــن العمــل، تتجلــى فــي لجــوء منصــات رقميــة 
ــن  ــر عــدد م ــل...(. ويعتب ــات، نق ــل طلب ــات )توصي ــن أجــل إنجــاز خدم ــا، م ــا عنه ألشــخاص مســتقلين قانوني
المحلليــن والفاعليــن أن هــذا النمــط ال يعــدو أن يكــون عالقــة عمــل مقّنعــة، تمنــح المنصــات إمكانيــة التنصــل 
مــن مســؤولياتها االجتماعيــة. وتترتــب عــن اللجــوء المتزايــد لهــذا النمــط مــن العمــل إشــكاليات متعــددة مــن 
ســبيل المســؤولية عــن الحــوادث واألمــراض المهنيــة، والحمايــة االجتماعيــة لألشــخاص المعنيين...إلــخ. وقــد 
تناولــت ســلطات دول متعــددة هــذه المســألة، ولــم يســتقر إلــى حــد اآلن االجتهــاد القضائــي علــى رأي واضــح 
حــول التوصيــف القانونــي للعالقــة بيــن المنصــات واألشــخاص المشــتغلين معهــا. وفــي المغــرب، يرجــع ظهــور 
»األوبــرة« إلــى قــدوم شــركات عالميــة كبــرى خــالل العشــر ســنوات األخيــرة، تعمــل فــي مجــال الفندقــة والتنقــل 

 .Rekrute 95 - مكتب  لدراسات

96 - المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، التقرير السنوي 2021، الموضوع الخاص: »العمل عن بعد بالمغرب: واقع الحال واآلفاق«.

97 - Gig Economy.

98 - https://aujourdhui.ma/economie/malou-caluza-qnet-sest-toujours-orientee-vers-des-objectifs-allant-au-dela-de-laspect-financier-des-choses

99 - ظهر في السنوات األخيرة نوع جديد من العمل، المعروف بمسمى »اوبر« نسبة إلى شركة خدمات النقل والتوصيل.



رأي	املجلس	االقتصادي	واالجتماعي	والبيئي	

26

الحضــري100. وإذا كان هــذا النمــط مــن العمــل الــذي يتســم بوجــود فــراغ قانونــي فــي بعــض األنشــطة ال يعــرف 
إلــى حــد اآلن انتشــارا كبيــرا كمــا هــو الشــأن فــي بقيــة العالــم، إال أن قطاعــات أخــرى أصبحــت تعتمــده كالتجــارة 

اإللكترونيــة والخدمــات.   

التحوالت المناخية والتحديات البيئية. 1.4
حســب تقديــرات منظمــة العمــل الدوليــة، ســينتج عــن التحــول نحــو االقتصــاد األخضــر تحــت ضغــط التحــوالت 
المناخيــة فقــدان حوالــي 6 مالييــن منصــب شــغل حــول العالــم. لكــن، فــي الوقــت نفســه، ســيوفر هــذا االنتقــال 

فرصــة مــن أجــل خلــق قرابــة 24 مليــون منصــب شــغل مرتبطــة باألنشــطة المســتدامة101. 

بالنســبة للمغــرب، يتوقــع أن يترتــب عــن التغيــرات المناخيــة إحــداث مناصــب شــغل جديــدة. فبحســب تقريــر 
البنــك الدولــي حــول المنــاخ والتنميــة102، فــإن االســتثمارات فــي التحــول الطاقــي إلــى حــدود 2030 ســيحدث 
ــم إنشــاؤها بفضــل  ــي يت ــر »فــإن الوظائــف الت ــا ســنويا. وبحســب نفــس التقري ــا صافي ــي 28.000 منصب حوال
االنتقــال األخضــر مــن شــأنها أن تعــوض الوظائــف التــي يتــم تدميرهــا بســبب االنخفــاض فــي االســتثمارات فــي 
قطاعــات الوقــود األحفــوري وتراجــع دخــل شــركات الكهربــاء. كمــا يتوقــع التقريــر تعــرض عــدد مــن العامليــن 
إلــى حتميــة الهجــرة، وتغييــر قطاعــات العمــل وتخصصاتهــم المهنيــة«103. ويوصــي التقريــر بضــرورة »تســهيل 
هــذه التغييــرات مــن خــالل السياســات المشــجعة للحركــة المهنيــة بيــن القطاعــات والمناطــق، وتكويــن وإعــادة 

تأهيــل العامليــن وكذلــك حمايتهــم.«104 

كمــا تنبــه منظمــة العمــل الدوليــة علــى ضــرورة مواكبــة الــدول لهــذا التحــول بتدابيــر تســهل إعــادة انتشــار العمــال 
المتضرريــن وتعزيــز فــرص العمــل الالئــق. وتوصــي المنظمــة باعتمــاد برامــج تطويــر الكفــاءات لتســهيل انتقــال 
العمــال والمقــاوالت نحــو االقتصــاد األخضــر، وكــذا مســاهمة الحــوار االجتماعــي مــن أجــل جعــل هــذا التحــول 

أكثــر عدالــة، واعتمــاد إطــار قانونــي محفــز القتصــاد أكثــر احترامــا للبيئــة وللعمــل الالئــق.

100 - Booking  و Airbnb وUber وCareem.

101 - OIT, Emploi et questions sociales dans le monde. Une économie verte et créatrice d’emplois, 2018.

102 - Rapport climat et développement au Maroc du Groupe de la Banque Mondiale, octobre 2022.

103 - Ibid., p.48.

104 - Ibid., p.48.
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لــذا، يدعــو المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إلى مواكبــة وتأهيل    4
الرأســمال البشــري حتــى يرقــى بمســتوى مهاراتــه وكفاءاتــه وقدرتــه علــى 
االبــداع وقابليتــه للتــاؤم مــع متطلبــات ســوق الشــغل والتكيــف مــع ســرعة 

التغيــرات اآلنيــة والمســتقبلية   

رؤية المجلس
لقــد كشــف تحليــل وضعيــة الرأســمال البشــري، ســواء فــي القطــاع العــام أو الخــاص، عــن وجــود عــدة أوجــه 

قصــور، تعــود باألســاس إلــى:

ضعــف الوعــي بأهميــة العنصــر البشــري فــي بيئــة العمــل. إذ يالحــظ أن دور العامليــن غالبــا مــا ينحصــر . 1
فــي تنفيــذ المهــام والعمليــات وال يتطــور، إال نــادرا، نحــو دور شــريك يســاهم فــي تحســين المردوديــة. 
وتعــزى صعوبــة تجســيد هــذا االنتقــال أساســا إلــى عــدم اســتحضار المشــغل، ســواء فــي القطــاع الخــاص 
ــى غــرار الرأســمال المــادي أو التكنولوجــي.  أو العمومــي، لمفهــوم الرأســمال البشــري بشــكل ممنهــج، عل

عــدم مالءمــة مســتوى التعليــم والتكويــن األساســي بالقــدر الكافــي مــع حاجيــات ســوق الشــغل. ويَُعــدُّ غيــاب . 2
منظومــة مالئمــة للتعلــم مــدى الحيــاة عقبــة أمــام اندمــاج األفــراد فــي الوســط المهنــي. مــن جهــة أخــرى، 
وباســتثناء التكويــن المســتمر الــذي يوفــره المشــغل، والــذي يعانــي مــن عــدة اختــالالت، تلجــأ قلــة مــن 

األفــراد إلــى التكويــن الفــردي.

ضعــف االســتثمار فــي تجويــد بيئــة العمــل وفــي توفيــر ظــروف مواتيــة لتحقيــق رفــاه العامــالت والعامليــن، . 3
تنبنــي علــى التكويــن والتطويــر والتقديــر، تضمــن حقهــم فــي العمــل الالئــق واآلمــن والتدبيــر القائــم علــى 
اإلنصــات والمواكبــة والدعــم فــي القطاعيــن الخــاص والعــام مــن أجــل المســاهمة فــي تكويــن رأســمال 

بشــري منتــج ومبــدع وفعــال ومنخــرط فــي ديناميــة تحقيــق تنميــة دامجــة ومســتدامة للبــالد.

ويــرى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أن طمــوح المغــرب فــي أن يصبــح بلــًدا صاعــدا وتنافســًيا، 
ويعــزز مكانتــه فــي سالســل قيمــة ذات القيمــة المضافــة العاليــة علــى الصعيــد العالمــي، ويضمــن تموقعــه علــى 
المســتوى اإلقليمــي، ويحافــظ علــى ريادتــه علــى الصعيــد اإلفريقــي، وينجــح فــى انتقالــه األخضــر والرقمــي، 
االبــداع،  علــى  وقدرتــه  وكفاءاتــه  بمســتوى مهاراتــه  يرقــى  البشــري حتــى  الرأســمال  وتأهيــل  يتطلــب مواكبــة 

وقابليتــه للتــالؤم مــع متطلبــات ســوق الشــغل، والتكيــف مــع ســرعة التغيــرات المطــردة، مــن خــالل:

وضــع منظومــة متكاملــة لتطويــر الكفــاءات والتعلــم مــدى الحيــاة تمنــح لألفــراد إمكانيــة اســتدراك مســارهم  	
التعليمــي األساســي واكتســاب مهــارات وكفــاءات جديــدة فــي تخصصــات واعــدة، وتجديــد رصيدهــم المعرفــي 

والمهنــي، واالنخــراط فــي مسلســل التطويــر واالبتــكار؛

تطويــر تدبيــر للمــوارد البشــرية فــي جميــع األوســاط المهنيــة، قائــم علــى التقديــر والتحفيــز والجــدارة  	
والمواكبــة؛  لــألداء  الشــفاف  والتقييــم 

إرســاء العمــل الالئــق حســب االتفاقيــات المنبثقــة مــن منظمــة العمــل الدوليــة فــي هــذا المجــال، ووضــع إطــار  	
تحفيــزي يســاعد المقــاوالت علــى تحســين جاذبيــة بيئــة العمــل وخلــق فضــاء مواتــي لإلنتاجيــة والتنافســية 

واإلبــداع، فــي أفــق تحقيــق رفــاه  األجــراء والموظفيــن.
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أ- وضــع منظومــة متكاملــة لتطويــر الكفــاءات والتعلــم مــدى الحيــاة تمنــح لألفــراد إمكانيــة 
اســتدراك مســارهم التعليمــي األساســي واكتســاب مهــارات وكفــاءات جديــدة فــي تخصصــات 

واعــدة وتجديــد رصيدهــم المعرفــي والمهنــي واالنخــراط فــي مسلســل التطويــر واالبتــكار
ــال  ــي تســاهم بشــكل فع ــدر الكاف ــة بالق ــة ومتعلم ــي إعــداد ســاكنة مؤهل ــن دور اســتراتيجي ف ــة والتكوي للتربي
ومنتــج فــي تحقيــق تنميــة مســتدامة، قــادرة علــى الصمــود وقائمــة علــى االبتــكار تمكــن بدورهــا مــن تحســين 

ــاه االجتماعــي. ــي والرف ــق االزدهــار الذات ــاة والصحــة وتحقي جــودة الحي

إصاح عميق وشامل لمنظومة التربية والتكوين والبحث العملي واالبتكار. 	

يوصي المجلس بما يلي:

تســريع وتعميــق اإلصالحــات التــي أطلقتهــا الحكومــة فــي مجــاالت التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، مــن  	
أجــل ضمــان التمكــن مــن التعلمــات األســاس، ومحاربــة الفشــل والهــدر المدرســي.

مواكبــة التالميــذ فــي مســار اكتشــاف وتبلــور ملكتاهــم وميوالتهــم، وتوفيــر المعطيــات والمعلومــات الكاملــة  	
التــي تســاعدهم فــي التعــرف والتعبيــر عــن اختياراتهــم وتوجيههــم فــي مراحــل مبكــرة.

تعزيــز البحــث العلمــي والتطــور التكنولوجــي فــي المغــرب فــي القطاعــات االســتراتيجية والمهــن المســتقبلية  	
ــة  ــة القــدرات اإلبداعي ــر تعبئ ــم، ال ســيما عب ــة العال ــذاب مغارب ــة واجت مــن أجــل اســتبقاء المواهــب الوطني
الماديــة وغيــر الماديــة فــي مختلــف الجهــات، ونهــج سياســات ترابيــة دامجــة للشــباب ومشــجعة علــى ريــادة 

األعمــال. 

إعادة هيكلة منظومة التكوين المستمر. 1

اعتبــارا للــدور الــذي يلعبــه التكويــن المســتمر كرافعــة رئيســية للتعلــم واكتســاب المؤهــالت وتثميــن الرأســمال 
البشــري فــي وضعيــة العمــل، واســتلهاما بالتجــارب الدوليــة الرائدة105، يدعــو المجلــس االقتصــادي واالجتماعي 
والبيئــي إلــى إجــراء إصــالح شــامل لمنظومــة التكويــن المســتمر تعــزز ثقافــة التعلــم لــدى المشــغِّل وتحمــي حــق 

األجيــر والموظــف فــي الولــوج للتكويــن المســتمر. 

تفعيــل مقتضيــات القانــون 60.17 المتعلــق بالتكويــن المســتمر، ال ســيما فيمــا يخــص تمكيــن األجــراء مــن  	
االســتفادة مــن التكويــن بمبــادرة شــخصية )المــادة 8(، واإلســراع بإنشــاء البنيــة اإلداريــة الدائمــة المنصــوص 

عليهــا فــي المــادة 17 وبإخــراج النصــوص التنظيميــة لــه.

مراجعــة المســاطر الحاليــة لتمويــل عقــود التكويــن الخاصــة مــن أجــل تجــاوز العراقيــل والتعقيــدات التــي ال  	
تشــجع المقــاوالت  علــى اللجــوء لهــذا النظــام.

مراجعــة مســاطر اعتمــاد مكاتــب االستشــارة فــي التكويــن المســتمر بمــا يضمــن فعاليــة وجــودة التكوينــات  	
المقترحــة.

105 - ملحق 6.
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ــي القطــاع الخــاص،  	 ــه ف ــول ب ــا هــو معم ــى غــرار م ــام، عل ــن المســتمر بالقطــاع الع ــة للتكوي وضــع منظوم
وتخصيــص ميزانيــة إلزاميــة )تمثــل 1,6 % مــن الكتلــة األجريــة(، وإعطــاء الحــق للموظــف مــن االســتفادة مــن 

التكويــن المســتمر فــي عــدد محــدد مــن األيــام فــي الســنة. 

وضــع تحفيــزات لفائــدة المقــاوالت الصغيــرة والمتوســطة والصغيــرة جــدا التــي تقــوم بتكويــن أجرائهــا بوتيرة  	
.)tiers payant( معينــة، يتــم تحديدهــا بيــن األطــراف المعنيــة، ال ســيما عبــر اعتمــاد نظــام الثالــث المــؤدي

إنشــاء منظومــة لحســابات التكويــن الشــخصية أو قســائم التكويــن التــي مــن شــأنها، تحريــر الُمشــغل مــن  	
القيــود المرتبطــة باإلجــراءات اإلداريــة لتخطيــط التكويــن وتســديد النفقــات مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، 

تقديــم تكوينــات متنوعــة لألجــراء تالئــم مؤهالتهــم الشــخصية وتطلعاتهــم.  

دعــم المقــاوالت فــي نفقــات األجــراء الذيــن يســتفيدون مــن التكويــن كتعويــض للُمشــغل خــالل فتــرة تغيــب  	
األجيــر، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار خصائــص كل قطــاع علــى حــدة. 

تعزيــز رقمنــة منظومــة التكويــن المســتمر، مــن أجــل تخفيــف وتبســيط المســاطر اإلداريــة وضمــان إدمــاج  	
ــى  ــدورات المفتوحــة عــن بعــد عل ــة وال ــى إدمــاج المنصــات الرقمي المقــاوالت بشــكل أفضــل، باإلضافــة إل
االنترنيــت )MOOC( فــي عــرض التكويــن المســتمر للســماح لألجــراء والموظفيــن، أيــا كانــت إكراهاتهــم، 

باالســتفادة مــن التكويــن عــن بعــد.

ــى  	 ــة عل ــج التكويني ــذ البرام ــي إعــداد وتنفي ــة ف ــزة والجماعــات الترابي ــح الالممرك ــز انخــراط المصال تعزي
ــام.  ــي القطــاع الع ــن المســتمر ف ــة بالتكوي ــرارات المتعلق ــي الق ــز ف ــى الالتمرك ــة والحــث عل ــا الترابي مجاالته

مواكبــة المقــاوالت فــي تخطيــط وبرمجــة التكويــن المســتمر مــن خــالل توفيــر آليــة لليقظــة، يعهــد بهــا إلــى  	
البنيــة اإلداريــة الدائمــة، حــول المهــن والكفــاءات الجديــدة المطلوبــة، وكــذا المهــن المعرضــة للــزوال.

إرساء سياسة وطنية للتعلم مدى الحياة. 1

ــا،  ــة المخصصــة له ــة والمالي ــا والمــوارد التقني ــة للراشــدين وأهدافه ــن الموجه ــات التكوي ــة آلي ــارا لطبيع اعتب
يؤكــد المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي علــى ضــرورة وضــع سياســة وطنيــة106 للتعلــم مــدى الحيــاة، 

والتــي مــن شــأنها:

ــا  	 ــر النشــيطين بم ــراد النشــيطين وأيضــا غي ــع األف ــاة تســتهدف جمي ــدى الحي ــم م ــة التعل التأســيس لثقاف
ِضيــن لخطــر فقــدان الشــغل، والمتقاعديــن، وتضمــن اندمــاج  فيهــم األشــخاص العاطليــن عــن العمــل والُمَعرَّ
النســاء واألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، واألشــخاص الذيــن لــم يتلقــوا التعليــم األساســي، واألشــخاص الذين 

يعيشــون فــي وضعيــة هشاشــة. 

تنــاول التحديــات الحاليــة والمســتقبلية للكفــاءات والمؤهــالت المطلوبــة وتطورهــا الســريع وتوفــر إجابــات  	
ذات طبيعــة مســتدامة ومرنــة. 

106 - فــي إطــار إحالــة ذاتيــة بعنــوان التعلــم مــدى الحيــاة: طمــوح مغربــي الصــادرة ســنة 2013، أصــدر المجلــس توصيــة خاصــة لتحديــد األولويــات الوطنيــة للتعلــم مــدى 
الحيــاة وتحويلهــا إلــى اســتراتيجية. وكان المجلــس قــد أكــد علــى أن مفهــوم التعلــم مــدى الحيــاة يشــمل كل األنشــطة الدالــة للتعلــم، أيــا كان ســن المتعلــم أو النشــاط الــذي 
يمارســه، حيــث يمكــن أن يقــوم عمليــا علــى أنــواع مــن التعلــم منظمــة، معتــرف بهــا اجتماعيــا، وتتــوج بشــهادات، مــع ضــرورة إدمــاج المســاعي الشــخصية مثــل المطالعــة 

وتصفــح االنترنــت والتجربــة المكتســبة عبــر الممارســة.
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إعــداد خارطــة ألصنــاف المســتفيدين المحتمليــن مــن التعلــم مــدى الحيــاة، تحــدد مســتويات تعليمهــم  	
ومعارفهــم، وأعمارهــم، وأوضاعهــم المهنيــة، وخبراتهــم الســابقة فــي التكويــن والتعلــم، وظروفهــم العائليــة، 

واالجتماعيــة واالقتصاديــة، وحاجياتهــم وانتظاراتهــم فيمــا يتعلــق بالتكويــن.

إرســاء حكامــة مندمجــة لمنظومــة التعلــم مــدى الحيــاة تَُوحــد جهــود مجمــوع اآلليــات التقنيــة والماليــة، والتــي  	
تســتند إلــى التقييــم فــي جميــع مراحــل تفعيــل هــذه المنظومــة.

تطوير منظومة التصديق على مكتسبات التجربة المهنية . 1

ــا للتحفيــز  يعــد التصديــق علــى المهــارات والمواهــب المكتســبة خــارج برامــج التكويــن الرســمية أمــًرا ضرورًي
ــوج إلــى ســوق الشــغل  ــة الول ــه يوفــر لألفــراد إمكاني ــاة، ال ســيما أن ــم مــدى الحي ــن والتعل ــة التكوي ــى مواصل عل
وتحســين مســارهم المهنــي. ويتعيــن االعتــراف بالمهــارات والمعــارف المكتســبة فــي إطــار غيــر نظامــي وغيــر 

رســمي مــن أجــل إقامــة جســور بيــن هــذا النــوع مــن التعلــم والتعلــم النظامــي.

فــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بتوســيع  عمليــات االعتــراف والتصديــق 
ــة، كمــا نصــت عليهــا المــادة 18 مــن القانون-اإلطــار 51.17، لتشــمل  ــة والحرفي بالمؤهــالت والكفــاءات المهني
االعتــراف أيضــا بالمهــارات والمعــارف المكتســبة مــن طــرف األشــخاص فــي إطــار غيــر نظامــي وغيــر رســمي 

ســواء أكان ذلــك خــالل حياتهــم الشــخصية أو المهنيــة. 

إزالة العوائق التي تحول دون المشاركة في التكوين وتعزيز ثقافة التعلم لدى الراشدين. 4

نظــرا لوجــود عوامــل عديــدة تؤثــر علــى مشــاركة األفــراد فــي برامــج التكويــن، ال ســيما الوضــع المــادي المتدنــي 
العمــل غيــر  العائليــة واالجتماعيــة والوضعيــة الصحيــة وظــروف  والقيــود  التعليمــي الضعيــف  والمســتوى 
المناســبة، يقتــرح المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إزالــة العقبــات التــي تحــول دون المشــاركة فــي 

التكويــن وتعزيــز ثقافــة التعلــم لــدى الراشــدين مــن خــالل:

تقديم مساعدات مالية للمتعلمين أخذا بعين االعتبار وضعياتهم االجتماعية. 	

تأطيــر وتحفيــز انخــراط المقــاوالت فــي توفيــر تدريبــات لفائــدة المتدربيــن تمكنهــم مــن صقــل مهاراتهــم  	
ومراجعــة اإلطــار القانونــي للتكويــن بالتنــاوب. 

مواكبــة مقدمــي خدمــات التكويــن فــي رقمنــة برامــج التكويــن مــن أجــل توســيع حصــة المتعلميــن ومســاعدتهم  	
علــى التغلــب علــى قيــود التنقــل.

مســتمرة  	 تضمــن مالءمــة  وَمِرنــة  مبتكــرة  بيداغوجيــة  مناهــج  نحــو  التكويــن  مقدمــي خدمــات  توجيــه 
للمحتويــات وبيداغوجيــا مختلفــة وفًقــا ألعمــار المتعلميــن ومكتســباتهم األساســية، مــع حثهــم علــى اعتمــاد 
نظــام الوحــدات فــي برامــج التكويــن المهنــي الــذي يســمح للمتعلميــن بتدبيــر وقــت التكويــن بشــكل أفضــل 

ــم اكتســابها فــي الســابق. ــارات ت ــع وحــدات فــي مه وتفــادي تتب

إحــداث نظــام معلوماتــي شــامل ومتــاح حــول عــرض التكويــن المتوفــر، مــع توفيــر خدمــات لالستشــارة  	
واإلرشــاد تســاعد المتعلميــن المحتمليــن علــى اتخــاذ خيــارات أكثــر مالءمــة لحاجياتهــم ولمســتويات التكويــن 

وأكثــر اســتهداًفا للكفــاءات المطلوبــة فــي ســوق الشــغل، والتــي ســتعرف خصاصــا مســتقبال.
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التقديــر  علــى  قائــم  المهنيــة،  األوســاط  فــي جميــع  البشــرية  المــوارد  تدبيــر  تطويــر  ب- 
والمواكبــة  لــألداء  ودقيــق  محــدد  وتقييــم  والجــدارة  والتحفيــز 

يعتبــر تدبيــر وتحفيــز المــوارد البشــرية شــرطا أساســيا والزمــا مــن أجــل قطاعيــن عــام وخــاص كفيليــن بضمــان 
شــروط نجــاح التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وتنزيــل السياســات العموميــة وتوفيــر مرفــق عــام ذي جــودة. 
ويتطلــب هــذا األمــر القطيعــة مــع المقاربــة الضبطيــة المنحصــرة فــي تصريــف الشــؤون اإلداريــة والماليــة 
للموظفيــن، وتبنــي سياســة حقيقيــة لتدبيــر المــوارد البشــرية، توفــر شــروط إطــالق حلقــة حميــدة تمكــن مــن 

التوظيــف األمثــل للكفــاءات وتمنــح الظــروف المثلــى لتثمينهــا وتطويرهــا.

تعزيز ونشر أخاقيات وقيم قوية في بيئة العمل. 4

تعــد منظومــة القيــم رافعــة مهمــة لــكل مقاولــة تتطلــع لتعزيــز انخــراط ومســاهمة مواردهــا البشــرية فــي بلــوغ 
أهدافهــا االســتراتيجية. وفــي هــذا الصــدد يوصــي المجلــس بتقويــة نظــام القيــم ونشــر األخالقيــات المهنيــة 

داخــل الوســط المهنــي وذلــك عبــر:

إحــداث ميثــاق قيــم واخالقيــات واضــح المعالــم داخــل أماكــن العمــل، يوحــد الــرؤى بيــن مختلــف المســتويات  	
الهرميــة ويرفــع مــن روح االنتمــاء واإلخــالص ويوطــد عالقــة الثقــة بيــن األجيــر والمشــغل.

تطويــر وســائل التواصــل الداخلــي وأدوات العمــل التشــاركية لتشــجيع ثقافــة االندمــاج ولحمــة فريــق العمــل  	
ولنهــوض بالــذكاء الجماعــي.

اعتماد نظام تدبير قائم على نجاعة األداء . 	

يوصــي المجلــس باعتمــاد مقاربــة متكاملــة لتدبيــر الوظائــف والكفــاءات فــي القطاعيــن العــام والخــاص، تمكــن 
مــن االنتقــال مــن المقاربــة التقليديــة إلدارة شــؤون الموظفيــن نحــو تدبيــر حقيقــي للمــوارد البشــرية، يعتمــد على 
اآلليــات الضروريــة للمالءمــة بيــن المنصــب ومؤهــالت الموظــف ويســتند علــى معطيــات موضوعيــة وأهــداف 

واضحــة ومســطرة:

توفيــر بيئــة إيجابيــة ومنتجــة تشــعر الموظــف أو األجيــر بالتقديــر والدعــم وتمكنــه مــن تحســين أدائــه  	
وتحقيــق األهــداف المنتظــرة منــه.

تكريــس مبــدأ التدبيــر المرتبــط بتحقيــق األهــداف ومرافقتــه بنظــام تقييــم محــدد وواضــح المعاييــر وعــادل  	
وبمخططــات للتكويــن المســتمر لتقويــة قــدرات األجــراء والموظفيــن. 

خلــق مســارات وظيفيــة تقنيــة موازيــة مــع المســارات اإلداريــة داخــل الوظيفــة العموميــة، بحيــث تكــون محفــزة  	
وتنافســية بالمقارنــة مــع ســوق الشــغل فــي القطــاع الخــاص، تهــم األطــر العليــا والخبــراء المتخصصيــن مــن 

أجــل المحافظــة عليهــم وتحســين جاذبيــة القطــاع العــام.

إضفــاء الطابــع المهنــي علــى مهمــة تدبيــر المــوارد البشــرية فــي جميــع أبعادهــا وتخصيــص برامــج تكوينيــة  	
فــي األنمــاط الجديــدة لتدبيــر المــوارد البشــرية لصالــح األطــر العاملــة فــي هــذا المجــال. 

اعتمــاد سياســة أجريــة قائمــة علــى الكفــاءة والجــدارة والنتائــج المحققــة ومرافقتــه بنظــام تقييــم شــفاف  	
محــدد وواضــح المعاييــر. 
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تعزيــز تدبيــر الوظائــف والكفــاءات بغيــة استشــراف أفضــل لحاجيــات التوظيــف علــى المــدى القصيــر  	
والمتوســط واســتهداف أقــرب مــا يكــون للكفــاءات والمهــارات المتوفــرة فــي ســوق الشــغل. 

تحســيس وتشــجيع األجيــر والموظــف علــى االســتفادة مــن التكويــن المســتمر والرفــع مــن مهاراتــه وكفاءاتــه  	
وربطهــا بتقييــم األداء مــن خــالل مؤشــرات شــفافة.

تطويــر آليــات للمواكبــة الشــخصية لألجــراء فــي إعــداد وتنفيــذ مشــاريع تطويــر المســار المهنــي عبــر تطويــر  	
آليــات التوجيــه المهنــي )Mentorat( للموظفيــن واألجــراء الجــدد لتســهيل عمليــة انخراطهــم فــي بيئــة العمــل 
وتصميــم دليــل لتطويــر المســار المهنــي يســاعد ويرشــد األجيــر والموظــف خــالل بنــاء مشــروعه الشــخصي 

بــكل اســتقاللية.

توحيد المنهجية في تدبير الموارد البشرية في القطاع العام  . 	

توحيــد المنهجيــة فــي تدبيــر المــوارد البشــرية فــي القطــاع العــام بشــأن ظــروف التوظيــف والترقيــة وسياســة 
األجور،وذلــك مــن أجــل ضمــان تكافــؤ فــرص الولــوج للقطــاع العــام تدبيــر المســارات المهنيــة للموظفيــن.

مواكبة المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في تدبير الموارد البشرية. 	

ــي  ــا ف ــرى والمتوســطة ال تمكنه ــرة جــدا والصغ ــاوالت الصغي ــة والبشــرية للمق ــات المادي ــارا ألن اإلمكاني اعتب
ــر المــوارد البشــرية، يوصــي المجلــس ب: ــة لتدبي ــات كافي ــر إطــار وآلي الغالــب مــن توفي

تشــجيع ودعــم عــرض للخدمــات فــي مجــال االستشــارة والمســاعدة فــي تدبيــر المــوارد البشــرية، يتــالءم مــع  	
خصائــص وحاجيــات المقــاوالت الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة.

توفيــر التكويــن فــي مهــن تدبيــر المــوارد البشــرية لفائــدة المقاوليــن الذاتييــن ومســيري المقــاوالت الصغيــرة  	
جــدا والصغــرى والمتوســطة.

إنجاز ونشر دالئل في تسيير الموارد البشرية موجهة للمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. 	

إعداد الخلف وضمان استمرارية الكفاءات والمهارات من خال تطوير آليات لنقل الكفاءات. 		

يوصــي المجلــس علــى ضــرورة إعــداد الخلــف وضمــان اســتمرارية الكفــاءات والمهــارات المكتســبة خــالل 
المســار المهنــي داخــل مؤسســة العمــل مــن خــالل107:

أخــذ الجهــود المبذولــة فــي مجــال نقــل الكفــاءات بعيــن االعتبــار أثنــاء عمليــات تقييــم أداء العاملين وتحســين  	
أجورهــم، ســواء بالنســبة لحاملــي الخبــرة أو المســتفيدين مــن نقــل الكفاءات.

ــن  	 ــى التقاعــد تكوي ــر المحــال عل ــا الموظــف/ األجي ــى خالله ــاءات، يتول ــرة لنقــل الكف ــى فت التنصيــص عل
الموظف/األجيــر الجديــد الــذي يخلفــه فــي نفــس المهمــة )ثنائيــة الموظفيــن الجــدد والقدامــى( مــع تحديــد 

الكيفيــات التنظيميــة المالئمــة لهــذه العمليــة.

جعل نقل الكفاءات من أولويات المؤسسة وضمن مكونات استراتيجية تطويرها.  	

107 - في إطار إحالة ذاتية بعنوان تعزيز نقل الكفاءات في الوسط المهني. 
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تحســيس العامليــن فــي كل مســتوى مــن مســتويات المؤسســة بأهميــة نقــل الكفــاءات والرهانــات التــي ينطــوي  	
. عليها

وضع الوسائل واآلليات والمساطر المناسبة لعملية نقل الكفاءات. 	

ج- إرســاء العمــل الالئــق حســب االتفاقيــات المنبثقــة مــن منظمــة العمــل الدوليــة فــي هــذا 
المجــال، ووضــع إطــار تحفيــزي يســاعد المقــاوالت علــى تحســين جاذبيــة بيئــة العمــل، وخلــق 

فضــاء مــوات لإلنتاجيــة والتنافســية واإلبــداع، فــي أفــق تحقيــق رفــاه األجــراء والموظفيــن. 
يتجســد تثميــن الرأســمال البشــري داخــل بيئــة العمــل فــي ضــرورة ضمــان حصــول كل فــرد علــى عمــل الئــق 
ومنتــج بمــا يضمــن لــه شــروط الحريــة واإلنصــاف واألمــن والكرامــة، وأن يوضــع العمــل الالئــق فــي صلــب جميــع 

السياســات العموميــة وعمليــات تقييمهــا.

نشر ثقافة العمل الائق في جميع مؤسسات ومقاوالت القطاعين العام والخاص. 		

يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بتعزيــز ثقافــة العمــل الالئــق فــي جميــع أماكــن العمــل، 
ســواء كانــت عموميــة أو خاصــة وإرســاء الوعــي بشــأن الولــوج إلــى جميــع المعلومــات والمعــارف المتعلقــة بحقــوق 

العمــال، مــن خــالل اتخــاذ التدابيــر التاليــة:

توســيع الئحــة المواضيــع المســجلة علــى أجنــدة الحــوار االجتماعــي، وتضمينهــا بشــكل منهجي مســألة تثمين  	
ــن  ــح لألجــراء والموظفي ــا يتي ــة بم ــز الحــوار االجتماعــي والمفاوضــات الجماعي الرأســمال البشــري وتعزي
الدفــاع عــن حقوقهــم األساســية وعــن مصالحهــم، وطــرح وجهــة نظرهــم أمــام الفرقــاء اآلخريــن بخصــوص 

قضايــا العمــل، وخلــق بيئــة مواتيــة لتعزيــز المنظمــات التمثيليــة للعمــال.

تعزيــز التواصــل العمومــي والمؤسســاتي حــول العمــل الالئــق، عبــر اعتمــاد التعاريــف الواضحــة والدقيقــة  	
لمنظمــة العمــل الدوليــة وتبنــي مؤشــرات مضبوطــة ومتفــق حولهــا، وتقاســمها بيــن جميــع األطــراف عبــر 
القنــوات والوســائط المناســبة، وإشــراك المؤسســات المنــاط بهــا تنزيــل سياســات التشــغيل وكــذا مكاتــب 

الوســاطة فــي العمــل مــن أجــل نشــر القيــم المتعلقــة بالعمــل الالئــق.

ــم  	 ــق يت ــل الالئ ــة للعم ــص عالم ــر تخصي ــق عب ــل الالئ ــزام بشــروط العم ــن أجــل االلت ــاوالت م ــة المق مواكب
منحهــا للمقــاوالت مــن أجــل تثميــن مبادراتهــم وجهودهــم فــي نشــر القيــم المرتبطــة بالعمــل الالئــق كالكرامة، 
والصحــة والســالمة فــي العمــل، والموافقــة بيــن الحيــاة المهنيــة والحيــاة العائليــة، والحريــة النقابيــة، وتأميــن 

الدخــل، والعدالــة االجتماعيــة.

تشجيع وتثمين المبادرات التي من شأنها تحسين بيئة العمل. 1	

مــن أجــل تشــجيع المقــاوالت علــى تحســين بيئــة وظــروف العمــل، يوصــي المجلــس بخلــق إطــار تحفيــزي يثمــن 
المبــادرات االجتماعيــة للمقاولــة عبــر:

اعتمــاد عالمــات اجتماعيــة تميــز المقــاوالت التــي تعتمــد ممارســات جيــدة علــى مســتوى المســؤولية  	
.)ESG( والحكامتيــة  واالجتماعيــة  البيئيــة  المياديــن  فــي  أو   )RSE( المجتمعيــة 
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التشــجيع علــى اعتمــاد محاســبة اجتماعيــة )bilan social( تتضمــن معطيــات حــول التشــغيل، والكتلــة األجريــة  	
والتحمــالت المرتبطــة بهــا، وشــروط الصحــة والســالمة، وظــروف العمــل، وتنظيــم العالقــات المهنيــة، 

والتكويــن وااللتزامــات واألعمــال االجتماعيــة للمقاولــة.

وضــع إطــار تحفيــزي لالســتثمارات التــي تقــوم بهــا المقــاوالت مــن أجــل خلــق فضــاءات اجتماعيــة وثقافيــة  	
ورياضيــة ألجرائهــا، وتشــمل هــذه التحفيــزات أيضــا االســتثمارات المشــتركة بيــن المقــاوالت المتواجــدة فــي 

نفــس التجمعــات فــي إطــار تعزيــز ثقافــة التعــاون بيــن المقــاوالت. 

تعزيز اآلليات القانونية المتعلقة بالشغل. 1	

فــي  للعمــل  المنظمــة  القانونيــة  المنظومــة  تعزيــز  إلــى  والبيئــي  واالجتماعــي  االقتصــادي  المجلــس  يدعــو 
القطاعيــن العــام والخــاص والتــي مــن شــأنها تشــجيع العمــل المنتــج والالئــق، ال ســيما عبــر:

ــا  	 ــا بينه ــب األنظمــة األساســية فيم ــة مــن أجــل تقري ــة العمومي ــة لمنظومــة الوظيف ــة شــاملة وعميق مراجع
ــي يكتســيها كل قطــاع. ــات الت ــة مــع مراعــاة االكراهــات والخصوصي ــن القطاعــات العمومي ــوة بي وتقليــص اله

تحييــن التشــريع االجتماعــي ومالءمتــه مــع المبــادئ التــي أقرهــا الدســتور الجديــد ومــع االلتزامــات الدوليــة  	
للمغــرب، وضمــان احتــرام القواعــد وااللتزامــات التــي تقرهــا، عبــر توســيع صالحيــات مفتشــي الشــغل 
ومراقبــي الضمــان االجتماعــي وتعزيــز إمكانياتهــم، ال ســيما فيمــا يخــص التصريــح فــي األنظمــة اإلجباريــة 
للحمايــة االجتماعيــة، واحتــرام شــروط العمــل الليلــي، وســاعات العمــل، والعطلــة األســبوعية، والعطــل 
ــن  ــة م ــي تســجل نســب مرتفع ــى المجــاالت الت ــز عل ــع التركي ــل، م ــي العم الســنوية، والصحــة والســالمة ف

العمــل غيــر المنظــم.

ــة  	 ــة الصحي ــب األزم ــك عق ــة المل ــه جالل ــذي أطلق ــة ال ــة االجتماعي ــورش الحماي ــل ل ــل األمث ــان التفعي ضم
لكوفيــد-19 والــذي يتضمــن التأميــن الصحــي اإلجبــاري والتعويضــات العائليــة وأنظمة التقاعــد والتعويضات 

عــن فقــدان الشــغل. 

إصــالح التشــريعات والمســاطر المتعلقــة بالصحــة والســالمة فــي العمــل والوقايــة مــن حــوادث الشــغل  	
واألمــراض المهنيــة فــي القطــاع العــام وفــي القطــاع الخــاص، مــع إدماجهــا داخــل منظومــة الحمايــة 

االجتماعيــة، وتحييــن اإلطــار القانونــي المنظــم لطــب الشــغل.

االرتقــاء بالقطــاع المكلــف بالعمــل إلــى وزارة قائمــة بذاتهــا مكلفــة بالعمــل وقضايــا التشــغيل والقضايــا  	
االجتماعيــة والتكويــن وتثميــن الرأســمال البشــري، تمثــل قطبــا اجتماعيــا داخــل الحكومــة، يعمــل علــى 

تحســين فعاليــة ونجاعــة السياســات االجتماعيــة علــى األجــراء والموظفيــن.

ضمــان اإلنصــاف فــي األجــور فــي القطــاع الخــاص بيــن الرجــال والنســاء )بمــا فــي ذلــك أثنــاء فتــرة الــوالدة(  	
واألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، مــع االلتــزام بمبــدأ المســاواة فــي األجــر مقابــل العمــل المتســاوي، وفتــح 

قنــوات تظلــم واضحــة وشــفافة أمــام األشــخاص الذيــن يتعرضــون للتمييــز.
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ــاء قيامهــم  	 ــي يتعرضــون لهــا أثن ــواع العنــف والتحــرش الت ــف أن ــة العمــال والعامــالت مــن مختل ــز وقاي تعزي
بمهامهــم، الســيما العنــف والتحــرش واالســتغالل الجنســي والتحــرش المعنــوي والمصادقــة علــى االتفاقيــة 

190 لمنظمــة العمــل الدوليــة الخاصــة بشــأن القضــاء علــى العنــف والتحــرش فــي أماكــن العمــل. 

العمل على مراجعة جبائية بهدف التحفيز على التشغيل وتثمين الموارد البشرية. 	

ضمان العمل الائق في جميع أشكال العمل الجديدة. 1	

بالنظــر إلــى المخاطــر المتعلقــة بالاليقيــن الــذي يميــز مسلســل التنميــة عبــر العالــم والتــي قــد تــؤدي إلــى تفاقــم 
هشاشــة وعــدم اســتقرار العمــل، والدفــع بالتالــي نحــو حلقــة مفرغــة تهــدد المكتســبات المتراكمــة فــي مجــال 
تقنيــن وحمايــة الشــغل، يوصــي المجلــس بخلــق فضــاءات نقــاش تجمــع جميــع األطــراف مــن أجــل التفكيــر فــي 
تنظيــم وتقنيــن األنمــاط الجديــدة للعمــل وضمــان مشــاركة الفرقــاء االجتماعييــن، وذلــك بهــدف التفكيــر فــي 
حلــول ملموســة مــن أجــل الحفــاظ علــى العمــل الالئــق الــذي يضمــن تكافــؤ الفــرص والشــروط والحقــوق. كمــا 

يذكــر المجلــس بالتوصيــات التــي أصدرهــا بشــأن العمــل عــن بعــد ضمــن تقريــره الســنوي 2021: 

فتــح النقــاش بيــن الفرقــاء حــول مســتقبل العمــل وحــول تقنيــن األنمــاط الجديــدة مــن الشــغل )العمــل عــن  	
بعــد؛ العمــل المتقاســم؛ العمــل عبــر المنصــات(.

تضميــن المخاطــر الجديــدة )األوبئــة؛ المخاطــر المناخيــة؛ الكــوارث الطبيعيــة... إلــخ.( للنمــوذج االقتصــادي  	
لمنظومــات التأميــن والوقايــة االجتماعية.



رأي	املجلس	االقتصادي	واالجتماعي	والبيئي	

36



 تثمني الرأسمال البشري يف الوسط املهني

37

ماحق

ملحق 1: الئحة الفاعلين الذين تم اإلنصات إليهم
ــف  ــارات الشــكر لمختل ــي هــذه المناســبة ليتقــدم بأصــدق عب ينتهــز المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئ
الفاعليــن والهيئــات والمؤسســات، وكل الذيــن شــاركوا فــي الورشــات وجلســات اإلنصــات التــي نظمهــا المجلــس 

فــي إطــار إعــداد هــذا الــرأي.

وزارة الداخلية 	
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 	
وزارة االقتصاد والمالية 	
وزارة الصناعة والتجارة 	
واالقتصــاد  	 التقليديــة  والصناعــة  الســياحة  وزارة 

والتضامنــي االجتماعــي 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار 	
وزارة الشباب والثقافة واالتصال 	
وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة 	
ــي وإصــالح  	 ــال الرقم ــة باالنتق ــوزارة المنتدبــة المكلف ال

اإلدارة
المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان 	
المكتب الشريف للفسفاط 	

القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية

الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات 	
الرابطة المحمدية للعلماء 	
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 	
الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية 	

المؤسسات الوطنية

البنك الدولي 	
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 	
منظمة العمل الدولية 	
البنك اإلفريقي للتنمية 	
وكالة حساب تحدي األلفية-المغرب 	

المنظمات الدولية
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االتحاد المغربي للشغل 	
االتحاد العام للشغالين بالمغرب 	
الكونفدرالية الدمقراطية للشغل 	
االتحاد الوطني للشغل بالمغرب 	
الفدرالية الديمقراطية للشغل 	

المنظمات النقابية 

المدرسة الوطنية العليا لإلدارة  	
المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية 	
رئاسة جامعة محمد الخامس 	
الجامعة الدولية للرباط 	
مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد 	

معاهد البحث والمؤسسات األكاديمية

االتحاد العام لمقاوالت المغرب 	
الكنفدرالية المغربية للفالحة والتنمية القروية 	

الهيئات المهنية

جمعية مسيري ومكوني الموارد البشرية  	 المجتمع المدني

جنان الغراري  	
نادية البرنوصي  	
جمال بلحرش 	
محمد السالسي سنو 	
كمال الحبيب 	
منصف الكتاني  -  	
هشام الزوانات  	

خبراء 

	 LMS

	 TECTRA

	 Rekrute.com

	 HPS

كوباك 	
	  INTELCIA

مقاوالت، تعاونيات واستشاريو التشغيل
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ملحق 2: الئحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعالقات المهنية

الخبراء

التهامي الغرفي

أرمون هاتشويل 

محمد حوراني

النقابات

محمد علوي 

خليل بنسامي 

بوشتى بوخالفة )نائب الرئيس(

نجاة سيمو )الرئيسة(

المنظمات المهنية

أحمد أبوه )نائب المقرر(

محمد بنجلون  

محمد بولحسن 

عبد الكريم فوطاط 

علي غنام

منصف كتاني 

رياض امحمد

المجتمع المدني

سيدي محمد كاوزي 

كريمة مكيكة )مقررة الموضوع(

محمد مستغفر )مقرر اللجنة(

فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات المعنية بالصفة

خالد لحلو

خالد الشدادي 

لبنى اطريشة
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 الخبراء الذين واكبوا عمل اللجنة

الخبراء الدائمون بالمجلس
عفاف حكم
أحمد بندلة

نادية أوغياطيالمترجمة
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ملحق 3 : مفهوم الرأسمال البشري
ــد األكاديمــي الموجهــة لمفهــوم الرأســمال البشــري، وكــذا اختــالف  ــى الصعي ــى الرغــم مــن االنتقــادات عل عل
التعاريــف وتنــوع المؤشــرات المعتمــدة لقياســه، إال أن الــكل يجمــع علــى مــدى فعاليتــه. وفــي المغــرب، يُســتحَضر 
مفهــوم الرأســمال البشــري بقــوة وعلــى مختلــف المســتويات: المخططــات والتصــورات االســتراتيجية لتنميــة 

البــالد، مــرورا بالسياســات العموميــة.

التعريف األكاديمي لمفهوم الرأسمال البشري

ميــزت النظريــة االقتصاديــة علــى مــدى عقــود بيــن الرأســمال والعمــل، واعتبــرت المبالــغ المخصصــة لتمويــل 
التكويــن مصاريــف وليــس اســتثمارا، رغــم الربــط الــذي خلــص إليــه عــدد مــن علمــاء االقتصــاد بيــن مســتوى 
تخصــص اليــد العاملــة والتنافســية. لكــن ســرعان مــا أفصحــت بعــض الدراســات عــن دور عامــل التطــور التقنــي 

والعلمــي فــي النمــو االقتصــادي108، ومــا يترتــب عــن تســريع هــذا التطــور مــن حاجــة إلــى يــد عاملــة مؤهلــة. 

هكــذا تــم الربــط بيــن الرفــع مــن اإلنتاجيــة وبيــن الرفــع مــن مســتوى تكويــن العامليــن. تبعــا لهــذه المنطلقــات، 
شــهد منتصــف القــرن العشــرين مراجعــات عميقــة لنظريــات النمــو الســائدة آنــذاك، وظهــور مفهــوم الرأســمال 
البشــري مــن قبــل »جاكــوب مينســر«109 »تيــودور شــولتز110«، ثــم »غــاري بيكــر111«. فحســب هــذه النظريــة، يتوفــر 
كل عامــل علــى رأســمال خــاص بــه، يتشــكل مــن مواهبــه وقدراتــه الذاتيــة، وكــذا مــن تكوينــه. هــذا الرأســمال 
قابــل للتراكــم كمــا للتــآكل. وتدخــل الحالــة الصحيــة فــي تقييــم هــذا الرأســمال. وتفتــرض هــذه النظريــة وجــود 
ــن مســتوى األجــر مــا يمكــن كل فــرد مــن إجــراء  ــن مســتوى رأس المــال البشــري هــذا وبي ــة بي عالقــة ترابطي
حســاب للمــردود المرتجــى مــن زيــادة األجــر التــي ســتترتب عــن تحســين مســتوى تكوينــه، مقارنــة مــع تكلفــة 
هــذا االســتثمار مــن مصاريــف أو مــن تفويــت تحقيــق دخــل لــو خصــص الوقــت المســتثمر فــي عمــل مربــح عــوض 

الدراســة أو التكويــن. 

تخلــص هــذه النظريــة إلــى أن تحســين مســتوى تكويــن العامــل، الــذي يرفــع مــن إنتاجيتــه، يحقــق ربحــا للمقاولــة. 
وفــي هــذا البــاب، يميــز »غــاري بيكــر«، مطــور نظريــة الرأســمال البشــري، بيــن التكويــن العــام، الــذي يرفــع مــن 
إنتاجيــة العامــل بشــكل عــام، وبيــن التكويــن المتخصــص المرتبــط بمردوديــة العامــل داخــل المقاولــة. ومصلحــة 
المقــاول تقتصــر علــى دعــم التكويــن المتخصــص للعامــل فضــال عــن التكويــن العــام، الــذي يبقــى علــى عاتــق 
الفــرد و/أو الدولــة.  وإن كانــت قــد حصــرت فــي األصــل تحليلهــا علــى الفــرد، تمكــن نظريــة الرأســمال البشــري 
مــن طــرح قضيــة التكويــن كشــأن عــام عبــر التمييــز بيــن التكويــن العــام والتكويــن المتخصــص واعتبــار الدولــة 

كأحــد الفاعليــن المعنيــن بإتاحتــه.

108 - Robert M. Solow, « A contribution to the theory of economic growth », Quaterly Journal of Economics, Vol.70, pp.651956 ,94-.

109 - Jacob Mincer, « Investment in Human Capital and Personal Income Distribution”, Journal of Political Economy, Vol.66, 1958, pp.281302-.

110 - Théodore W. Schultz, « Investment in man: an Economist’s view », Social Service Review, Vol.33, 1959, pp.109117- ; Théodore W. Schultz, 

« Investment in Human Capital », The American Economic Review, Vol.51, N°1, Mar. 1961, pp.117-.

111 - Gary Becker, Huma Capital. A theorical and Empiricaal Analysis, New York, Columbia University Press, 1964.
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وقــد تعرضــت نظريــة الرأســمال البشــري، فــي صيغتهــا األصليــة، إلــى عــدد كبيــر مــن االنتقــادات، يبقــى أهمهــا 
كشــف هشاشــة الفرضيــات التــي تنبنــي عليهــا. فالعالقــة الســببية بيــن تحســين مســتوى التكويــن والرفــع مــن 
اإلنتاجيــة مــن جهــة، وبيــن هذيــن العامليــن والزيــادة فــي األجــور مــن جهــة ثانيــة، تبقى غيــر مقنعة على المســتوى 
ــن العوامــل  ــار عــددا م ــن االعتب ــة، وال تأخــذ بعي ــر مــن الضبابي ــدم الكثي ــل المق ــري التعلي ــث يعت النظــري، حي
كعــرض التكويــن فــي بلــد مــا ومــدى تنافســية ســوق الشــغل بــه112. ومــع ذلــك، تبقــى قــوة هــذه النظريــة مرتكــزة 
علــى المعطيــات العمليــة، حيــث أثبتــت عــدة دراســات مقياســية وجــود عالقــة ترابطيــة بيــن التكويــن والنمــو فــي 
بلــد مــا. وقــد تــم اقتــراح عــدد مــن النظريــات التكميليــة113، منهــا علــى الخصــوص دراســة »جاكــوب مينســر114« 
حــول أهميــة األخــذ بعيــن االعتبــار للتكوينــات األخــرى غيــر التكويــن األولــي )التعلــم عبــر الممارســة115، التكويــن 
ــذي  ــا ســين، ال ــة القــدرة ألميرت ــة(، ونظري ــن المســتمر داخــل المقاول ــة، التكوي ــب فــي المقاول ــي والتدري المهن
يعتبــر أن نظريــة الرأســمال البشــري، بحصرهــا مســألة التكويــن فــي انعكاســاته علــى الدخــل، ال تلمــس ســوى 
البعــد اإلنتاجــي. وبذلــك تتجاهــل األبعــاد األخالقيــة واالجتماعيــة. حيــث إن التربيــة ال تشــكل فقــط وســيلة مــن 
أجــل بلــوغ بعــض األهــداف )الدخــل مثــال(، بــل هــي فــي حــد ذاتهــا غايــة ذات قيمــة. فهــي تشــكل قــدرة تمكــن 

الفــرد مــن ممارســة حقوقــه وحرياتــه116.   

تعاريف المنظمات الدولية

يعــرف البنــك الدولــي الرأســمال البشــري علــى أنــه حاصــل مجمــوع صحــة الســكان ومهاراتهــم ومعارفهــم 
ــا الشــخص بالبقــاء  ــي يحققه ــاس حجــم المنافــع الت ــر قي ــه عب ــم عــادة حســاب قيمت وخبراتهــم وثقافتهــم، ويت
فــي المدرســة لمــدة أطــول. ويشــير البنــك إلــى أن الدراســات أظهــرت أن كل ســنة إضافيــة مــن التعليــم تزيــد 
مــن دخــل الفــرد حوالــي 10 % فــي المتوســط. هــذا دون إغفــال أهميــة جــودة التعليــم، المهــارات االجتماعيــة 
)كالمثابــرة واالجتهــاد(، التغذيــة الســليمة والتحفيــز خــالل شــهور الحمــل وأثنــاء الطفولــة المبكــرة. ويعتبــر 
البنــك الدولــي أن تنميــة الرأســمال البشــري تتــم عبــر تنميــة وتطويــر الكفــاءات، الصحــة، المعرفــة والقــدرة علــى 
التكيــف، وذلــك مــن أجــل الزيــادة فــي اإلنتاجيــة وفــي المرونــة وفــي اإلبــداع. ويتــم ذلــك عبــر 3 أبعــاد: التنميــة: 
الطفولــة األولــى، صحــة األم والطفــل، التربيــة، الكفــاءات؛ الحمايــة: الحمايــة االجتماعيــة، الشــغل؛ االســتغالل: 

الشــغل، بمــا فــي ذلــك مشــاركة النســاء فــي ســوق الشــغل.

واقترحــت منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة OCDE تعريفــا أوســع للمفهــوم، وإن بقــي محصــورا داخــل نطــاق 
النشــاط االقتصــادي. فقــد اعتبــرت أن الرأســمال البشــري مــن بيــن األصــول غيــر الماديــة، ويتكــون مــن مجمــوع 
»المعــارف والكفــاءات والمهــارات، وكــذا المؤهــالت األخــرى التــي يتحلــى بهــا الفــرد، والتــي تهــم النشــاط 

112 - Kivni D. A. Logossah, « Capital humain et croissance économique : une revue de la littérature », Economie & prévision, n°116, 1994, pp.1734- ; 

Edouard Poulain, « Le capital humain. D’une conception substantielle à un modèle représentationnel », Revue économique, Vol.52, n°1, 2001, pp.91-

116.

113 - Michael A. Spence, Market signaling: informational transfer in hiring and related screening process, Harvard University Press, 1974; Kenneth J. 

Arrow, “Higher education as a Filter”, Journal of Public Economics, Vol.2, n°3, 1973, pp.193216-.

114 - Jacob Mincer, Schooling, Experience and Earnings, New York, National Bureau of Economic Research, 1974.

115 - Kenneth J. Arrow, “The Economic Implications of Learning by Doing”, Review of Economic Studies, Vol.80, 1962, pp.155173-.

116 - Amartya Sen, Commodities and Capabilities, Oxford University Press, 1985.
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االقتصــادي )...(. ومــن شــأن الرأســمال البشــري رفــع وتعزيــز اإلنتاجيــة واالبتــكار وقابليــة التشــغيل. وهــو قــد 
يزيــد أو ينقــص أو يصبــح غيــر ذي جــدوى، إذ هــو يخضــع لتأثيــرات مختلفة. وتتفاعــل العناصــر األربعــة التــي 
تشــكله )المعــارف، والكفــاءات، والمهــارات والمؤهــالت الشــخصية( فــي تركيبــات تختلــف تبعــا لألفــراد وتبعــا 
للســياق«117. وحســب هــذا التعريــف، فالرأســمال البشــري يتطــور عبــر: اكتســاب المعــارف داخــل األســرة وفــي 
المرافــق المخصصــة الحتضــان الطفولــة األولــى؛ أنشــطة التعليــم والتكويــن النظاميــة، وال ســيما التعليــم األولــي، 
والتعليــم اإللزامــي، والتعليــم العــام أو المهنــي، والتعليــم العالي...إلــخ؛ التكويــن داخــل أماكــن العمــل والمعــارف 
المكتســبة فــي الحيــاة المهنيــة فــي إطــار أنشــطة مــن ســبيل البحــث واالبتــكار أو االنخــراط فــي شــبكات مهنيــة؛ 
المكتســبات غيــر النظاميــة عبــر الحيــاة اليوميــة. ومــع أن تعريــف منظمــة التعــاون ا والتنميــة القتصاديــة يربــط 
الرأســمال البشــري بأثــره علــى النشــاط االقتصــادي، فهــو يعتبــر أن التكويــن، وإن كانــت الغايــة منــه اقتصاديــة 

صرفــة، يــؤدي وظائــف اجتماعيــة، وديموقراطيــة، وثقافيــة118. 

وتعتبــر اليونيســكو أن مقاربــة تثميــن الرأســمال البشــري يجــب أن تتجــاوز الوظيفــة االقتصاديــة للتربيــة، لتأخــذ 
ــب المهمــة  ــة قل ــي تشــكل التربي ــة الت ــة للمفهــوم. فالمنظمــة األممي ــب االجتماعي ــع الجوان ــار جمي ــن االعتب بعي
المناطــة بهــا تعتبــر التكويــن حــق مــن حقــوق اإلنســان، حــق للجميــع وعلــى مــدى الحيــاة. فهــي تعتبــر أن مــن 
شــأن التربيــة خلــق تحــول فــي حيــاة األفــراد والقضــاء علــى الفقــر وتحقيــق التنميــة المســتدامة. هــذا مــا يشــكل 
روح أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر، وال ســيما العمــل الالئــق ونمــو االقتصــاد )الهــدف 8(، التعليــم 
ــن الجنســين )الهــدف 5(، الحــد مــن  ــاه )الهــدف 3(، المســاواة بي ــدة والرف ــد )الهــدف 4(، الصحــة الجي الجي

أوجــه عــدم المســاواة )الهــدف 10(.

وقــد َعــَرف مفهــوم الرأســمال البشــري نجاحــا تجــاوز حــدود العلــوم االقتصاديــة، ليختــرق مجــاالت مختلفــة. 
ــر المــوارد البشــرية. وإن  ــوم فــي مجــال تدبي ــف للمفه ــدأ اســتخدام مكث ــرن العشــرين، ب ــذ تســعينيات الق فمن
اقتصــر األمــر فــي حــاالت كثيــرة علــى تغييــر فــي التســمية وحســب، إال أن هنــاك تنظيــرات أكاديميــة فــي هــذا 

المجــال119، باإلضافــة إلــى مؤشــرات لقيــاس الرأســمال البشــري داخــل المقــاوالت120.

مؤشرات الرأسمال البشري

اعتمــد البنــك الدولــي، منــذ ســنة 2018، مؤشــرا لقيــاس مســتوى الرأســمال البشــري121 الــذي يأمــل طفــل مولــود 
اليــوم ادراكــه عنــد بلــوغ ســن 18، أخــذا باالعتبــار المخاطــر المتعلقــة بالصحــة وبالتربيــة فــي بلــد إقامــة الطفــل. 

ويشــمل المؤشــر 3 مكونــات:

117 - OCDE, L’investissement dans le capital humain. Une comparaison internationale, 1998, pp.910-.

.بيان اجتماع اللجنة الوزارية للتربية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 1996 - 118

119 - Alexandre Guillard & Josse Roussel, « Le capital humain en gestion des ressources humaines : éclairages sur le succès d’un concept », 

Management & Avenir, Vol.31, n°1, 2010, pp.160181-.

120 - Henry Hornstein, Richard Luss & Owen Parker, The Watson Wyatt Human Capital Index and Company Performance: A Definite Impact on 

Shareholder Wealth, Paper presented at the 2002 International Management Conference, Society for Advancement of Management, McLean, Virginia, 

April 5 – 8, 2002.

121 - حصــل المغــرب فــي 2020 علــى 0.50 نقطــة فــي مؤشــر الرأســمال البشــري للبنــك الدولــي، مــا يعنــي أن الطفــل الــذي يولــد اليــوم بالمغــرب لــن يكــون منتجــا عنــد 

بلــوغ ســن النضــج، فــي المعــدل، إال فــي حــدود 50 % مقارنــة مــع إن كان قــد تمكــن مــن ظــروف تعليــم وصحــة مثاليــة. وتتشــكل هــذه النقطــة انطالقــا مــن عــدد مــن المؤشــرات 
الرئيســية والفرعيــة.
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البقاء على قيد الحياة: نسبة وفيات األطفال دون سن الخامسة؛ 	

التعلم: عدد سنوات التمدرس، مع تقويم يأخذ بعين االعتبار التحصيالت؛ 	

الصحــة: تأخــر نمــو األطفــال دون ســن الخامســة؛ نســبة البالغيــن ســن 15 ســنة الذيــن قــد يعيشــون فــوق  	
ســن 60 ســنة.

ــي يشــكل  ــي الخــام، الت ــج الوطن ــي للنات ــة122 كمؤشــر تكميل ــروة اإلجمالي ــوم الث ــك مفه ــك كذل ــد البن ــد اعتم وق
الرأســمال البشــري أحــد مكوناتهــا، إلــى جانــب الرأســمال الطبيعــي المتجــدد وغيــر المتجــدد، رأس المــال 

المنتَــج، وصافــي األصــول األجنبيــة. 

مــن جهتهــا، تعتبــر منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة أنــه ال يمكــن قيــاس الرأســمال البشــري مباشــرة، ســواء 
علــى مســتوى الفــرد أو المجتمــع. ومــع ذلــك، يوجــد عــدد مــن المؤشــرات تقربنــا مــن الصــورة، لــكل واحــدة منهــا 
مزايــا وســلبيات. ويشــكل عــدد ســنوات الدراســة أحــد المؤشــرات األكثــر اســتعماال، غيــر أنــه ال يطلــع عــن مــدى 
ــة تتفــاوت حســب  ــة، كمــا أن جــودة التدريــس المحصــل خــالل مــدة معين اســتيعاب الشــخص للمــواد المحصل
المدرســة أو النظــام التعليمــي. مــن هنــا طــورت عــدة جهــات مقاربــات مباشــرة لتقييــم التحصيــل عنــد األفــراد، 
ــل هــذه  ــت مث ــة. وإن كان ــة االقتصادي ــاون والتنمي ــة التع ــه منظم ــذي اعتمدت ــزا PISA ال ــن أبرزهــا مؤشــر بي وم
المؤشــرات تمنــح إمكانيــة القيــام بمقارنــات دوليــة، إال أنهــا تخــص عــددا محــدودا مــن المهــارات والكفــاءات. 
ــن مســتوى  ــط بي ــر الرب ــة لمخــزون الرأســمال البشــري، عب ــد القيمــة االقتصادي ــة تحدي ــك محاول ويمكــن كذل
تكويــن وكفــاءة ومؤهــالت الفــرد وبيــن دخولــه. وتطــرح هــذه المقاربــة أيضــا عــددا مــن المشــاكل، أبرزهــا التركيــز 
علــى الرأســمال الفــردي وإغفــال القــدرات والكفــاءات الجماعيــة التــي تســاهم فــي الرفــع مــن مهــارات األفــراد، 
كمــا أنهــا تربــط مســتوى الدخــل فقــط بالكفــاءات والمهــارات، مغفلــة عوامــل أخــرى كالنــوع، الشــخصية...إلخ.    

ــر باالشــتراك مــع معهــد اإلحصــاء  ــي، طــرح هــذا األخي تماشــيا مــع مشــروع الرأســمال البشــري للبنــك الدول
التابــع لليونيســكو ســنة 2019 هــدف خفــض معــدل فقــر التعلــم إلــى النصــف علــى األقــل بحلــول عــام 2030. 
وفقــر التعلــم بهــذا المفهــوم هــو النســبة المئويــة لألطفــال فــي ســن العاشــرة ممــن ال يســتطيعون قــراءة قصــة 
ــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل  ــي البل ــال ف ــي أن 53 % مــن األطف ــك الدول ــدر البن ــا. ويق بســيطة وفهمه
يمكــن تصنيفهــم فــي خانــة الفقــر التعليمــي، وتصــل هــذه النســبة إلــى 80 % فــي البلــدان الفقيــرة. وكان قــد عــزى 
البنــك الدولــي التبايــن فــي مؤشــر رأس المــال البشــري المســتخدم فــي تتبــع مــدى تقــدم البلــدان فــي مجــاالت 

الصحــة والتعليــم والبقــاء علــى قيــد الحيــاة أساســا إلــى الفــوارق فــي النتائــج التعليميــة.  

ويقتــرب هــذا المؤشــر إلــى حــد مــا مــن مؤشــر بيــزا PISA الــذي أطلقتــه منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة 
لتجــاوز قصــور مؤشــر عــدد ســنوات التكويــن المعتمــد فــي احتســاب مؤشــر الرأســمال البشــري للبنــك الدولــي. 
ويقيس هذا األخير قدرة األطفال البالغين 15 سنة على استخدام معارفهم ومهاراتهم في القراءة والرياضيات 
والعلــوم فــي أكثــر مــن 90 دولــة، وبدوريــة كل ثــالث ســنوات. وقــد أدرج المغــرب ضمــن قائمــة الــدول المشــمولة 
ــن  ــة والتكوي ــى للتربي ــم التابعــة للمجلــس األعل ــة للتقيي ــأة الوطني ــزا PISA، حيــث أنجــزت الهي بقيــاس مؤشــر بي

122 - أفضــى التقريــر الــذي أنجــزه المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي وبنــك المغــرب حــول الثــروة اإلجماليــة للمغــرب إلــى أن الرأســمال غيــر المــادي، الــذي يشــمل 

الرأســمال البشــري، يشــكل أهــم مكونــات الثــروة اإلجماليــة للمغــرب بحصــة تصــل إلــى 72 % فــي المتوســط.
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والبحــث العلمــي أول تقريــر ســنة 2018 بتعــاون مــع منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة ووكالــة حســاب تحــدي 
األلفيــة. كمــا أن المغــرب اعتمــد نظــام تقييــم وطنــي، البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات )PNEA(، والــذي 
يهــدف إلــى تقييــم مكتســبات وكفايــات تالمــذة التعليــم اإللزامــي )الســلكين اإلعــدادي واالبتدائــي( اللغويــة 
والرياضيــة والعلميــة. ويوجــد عــدد مــن المؤشــرات المشــابهة، تشــمل المغــرب، مــن أبرزهــا: الدراســة الدوليــة 
ــم  ــة فــي العال ــاس مــدى تقــدم القراءاتي ــة لقي ــوم )TIMSS( والدراســة الدولي ــات والعل لالتجاهــات فــي الرياضي

.)IEA( اللــذان تصدرهمــا الجمعيــة الدوليــة لتقييــم التحصيــل التربــوي )PIRLS(

ملحق 4: المؤشر العالمي لتنافسية المواهب
تقريــر المؤشــر العالمــي لتنافســية المواهــب هــو تقريــر مرجعــي ســنوي شــامل، تقــوم بــه كليــة إدارة األعمــال 
للعالــم INSEAD، بالتعــاون مــع معهــد Portulans )معهــد أبحــاث وتعليــم مســتقل غيــر هــادف للربــح وغيــر حزبــي 
مقــره فــي واشــنطن العاصمــة( ومعهــد قيــادة رأس المــال البشــري )HCLI ، مركــز امتيــاز يســهل تســريع تنميــة 
ــة نمــو  ــة وقــدرات إدارة الرأســمال البشــري اإلســتراتيجية فــي آســيا(. يقيــس المؤشــر كيفي المهــارات القيادي

البلــدان والمــدن، وجــذب المواهــب واالحتفــاظ بهــا.

هيكلة المؤشر

تعتمــد هيكلــة المؤشــر علــى نمــوذج اإلدخــال واإلخــراج، بمعنــى أنــه يجمــع بيــن تقييــم لمــا تقــوم بــه الــدول إلنتــاج 
واكتســاب المواهــب )المدخــالت( علــى شــكل سياســات وممارســات تمكــن الدولــة مــن التطــور وجــذب وتمكيــن 
الرأســمال البشــري الــذي يســاهم فــي اإلنتاجيــة واالزدهــار، وبيــن نــوع المهــارات المتاحــة لهــم كنتيجــة للجهــود 

المبذولــة )المخراجــات(.  

ترتكــز المدخــالت علــى إطــار عمــل Grow-Retain-Attract  الــذي تســتخدمه الشــركات لتوجيــه إدارة المواهــب. 
وتحــدد إدارة المواهــب علــى أنهــا جهــود مؤسســة لجــذب الموهوبيــن واختيارهــم وتطويرهــم واالحتفــاظ بهــم 

لتلبيــة احتياجاتهــم االســتراتيجية. 

يمثــل التمكيــن والجــذب والنمــو واالحتفــاظ المدخــالت األربعــة للمؤشــر. إذ يركــز علــى الجهــود التــي تبذلهــا 
الــدول، انطالقــا مــن االقتصــاد الكلــي والمتغيــرات علــى المســتوى الوطنــي. وينظــر إلــى جــذب المواهــب 
فــي ســياق التنافســية الوطنيــة مــن منظوريــن: األول كجــذب نحــو المــوارد الخارجيــة ذات القيمــة مــن خــالل 
ــي كعنصــر جــذب  ــة. والثان ــارات العالي ــن مــن خــالل هجــرة ذوي المه ــي المباشــر والمبدعي االســتثمار األجنب
داخلــي يرتكــز علــى إزالــة الحواجــز التــي تحــول دون توفــر المواهــب لــدى الفئــات الهشــة والنســاء والمهاجريــن. 

ويقصــد بالمواهــب المتناميــة التعليــم، مــع توســيع التعريــف ليشــمل التكويــن المهنــي والتكويــن المســتمر وكذلــك 
الخبــرة والولــوج إلــى فــرص النمــو. 

ــا، زادت الفــرص العالميــة التــي تمكنــه   ويعتبــر االحتفــاظ بالموهبــة ضــروري ألنــه كلمــا كان الشــخص موهوًب
مــن العثــور عليهــا فــي مــكان آخــر. فــي هــذا اإلطــار يعتمــد علــى عنصريــن رئيســيين لالحتفــاظ بالموهبــة وهمــا 
االســتدامة )الشــخصية والوطنيــة( ونوعيــة الحيــاة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يؤخــذ بعيــن االعتبــار مظاهــر التشــريع 

واالقتصــاد وســوق الشــغل ومنــاخ األعمــال التــي مــن شــأنها تســهيل أو إعاقــة جــذب المواهــب ونموهــا. 
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أمــا فيمــا يتعلــق بالمخرجــات، فــإن المؤشــر يميــز بيــن مســتويين اثنيــن للموهبــة، والتي يمكــن اعتبارهــا على نطاق 
واســع علــى أنهــا متوســطة المســتوى وعاليــة المســتوى. فالمهــارات ذات المســتوى المتوســط  ، تســمى بالمهــارات 
المهنيــة والتقنيــة أو VT Skills ، وهــي تصــف المواهــب التــي لهــا قاعــدة تقنيــة أو مهنيــة مكتســبة مــن خــالل التكوين 
المهنــي والتجربــة المهنيــة. ويتــم قيــاس تأثيــر المواهــب التقنيــة والمهنيــة مــن خــالل درجــة قابليــة التوظيف ومدى 
مالءمــة التكويــن مــع متطلبــات ســوق الشــغل. أمــا المواهــب ذات المســتوى العالــي، فتســمى بمواهــب المعرفــة 
العالميــةGK ، وترتبــط بالعامليــن فــي مجــال المعرفــة ســواء فــي المهــن التقنيــة أو اإلداريــة أو القياديــة التــي تتطلب 
اإلبــداع وحــل المشــكالت. ويتــم تقييــم تأثيرهــا االقتصــادي مــن خــالل مؤشــرات االبتــكار وريــادة األعمــال وتطويــر 

الصناعــات عاليــة القيمــة. وتشــكل المواهــب VTو GK مخرجــات المؤشــر.
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ملحق 5: تجارب دولية في مجال تدبير موارد البشرية في الوظيفة العمومية
تتمثــل أبــرز الخصائــص التــي تميــز نظــام تدبيــر المــوارد البشــرية فــي الوظيفــة العموميــة فــي كوريــا الجنوبيــة 

وفرنســا وكنــدا، كمــا يلــي: 

تدبير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية

كوريا الجنوبية

- وظيفــة عموميــة تتميــز بالطابــع المهنــي وقدرتهــا علــى اجتــذاب المواطنيــن وطابعهــا 
ــن مــن  ــن المختصي ــن بعــض الموظفي ــان، يمكــن تعيي ــد، وفــي بعــض األحي المتســم بالتجدي
ذوي الخبــرة حســب المؤهــالت التــي يتوفــرون عليهــا، بغيــة توظيــف أكثرهــم كفــاءة، واالنفتــاح 

علــى القطــاع الخــاص.
- تعزيــز ونشــر أخالقيــات وقيــم قويــة داخــل اإلدارة، واالنفتــاح بشــكل كبيــر علــى األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، وســاكنة العالــم القــروي وذوي الدخــل المنخفــض، والنســاء. وفــي نهايــة ســنة 
2017، كانــت الوظيفــة العموميــة  تضــم وألول مــرة فــي تاريخهــا، أكثــر مــن 50 فــي المائــة 

مــن النســاء.
- التعويضات المادية القائمة على نجاعة األداء لتطوير التنافسية بين الموظفين.

- تدبيــر المــوارد البشــرية الرقميــة منــذ التوظيــف وحتــى بلــوغ ســن التقاعــد، بمــا فــي ذلــك 
تدبيــر التقييــم والتكويــن.

- منظومــة تكويــن متطــورة وعمليــة ومنفتحــة علــى التكنولوجيــات الجديــدة تشــجيع جميــع 
الموظفيــن علــى االنخــراط فــي التكويــن بشــكل منتظــم مــن أجــل تطويــر معارفهــم ومهاراتهم. 
ــن  ــى 100 ســاعة مــن التكوي ــى 9 مــن 80 إل ويجــب أن يســتفيد الموظفــون مــن الســلم 4 إل
ســنوًيا، مــن بينهــا 40 فــي المائــة فــي المجــاالت المهنيــة و60 فــي المائــة فــي مجــال التطــور 

الشــخصي.

فرنسا

- تعزيــز إدارة الوظائــف والكفــاءات بغيــة استشــراف أفضــل لحاجيــات الدولــة علــى المــدى 
ــف  ــي مجــال التوظي ــوزارات ف ــن ال ــد السياســات المشــتركة بي ــر والمتوســط   وتحدي القصي

والتكويــن والترقيــة الداخليــة داخــل وظائــف الدولــة ؛
- تعزيــز التكويــن األساســي والمســتمر للموظفيــن مــن خــالل وضــع ورش لتحســين منظومــة 
التكويــن فــي الدولــة بغيــة تعضيــد أنشــطة التكويــن وتطويــر مشــاريع متجــددة بغيــة تقديــم 

الدعــم للــوزارات ؛
- التمركــز حقيقــي فــي تدبيــر المــوارد البشــرية التــي توفــر مزيــًدا مــن المســؤوليات وتفســح 
المجــال أمــام الخدمــات الالمتمركــزة، فضــاًل عــن التفكيــر فــي تجديــد الحــوار االجتماعــي 

علــى المســتوى المحلــي ؛
- تغييــر فــي أســاليب تدبيــر األطــر العليــا. وتتــم مالءمــة أســاليب الحيــاة اإلداريــة لألطــر 
المســيرة والعليــا للدولــة بغيــة تثميــن الحركيــة والتبــادل بيــن الــوزارات وبيــن اإلدارة المركزيــة 

واإلدارة الالمتمركــزة وكــذا االنفتــاح علــى آفــاق دوليــة ؛
- تنمية ثقافة التسيير داخل الوظيفة العمومية في إطار المخططات التسييرية للوزارات.
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كندا

- تقديــم مســارات التعلــم المســتهدفة اســتجابة لحاجيــات الفــرد والوظيفــة العموميــة علــى 
حــد ســواء.

- إنشاء برامج مخصصة للَخلف تكون ذات إمكانيات عالية 
- وضع مقاربات جديدة لتدبير نجاعة األداء

- توفيــر بيئــات عمــل محفــزة مــن خــالل تصميــم تنظيــم للعمــل يتــالءم مــع الواقــع الجديــد و 
نشــر خدمــات  المــوارد البشــرية التــي تعــزز إنجــاح التحــوالت التنظيميــة

- تنفيــذ رؤيــة شــاملة لصحــة العامليــن فــي الوســط المهنــي. وتهــدف إلــى تعزيــز الصحــة فــي 
العمــل وكــذا الوقايــة وتدبيــر أنــواع اإلعاقــات وتأطيــر العــودة إلــى العمــل. وتعــد إدارة صحــة 

العامليــن جــزًءا ال يتجــزأ مــن جميــع أنشــطة التدبيــر
- وضــع مقاربــات جديــدة لتدبيــر نجاعــة األداء ويتــم تطبيــق آليــات التتبــع بشــكل منتظــم، 
مــن أجــل تقييــم األداء بشــكل مســتمر وإدراج التحســينات الالزمــة فــي أقــرب وقــت ممكــن
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ملحق 6 : تجارب دولية في مجال التكوين المستمر
ــة  ــارك وفرنســا أهمي ــن ســنغافورة والدانم ــكل م ــاة ب ــدى الحي ــم م ــة التعل ــة بمنظوم ــرت الدراســة المتعلق أظه
الدعــم المالــي والحكامــة التــي ترتكــز علــى إشــراك الفرقــاء االجتماعييــن والقطــاع الخــاص بشــكل مكثــف وكــذا 

اعتمــاد التنزيــل الجهــوي للبرامــج. وتتلخــص أهــم االســتنتاجات فيمــا يلــي: 

التمويل

سنغافورة

- التكفــل بمصاريــف التســجيل فــي حــدود 50 % و90 % مــن التكاليــف بالنســبة لألشــخاص 
الذيــن يمولــون تكوينهــم بأنفســهم 

- منــح تعويــض عــن التكويــن يصــل إلــى 2.94 أورو للســاعة للمواطنيــن الســنغافوريين 
البالغيــن 35 ســنة علــى األقــل والذيــن يتقاضــون  1242 أورو شــهريا

- بالنســبة للتكويــن الــذي يتكفــل بــه المشــغل، تمنــح الحكومــة للمشــغل نفــس نــوع المســاعدة 
التــي تتــراوح مــا بيــن 50% و90 % مــن تكلفــة التكويــن وكــذا تعويضــا عــن غيــاب األجيــر 

يعــادل 80 %- 95 % مــن األجــور اإلجماليــة األساســية عــن كل ســاعة عمــل
- ضريبــة قدرهــا 0,25 % مــن التعويــض الشــهري لــكل مســتخدم تدفــع فــي الصنــدوق 
ــد المشــغلين  ــة وتزوي ــن القــوى العامل ــة دعــم برامــج تكوي ــارات بغي ــة المه المخصــص لتنمي

باإلعانــات فــي إطــار منظومــة وطنيــة للتكويــن المســتمر.
- اعتمــادات تكويــن المواطنيــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 25 عاًمــا فأكثــر والمقــدرة ب 
500 دوالر ســنغافوري )324 أورو( وغيــر المحــددة بســقف زمنــي، مــع مســاعدات إضافيــة 

لدفــع تكاليــف التكويــن عــالوة علــى المســاعدات الحكوميــة.

الدنمارك

- برامج ممولة بشكل كبير من طرف الصناديق العمومية
- يتــم وضــع نظــام مســاهمة علــى شــكل رســوم يدفعهــا جميع األجــراء والعاملون المســتقلون. 
ويتــم تحصيلهــا بتزامــن مــع الضريبــة علــى الدخــل / األربــاح وتمثــل حالًيــا 8 % مــن مداخيــل 

األجــور/ أربــاح العاملين المســتقلين
- يحــق للعاطليــن عــن العمــل الحصــول علــى ســتة أســابيع مــن التكويــن المهنــي المجانــي مــع 

تعويــض خــاص يعــادل مبلــغ التعويــض عــن البطالــة، أي 90 % مــن الراتــب الســابق
ــن المســتمر مــع اســتمرارهم فــي  ــي يشــارك أجراؤهــا فــي برنامــج للتكوي - المقــاوالت الت
ــى تعويــض يعــادل أعلــى نســبة للتعويــض عــن البطالــة ــة للحصــول عل تلقــي رواتبهــم، مؤهل
- يحصــل المشــاركون غيــر األجــراء علــى إعانــة مــن الدولــة لتكويــن الكبــار تعــادل المعــدل 
األعلــى للتعويــض عــن البطالــة. كمــا قــد يحصلــون علــى تعويــض عــن النقــل أو اإلقامــة فــي 

حالــة الضــرورة.
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فرنسا

- فــي إطــار سياســتها التعاقديــة، تتدخــل الدولــة علــى عــدة مســتويات: تقديــم مســاعدات 
إلــى مؤسســات التكويــن، والمقــاوالت والهيئــات المهنيــة، والمخصصــات الماليــة لدعــم 

الالتمركــز المقدمــة للجهــات ؛
- إمكانيــات التمويــل المشــترك والتنســيق بيــن المموليــن مــن خــالل الصنــدوق االجتماعــي 

األوروبــي، ورئيــس المفوضيــة الســامية للكفــاءات واإلدمــاج عبــر التشــغيل، إلــخ.

الحكامة

سنغافورة

- تعتبــر وكالــة تنميــة القــوى العاملــة الســنغافورية الوكالــة الحكوميــة المســؤولة عــن برامــج 
ــى  ــادرة عل ــى أن تظــل ق ــة عل ــوى العامل ــا هــو مســاعدة الق ــة، والهــدف منه ــن الوطني التكوي
المنافســة وقابلــة للتوظيــف. وتقــوم الوكالــة بتدبيــر ضريبــة تنميــة الكفــاءات وصنــدوق تنميــة 

المهــارات
- التعــاون الوثيــق مــع قطاعــات النشــاط المعنيــة، ال ســيما مــن خــالل إحصــاء كفــاءات القــوى 
العاملــة حســب القطــاع وتشــكيل لجــان مســؤولة عــن التكويــن )مجالــس التكويــن(. وهنــاك 
داخــل كل لجنــة رئيــس يتولــى تســييرها. ومــن بيــن األعضــاء، نجــد فاعليــن رئيســيين فــي 
هــذا القطــاع وجمعيــات وممثلــي النقابــات والــوكاالت االقتصاديــة وممثليــن عــن الحكومــة.

الدنمارك

- ترتبــط منظومــة التكويــن المهنــي المســتمر بــوزارة الشــغل. وتضــم المجلــس الوطنــي 
لتكويــن الكبــار الــذي يضطلــع بــدور استشــاري لــدى وزارة التربيــة والتعليــم و11 لجنــة وطنيــة 
للتكويــن المســتمر، تتكــون مــن ممثليــن عــن الفرقــاء االجتماعييــن، المنتســبين إلــى مختلــف 
قطاعــات األنشــطة. ويضطلعــون بــدور توجيهــي مــن حيــث محتــوى الــدورات التدريبيــة 

ــم البرامــج وهيكلتهــا ومدتهــا وتقيي
- تكــون هــذه اللجــان حاضــرة علــى مســتوى ترابــي أقــل أهميــة )لجــان محليــة للتكويــن( حيــث 
تقــدم استشــارات للمؤسســات ومراكــز التكويــن المهنيــة عنــد إعــداد محتويــات البرامــج 

ومالءمــة التكويــن مــع الحاجيــات المحليــة لســوق الشــغل

فرنسا

- يتولــى قطاعــان وزاريــان بشــكل خــاص التكويــن المهنــي المســتمر: وزارة العمــل والتكويــن 
ــن  ــة تأمي ــي المســتمر بغي ــن المهن ــي توجــه سياســة التكوي ــي والحــوار االجتماعــي الت المهن
ــة  ــع بمهم ــي تضطل ــة الت ــة الوطني ــى التشــغيل؛ ووزارة التربي ــوج إل ــة والول المســارات المهني

ــار عملياتيــة للتكويــن المســتمر للكب
- تعبئــة الدولــة والمجالــس الجهويــة ومؤسســات التكويــن العموميــة والخاصــة والمنظمــات 

المهنيــة والنقابيــة واألســرية فــي التكويــن المهنــي
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اآلليات 

سنغافورة

- برنامــج االرتقــاء بالمهــارات والقــدرة علــى الصمــود: تحســين المعــارف والقــدرة علــى 
الصمــود

-  مؤهــالت القــوى العاملــة: تيســير االنتقــال مــن القطــاع التقليــدي للتكويــن قبــل التوظيــف 
ــى شــغل، والتقــدم فــي  ــن المســتمر؛ مســاعدة األجــراء فــي الحصــول عل ــى قطــاع التكوي إل
مســارهم المهنــي، وتولــي وظائــف جديــدة، واالنتقــال مــن منصــب شــغل إلــى آخــر أو حتــى 

مــن قطــاع نشــاط إلــى آخــر.

- مهــارات المســتقبل: إتاحــة الفرصــة للمواطنيــن الســنغافوريين لتطويــر إمكاناتهــم مــدى 
الحيــاة، بغــض النظــر عــن أولــى المناصــب شــغلوه

- األجــراء فــي بدايــة حياتهــم المهنيــة: تقديــم مســاعدات لدعــم التوجيــه المهنــي للطــالب 
داخــل مؤسســاتهم ؛ خدمــات التكويــن والمواكبــة المهنييــن المقدميــن مــن طــرف شــبكة 
مراكــز التوجيــه المهنــي التابعــة لـــ WDA بالنســبة لألجــراء الكبــار ؛ P-Max  برنامــج يهــدف 
إلــى تســهيل التكويــن مــن خــالل اإلدمــاج المهنــي )تشــغيل وتكويــن( األطــر والمســيرين ومــا 

شــابههم داخــل المقــاوالت الصغيــرة والمتوســطة.

التوظيــف  مجــال  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  للمقــاوالت   P-Max برنامــج  المشــغلون:   -
واالتصــاالت البشــرية  والمــوارد 

الدنمارك

- برامــج التكويــن التحضيــري: دورات محــو األميــة والرياضيــات التــي تســتهدف أساســا 
ــم ؛ ــات فــي التعل ــون مــن صعوب ــن يعان األشــخاص الذي

ــى مؤهــالت  ــار : موجــه لألشــخاص الذيــن ال يتوفــرون عل ــم األساســي للكب - برامــج التعلي
كافيــة والذيــن يتوفــرون علــى خبــرة ال تقــل عــن ســنتين ؛

- التعليم العام للكبار: لألشخاص الذين لم يكملوا الطور األول من التعليم الثانوي ؛

- الــدروس التحضيريــة العليــا ذات المــادة الواحــدة: الموجهــة للكبــار الذيــن هــم فــي حاجــة 
إلــى الحصــول علــى دبلــوم التعليــم الثانــوي لالســتفادة مــن برنامــج خــاص للتعليــم العالــي ؛

- التكويــن المهنــي للكبــار: الموجــه أساســا للعمــال المؤهليــن أو غيــر المؤهليــن فــي ســوق 
الشــغل الذيــن هــم فــي حاجــة لتطويــر مهاراتهــم وكــذا الباحثيــن عــن شــغل. ويتــم وضــع 

ــات ســوق الشــغل. ــا لحاجي ــا وفًق ــج ومالءمته البرام
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فرنسا

- مخطط التكوين: يجري األجراء تكوينهم خالل ساعات العمل حسب أولويات المقاولة؛

- الحــق الشــخصي فــي التكويــن: لألجــراء الحــق فــي 24 ســاعة تكويــن كل ســنة ويمكنهــم 
االســتفادة منهــا خــالل الســنة التــي تليهــا:

يســتفيد كل شــخص يبلــغ مــن العمــر 16 ســنة علــى األقــل مــن حســاب شــخصي للتكويــن  	
ــى بلوغــه ســن التقاعــد، بغــض النظــر عــن وضعــه:  ــة حت ــاة العملي ــى الحي ــذ ولوجــه إل من
أجيــر، باحــث عــن عمــل ، عامــل مســتقل، إلــخ. ويرتبــط هــذا الحســاب بالشــخص المعنــي 

الــذي يمكنــه تعبئتــه طــوال حياتــه العمليــة ؛

ــب فــي  	 ــن للعامــل االســتفادة مــن 24 ســاعة مــن التدري ــح الحســاب الشــخصي للتكوي يتي
الســنة، فــي حــدود 150 ســاعة )24 ســاعة ســنويا حتــى 120 ســاعة ثــم 12 ســاعة ســنويا 
حتــى 150 ســاعة(. ومنــذ فاتــح ينايــر 2017 ، حــل هــذا الحســاب محــل نظــام الحــق 

ــن ؛ الفــردي فــي التكوي

يســتفيد غيــر األجــراء )فالحــون، حرفيــون، عمــال مســتقلون، تجــار، مهــن حــرة( مــن  	
الحســاب الشــخصي للتكويــن منــذ ســنة 2018 ؛

ــد الحســاب الشــخصي للتكويــن بــاألورو فــي نهايــة كل ســنة، بــدل  	 منــذ ســنة 2019 ، يَُقّي
ــة الحســاب  احتســاب الســاعات )500 أورو ســنوًيا مــع ســقف 5000 أورو(. وتتعــزز تعبئ
مــن طــرف العامليــن بمســتوى عــاٍل مــن التأهيــل )800 أورو بحــد أقصــى 8000 أورو( ؛

ــن ال ســيما مــن  	 ــغ الحســاب الشــخصي للتكوي ــاك تجــاوزات فــي مبل ويمكــن أن تكــون هن
خــالل: ُمَشــغل الكفــاءات ؛ قطــب الشــغل؛ الجهــة أو الدولــة؛ المشــغل أو صاحــب الحســاب 

نفســه ؛

يقــوم األجيــر بتفعيــل حســابه الشــخصي للتكويــن عندمــا يرغــب فــي ذلــك خــارج ســاعات  	
العمــل. وفــي المقابــل، عندمــا تتــم تعبئــة هــذا الحســاب كلًيــا أو جزئًيــا أثنــاء وقــت العمــل، 

يُرســل الموظــف رخصــة بالتغيــب إلــى المشــغل.

- فترة التأهيل المهني

- عطلة فردية للتكوين

- العطلة للقيام بتقييم المهارات أو إجراء مقاربة التحقق من الخبرات المكتسبة
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المواطنــة  المشــاركة  التــي جــرى إطالقهــا علــى منصــة  نتائــج االستشــارة   :7 رقــم ملحــق 
البشــري الرأســمال  موضــوع  حــول   (ouchariko.ma) «أشــارك» 

نتائج االستشارة التي أطلقها المجلس على المنصة الرقمية «ُأشارُك» (ouchariko.ma) حول تثمين 
الرأسمال البشري في الوسط المهني

فــي إطــار إعــداد المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي لرأيــه حــول تثميــن الرأســمال البشــري فــي الوســط 
المهنــي، أطلــق المجلــس استشــارًة مواِطنــًة علــى المنصــة الرقميــة »أُشــاِرُك« )ouchariko.ma( الســتطالع آراء 
المواطنــات والمواطنيــن حــول الموضــوع، وذلــك خــالل الفتــرة مــا بيــن 23 دجنبــر 2022 و13 ينايــر 2023. وقــد 
ه المجلــس فــي  بلــغ مجمــوع التفاعــالت 84957 منهــا 241 مشــاركاً أجابــوا علــى أســئلة االســتبيان الــذي أَعــدَّ
هــذا الموضــوع. وتعكــس هــذه التفاعــالت تمثُّــالت المواطنــات والمواطنيــن المشــاركين بخصــوص ســبل تثميــن 
الرأســمال البشــري فــي الوســط المهنــي وكــذا أبــرز التحديــات والرهانــات التــي ســتواجهها بالدنــا فــي الســنوات 

القادمــة فــي مجــال التشــغيل.

أبرز العوامل التي من شأنها تثمين الرأسمال البشري

يــرى المشــاركون فــي هــذه االستشــارة المواطنــة أن تثميــن الكفــاءات يمــر أساســا عبــر الرفــع مــن مســتوى تأهيــل 
َر التكويــن المســتمر  الرأســمال البشــري وضمــان شــروط ماديــة جذابــة ترتبــط بــاألداء. فــي هــذا الصــدد، تََصــدَّ
والتعلــم مــدى الحيــاة قائمــة اختيــارات المشــاركين بنســبة 68.46 فــي المائــة منهــم، متقدمــا بشــكل طفيــف علــى 
األجــور المحفــزة المرتبطــة بــاألداء )67.22 فــي المائــة(. فــي حيــن اعتبــر 53.11 فــي المائــة مــن المشــاركين أن 
التحفيــزات الماديــة والمعنويــة، هــي عامــل أساســي فــي تثميــن الرأســمال البشــري. بينمــا أجمعــت آراء قرابــة 
نصــف المشــاركين علــى العوامــل المرتبطــة بظــروف العمــل اآلمنــة، وذلــك بنســبة 49.79 فــي المائــة للتغطيــة 
ــة، و46.89 فــي المائــة  ــة المهني ــة للشــفافية والمســاواة فــي التوظيــف والترقي ــة، و48.13 فــي المائ االجتماعي

لالســتقرار المهنــي.
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أبرز التحديات

يــرى 60.58 فــي المائــة مــن المشــاركين أن التحــوالت الرقميــة والتكنولوجيــة هــي أبــرز التحديــات التــي 
ــي  ــاءات بنســبة 59.34 ف ــا هجــرة الكف ــة، تليه ــي الســنوات القادم ــرب ف ســيواجهها الرأســمال البشــري بالمغ
المائــة مــن المشــاركين. وتشــكل التحديــات المتعلقــة بالعولمــة وعــدم مســايرة الكفــاءات للتطــور، محــط انشــغال 
قرابــة نصــف المشــاركين، وذلــك بواقــع 39.42 فــي المائــة فيمــا يتعلــق بظهــور مهــن عالميــة مســتقبلية، و34.02

فــي المائــة بالنســبة لمخاطــر الــذكاء االصطناعــي وتأثيرهــا علــى إحــداث فــرص الشــغل، و30.29 فــي المائــة 
بالنســبة للتنافســية الدوليــة. فــي حيــن، ال يعتقــد أغلــب المشــاركين أن التغيــرات المناخيــة قــد تشــكل تحدًيــا 
ــن  ــة فقــط مــن المشــاركين يربطــون بيــن هذي ــة ) 12.45 فــي المائ للرأســمال البشــري فــي الســنوات القادم

ــن(. العنصري

مقترحات
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يعتبــر المشــاركون أن التحديــات التــي تطرحهــا التحــوالت التــي ســتمس عالــم الشــغل مســتقبال تتطلــب بــذل 
جهــود حثيثــة علــى مســتويات مختلفــة لمواجهتهــا. فــي هــذا الصــدد، كانــت اإلجابــات علــى مختلــف التدابيــر 
التــي اقترحهــا االســتبيان متقاربــة جــدا مــع أفضليــة طفيفــة لصالــح التعلــم مــدى الحيــاة )56.85 فــي المائــة(. 
كمــا شــكل تعزيــز منظومــة الحمايــة االجتماعيــة بكافــة مكوناتهــا، أمــرا أساســيا بالنســبة ل55.60 فــي المائــة 
مــن المشــاركين. فــي حيــن، تعتبــر المواكبــة القانونيــة لألنمــاط الجديــدة للعمــل، وتيســير التحــول المهنــي، مــن 

فــي المائــة و46.06 فــي المائــة مــن المشــاركين علــى التوالــي. أهــم التدابيــر بالنســبة  لـــ 53.94
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ختامــا، يتجلــى مــن هــذه االستشــارة المواطنــة أن مســألة تأهيــل المــوارد البشــرية مــن خــالل التكويــن المســتمر 
والتعلــم مــدى الحيــاة ، تشــكل أبــرز اهتمامــات المشــاركين ســواء بوصفهــا عامــال لتثميــن الرأســمال البشــري 
الحالــي )68.46 فــي المائــة( أو كوســيلة لحمايتهــم مــن التحــوالت المســتقبلية لعالــم الشــغل )56.85 فــي 
المائــة(. فــي حيــن، تعتبــر الشــروط الماديــة  المرتبطــة باإلنصــاف وإعمــال مبــادئ االســتحقاق، عوامــل تشــغل 
بــال غالبيــة المشــاركين )منظومــة أجــور محفــزة مرتبطــة بــاألداء: 67.22 فــي المائــة ؛ تحفيــزات ماديــة 
ومعنويــة: 53.11 فــي المائــة ؛ الشــفافية والمســاواة فــي التوظيــف والتــدرج المهنــي: 48.13 فــي المائــة(. مــن 
جهــة أخــرى، تتفاقــم المخــاوف بشــأن التحديــات المســتقبلية التــي تواجــه الرأســمال البشــري بشــكل خــاص، 
وتتعلــق بجوانــب وأبعــاد مختلفــة )التحــوالت الرقميــة والتكنولوجيــة: 60.58 فــي المائــة؛ هجــرة الكفــاءات: 
59.34 فــي المائــة ؛ ظهــور مهــن عالميــة مســتقبلية 39.42 فــي المائــة( ؛ مخاطــر الــذكاء االصطناعــي علــى 
إحــداث فــرص الشــغل: 34.02 فــي المائــة ؛ التنافســية الدوليــة: 30.29 فــي المائــة. ولمواجهــة هــذه التحديــات، 
يوصــي المشــاركون بتعزيــز األنظمــة الكفيلــة بتدبيــر التقلبــات التــي يمكــن أن يشــهدها عالــم الشــغل مســتقبال، 
مــن خــالل تقويــة آليــات الحمايــة االجتماعيــة )56.60 فــي المائــة(، وتنظيــم األنمــاط الجديــدة للعمــل )53.94 

فــي المائــة(، وتيســير التحــول المهنــي )46.06 فــي المائــة(.
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