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مقدمة

رغــم أهميــة برامــج التشــغيل التــي تقــوم بهــا الدولــة المغربيــة، والمعــّدة 
لتوفيــر فــرص عمــل لفئــات الشــباب، إال أن هــذه الفئــات ال تــزال تعــاين نســب 
بطالــة مرتفعــة. إن بعــض هــذه البرامــج المعــّدة لتعزيــز تشــغيل الشــباب 
وحاملــي الشــهادات، مثــل برنامــج إدمــاج، وبرنامــج تأهيــل، وبرنامــج تحفيــز، 
تســاهم يف  لــم  ســنويًّا1،  إدمــاج  ألــف   100 ســقف  بتجــاوز  وعــدت  والتــي 
خفــض معــدالت البطالــة العامــة ويف صفــوف هــذه الفئــة بالتحديــد. كمــا أن 
تبايــن االمتيــازات وظــروف العمــل يف القطــاع العــام مقارنــة بالقطــاع الخــاص، 
للشــباب يف ســوق  االقتصــادي  اإلدمــاج  اختــالل موازيــن  تأثيــر يف  لــه  كان 

الشــغل.

لقــد توجهــت الدولــة يف الســنوات األخيــرة إىل تشــجيع المقــاوالت الصغــرى 
الضريبيــة،  والتحفيــزات  الماليــة  التســهيالت  توفيــر  عبــر  والمتوســطة، 
وتشــجيع منــاخ االســتثمار، كآليــة لخلــق برامــج مندمجــة ومتكاملــة لضمــان 
كبــة للباحــث  كبــر بيــن التكويــن والتشــغيل، وتوفيــر التأهيــل والموا مالءمــة أ
البرامــج  وتطويــر  الشــغل،  فــرص  إليجــاد  مبــادرات  وإطــالق  الشــغل،  عــن 
النشــيطة للتشــغيل، ما جعل حكومة ســعد الدين العثماين تعتبر حصيلتها 
كثــر مــن 212 ألــف وظيفــة خــالل الفتــرة  بــــ »المشــرفة«، مــن خــالل إحــداث أ
2017-2021، بمعــدل ســنوي يتجــاوز 42 ألــف وظيفــة2. إال أن أرقــام البطالــة 

ال تــزال مرتفعــة يف صفــوف هــذه الفئــة.

اإلجمــايل  البطالــة  معــدل  انتقــل  للتخطيــط،  الســامية  المندوبيــة  حســب 
مــن%12,8 ســنة 2021 إىل %11,2 علــى المســتوى الوطنــي خــالل الفصــل 
الثــاين لســنة 2022، ومــن %18,2 إىل 15,5% يف الوســط الحضــري، ومــن 
%4,8 إىل %4,2 يف الوســط القــروي. ويبقــى معــدل البطالــة مرتفعــاً بيــن 
وحاملــي   ،)30,2%( ســنة  و24   15 بيــن  أعمارهــم  المتراوحــة  الشــباب 

.3)15,1%( والنســاء   )18%( الشــهادات 
كورونــا  جائحــة  بتفشــي  العالــم  اقتصــادات  كبــايق  الوطنــي  االقتصــاد  تأثــر 
خــالل ســنة 2020، مــا أدى إىل فقــدان 432 ألــف وظيفــة، ســبعة وظائــف 
مــن عشــر منهــا ُفقــدت يف الوســـط القــروي، 64% منهــا يف قطــاع الفالحــة 
والغابــة والصيــد، و25% يف قطــاع الخدمــات حســب وزارة الشــغل واإلدمــاج 
كثــر مــن غيرهــم مــن  المهنــي4. إال أن تفشــي البطالــة يف صفــوف الشــباب أ

1  رئيــس الحكومــة ســعد الديــن العثمــاين. 2021 »نتائــج مشــرفة للسياســة الحكوميــة 
/ma.gov.cg.www//:https.  13/09/2022 يف مجــال التشــغيل«. تــم االّطــالع عليــه يف
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 رئيــس الحكومــة ســعد الديــن العثمــاين. 2021 »نتائــج مشــرفة للسياســة الحكوميــة يف 
https://www.cg.gov.ma/ar/  13/09/2022 مجــال التشــغيل«. تــم االّطــالع عليــه يف
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3  المندوبيــة الســامية للتخطيــط 2022. »مذكــرة إخباريــة حــول وضعيــة ســوق الشــغل 
خــالل الفصــل االثــاين مــن ســنة 2022«.

4  وزارة الشــغل واإلدمــاج المهنــي. 2021. »تقريــر حــول حصيلــة وزارة الشــغل واإلدمــاج 
المهنــي2017- 2021«.

الفئات العمرية األخرى ليس ظرفياً، بل هيكليٌّ يف المغرب5.

الحــركات  فعــل  ردود  لتــوايل  المجــال  الواقــع  هــذا  يفســح  أن  يمكــن 
بهــا،  القائمــة  الفئــات  أهــم  مــن  الشــباب  فئــة  تعتبــر  والتــي  االحتجاجيــة6، 
واســتمرار االحتقــان االجتماعــي الــذي ســيواجه الحكومــة الحاليــة، إن لــم توفــر 
حلوالً واقعية لمشــكلة التشــغيل يف المغرب، الســيما وأن هذه االحتجاجات 
يف  المكتســب«  »الحــق  وإنمــا  العموميــة،  التجمعــات  قانــون  ينظمهــا  ال 
احتــالل الفضــاء العمومــي الــذي ظهــر يف التســعينيات؛ إذ ال يســمح الفصــل 
11 مــن هــذا القانــون بالتظاهــر إال للتنظيمــات القانونيــة، شــرط طلــب تصريــح 
التشــغيل  برامــج  إن  القــول  يمكــن  لذلــك  تبعــاً  الســلطات7.  مــن  مســبق 
المعتمــدة مؤقتــة وغيــر مســتدامة، وأظهــرت ضعــف نجاعتهــا مــن حيــث 
اإلدمــاج االقتصــادي للشــباب، وعــدم شــمولها جميــع الشــباب أو اســتجابتها 
الحتياجاتهــم وتطلعاتهــم المهنيــة. فضــالً عــن ذلــك، فهــي ال تؤمــن الحمايــة 
االجتماعيــة بالشــكل الــكايف والفعــال والشــامل كمــا يجــب. رغــم أن منفذيهــا 

مــن المنظمــات الدوليــة يعتقدونهــا كذلــك.

لمــاذا يفضــل الشــباب القطــاع 
العــام؟

تؤكــد مجموعــة مــن الشــباب العاطليــن عــن العمــل الذيــن أجرينــا معهــم 
مقابــالت فرديــة وجماعيــة خــالل شــهر تموز/يوليــو 2022، رغبتهــم يف الولــوج 
إىل الوظيفــة العموميــة عوضــاً عــن القطــاع الخــاص، نظــراً لالمتيــازات الماديــة 
واالســتقرار الوظيفــي الــذي يوفــره القطــاع العــام، مــن قبيــل عقــود عمــل غيــر 
والخدمــات  األجــور  ونظــام  العائليــة،  والتعويضــات  والمنــح  األجــل،  محــدد 
االجتماعيــة التــي تقدمهــا اإلدارات لموظفيهــا، إضافــة إىل ما توفره مؤسســات 
األعمــال االجتماعيــة التابعــة لــكل قطــاع علــى حــدة مــن اإلعانـــات المباشـــرة 
للموظفيــن الذيـــن يســـاعدون أفـــراد أســـرهم مـــن ذوي اإلعاقـــة، والمصابيـــن 
بأمـــراض مزمنـــة، وتســهيالت ماليــة يف الحصــول علــى الســكن...إلخ. بينمــا 
تصعــب المراهنــة علــى القطــاع الخــاص لكونــه »غالبــاً مــا يركــز علــى الجشــع 

 Haut-Commissariat au Plan : Note d’information à l’occasion de la  5
 Consulté le :  .journée internationale de la jeunesse du 12 août 2022

20/12/2022

https://www.hcp.ma/Note-d-information-a-l-occasion-de-la-journee-
internationale-de-la-jeunesse-du-12-aout-2022_a3563.html

6  وائــل بورشاشــن. 2022.  غضــب »الدكاتــرة المعطليــن« يســتمر يف الربــاط، جريــدة 
تــم االّطــالع عليــه يف 19/12/2022.  هســبريس، 

com.hespress.www//:https/غضب-الدكاترة-المعطلين-يســتمر-يف-    
   html.1060952-الربا

7  ناديــة الباعــون. 2019: »احتجاجــات المعطليــن وإرهاصــات تجــدد دورة االحتجــاج«، 
المعهــد المغــريب لتحليــل السياســات.
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وتحقيــق األربــاح علــى حســاب موظفيــه«8، وال يضــع اســتقرارهم كأولويــة 
كثــر مــن  قصــوى، مــا يجعلــه مجــاالً مفتوحــاً لعقــود العمــل المؤقتــة CDD أ
العقــود غيــر محــددة األجــل CDI، وكذلــك عــدم تصريــح بعــض المقــاوالت 
 ،CNSS والمشــغلين عــن األجــراء للصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي
ـا9؛ حيــث لــم  ــا وليــس اختياريًـّ رغــم أن التصريــح عنهــم يعتبــر إلزامــاً قانونيًّ
كثــر مــن 16600 أجيــر خــالل ســنة 2020 10، يف ظــل ضعــف  يصــّرح عــن  أ
الرقابــة القانونيــة لمفتشــية الشــغل علــى المقــاوالت يف االلتــزام بمســؤوليتها 

تجــاه العمــال واألجــراء.

هــذا التوجــه الــذي يســلكه الشــباب، يظهــر بشــكل جلــيٍّ كل ســنة مــن خــالل 
بعــدد  مقارنــة  العموميــة،  الوظيفــة  مباريــات  الجتيــاز  كبيــرة  أعــداد  م  تقــدُّ
الوظائــف المســتحدثة حســب كل قطــاع كمــا توضــح المعطيــات اآلتيــة: 

العموميــة  الوظيفــة  إىل  الولــوج  مباريــات  نمــاذج   :1 رقــم  الجــدول 
و2021  2020 لســنتي 

القطاع

الحكومي
عدد المباريات

الوظائف
عدد 

السنة المترشحين

نسبة 
الوظائف 
المتاحة 
من عدد 

المترشحين 
 )%(

وزارة 
العدل

توظيف 
منتدبين 
قضائيين 

من 
الدرجة 
الثالثة 

3304684620210.7%

وزارة 
االقتصاد 
والمالية

متصرفين 
من 

الدرجة 
الثانية 

4511346920203.3%

وزارة 
الثقافة 

والشباب 
والتواصل 

متصرفين 
من 

الدرجة 
الثانية

7207220200.3%

المصدر: تركيب الباحث بناًء على إعالنات مباريات الوظيفة العمومية  

توضــح المعطيــات أعــاله االرتفــاع المتنامــي ألعــداد المرشــحين مقابــل عــدد 

8  مقولة للمبحوث ك.ب. 28 سنة، عاطل عن العمل.

9  الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي: االنخــراط، التســجيل والتصريــح عــن األجــراء.    
تــم االّطــالع عليــه يف 17/12/2022. 

catégorie-faq/ar/ma.cnss.www//:https/االنخراط،-التسجيل-والتصريح-
  page=1?باألجراء

  .2020 CNSS 10  التقرير السنوي للصندوق الوطني للضمان االجتماعي

الوظائــف، إذ تصــل نســبة الوظائــف المتاحــة مــن عــدد المترشــحين يف مبــاراة 
المنتدبيــن القضائييــن إىل %07، و%3.3 لمتصرفيــن مــن الدرجــة الثانيــة 
)وزارة االقتصــاد(، و%0.3 بالنســبة للمتصرفيــن مــن الدرجــة الثانيــة )وزارة 

الثقافــة والشــباب والتواصــل(. 

الجــدول رقــم 2: مباريــات توظيــف أطــر التدريــس وأطــر الدعــم التربــوي 
واإلداري واالجتماعــي يف األكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن بيــن 

2019 و2021

عدد عدد الوظائفالمباريات
السنةالمرشحين

نسبة 
الوظائف 
المتاحة 
من عدد 

المترشحين 
 )%(

أطر 
التدريس 

وأطر الدعم 
التربوي 
واإلداري 

17.00091.000202118.6%

17.000186.00020209.1%
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األويل  والتعليــم  الوطنيــة  التربيــة  وزارة  إحصائيــات  علــى  بنــاًء  الباحــث  تركيــب  المصــدر: 

ياضــة والر

الجتيــاز مبــاراة  المترشــحين  أعــداد  تبايــن  إىل  الجــدول  معطيــات  تشــير 
توظيــف أطــر التدريــس وأطــر الدعــم التربــوي واإلداري واالجتماعــي، ســواء 
مــن حيــث أعــداد المترشــحين أو عــدد الوظائــف يف الســنوات األخيــرة، حيــث 
تصــل النســبة إىل %9.3 ســنة 2019، و%9.1 ســنة 2020، و%18.6 ســنة 
2021 والتــي تــم فيهــا تحديــد شــرط أقــل مــن 30 ســنة كحــد أقصــى الجتيــاز 

المبــاراة، مــا ســاهم يف انخفــاض أعــداد المترشــحين.

ومــن بيــن العوامــل التــي ســاهمت يف هــذا الوضــع المتمثــل يف ارتفــاع عــدد 
المترشــحين مقارنــة بعــدد الوظائــف المتوفــرة، نجــد محدوديــة آثــار ونتائــج 
الحمايــة  وتوفيــر  العمــل،  فــرص  لخلــق  المعتمــدة  العموميــة  السياســات 
االجتماعيــة لألشــخاص العاطليــن عــن العمــل، ســواء علــى مســتوى المــوارد 
أو الرؤيــة االســتراتيجية أو الفعاليــة. فالمغــرب لــم يوّقــع علــى معاييــر منظمــة 
العمــل الدوليــة المتعلقــة بالحمايــة االجتماعيــة يف مجــال التشــغيل، الســيما 
االتفاقيــة رقـــم 102 بشــأن المعاييــر الدنيــا للحمايــة االجتماعيــة11. كمــا أن 
فجــوة وهاجــس  المنتــج، ســاهم يف خلــق  بالتشــغيل  التكويــن  ربــط  عــدم 
لتتويــج  وقدراتهــم  إمكانياتهــم  فيــه  يســتثمروا  أن  يمكــن  مــا  يف  للشــباب 
مجهوداتهــم وتضحياتهــم يف ســبل تحقيــق أحالمهــم واالســتقرار لمحيطهــم 
االجتماعــي، حيــث يعمــل قرابــة 1.7 مليــون شــاب يف القطــاع غيــر المهيــكل 
أو التشــغيل الــذايت )%88 منهــم ال يتوفــرون علــى عقــد عمــل( يف مناصــب 
شــغل تتســم بالهشاشــة وذات أجــور زهيــدة، وال توفــر الحمايــة االجتماعيــة 

11  المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي. 2021. »الحمايــة االجتماعيــة يف المغــرب 
واقــع الحــال، الحصيلــة وســبل تعزيــز أنظمــة الضمــان والمســاعدة االجتماعيــة«.



أســباب فشــل سياســات تشــغيل الشــباب 
يف المغــرب

3

»فبــدون عالقــات  والصحــة12.  والســن،  بالشــغل،  المرتبطــة  المخاطــر  ضــد 
ــر علــى شــهادة أو امتــالك الكفــاءة  شــخصية أو عائليــة، ال يكفــي دائمــاً التوفُّ
للحصــول علــى وظيفــة الئقــة13، الشــيء الــذي يولّــد شــعوراً لــدى الشــباب 
بأنهــم ال يتحكّمــون إال بشــكل نســبي يف مســتقبلهم االقتصــادي؛ فبــدالً مــن 
الفجــوة  للتــريقّ االجتماعــي وتقليــص  التعليــم والشــغل وســيلة  أن يكــون 
الناتجــة عــن »الالمســاواة يف المداخيــل«، فــإن التعليــم والشــغل، ونتيجــة 

لعــدة اختــالالت، يســاهمان يف تعميــق هــذه الفــوارق14.

فعالــة  غيــر  تحفيزيــة  برامــج 
مالئمــة غيــر  عمــل  وبيئــة 

يف إطــار تشــجيع الحــس المقــاواليت وبنــاء المشــاريع الذاتيــة لــدى الشــباب، 
برنامــج  أهمهــا،  البرامــج  مــن  مجموعــة  أخنــوش  عزيــز  حكومــة  أطلقــت 
كثــر مــن 250 ألــف فرصــة شــغل مباشــر يف ورشــات  »أوراش« لدعــم وخلــق أ
مؤقتــة يف مجــاالت مثــل التعليــم، الصحــة، التنميــة المســتدامة، األشــغال 
2.25 مليــاري درهــم خــالل ســنتي  لذلــك  العموميــة وغيرهــا. وخصصــت 
يســعى  الــذي  »فرصــة«  برنامــج  الحكومــة  أطلقــت  كمــا  و2023.   2022
تســهيل  خــالل  مــن   ،2022 ســنة  يف  مشــروع  حامــل   10  000 دعــم  إىل 
الولــوج إىل التمويــل عبــر آليــة القــروض الميّســرة الصغيــرة، وتقديــم الدعــم 
للمســتفيدين، وبلــورة التصــور الخــاص بالمشــروع إىل مرحلــة إنجــازه الفعلــي 
بميزانيــة تقــدر بـــ 1.25 مليــار درهــم. باإلضافــة إىل دعــم برنامــج »انطالقــة« 
كبــة بشــروط جــد تفضيليــة،  بــرؤى جديــدة15 والــذي يوفــر عــروض تمويــل وموا
موجهــة إىل الشــباب حاملــي المشــاريع، المقاوليــن الذاتييــن، والمقــاوالت 
الصغيــرة والمتوســطة خاصــة يف الوســط القــروي؛ بتغطيــة ماليــة تناهــز 8 

مليــارات درهــم16.

الــذايت بلغــت  المقــاول  الرغــم مــن أن حصيلــة المســجلين يف نظــام  علــى 
286020 يف نهاية ســنة 2020، بتعاون مع الشــركاء على مســتوى مختلف 
جهــات المملكــة17، ومــا يوفــره ذلــك مــن امتيــازات مــن قبيــل االســتفادة مــن 
التغطيــة االجتماعيــة والصحيــة للمقــاول عبــر االنخــراط يف صنــدوق الضمــان 
بنظــام  الخــاص   114.13 رقــم  القانــون  مــن   2 للمــادة  وفقــاً  االجتماعــي 
المقــاول الــذايت، إال أنــه ليســت هنــاك مؤشــرات واضحــة المعالــم حــول مــدى 
تأثيــر هــذه االســتراتيجيات علــى ســوق الشــغل، ســواء مــن خــالل نمــو الدخــل 
الفــردي أو خلــق وظائــف جديــدة. فــال يتوفــر حتــى اآلن أي تقييــم حكومــي 
علــى المســتوى الوطنــي لهــذه البرامــج مبنــي علــى دراســات ميدانيــة مبنيــة 
بدورهــا علــى مناهــج كميــة وكيفيــة تتجــاوز التركيــز فقــط علــى عــدد الملفــات 
أو المنخرطيــن ضمــن مشــروع معيــن. وأشــار تقريــر النمــوذج التنمــوي إىل 

 Morocco 2040 Emerging by Investing in« .2017 .Chauffour, J.P  12
World Bank Group, »Intangible Capital

13  مرجع سابق: المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي. 2021. »الحماية 
االجتماعية يف المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة 

االجتماعية«.

»Oxfam Maroc .2019. »Un Maroc Égalitaire, Une Taxation Juste.  14

15  وزارة اإلقتصاد والمالية: ميزانية المواطن 2022.

16  وزارة اإلقتصاد والمالية. 2019. ورقة تقديمية حول برنامج »انطالقة«. 
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كبــة التنفيــذ بنــاًء علــى أهــداف واضحــة«  »أن ضعــف التقييــم والتتبــع وموا
يعــد مــن المعيقــات األساســية لتراخــي ديناميــة التنميــة يف المغــرب18. 

مــن ناحيــة أخــرى، هــل يمكــن القــول إن الشــباب المغــريب متشــّبع بثقافــة 
المقــاواليت ضمــن مناهــج  الحــس  إدمــاج  تأخــر يف  هنــاك  لمــاذا  المقاولــة؟ 
التربيــة والتكويــن منــذ الطفولــة؟ برهنــت التجــارب الدوليــة بشــكل جلــي أن 
تدريــس ثقافــة ريــادة األعمــال لــدى التالميــذ والطلبــة تجــري يف مســارهم 
االقتصاديــة  التنميــة  يف  مهمــاً  دوراً  الثقافــة  هــذه  تلعــب  حيــث  الدراســي، 
للــدول، باعتبارهــا مجموعــة مــن المهــارات والعــادات التــي تســمح لألفــراد 
بتــويل واقتنــاص الفــرص وخلــق مشــاريع جديــدة ذات منفعــة خاصــة وعامــة 
للمجتمــع.19 وانخرطــت الجامعــات المغربيــة يف هــذه الديناميــة عبــر إطــالق 
الطلبــة  كبــة  موا بهــدف   ،201820 ســنة  المقــاول  للطالــب  الوطنــي  النظــام 
كة مــع الفاعليــن االقتصادييــن. واســتفاد  يف مشــاريعهم المقاوالتيــة بشــرا
مــن هــذا النظــام 600 طالــٍب يف جامعــة الحســن الثــاين بالــدار البيضــاء، 200 
منهــم أنهــوا مســارهم التكوينــي، إمــا بوضــع نمــوذج أويل أو مــن خــالل إحــداث 

مقاولــة ناشــئة21.

هنــاك أيضــاً عوامــل أخــرى تتعلــق بتأثيــر منــاخ األعمــال علــى االســتثمار 
يف المغــرب، والتــي ترتبــط بشــكل رئيســي بجــودة المؤسســات االقتصاديــة 
علــى  تقــدم  إحــراز  مــن  الرغــم  فعلــى  البشــري.  والسياسية والرأســمال 
حيــث   ،Doing Business العالمــي  األعمــال  ممارســة  مؤشــر  مســتوى 
انتقــل المغــرب مــن المرتبــة 130 ســنة 2009 إىل المرتبــة 53 ســنة 2020؛ 
يرتبــط  مــا  منهــا  عــدة،  صعوبــات  تواجههــم  مازالــت  المســتثمرين  فــإن 
بتعقــد قوانيــن الترخيــص، ضعــف حمايــة حقــوق الملكيــة الخاصــة، الحريــة 
كــدت نتائــج البحــــث  االقتصاديــة والماليــة، وكذلــك الريــع االقتصــادي22. كمــا أ
الوطنــي الــذي أنجزتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط حــول المقــاوالت ســنة 
2019، أن النظــام الضريبــي يشــكل عائقــاً بالنســبة لحــوايل %60 مــن أربــاب 
المقــاوالت، وغيــر مشــجع علــى االســتثمار بالنســبة لـــ95% منهــم، ويشــوبه 
انعــدام الثقــة تجــاه اإلدارة الضريبيــة مــن طــرف %88 مــن المقــاوالت؛ كمــا 
أنــه يشــجع علــى اللجــوء إىل ممارســات غيــر قانونيــة بالنســبة لـــ %69 مــن 
المقــاوالت. باإلضافــة إىل ذلــك يعتبــر النظــام الضريبــي معقــًدا بالنســبة ألكثــر 
 63% إىل  النســبة  هــذه  وترتفــع   ،)51%( المقــاوالت  أربــاب  نصــف  مــن 
بالنســبة ألربــاب المقــاوالت الكبــرى. ومــن ناحيــة أخــرى يشــكل بــطء معالجــة 
النزاعــات مــن طــرف المحاكــم عائقــاً بالنســبة لـــ51% مــن المقاوليــن، وتمثــل 
صعوبــة تطبيــق المقــررات القضائيــة عائقــاً لـــ15% منهــم23. وهــذه أمــور كلهــا 
تعيــق ديناميــة االســـتثمار والنمـــو، وتضــر بالمبـــادرة المقاوالتيـــة، حيــث إن 
عــدد المقــاوالت التــي يتــم خلقهــا ســنوياً ال زال ضعيفــاً )92000 مقاولــة( 
وال يتعــدى 2.6 لــكل ألــف مواطــن، مقابــل 10 كمتوســط يف الــدول الصاعــدة. 
كمــا أن هنــاك تزايــداً يف عــدد المقــاوالت التــي تغلــق أبوابهــا )6000 مقاولــة(، 

18  التقريــر العــام للجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي الجديــد 2021. »تحريــر الطاقــات 
واســتعادة الثقــة لتســريع وتيــرة التقــدم وتحقيــق الرفــاه للجميــع«.

  Bakar, Rosni & Islam, Md. Aminul & Lee, Jocelyne. )2014(.  19
 Entrepreneurship Education: Experiences in Selected Countries.

International Education Studies. DOI:10.5539/ies.v8n1p88

20  مذكرة وزير التربية الوطنية والتعليم األويل إىل السادة رؤساء الجامعات حول 
موضوع »إحداث النظام الوطني للطالب المقاول«.

21  »استفادة 200 طالب من النظام الوطني للطالب المقاول«، مجلة صناعة 
المغرب. تم االّطالع عليه 13/09/2022.    

ma.industries.ar//:https/استفادة-200-طالب-من-النظام-الوطني-للطالب/

22  رشيد أوراز. 2020. مناخ األعمال يف المغرب: منجزات كبيرة لكنها حبر على ورق، 
//:https    .19/12/2022 المعهد المغريب لتحليل السياسات.  تم االّطالع عليه يف

        7698/institute.mipa

23  المندوبية السامية للتخطيط: البحث الوطني حول المقاوالت لسنة 2019.
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إضافــة إىل ضعــف ثقافــة المقاولــة لــدى الدولــة والفاعليــن علــى حــد ســواء24. 
كــد عليــه الملــك محمــد الســادس يف خطــاب عيــد العــرش لســنة  وهــو مــا أ
2022 »ندعــو الحكومــة واألوســاط السياســية واالقتصاديــة، للعمــل علــى 
تســهيل جلــب االســتثمارات األجنبيــة، التــي تختــار بالدنــا يف هــذه الظــروف 
العالميــة، وإزالــة العراقيــل مــن أمامهــا. ألن أخطــر مــا يواجــه تنميــة البــالد، 
والنهــوض باالســتثمارات، هــي العراقيــل المقصــودة، التــي يهــدف أصحابهــا 
يجــب  مــا  وهــو  الخاصــة.  مصالحهــم  وخدمــة  شــخصية،  أربــاح  لتحقيــق 

بتــه25«.  محار

وبالتــايل إىل أي حــد يمكــن القــول إن تشــجيع المشــاريع المقاوالتيــة والذاتيــة 
تســتجيب لحاجيات الشــباب والمســاهمة يف تحقيق النمو االقتصادي؟ هل 
كــد  يتــم اعتمــاد المقاربــة التشــاركية يف صياغــة هــذه البرامــج مــع الشــباب؟ أ
يونــس الســكوري وزيــر اإلدمــاج االقتصــادي والمقاولــة الصغــرى والشــغل 
والكفــاءات، أن مقاربــات التشــغيل المعتمــدة حاليــاً لــم تظهــر فعاليتهــا مــن 
حيــث اإلدمــاج االقتصــادي للشــباب، مشــدداً علــى ضــرورة البحــث عــن طــرق 
تمكــن الشــباب مــن خلــق ثــروة حقيقيــة، تســتجيب لطموحاتهــم26، خاصــة 
وأن هــذه البرامــج ال توضــح يف جوهرهــا األســس التــي انبنــت عليهــا يف الشــق 
المتعلــق بمشــاركة الشــباب يف التعبيــر عــن حاجياتهــم يف ســوق الشــغل أو 

الحلــول التــي يقترحونهــا النخراطهــم يف ديناميــة االقتصــاد الوطنــي. 

أجــراه المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي  نتائــج اســتطالع  بينــت 
حــول البرامــج العموميــة الموجهــة للشــباب، عــدم ِكفايــة جهــود التواصــل 
والتحســيس حــول عــروض ونتائــج هــذه البرامــج، %71.57 مــن المشــاركين 
 49% للشــباب،  الموجهــة  البرامــج  أحــد  مــن  االســتفادة  لهــم  يســبق  لــم 
بتعزيــز  رهــن  التشــغيل  برامــج  نجــاح  أن  كمــا  فعاليتهــا.  عــدم  يؤكــدون 
التواصــل وإشــراك الشــباب يف مختلــف مراحــل اإلعــداد والتتبــع والتقييــم27.  
هــذا يوضــح بشــكل جلــي أن غيــاب المقاربــة التشــاركية مــن بيــن العوامــل 
المؤثــرة يف فشــل تحقيــق أهــداف سياســات تشــغيل الشــباب يف المغــرب.

مستقبل مجهول...
اســتهلت حكومــة عزيــز أخنــوش مســار إصــالح منظومــة التربيــة والتكويــن 
الــذي نــادت بــه يف برنامجهــا االنتخــايب لنيــل ثقــة المغاربــة، بإصــدار شــروط 
جديــدة مــن طــرف األكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن بشــأن تنظيــم 
ســن  خفــض  بموجبهــا  تــم  والتــي  األكاديميــات،  أطــر  توظيــف  مباريــات 
األويل،  االنتقــاء  إجــراء  مــع وضــع  أقصــى،  كحــد  30 ســنة  إىل  المترشــحين 
مــا خلّــف موجــة مــن احتجاجــات الطلبــة يف مختلــف الجامعــات ومقاطعــة 
الــدروس مــن أجــل التعبيــر عــن رفضهــم هــذه القــرارات التــي اعتبروهــا غيــر 

24  إدريس الفينة. 2021. »ثقافة المقاولة يف المغرب«، جريدة هسبريس. تم 
االّطالع عليهcom.hespress.www//:https    13/09/2022/ثقافة-المقاولة-يف-

  html.525438-المغرب

25  نص الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 2022.

26  ندوة  »تقاسم األدلة حول اإلدماج اإلقتصادي للشباب«، المنظمة من طرف مركز 
السياسات من أجل الجنوب الجديد ووكالة حساب تحدي األلفية-المغرب، بتعاون 

مع مختبر التشغيل المغرب«. 6 يونيو 2022.  تم االّطالع عليه يف  20/12/2022.  
44811/article/com.snrtnews//:https

27 المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي. 2022.  نتائج االستشارة والمواطنين 
حول البرامج العمومية الموجَّهة إىل الشباب.

 تم االّطالع عليه 18/12/2022.  

-publics-programmes-les/page/consultations/ar/ma.ouchariko//:https 
 43/jeunes-aux-destines

دســتورية وغير قانونية28. هذه القرارات تدفعنا إىل التســاؤل حول مســتقبل 
قطــاع  وأن  خاصــة  ســنة،  كل  يف  المتناميــة  العمــل  عــن  العاطليــن  أعــداد 
التعليــم يراهــن عليــه الكثيــر مــن أبنــاء الطبقــة المتوســطة والفقيــرة لتحقيــق 
كبــر عــدد مــن المناصــب مقارنــة  االســتقرار االقتصــادي واالجتماعــي، إذ يوفــر أ
بالقطاعــات العموميــة األخــرى. فقــد خصــص لــه قانــون الماليــة لســنة 2022، 
17 ألــف منصــب29، مــا فــرض عليهــم البحــث عــن مصــادر أخــرى لتأميــن 
مســتقبلهم المهنــي. تبعــاً لذلــك، انخفضــت أعــداد المترشــحين كمــا تبيــن 

معطيــات الجــدول رقــم 2 أعــاله. 

الكبيــرة يف  إفــراز جملــة مــن الخســائر  وتســاهم ظاهــرة بطالــة الشــباب يف 
الريـــع  اقتصـــاد  وضغــط  واألدمغــة،  الكفــاءات  وهجــرة  واإلنتــاج،  اإلنتاجيــة 
واالمتيـازات واإلكراهـات التـي تحـد مـن المبـادرة الحـرة30، مع ما يترتب على 
ذلــك مــن عواقــب طويلــة األمــد بالنســبة للشــباب وأســرهم والمجتمــع ككل، 
وازديــاد احتمــال انضمــام الشــباب إىل القطــاع غيــر المهيــكل31، كجــزء مــن 

اســتراتيجيات مقاومــة هــذا الوضــع لضمــان أبســط شــروط العيــش. 

عــالوة علــى ذلــك، تعتبــر الهجــرة بنوعيهــا النظامــي وغيــر النظامــي مــن بيــن 
الحلــول التــي يعتمــد عليهــا الشــباب للهــروب مــن »جحيــم البطالــة«، إذ تؤكــد 
نتائــج البحــث الوطنــي حــول الهجــرة الدوليــة 2018- 2019 أن 40.3 % 
مــن الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و29 ســنة، رغبتهــم القويــة يف 

مغــادرة التــراب الوطنــي بدوافــع اقتصاديــة، اجتماعيــة وثقافيــة32. 

الخالصة
تظهــر مشــكلة تشــغيل الشــباب المغــريب تعــدد الفاعليــن المؤسســاتيين 
مــن القطاعيــن العــام والخــاص، وضعــف التقائيــة السياســات العموميــة يف 
مجــال التشــغيل، وتنــوع آثارهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة المتمثلــة يف فقــدان 
المؤسســات والنخــب السياســية، وغيــاب االســتقرار االجتماعــي  الثقــة يف 
الهجــرة  الشــباب يف  المهيــكل، وتفكيــر  القطــاع غيــر  والعمــل يف  للشــباب، 
ســيرورة  وتتطلــب  المهنيــة.  وطموحاتهــم  أحالمهــم  لتحقيــق  الخــارج  نحــو 
اإلصــالح المســتقبلية التــي تنــادي بهــا الحكومــة الحاليــة القيــام بإصالحــات 
الديموغــرايف  النمــو  كبــة  وموا األعمــال،  منــاخ  مؤشــر  لرفــع  مؤسســاتية 
واالســتثمار يف الرأســمال البشــري لتحقيــق التنميــة. ويبــدأ ذلــك باســتبدال 
وحساســية  وشــموالً  تناســقاً  كثــر  أ بأخــرى  المجــّزأة  التشــغيل  سياســات 
لألثــر االجتماعــي. وبالتــايل، فإنــه يجــب إيــالء أهميــة كبــرى ألربعــة مســتويات 

أساســية:

 التشــّبع بثقافــة المقاولــة ال يمكــن حصــره يف ســنة أو أقــل مــن الدراســة 	 
المســتوى  مــن  انطالقــاً  إدراجــه  يجــب  بــل  مــوازٍ،  الجامعــة كخيــار  يف 

28  طلبة المغرب ينتفضون ضد قرارات بنموسى ويخرجون يف مسيرات احتجاجية«، 
جريدة نون بريس... تم االّطالع عليه 13/09/2022.

com.noonpresse.www//:https/طلبة-المغرب-ينتفضون-ضد-قرارات-بنموسى-و/

29  »رسمياً 17 ألف منصب جديد من أطر األكاديميات الجهوية برسم ميزانية 
2022«، تم االّطالع عليه 13/09/2022. 

 https://men-gov.ma/رسميا-17-ألف-منصب-جديد-من-أطر-األكاديميا/ 

30  التقرير السنوي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 2019.

  Thomas Awazu Pereira da Silva. 2018: Addressing the Youth  31
 Unemployment Challenge: International Lessons Learned that can be

  .useful for Morocco. OCP Policy Center, Policy Paper

 HCP : 2020. Résultats de l’Enquête Nationale sur la Migration  32
.Internationale 2018-2019



أســباب فشــل سياســات تشــغيل الشــباب 
يف المغــرب

5

اإلعــدادي لتنميــة الحــس اإلبداعــي لألطفــال، واالنفتــاح علــى مجــاالت 
أخــرى بنــاًء علــى تكويــن يمــزج بيــن مــا هــو نظــري وتدريبــات ميدانيــة. 

وأن يكــون ذلــك شــامالً الجميــع حرصــاً علــى المســاواة يف الفــرص.
إعــادة النظــر يف امتيــازات وتحفيــزات عقــود العمــل يف القطــاع الخــاص 	 

بمــا يــوازي امتيــازات القطــاع العــام، لتخفيــف الضغــط علــى هــذا األخيــر 
المهنــي  االســتقرار  لتوفيــر  للشــباب،  المفضــل  المــالذ  يعتبــر  الــذي 
والمــادي والنفســي لهــم، لالشــتغال يف بيئــة تشــجع علــى تقديــم أداء 

أفضــل لصالــح المقاولــة.
تســريع وتيــرة اإلصــالح الضريبــي وتســهيل القوانيــن اإلداريــة ورقمنتهــا، 	 

لتجــاوز التأخــر الحاصــل يف هــذا المجــال لتطويــر منــاخ األعمــال، وفســح 
مجــال أوســع للمســتثمرين لخلــق المقــاوالت التــي يمكنهــا أن تســاهم 

يف تعزيــز مؤشــرات نمــو االقتصــاد الوطنــي.
إحداث مؤسســة وطنية توحد مختلف الفاعلين يف سياســات تشــغيل 	 

الشــباب، وتنــاط بهــا مهــام إعــداد وتتبــع وتقييــم برامــج التشــغيل، مــع 
فســح مجــال أوســع للشــباب للمشــاركة يف هــذه الديناميــة لضمــان 
فــرص  بتوفيــر  االكتفــاء  وعــدم  الثــروة،  لخلــق  لحاجياتهــم  االســتجابة 

العمــل، ضمــن إطــار نظــام حمايــة اجتماعيــة فعــال ومســتدام.  
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مبادرة اإلصالح العريب

كة  مبادرة اإلصالح العريب مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إىل تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة باألبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً لألصوات المتمّيزة وتلتزم يف عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


