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عشرة إجراءات  يقترحو  تشغيل الشباب حول تقريرالعلى  يصادقاالقتصادي واالجتماعي  المجلس
 نعاش الشغلإل

 

وقد  .2122دجنبر  22بالرباط، يوم الخميس العادية العاشرة  عقد المجلس االقتصادي واالجتماعي دورته

الخاص تقديم التقرير لتشغيل الشباب وحول  تقريراللمناقشة والمصادقة على  هذه الدورة أشغال خصصت

برسم  تهمشروع ميزانيو  عمل المجلس مخطط كذا لتقديمبالظرفية االقتصادية و االجتماعية و البيئية و 

  .2122سنة 

في  إصالحات ذات طبيعة بنيوية تطلب على المدى البعيدمعقدة ت تعد مسالةتشغيل الشباب  قضيةن إ

وعالم  مالئمة نظام التربية والتكوينو االقتصادي نمونموذج ال و القطاع الخاصدينامية  ارتباطها مع

 سياسات التشغيل. وكذا جهوية ،الشغل

 الكبير التحديغربي لرفع هذا مالكافة مكونات المجتمع تعبئة ن المجلس يحث على إفي هذا السياق ف و

 . في البالد مجموُع الفاعلين والقوى الحية تتجند حولهسس برنامج وطني إرادي أرساء إو

من عشرة إجراءات  باقتراح ن خالل تقريره حول تشغيل الشباب، قام المجلس االقتصادي واالجتماعيو م

هاته وتهم . المغربي من الشبابصوب فئات عريضة عادة الثقة إولية تساهم في أحلوال  تشكلشانها ان 

تدخالت في مجاالت عروض وطلبات ال و ،سوق الشغلضبط حكامة  لخصوصعلى وجه اقتراحات اإل

 ، وتقويم تقنين سوق الشغل .الشغل

في اتجاه  الشغل نعاشإ منظومة حكامة عادة النظر فيإضرورة  المجلس على يوصيطار، في نفس اإلو

التشغيل، واشراك  بإنعاشسياسات العمومية المرتبطة للمكوناتها، وتطوير التدبير الترابي ل التجانس العام

ن أالمسؤولية على بنيات تنفيذ هذه السياسات. ويرى المجلس  بإضفاءالفاعلين المعنيين، مع ربطها 

تشجيعها  حداث المقاوالت الصغيرة جدا يحتوي على خزان هام من فرص الشغل يتوجبإالتشغيل الذاتي و



دماج المهني المعمول به حاليا يقترح الى عقود الشغل االول واإل فباإلضافةسياسة خاصة.  عبر وضع

دماج الشباب بالموازاة مع تطوير البعد إالمجلس وضع عقدة ذات منفعة عامة واجتماعية للمساعدة على 

على تقوية التكوينات ذات البعد ن تعتمد أن تحسين قابلية تشغيل الشباب مطالبة ألديهم. كما  مواطنيال

فضال عن الرفع من ، وين اللغوي والسلوكي والمقاوالتيالمهني على المدى القريب وتطوير نظم للتك

، التكوين عبر التدرج وبرامج التدريب  يةالتناوب اتالتكوينالجسور بين عالم التكوين و المقاولة )

التحفيز جل أمن  ليشغتلنعاش اإل طار القانوني العامخير تحسين اإلويوصي المجلس في األ .بالمقاوالت(

 .قطاعاتفي بعض ال الئقإحداث مناصب شغل  على

 

 قتصاد الوطنيإلا هشاشةيبرز مواطن  االقتصادي واالجتماعي المجلس

 2102لسنة ر بالنسبة حول نقط الحذو يثير االنتباه 

 
 االقتصادية والظرفية  تقرير حول الظرفية بتقديم المكلفة بتحليل الدائمةخالل هذه الدورة قامت اللجنة 

وعلى  قتصاد الوطنيلإل الهشاشة الهيكلية مواطن التقرير الضوء علىهذا  ويسلط .البيئيةو االجتماعية

ي فف ة.يالميزان عجزوخلق فرص الشغل ضعف و العجز التجاري،و ضعيفة،التنافسية ال وجه الخصوص

قد  لكونها تشكل مخاطر 2102ليها برسم سنة إاالنتباه الحذر الواجب  نقطيبرز التقرير ظل هذا المناخ 

االجتماعي والوقاية من النزاعات تؤثر على آفاق النمو وعجز الميزانية واختالل ميزان االداءات والسلم 

على صعيد  كذاو، ة أنظمة التربية والتكوين والصحةخاصة في مجال ولوج وجود ،والعجز االجتماعي

  .البيئةة بالمحافظة على طالمخاطر المرتب ون الفوارق االجتماعية والترابية التقليص م

 
 مخطط عمل طموحمنسجمة مع االقتصادي واالجتماعي  للمجلسميزانية 

سنة  برسم تهمشروع ميزانيو ، هعمل المجلس االقتصادي واالجتماعي خالل هذه الدورة على مخطط بث

فعاليته و لمشروعيته ومصداقيته  في التأسيسليساهم  السنة يأتين طموح المجلس خالل هذه إو. 2102

تطلعات المواطنين.  تندرج ضمن للمواضيع التيمن خالل تقوية عالقاته مع المجتمع المدني ومعالجته 

؛ تدخل مليون درهم 00ن ميزانية المجلس تقدر ب إقانون المالية فوكما هو مرتقب من خالل مشروع 

ولصرف تعويضات  عوانهأموظفيه و مخصصة لمصاريفالحد اقصى للنفقات ك منها ئةان في المستو

   .من جهة اخرى كمصاريف لتسيير المجلسالمتبقية  ئةااالربعون في الم و ،عضاء من جهةاأل


