
املغرب - مرشوع دعم اإلدماج االقتصادي للشباب
يشكل اإلدماج االقتصادي للشباب تحديا هاما أمام املغرب. وملواجهة هذا التحدي، أطلقت الحكومة مخططات طموحة لتعزيز جهود استحداث فرص الشغل، وتحسني مهارات 

الشباب، والنهوض بريادة األعامل، ولكن تجزؤ الربامج وتحدي املواءمة بني املهارات املطلوبة واليد العاملة املتاحة يشكلني عائقا لتحقيق اإلدماج االقتصادي للشباب عىل نحو 

فاعل. ويهدف مرشوع دعم اإلدماج االقتصادي للشباب الذي تبلغ تكلفته 55 مليون دوالر إىل وضع حلول متكاملة لتحسني قابلية توظيف الشباب وريادة األعامل يف جهة 

مراكش-آسفي بناء عىل برامج تراعي متطلبات سوق الشغل، وتعزيز تضافر الجهود والتآزر بني املؤسسات املركزية املعنية والسلطات املحلية والقطاع الخاص.

أهداف المشروع :  

نهجا متكامال  االقتصادية يف جهة مراكش- آسفي. وسُيموِّل  الفرص  الشباب من  استفادة  إمكانية  لزيادة  املبذولة  الجهود  للشباب  االقتصادي  اإلدماج  سيدعم مرشوع 

الستحداث الفرص االقتصادية للشباب عن طريق إتاحة خدمات التوجيه املهني الفردي والتدريب التي تهدف إىل تنمية الكفاءات املطلوبة يف سوق الشغل، وكذلك إىل 

مساندة ريادة األعامل للشباب لتعزيز استحداث فرص الشغل، والنهوض بسالسل القيمة التي تنطوي عىل إمكانيات مرتفعة للنمو وتوفري الوظائف.

ويتم متويل املرشوع باستخدام أداة متويل املرشوعات االستثامرية، مع مؤرشات مرتبطة بالرصف يكون الرصف من القرض فيها مرشوطا بتحقيق أهداف ونتائج املرشوع.

ويتألَّف هذا المشروع من ثالثة مكّونات : 
تعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم االقتصادي، وذلك عن طريق إنشاء مراكز تشغيل الشباب لتزويد الشباب ذوي املهارات املنخفضة بخدمات 

ر بنحو 640911 شابا  التوجيه املهني الفردي والتدريب والتوفيق بني جانبي العرض والطلب يف سوق الشغل. ويوجد يف جهة مراكش- آسفي ما ُيقدَّ

من غري امللتحقني بالتعليم أو العمل أو التدريب، كام يعاين الكثري من الشباب من تدين مهاراتهم أو عدم توافقها مع متطلبات القطاع الخاص. ويهدف 

املكون األول للمرشوع إىل معالجة قضايا املواءمة بني املهارات واحتياجات سوق الشغل، وقابلية توظيف الشباب.

 وستقام مراكز تشغيل الشباب يف األقاليم السبعة لجهة مراكش-آسفي، وكذلك يف عاملة مراكش، وسيكون هدفها تنمية مهارات الشباب، وتزويدهم 

بخدمات الوساطة يف سوق الشغل. وستكون الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات يف املغرب مسؤولة عن تسيري مراكز تشغيل الشباب. وسيجري 

من خالل أنشطة املتابعة والتقييم املنتظمة تقييم نواتج التعلم، والتحليل املنتظم للمهارات املطلوبة يف سوق الشغل حتى يتسنى تكييف برامج 

التدريب لتبقى متوافقة مع احتياجات السوق. ومن املتوقع أن يستفيد نحو 19 ألف شابة وشاب من هذا الربنامج خالل فرتة التنفيذ التي متتد لخمسة 

أعوام. وسيكون املستفيدون من املرشوع يف إطار هذا املكون ذكورا وإناثا من املناطق الحرضية والقروية عاطلني منذ وقت طويل، ومهاراتهم محدودة، 

وكذلك عاملني يف القطاع غري الرسمي ترتاوح أعامرهم من 18 إىل 34 عاما.
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الترتيبات المؤسسية :

وزارة الشغل واإلدماج املهني هي الوكالة املسؤولة عن تنفيذ املرشوع. ومن الهيئات األخرى املعنية بتطبيق الربنامج كتابة الدولة للتكوين املهني، واملركز الجهوي لالستثامر، 

والوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، ووزارة الداخلية من خالل برنامج املبادرة الوطنية للتنمية البرشية من أجل اإلدماج االقتصادي للشباب، وكذلك املؤسسات 

غري الحكومية املحلية لدورها يف تقديم خدمات التكوين/التوجيه.

وتهدف الرتتيبات املؤسسية إىل ضامن التنسيق الفعال واملشاركة من السلطات الجهوية تحت إرشاف وايل الجهة مبا يتامىش مع نهج الالمركزية الذي يجري تطبيقه يف 

املغرب. وسيشارك القطاع الخاص طوال مراحل تنفيذ املرشوع لضامن التآزر وتضافر الجهود من أجل إتاحة فرص الشغل للشباب وبرامج التكوين املخصصة لهذا الغرض.

تعزيز منظومة ريادة األعامل ودعم فرص ريادة األعامل للشباب يف جهة مراكش-آسفي. سيتم إنشاء شبكة من املراكز الجهوية/اإلقليمية للنهوض 

بريادة األعامل والتنمية االقتصادية تحت إرشاف املركز الجهوي لالستثامر. وكمدخل للوصول إىل الخدمات واملعلومات املتصلة بريادة األعامل، ستقوم 

مراكز الخدمات الشاملة هذه بتنسيق جهود أصحاب املصلحة والهيئات املعنية العامة والخاصة العاملة يف منظومة ريادة األعامل، وتوفري التحليالت 

السوقية لسالسل القيمة املحلية التي تتمتع بإمكانيات للنمو. عالوًة عىل ذلك، سيتم يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البرشية إنشاء برنامج لتنمية 

ريادة األعامل بهدف توفري خدمات بناء القدرات والدعم املايل للمقاوالت الجديدة يف مراحل ما قبل اإلنشاء وما بعده.

وسيكون الهدف دعم إنشاء 1500 مرشوع جديد يقودها الشباب يف الجهة عىل مدار مدة املرشوع. وللنهوض باستحداث فرص الشغل للشباب، سيدعم 

املرشوع أيضا تنمية سالسل قيمة معينة يف الجهة تتمتع بإمكانيات عالية من حيث النمو ودمج الشباب. واملستفيدون يف إطار هذا املكون الثاين هم 

رواد أعامل شباب طامحون يف الرشيحة العمرية 18 - 34 عاما، ولديهم مقرتحات ملرشوعات موجهة نحو السوق وتتمتع مبقومات اإلستدامة، وكذلك 

املقاوالت الصغرية واملتوسطة الحجم يف سالسل القيمة التي تتسم بإمكانيات منو عالية.

دعم بناء القدرات املؤسسية لتنفيذ املرشوع. يهدف هذا املكون إىل تدعيم قدرات األطراف الفاعلة )ومنها وزارة الشغل واإلدماج املهني والهيئات 

األخرى املسؤولة عن تنفيذ املرشوع( عىل اإلرشاف عىل تنفيذ أنشطة املرشوع، وتدعيم برامج الجهة املتعلقة بإدماج الشباب والتدريب عىل املهارات 

والتنمية الجهوية. وتشكل املتابعة والتقييم جزءا أساسيا من تصميم املرشوع، كام ستوضع آليات للوقوف عىل آراء املستفيدين وتعقيباتهم من أجل 

تحسني مستويات تقديم الخدمات، والتكيُّف مع متطلبات سوق الشغل. ويف هذا الشأن، ستقوم املؤسسات املعنية بوضع آلية جهوية ملتابعة سوق 

الشغل من أجل مجاراة احتياجات مؤسسات األعامل/املقاوالت الناشئة واملهارات املطلوبة.
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