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: شعبي العزيز  

ها نحن اليوم ندخل في ثورة جديدة لرفع تحديات استكمال بناء المغرب الحديث، وإعطاء المغاربة  ...  "
 يستحقونها، وخاصة الشباب، الذي نعتبره دائما الثروة الحقيقية للبالد" المكانة التي 

فمن غير المعقول  ........" غير أن ما يحز في نفسي أن نسبة البطالة في أوساط الشباب، تبقى مرتفعة
أن تمس البطالة شابا من بين أربعة، رغم مستوى النمو االقتصادي الذي يحققه المغرب على العموم.  

المجال  واألرق في  قساوة  أكثر  والبرامج    مورغ  ،الحضري ام  االقتصادية،  واألوراش  المبذولة،  المجهودات 
االجتماعية المفتوحة، فإن النتائج المحققة، تبقى دون طموحنا في هذا المجال. وهو ما يدفعنا، في سياق  

و  مجددا،  االنتباه  إثارة  إلى  العرش،  خطاب  في  حددناه  الذي  والتوجه،  الروح  إلى  نفس  استعجال،  بكل 
 إشكالية تشغيل الشباب، السيما في عالقتها بمنظومة التربية والتكوين.

إذ ال يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين، خاصة في بعض        
الجامعية، التي يعرف الجميع أن حاملي الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في    الشعب 

مسيرات   يعرقل  مما  الشباب،  ولطاقات  العمومية،  للموارد  هدر صارخ  وهو  الشغل.  في سوق  االندماج 
 " المغاربة...  التنمية، ويؤثر في ظروف عيش العديد من 

 
 2018غشت  20مقتطف من خطاب 

: شعبي العزيز"  ....  

ويحذوه   ٬وتحمل المسؤولية ٬الذاتإن شبابنا يتطلع إلى إيجاد الظروف المثلى التي تساعده على تحقيق 
والسيما عبر خلق  ، الطموح المشروع إلى تحقيق اندماج أفضل على الصعيدين االجتماعي والمهني

 "   آفاق أوسع لفرص الشغل

 2012غشت  20مقتطف من خطاب 
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 ل ـــــــــــمدخ
صالحياته الدستورية    ممارسة  2011لقد أخذ جملس املستشارين على عاتقه منذ إقرار دستور  

املتعلقة بتقييم السياسات العمومية وحماولة ترسيخ هذه املمارسة سنواي وتطوير أدائه يف هذا اجملال لتعزيز  
التدبري    الدور  منظومة  تعرفها  اليت  واملتغريات  ليتماشى  املعتمدةالرقايب  النجاعة    احلديث  مبادئ  على 

تدبري القطاعات وبتمتني آليات مزاولته مبقتضيات قانونية   واعتماد التخطيط اإلسرتاتيجي يف والفعالية،
 تساير أمهية هذا اإلختصاص من جهة مث ابنتقاء مواضيع ذات راهنية وتفرض حتدايت كربى ببالدان.

للمرتكز   واستنادا  اإلطار  هذا  لإلختصاصويف  السياسات   الدستوري  تقييم  جمال  يف  الربملاين 
من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس من خالل    70العمومية من خالل أحكام الفصل  

حيدد كيفية ممارسة هذه الوظيفة الرقابية قام  الذي    ،316  إل   308  الباب السادس املمتد من املواد 
اجمللس ابستشارة خمتلف الفرق واجملموعات الربملانية بغية اقرتاح املواضيع اليت ترغب تقييمها، وهو ما  

 التشغيل"."وضوع أسفر عن اختيار م
مباشرة بعد ذلك، راسل املكتب خمتلف الفرق واجملموعات الربملانية بغية اقرتاح من ميثلها داخل  

املوضوعاتية لتقييم    اجملموعة  السنوية  للجلسة  التحضري  مهمة  الداخلي  نظامنا  هلا  أوكل  اليت  املؤقتة 
 السياسات العمومية. 

انعقد اإلجتماع األول يوم   املستشارين  السيد عبد احلكيم بنشماش رئيس جملس    09وبرائسة 
تضيات ، ومتيز هذا اإلجتماع بكلمة توجيهية للسيد رئيس اجمللس حيث ذّكر فيها ابملق2021فرباير  

الدستورية والتنظيمية املؤطرة هلذه العملية مقدما حملة عن جتربة السنوات املاضية والرتاكم الذي حققه  
، مذكرا 2015اجمللس يف هذا الباب، حبيث كان اجمللس سباقا لتفعيل هذا املقتضى الدستوري سنة  

ة أكتوبر كما ينص على ذلك  ابملراحل اليت قطعها واإلكراهات اليت حالت دون مباشرهتا يف بداية دور 
 النظام الداخلي. 

املوضوعاتية اللقاء األويل، متت هيكلة اجملموعة  هذا  إطار  الشكل    ويف  ابنتخاب مكتبها على 
 التايل: 
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 الفريـــــق 
 

 الصفة ابجملموعــــــة 
 

 

 االسم الكامــــــل 

 خدجية الزومي   (1 الرئيس اإلستقاليل للوحدة والتعادلية 
 امبارك الصادي   (2 انئب األول للرئيس  الكونفدرالية الدميقراطية للشغل

 امليلودي عابد العمراين  (3 النائب الثاين للرئيس  الدستوري الدميقراطي االجتماعي 
 حيتوم حممد  (4 املقرر اإلحتاد املغريب للشغل 

 الشريف موالي ابراهيم  (5 عضوا اإلستقاليل للوحدة والتعادلية 
 عادل بركات  (6 عضوا واملعاصرة األصالة 

 عبد االله املهاجري   (7 عضوا األصالة واملعاصرة 
 نبيل األندلوسي   (8 عضوا العدالة والتنمية 

 عبد الرمحان الدريسي  (9 عضوا احلركي
 حممد البكوري  (10 عضوا التجمع الوطين لألحرار 

 عبد اإلله حفظي  (11 عضوا اإلحتاد العام ملقاوالت املغرب 
 احلميد الفاحتي عبد  (12 عضوا اإلشرتاكي 

 

اجملموعة على وضع برانمج   ، انكبت2021مارس    10خالل اجتماعها الثاين املنعقد بتاريخ  
زمين إلجناز مهمتها واملنهجية املراد اتباعها للحصول على املعطيات والبياانت الضرورية إلجناز تقريرها 

مية حول التشغيل وبعض املهنيني، مث ابملزج بني اللقاءات مع الوزراء املعنيني بتنزيل السياسات العمو 
القيام ابلزايرات امليدانية للمناطق الصناعية النموذجية وبعض اجلهات اليت تعرف مستوايت مرتفعة من  

 . 2021-2012البطالة، كما مت حتديد الفرتة الزمنية املعنية ابلتقييم 
املؤقتة يف إجناز املهمة املوكولة  واستنادا إل عناصر املنهجية املعتمدة شرعت اجملموعة املوضوعاتية 

 إليها مستعينة يف ذلك بفريق عمل إداري وضعته إدارة املؤسسة رهن إشارهتا. 
وهبدف توضيح الرؤية، وحىت يكون تقييم السياسات العمومية حول التشغيل موضوعيا، وجهت   

مارس    09لس بتاريخ  من النظام الداخلي مذكرة إل رائسة اجمل   316املادة  اجملموعة تطبيقا ملقتضيات  
حصرت فيها األسئلة املؤطرة ألشغاهلا وطالبت اجملموعة من خالهلا بعقد اجتماعات مع عدد    2021

حضور جمموعة من الوزراء لتقدمي عروض حول حصيلة مسامهة قطاعاهتم    لطلبمن القطاعات احلكومية،  
 من: تعلق األمر بكل ييف التشغيل و 
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 الداخلية؛ وزير  •
 ؛ةاإلدار املالية وإصالح االقتصاد و وزير  •
 ؛ والتنمية القروية واملياه والغاابت البحريوزير الفالحة والصيد  •
 والبحث العلمي؛  والتعليم العايلوالتكوين املهين الرتبية الوطنية  وزير •
 ؛ والرقمي  وزير الصناعة والتجارة واإلقتصاد األخضر •
 ؛ واالقتصاد االجتماعي اجلويالتقليدية والنقل  السياحة والصناعةوزيرة  •
 ؛ واالدماج املهينالشغيل  وزير •
 ؛ وسياسة املدينةاإلسكان إعداد الرتاب الوطين والتعمري و وزيرة  •

   ب:ومدراء بعض املؤسسات العمومية ويتعلق األمر 

 ؛ العامة ملكتب التكوين املهين وإنعاش الشغلديرة امل •
 والكفاءات. ل يشغتالالوكالة الوطنية إلنعاش  مدير •

مت توجيه الدعوة    واإلقتصاديني املتدخلنياإلجتماعيني    وبغية توسيع دائرة التشاور مع خمتلف الفرقاء
األكثر   النقابية  املركزايت  من  العام    متثيلية؛لكل  املغريب    ،ابملغرب  للشغالنياإلحتاد    للشغل، واإلحتاد 

ابإلضافة إل اإلحتاد العام ملقاوالت    للشغل.والكونفدرالية الدميقراطية للشغل واإلحتاد الوطين املغريب  
 املغرب.

ويف نفس املنحى متت مراسلة كل من اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي واملندوبية السامية 
 الصلة. ي ذات  للتخطيط من أجل تزويد اجملموعة مبختلف التقارير والدراسات والرأ

وخبصوص مدى إلتزام احلكومة مع مبادرات اجملموعة سجل جتاوب بعض الوزارات مشكورة مع  
االرامية للحصول على املعلومات واحلضور مع أعضاء اجملموعة للرد على تساؤالهتم  اجملموعة    مطالب

   السادة الوزراء: أخص ابلذكر كل من و 
 الذي حضر مرفوقا ابلوزير  لتعليم العايل والبحث العلمي  وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين وا

العا التعليم  يف  الشغل  يل  املنتدب  وإنعاش  املهين  التكوين  ملكتب  العامة  قدمواملديرة    وا حيث 
اجملموعة إبجاابت مكتوبة  مت تزويدربط التكوين بسوق الشغل كما    شروحات مستفيضة حول

 ؛  روح املسؤولية هاتهعلى لسيد الوزير حول ماراج خالل اإلجتماع وإذ أحيي فيكم ا
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   الذي جتاوب مع  وزير الصناعة والتجارة واإلقتصاد األخضر والرقمي  كذلك الشأن مع السيد
تطور   حول  تفصيلية  ومعطيات  ابلواثئق  وزودها  صدر  رحابة  بكل  اجملموعة  مطالب  خمتلف 

 القطاع؛مناصب الشغل يف  
   الذي استجاب يف احلال لدعوة اجملموعة  وزير الشغيل واالدماج املهين  أود أيضا أن أحيي السيد

ال الوطنية إلنعاش  الوكالة  السيد مدير  ل والكفاءات وقدم شروحات تفصيلية عن يشغتومبعية 
 ابملغرب. واقع الشغل 

 ملركزايت مجيع ا و حتاد العام ملقاوالت املغرب  اللوال تفوت املناسبة أيضا التنويه ابلتفاعل اإلجيايب  
 لدعوة اجملموعة املوضوعاتية. ت باستجاليت االنقابية 

من معاودة التذكري   الدعوة ابلرغمابملقابل مل تتجاوب ابقي القطاعات الوزارية اليت وجهت هلا  
واملساعي املبذولة مبختلف الوسائل، بل منها من وعد ابحلضور وقام ابستدراج اجملموعة بوعود احلضور  

ويسجل    الربملانية،ابملهام التمثيلية للمؤسسة    يعترب استهتار واستخفافلغاية هناية هذه الدورة وهو ما  
   أسف.التقرير هذا التجاوز بكل 

  وانطالقا من املعطيات اليت حصلت عليها اجملموعة املوضوعاتية، متكنت من إجناز املهمة املوكولة 
أثناء    نإليها، م املوضوعاتية  الذي قامت به اجملموعة  الذي يلخص جمموع العمل  خالل هذا التقرير 

 أدائها ملهمتها التحضريية للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية. 
اجملموعة يف إعداد هذا التقرير على منهجية قامت يف خطوة أول على إجناز فحص    ولقد اعتمدت

وبعض التقارير والدراسات الصادرة عن عدد من املؤسسات الدستورية ومؤسسات احلكامة يف    الواثئق
مواضيع ذات عالقة مبوضوع التشغيل، وكذا العروض اليت مت تقدميها من طرف القطاعات احلكومية اليت  

وبت مع مطالب اجملموعة خالل اللقاءات املنعقدة معها، ممّا مسح ابطالع موسع وحتليل ملختلف  جتا
 الواثئق املذكورة. 

وانكبت اجملموعة املوضوعاتية يف خطوة اثنية على حتليل املعطيات املتوفرة ووضع حماور جتميعية 
مسودة للتقرير وإعطاء الضوء من  للعدد اهلائل من القضااي واإلشكاليات املثارة، وهو ما تاله صياغة  

 أجل صياغة التقرير النهائي. 
  اجتماعا   13  سلسلة من اإلجتماعات الدورية واملتواصلة انهزتعلى  اجملموعة يف أشغاهلا    وانكبت

 دون احتساب للوقت املستغرق يف افتحاص الواثئق.  متواصلة، لساعات 
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ابعتباره أرضية للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية ولقد عانت عملية اإلعداد هلذا التقرير  
 وعراقيل متثلت أساسا يف:  من عدة صعوابت

غالبية  - على غرار  تعرفها بالدان  اليت  الصحية  الطوارئ  والطارئة جراء حالة  اإلستثنائية  الظرفية 
 الدول واليت ال تزال آاثرها مستمرة. 

از مهامها أربعة أشهر يف مقابل الفرتة الزمنية الطويلة  قصر املدة الزمنية املخولة للمجموعة إلجن -
    عليها.نسبيا اليت حاولت إجناز التقييم 

املمنوح   - الزمين  احليز  مع  مقارنة  عنها،  املتفرعة  واإلجراءات  واألهداف  احملاور  وتشعب  تعدد 
للمجموعة للقيام مبهام التقييم، وأحياان ضبابية الربامج واملخططات وتداخلها مع شبه غياب  
واضحة   مبؤشرات  علمية  تقييم  بعملية  للقيام  عليها  اإلعتماد  ميكن  واضحة  قياس  ملؤشرات 

 . وشفافية
املراد تقييمها مع مطالب اجملموعة    عدم استجابة - العمومية  املعنية ابلسياسة  القطاعات  بعض 

ابلرغم من املراسالت املتكررة واملساعي    توفري املعطيات الالزمة  سواء تعلق األمر حبضورها، أو
 . واليت سبق اإلشارة إليها سلفا املبذولة يف هذا اإلطار

الدا - النظام  قواعد  مالءمة  هذا  عدم  مع  اجملموعة  لعمل  املنظمة  املستشارين  جمللس  خلي 
القطاعات   من  العديد  إلزام  إمكانية  دون  حال  مما  للربملان،  املخول  الدستوري  اإلختصاص 
احلكومية املعنية بتنزيل السياسات العمومية حول التشغيل للحضور أمام أعضائها والرد على  

 ق الالزمة إلجناز مهمتها على الوجه املطلوب. تساؤالهتم من جهة مث مدها ابملعطيات والواثئ
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 : متهيد
 

 :أتطري عام ملوضوع التشغيل مع األسئلة املؤطرة لعملية التقييم
 

أييت هذا التقرير خبصوص تقييم السياسات العمومية ذات الصلة مبوضوع التشغيل يف سياق هام  
  ب:يتسم 

حنو البدء يف تنزيل النموذج التنموي اجلديد، وحيث أن القيمة املضافة هلذا    التسارع واملشاورات -
انطلق منذ عقود وتكرس مع   الذي  املستدامة  التنمية  النموذج تتمثل يف فتح واستمرار ورش 

 عرش أسالفه املنعمني مع مطلع األلفية الثالثة؛ ة امللكاعتالء جالل
 نونرب  الصني   يف"  19  كوفيد"  كوروان  جائحة   ور ظه  منذ  العامل  يعيشها  اليت   الصحية  االزمة -

  وكانت .  االبعاد  ومتعددة  مسبوقة  غري  أزمة  العامل،  مناطق  مجيع   يف   السريع  وانتشارها  ،2019
  االنتاجي   النسيج  نشاط  على  وكذا  حياهتم،  وجودة  املواطنني  صحة  على  ابلغة  انعكاسات  هلا

  .الدول وميزانيات االسر وَدْخل  
 ســوق   وأتثــر  الوطنــي،   االقتصـاد  على  الكبيـرة  واآلثـار"  19  كوفيـد"  كورونـا  جائحـة  خملفات -

  حتديــات   عــدة   طــرح   ممــا   املهيــكل،   غيــر  والقطــاع  اخلــاص  للقطــاع  ابلنســبة  خصوصــا   الشــغل
  لألنشطة   اجلزئي  أو  الكلي  التوقف  عن  النامجة  الوخيمة  للعواقب  ونتيجة  .ابألساس  اجتماعيــة

  العاملة   اليد   حركة  على   والقيود   االنتاج  سالسل  يف   االختالالت  خاصة   الوطنية،  االقتصادية
  سنة   خالل   مسبوقة  وغري  شديدة  صدمة  الوطين   االقتصاد   عرف  احلدود،   وإغالق   السفر   وعلى 

 2020  ســنة  عرفت  كما.  سنة  عشرين  من  أكثر  منذ  نوعه   من  األول  هو  وركودا  ،2020
 .19 كوفيد وابء  مواجهة يف عمــل  فرصــة 432.000 حوالــي  فقــدان

 إلزاما إاثرة هذه السياقات اليت تفرض ذاهتا بشدة إل األدبيات املرافقة هلذا الورش  إذا كان فإنه 
، فإن األمر يتعلق بداية ابخلطب امللكية السامية يف هذا الشأن، إضافة  املستدامة(التنمية    )ورش 

 . 2021و 2012، والتصاريح والربامج احلكومية ما بني 2011إل ما أقره دستور 
إنه ال خيتلف إثنان حول مدى وأمهية التشغيل ضمن النسق السياسي واإلقتصادي العام ابإلضافة  

اإلس  الدوام  إل حموريته وأمهيته يف ضمان  على  املوضوع  هذا  اإلجتماعي، حيث شكل  والسلم  تقرار 
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سالفه املنعمني أمصدر عناية خاصة من طرف صاحب اجلاللة امللك حممد السادس منذ اعتالء عرش 
الشباب يف  التشغيل بشكل عام وتشغيل  والذي حث يف العديد من خطبه إل ضرورة وضع رهان 

 ية ببالدان.العمومصلب التوجهات الكربى والسياسات 
املتعاقبة إجراءات ومبادرات تسعى ملعاجلة   املنوال تضمنت برامج احلكومات  وسريا على نفس 

 إشكالية التشغيل واليت سوف يتم استعراض أبرز مضامينها يف الفصل األول من هذا التقرير  
وكذا من    املوضوع،ومما ال شك فيه أن هناك زخم وافر من الدراسات واألحباث والتقارير يف هذا 

اخلرباء والكفاءات يف هذا اجملال غري أن املطلوب يف هذه اللحظة احلامسة من اترخينا هو املرور إل الفعل  
إجياد   واملتمثلة يف  لبالدان  الكربى  والرهاانت  التحدايت  لرفع وربح  الوطنية  الكافية واملسؤولية  ابجلدية 

 د الوطين. موطئ قدم بني الدول املتقدمة وضمان تنافسية اإلقتصا
وإذا كان إلزاما العودة إل األدبيات املرافقة هلذا الورش، فإن األمر يتعلق بداية ابخلطب امللكية  

 ، 2011السامية يف هذا الشأن، إضافة إل ما أقره دستور 
عدة مبادرات للتشغيل   بتفعيل 2021و 2012لقد اضطلعت احلكومات اليت تعاقبت ما بني 

 2015امج احلكومية وتنزيلها سواء من خالل االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل  انطالقا من توجهات الرب 
 (. 2021-2017أو املخطط الوطين للنهوض ابلتشغيل ) 2025-

يقودان ذلك إل حماولة رصد املعطيات والتحدايت الكربى اليت أطرت وضع السياسات العمومية 
، حيث اتسمت الظرفية اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية  2021و 2012يف جمال التشغيل ما بني 

  أمهها:ببعض السمات 
 ؛ 2008تبعات وآاثر األزمة اإلقتصادية واملالية اليت عرفها العامل سنة  -
احلراك اإلجتماعي والسياسي الذي عرفته بالدان يف أعقاب ما اصطلح عليه ابلربيع العريب والذي   -

اجلوار اإلقليمي، وما رافقه من موجة اإلحتجاجات يف ربوع    زعزع أركان أنظمة سياسية بدول
 جتماعية؛ ااملغرب تطالب إبصالحات سياسية وبعدالة 

 ؛ 2011دستوري لسنة الالتعديل  -
 ؛ 2011انتخاابت تشريعية سابقة ألواهنا نونرب  -
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  وابملوازاة مع ذلك تشهد البياانت اليت مت رصدها بشأن سوق الشغل والبطالة وخاصة يف صفوف
حاملي الشواهد من خمتلف التخصصات واملستوايت على واقع مثقل ابلعديد من العواقب على املستوى 

  الدالة:اإلقتصادي واإلجتماعي وفيما يلي بعض املؤشرات  
ارتفاع البطالة يف صفوف الشباب احلاصل على الشواهد مبختلف التخصصات واملستوايت بل   -

ز عمق اخللل احلاصل يف جمال تكييف التكوين مع طبيعة ترتفع ابرتفاع مستوى التكوين مبا يرب 
 اخلرجيني.ظل عاجزا عن استيعاب هؤالء  اإلقتصادي الذي النمو 

ب  باتساع رقعة ودائرة الشغل الغري املؤدى عنه وغري املستقر والذي أنذر بوجود أزمة اجتماعية بس -
 اآلاثر اليت خلفها من هتميش وتوسيع للفوارق؛ 

املؤطرة، وسواء تعلق األمر ابلسياسات العمومية يف جمال التشغيل   لسياقات إن استعراض هذه ا
أو غريه. فإن األمر يقتضي تقييما واضحا وشامال حملاولة رصد مكامن القوة والضعف يف تنزيل هذه  
السياسات من جهة مث رصد الفرص املتاحة لتخفيف من حدة ظاهرة البطالة انطالقا من اآلاثر السوسيو 

 ة واجتماعية املرتبطة بقضااي التشغيل. اقتصادي
للوقوف يف هذا التقرير على    يف حماولة تقييم نتائج السياسات العمومية حول التشغيل  انهذا يقود

 احملاور اآلتية:
 إل اليوم؛  2012عرض مقتضب ملختلف املبادرات احلكومية املتعلقة ابلتشغيل منذ  (1
تتبع معدالت مناصب الشغل وحتليلها واستنتاج دالتها اإلحصائية واإلجرائية وأثرها على االقتصاد   (2

 ؛ 2021إل سنة  2012من سنة  خالهلا مساراهتاالوطين وذلك من 
خبصوص ملف التشغيل والبطالة والنقص يف اليد العاملة ومدى أثر    التبياانت اجلهويةالوقوف على   (3

ثقل النسب املرتفعة يف بعض اجلهات لدالة البطالة واحنسارها يف بعض اجلهات واالمكانيات اليت  
تتيحها بعض الفرص ابلرغم من ارتفاع منسوب البطالة يف صفوف حاملي الشهادات وهو األمر  

 الذي يبدو مقلقا؛ 
 وأثره على االقتصاد الوطين.  2021-2012ملعدل النمو بني سنيت  لوجيعرض كرونو  (4
رصد لتطور مؤشرات احلكامة وذلك من خالل الوقوف على اللجن واهليآت احملدثة يف هذا الشأن   (5

املواكبة  والتدبري مع  للتتبع  التشغيل كمقياس  تعتمدها وزارة  اليت  واختصاصاهتا يف جمال احلكامة 
 ا. للقوانني املؤطرة هل
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مث جتميع النصوص القانونية الصادرة خالل هذه الفرتة لرصد تطور اجملال التشريعي املصاحب  
 واحليوي.هلذا الورش الكبري 
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 :الفصل األول
 

 تذكري ابلتوجهات واألهداف الرئيسية للسياسات العمومية  
 2021- 2012ما بي   يف جمال التشغيل
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تستدعي   برانمج،من البديهي أن حماولة إجراء تقييم لسياسة عمومية أو اسرتاتيجية أو خمطط أو 
وحماولة استحضار حماورها وأهدافها، واحلالة هاته خبصوص السياسات   ،مبدئيا الوقوف على مضامينها

الفرتة   التشغيل خالل  السيا  2021-2012العمومية حول  األساسية هلذه  املالمح  أن  سة يالحظ 
،  2025-2015ترمجتها الربامج احلكومية للحكومات املتعاقبة مث وضع اسرتاتيجية وطنية للتشغيل  

ويفسر الرسم أسفله الرؤية اليت حتكم    2021- 2017أعقبها وضع خمطط وطين للنهوض ابلتشغيل  
 .مسار وضع السياسات العمومية يف جمال التشغيل

 
   املهين:واالدماج املصدر: وزراة الشغل 

 

لإلجراءات    خاص  رصد  خيصص  سوف  التقييم  إجراء  يف  النسيب  واحلياد  للموضوعية  وتوخيا 
واليت كما سبق اإلشارة كان آاثرها جد وخيمة على    19الطارئة اليت فرضتها القوة القاهرة جلائحة كوفيد  

خمتلف مناحي احلياة والتشغيل بشكل ابرز كأحد التمظهرات البارزة لتوقف األنشطة وحظر التجوال  
 الذي فرض بسببها.
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 . 20121توقعات الربانمج احلكومي    أوال: 
 

الرامي إل تعزيز دولة احلق والقانون والنهوض ابلتنمية االجتماعية   الربانمج احلكومي  يف إطار 
الشغل  .  الشغل  وإنعاشالبطالة    ابألساس حملاربةالذي يسعى   البطالة أولوية   وحماربةاعتربت احلكومة 

أجل هذا الغرض ستعمل احلكومة على    ومن،  %  8هبدف ختفيض معدل البطالة إل    وذلكابمتياز  
التشغيل   لسياسة  املؤسسايت  اإلطار  للتشغيل    وتطويرتعزيز  اإلرادية  رصد    وتدعيم اإلجراءات  قدرات 

  وخصوصا معاجلة الرصيد املرتاكم من العاطلني    وبغرضهذا األساس    وعلىسوق الشغل،    وتقييم  وحتليل
اعتماد برامج جديدة من خالل االعتماد على ما    لدى حاملني الشهادات العليا، ستسعى احلكومة إل 

 يلي:
 واخلدمات برانمج "مبادرة" يهم تشجيع التشغيل يف اجلمعيات العاملة يف خمتلف جماالت القرب   •

 .والرتبويةاالجتماعية 
برانمج " أتطري" خيص فئة حاملي الشواهد املعنيني ابلبطالة الطويلة األمد بوضع منحة إلعادة   •

 ألف سنواي. 50تدرب شهراي يف حدود سنة من التدريب، هبدف أتطري التأهيل لكل م
برانمج "استيعاب" كنظام انتقايل حتفيزي إلدماج االقتصاد غري املهيكل مما يدعم استقرار الشغل   •

 ظروفه. وحتسني

   يلي: وقد حدد كأهداف ما 
اجلديدة   • املقاوالت  مواكبة  خالل  من  الذايت  التشغيل  مردودية  ولوج    ومتكينهامضاعفة  من 

 الطلبيات العمومية.
 وضع آليات فعالة لرصد سوق الشغل من خالل إحداث مرصد وطين للتشغيل.  •
 إنشاء منظومة معلوماتية وطنية لتطوير نظام فعال لدراسة سوق الشغل. •
 التكوين. وأنظمةتقوية قدرات نظام الوساطة على الربط بني حاجيات السوق  •
   والكفاءات ويع التمثيلية داخل اجمللس اإلداري للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل نت •
 اجلهوية للتشغيل املنصوص عليها يف مدونة الشغل.   واجملالستفعيل اجمللس األعلى  •

 
   2012الربانمج احلكويم لس نة     1
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تفعيل نظام التعويض عن فقدان    احلكومة إل لشغل فستعمل  أما خبصوص جمال ترسيخ قوانني ا      
  وضمان املشغلني    ومحايةالشغل من خالل وضع صندوق خاص به، عرب تعزيز احرتام قوانني الشغل  

 الفرص. وتكافئ  واملساواة  والصحةالسالمة 
 القروي. العمل وتنميةكما تعمل احلكومة على تطوير القطاعات اإلنتاجية املدرة لفرص الشغل       

 

 .2025-2015اإلسرتاتيجية الوطنية للتشغيل    اثنيا: 
 

للتشغيل   الوطنية  اإلسرتاتيجية  تراجعا كبريا يف    يف  2025-2015لقد جاءت  تعرف  مرحلة 
اجملال، حيث مناصب الشغل غري كافية وفرص اإلدماج حمدودة، وضع تفاقم مع بروز كفاءات غري  

 .، وبرامج حتفيزية ونظام وساطة ذات وقع حمدود2مالئمة لسوق الشغل 
ع وهتدف اإلسرتاتيجية إل جعل التشغيل يف صلب الفعل العمومي من خالل مقاربة شاملة جلمي

األبعاد االقتصادية واالجتماعية واملؤسساتية، والوقوف على كل التحدايت والفئات املتضررة من البطالة  
وغريها من إكراهات التشغيل، عرب خلق مناصب شغل كافية ومرضية من حيث اجلودة ومتطلبات سوق 

 اجملالية. الشغل ومن حيث انتظارات الشباب فيما يتعلق ابملساواة بني اجلنسني والتفاواتت
ويشكل إنعاش الشغل املنتج وتثمني الرأمسال البشري واحلكامة اجليدة لسوق الشغل، الرافعات  

 األساسية لضمان ظروف عيش الئقة للفئات اهلشة ومكافحة الفقر واهلشاشة، بشكل مستدام.
إل تشكيل   إعداد تشخيص يهدف  مت  للتشغيل،  الوطنية  لصياغة اإلسرتاتيجية  أول  وكخطوة 
معاجلة،   تتطلب  واليت  األولوية  ذات  القضااي  حتديد  من  متكن  التشغيل،  حول  قوية  معارف  قاعدة 

ر ابإلضافة إل تقري  للتشغيل،واألهداف اليت جيب حتديدها والتدخالت املطلوبة لإلسرتاتيجية الوطنية  
تشخيصي لوضعية التشغيل ومذكرة توجيهية تعرف ابحملاور اإلسرتاتيجية املختارة إلعداد اإلسرتاتيجية  

، إل جانب سلسلة من اللقاءات واملشاورات مع خمتلف الفاعلني يف  2014الوطنية للتشغيل يف ماي 
 اجملال. 

 
 

 
رادية للهنوض ابلتشغيل، اجملموعة املوضوعاتية اخلاصة بتقيمي الس ياسات العمومية حول ا عرض وزير الشغل والإدماج املهين  2 لتشغيل جملس املستشارين،  حوللإسرتاتيجية الوطنية للتشغيل والربامج الإ

 . 6، ص 2021مارس  30الثالاثء  
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 وتعتمد اإلسرتاتيجية الوطنية على أربعة حماور رئيسية: 
 ؛ صب الشغلدعم خلق منا (1
 ؛تثمني الرأمسال البشري (2
 ؛ حتسني جناعة برامج التشغيل الذايت وتعزيز الوساطة يف التشغيل (3
 .تطوير إطار احلكامة يف سوق الشغل (4

 

 
 
 
 
 
 

 3  واالدماج املهين. وزارة الشغيل  املصدر:

 عرب املسار التايل:   2030( إل حدود SNEكما مت حتيني اإلسرتاتيجية الوطنية للتشغيل )
 

 
 4. واالدماج املهينوزارة الشغل  املصدر:

 
 . 2021مارس    30املقدم أ مام اجملموعة املوضوعاتية امللكفة ابلتحضري للجلسة الس نوية ملناقشة وتقيمي الس ياسات العمومية حول التشغيل يوم    الشغل والادماج املهين عرض الس يد وزير    -   3
 . 2021مارس    30ات العمومية حول التشغيل يوم  املقدم أ مام اجملموعة املوضوعاتية امللكفة ابلتحضري للجلسة الس نوية ملناقشة وتقيمي الس ياسوالادماج املهين  عرض الس يد وزير الشغل    -   4
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 وفيما خيص آليات احلكامة، مت تشكيل: 
 قطاعا حكومية، يتمثل دورها يف:  16يرتأسها رئيس احلكومة وتضم  جلنة وزارية للتشغيل: ❖

 وحتيينها كل مخس سنوات وضع اإلسرتاتيجية الوطنية للتشغيل )على املدى الطويل(  -
 .صياغة املخططات الوطنية للنهوض ابلتشغيل )كل مخس سنوات( -
 :العمل على حتقيق التوجهات واألهداف األساسية لإلسرتاتيجية الوطنية للتشغيل من خالل -
 .حتديد شروط تفعيل هذه اإلسرتاتيجية يف إطار تعاقدي -
 .تعميق الدراسات واملشاورات بشأهنا عند االقتضاء -
لإلسرتاتيجية  ت - احملليني  الشركاء  بني  املربمة  الربامج  عقود  أو  اخلاصة  االتفاقيات  منجزات  تبع 

 .الوطنية للتشغيل
وزير الشغل واإلدماج املهين، وتتكون من ممثلي القطاعات الوزارية   يرأسها للتتبع: اللجنة التقنية  ❖

 أعضاء اللجنة الوزارية للتشغيل، وتسهر على: 
على حصيلة تقدم منجزات اإلسرتاتيجية الوطنية للتشغيل من خالل نتائج تقييم برامج    اإلطالع -

 .التشغيل
 .تقوية البعد القطاعي والرتايب لربامج التشغيل -
 .دعم تنمية اجلهاز اإلحصائي لسوق الشغل -
 .اقرتاح إجراءات التشغيل الالزمة -
ااي والربامج الرامية إل النهوض التشاور مع اجمللس األعلى إلنعاش التشغيل بشأن مجيع القض -

 .ابلتشغيل
العمل املوضوعاتية: ❖ املتداول( وتضم    جمموعات  املوضوع  قطاع حكومي معني )حسب  يرأسها 

 ممثلي القطاعات الوزارية، اهليئات واملؤسسات العمومية املعنية، تشرف على:
متاسك - االلتقائية ضمان  وحتقيق  املقرتحة  التوجهات  حول  الفاعلني  خمطط    خمتلف  بلورة  ويف 

 .العمل
 .اقرتاح اإلجراءات والتدابري املناسبة )حتديد الربامج ذات األولوية وأهدافها( -
 .حتديد اإلجراءات املتعلقة مبختلف املشاريع والربامج -
 .األخرى واليت ميكن أن تلتقي مع اإلجراءات املقرتحة يف الربامج القطاعية "التقاطعات"تدارس -
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 .تعبئة خرباء وطنيني و/أو دوليني لتقدمي الدعم التقين الضروري -
 

 .2017توقعات الربانمج احلكومي    اثلثا: 
 

الربانمج احلكومي هلذه الوالية توقعاته حول التشغيل يف حمور معنون ابلنهوض ابلشغل   لقدأدرج
والذي املهين  لسنة    واإلدماج  احلكومي  الربانمج  يف  التشغيل كسابقه  التحدايت   2012اعترب  أحد 

ومعا أولوايهتا  صلب  يف  وجعلها  مواجهتها  احلكومة  تعتزم  اليت  جوانبها  جلالكربى  يف  القانونية تها 
 .واملؤسساتية واهليكلية والقطاعية

تبني سياسة عمومية يف   إل  احلكومة  الباب، سوف تسعى  على  جمويف هذا  تقوم  التشغيل  ال 
 :األسس التالية

أداء مؤسساته    وحتسي  النهوض ابلتشغيل وبعالقات الشغل وجتويد برامج إنعاش الشغل .أ
 :أجل ذلك، ستتخذ احلكومة التدابري التالية ، ومنالالئقوتطوير شروط العمل 

حتت شعار " مجيعا من أجل النهوض ابلتشغيل  2025تفعيل اسرتاتيجية التشغيل يف أفق  -
واجلماعات   اجلهات  دور  وتعزيز  القطاعية  ابالسرتاتيجيات  وربطها  الالئق"  والعمل  املنتج 

 هذا اجملال؛  الرتابية يف 
 آلية لتتبع تنزيل االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل؛تفعيل اللجنة الوزارية للتشغيل ك  -
وضع نظام معلومايت يوفر للفاعلني املعلومات املتعلقة بسوق الشغل، ودعم املرصد الوطين   -

 لسوق الشغل؛
 العمل على ربط منظومة الرتبية والتكوين وحمو األمية ابلتشغيل؛  -
 القيام بتقييم شامل لربامج إنعاش التشغيل ومراجعتها؛  -
الوطنية  مراج - التشغيل والكفاءات أو  إلعة آليات الوساطة سواء تعلق األمر ابلوكالة  نعاش 

 مؤسسات الوساطة ابلقطاع اخلاص؛
 حكامتها ودورها  نيتقييم أداء وفعالية الوكالة الوطنية للمقاوالت الصغرى واملتوسطة لتحس -

 برانمج مع الدولة؛-واملتوسطة يف إطار عقد  ىاملقاوالت الصغر  وإنشاءيف تسيري 



 

 22 
  

خمتلف الفاعلني على    بنينعاش التشغيل تضمن التلقائية والتكامل  إل وضع منظومة جهوية   -
 .الصعيد الرتايب إنعاش التشغيل

من أجل ذلك  مراجعة وجتويد التحفيزات القطاعية وإمجالية وربطها إبحداث فرص شغل،   .ب
 :ابري من أمههايعتمد الربانمج جمموعة من التد

مراجعة سياسة التحفيزات القطاعية من أجل توجيهها إل القطاعات الواعدة على مستوى  -
 عدد ونوعية فرص الشغل اليت حتدثها؛

 تعزيز برامج التشغيل الذايت؛  -
إصدار طلب مشاريع   عرب إطالق برانمج لتطوير التشغيل الذايت للشباب يف املناطق القروية   -

ومواكبة  حلموجه   املختارة  للمشاريع  مايل  دعم  وتقدمي  القروية،  املناطق  يف  املشاريع  املي 
 حامليها بتكوين إلزامي؛ 

سهام  إحداث برامج تكوين خاصة بتأهيل الشباب احلاصلني على الشهادات من أجل اال -
 يف التنمية القروية؛

القروي لتشجيع الشباب على تطوير خدمات وأنشطة عن    ملإقامة فضاءات رقمية يف العا -
 .بعد

 :من بينها تدابريإذ تعتزم احلكومة اختاذ  وهبذا الشأن للشغل،ج. إجراءات خاصة بتعزيز القابلية 

 واجلماعات الرتابية؛إحداث نظام تدريب لدى اإلدارات واملؤسسات العمومية   -
 االستمرار يف تفعيل وتطوير برامج استكمال أتهيل اجملازين؛  -
ومراكز   - واملعاهد  اجلامعات  خرجيي  لفائدة  تدريب  لتخصيص  للمقاوالت  حتفيزات  إقرار 

 ؛ التكوين املهين
 ؛يواء حاملي املشاريع والباحثنيإلتشجيع إنشاء مشاتل مندجمة  -
 ؛ املدن وإنشاؤها ابجلامعات واجلماعات الرتابيةتعميم فضاءات التشغيل على كافة   -
دعم ومواكبة املبادرات الشبابية للتشغيل الذايت وإنشاء املقاوالت، وتفعيل مقتضيات مرسوم   -

 ؛للمقاوالت املتوسطة والصغرى % 22الصفقات العمومية املتعلقة بتخصيص 
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والنهوض ابلعمل  .  د الشغل  تشريع  ومالءمة  تطوير  عمواصلة  وإرساء  مهنية  ال الالئق  قات 
 رة: مستق

 :ويف هذا اإلطار، توخت احلكومة العمل على

العمل   منظمة  ريمالءمة مقتضياهتا مع معاي و مقاربة تشاركية مندجمة    عربمراجعة مدونة الشغل   -
الدولية، وتطوير تشريع الشغل لضمان العمل الالئق لكل الفئات، وتنافسية املقاولة الوطنية 

 ريالشغل، ومواكبة املهاجرين يف وضعية قانونية من أجل تيس  مل ولوج الفئات اهلشة لعاريوتيس
 إدماجهم املهين؛ 

 حق اإلضراب؛ السعي حنو إقرار القانون التنظيمي املتعلق بشروط وإجراءات ممارسة -
 اعداد القانون املتعلق ابلنقاابت املهنية؛  -
املهنية  - العالقات  تطوير  هبدف  األطراف،  خمتلف  التزامات  حيدد  اجتماعي  ميثاق  بلورة 

 ومؤسسة احلوار االجتماعي واملفاوضة اجلماعية؛ 
الدول - العمل  للنهوض ابلصحة والسالمة املهنية تنفيذا ألحكام اتفاقية  ية  إعداد اسرتاتيجية 

 ؛282رقم 
تقوية جهاز متفشية الشغل والرفع من تغطية املراقبة للمؤسسات اخلاضعة للتشريع االجتماعي   -

 يا؛جي املوارد البشرية الالزمة تدر ريوتعزيز آليات تلك املراقبة وتوف
تطوير الشراكة مع مجعيات اجملتمع املدين العاملة يف جمال محاية الفئات اهلشة، والسيما يف   -

 ربة تشغيل األطفال والنهوض حبقوق املرأة يف العمل؛جمال حما
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التوجهات االسرتاتيجية واألهداف الرئيسية للمخطط الوطين للنهوض   رابعا:
 . ابلتشغيل

 

املخطط   احلكومة بوضع  قامت  اململكة،  أولوايت  أول  تعترب من  التشغيل  قضية  لكون  اعتبارا 
للنهوض ابلتشغيل   والتكوين مع متطلبات سوق من    2021-2017الوطين  التعليم  مالءمة  شأنه 

 الشغل.
النشيطة   الربامج  وتكثيف  الشغل،  مناصب  خلق  دعم  على  املذكور  الوطين  املخطط  ويرتكز 

ودعم البعد اجلهوي يف التشغيل، وكذا بغية استيعاب  العمل،للتشغيل ودعم الوساطة، وحتسني ظروف  
أكرب عدد ممكن من الباحثني عن الشغل يف إطار مناصب شغل جديدة تتوفر فيها كل عناصر وشروط  

الالئق، مشريا إل أن الربانمج احلكومي اعترب حمور التشغيل كأحد احملاور الرئيسية لعمل احلكومة،    العمل
 وأقر بضرورة العمل على تفعيل اإلسرتاتيجية الوطنية للتشغيل بعد مالءمتها وتطويرها.

 املخطط؛ويلخص البيان التايل أهم احملاور ومرتكزات هذا  
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  5واالدماج املهين. وزارة الشغل  املصدر:

 

 
 . 2021مارس    30التشغيل يوم  عرض الس يد وزير التشغيل املقدم أ مام اجملموعة املوضوعاتية امللكفة ابلتحضري للجلسة الس نوية ملناقشة وتقيمي الس ياسات العمومية حول    -   5
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بتبين مقاربة تشاركية،  ولقد تضمن املخطط الوطين للنهوض ابلتشغيل برانجما تنفيذاي متت صياغته  
ابلتشغيل  للنهوض  الوطين  للمخطط  التنفيذي  للربانمج  التحضريية  األشغال  خالل  ومندجمة  شاملة 

   مت؛حيث  (2018إل مارس  2017)أكتوبر 
اجتماعا من طرف جمموعات العمل املوضوعاتية اخلمس، وضمت أكثر    30عقد أكثر من   -

دستورية، جهات،   70من   )وزارات، مقاوالت ومؤسسات عمومية، مؤسسات  جهة فاعلة 
 ؛ (منظمات دولية، نقاابت، خرباء..

تبادل، وتعزيز جرد وتقييم الربامج واملشاريع ذات العالقة ابلتشغيل واليت شكلت فضاء مفتوحا لل -
 االبتكار يف سياسات التشغيل؛ 

من   - ألزيد  املايل  والتقدير  املقارنة  أسس  ووضع  وتوقف    50دراسة  األولوايت  وحتديد  تدبريا 
األولوية   ذات  اإلجراءات  حتسني  )مت  املقبلة  اخلمس  السنوات  مدى  على  الشامل  التخطيط 

لعام   حوايل    ةدراس   .(2018/2019احملددة  حتديد    50وتقييم  مع  ماليا،  وتقييمه  إجراء 
اإلجراءات    وإجنازاألولوايت   )تنقيح  القادمة  السنوات  اخلمس  على مدى  الشامل  التخطيط 

 (. 2018/2019ذات األولوية ل 
  ماي   28التقاسم مع الشركاء االجتماعيني خالل انعقاد اجمللس األعلى إلنعاش التشغيل بتاريخ   -

ة على الربانمج التنفيذي ومصفوفة اإلجراءات ذات األولوية من طرف  ، قبل املصادق2018
 .2018أبريل  11اللجنة الوزارية الثانية للتشغيل برائسة رئيس احلكومة يف  

حزمة من التدابري لدعم خلق فرص الشغل وآليات مواكبة الشباب إلنشاء وإجناح مشاريعهم   كما تضمن
 املهنية:
 :مالءمة التكوينات حلاجيات سوق الشغلو دعم خلق فرص الشغل حتسني  -
 الشغل املقرتح خلقها؛  ربط حتفيزات االستثمار بعدد ونوعية مناصب -
تقييم   إعطاء األولوية لالستثمارات العمومية ملا هلا من أثر يف خلق فرص الشغل يف إطار برانمج -

 تدبري االستثمارات العمومية؛ 
 واستباق حاجياته من الكفاءات؛  تعزيز آليات وميكانيزمات مراقبة سوق الشغل -
 التعاونيات واملقاولني الذاتيني؛ مفتح الطلبيات العمومية وسندات الطلب أما -
 خللق فرص الشغل؛  دعم القطاع اجلمعوي ابعتباره خزاان مهما -
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الشغل وتقنيات البحث عن    برجمة وحدات حول السلوكيات املهنية والتعريف ابملقاولة وسوق  -
 عمل ضمن أسالك التكوين املهين والتعليم العايل؛ 

 تكثيف تكوين املقاوالت )ابلتبادل وابلتعلم(، سواء ابلنسبة للتكوين املهين أو التعليم العايل؛   -
 إحداث إطار للتدريب داخل املقاولة للطلبة ابلكليات واجلامعات.؛ -
املهنحتطوير    - واستكشاف  املقاوالت  مهنية   50.000بلوغ  ل  س  ابكالوراي  شهادة  حامل 

 . 2021-2020خالل السنة حبلول 
 

 . 19  إجراءات مواجهة جائحة كوفيد  خامسا:
 

كما سبقت اإلشارة يف مدخل هذا التقرير، أنه من دواعي املوضوعية والتجرد يف تقييم السياسات 
ابعتبارها ملتقى  السياسات العمومية املوجهة حنو التشغيل  تقييم  وابخلصوص    اختالفها،العمومية على  

على    19وفيد  نسبيا عزل الفرتة اليت خيمت فيها جائحة ك  خمتلفة يقتضيجملموع عدة سياسات عمومية  
وحماولة إجراء مسح خاص للمبادرات املتخذة هبذا    والنفسية،العامل وتداعياهتا اإلقتصادية واإلجتماعية  

 احملققة.اخلصوص والنتائج 
للحفاظ على مناصب الشغل  وارتباطا بسوق الشغل مت اختاذ جمموعة من التدابري واإلجراءات  

  الوضع  يف  للتحكماستعجالية  إجراءات  عدة  اختاذ  مت  السامية، امللكية  للتعليمات وتبعاة، خالل اجلائح
  ااثرها  من احلد  على والعمل اجلائحة  هذه تداعيات من املتضررة اهلشة الفئات ودعم  جهة، من الوابئي
.  أخرى  جهة  من   الشغل  مناصب   على  احلفاظ على احلرص  مع  للبالد   االقتصادي   الوضع  على  السلبية

"    19  كوفيد  كوروان  فريوس  بتدبري  اخلاص  الصندوق"    احداث  يف  الدعم  تدابري  أول   متثلت  وهكذا،
 .  االزمة عن  النامجة  الصدمة لتخفيف الدولة تدخالت عن املرتتبة االستثنائية النفقات لتغطية

  اليات   خالل   من   االقتصادي  الوضع  بتتبع  جهة،  من   اليها،  عهد   االقتصادية   لليقظة  جلنة  احداث  مت   كما
 . املتضررة  القطاعات ملواكبة املالئمة  التدابري بتحديد أخرى، جهة ومن والتقييم، للرصد دقيقة

 أكتوبر 9 بتاريخ السامي  امللكي اخلطاب وكدا ،2020 يوليوز 29 يف العرش خطاب ومبناسبة
  أعطى   العاشرة،  التشريعية  الوالية  من  اخلامسة  التشريعية  السنة  من  األول   الدورة  افتتاح  مبناسبة  2020

  كبري   جمتمعي  مشروع  وإطالق   االقتصاد   إلنعاش  طموحة  خطة  لتنفيذ  السامية،  توجيهاته  امللك   جاللة
 .االجتماعية التغطية لتعميم
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  كبيـرة  آثـارا "  19كوفيـد"  كورونـا  جائحـة  خلفـت   العالـم،   دول  ابقـي  اقتصاديـات  ابقـي  غـرار  وعلى 
  املهيــكل،   غيــر  والقطــاع  اخلــاص  للقطــاع  ابلنســبة  خصوصــا   الشــغل  ســوق  وأتثــر   الوطنــي،  االقتصـاد  على
  وتدابيــر   آليــات   ابعتمــاد   معاجلتهــا  على   احلكومــة  عملــت   ابألساس،  اجتماعيــة  حتديــات  عــدة   طــرح  ممــا

 :  أمههــا مــن خاصــة،
 صعبـة،   وضعيـة  يف  ابملقـاوالت  للعامليـن  درهـم  2000  قـدره  شـهري  تعويـض  ختصيـص -

 : العائلية التعويضـات ومـن املـرض عـن  االجبـاري التأميـن مصاريـف اسـرتجاع مـن واالسـتفادة
 

 بريلأ  23  بتاريخ  املصادقة،  متت  الشغل  مناصب  على  واحلفاظ  املتضررة  املقاوالت  دعم  هبدف
  الوطين   ابلصندوق  املنخرطني   املشغلني   لفائدة   استثنائية   تدابري  بسن  25.20  رقم   القانون   على   ،2020
. كوروان  فريوس  جائحة   تفشي  تداعيات  من  املتضررين  هبم،  املصرح  لديهم  والعاملني  االجتماعي  للضمان
  ابلنفقات   والتكفل  درهم   2000  قدره   جزايف   شهري   تعويض  منح   اخلصوص،  على   التدابري،   هذه   ومشلت 
 لإ  مارس  15  من  املمتدة  الفرتة  خالل  االجبارية،  الصحية  التغطية  وبنظام  العائلية  ابلتعويضات  املرتبطة

  فرباير   شهر   برسم  هبم  املصرح   االدماج،  عقود  مبوجب   واملتدربني  االجراء  لفائدة  ،2020  يونيو  30
  للضمان   الوطين  الصندوق  يف  املنخرطني  للمشغلني  والتابعني  العمل  عن  مؤقتا  واملتوقفني  2020

 .19 كوفيد جائحة  بسبب نشاطهم  تضرر والذين االجتماعي،
 ، 2.20.331  رقم  املرسوم  حصر  صعبة،  وضعية  يف  املقاوالت  اعتبار  معايري  بتحديد  يتعلق  وفيما

  التدابري   هذه   من  االستفادة  ،2020  بريلأ  24  بتاريخ  عليه  املصادق  الذكر   السالف  القانون  بتطبيق
  عن   يزيد  املعامالت  رقم  يف  اخنفاضا  عرفت  اليت تلك  وأ  لنشاطها   اتما  توقفا  عرفت  اليت  املقاوالت  على 
 .2019 املالية السنة من األشهر بنفس مقارنة ،2020 ويونيو ماي، بريلأ أشهر برسم 25%
  من   املمتدة  الفرتة   برسم  االجتماعي  للضمان   الوطين  الصندوق  لفائدة  درهم   مليار  6,3  مبلغ  دفع   مت   وقد
 املرتبطة  ابلنفقات  والتكفل  التعويض  منح  عملية  لتمويل  ،2020  يونيو  شهر  هناية  لإ  مارس  15

 .جباريةاإل الصحية التغطية وبنظام العائلية ابلتعويضات
  املستحقة   املسامهات  أداء   تعليق  خالل  من:  صعوابت  تواجه  اليت  املقاوالت   تكاليف  ختفيف -

  مارس   فاتح  من   املمتدة  الفرتة   خالل  شهرا،  18  فرتة  مدى  على  االجتماعي،  للضمان  الوطين   للصندوق
  السالف   25.20  رقم   القانون   من   4  املادة   ملقتضيات   طبقا  وذلك  ،2020  يونيو  30  لإ  2020

 . املهين واالدماج  الشغل ووزير   اإلدارة واصالح  واملالية االقتصاد  لوزير  املشرتك  املقرر   من 3 واملادة الذكر
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  االجيار   بقروض  املتعلقة  تلكو   البنكية  القروض  أقساط   سداد  أتجيل  يف   التكاليف  ختفيف  متثل   كما
"leasing   20عن    2019" وإمكانية استفادة املقاوالت اليت يقل رقم معامالهتا برسم السنة املالية 

الضريبية واالشعار للغري   وتعليقمليون درهم من إمكانية أتجيل االدالء ابلتصرحيات الضريبية   املراقبة 
 . 2020يونيو  30ل غاية إامتد مفعول كافة هذه التدابري  داحلائز. ولق

آليتني    خزينة املقاوالتدعم   - املقاوالت، وإحداث  املستحقات لفائدة  عرب تسريع وترية أداء 
 للضمان، ويتعلق االمر ب: 

ضمان اوكسجني الذي يرمي ال تعبئة موارد التمويل لفائدة املقاوالت، اليت تضررت خزينها،   •
 من مبلغ القرض، %95والذي يغطي 

هم القروض املمنوحة من طرف البنوك لفائدة املقاولني  الذي ي  19ضمان املقاولني الذاتيني كوفيد   •
الذاتيني املتضررين من االزمة، بدون فائدة ملا يعادل ثالثة أشهر من رقم املعامالت املصرح به يف اخر  

سنوات مبا    3درهم وميكن تسديد هذا القرض على مدى    15000إقرار ضرييب مع سقف حمدد يف  
 اد. يف ذلك سنة واحدة كمؤجل االسرتد

مر ب "اقالع املقاوالت الصغرية جدا" و "ضمان  آليات أخرى للضمان ويتعلق األ  كما إطالق
احتياجات  "قالعإ لتمويل  املخصصة  القروض  ضمان  عرب  املقاوالت  نشاط  إنعاش  مواكبة  هبدف   ،

 واجبة السداد على مدى سبع سنوات، مع فرتة مؤجل االسرتداد حمددة يف سنتني.   اخلزينة، وهي قروض
الولوج  أمن  و  دعم  السياسة ل جل  تدابري  البنكي من خالل  النظام  البنكية، مت تكييف  لقروض 

و حترير احلساب   %1,5مث ال  %2ل إ %2,25النقدية يرتمجها ختفيض سعر الفائدة الرئيسي من 
املتاحة التمويل  إعادة  ال كافة وسائل  البنوك  إمكانية جلوء  البنوك و  لفائدة  ،  االحتياطي بشكل اتم 

ابلدرهم و ابلعمالت األجنبية، و توسيع نطاق السندات و األوراق املالية اليت يقبلها بنك املغرب يف  
دماج قروض  إجال عمليات إعادة التمويل و  آمقابل عمليات إعادة التمويل املمنوحة للبنوك و متديد  

 املقاوالت.ل جانب قروض االستثمار يف اطار إعادة متويل إالتسيري 
اليات   العمومية، من خالل وضع  املقاوالت النائلة للصفقات  ويف نفس االجتاه، بذلت جهود 

 لتجنبها غرامات التأخر يف اإلجناز الذي ال تتحمل مسؤوليته بسبب االزمة. 
من خالل العملية اليت   صرف دعم لفائدة االسر املستفيدة وغري املستفيدة من خدمة راميد -

العاملة ابلقطاع غري  أطلق عليها اسم القدرة الشرائية لألسر    املهيكل   "تضامن" وذلك للحفاظ على 
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واليت تضررت بصفة غري مباشرة بفعل احلجر الصحي. واستفادت من الدعم املقدم يف إطار هذه العملية  
منها ابلوسط القروي. وقد بلغت التكلفة    %45سرة،  أمليون    5,5املنظمة على ثالث مراحل، حوايل  

مليار درهم، حيث مت تعبئة هذا املبلغ من خالل الصندوق   15,26هائية هلذه العملية ما يناهز  الن
 ". 19اخلاص بتدبري جائحة فريوس كوروان "كوفيد 

للتكلفة  أتجيل سداد قروض السكن واالستهالك   - الدولة والقطاع البنكي  من خالل حتمل 
السكن واالستهالك للفرتة املمتدة بني مارس    الكاملة للفوائد العرضية الناجتة عن أتجيل سداد قروض

درهم   3000ل إ. ويهم هذا االجراء األشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل 2020ويونيو 
و السكن  لقروض  قدمتها    1500ابلنسبة  اليت  القروض  فيها  مبا  االستهالك،  لقروض  ابلنسبة  درهم 

 مستفيد.  400.000التدبري يهم حوايل ن هذا  أل إ شركات التمويل األخرى. وجتدر اإلشارة 
  بني   الشراكة  اعتماد  نستمك  :اجلائحة  من تضررا  االكثر  القطاعات  لدعم  برامج  عقود  توقيع -

  من   للمشاريع  أمثل  تنفيذ  ضمان   من  االستثمار،  لتمويل  مبتكرة   الية ابعتبارها  واخلاص،  العام   القطاعني 
  اإلطار،   هذا   يف .  العمومية  املالية  على   الضغط   وختفيف  املخاطر   وتقاسم  اخلاص  القطاع  خربة   تعبئة  خالل

  والسياحة   والعقار  والفالحة   للتصدير  املوجهة  الصناعية   للقطاعات  خاص   بشكل  األولوية  ستعطى
 2020  غشت   6  بتاريخ  التوقيع  مت   هكذا .  الرقمي  االقتصاد   جمال   يف  الواعدة  االستثمارات  ل إ  ابإلضافة

 والكونفدرالية  املغرب  لبنوك  املهنية  واجملموعة  الدولة   بني   السياحي   القطاع  إلنعاش  برانمج  عقد   على 
  هذا   لفائدة   املواكبة  تدابري   من  جمموعة   يتضمن  الذي  الربانمج   العقد  هذا   ويطمح.  للسياحة  الوطنية
 مواكبة  جلأ  من  جديدة  ودينامية  للقطاع  قوية  دفعة  إعطاء   لإ  الوطين،   االقتصاد  يف   احملوري  القطاع
 والتشغيل  االقتصادي   النسيج  على   احلفاظ   يف  تتمثل  رئيسية  هدافأ  ثالثة  خالل  من   وحتوله  اقالعه
  شهر   خالل  مت   ذلك،  ل إ  ابإلضافة .  للقطاع  مستدام  حتول  أسس  ووضع   النشاط   استئناف  مرحلة  وتسريع
 احلفالت،  ومموين  وامللتقيات  املناسبات  متعهدي  قطاع  قالعإ  إلعادة  برانمج  عقد  برامإ  ،2020  أكتوبر

 .واأللعاب الرتفيه قطاع قالعإ إلعادة برانمج عقد  وكذا
  املستوردة   املنتجات   تعويض  على   العالية  القدرة   ذات   للقطاعات   خاص  اهتمام  إيالء  سيتم  كما
 . احمللي املنتوج  وتشجيع الوطنية األفضلية تعزيز على احلرص  مع الشغل لفرص احملدثة وللمشاريع
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ضي  تإن تناول حصيلة السياسات العمومية يف ميدان التشغيل يف إطار حماولة تقييم منجزاهتا تق
اإلعتماد تقتضيه  ما  مجلة  حنو    من  التوجه  مث  للتقييم  الرمسية كمنطلق  واملؤشرات  اإلحصائيات  على 

الص ابلتقارير  مرورا  رمسية  موازية  مؤسسات  عن  الصادرة  اإلحصائيات  املؤسسات ااستنطاق  عن  درة 
جلسات   خالل  عنها  املعرب  التصرحيات  إل  إضافة  الدولية  اهليآت  بعض  وتقارير  الوطنية  الدستورية 

هبا اجملموعة مع الفرقاء اإلجتماعيني واإلقتصاديني، ويف جانب آخر ووفقا ملا سبق  اإلستماع اليت قامت  
عرضه يف بداية التقرير من كون التوجه هو حماولة إجراء تقييم ماكرو لسياسة التشغيل لإلعتبارات اليت 

)معدل  سبق ذكرها سلفا، وعليه سوف تتم حماولة رصد للحصيلة الرقمية انطالقا من املؤشرات العامة  
ابإلضافة إل احلصيلة القطاعية    النمو السنوي؛ معدل البطالة؛ معدل التشغيل: قطاع عام / قطاع خاص(

، مث رصد ملعيار احلكامة  واإلجراءات املتخذة حملاولة تقليص اهلوة بني التكوين ومتطلبات سوق الشغل
يف تقييم وتصنيف تطور وتقدم يف تنزيل هذه السياسات اعتبارا ألمهية هذا املعيار الذي أصبح يوظف 

 .6الدول بل تعد من العوامل اهلامة اليت تعزز النمو اإلقتصادي املستدام والشامل 
 

من سنة   العامة لإلقتصاد الوطين واملتعلقة ابلتشغيل  تطور املؤشرات   أوال: 
 .2021  سنة   إىل  2012

 

   النمو:تطور معدل  (1
  مبعدل  وينخفض  يرتفع  مضطردا  منوا  2020و 2012  بني  ما  السنوي  النمو  معدل  تطور  عرف  

  2014و  2013  سنيت  يف  ليرتاجع%    3.2  مبعدل  منوا  2012  سنة  سجلت  حيث  ،%  2  إل  1
 . التوايل على  2.4و 2.9 إل

  اليت  السنة  أبن  ابلرغم%    1.2  بنسبة  الفرتة  هذه  خالل  للنمو  معدل  أقل  2016  سنة  وسجلت
  النمو   ليرتاجع   ،%4و  4.5%  إل   وصل   مهم  ابرتفاع  متيزات(  2017)  املوالية   والسنة(  2015)  قبلها

  التوايل   على   مسجلة(  2020  ،2019  ،2018)  األخرية   الثالث  السنوات  خالل   متواصل   بشكل
 السامية املندوبية تتوقع افيم .19 كوفري فريوس تفشي إابن %  5.8 إل لينخفض 2.5% ،3.1%

   .%4.4 ب يقدر ،(2021) السنة  هلذه النمو مبعدل ارتفاع للتخطيط
 

 
 . 8ص.   ، 2018أ بريل    املالية، وزارة الإقتصاد واملالية مديرية ادلراسات والتوقعات    املغرب؛ ما يه ادلروس اليت اس تخلصها    الإقتصادية: احلاكمة اجلودة املؤسساتية والتمنية    -   6



 

 32 
  

    البطالة:معدل تطور  (2
  يف  استمرت  بل  ،(9.0%)  2012  سنة  منذ  يذكر  اخنفاض  أي  البطالة  معدالت  تسجل  مل
 9.5%)  2019و  2018  سنيت  ذلك  بعد  واخنفضت  2017  سنة  10.2%  إل  لتصل  اإلرتفاع

 البطالة  نسبة  ارتفعت  حيث  املستوايت،  كل  على  االستثناء  سنة  2020  وتبقى(.  التوايل  على  %9.2و
  إل   لتصل  2021  سنة  خالل  اإلرتفاع  استمرار  للتخطيط  السامية  املندوبية  تتوقع  بينما  ، %  11.9  إل

12.5% . 
  التشغيل:تطور معدل  (3

 خالل  البطالة  معدالت  ارتفاع  مع  ابملوازاة  املتواصل   اإلخنفاض  يف  التشغيل  معدالت  استمرت
بذلك   متأثرة  ،2020  سنة  %  39.4  إل  2012  سنة  %44.10  من  األخرية،  سنوات  العشر
 العقد.االقتصادي خالل هذا   نسبة النمو برتاجع

معدل البطالة، معدل    ،النمو  )معدل  ةويرصد اجلدول املوايل مسار تطور املؤشرات الثالث املذكور 
 . التشغيل(
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
معدل النمو  

 (%) السنوي
3.2 2.9 2.4 4.5 1.2 4 3.1 2.5 - 5.8 4.4 

 البطالةمعدل 
(%) 

9.0 9.02 9.9 9.7 9.4 10.2 9.5 9.2 11.9 12.5 

 التشغيلمعدل 
(%) 

44.10 43.8 42.8 42 42 41.70 41.60 41.70 39.4 39.9 

 ؛ 7اجملموعة مصادر خمتلفة وتصفيف من 
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توال    من   مالحظة:     مع  املضطرد  النسبيي  تراجع  ىل  اإ غالبيهتا  يف  تشري  اليت  العامة  جرد للمؤرشات  خالل 

منذ   ىل    2012الس نوات  ال خريتني    ، 2019اإ الس نتني  لتداعيات  اعتبار  جاحئة    2021- 2020دون  تداعيات  بسبب 

أ ن  ال زم   كوروان  خملفات  من  يتعاىف بعد  ومل  يعاين  زال  ل  الوطين  ل ة  الإقتصاد  الس ياق    2008  املالية  تداعيات  وكذا 

قلميي   كام يظل عامل عدم جناعة الس ياسات العمومية املتبعة وضعف حاكمة التس يري يف تدبري خملفات    املضطرب، الإ

 املذكورة. ال زمات  
 

نتباه واملمتثةل يف املعادةل املعكوسة بني تراجع معدل المنو    مفارقة تس توجب أ يضا    يسجل التقرير كام    من هجة  الإ

جيايب يف حتقيق التوازن والإس تقرار      الاجامتعي. مث اتساع رقعة الفئات النش يطة وهو مؤرش غري اإ
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حصيلة تنفيذ املخطط الوطين للنهوض ابلتشغيل وفق معطيات وزارة   اثنيا: 
 .التشغيل

 

التشغيل عرضا  يف آخر حتديث هلا حلصيلة منجزات املخطط الوطين للنهوض ابلتشغيل قدم وزير  
واليت   2020غاية هناية سنة إل  2016نفيذه والنتائج احملققة من مفصال تطرق فيه ملختلف مراحل ت

 التالية: متيزت حصيلتها ابملنجزات 
  .حصيلة التوجهات الكربى للمخطط الوطين للنهوض ابلتشغيل (1

❑                  -            

❑                   -            

                                                                      

                                            
                 00.000                                          

       

20  20  201 2018 201 

       

                       
  %

       ---

    8. وزارة الشغل واإلدماج املهين املصدر:
 

يربز البيان أعاله جبالء املالحظة املثارة من طرف خمتلف الفرقاء اإلجتماعيني واإلقتصاديني حول  
من أجل جتويد ظروف العمل ابلقطاع اخلاص ابعتباره    ضرورة إيالء األمهية القصوى للحوار اإلجتماعي

املشغل الرمسي ابمتياز، وكذا املزيد من التنسيق مع الفاعل اإلقتصادي واستشارته يف صياغة السياسات 
 ابلتشغيل. العمومية املرتبطة 

 
 . 2021مارس    23وأ مام جلنةالقطاعات الإجامتعية مبجلس النواب بتارخي    2021مارس    30عرض الس يد وزير الشغل والإدماج املهين أ مام اجملموعة املوضوعاتية بتارخي    -   8
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قطاع  تشكل فيها مناصب الشغل اليت يوفرها ال افريقيا اليتويعترب املغرب الدولة األول يف مشال   
  العام.يوفرها القطاع  % 20مقابل حويل  % 80اخلاص أكرب من 

                                                  

        
       

                 

                 

        
        

                     
                  

2017-20162018-2017

      

100 928144 944

27 125

30 45736 878

208. 974        

             
  %

      

128.375      

      

39.447      

20  2019-2018

       

      

       

      

     -     

        
 املصدر: وزارة الشغل واإلدماج املهين. 

 
                                                     

……

      

       

108.953

92.288

2021 2020     2018 2017

                                
  %
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  %

1.296     

1.351     

          

         

       

350     

        

       

       

       

          

         

 خمطط   إطار تكثيف املنظومات البيئية يف مت   تعزيز ديناميكية االسرتاتيجيات القطاعية سبيل ويف
 منصب  220.000التسريع الصناعي، وإبرام عقد برانمج بني الدولة وقطاع البناء سيمكن من توفري 

 . 2022ة شغل حبلول سن
 

 .التشغيلاملؤشرات اخلاصة بربامج دعم  (2
 9.برانمج إدماج حصيلة .أ
 

 
 
 
 

 

 
 . 2021مارس    30أ مام اجملموعة املوضوعاتية بتارخي    والإدماج املهين ل  لشغعرض وزير ا   -   9

2016 2017 2018 2019 2020

75,613
89,077

102,773 108,800

75,913
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 حتفيز: برانمج  .ب
تشغيل يف إطار عقود عمل    31.110ما يفوق    ؛2020  -2016  الربانمج  منجزات  إمجايل

 غري حمددة املدة. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020

2,235
3,211

6,180

9,508
9,979

«    ز»                            
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   .أهيلــــــامج تـــــبرن .ج
التشغيل   التعاقدي من أجل  التأهيلي أو    –يهدف برانمج "أتهيل" مبكونيه )التكوين  التكوين 

التحويلي( إل مالءمة كفاءات الشباب الباحثني عن شغل للحاجيات املعرب عنها من طرف املقاوالت 
 أو تلك اليت يتم حتديدها يف إطار الدراسات االستشرافية؛ 

من التكوين التأهيلي    15.800  استفادة حوايل  2020  -2016  الربانمج  منجزات   إمجايل   ومن
 من التكوين التعاقدي من أجل التشغيل. 20.270واستفادة أزيد من 

 

 
 

 

2016 2017 2018 2019 2020

3986
3752

3010

6647

28802793 2856
2502

2948

4699

                                               

                            «     »

                 –                
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 . القطاعات الواعدة التكوين املوجه لدعم  . د
املهن   للقطاعات الواعدة حتفيزا أساسيا ابلنسبة للمستثمرين يف  املوجهة  التكوين  تعترب منظومة 
العاملية للمغرب، حيث يتم العمل على مواكبة قطاعات صناعة الطريان وصناعة السيارات وااللكرتونيك 

الت أجل  من  التكوين  يف  مالية  ومسامهات  خاصة  برامج  من خالل  وذلك  اخلدمات،  شغيل وترحيل 
والتكوين املستمر لفائدة العاملني واألطر هبذه القطاعات. ويشرتط يف هذه اآللية التشغيل القبلي للموارد  

 . الت قبل االستفادة من الدعمالبشرية من طرف املقاو 
 .من التكوين مستفيد 58.550استفادة أزيد من  2020 -2016 منجزات إمجايل

 

 
 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020

7395
8817

12856

17574

11914
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   ل:من املكتسبات احملققة يف برامج حتسي قابلية التشغيل يسجل ابلنسبة 
 

   .حاليا( 80 %مستمر )معدل االدماج يف تطور  التعاقدي:التكوين  •
 . % 45و  35التكوين التأهيلي: يرتاوح معدل االدماج ما بي    •
  % 68من املستفيدين أبدوا رضاهم عن التكوين التعاقدي و 83 %أن  يالحظ  •

 . عن التكوين التأهيلي
 . 100%التكوين لفائدة القطاعات الواعدة سجل معدل اإلدماج  •

   يف: مبقابل ذلك سجلت الدراسات املنجزة هبذا اخلصوص بعض النواقص تتمثل 
 

 .الرتاب الوطين املرجعية لكافة عدم تغطية هيئات التكوين  •
 . شغلالالباحثي عن  املرتبطة حبركيةالصعوابت  •
 .يف جماالت التكوينات اليت تتطلبها القطاعات الواعدة الفاعلي قلة   •

 

املستفيدين من هذه اآللية أن املعدل املتوسط لإلدماج املهين ابلنسبة   خالل تتبعويالحظ من  
 -35ابلنسبة للتكوين التعاقدي من أجل التشغيل و  %80  -70)بني    %60للمستفيدين يفوق  

ابلنسبة للتكوين التأهيلي أو التحويلي( وميكن اعتبار تبين هذه اآللية أساسيا ملالءمة كفاءات    45%
 وقدرات وكذا سلوكيات الباحثني عن عمل مع متطلبات سوق الشغل اليت تعرف تطورا مستمرا.

 

 . برانمج دعم التشغيل الذايت .خ
 

 

1,904
2,425 2,785

4,806

6,864

848 1296 1351 2,066 2,063

2016 2017 2018 2019 2020

           

«              ذ تي»                            
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   يف:ولقد عاىن هذا الربانمج من العديد من الصعوابت تتمثل 
 

 ؛ صعوابت احلصول على التمويل البنكي ▪
 ؛ املشاريع حاملي لدى املقاوليت الفكر ضعف ▪
 ؛ غياب الدعم البعدي إلنشاء املقاولة  ▪
 .الربانمج طارإ يف  احملدثة املقاوالت تتبع انعدام ▪

 

 : التحسينات بغية جتويده عربل بعض ومن أجل جتاوز بعض النقائص مت إدخا
 

   ؛املشاريع حلاملي القبلية املصاحبة جمال يف  املرتاكمتي  واخلربة التجربة تثمي ▪
 ؛ املوسعة اجلهوية أفق يف الرتابية تعزيز الدينامية  ▪
 . تعزيز التعاون الدويل يف جمال رايدة األعمال  ▪

 

  يلي:كما مت تقدمي بعض اخلدمات لبعض الفئات مهت ما 
 

  احلمالت   من  مرأةإ  6.000  استفادة أزيد من«  2أجلك  من»   مشروع  من  الثانية  إطالق النسخة -
  إنشاء   من  متّكن    منهن  450  املشاريع،  حامالت  من  4.500حوايل    ومواكبة  التحسيسية
 هشاشة؛واملوجه للنساء يف وضعية  للدخل  املدرة أنشطتهن أو مقاوالهتن

 ومواكبة إحداث (  2020العمل )  سوق  يف   شخصا  456  ابلنسبة لألشخاص املعاقني مت إدماج -
 (؛ 2020مقاولة صغرية جدا ) 217

غري    لفائدة  املوجهة  19  اآلن  عددها ليصل  اخلدمات  بتقدمي  تقوم  اليت  شبكة الوكاالت  توسيع -
 التعليمي املنخفض؛حاملي الشهادات أو ذوي املستوى 

 : مشل الشغل  فقدان عن التعويض من املستفيدون -
 . (2020) مستفيد من مقابلة التموقع 1.974 ✓
 .(2020عمل )  عن  البحث ورشات من مستفيد 657 ✓
 .(2020العمل ) سوق يف  شخصا 170إدماج  ✓

 استفاد:املهاجرون يف وضعية قانونية  -
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 . (2020) مستفيد من مقابلة التموقع 258 ✓
 .(2020عمل )  عن  البحث ورشات من مستفيد 189 ✓
 .(2020العمل ) سوق يف  شخصا20إدماج   ✓

 

( 7.083إسبانيا )  موزعني؛  2020سنة    13.148  االقتصادية بلغاملغاربة املرشحون للهجرة   -
( عرب  07اململكة العربية السعودية )و (  49( كندا )81( اإلمارات العربية املتحدة )40قطر )

عرب املكتب الفرنسي للهجرة    (5.697فرنسا )  والكفاءات،الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل  
ها من قبل ( عرب عقود عمل حمددة املدة مؤشر علي191اململكة العربية السعودية )  واالندماج

 الوزارة. 
 

 -2012  بي   ما   البطالة   وحجم  التشغيل مناصب  معدالتحصيلة و :  اثلثا
 .للتخطيط  السامية املندوبية  معطيات  حبسب  2021

 

 : 2013- 2012معدالت مناصب الشغل وحجم البطالة 
 

يف القطاعات    من حجم التشغيل، لكنه بقي مرتاجحا  2,9%لقد عرف قطاع اخلدمات زايدة  
 التالية:

 

 النسبة جممل ما مت فقدانه  القطاع
 %8,3- منصب شغل 53.000 البناء واألشغال العمومية

 %1,2- شغل منصب 11.000 الصناعة والصناعة التقليدية
 %3,5- منصب شغل 9.000 الفالحة، الغابة، الصيد

 

 . 2013سنة   %9,2و 2012سنة   %90نقطة أي  %0,2فمعدل زايدة البطالة ب: 
 نسب البطالة عند حاملي الشهادات:

 النسبة  الفئة 
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 %18,8 حاملي الشهادات اجلامعية
 %25 املمتازين
 %22 التقنيني 

 %21,1 التأهيل املهين 
 %22,1 التخصص املهين 

 %15,1 املتوسط
 

 :التطور الفعلي للبطالة ومعدل النشاط
 2013سنة  2012سنة 

 وطين قروي حضري  وطين قروي حضري 
13,4 4,0 9,0 14,0 3,8 9,2 

 

 . 2014-   2013معدالت مناصب الشغل وحجم البطالة 
 ؛منصب شغل ابلوسط احلضري 21.000لقد مت إحداث: 
 ؛منصب شغل ابلوسط القروي 6000كما مت فقدان: 

 ؛ الفالحة، الغابة، الصيد( ،منصب )اخلدمات 58.000حصيص اخلدمات: 
 ؛منصب 37.000الصناعة والصناعة التقليدية: مت فقدان 

 .البناء واألشغال العمومية: عرف استقرار حجم التشغيل
 

 :ةـــــ ة والبطالــــالعطال

 العدد اإلمجايل 
 الوسط

 قروي حضري 
86000 63000 23000 

   1.167.000حجم البطالة على املستوى الوطين بلغ  مالحظة:
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 : ةـــــــــــــــمعدل البطال
 املعدل  الوسط

 %14,8 ي حضر 
 %4,2 قروي 
 %9,9 وطين

 

 : التطور الفعلي ملعدل البطالة والنشاط
 2014سنة  2013سنة 

 وطين قروي حضري  وطين قروي حضري 
14,0 3,8 9,2 14,80 4,2 9,9 

 

 : 2015- 2014مناصب الشغل وحجم البطالة معدالت 
 : 2015لسنة  ونفسه 2014ل الرابع لسنة صالفبني منصب شغل  29.000مت إحداث 

 ؛منصب 39.000 ابلوسط احلضري:
 ؛منصب 10.000فقدان  ابلوسط القروي:

 ؛ 29.000 قطاع البناء واألشغال العمومية:
 ؛ 23000 قطاع اخلدمات:

 ؛ 16000 التقليدية:الصناعة والصناعة 
 .39000 قطاع الفالحة والغابة والصيد:

 

  ؛شخص 69000هكذا اخنفض عدد العاطلني بني الفرتتني ب  :ةــــــــــــــــــــــــمالحظ
  على   %0,5أي ابخنفاض نسبة    1.080.000سيصل حجم البطالة على املستوى    اخلالصة العامة:

 املستوى الوطين. 
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 تطور نسبة التشغيل: 
 %3,6+قطاع البناء واألشغال العمومية: 

 %0,5+قطاع اخلدمات: 
 %1+قطاع الصناعة والصناعة التقليدية: 

 

 . %6اخنفاض عدد العاطلني على املستوى الوطين بنسبة  :ةـــــخالص
 

 . التطور الفصلي ملعدل البطالة )النشاط(
 2015سنة  2014سنة 

 وطين قروي حضري  وطين قروي حضري 
41,6 57,6 47,8 40,8 56,6 46,9 

 

 . 2016- 2015معدالت مناصب الشغل وحجم البطالة 
 والشغل وتوزع حسب القطاعات التالية:ابخنفاض معدل النشاط  2016متيزت سنة 

   قطاع اخلدمات:
 .منصب شغل 38.000أي ارتفاع عدد املناصب احملدثة ب  %0,9 زايدة حجم التشغيل ب

 قطاع البناء واألشغال العمومية: 
 . 2015من حجم التشغيل أي ضعف ما مت خالل سنة  %3,6+بزايدة  

  قطاع الصناعة والصناعة التقليدية:
 من حجم التشغيل. %0,6منصب شغل بزايدة  15.000مت إحداث: 

  قطاع الفالحة والغابة والصيد:
 32.000التشغيل، أي بفقدان    من حجم  %2,9نظرا لتوايل مومسني للجفاف، فقد مت الرتاجع بنسبة  

 . 2016شغل سنة  منصب 119.000و 2015شغل سنة  منصب
 

هامـــمالحظ السنة    ة:ـــة  هذه  ملاتسمت  مستمر  وابخنفاض  الشغل  مناصب  النشاط  بفقدان  عديل: 
 منصب شغل. 37.000قتصاد الوطين والشغل، حيث فقد اإل
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 :ةــــــ املؤشرات الفصلية ملعدل البطال
 2016سنة  2015سنة 

 وطين  قروي  حضري وطين  قروي  حضري
41,4 56,7 47,4 40,5 55,7 46,4 

 
 

 . 2018- 2017البطالة معدالت مناصب الشغل وحجم 
إحداث صايف يف مناصب    2018ونفسه ابلنسبة لسنة    2017لوحظ ما بني الفصل األول لسنة  

   .منصب شغل 116.000الشغل ب: 
 ؛ ابلنسبة للوسط احلضري 77.000 ✓
 ؛ ابلنسبة للوسط القروي 39.000 ✓
  ؛منصب سنة قبل 109.000مالحظة: مع إحداث  ✓
 ؛ منصب شغل 50.000 قطاع اخلدمات: ✓
 ؛ منصب شغل 43.000 قطاع الفالحة والغابة والصيد: ✓
 ؛منصب شغل  32.000 قطاع البناء واألشغال العمومية: ✓
 .منصب شغل 9000مت إحداث:  قطاع الصناعة والصناعة التقليدية: ✓

 

 : ةـــــمعدل البطال
 . على املستوى الوطين %10,5إل  %10,7انتقل من 

 

 : ةـــــالفصلية ملعدل البطالاملؤشرات 
 2018سنة  2017سنة 

 وطين  قروي  حضري وطين  قروي  حضري
43,1 54,9 47,4 42,4 55,4 47,1 
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 . 2020- 2019معدالت مناصب الشغل وحجم البطالة 
الثالث من   الفصل  الوطين:  2020ونفسه سنة    2019ما بني  االقتصاد  فقد   ،237.000  

أي ما    منصب شغل  344.000أما يف املناطق القروية فوصل:    ،احلضريةمنصب شغل يف املناطق  
الوطين سنة قبل، أي ما بني الفصل الثالث من    581.000جمموعه:   املستوى  منصب شغل على 

 . 2019ونفسه  2018
 ؛منصب شغل 260.000فقد  :قطاع اخلدمات ✓
 ؛منصب شغل 258.000فقد  قطاع الفالحة والغابة والصيد: ✓
 ؛منصب شغل 61.000فقد  قطاع الصناعة والصناعة التقليدية: ✓
 ؛منصب شغل 1000أحدثت  قطاع البناء واألشغال العمومية: ✓
 . شخص على املستوى الوطين 1.482.000 حجم البطالة: ✓

 

 : عاطل على املستوى الوطين 368.000أي بزايدة 
 ؛ منصب شغل 276.000 الوسط احلضري: ✓
 . منصب شغل 920.000 الوسط القروي: ✓

 

 ة:ـــــــ معدل البطال
 . على املستوى الوطين 12,7%إل  9,4%انتقل من 

 

 . املؤشرات الفصلية )معدل النشاط(
 2020سنة  2019سنة 

 وطين  قروي  حضري وطين  قروي  حضري
41,7 50,8 44,9 41 48 43,5 
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 . 2021- 2020وحجم البطالة معدالت مناصب الشغل 
تعاين من خملفات  2021وسنة  2020ال تزال وضعية سوق الشغل خالل الفصل األول من سنة 

ملا كان ألثر اجلائحة ومتيزت أساسا ابرتفاع   2020األزمة اليت عاشها االقتصاد الوطين خالل سنة 
 البطالة يف صفوف النساء والشباب. 

منصب ابلوسط احلضري وفقدان  56.000السنتني معا مت إحداث: ما بني نفس الفصل يف 
 منصب ابلعامل القروي. 258.000

 

هامــــخالص الوطين    ة:ـــــــــة  االقتصاد  الوطين    202.000فقد  االقتصاد  شغل كما عرف  منصب 
 . 2020و 2019منصب شغل ما بني  77.000إحداث: 

عاطل،    242.000ملستوى الوطين، أي بزايدة  شخص على ا  1.534.000احلجم اإلمجايل للبطالة:  
من   البطالة  معدل  انتقل  الشغل    %13,5إل    %10,5وهكذا  عدد  وبلغ  الوطين،  املستوى  على 

الناقص من    988.000الناقص   الشغل  على املستوى    %9,2إل    %8,8شخص وانتقل معدل 
 الوطين. 

 

 : لــــــــــاض معدل الشغ ــــاخنف
 على املستوى الوطين:  39,9%إل   41,2%اخنفض معدل الشغل من 

  قطاع الفالحة والغابة والصيد:
 . (%6,4-منصب شغل أي ) 231.000فقد 

 قطاع الصناعة والصناعة التقليدية:
 .(3,6%منصب أي )برتاجع  48.000فقد كذلك  

 قطاع اخلدمات: 
 .1%من حجم التشغيل يف القطاع أي بنسبة  3,6%منصب برتاجع  42.000إحداث  

 قطاع البناء واألشغال العمومية: 
 .من حجم التشغيل يف القطاع % 3,4منصب شغل جديد بزايدة  39.000إحداث:  
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 : اقصــــــــ ل النـــــــمعدل الشغ
أي    %10,2على الصعيد الوطين ويصل الشغل الناقص عند الرجال    %9,2إل    %8,8انتقل من  

 . %5,6ضعف ما هو عند النساء 
 

 :ةــــــ املؤشرات الفصلية ملعدل البطال

 

 .جمال التشغيل  القطاعية يفاحلصيلة    رابعا:
 

    :يـــاع الفالحـــالقط  (1
بقانون   الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي   املخصصة لوزارةعدد املناصب املالية احملدثة 

 : املالية
 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات 

عدد مناصب 
 الشغل املالية
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 املصدر: قوانني املالية 
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تطور عدد مناصب الشغل المالية  في قطاع الفالحة 
    -    و الصيد البحري 

ة و مناصب الشغل المالية  في قطاع الفالح
2021-2012الصيد البحري 

 2021س نة   2020س نة  

 وطين  قروي  حرضي  وطين  قروي  حرضي 

42,1 53,3 46,0 42,6 51,1 45,5 
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السنوات األخرية إال أن عدد مناصب الشغل   التساقطات خالل    املالية املخصصة رغم تراجع 
من    2020و  2012لوزارة الفالحة ظلت يف تصاعد، حيث تزايد العدد بثالث أضعاف مابني سنة  

شكلت النسبة األقل خالل هذه الفرتة ابخنفاض    2021منصب مايل، إال أن سنة    315إل    100
 منصب. 70مهم وصل إل 

 

 نسبة التشغيل حسب إحصائيات املندوبية السامية للتخطيط: 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات 
  31.3 32.5 34.4 35.1 38.0 39.0 39.4 39.4 39.2 يل نسبة التشغ

 

 .املصدر: املندوبية السامية للتخطيط
 

 
 

الفرتة   الفالحة خالل  بقطاع  التشغيل  نسبة  والتجارة، عرفت  الصناعة  قطاع  عكس  -2012على 
)   بعد،  202سنة    %31,3إل  تراجع وصل  2021 سنوات  إستقر ألربع  ، 2013،  2012أن 
نسبة  2018،  2014 يف  ذلك   حبسب %39(  ويرجع  للتخطيط،  السامية  املندوبية  إحصائيات 

 ات اليت عرفتها البالد.  ابألساس إل تراجع نسبة التساقط
 

39.2 39.4 39.4 39 38 35.1 34.4 32.5 31.3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

    -    تطور نسبة التشغيل من 
قطاع الفالحة والصيد البحري 

2021-2012تطور نسبة التشغيل من 
قطاع الفالحة والصيد البحري 
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2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 
  

 
2016  

 
2017 
  

 
2018 

 
2019 

 
2020  

العمالة يف القطاع  
 الفالحي

39.22
% 

38.40
% 

37.57
% 

36.69
% 

35.96
% 

35.03
% 

34.15
% 

33.25
% 

32.40
% 

  مقابل يف املناصب نسب
 القطاعات  ابقي

1) Monde Perspective Source 
 

تظهر لنا هذه النتائج أن معدل التشغيل يف الزراعة يف املغرب قد اخنفض على مر السنني. من  
 .(2020)عام  %32.40( إل 2012)عام  39.22%

 

 : اجلهات  حسب 2020  - 2012 للفرتةالفالحي للقطاع  املضافة  القيمة

 
      

 
 
 
 
 
 

 

  2020-2012  الفرتة   خالل   اإلقليمي  املستوى  على   الزراعي   القطاع  أداء   تطور  يالحظ
  يف   األكرب  النصيب  سجلت   مكناس   -   فاس  جهة   أن   يبدو.  املناطق  حسب   خمتلًفا  ووزانً   ديناميكًيا
VAA  سال   -الرابط  منطقة  مث  (،%14.2)  آسفي  مراكش  جهة  تليها  ،%16.5  مبتوسط  ،الوطين- 
  منطقة   سجلت  ،الديناميكيات  حيث   من(.  %12)  سطات  البيضاء   جهة الدار و (  %13.4)  القنيطرة

  مالل   وبين(  %7.4)  اتفياللت  درعة   منطقيت  تليها  (،%7.6)  سنوي  منو   معدل  أفضل  ماسة  سوس
 مركب  سنوي  منو  معدل)  سطات  -  البيضاء  الدار  هي  ديناميكية  األقل  املناطق(.  %5.7)  خنيفرة
  والدار   نون-واد-كلميم  وهي  ،مناطق  أربع  ابستثناء  ،ذلك  إل  ابإلضافة(.  %3.3)  والشرقية(  2.7%

 اجلهة  2020-2012
 القنيطرة -سال -الرابط 13,4%
 سطات – الدار البيضاء  12%

 آسفي –مراكش  14,2%
 ماسة  -سوس 7,6%
 درعة اتفياللت  7,4%
 بين مالل خنيفرة 5,7%

https://perspective.usherbrooke.ca/
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  اململكة   مناطق  مجيع  سجلت   ،احلسيمة  تطوان-وطنجة  ،القنيطرة  سال-والرابط  ،سطات-البيضاء
  بلغ   الذي  الوطين  املتوسط  من  أعلى  اإلقليمي  اإلمجايل   احمللي  الناتج  يف  VAA  نصيب  متوسط  األخرى
  ابلنسبة   للزراعة  الكبري  الثقل  على  الوضع   هذا  ويشهد.  2020  -2012  الفرتة  خالل  11.8%

  هذا   ساهم  حيث  ،خنيفرةو   ،مالل  بين،  مكناس  ،بفاس  اخلاصة  تلك  سيما  ال  ،املناطق  هذه  القتصاد
 .اإلقليمي  اإلمجايل  احمللي  الناتج من % 19 بنحو القطاع
 

 : 10األخضر والرقمي والتجارة واالقتصادوزارة الصناعة  (2
-2012واالقتصاد األخضر والرقمي ي الفرتة  يرتبط قياس معدالت التشغيل يف قطاع الصناعة والتجارة  

، حبيث جتاوزت حصيلة املخطط اهلدف  2020-2014، أساسا، مبخطط التسريع الصناعي    2021
منصب إضايف    58284منصب شغل حمدث،    565483ملناصب الشغل )  2020احملدد يف أفق  

، وهي 2020و  2014% من اليد العاملة الصناعية مابني  82.2قطاعات    4(. وشغلت  2020يف  
 قطاع ترحيل اخلدمات والصناعات الغذائية والنسيج واجللد وصناعة السيارات. 

 

 الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي: مناصب الشغل احملدثة حسب وزارة  .1
 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات 
عدد مناصب 
 الشغل احملدثة

   
69767 

 

 
59237 

 

 
75336 

 
 

 
109701 

 

 
98830 

 

 
97794 

 

 
58284 

 

 

 .بتقييم السياسيات العمومية حول التشغيل املوضوعاتية املكلفةاملصدر: عرض وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي أمام أعضاء اللجنة 
 

 
  ل، مالمئة التكوينات حلاجيات سوق الشغل“عرض الس ياسة احلكومية يف جمال التجارة والصناعة ومناصب الشغل اليت وفرهتا، ومدى اس تجابة التكوينات ابملغرب حلاجيات ومتطلبات عروض العم   -   10

  أ بريل  28 املستشارين،  جملس  ، التشغيل حول  العمومية  الس ياسات  لتقيمي  الس نوية  اجللسة  بتحضري  امللكفة  املؤقتة  املوضوعاتية  اجملموعة  أ مام  والرمقي  الاخرض  والاقتصاد  والتجارة  الصناعة  وزير  الس يد 

2021 . 
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االقتصاد األخضر و الرقمي"    سجل عدد "مناصب الشغل احملدثة يف قطاع الصناعة و التجارة و   
منصب شغل،    237ألفاً و  59يف خلق    2015اجتاهاً تصاعداي ، حيث ساهم القطاع خالل سنة  

 701ألفاً و  109بلغ    2017، ويف سنة  2016منصباً يف سنة    336ألفاً و  75قبل أن يقفز إل  
توايل،  على ال 97794و   98830ب  2019و 2018منصب شغل، إال أنه شهد تراجعا خالل 

 .19إابن تفشي جائحة كوفيد  58284يف املائة مبعدل  40لينخفض إل مايقارب 
 

 حسب إحصائيات املندوبية السامية للتخطيط: نسبة التشغيل  .2

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات 
نسبة التشغيل يف 

 القطاع 
21.4  20.8 20.3 20.5 21.1 22.5 22.4 22.5 22.9  

 .املصدر: املندوبية السامية للتخطيط
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تطور عدد مناصب الشغل المحدثة  
قطاع الصناعة والتجارة و االقتصاد االخضر والرقمي

اع تطور عدد مناصب الشغل المحدثة  قط
ر الصناعة و التجارة و االقتصاد االخض

و الرقمي
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حصب إحصائيات املندوبية السامية للتخطيط، فقد عرف قطاع الصناعة والتجارة واالقتصاد  
منوا تصاعداي من حيث النسبة املسجلة وطنيا    ، إمجاال،2021-2012األخضر والرقمي خالل الفرتة  

املشغلة، بنسبة   ، مع  2020سنة    %22.9إل    2012  سنة  %  20,4من بني ابقي القطاعات 
 20،5و  20،3و 20,8بنسبة  2015و 2014، 2013تسجيل تراجع خالل السنوات الثالث 

 على التوايل. 
 

الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر  املخصصة لوزارةعدد املناصب املالية احملدثة  .3
 : بقانون املالية والرقمي

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات 
عدد مناصب 
 الشغل املالية
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تطور نسبة التشغيل  
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    -    

2021-2012تطور نسبة التشغيل من 
قطاع الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي
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فيما خيص املناصب املالية اليت خصصتها احلكومة هلذا القطاع خالل هذه الفرتة، يالحظ أن  
  34و  30اليت عرفت استقرارا نسبيا تراوح مابني    2020و  2017العدد غري مستقر ابستثناء الفرتة  

 . 2021منصب مايل سنة  0منصب مايل، و
آخر   على  وعلى مستوى  تتوزع  والربامج وأجهزة مساعدة  التكوينات  الوزارة جمموعة من  تقدم 

خمتلف الصناعات اليت تشرف عليها، بشراكة مع مكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية 
 املهنية املعنية.إلنعاش الشغل والكفاءات واجلمعيات والفدراليات 

 

 الشغل:مالئمة التكوينات حلاجيات سوق   ❖
ما    املوارد  473 239  جمموعه تكوين  التسريع    من  خمطط  منظومات  لفائدة  املؤهلة  البشرية 

 عن طريق:  2020-2014الصناعي 
واجلمعيات/الفدراليات    وإنعاش الشغلكتب املهين  املاملربمة بني هذه الوزارة،    عروض التكوين -

املهنية املعنية من أجل مواكبة املنظومات الصناعية املتعلقة بقطاعات صناعة السيارات، صناعة  
النسيج  اجللدية، صناعة  الصناعات  الصناعية،  الشاحنات واهلياكل  الطائرات، صناعة  أجزاء 

 اع مواد البناء.واأللبسة، الصناعات امليكانيكية والتعدينية، قطاع ترحيل اخلدمات وقط
جهاز املساعدات املباشرة لفائدة قطاع السيارات، قطاع صناعة أجزاء الطائرات وقطاع   -

هذا اجلهاز لتزويد املستخدمني اجلدد ابملهارات املطلوبة عند التشغيل   يهدف  اخلدمات: ترحيل  
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تطور عدد مناصب الشغل المالية
قطاع الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

عدد مناصب الشغل المالية
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وذلك جلعلهم عمليني بسرعة وأيضا تطوير هذه املهارات خالل السنتني الثانية والثالثة، ويعمل  
هذا اجلهاز، الذي تتكلف الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات بتدبريه، من خالل مسامهة  

تمر  الدولة، عن طريق الوكالة، عرب إجراء اسرتداد لتكلفة التكوين عند التشغيل والتكوين املس
ونوع   3للمستخدمني خالل   املهارة  مستوى  املسامهة حسب  هذه  وختتلف  األول.  سنوات 

 ابلنسبة لقطاع السيارات.  سنوات 3/درهم  000 66ال حوايل   وقد تصلالتكوين 
التابعة لقطاع التكوين املهين وذلك يف قطاعات  منظومة التكوين ابلتدرج داخل املقاوالت،   -

الصناعات السيارات،  امليكانيكية    صناعة  الصناعات  واأللبسة،  النسيج  صناعة  اجللدية، 
 والتعدينية وكذا قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 

 عروض التكوين ملواكبة املنظومات الصناعية:   ❖
 :قطاع صناعة السيارات -

املهين    784 96تكوين   التكوين  مكتب  مستوى  على  الشغلشخص  التكوين  وإنعاش   ،
التكوين يف  2019و  2014ابلتدرج )بني   للتكوين ومعاهد  املباشرة  املساعدات  (، جهاز 

 . (IFMIA)مهن صناعة السيارات 
 :قطاع الصناعات امليكانيكية والتعدينية -

والتكوين    973 13تكوين   الشغل  وإنعاش  املهين  التكوين  مكتب  مستوى  على  شخص 
عروض  /( أمثلة عن توزيع احلاجيات من الكفاءات2019و  2014ابلتدرج داخل املقاوالت )

 . "تثمني املعادن"و  "املهن اجلديدة"التكوين حسب املستوى للمنظومات الصناعية 
 

 :Cap Excellenceمشروع  ❖
مؤسسات يتم تسيريها بقيادة املهنيني من أجل حتسني    :"Cap Excellence مشروع " -

مالئمة التكوين مع الشغل )يف طور اإلعداد(، يهدف إل وضع منوذج حكامة قائم على التسيري  
العام   القطاع  ؛  (SA)  القطاع اخلاص وذلك من خالل إنشاء شركة مسامهة  – بشراكة بني 

حاجيات القطاعات من الكفاءات؛ حتديث املعدات البيداغوجية مالئمة خرائط التكوين مع  
 ملراكز التكوين.
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 واألخضر. وزارة الصناعة والتجارة واإلقتصاد الرقمي  :املصدر
❖ Cap Compétences Accélération Industriel )CCAI)  

إطار مشروع    632إدماج   -  Cap Compétences Accélérationمرشح يف 
Industrielle (CCAI) ؛ 

ابملعهد   1521 - واالتصاالت  اإلعالميات  املعلومات،  تكنولوجيا  يف  تكوينهم  مت  مهندس 
وقد مت تطوير عرض التكوين   .2020و 2014بني  (INPT)واملواصالت الوطين للربيد 

مهندس السحابة  "  بينها:شعب جديدة، ومن    7املقدم من طرف هذا املعهد من خالل خلق
مهندس    ،(Ingénieur cloud et Internet des Objets) وإنرتنت األشياء

 ة واألنظم  )Cyber Sécurité)السيرباين  األمن    ، (Data engineer) البياانت
الرقمية   واخلدمات   systèmes embarqués et services(املدجمة 

numériques( " ؛ 
  مت تكوينهم يف املدرسة املركزية الدار  Ingénieur Généraliste مهندس عام  134 -

املدى 2020و  2018البيضاء ما بني   املدرسة على    . ويتوقع أن يبلغ عدد خرجيي هذه 

 ( – CFMA السيارات )القنيطرة

 من الخريجين؛ %90إدماج ✓

تعاونية مشاريع  10أكثر من ✓

collaboratifs كل سنة؛ 

من المكونين سيستفيدون  100%✓

بالمقاولة لتنمية  من تدريب

 المهارات.

 (IFSO-ترحيل الخدمات )الدارالبيضاء

 من الخريجين؛ %70إدماج ✓

من المكونين سيستفيدون  100%✓

بالمقاولة لتنمية  من تدريب

 المهارات.

 ( ISTA TC - طنجة)النسيج والحياكة 

 من الخريجين؛ %90إدماج ✓

مشاريع تعاونية  10أكثر من ✓

collaboratifs كل سنة؛ 

من المكونين سيستفيدون  100%✓

بالمقاولة لتنمية  من تدريب

 المهارات؛

 متدرب مستفيد من منحة سنويا. 60✓

 (CFTH-ِالنسيج والمالبس )الدارالبيضاء

 من الخريجين؛ %70إدماج ✓

 مشاريع تعاونية 10أكثر من ✓
collaboratifs   كل سنة؛ 

من المكونين سيستفيدون  100%✓

بالمقاولة لتنمية  من تدريب

 المهارات؛

 متدرب مستفيد من منحة سنويا. 40✓
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، فقد مت إنشاء هذه املدرسة ابلشراكة بني الدولة املغربية وللتذكريمهندًسا سنواًي.    180البعيد  
تكوين    وهتدف إلواملدرسة املركزية ابريس هبدف إنشاء مدرسة ترتكز على بيداغوجية مبتكرة  

 األفريقي؛مهندسني ذو مستوى عال مع إشعاع على الصعيد 
ناعة النسيج واأللبسة )مهندس، ماسرت متخصص وإجازة  خريج من املدرسة العليا لص  2587 -

بني   الصناعية2020و  2014مهنية(  اهلندسة  مسالك  يف  السيما  اإلنتاج، -،  رئيس 
 والبيئة؛املعلوميات وإدارة األنظمة، تسيري السلسلة اللوجيستيكية، الصحة، السالمة 

  2020و  2014بني  خريج من جمموعة املعهد العايل للتجارة وإدارة املقاوالت    1800 -
 السيما يف املالية/التدقيق، التدبري والتسويق.

 

   وتكوين   مرشح  550عقد التزام مع املقاوالت وإدماج    60  الصحية: توقيعاملنجزات قبل األزمة
 . tuteursمؤطر تدريب  19

 التأخري بسبب    تتمة املشروع يف طوراإلجنازو مرشح    82  الصحية: إدماجزمة  املنجزات بعد األ(
 ) .اجلائحة

 

 :(CMC) والكفاءاتمدن املهن  ❖
املهن   -Cités des Métiers et des Compétences) والكفاءات مدن 

CMC) (OFPPT) –   الشباب املغريب يف احلياة العملية وحتديث املناهج البيداغوجية    إلدماج
وإحداث وإعادة هيكلة مسالك التكوين من أجل مالئمة أفضل مع حاجيات سوق الشغل )الصناعة،  

 اخلدمات.التجارة واجملال الرقمي/ترحيل  
 

جممع   ❖ واملهن  الفنون  هذهشراكة    مثرة :  الرابطمدرسة  واملهن    بني  الفنون  ومدرسة  الوزارة 
  .الفرنسية

َتَمْحو رة حول صناعات املستقبل -
ُ
اخلرجيني    % من 80  إل إدماج هتدف    مواكبة للمنظومات امل

 أشهر من حصوهلم على الدبلوم، حيث:  6بعد 
 . من املساحة خمصصة للبحث والتطوير1/3 -
 منصة تكنولوجية منها:  42 -
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 الرقمية؛خمترب يف الصناعة  ✓
 ؛ )robotisée(وحدة صناعية آلية  ✓
 منصة لدراسة األنظمة الطاقية؛ ✓
 وحدة قيادة ألنظمة الطاقات املتجددة؛  ✓
 . ميكانيك إخل-منصة موجهة للبيو  ✓

 

الكفاءات  ن حيث م PRI 2023-2021 مواكبة خمطط اإلنعاش الصناعي ❖
 (:2021الوضعية إىل غاية منتصف أبريل )

 

 : مسار املواكبة -
 

 
 

والتقارير   املعنية  واهليئات  القطاعات  وممثلي  الوزراء  السادة  عروض  خالل  من  جليا  يتضح 
والنصوص، اليت اطلعت عليها اللجنة، أن إلتقائية القطاعات املمثلة يف تشكيل هيئات احلكامة املشرفة  

مستوى تقاطع  على تنزيل اإلسرتاتيجية الوطنية للتشغيل، وبرامج التشغيل ذات الصلة تبقى حمدودة على  
الربامج، حبيث ترتكز الربامج املتعلقة ومبالئمة التكوين مع سوق الشغل على مستوى ثالث قطاعات 
الشغل واإلدماج   العلمي، ووزارة  العايل والبحث  املهين والتعليم  الرتبية الوطنية والتكوين  رئيسية: وزارة 

والرقمي، األخضر  والتجارة واالقتصاد  الصناعة  أوتقارير   املهين ووزارة  حتت ظل غياب أي معطيات 
 للقطاعات األخرى املعنية.

 

. 
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 : القطاع السياحي واخلدمات (3
، تعد السياحة القطاع الثاين الذي يساهم يف الناتج احمللي  لعدة دراسات وتقاريروفًقا  و يف املغرب،        

 اتقدمأحرز  2019-2012املغرب يف الفرتة  أنسفله أيوضح اجلدول و ،اإلمجايل وخيلق فرص عمل
 . يف قطاع السياحة

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
6.9 6.6 6.7 6.5 6.6 6.8 6.9 7.1 

 
الناتج احمللي اإلمجايل 

  %للسياحة
  الداخلية السياحة استهالك 68.7 138.3 130.8 124.1 115.7 110.27 107.6 101.9 97.7

 ( درهم  )مليار 
 . ت استماع اجملموعة وبعض التقاريرمعطيات مستقاة من جلسا املصدر:

 

أظهر املغرب حتسنا ملحوظا يف الناتج احمللي اإلمجايل الناتج عن نشاط قطاع    ،2013من عام  
  2012يف عام    %0.5بدال من زايدة ضعيفة بنسبة  %4.6وبذلك كشف عن زايدة بنسبة    السياحة،

 . لمندوبية العليا للتخطيطوفقا ل
بنسبة   الداخلية  السياحة  استهالك  يف  زايدة  املغرب  من    %4.3سجل  عام    %3بداًل  يف 

 . 2013مليار درهم عام  101.9إل  2012مليار درهم عام  97.7وبذلك انتقل من .2012
ضوء    على،  املواليةوات  املغرب يف النمو على مر السن  استمرار  املتوقعمن    كان  السياق،يف هذا  
من سجل  يف    107.6  مما  درهم  قدرها  2014مليار  بزايدة  السابق،    5.6%،  ابلعام  مقارنة 

يف    110.27و االستهالك   ''ج  .  2016يف    مليار  115.75و   2015مليار  استقر  وهكذا، 
، بزايدة  2017مليار يف    124.1بداًل من    2018مليار يف    130.8السياحي احمللي عند مستوى  

للتخطيط هو نتيجة لزايدة االستهالك احمللي يف عام    الساميةهذا التطور وفًقا للمندوبية  .  %5.4قدرها  
2019 . 

 ،Covid19الناجم عن فريوس  الوابء  بسبب  2020عام    يف  حاد  بشكل  املعدل  هذا  واخنفض
على   الوابء  تداعيات  للتخفيف من أتثري  املتخذة  التدابري  الرغم من  على  فقد سجل    القطاع،حيث 

اخنفاًضا  احلدودية  املراكز  إل  عام    %78.5  : ب  الوافدون  من  الرابع  الربع  أتثري    ،2020يف  حتت 
واملالية  مديرية اخلزينة  حسب    األلغام،لتعليم خماطر    %59وللسياح األجانب    %92بنسبة    :االنكماش

 . 2020يف تقريرها االقتصادي عن النتائج األول لعام  اخلارجية
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املالية           والتنبؤات  الدراسات  دائرة  بنسبة    (،DEPF)وحبسب  السياحة  إيرادات  تراجعت 
 . مليار درهم 42.4خبسارة  السابق،يف العام   %7.8بعد زايدة بنسبة  2020يف  53.8%
  قطاع  يف الشغل  مناصب من هائل عدد فقدان نتائجها من كان ذكرها السالف املعطيات كل       

  تزويدها   تتوخى  اجملموعة  كانت   حيث  اجلوي  والنقل  التقليدية  كالصناعة  به  املرتبطة  والقطاعات   ،السياحة
 . اإلطار هذا يف  املبذولة املساعي كل مع تتجاوب مل اليت ،املعنية الوزراة  طرف  من الرمسية ابملعطيات

 

 .القطاع الغري املهيكل (4
  %  20حسب إحصائيات اإلحتاد العام ملقاوالت املغرب جند القطاع الغري املهيكل ميثل نسبة  

  170من الضرائب لتصل    %  30مليار درهم زايدة عن    140ما يناهز    للخام أي من الناتج الداخلي  
اها بنك املغرب  كما تقدر دراسات أجر   للخام،من الناتج الداخلي    %  20يشكل    وهو ما  مليار درهم

، إذ بلغ نسبة 2017من الناتج اإلمجايل احمللي اإلمجايل سنة    %  30ري املهيكل بلغ  غأن وزن القطاع ال
 11. 2018إل غاية سنة  2009ما بني سنة  % 34

، اإلستنزاف الذي ال زال يشكله    2021كما سجل تقرير التتبع للبنك الدويل الصادر يف يونيو  
 الوطين. القطاع الغري املهيكل على بنية اإلقتصاد 

 

  :كلفة نشاط القطاع الغري املهيكل
 
 العمومية  القطاعات

قطاع األنسجة 
 األلبسة و 

قطاع نقل البضائع 
 غرب الطرق 

قطاع البناء 
 األشغال العمومية و 

قطاع الصناعة الغدائية 
 التبغ و 

 نسبة أتثري
 القطاع الغري املهيكل

 
 54% 

 

32 % 
 

31% 
 

26 % 

 

النشاط اإلقتصادي ابلبالد   على  املهيكل بشكل كبري  الغري  القطاع  القطاعاتيؤثر  السالفة    وخاصة 
 الواردات.الذكر يف اجلدول أعاله، أي ما يربز أتثريه الكبري على  

 
 . دراسات الإحتاد العام ملقاولت املغرب  11

أ ما خبصوص الصادرات جفل القطاعات  ابملئة من واردات القطاع املهيلك 10املهيلك ميثل الاقتصاد الغري 

 تصدرمن مقاولت تنظم للقطاع الغري املهيلك مما ختلق منافسة غري رشيفة 

https://www.wattpad.com/story/54532014-%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9
https://www.wattpad.com/story/54532014-%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9
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ابملئة من املؤسسات اليت تشغل   14نسبة  كما تقدر دراسات أخرى أجرهتا املندوبية السامية للتخطيط  
 .  القطاع الغري املنظم

بنك املغرب دراستهما اليت وصلت لنسبة متقاربة بشكل كبري، إذ وصل بنك كما أجرى البنك الدويل و 
مليار درهم كخسارة ممكنة لإلقتصاد بفعل اإلقتصاد الغري    300أي ما يناهز    %  30املغرب لنسبة  

 . % 34البنك الدويل عن نسبة وحتدث  املهيكل 
أما خبصوص املنافسة الغري الشريفة اليت تعرفها املقاوالت املنتمية للقطاع الغري املهيكل ال ميكننا احلديث  

 .خل يف ذلك فستبقى الفوضى عارمةدعنها ما دام أن جملس املنافسة ال يت
 

 

  مليار نقص يف الضرائب اليت تتهرب منها   30يسبب القطاع الغري املهيكل خسائر للدولة إذ ميثل
 . القطاعات اليت تشغل القطاع الغري املهيكل

 مقاوالت رمسية مغربية تساهم يف تطعيم القطاع الغري املهيكل . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   :النسيج اجلمعوي -4

 الوسائطية  كالوظيفة"  عنها  حميد  ال  متعددة  جمتمعية  بوظائف  يضطلع  اليوم  أصبح  املدين  اجملتمع
  املدين   اجملتمع  ممارسة  يف  املتجسدة"  التنموية  الوظيفة على  عالوة  االقرتاحية،  والوظيفة  التقريرية  والوظيفة

  إطار  يف إسهامه، عرب  أو كمشغل، أو تنموية، ملشاريع  حامال بصفته املبادرة   أخذه  خالل  من سواء  هلا

 مليون فرصة شغل 2.4املهيلك يوفر الإقتصاد الغري 

 مليون مغريب يف الاقتصاد الغري املهيلك 15اليوم ما يقارب ويشغل 

 أساسية:يؤثر القطاع الغري املهيكل على أربع نقاط مالحظة 
 :الضرائب. التهرب من أداء  الدولة 
 واقتصادهتؤثر على صحة املستهلك : املستهلك . 
 :اليت تدخل يف إطار القطاع   املقاولة املقاوالت املصرحة  الشريفة بني  املنافسة غري 

 . املنظم
 :مالئمة.التوظيف عرب توفري ظروف  العامل 
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 برانمج  وتنزيل  إعداد  يف  اجلهات  وخاصة  الرتابية  للجماعات  كشريك  التشاركية،  الدميقراطية  آليات  تفعيل
 .اجلهوية التنمية

.  للبالد  واالجتماعية  االقتصادية  احلياة  يف  األساسيني  الفاعلني  بني  من  اجلمعوي  القطاع  ويعترب
  تعزيز  إل أدت األنشطة  يف شراكات خالل من واخلاص العمومي  القطاعني مع اجلهود  تضافر أن كما
  عددا   تواجه  أهنا  غري  للتشغيل  واعدا  فضاءا  اليوم  متثل  املدين  اجملتمع  مجعيات  أصبحت  فقد.  وتنميته  دوره
 .ذلك حتقيق سبيل يف  التحدايت من

 من   كبرية  نسبة  أن  ابملغرب،  الشغل  سوق  حول  عنه،  صادر  تقرير  آخر  يف  الدويل  البنك  أشار
  ترتاوح   الذين  الشباب  ثلث  أن  حيث  العمل،  فرص  حتسني  يف  تستثمر  وال  تعمل  ال  املغريب  الشباب
 .تدريب أي جيتازون وال  يدرسون وال يعملون ال ،سنة 24و 15 بني أعمارهم

  مناصب   وخلق   للبطالة   التصدي   رهان   لربح  كبرية   فرصة   ميثل   ألنه  أمهيته   يكتسي  اجلمعوي  التشغيل
  ليست   التوظيف أجل   من  املعركة يف  اجلمعيات  مسامهة   فان   لذلك .  الشباب صفوف  يف  خاصة  الشغل
  االقتصادي   بنموذجهم  صلة   ذات  رؤية  إل   تستند  أن   جيب   ولكن   للبطالة   مساعدة   اجتماعية  معاجلة

 . عمل  كصاحب ودورهم
  للربح   اهلادفة   غري  املؤسسات  حول  الوطين  البحث   نتائج  على  ابألساس  الوثيقة  هذه  اعتمدت

  والبيئي   واالجتماعي  االقتصادي  اجمللس  تقرير  وعلى  2007  سنة  للتخطيط  السامية  املندوبية  من  املنجز 
 .  اجلمعوية دينامية احلياةو  وضع حول 2016 لسنة

 

 
 

 

  يعملـون   أجـراء   تشـغيل  إلـى  اللجـوء  البد هلا من  احرتافيـة  تصبـح ولكي    جلمعيـةمن أجل أن تتطور ا
وذلك اعتبارا حملدودية مواردها املالية    اجلمعيـات  مـن   كبيـر  عـدد  متنـاول  فـي   ليسـت   مهمـة  وهـي.  داخلهـا

   الباب.من جانب مث لفتوهتا من جانب آخر، فاجملتمع املدين يف املغرب ال زال يراكم التجربة يف هذا 
أن   للعمل اجلمعوي، حيث  الرئيسية  الركيزة  التطوعي  العمل    10مجعيات من أصل    7ويعترب 

يقارب    اجلمعوي ما، استخدم القطاع  2007  ي سنة فف تعتمد كليا على هذا النوع من اليد العاملة.  

 . ىل التشغيل املؤدى عنهأصل عشرة تلجأ إثالث مجعيات فقط من  مالحظة:
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منصب   56.524مليون ساعة عمل، وهو ما يعادل  96متطوعا سامهوا مبا يقرب من  352.000
 شغل بدوام كامل. 
أن    للتخطيـط  السـامية  املندوبيـة  أجرتـه  ميدانـي   حبـث  عنهـا  كشـف  التـيّ   املعطيـات  تبـرز  وابلفعـل،

عنه، حيث شغلت    31,4% املؤدى  التشغيل  إل  اجلمعيات جلأت  شخصا بصفة   27.919من 
ساعة للعمل اجلمعوي وهو   10.066.000بصفة مؤقتة، خصصوا ما جمموعه    35.405دائمة و

 منصب شغل بدوام كامل.  33.846ما يعادل أكثر من 
 ،2013  نشـيطةسـنة  مجعية  مليون   1,3  فرنسـا   يف   اجلمعيات  عدد   بلـغ   املقارنـة،  سـبيل  وعلـى 

  وميكـن   وأجريين  واحـد  أجيـر  مـابيـن  حيـاناأل  غالـب  فـي  عددهـم   يتـراوح  أجـراء  تشـغل  فقـط  12  بينهـا  مـن
 .  بفرنسـا االجتماعيـة التحمـالت كلفـة ابرتفـاع املغـرب مـع ابملقارنـةّ  الضعيفـة النسـبة هـذه تفسـري

 

 
 
 
  وجـه   علـى  يفتـرض،  كمـا   ماليـة،  مـوارد  توفـرْ   يفتـرض  عنـه  املـؤّدى   التشـغيل  إلـى   اللجـوء   إن

  اعتمادهـا   أو  هبـا،   خاصـة   ماليـة  علـى   اجلمعيـة  توفـر   إمـا   معنـاه   وهـذا.  املـوارد  هـذه   اسـتدامة  اخلصـوص،
  التـي   هـي  قليلـة   مجعيـات  أن   واحلـال.  ماحنـة  جهـات  عـدة   وجـود  عنـد   والسـيما  منتظـم،  مالـي   دعـم   علـى 
 اجلمعوي، الوسط  يف  عنه املؤدى التشغيل من  حتد نأ  هناأش  من  اليت  والعوامل الشـروط هـذه  فيهـا تتوفـر
 .  األجـراء  مـن جـدا قليـل بعـدد تشـتغل اجلمعيـات معظـم  كـون يفسـر الـذي  األمـر

منها    %80واملالحظ أن معظم اجلمعيات املشغلة للمأجورين هي وحدات صغرية حبيث جند أن  
منها %59.5فقط من التشغيل ابلقطاع اجلمعوي. و  %27,6تشغل عاملني على األكثر وتساهم ب  

من إمجايل التشغيل ابلقطاع، بينما   %14.9تستخدم عاماًل واحداً على األكثر وتساهم بذلك بنسبة 
من اجلمعيات، لكنها متثل    %4.25عمال بصفة دائمة ميثل فقط    10اجلمعيات اليت تشغل أكثر من  

 من إمجايل املأجورين يف هذا القطاع. %58.8مع ذلك، 
  ابإلضافة إل العمل التطوعي واملأجور، فإن اجلمعيات تستفيد من خدمات األشخاص املوضوعني 

العمومية أو اخلاصة. ففي سنة   من   %2,4، استفادت  2007رهن إشارهتا من طرف املؤسسات 
خدمات   من  إشارهتا،    5.582اجلمعيات  رهن  وضعوا  اإلدارة    %94,3شخصا  طرف  من  منهم 

 عامل تشغل مجعيات  عشر كل من للمأجورين مشغلة مجعيات ست  يقارب مامالحظة: 
 .  دائمة بصفة األكثر على
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 3.293ساعة عمل، أي ما يعادل    5.591.300العمومية. وقد ساهم هؤالء األشخاص مبا جمموعه  
 منصب شغل بدوام كامل. 

شخصا كمشتغل بدوام كامل   33.846كخالصة، شغل النسيج اجلمعوي ابملغرب ما يعادل  
من خدمات   منتظم(    352.000واستفاد  وغري  )منتظم  رهن    شخصا  5.582ومتطوع  موضوعا 

 إشارته. 
 مليـون  1,05  ميثـل  ،2008  خـاَلل  فرنسـا،  فـي  اجلمعـوي  القطـاع  كان  فقـد  املقارنـة،  سـبيل  وعلـى

 .  النشـيطة السـاكنة مـن % 3,75 يعادل مـا  أي كامـل، بـدوام شـغل منصـب
  تشـرف   عنـه  املـؤدى   العمـل  مـن  %  8  إلـى  6  فـإن   االوروبـيّ   االحتـاد   بلـدان   شـملت   دراسـة  وحسـب

ط  فـي   عليـه   وإيرلنـدا   هولنـدا   مـن   كّ ل   فـي  %  12-15  إلـى   النسـبة  هـذه   وتصـل .  مجعويـة  هيئـة  املتوس 
  مـن   أعلـى   ،2000  منذ  البلـدان،   هـذه   فـي   اجلمعـوي  التشـغيل  منـو   معـدالت  كانـت   د وقـ  .وبلجيـكا
 .  الوطنيـة املعـدالت

  مرتبط  ماهو  خاصة   أهدافه،  حتقيق  يف   املدين  اجملتمع   تواجه   حتدايت  هناك   نأ  جند   أخرى  جهة  ومن
  اجلمعيات،  داخل للمشتغلني القانونية احلماية تعزيز وكيفية التعاقدي ابلتطوع املتعلقة القانونية ابحلماية

  تتوفر   بشرية  ملوارد  حتتاج   اليت  اجلمعيات  قدرات  تعزيز  خالله   من  جيب   الذي   ابلتكوين  يرتبط  ما   وكذا
 . الالزمة الكفاءات  على 

  جاذبية  من  والرفع  تثمني  يتطلب  ببالدان  اجلمعوي  الشغل  هبشاشة  املرتبط  التحدي   رفع   فان  لذلك
  امليدان   يف  حتفيزية  منظومة  ارساء   ضرورة   وكذلك.   املستدام  الشغل  شروط  وتوفري  اجلمعيات  داخل  الشغل

  وكذلك   اجلمعوي،  التشغيل  جاذبية  رفع  هبدف املستمر التكوين آلية  مع  ترتافق   والعملي  واملايل   الضرييب
  إطار   يف  اجلمعيات  ومواكبة  ابلشغل  املرتبطة   النزاعات  يف  الوساطة   جمال   يف   فعالة   منظومة  إرساء  ضرورة 
 .اإلجتماعية والعدالة  والتحديث التنمية حتدايت ربح إل  هتدف شراكة

  احلياة   ودينامية  وضع  حول  تقريره  يف  والبيئي  واالقتصادي   االجتماعي   اجمللس  أكد   فقد  وهكذا 
 : التالية التوصيات  على اجلمعوية

 اجلمعوي؛  للقطاع مالئمة ضريبية تدابري اختاذ  خالل  من األجراء تشغيل تشجيع -
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  تســمح   واجتماعيــة   عامــة  منفعــة  ذات  عمــل  عقــود  الرتابيــة،  اجلماعــات   مــع  ابلتعــاون   وضــع -
  مهمـة   أو  اجتماعيـة  مهمـة  تنجـز  رحبيـة  غيـر  هيئـة  داخـلّ   مهنيـة  جتربـة  مـن  االسـتفادة  للشــباب

 عامـة؛   مصلحـة ذات
 اجلمعيات؛ قدرات  تعزيز وتنظيم متويل يف  املسامهة -
  وواجبــات   وحقــوق  االجتماعــي  العمــل  طبيعــة حيــدد  االجتماعــي ابلعامــل  خــاص  قانــون  إعــداد -

   والقانونيــة؛ اجلســدية محايتــه  وضمــان  واملســتفيدين، اجلمعيــة  إزاء االجتماعــي العامــل
  تطويـر   علـى  والكليـات  اجلامعـات  تعمـل  أن  ينبغـي:  االجتماعييـن  العامليـن  تكويـن  عـرض  حتسـني -

 .التخصصـات خمتلـف فـي  املسـتمر التكويـن وتوفيـر إشـهادية، تكوينيـة مصوغـاتّ 
 

 .وضعية النساء يف سوق الشغل   خامسا:
الكربى اليت تعيق مسار البناء  تعترب وضعية النساء يف سوق الشغل من اإلشكاالت والتحدايت 

االجتماعي واإلقتصادي والسياسي يف املغرب وذلك نظرا لألرقام الغري مشجعة اليت تسجل هبذا  
 يف: تتمثل تتميز وضعية النساء يف سوق الشغل ابملغرب بعدة خصائص  الشأن وتبعا لذلك

%  70,4% مقابل  19,9بلغ معدل نشاط النساء    مسامهة النساء يف سوق الشغلضعف   -
 ؛ الشغللدى الرجال. لتبقى بذلك مثان نساء من بني كل عشر خارج سوق 

مقا - النساء  لدى  الشغل  معدل  )ضعف  الرجال  لدى  نظريه  مع  مقابل   %16,7رنة 
 ؛ (62,9%

   ؛(10,7مقابل % 16,2الرجال )% ارتفاع معدالت البطالة بني النساء مقارنة مع  -

 .ارتفاع نسبة الشغل غري املؤدى عنه لدى النساء )خاصة ابلعامل القروي( -

 

 
 . وزراة الشغل واإلدماج املهين املصدر:
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)حسب معطيات البحث  األسباب الكامنة وراء ضعف مشاركة النساء يف سوق الشغل  وتعود  
 (: 2017الوطين لسوق الشغل لسنة 

رعاية  نصف   - لضرورة  العمل  لسوق  ولوجهن  عدم  سبب  يُرجعن  العمل  سوق  خارج  النساء 
 ؛والقرويوال ختتلف هذه النسبة كثريا بني الوسط احلضري  األطفال أو البيت

%  8ما يقارب واحدة من كل مخس نساء غري نشيطات يفضلن عدم العمل، يف حني أن   -
 ن ولوج سوق العمل؛ منهن يشكل رفض الزوج السبب الرئيسي الذي مينعهن م

انتقلت نسبة النساء  :  لسوق العمل مع حتسن مستوايت تـأهيلهن  النساءولوج ا  أسباب عدمتقل   -
ابلنسبة للنساء بدون    %59,7خارج سوق العمل ألسباب تتعلق بضرورة رعاية األطفال من  

ابلنسبة  %31,4تتوفرن على شهادة مستوى متوسط وإل    للوايتابلنسبة    %42,9شهادة إل  
 مستوى عال. للحاصالت على شهادة من 

 

 

 
 . وزراة الشغل واإلدماج املهين املصدر:
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 .للتخطيطاملصدر: املندوبية السامية 

 

 املرأة يف سوق الشغل: ارنة دولية لتطور معدالت مشاركة مق

إفريقيا من املناطق اليت تشهد أدىن معدالت مشاركة نسائية تعترب دول الشرق األوسط ومشال   -
يف سوق الشغل، حيث ان متوسط معدل النشاط لدى النساء على مستوى العامل يصل ال  

 .%20بينما معدل النشاط يف هذه الدول ال يتجاوز   47,4%

الشغل   املغرب،يف   - النساء يف سوق  ،  2019% سنة  21,6حوايل   يبلغ معدل مشاركة 
 هذه النسبة مرتفعة نسبيا مقارنة مع متوسط دول الشرق األوسط ومشال افريقيا( وتظل

رغم موقعه اجليد نسبيا مقارنة بدول الشرق األوسط ومشال إفريقيا فإنه على مستوى الدينامية،  -
سجل املغرب تراجعا يف معدالت النشاط بينما استطاعت دول أخرى من حتسني أدائها  

 .كالشيلي وتركيابشكل ملحوظ  
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 . املصدر: منظمة العمل الدولية

يف جمال التشغيل من    أكربالشغل واالدماج املهين من اجل حتقيق مساواة    تتدخل وزارة 
 : خالل
التشغيل   - العامة يف جمال  للنهوض ابلتشغيل)السياسة  الوطين  اعتبار  (  املخطط  من خالل 

لتسهيل اندماجها   أكثر  خدمات مالئمة وتشجيعلشغل تستدعي  النساء كفئة مميزة يف سوق ا
 يف سوق الشغل؛

وتسهر على تنفيذها الوكالة الوطنية  تقررها السلطات العمومية  الربامج النشيطة للتشغيل اليت   -
بنسب  خالل السنوات االخرية  التشغيل والكفاءات، استفاد منها العنصر النسوي    إلنعاش

 متفاوتة؛ 
 يشكل النهوض بتشغيل العنصر النسوي حمورا اساسيا ضمن برامج التعاون الدويل.   -

 

0

10

20

30

40

50

60
 %          ط          

2019 2000



 

 69 
  

 
 

 :  ون الدويل لدعم تشغيل النساء مثلوقد مت تنزيل بعض الربامج يف إطار التعا

 تعزيز ودعم التمكي االقتصادي  والذي يهدف ل 2021- 2017"برانمج "من أجلك
 خالل: للنساء من 

حتسني قابلية التشغيل لدى النساء سواء تعلق  و للمقاولة النسائية  الكمي والكيفيالتحسني   -
 .على الربانمج اشخص 11.403إطالع حوايل والذي كان من نتائجه  االمر بنساء

 . النساء يف أوراش العمل املتعلقة ابلتحسيس برايدة األعمال من 2528مشاركة  -
جمال التدبري   القدرات يف مستفيدة يف خطط التكوين املختلفة لتعزيز    465مشاركة أكثر من   -

 .املقاواليت
منصب   365  تعاونية جديدة سامهت يف خلق أكثر من  11مقاولة نسائية و  271حداث  إ -

 . شغل لفائدة النساء
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 .امرأة من تكوين لتحسني قابلية تشغيلهن 260استفادة  -
 مرأة.إ 877فائدة لتكوين عن بعد  -

 

  والذي يتوخى  2023 -2019 ابملغرببرانمج "دعم رايدة األعمال من طرف الشباب
 كأهداف:

ألربع جهات   موجه  املغرب التحسني الكمي والكيفي للمقاولة وقابلية التشغيل لدى شباب -
 : اتفياللت درعة  جهة -فاس مكناس  جهة -اجلهة الشرقية  - خنيفرة بين مالل ابململكة:

 . تعزيز روح املبادرة لدى الشباب ابملغرب -
   .قبل وخالل االحداث()الشباب حتسني قدرات اعداد مشاريع  -
 .املقاول )املواكبة البعدية( التدبريية للشبابحتسني القدرات    -
 . حتسني قابلية تشغيل الشباب غري حاملي الشهادات -
 . تعزيز رقمنة تسيري املعلومات واملعرفة والتواصل  -
 تعزيز التسيري التشاركي ودعم الشراكة الرتابية املتعددة االطراف -

   بلوغ:والذي كان من نتائجه 
   .ربانمجالشخص على 11.252إطالع حوايل  •
 . من ورشات التحسيس حول رايدة األعمالشخص  3387استفادة •
 . يف تكوين لتعزيز القدرات يف جمال التدبري املقاواليتشخص  913مشاركة  •
شاب من تكوين لتحسني  730وشخصا من دعم يف جمال التسويق  20استفادة  •

 .قابلية التشغيل
  ؛كون إىل    2015ويف نفس السياق ختلص دراسة قام هبا مكتب العمل الدويل سنة 

 % 73,6مقابل  % 24,7ما يقارب  للدخل تبلغ نسبة النساء املزاوالت ألنشطة مدرة  -
 ابلنسبة للرجال؛  

فيما ال تتواجد النساء بشكل   %  20جياد العمل حيث تبلغ البطالة صعوابت كبرية يف إ -
 املهيكلة؛ قوي إال يف قطاع واحد هو الفالحة والبقية تشتغلن ابلقطاعات غري 

 47.3تصل  سريةري مدفوعة األجر كاملساعدة األعماال غأنسبة مهمة من النساء تزاول  -
 ؛% 12.5ال املزاولني هلذه األعمال يف حني ال تتعدى نسبة الرج %
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يف   % 73,6يقمن هبا النساء املتواجدات ابلعامل القروي بنسبة  انيةسرية اجملاملساعدة األ -
 على وظائف مدفوعة األجر؛  واملدن حيصلن يقطن ابحلواضر  % من  80حني أن 

 

 :12العراقيل دون ولوج املرأة اىل سوق الشغل واليت تتلخص فيما يلي وحتول بعض 

 .مسارهن املهينوتعيق النساء   علىتؤثر  املسؤوليات العائلية  -
 . صعوبة الوصول إل خدمات رعاية الطفل -
املبادرة النسائية وتنظيم بيئة األعمال    - الغياب الفعلي لتدابري حمددة هتدف إل تنمية روح 

   .العامة، ال سيما يف جماالت األسواق املالية واالستثمارات يف جمال البحث والتطوير
 .واجب ضمان أداء املهام األسرية واالجتماعيةالثقافية و   إل البيئةإضافة    انعدام الثقة ابلنفس -

 

  .احلكامة والبعد املؤسسايت لقطاع التشغيل والتكوين  سادسا: 
 

قصوى من أجل النهوض ابلتشغيل   أصبحت ضرورةمن املؤكد أن احلكامة الرشيدة واملمتدة ترابيا  
ة كالبطالة بشكل فعال وانجع واليت من املفرتض أن تقوم هذه احلكامة على  بومكافحة ظاهرة عصي

لظاهرة   املستمرة  واملوكبة  الدائمة  املراقبة  إبجراء  هلا  يسمح  مبا  ومتكاملة  منسجمة  مؤسساتية  هيكلة 
 التشغيل ملا هلا من تداخالت أفقية وعمودية.

  " الدويل  للبنك  وفقا  العمو فاحلكامة  الشؤون  إدارة  فن  الفردية  هي  الرفاهية  لتحقيق  مية 
" فيما تراه منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية واجلماعية وكذا التنمية املستدامة للمجموعات الوطنية 

استخدام السلطة السياسية وممارسة الرقابة على تسيري موارد جمتمع ما من  واحلكامة على أهنا "  
ستخالص مؤشرات احلكامة اليت مت توظيفها يف تقرير  " وقد مت ا  أجل حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية

التقييم هذا انطالقا من قاعدة بياانت املؤشرات الدولية للحكامة اليت أعدها البنك الدويل واليت تتألف  
من ستة مؤشرات : اإلستقرار السياسي وغياب العنف ، مكافحة الفساد ، سيادة القانون ، جودة  

 .13التنظيم ، املسؤولية
يتضح أن اعتماد حكامة جيدة يف تدبري سياسة التشغيل ومؤسسات الشغل، تعد حبق حتد  حيث  

  رئيسي، سواء عرب تتبع ضعف التغطية القانونية للشغل أو تنسيق السياسات النشيطية للتشغيل، مع 
 

 . 2021مارس    26الشؤون الإجامتعية مبجلس النواب بتارخي  عرض وزير الشغل والادماج املهين، امام جلنة    -   12
 . 9ص.   سابق، مرجع    املغرب؛ ما يه ادلروس اليت اس تخلصها    الإقتصادية: احلاكمة اجلودة املؤسساتية والتمنية    -   13
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الرئيسية لتحسني حكامة   التوجهات  التشاركي انهيك عن  الرشيدة والتدبري  القيادة  االهتمام بوسائل 
ق الشغل وجتويدها سواء من خالل توسيع برامج التشغيل وتنسيق وتتبع االسرتاتيجيات اجلديدة يف  سو 

ودعم   والكفاءات  التشغيل  إلنعاش  الوطنية  الوكالة  دور  يف  النظر  وإعادة  تعزيز  مع  التشغيل،  جمال 
املخص التمويالت  والرفع من  الشغل  اخلاص بسوق  املعلومات  نظام  الوساطة وحتسني  صة  مؤسسات 

 للتشغيل وتعزيز فعاليتها وترشيدها.
 

 التشريعي:اإلصالح  (1
، ومن أجل استكمال الرتسانة القانونية للشغل. ودعما  2011يف إطار تفعيل أحكام دستور  

ابلصحة والسالمة املهنية    للحقوق األساسية يف الشغل وحتسني ظروف العمل خاصة اجلوانب املتعلقة
  والعالقات املهنية من جهة أخرى مت اعتماد جمموعة من النصوص القانونية.

 

 . تطور االصالح التشريعي املتعلق ابلتشغيل
 

 . 2011النصوص ذات الصلة بقطاع التشغيل املصادق عليها يف ظل دستور 
قانون يقضي بتغيري وتتميم الظهري  مقرتح   (2 يتعلق ابلتعويض عن حوادث الشغل.  26.10قانون رقم  (1

  1.72.184الشريف مبثابة قانون رقم  
األخرى    15بتاريخ   مجادى  من 
املتعلق1972يوليوز  27)1392   ة ( 

بنظام الضمان االجتماعي كما مت تغيريه  
 وتتميمه. 

الصادر   012.71بتغيري وتتميم القانون رقم    34.11قانون رقم   (3
ذي    12يف   قعدةمن  احملددة 1971ديسمرب30)1391ال   )

مبوجب السن اليت جيب أن حيال فيها على التقاعد موظفو وأعوان 
الدولة والبلدايت واملؤسسات العامة املنخرطون يف نظام املعاشات 

وجب السن اليت حيال على احملدد مب05.89املدنية والقانون رقم  
التقاعد عند بلوغها املستخدمون املنخرطون يف النظام اجلماعي 

 ملنح رواتب التقاعد. 

 

بشأن  102يوافق مبوجب على االتفاقية رقم  47.12قانون رقم (4
يف   جبنيف  املعتمدة  االجتماعي  للضمان  الدنيا   28املعايري 
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للمؤمتر العام   ( 35خالل الدورة اخلامسة والثالثني )  1952يونيو 
 ملنظمة العمل الدولية. 

بشأن  141يوافق مبوجبه على االتفاقية رقم  21.12قانون رقم  (5
االقتصادي  التنمية  يف  ودورها  الريفني  العمال  منظمات 

خالل 1975يونيو    4املعتمدة جبنيف يف    1975واالجتماعية،  
 ( للمؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية. 60) الدورة الستني

 

يقضي إبحداث وتنظيم "مؤسسة األعمال   82.12قانون رقم   (6
 االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة املالية". 

 

 65.00من القانون رقم  44بتغيري املادة  143.12قانون رقم  (7
 مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسية. 

 

يقضي بتغيري وتتميم الظهري الشريف مبثابة   91.12قانون رقم   (8
رقم   يف    1.77.216قانون  شوال   20الصادر 

ملنح 1977أكتوبر4)1397 مجاعي  نظام  إبحداث  يتعلق   )
 ورواتب التقاعد. 

 

بشأن  187يوافق مبوجبه على االتفاقية رقم  16.12قانون رقم  (9
املهنيتني،    اإلطار والصحة  للسالمة  املعتمدة   2006الرتوجيي 

والتسعني  2006يونيو    15جبنيف يف   اخلامسة  الدورة   خالل 
 ( للمؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية. 95)

 

الشريف مبثابة  يقضي بتغيري وتتميم الظهري    117.12قانون رقم   (10
  1392من مجادى االخرة  15بتاريخ    1.72.184قانون رقم  

 ( املتعلق بنظام الضمان االجتماعي. 1972يوليوز 27)

 

الشريف رقم    85.12قانون رقم   (11 الظهري  وتتميم  بتغيري  يقضي 
أكتوبر 27)1379ربيع اآلخر    24يف  الصادر    1.59.301

 والتأمني. ( يف أتسيس صندوق وطين للتقاعد 1959

 

رقم(12 وتنظيم   60.12  قانون  إبحداث  يقضي  إبحداث  يقضي 
بوزارة  العاملني  لفائدة  االجتماعية  ابألعمال  للنهوض  مؤسسة 

 قطاع الفالحة.  -الفالحة والصيد البحري 
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يقضي بتغيري وتتميم الظهري الشريف مبثابة    03.14قانون رقم   (13
يف    1.72.184رقم  قانون   األخرة    15الصادر  مجادى 
 بنظام الضمان االجتماعي. ق( املتعل1972يوليو  27)1392

 

رقم   (14 جمال    10.14قانون  تفاهم يف  على مذكرة  مبوجبه  يوافق 
من   23اخلدمة املدنية )الوظيفة العمومية(. املوقعة ابلرابط يف  

حكومة اململكة    ( بني2013أكتوبر    29)1434ذي احلجة  
 اململكة العربية السعودية.  املغربية وحكومة

 

العام    86.12رقم  قانون   (15 القطاعني  الشراكة بني  بعقود  يتعلق 
 واخلاص. 

 

  يتعلق ابلتعويض عن حوادث الشغل.  18.12قانون رقم  (16

يقضي بتغيري وتتميم الظهري الشريف رقم    101.14قانون رقم   (17
مارس( املعترب مبثابة  23رمضان )  29الصادر يف    1.93.16

قانون يتعلق بتحديد تدابري لتشجيع املنشآت اليت تقوم بتدريب  
أجل   من  التكوين  بقصد  الشهادات  بعض  على  احلاصلني 

 اإلدماج.

 

  مبزاولة مهنة الطب. يتعلق 131.13رقم قانون  (18

  بنظام املقاول الذايت. يتعلق 114.13قانون رقم  (19

رقم   (20 مبوجبه  42.14قانون  اتفاقية    يوافق  الضمان على 
بني اململكة   2014فرباير    18االجتماعي املوقعة بربوكسيل يف  

 املغربية ومملكة بلجيكا. 

 

رقم   (21 املتعلقة    19.12قانون  والتشغيل  الشغل  شروط  بتحديد 
 ابلعمال املنزليني. 

 



 

 75 
  

 للتشغيل.  العدالة اجملالية أو البعد اجلهوي (2
احلديث عن آاثر سياسة عمومية كيفما كانت دون ربطها ابلبعد    جدوىولقد أصبح غري ذي  

احلديث سلفا حول مكانة النساء يف سوق الشغل، تظل  اجلهوي ومؤشر العدالة اجملالية، ومثلما سبق  
التفاواتت احلاصل بني اجلهات ابملغرب   املؤشرات نسبيا مقلقة يف ظل استمرار حجم  أيضا هذه 

وهبذا الصدد مت تسجيل بعض   ابملغرب،التنمية والتطور االقتصادي  والذي ينعكس رأسا على مسار  
مت  املباردارت يف شأن حماولة استحضار هذا البعد خاصة مع املخطط الوطين إلنعاش الشغل حيث  

 :  عتماد مقاربة جمالية تتوخى تنظيما

 :املناظرات اجلهوية للتشغيل -

 
 

 :لقاءات حتسيسية وتواصلية  -

 
 :التشخيصات الرتابية للتشغيل  -
 : الربامج اجلهوية للنهوض ابلتشغيل -
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 :تعزيز قدرات الفاعلي الرتابيي يف جمال النهوض ابلتشغيل -

 
 

 :مقاربة تفعيل االختصاصات الذاتية واملشرتكة للجهات -
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 :والتفعيل(والتأسيس  احلكامة )التأهيلهيئات  (3
مبقتضى دورية السيد رئيس احلكومة واليت عقدت أول   إحداث جلنة اليقظة حول سوق الشغل -

 ؛ 2020 أكتوبر 2019اجتماعاهتا خالل شهري ماي وأكتوبر 
لتنزيل مشاركة التعاونيات واملقاولني الذاتيني يف الصفقات العمومية    تفعيل اإلجراءات املسطرية -

الرمسية، حيث خيصص نسبة  العمومية ونشره ابجلريدة  املتعلق ابلصفقات  املرسوم  عرب تعديل 
املتوسطة والصغرية وللتعاونيات والحتاد  30% املتوقع للصفقات للمقاولة  املبلغ السنوي  من 

 يت؛ التعاونيات وللمقاول الذا
تعزيز دور املراكز اجلهوية لالستثمار اليت أصبحت مؤسسات عمومية مع دمج مجيع اللجان   -

 واحدة؛ اجلهوية ذات الصلة بدعم االستثمار يف جلنة 
 عرب؛كما مت وضع تدابري جهوية للتشغيل على مستوى عدة جهات  -
خالل تقدمي الدعم   اخلدمات ذات النفع العام واملنفعة االجتماعية من يف جمالتطوير التشغيل  -

 ...( -حمو األمية  –الصحة   –للجمعيات )التعليم األويل 
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إنعاش تشغيل حاملي الشهادات اجلامعية يف االختصاصات غري املطلوبة يف سوق الشغل، من   -
مساعد حمامي، مساعد موثق،  احلرة )خالل عقود مدعمة )حتفيز املشغلني( تستهدف املهن  

 ؛مساعد طيب...(
 رف إلنشاء املقاوالت الصغرية جدا أو األنشطة املدرة للدخل؛ منح قروض الش -
 متويل التكوينات التأهيلية السيما لفائدة غري حاملي الشهادات؛  -
دعم حركية الباحثني عن شغل لالستفادة من التكوين التأهيلي أو إجراء مقابلة عمل أو اإلدماج   -

 يف مقاولة خارج منطقة اإلقامة؛ 
 ضعية إعاقة واملهاجرين يف وضعية قانونية من خالل عقود مدعمة.دعم إدماج األشخاص يف و  -

 

 التشغيل:ويلخص اجلدول املوايل خمتلف هيآت احلكامة املرتبطة مبجال  
 

 احلكامة
 عدد اللجان احملدثة اختصاصها القانون املؤطر هلا 

 2018بتاريخ  2.8.170مرسوم 
 2015بتاريخ  2.15.569ومرسوم 

 االسرتاتيجية الوطنية وضع  -
 صياغة املخططات الوطنية  -
 العمل على حتقيق الرتمجة  -

 اللجنة الوزارية للتشغيل 

 

اإلطالع على حصيلة املنجزات  -
 االسرتاتيجية للتشغيل

تقوية البعد القطاعي والرتايب للرامج   -
 التشغيل

 إقرتاح إجراءات التشغيل -

 اللجنة التقنية للتتبع 

بتاريخ   1.03.194رقم ظهري شريف 
11/09/2003 

بتاريخ  2.04.423مرسوم 
29/12/2004 

قرار مشرتك بني وزير التشغيل ووزير  
 9/2/2005بتاريخ  838.05الداخلية 

 إعداد برامج جهوية -
 تطوير احلوار -
 دراسة إمكانية التشغيل  -
 التنسيق مع اهليئات الوطنية واحمللية  -

اجمللس األعلى إلنعاش  
 التشغيل
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من املرسوم رقم   2املادة  51.99القانون 
2-822 

 إعداد خمططات الوكالة  -
 املوافقة على العقود املربجمة  -

 اجمللس اإلداري 

من   4واملادة  8املادة  51.99القانون 
بتطبيق القانون  822.99.2املرسوم رقم 

51.99 

إعداد خمططات تطوير أنشطة الوكالة   -
 والعقود واملربجمة

 الدراسات جلنة 

بتاريخ   202/13دورية الوزير األول رقم 
ومنشور رئيس احلكومة   16/09/2000

 19/3/2013بتاريخ  2012/3رقم 

وضع خطط للتتبع واالفتحاص على   -
 املدى املتوسط، والبعيد، والقريب

 جلنة االفتحاص

 2019/6منشور رئيس احلكومة رقم 
 8/5/2019بتاريخ 

-Covidاجلائحة  تتبع إنعاكاسات  -
19 

 مواكبة القطاعات األكثر عرضة  -
 التتبع والتقييم  -

 جلنة اليقضة االقتصادية 

صادر بتاريخ   16-93-1القانون رقم 
والقانون  98/13بقانون  23/3/1993
 57الفصل  2011والقانون املايل  98/6

 16الفقرة 

 إدماج  -
 مقاوليت تتبعها -
 أتهيل  -

املرصد الوطين لسوق  
 الشغل

 

  مع اإلشارة إل أن، ميكن العودة إل دالئل وزارة التشغيل خبصوص هذا التأطري القانوين: ملحوظة
 إل يومنا هذا.  2017 سنة من  اللجنة الوزارية للتشغيل عقدت اجتماعني

 

  :العرض التكويين أتهيل الرأمسال البشري (4
القاطرة يف مسار أتهيل    14والتعليم العايل والبحث العلمي زارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين  و تعترب  

اليوم   الدولية لعامل  الرئيسية يف اإلقتصادايت  الذي أصبح يشكل القيمة  عامل    والغد،الرأمسال البشري 
   والكفاءات.اقتصاد املعرفة 

 
 
 
 

 
  أ بريل   09  امجلعة   املستشارين،   جملس   التشغيل،   حول   العمومية   الس ياسة   ملناقشة   الس نوية   للجلسة   ابلتحضري   امللكفة   املؤقنة   املوضوعاتية   اللجنة   اجامتع   يف   املطروحة   التساؤلت   عل   الوزارة   أ جوبة   14

2021 . 
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 التكوين املهين:   4-1
تنويع وتطوير وتعزيز العرض "  عرف قطاع التكوين املهين خالل العشرية األخرية تطورا من خالل  

للشباب  "  التكويين املهين  اإلدماج  تنافسيةهبدف  من    وتطوير  شبكة  إحداث  خالل  من  املقاوالت 
القطاعات اإلقتصادية مع   للتكوين يف القطاعات احمل"  املؤسسات هتم جمموع  دثة  إيالء أمهية خاصة 

لفرص الشغل كاملهن العاملية اجلديدة ومهن البناء واألشغال العمومية والسياحة وتكنولوجيات اإلعالم 
، حيث يعتمد على املمارسة التطبيقية املهنية إل جانب املعارف النظرية  "واالتصال والنقل واللوجيستيك

 ."املرتبطة مبجال التكوين
حبيث يتول اإلستجابة للحاجيات    التكوين،سلسلة  ويتموقع مكتب التكوين املهين يف منتصف  

املهنية املستقبلية   حتديد الكفاءاتاهليئات املسؤولة عن  "  من الكفاءات اليت يفرتض أن حتددها، مسبقا،  
اليت يعتمدها املكتب يف وضع براجمه وطنيا وجهواي وحمليا، واهليئات الوصية عن التقييم البعدي للتكوين  

 . "ه بشكل مستمرمن أجل حتسني أداء 
خمطط التسريع الصناعي  " بشكل سلس ابستثناء جتربة  ال تعملوتعترب الوزارة أن هذه السلسة 

اليت كانت أول جتربة قطاعية مت خالهلا التحديد املسبق للحاجيات من املوارد البشرية   2014-2020
 اش الشغل. والكفاءات ومت توفريها نوعا وكما، بتنسيق مع مكتب التكوين املهين وإنع
إبرام اتفاقيات شراكة قطاعية  ويف هذا اإلطار سعى املكتب إل جتاوز هذا اإلشكال من خالل  

قطاعية  17، مت مبوجبها إحداث  2019يف ماي   املهين  جلنة  التكوين  ، مشلت ممثلني عن مكتب 
لفيدراليات واجلمعيات والوزارة الوصية واإلحتاد العام ملقاوالت املغرب الوزارات القطاعية املعنية وخمتلف ا

املهنية وممثلي عن مجعية جهات املغرب وأخرى..، عقدت سلسلة من اللقاءات والتشاورات أفرزت عن  
قطاع    25قطاع للتكوين و  14سيهم  "  ،  2021عرض تكويين جديد يتم تنزيله انطالقا من سنة  

يتم االنفتاح شعبة جديدة، كما س   147شعبة تكوينية، ومن ضمنها    347وسيتمحور حول    فرعي
القطاع الرقمي والذكاء الصناعي والصحة واخلدمات لألفراد قطاعات جديدة للتكوين وهي:    6على  

شعبة تكوينية جديدة، هتم    94، مبا جمموعه  واجملتمع والفالحة والصيد البحري والصناعة التقليدية 
 . " القطاعات اجلديدة

  53شعبة وخلق  113ستتم إعادة هيكلة وتنويع القطاعات التقليدية من خالل حذف  اكم
املرتبطة   الربامج  إل حتديث  سوق   154ب  شعبة جديدة، ابإلضافة  متطلبات  مع  ملالءمتها  شعبة 
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الشغل، السيما فيما خيص الكفاءات املهنية والذاتية وإعطاء عناية للغات األجنبية والقدرات الرقمية  
 املقاواليت. واحلس

 فيما خيص مالئمة التكوين مع سوق الشغل، تتناول الوزارة معاجلة هذا احملور من جانبني: 
 

 جانب املالئمة الكمية والعددية اإلمجالية:  - أ
 : املتاحة يستوجبابت إشكال إرتفاع عدد خرجيي التكوين املهين مقارنة مع عدد مناصب الشغل  

 القطاعات اليت متكن من خلق فرص للشغل؛توجيه االستثمارات العمومية حنو  -
الصغرى )حبيث   - املقاوالت  القطاع اخلاص ومواكبة تنمية  استثمارات  % من 90حتفيز 

 مقاوالت القطاع اخلاص ابملغرب( تشغل يف املتوسط شخصني فقط؛
تشجيع املبادرة املقاوالتية وتوعية الشباب أبمهية خلق املقاولة أو خلق فرصتهم بنفسهم،   -

يز وحتسيس ومواكبة حاملي مشاريع ابليات توجيه االستثمارات حنو القطاعات مع تعز 
 اجلديدة من أجل تعزيز وتنويع منتوجات السوق املغربية؛

 

 جانب املالئمة أو اإللتقائية النوعية: -ب
خرجيي التكوين املهين مبختلف التخصصات، واحلاجيات احلقيقية   تعترب الوزارة أن املالئمة بني

هو أمر يتعلق مبعادلة متعددة املتغريات، من بينها متكني الفاعلني يف جمال التكوين من  "  لسوق الشغل 
 رؤاي واضحة ومعطيات دقيقة، وبشكل قبلي، حول: 

 القطاعية؛ احلاجيات من املوارد البشرية املرتبطة بتنزيل السياسات العمومية -
احلاجيات الضرورية ملواكبة املقاوالت اليت تشكل النسيج اإلقتصادي من أجل تنميتها  -

 املرتقبة؛
( العايل  التعليم  مبؤسسات  سنوية  تواصلية  حبمالت  املكتب  يقوم  سنة   28فيما  خالل  كلية 

ات التكوين  (، للتعريف بعروضه التكوينية خاصة التكوينات التأهيلية، بينما ال تستوعب مؤسس2019
الطلبة الذين مل ينهوا مسارهم اجلامعي، ألن العروض املخصصة هلاته الفئة )التقين املتخصص أو حىت  
التأهيل   ملستويي  ابلنسبة  اخلصاص  يبقى  فيما  له،  املخصصة  االستيعابية  الطاقة  تستكفي  التقين( 

 والتخصص.  
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لالندماج  للناشئة كافيةارات املقدمة وتعتمد الوزارة جمموعة من اإلجراءات، فيما يتعلق جبعل امله
 عرض التكوين مع احلاجيات من الكفاءات واملوارد البشرية املؤهلة، من بينها: الشغل، ملالءمةبسوق 

% من برامج التكوين لتنمية 30عرب ختصيص    تعزيز وتقوية املهارات الذاتية واحلياتية -
 هذه املهارات احلياتية؛

 قوامها االبداع واالبتكار؛ بيداغوجية جديدةاعتماد مناهج  -
 عرب:  تدعيم املناهج البيداغوجية -
إضافة أسدس لقطاعي السياحة والفندقة واملطعمة والتسيري والتجارة، ملستويي التقين   -

 املتخصص والتقين؛ 
 اعتماد التكوين ملدة سنتني ابلنسبة ملستوى التأهيل، بدل سنة واحدة حاليا؛  -
لنسبة للشعب اليت تستجيب لذلك مبستويي التقين املتخصص  إدراج جذع مشرتك اب -

 والتقين؛
 اليت حيتاجها املتدرب لضمان اخنراط انجح يف سوق الشغل؛   دعم تعلم اللغات األجنبية  -
للتوجيه ملواكبة ومتكني املتدربني من إختيار مدروس وواع ملشوارهم  إرساء نظام جديد   -

ين للمتدرب، وإدماج واستعمال وسائل جديدة،  التكويين مع إرساء العمل ابملشروع امله
 ؛ خاصة منصة رقمية خاصة

من خالل وحدات تكوينية تنمية روح املبادرة املقاوالتية لدى املتدربي والشباب   -
املقاواليتخاصة، ابإلضافة إل وضع " االبتكار  "، بشراكة مع جامعة حممد  برانمج 

 متعددة التخصصات بنب جرير؛  السادس
ة التشغيل لدى خرجيي املكتب عرب برانمج "مراكز التوجيه الوظيفية" تطوير قابلي -

 ؛(USAID) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية:بدعم من  
ماجمموعه   - للمكتب  التابعة  اخلمس  الوظيفية  التوجيه  مراكز  يف  املسجلني  عدد  ويبلغ 

، بينما بلغت نسبة املستفيدين  2020و  2017بني سنيت    شابة وشاب  48.300
 . %67من خدمات هاته املراكز يف سوق الشغل 
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 التعليم العايل والبحث العلمي:  4-2
 

 إرساء نظام انجع للتوجيه املبكر ولإلرشاد اجلامعي:  - أ
مشروعه الشخصي  يقوم على املواكبة املبكرة مع مراعاة ميول الطالب، لتمكينه من بناء وحتقيق  

 وفق اإلجراءات البيداغوجية والتنظيمية اليت هتم: 
 إحداث وأتهيل فضاءات وبنيات خلدمات اإلرشاد اجلامعي؛ -
 إطالق املنصة الوطنية املوحدة للتوجيه والتسجيل والتكوينات مابعد الباكالوراي؛  -
لدعم  - واالقتصادي  االجتماعي  واحمليط  اجلامعات  بني  مؤسساتية  شراكات    توقيع 

 املشروع الشخصي للطالب؛ 
إحداث وتفعيل آليات التنسيق وطنيا وجهواي بني مكوانت التكوين يف جمال التوجيه  -

 واإلرشاد اجلامعي؛ 
واجلسور   - املمرات  من  املتعلمني  استفادة  بضمان  الكفيلة  واآلليات  املساطر  وضع 

 وإمكاانت التوجيه وإعادة التوجيه؛
 

قدراهتم يف اللغات الوطنية واألجنبية، ومتلك املهارات  متكي الطلبة من تطوير  -ب
   : احلياتية والذاتية

  تطوير من سيمكن الذي "الباكالوريوس" اجلديد  البيداغوجي اإلصالح  تنزيل على العمل
 .الشغل لسوق ولوجهم تيسري أفق يف  للطلبة والذاتية احلياتية الكفاايت

والتحدايت اليت كشف عنها التشخيص الوطين الذي قامت به الوزارة،  وقد مت جتاوز بعض اإلكراهات 
 واملتمثل يف: 

 من عدد الطلبة املسجلني ابلسنة األول من سلك اإلجازة ينقطعون عن الدراسة؛ 16.5% -
؛ يف العلوم،  9سنوات، منهم   3فقط حيصلون على دبلوم اإلجازة يف مدة  13.3% -

% يف كلية االداب والعلوم  15ية واإلجتماعية، % يف العلوم القانونية واإلقتصاد18و
 اإلنسانية؛ 

 فقط حيصلون على دبلوم اإلجازة دون احتساب عدد السنوات املستهلكة؛ 45% -
 ينقطعون عن الدراسة دون احلصول على أي شهادة؛ 47.2% -
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 ينتقلون حنو مؤسسات الولوج احملدود؛  7.8% -
ادة سلك اإلجازة مرتتبة عن اإلنقطاع  ويشار إل أن تكلفة تيسري إضافية للحصول على شه -

 مليار درهم.  3.746أو التكرار تبلغ 
تعميم وأتهيل مراكز اللغات ابجلامعات، واعتماد منصات وموارد رقمية للتعلم الذايت وإرساء   -

 نظام لإلشهاد يف اللغات؛
 خدماهتا؛ ابجلامعات وتطوير  " Career Centers"تعميم مراكز املسارات املهنية  -
 بوحدات جديدة لتنمية الكفاايت الذاتية واحلياتية؛ "جناحي"إغناء املنصة الرقمية  -
املستمر وتعزيز   - البيداغوجية اجلامعية والتكوين  التكوين يف  تشجيع إخنراط األساتذة اجلدد يف 

 تقاسم اخلربات فيما بينهم؛
ا - حتيني  بغية  لألساتذة،  والعملية  البيداغوجية  احلركية  آخر  تعزيز  من  واإلستفادة  ملعارف 

 املستجدات وطنيا ودوليا؛ 
الذي مكنت جتربته من النموذجية  - املقاول ابجلامعات،  الوطين للطالب  النظام  تعميم وتطوير 

  1000جبامعيت حممد اخلامس ابلرابط واحلسن الثاين ابلدار البيضاء، من مواكبة ما يزيد عن  
، وإرساء نظام لإلشهاد  2020-2019و  2019-2018طالب خالل املومسني اجلامعيني  

 ؛ةيف كفاايت رايدة األعمال لدى الطلبة ابجلامعة املغربي
 

تنويع ومالءمة التكوينات للتطورات اليت يعرفها احمليط االقتصادي واالجتماعي  -ت
 عرب:

اجلديدة، وتطور حاجيات   - والكفاءات  املهن  املتدخلني يف جمال رصد  التنسيق مع مجيع 
)املندوبية السامية للتخطيط، املرصد الوطين للتشغيل، مرصد الفروع التابع لالحتاد الشغل  

  :ل( لتوفري املعطياتيشغتالعام ملقاوالت املغرب، الوكالة الوطنية إلنعاش ال
 الضرورية هلندسة التكوينات اجلامعية؛ -
إحداث بنيات لتتبع إدماج اخلرجيني يف سوق الشغل على صعيد كل جامعة، والشروع يف   -

-2021إجناز البحث امليداين لتتبع إدماج خرجيي التعليم العايل بداية من الدخول اجلامعي  
 ؛  2022
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للمهن   - وطنية  مرجعية  ودالئل  العايل  ابلتعليم  للتكوينات  وطين  مرجعي  دليل  إعداد 
 والكفاايت؛  

ء نظام للتعاقد بني اجلامعات وحميطها االقتصادي واإلجتماعي من أجل إعداد وبلورة  إرسا -
 املسالك واملسامهة يف التكوين وأتطري التدريب وإنتقاء الطلبة؛

اعتماد مسالك جديدة للتكوين يف اجملاالت الواعدة تستجيب ملتطلبات احمليط االقتصادي   -
وين، وفق معايري جديدة أتخذ بعني االعتبار البعد  واالجتماعي، عرب تنويع وتعزيز مهننة التك

 اجلهوي والتغطية اجملالية؛
 تطوير التعاون بني اجلامعات واملقاوالت ومواصلة إحداث مدن اإلبتكار؛  -
 توسيع وتنويع العرض اجلامعي إبحداث مؤسسات جامعية مبسالك بيداغوجية جديدة؛  -
 طباء واألطر املتخصصة؛ تطوير العرض اجلامعي بزايدة أعداد املهندسني األ -
حتسني ظروف الدراسة والتكوين والبحث عرب إعادة هيكلة جمموعة من املؤسسات اجلامعية   -

 من خالل تغيري امسها ووظائفها حىت تستجيب حلاجيات التنمية اجلهوية؛ 
 

والتكوين   -ث الرتبية  ألطر  وطنية  إسرتاتيجية  أفق    200إرساء  يف  مدرس  ألف 
 جازة يف الرتبية يف مجيع اجلامعات حيث:عرب إطالق مشروع اإل 2028

 مسلكا؛  137بلغ عدد املسالك املعتمدة  -
 جامعات وبرجمة أخرى؛ 8ب إحداث املدارس العليا للرتبية والتكوين  -
ألف، ومن املرتقب أن    11بلغ عدد الطلبة املسجلني يف مبسالك اإلجازة يف الرتبية حوايل   -

 طالب وطالبة؛ ألف 18، إل 2023-2022يصل العدد خالل املوسم اجلامعي 
تعزيز دور التعليم اخلاص كشريك يف جمال التكوين وفق دفرت حتمالت يتضمن معايري اجلودة  -

 الدولية؛
 

 التشاركية:املقاربة  (5
كرس دستور اململكة املغربية، حق املواطن واجملتمع املدين يف املشاركة يف صياغة وتنفيذ ومراقبة  

من هذا املنطلق، اخنرطت احلكومة يف إعداد وإصدار قوانني تنظيمية جديدة  .  العموميةوتقييم السياسات  
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حول الدميقراطية التشاركية، حتدد آليات متكني املواطنني واجملتمع املدين من ممارسة حقوقهم يف جمال  
عرائض  قامت احلكومة كذلك إبحداث اللجنة الوطنية لل كما    ،تقدمي العرائض وامللتمسات التشريعية

  4واملقدمة للسلطات العمومية، واليت شرعت فعال يف عقد اجتماعاهتا مركزاي واشتغلت فعليا ودرست  
التواصلية التحسيسية  الساعة، كما أطلقت احلكومة احلملة  عرائض وزعت لدى رئيس احلكومة حلد 
حول آليات الدميقراطية التشاركية، واملوقع اإللكرتوين اخلاص بتيسري وممارسة الدميقراطية التشاركية، ومت  

 . هذا اجملال  فاعال مجعواي يف 1120هنا يف هذا اجملال التواصل مع مئات اجلمعيات، وتكوين  
ووعيا من احلكومة بضرورة االنفتاح على الفاعلني املعنيني واشراكهم يف اعداد وصياغة السياسة  

فإن إعداد    يف إجناز أوراشها الكربى، العمومية املتعلقة ابلتشغيل وتفعيال للمقاربة التشاركية اليت تعتمدها
رات بني خمتلف املتدخلني يف سوق  وتنفيذ سياسات التشغيل وسوق الشغل شكل موضوع نقاش ومشاو 

 :الشغل
 

 .2025  - 2015اعتماد االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل 
ويف إطار اإلعداد  .  االسرتاتيجية هي نتاج تفكري وطين، وفق مقاربة تشاركية مبشاركة مجيع الفاعلني

 الرتكيز فيها على ضرورة جتويد لصياغة االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل مت تنظيم عدة مشاورات ودورات مت  

 -2015االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل  "وقد متت مناقشة وثيقة  .   وتطوير السياسة الوطنية للتشغيل
كما مت إحداث جلنة وزارية .  2015يوليو    2احلكومة، خالل اجتماعه يوم اخلميس    مبجلس  "2025

ات العملية إلنعاش الشغل وتنمية فرصه للتشغيل برائسة رئيس احلكومة تضطلع مبهمة تدقيق اإلجراء
 .وتعزيز الربامج النشيطة للتشغيل وتقوية الوساطة يف سوق الشغل وحتسني حكامته

 

ابلتشغيل    اعتمـاد للنهوض  الوطين  حدود  إاملخطط  مـع  2021ىل  تشـاركية  بطريقـة   ،
   . جهـات اململكـة ومـع القطـاع اخلـاص

إل مقاربة    2021ل حدود  إاستند اعداد وبلورة وإطالق املخطط الوطين للنهوض ابلتشغيل   -
ومؤسسات  قطاعات حكومية  من  املعنية  األطراف  واخنراط كافة  مبسامهة  وتشاورية،  تشاركية 

 .  عمومية وفاعلني اقتصاديني واجتماعيني

املنعقد يوم االثنني   - اجتماعها  للتشغيل يف  اللجنة الوزارية  ، على  2017غشت  28صادقت 
على   يرتكز  الذي  الوطين  املخطط  هذا  بوضع  املتعلقة  العمل  االسرتاتيجية وخطة  التوجهات 
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جمموعات موضوعاتية ستعىن ابقرتاح تدابري جديدة إلنعاش التشغيل وحتسني التدابري   5إحداث  
 .احلالية

تتبع منجزات )اللجنة الوزارية للتشغيل  :  خمطط العمل مسؤولية خمتلف أجهزة احلكامة  إعداد -
 (  االتفاقيات اخلاصة أو عقود الربامج املربمة بني الشركاء احملليني لالسرتاتيجية الوطنية للتشغيل

للتتبع    - القضااي  )جلنة تقنية  والربامج  التشاور مع اجمللس األعلى إلنعاش التشغيل بشأن مجيع 
ابلتشغيل النهوض  إل  حول  )العمل    جمموعات  -(  الرامية  الفاعلني  خمتلف  متاسك  ضمان 

 (.التوجهات املقرتحة وحتقيقا لاللتقائية يف بلورة خمطط عمل االسرتاتيجية
يف إطار مقاربة شاملة ومندجمة مت بلورة الربانمج التنفيذي للمخطط الوطين للنهوض ابلتشغيل  -

  من خالل تنسيق أشغال جمموعات العمل املوضوعاتية اخلمسة، تتكلف ،  2021إل حدود  
، حيث عقدت هذه اجملموعات  ابقرتاح تدابري جديدة إلنعاش التشغيل وحتسني التدابري املربجمة

 .قطاعا وهيئة 70اجتماعا مبشاركة  30أكثر من 

 28تدارس الربانمج التنفيذي للمخطط خالل اجتماع اجمللس األعلى إلنعاش التشغيل بتاريخ  -
 . 2018مارس 

املصادقة على الربانمج التنفيذي للمخطط وعلى جذاذة اإلجراءات ذات األولوية من طرف   -
 . 2018ابريل  11اللجنة الوزارية للتشغيل بتاريخ 

رئيس احلكومة على ميثاق تفعيل املخطط الوطين    حتت رائسة  2018أبريل    27التوقيع بتاريخ   -
 ". ممكن"والذي أطلق عليه اسم  2021للنهوض ابلتشغيل يف أفق 

 

 : اللقاءات اجلهوية التشاورية
 

ارتكزت مقاربة تعزيز جهوية التشغيل على انشاء منظومات جهوية للنهوض ابلتشغيل هبدف  -
على   واملخططات  الربامج  بني  واالنسجام  االلتقائية  وتطوير  املتدخلني  وعمل  جهود  تنسيق 

 .الصعيد اجلهوي

برا - املتعلقة ابلتشغيل وبلورة  الرتايب  التشخيص  إجناز عمليات  إطار مواكبة اجلهات يف  مج  يف 
جهوية للتشغيل، وكذا دعم قدرات الفاعلني اجلهويني، مت تنظيم سلسلة لقاءات مبختلف جهات  
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  2018اململكة وتنظيم ورشات عمل مع الفاعلني اجلهويني خالل أشهر يوليوز وشتنرب وأكتوبر
 .إلعطاء االنطالقة إلعداد الربامج اجلهوية للنهوض ابلتشغيل مبختلف اجلهات

الشراك - إطـــار  واجلميف  اجلهـات  مـع  تـــم  ا ـة  املدين،  اجملتمع  ومنظمات  واجلامعـات  احمللية  عـات 
يوليـوز    25" اجملتمـــع املدين وإشـــكالية التشغيل"تنظيـــم لقاءات جهويــة تشــاورية حول موضوع  

دور اجملتمـع املـدين يف حتقيـق احلمايـة  "ابلراشـيدية، و    2019فربايـر    16، ويف  2018أبكاديـر  
 . ابلداخلـــة 2018أكتوبـر  31يف " االجتماعيـة 

 

 : دعم ومواكبة اجملتمع املدين 
 

غشت    27  نيإطــالق عمليـــة تشــاور عمومــي حــول التشــغيل اجلمعـــوي وسبل النهوض به مــا بــ -
مذكــرة مــن اجلمعيــات،    120تلقــت احلكومة خاللــه أزيــد مــن    2018شتنرب    12و  2018

.  وهــم التشــاور دور القطــاع اجلمعــوي يف مسلســل التشــغيل وحتديــات تعزيــزه والرفــع مــن قابليتـه
 . 2019مـارس  18صـات هذه العمليـة التشـاورية يـوم الوقـد تـم تقديـم خ

 .وي وحتدي النموذج التنموي اجلديدالتشغيل اجلمعإعداد مذكرة حول  -
 

جلنة اليقظة االقتصادية كمنصة للتفكري والتشاور واختاذ اإلجراءات من اجل تدخل سريع  
 : مالئم وفعال للتعامل مع ازمة غري مسبوقة

 

االاثر االقتصادية واالجتماعية الزمة كوفيد   احداث جلنة  19ملواجهة  احلكومة على  ، عملت 
وقد اعتمدت  . 2020مارس  16اليقظة االقتصادية برائسة وزارة االقتصاد واملالية واصالح اإلدارة يف 

اللجنة يف مقاربتها على دعم املقاوالت اليت تواجه صعوبة يف الوفاء ابلتزاماهتا من اجل جتنب فقدان  
املالئمة الستئناف نشاطها االقتصادي على أحسن  مناصب الشغل واإلفالس ومن اجل خلق الظروف  

 .  وجه خالل مرحلة ما بعد احلجر الصحي
كما اعدت هذه اللجنة بعد تشاور واسع مع ممثلي القطاع اخلاص والقطاع البنكي ميثاقا لإلنعاش  

 .االقتصادي والتشغيل يشمل عدة تدابري ذات طابع افقي وفوري
ريس املقاربة التشاركية املعرب عنها من قبل احلكومة ، جاءت  ومبقابل املبادرات املسجلة بشأن تك

غالبية تصرحيات ابقي الفرقاء اإلجتماعيني واإلقتصاديني الذين مت اإلستماع إليهم مناقضة حيث أكدو 
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تشارك يف العديد من املبادرات واألوراش الكربى اليت تقتضي أخذ رأيها إلجناح  على غياب التشاور وال
اك من اعترب غياب التشاور ضرب يف عمق املمارسة النقابية كقوة اقرتاحية وشريك أساسي تنفيذها ، وهن

يف الوقت الذي كان من األجدر من اجلهات احلكومية السعي إل إشراك هؤالء الفاعلني لدعم البعد  
 املؤسسايت يف احلوار والتنسيق كسبيل إلستقرار احمليط اإلقتصادي واإلجتماعي. 
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 :فصل ختامي
 

 خالصات حصيلة السياسات العمومية 
 يف جمال التشغيل 
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فرغم    النتائج،إن هذا التقييم الشمويل للربامج احلكومية يف جمال التشغيل أظهر تباينا يف  
ما تضمنته السياسات العمومية يف جمال التشغيل من جوانب اجيابية إال أن نتائجها الكمية والنوعية 

اليت رمست   الطموحات  ترتقي حلجم وسقف  اإلجتماعية ابخلصوص ظلت    هلا، مل  آاثرها  أن  بل 
إن الواقع يؤكد أن هذه   »...  بقولهوهو ما جسدته جاللة امللك يف إحدى خطبه   حمدودة نسبيا

الثروة ال يستفيد منها مجيع املواطني. ذلك أنين أالحظ، خالل جواليت التفقدية، بعض مظاهر 
 الفقر واهلشاشة، وحدة الفوارق االجتماعية بي املغاربة". 

وجدير ابلذكر، أن شدة هذه التداعيات اليت خلفتها جائحة كوروان ليست وليدة اليوم، 
كامن الضعف وأشكال اهلشاشة البنيوية يف منوذجنا التنموي احلايل الذي بلغ  ذلك أن وجود م

وذلك نتيجة    األخرية،مداه، قد شكل عامال زاد من حدة الصعوابت اليت تواجهها بالدان يف اآلونة  
تعميم احلماية االجتماعية وأتهيل   قبيل  رئيسية من  تنزيل أوراش  الذي متت مراكمته يف  التأخري 

ا ابملقاوالت املنظومة  والنهوض  املتقدمة،  اجلهوية  وتنزيل  املنظم،  غري  القطاع  وإدماج  لصحية، 
 ، ومن جهة متيز سوق الشغل ابملغرب بثالثة حتدايت رئيسية:املغربية
  مستوايت:والذي يؤثر على أربعة  هيمنة القطاع الغري املهيكل -
 الضرائب. خالل التهرب من أداء  الدولة: من  -
 املستهلك: من خالل التأثري على صحة املستهلك و اقتصاده.   -
خالل املنافسة غري الشريفة بي املقاوالت املصرحة اليت تدخل يف إطار    املقاولة: من -

 القطاع املنظم. 
 مالئمة.وذلك عرب التوظيف والعمل يف ظروف غري  العامل: -
بقية  :  صعوبة اإلندماج - السكان النشطي يف سوق  الشباب والنساء أقل اندماجًا من 

النساء منخفضة بشكل خاص  .  العمل مشاركة  تراجعت   (،٪22,6)ونسبة   ابملقابل 
 .مشاركة الشباب مع تضاعف عدد الشباب الذين يواصلون دراستهم

التشغيل   - يف  بطيئة  تدفق  :  زايدة  يكفي الستيعاب  ال  إنشاؤها  مت  اليت  الوظائف  عدد 
بينما    واألكرب حجما  األقدم  الرمسي يف الشركات  يرتكز التشغيل.  السكان يف سن العمل

 .تكافح الشركات الصغرية واملتوسطة يف رفع الصعوابت وتطويرها
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طول مدة البطالة حبيث تتجاوز السنة يف أغلب احلاالت مع خاصية اهلشاشة يف املناصب   -
 اجتماعية.املتاحة واليت غالبا ما تكون أبجور زهيدة وال تتمتع حبماية 

التقدم الذي عرفه ميدان الرتبية والتكوين فإن اختالال امتد ألجيال متعددة حيد رغم   -
 من املساواة بي النساء والرجال يف احلياة املهنية.

اجلودة  - منخفضة  الشغل:  وظائف  سوق  على  املهيكل  غري  العمل  وحمدودية  .  يهيمن 
اخلدمات اليت تتطلب  التشغيل يف القطاع غري الفالحي بينما ترتكز الوظائف يف قطاع  

 .  مهارات منخفضة
الفوارق   - إشكالية  مما كرس  العمومية  احلكامة  آليات  تفعيل  مستوى  على  ضعف 

واجملالية به  ، و اإلجتماعية  قام  الذي  الرصد  استحضار  ميكن  الشأن  هذا  يف  كخالصة 
عليه تداركها وفقا   ة البنك الدويل هبذا اخلصوص والذي أشار أبن للمغرب فجوات كبري 

لقاعدة بياانت املالمح املؤسساتية وخصوصا على مستوى احلكامة اخلاصة فيما يرتبط  
الشغل والذي يتصف ابجلمود والتمييزتمبس اشتغال سوق  أشاد 15وى  . مبقابل ذلك 

“.. ابلتحسن احلاصل يف وضع املغرب على مستوى مؤشرات احلكامة العمومية املتعلقة  
اجملال العمومي والتشاور بي الفاعلي .......    والتنسيق يفلى صنع القرار  الدولة ع  بقدرة

وحتسي شفافية السياسات اإلقتصادية .... " وعلى مستوى احلكامة اخلاصة فقد حسن  
الشغل  سوق  وبتجزئة  املقاوالت  وحكامة  املنافسة  بتنظيم  املتعلق  وضعه  املغرب 

  "16واحلركيةاإلجتماعية واحرتام قانون الشغل 
 استثمارها. املغرب يزخر ابلكفاءات والطاقات اإلبداعية يف مجيع اجملاالت يتوجب حسن   -

ابملغرب، السالف الذكر،    لقد أوحى تقرير البنك الدويل بتعاون مع املندوبية السامية للتخطيط -
بضرورة مساندة احلكومة، السياسات اليت ينبغي إدماجها يف اإلسرتاتيجية الوطنية األوسع نطاقا  
وتكملتها إبطار للسياسات داعم جلهود خلق فرص العمل، كما جيب عليها أيضا أن تعمل على  

وسيادة القانون( حىت يتسىن    هتيئة بيئة داعمة )استقرار االقتصاد الكلي، وسهولة ممارسة األعمال 
ملنشآت األعمال أن تنمو وختلق فرص العمل، ومن الضروري أيضا استثمار احلكومة يف البيئة  

 
 . 19ص.   سابق، مرجع    املغرب؛ ما يه ادلروس اليت اس تخلصها    الإقتصادية: احلاكمة اجلودة املؤسساتية والتمنية    -   15
 19نفس املرجع السابق، ص.   - 16
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التحتية، ورأس املال البشري، وغريه من العوامل االجتماعية واالقتصادية الالزمة خللق فرص العمل 
 والتشغيل.

البعض أبن   البطالة يرىإلمتصاص حجم  ويف اجلانب املتعلق ابلرهان على النسيج اجلمعوي
    النشيطة.توجه الدولة هذا فيه متلص من مسؤوليتها يف توفري فرص الشغل للفئات 
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 : اتــــــــــــالتوصي
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ونظرا لكون مسألة التشغيل ذات طابع أفقي يتقاطع فيها خمتلف الفرقاء السياسيني واإلقتصاديني  
جرأة    واإلجتماعيني، وتستدعي  مشولية  مقاربة  اعتماد  معاجلتها  يتطلب  حقيقيا  تعقيدا  تكتسي  فإهنا 

واإلسرتاتيجيات   العمومية  السياسات  وتكييف  ومستمرة  دورية  ومواكبة  متواصلة  وجمهودات  وابتكار 
السياقات واحلقائق اخلاصة بكل جمال ترايب على   املنبثقة عنها مع  واملخططات والربامج واإلجراءات 

 .ومنها ما هو خاص ميكرو -ة وهبذا اخلصوص أفرد التقرير توصيات منها ما هو عام ماكروحد
 

 :ةــــــــــــ ات عامـــــــتوصي
للمغرب   - تسمح  انتقالية  مسارات  واجياد  الكالسيكية  املنطلقات  جتاوز  ضرورة 

اعتبارا لكون توفري الشغل يرتبط رأسا ابلتطور    ابإللتحاق بنادي البلدان املتقدمة
 املائة؛ يف   6فوق مرتفعة تاالقتصادي وحتقيق معدالت منو 

يتطلب من مراجعة    التنموية مباوضع املواطن والفرد اإلنسان يف صلب العملية   -
متعددة األوجه للسياسات العمومية من حيث احلكامة والتعليم والتكوين والصحة  

األساس اإلقتصاديي  واحلرايت  الفاعلي  لتشجيع  حمددة  تدابري  وسن  ية 
 ؛ واإلجتماعيي 

التكافؤ  - لضمان  العاملية  التجارة  منظمة  لدى  والبنود  املقتضيات  بعض  مراجعة 
 ؛احلرقيات التبادل االنسيب بي دول الشمال واجلنوب خبصوص اتف 

ومتكي اجلهات واجلماعات الرتابية ابملوارد البشرية    املتقدمة،تسريع تنزيل اجلهوية   -
الثروة   تعزيز  يف  واملسامهة  لتنميتها  أفضل  ختطيط  من  لتمكينها  املناسبة  واملالية 

 مواردها. الوطنية وتنويع 
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  : ة ـــــات خاصــــــتوصي
خالل املبادرات احلرة دون املرور    الشغل من حبق كل إنسان يف    اإلعرتاف العاجل   -

 عرب سلسلة من اإلجراءات اإلدارية البريوقراطية؛ 
اليت   - والرهاانت  التطورات  لتواكب  الشغل،  بقانون  املتعلقة  التشريعات  تطوير 

 يفرضها عامل الشغل؛ 
مراجعة بعض بنود اتفاقيات التبادل احلر مع البلدان اليت أظهرت النتائج طيلة   -

 ؛ن أهنا أحلقت أضرار ابملقاولة املغربيةالعقدين األخريي
للمقاولة   - نظام خاص  يتمتعإحداث  التشغيل    الشابة  مبرونة كافية على مستوى 

لصناديق   والولوج  تفضيلية  بشروط  قروض  على  احلصول  هلا  وخيول  والتسريح 
على تطوير    الضريبية للتشجيعاإلستثمار واإلستفادة من التخفيضات واإلعفاءات  

 إحداث املقاوالت وتطويرها؛ 
تقليدية الذي  يف اجملال الفالحي والصناعة ال  اإلجتماعية خاصةتشجيع املقاوالت   -

بشروط   قروض  على  احلصول  خالل  من  الشغل  فرص  خلق  يف  بقوة  يساهم 
واإلعفاءات   التخفيضات  من  واإلستفادة  اإلستثمار  لصناديق  والولوج  تفضيلية 

 الضريبية؛
احلس النقدي    التعليم لتقويةإحداث تغيري يف العقليات والذهنيات عرب إصالح   -

ثقافة  دية والقدرة على تدبري املشاريع ولرتسيخ  وروح املبادرة وتنمية املهارات القيا
 ؛ والتشبع ابملواطنةروح اإلنتماء  وقيم

وتطوير الذات    (multiple intelligences)تطوير الذكاءات املتعددة   -
 وبناء الشخصية وتتنمية ثقافة اإلبتكار؛

إرساء نظام  تعزيز التنمية الرتابية ابملغرب لضمان توازن اقتصادي بي اجلهات عرب   -
 احلكامة الرتابية؛ 
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وتطوير  توفري وتطوير فرص العمل بظروف أفضل ابلعامل القروي أبجور مناسبة،   -
للتصدير    الصناعة توجه  ال  اليت  احمللية  وإمناالغذائية  احلاجيات    فحسب  لتلبية 
 احمللية؛

 ؛   واملقاوليمصاحل األجراء  النقايب تراعيتبين اسرتاتيجية للفعل  -
ات املراقبة والتقييم جيب أن يتم بشكل منهجي إلضفاء املزيد من  استخدام آلي -

ابلتعديالت   للقيام  يسمح  مبا  العمومية  والربامج  السياسات  تنفيذ  يف  الوضوح 
 الالزمة يف الوقت املناسب لضمان حتقيق األهداف املسطرة. 

 

 : توصي اجملموعة ب الشغل ولوج املرأة لسوق  بتيسري يتعلق وفيما 

  ويهدف  النوعالتوفر على نظام قانوين وتنظيمي أيخذ بعي االعتبار مقاربة  ضرورة   -
 ؛ىل الدفع ابالستقاللية االقتصادية للنساء املقاوالتإ

   ؛ تعزيز التنسيق املشرتك للتعريف أبمهية تنمية املقاولة النسائية -
إىل   مقاربة النوع وتسهيل الولوجضمان احلصول على التمويالت املتعلقة بدعم   -

   ؛خدمات دعم تطوير األعمال
 ؛ضمان الوصول إىل األسواق واالستفادة من التكنولوجيا -
 ؛ إلزامية التوفر على متثيلية النساء املقاوالت ومشاركتهم يف احلوار السياسي  -
 ؛ املؤسسي على العطالت األبوية  الطابع وإضفاء  احلضانة تطوير دور   -
املفتشات على مستوى - النساء  نسبة توظيف  من  الشغل واالدماج    الرفع  وزارة 

 املهين، واحلرص على مراقبة وضعية النساء يف العمل؛
تعزيز برامج جهوية للدعم والتوجيه لتمكي النساء من االنتقال من التشغيل الذايت   -

 إىل إنشاء مقاوالت مرحبة ومستدامة؛ 
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إجناز دراسة معمقة حول ولوج النساء إىل املقاولة، وتطوره يف خمتلف الربامج اليت   -
إدماج، أتهيل، مقاوليت( والنجاحات اليت حققتها  )بتأهيل أعدهتا الدولة واملتعلقة 

 هذه الربامج من أجل تطويرها. 
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    :الربانمج العملي للمجموعة
 مالحظات  املكلفة اجلهة  النشاط  التاريخ

  والطاقم اإلداري  اجملموعة،أعضاء  انتخاب هياكل اجملموعة  2021فرباير  09
  فرباير إل 09من  

 منه 28غاية 
أشغال اجملموعة   التحضري اإلداري واللوجستيكي إلنطالق

 مث البت واملصادقة على منهجية وبرانمج عملها 
  أعضاء اجملموعة والطاقم اإلداري  

مارس  10
2021  

اجتماع أعضاء اجملموعة للمناقشة والبث يف منهجية  
 عملها والربانمج الزمين املعتمد

  رئيس اجملموعة والطاقم اإلداري 

  مارس 10من 
إل غاية  2021

 منه 15

األسئلة  الواثئق حلصرجتميع املعطيات وافتحاص مواصلة 
اإلستدعاءات للقطاعات للحضور  للتقييم وتوجيهالدقيقة 

 أمام أعضاء اجملموعة 

  أعضاء اجملموعة والطاقم اإلداري 

مارس  30
2021 

العاشرو والنصف  
 صباحا 

لقاء مع السيد وزير التشغيل لتقدمي عرض حول سياسة  
  19على ضوء جائحة كوفيد  التشغيل ومستجداهتا 

 وخملفاته

  أعضاء اجملموعة والطاقم اإلداري 

مارس  30
2021  

 الثالثة بعد الزوال  

  أعضاء اجملموعة والطاقم اإلداري  لقاء مع مدير الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل

 2021أبريل  09
العاشرة والنصف 

 صباحا 

 العايل لتقدميلقاء مع السيد وزير الرتبية الوطنية والتعليم 
عرض حول سياسة التعليم ومدى مالءمتها مع متطلبات  

 سوق الشغل ومواكبتها للمتغريات املستمرة اليت يعرفها 

  أعضاء اجملموعة والطاقم اإلداري 

 2021أبريل  09
 الثالثة بعد الزوال 

ع مديرة املكتب الوطين للتكوين املهين لتقدمي عرض  لقاء م
حول مدى مالءمة التكوينات املهنية مع متطلبات سوق  

 الشغل ومواكبتها للمتغريات املستمرة اليت يعرفها

  أعضاء اجملموعة والطاقم اإلداري 

   2021أبريل  28
العاشرة والنصف 

 صباحا

األخضر لقاء مع السيد وزير الصناعة والتجارة واإلقتصاد 
الشغل اليت   الصناعة ومناصبعرض حول قطاع  لتقدمي

 للحاجيات ومواكبتها يوفرها ومدى استجابة التكوين 
 للمتغريات املستمرة اليت يعرفها

  أعضاء اجملموعة والطاقم اإلداري 

الطاقم اإلداري حتت إشراف رئيس  وصياغتهالشروع يف إجناز التقرير  2021يونيو  05
 اجملموعة وبتأطري من مقررها 

 

يونيو  20من 
 إل غاية   2021

فيه   اجملموعة للتداولتقدمي املقرر ملشروع التقرير لرئيس 
 ومناقشته من قبل أعضاء اجملموعة 

أعضاء اجملموعة مبواكبة للطاقم 
 اإلداري 
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يوليوز  08
2021 

يف   الذي سيعرضاملصادقة على التقرير وملخص التقرير 
 اجللسة العامة

  أعضاء اجملموعة

يوليوز  09
2021 

مراسلة وضع التقرير النهائي لعمل اجملموعة لدى مكتب  
 اجمللس

  رائسة اجملموعة مع الطاقم اإلداري
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 دة ــاملعتمع ــاملراج
 ة:ـــــامــعائق  ـــــــــوث  -1

 املغريب؛ الدستور  ❖
 اخلطب امللكية؛  ❖
 اخلمسينية؛تقرير  ❖
 ؛(2017( )أبريل2012تصريح احلكومي )يناير  ❖
 ؛ 2019وماي  2014التصريح رئيس احلكومة حول احلصيلة املرحلية، يوليوز  ❖
  2019أبريل  - 2017التقرير الرتكييب لإلجنازات املرحلية للقطاعات احلكومية أبريل  ❖
   2018و 2017وزارة التشغيل والتكوين املهين حصيلة أنشطة مديرية التشغيل برسم  ❖
 ؛2019قانون املالية  ❖
❖ https://www.opengovpartnership.org/documents/morocco

-action-plan-2018-2020/ 
❖ https://www.travail.gov.ma/mtip-espace-emploi/rapport-

dactivite-de-la-direction-de-lemploi/ 

 :ـــــائق ومستندات متخصصةوث -2
 احلكومة؛ جلسات املساءلة الشهرية لرئيس  ❖
 والنواب؛ حماضر األسئلة الشفهية مبجلس املستشارين  ❖

 

 :اســـــ ات لالستئنـــــ مستندات ودراس  -3
تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى حول "  والبيئي لمجلس االقتصادي واالجتماعي  ل دراسة -

 ، 2021ابملغرب: رهاانت وسبل إرساء طبقة وسطى ُمَؤهََّلة وُمزَدِهرة وُمَباِدرَة " السنة 

- Gouvernance du marché du travail Marocaine : vers une Territorialisation de la 

politique d’emploi ; these dz doctorat en science economiques ; 2020-2021 ; faculte 

du science juridique economiques et sociale - mekenes  

https://www.opengovpartnership.org/documents/morocco-action-plan-2018-2020/
https://www.opengovpartnership.org/documents/morocco-action-plan-2018-2020/
https://www.travail.gov.ma/mtip-espace-emploi/rapport-dactivite-de-la-direction-de-lemploi/
https://www.travail.gov.ma/mtip-espace-emploi/rapport-dactivite-de-la-direction-de-lemploi/
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اليت  العموميةالعروض املقدمة أمام اجملموعة من طرف القطاعات احلكومية واملؤسسات  ❖
 ب: استجابت لدعوة اجملموعة ويتعلق األمر 

 وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي؛  •
 وزير الصناعة والتجارة واإلقتصاد األخضر والرقمي؛  •
 واالدماج املهين؛ وزير الشغيل  •
 املديرة العامة ملكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل؛  •
 ؛  التشغيل والكفاءاتالوكالة الوطنية إلنعاش مدير  •
اإلحتاد الوطين املغريب    للشغل؛الكونفدرالية الدميقراطية    للشغالي،العام    )اإلحتاداملركزايت النقابية   •

 .للشغل(
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 أعضاء الفريق اإلداري الداعم لعمل اجملموعة املوضوعاتية  
 العمومية  اتاملكلفة بتحضري اجللسة السنوية اخلاصة مبناقشة وتقييم السياس املؤقتة

   حول التشغيل 
 

 حمور الدعم 
 

 

 اسم اإلطار 
 

 املهمة اإلدارية 
 

 املوضوع 
 

  اإلشراف العام
 ---------  أمني عام اجمللس  وحيد خوجة 

 
  اإلشراف اإلداري

 ----------  مدير التشريع واملراقبة حسن الفاطمي

 التنسيق اإلداري
 والبيداغوجي 

 . والتواصل الت والواثئقاملراس - إطار ابألمانة العامة  علي الطرية 
 . مراجعة وتنسيق مواضيع التقرير -

 فريق البحث 

 

 الدويري حممد  
 

 مبديرية التشريع واملراقبة مستشار عام

 
 

 اسالم بداد
 

 إطار مبديرية التشريع واملراقبة

 

 كرمية بن حالل 
 

 إطار مبديرية التشريع واملراقبة

 


	كما سبقت الإشارة في مدخل هذا التقرير، أنه من دواعي الموضوعية والتجرد في تقييم السياسات العمومية على اختلافها، وبالخصوص تقييم السياسات العمومية الموجهة نحو التشغيل باعتبارها ملتقى لمجموع عدة سياسات عمومية مختلفة يقتضي نسبيا عزل الفترة التي خيمت فيها جا...
	وارتباطا بسوق الشغل تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للحفاظ على مناصب الشغل خلال الجائحة، وتبعا للتعليمات الملكية السامية، تم اتخاذ عدة إجراءات استعجالية للتحكم في الوضع الوبائي من جهة، ودعم الفئات الهشة المتضررة من تداعيات هذه الجائحة والعمل عل...
	وارتباطا بسوق الشغل تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للحفاظ على مناصب الشغل خلال الجائحة، وتبعا للتعليمات الملكية السامية، تم اتخاذ عدة إجراءات استعجالية للتحكم في الوضع الوبائي من جهة، ودعم الفئات الهشة المتضررة من تداعيات هذه الجائحة والعمل عل...
	وارتباطا بسوق الشغل تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للحفاظ على مناصب الشغل خلال الجائحة، وتبعا للتعليمات الملكية السامية، تم اتخاذ عدة إجراءات استعجالية للتحكم في الوضع الوبائي من جهة، ودعم الفئات الهشة المتضررة من تداعيات هذه الجائحة والعمل عل...
	كما تقدر دراسات أخرى أجرتها المندوبية السامية للتخطيط نسبة 14 بالمئة من المؤسسات التي تشغل القطاع الغير المنظم.
	كما أجرى البنك الدولي وبنك المغرب دراستهما التي وصلت لنسبة متقاربة بشكل كبير، إذ وصل بنك المغرب لنسبة 30 % أي ما يناهز 300 مليار درهم كخسارة ممكنة للإقتصاد بفعل الإقتصاد الغير المهيكل وتحدث البنك الدولي عن نسبة 34 %.
	كما أجرى البنك الدولي وبنك المغرب دراستهما التي وصلت لنسبة متقاربة بشكل كبير، إذ وصل بنك المغرب لنسبة 30 % أي ما يناهز 300 مليار درهم كخسارة ممكنة للإقتصاد بفعل الإقتصاد الغير المهيكل وتحدث البنك الدولي عن نسبة 34 %.
	كما أجرى البنك الدولي وبنك المغرب دراستهما التي وصلت لنسبة متقاربة بشكل كبير، إذ وصل بنك المغرب لنسبة 30 % أي ما يناهز 300 مليار درهم كخسارة ممكنة للإقتصاد بفعل الإقتصاد الغير المهيكل وتحدث البنك الدولي عن نسبة 34 %.
	- دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول " تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة " السنة 2021،
	- Gouvernance du marché du travail Marocaine : vers une Territorialisation de la politique d’emploi ; these dz doctorat en science economiques ; 2020-2021 ; faculte du science juridique economiques et sociale - mekenes

	يمثل الاقتصاد الغير المهيكل 10 بالمئة من واردات القطاع المهيكل أما بخصوص الصادرات فجل القطاعات تصدرمن مقاولات تنظم للقطاع الغير المهيكل مما تخلق منافسة غير شريفة

