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نة انتظارات أعضاء ال

ططات مختلف رصد اتيجيات ا ا القطاعية واالس داف  كميةال وأ
شغيل؛ املتعلقة والكيفية بال

محينة بيانات قاعدة 
ططات منجزات اتيجيات ا ش / الشغل مناصب وفقدان احداث / القطاعية واالس  رافاس
ا املتوقع الشغل مناصب نات من املستفيدين / إحدا نية التكو ن امل  سوق   مم واملدمج
؛... / الشغل

ومحينة موحدة مؤشرات  
ططات املعتمدة الشغل مناصب إحداث توقعات اتيجيات با  نجاعة بعت / القطاعية واالس

اتيجيات شغيل ميدان  القطاعية االس نالتك ر امل االدماج مسارات/ ال  / امل و
ات تواجھ ال واملقاوالت االقتصادية القطاعات فاظ  صعو  عدد /غلالش مناصب ع ا

اص القطاع أجراء شاط قطاع حسب ا ؛.../ االقتصادي ال



نة )تتمة(انتظارات أعضاء ال

ططات أثر  لتقييم موحدة ومنا آليات اتيجيات ا  ع القطاعية واالس
شغيل؛ ال

يم توحيد شطة القطاعية والتصانيف املفا االقتصادية؛ لأل

حات رصد ن مق ني نات تكييف مجال  امل شغل؛ال سوق  حاجيات مع التكو

 سيق التعاون  عزز ن والت ن ب ن؛ الفاعلي   املعني

 حوث دراسات انجاز اتصع تواجھ ال واملقاوالت القطاعات لرصد ميدانية و  و
فاظ    الشغل؛ مناصب ع ا

ية دورات ر  تكو بع املعتمدة االحصائية العمليات وتوحيد لتطو  إحداث لت
الشغل؛ مناصب وفقدان



حة رجات املق ا

موحدة بيانات قاعدة  
دثة الشغل مناصب ا املتوقع الشغل مناصب / االقتصادية القطاعات حسب واملفقودة ا  الدماجا مسار / إحدا

ن ر امل و العا والتعليم امل الت

 ة تقارر   دور
ططات منجزات حصيلة اتيجية ا ة / القطاعية واالس  / عتمدةامل التوقعات مع مقارنة الشغل مناصب إحداث وث

شراف ا املتوقع الشغل مناصب اس ن تكييف / احدا و  إدماج / لشغلا سوق  حاجيات مع العا والتعليم امل الت
ادات حام ات / الشغل سوق   الش فاظ صعو ؛ )الشغل مناصب ع ا

ية ومذكرات قيادة لوحة ة تركي   دور
دثة الشغل مناصب شاط قطاعات حسب واملفقودة ا شرافية مؤشرات / االقتصادي ال  لشغلا مناصب حول  اس
ا املتوقع شغيل ع العمومية السياسات أثر / إحدا نات من املستفيدين / ال و نية الت نواملدم امل م ج  سوق   م
ات تواجھ ال واملقاوالت القطاعات / الشغل فاظ  صعو ؛ الشغل مناصب ع ا

قطاعية تقنية بطائق  
ن حول  كمية مؤشرات تتضمن ا امل نات رامجو  وتطور و ؛ تكميلية قطاعية ت

موحدة ومنا آليات
ططات أثر تقييم  اتيجيات ا شغيل ع القطاعية واالس بع / ال الشغل؛ مناصب وفقدان إحداث ت



حة رجات املق )تتمة(ا

ن استكمال ن دالئل وتحي رف امل ن ومرجعيات وا اصة)REM/REC( والكفاءات امل  ا
القطاعات بجميع

ات نارو مستقبلية س

اة موحد نموذج اصة املعطيات قاعدة مع األثر  ا بھ ا

الشغل ع والطلب العرض إلسقاطات نموذج

شغيل من قطاع ل حاجيات خارطة ن حسب ال نات ومن امل   التكميلية التكو

حات نات لتكييف مق اجيات مع التكو الكفاءات من القطاعية ا

اجيات حول  ميدانية دراسات شغيل من القطاعية ا   ال

ات تواجھ ال واملقاوالت القطاعات الئحة فاظ  صعو الشغل مناصب ع ا

 جراءات تداب د عملية و ات من ل ا يتم ال الصعو فاظ  يل الشغل بمناص ع ا

ونية مطبقة شر  لتجميع إلك وي  الوط املستوى  ع الشغل سوق  حول  املعطيات و  وا
  والقطا



احات احتياجات/اق

 املتوفرة القطاعية البيانات قواعد وتوحيد حصر  
ات تواجھ ال واملقاوالت االقتصادية القطاعات / الشغل مناصب وفقدان إحداث  ع فاظا  صعو
الشغل مناصب

 تكميلية معطيات لتوف  قطاعية بحوث انجاز  
ططات منجزات حصيلة اتيجيات ا شغيل مجال  القطاعية واالس  ملستقبليةا االحتياجات رصد / ال

ن الكفاءات من ة بطء أسباب ضبط / الشغل ع الطلب/ وامل  طاعاتبالق الشغل مناصب إحداث وث
ادات حام إدماج / املعنية نية الش لالشغ سوق  إ التعليم من االنتقال / الشغل سوق   امل

ية ومقارات أدوات اعتماد   من
بع اجيات رصد / الشغل مناصب وفقدان إحداث ت  النمذجة أدوات / الكفاءات من القطاعية ا

شرافية شرافية املعطيات تحليل /الشغل مناصب إلحداث االس غلالش مناصب إحداث حول  االس

ن دالئل عميم رف امل ن ومرجعيات وا  طاعاتالق جميع لتغطي والكفاءات امل
ل ن و 2021 أفق  امل



احات )تتمة(احتياجات/اق

احات تقديم ك لإلنتاج اق اح املعنية األطراف تحديد مع املش اق املالئمة  التداب و

ات تواجھ ال للمقاوالت واملواكبة الدعم آليات وضع فاظ  صعو  ناصبم ع ا
الشغل

ات تواجھ ال للمقاوالت واملواكبة الدعم آليات وضع فاظ  صعو  ناصبم ع ا
الشغل

ن/تق دعم تكو
ططات أثر تقييم / التحليلية واملقارات األدوات  اتيجيات ا شغيل ع القطاعية واالس رتط /ال  وتوحيد و

بع املعتمدة اإلحصائية العمليات اجيات رصد / الشغل مناصب وفقدان إحداث لت  / اءاتالكف من القطاعية ا
ن دالئل إعداد رف امل ن ومرجعيات وا والكفاءات امل

 ة توف د مجال  خارجية خ يات تجو اإلحصائية املن

ي نظام وضع بع معلوما ططات لت اتيجيات ا   القطاعية واالس



مات نة والقطاعات املعنيةاملسا ا من طرف أعضاء ال املع ع

ن دالئل إعداد رف امل ن ومرجعيات وا والكفاءات امل

 إحصائية وتحاليل ميدانية بحوث إنجاز

 اتيجيات أثر  لتقييم دراسات إنجاز شغيل ع القطاعية االس

ططات حول  املتاحة والوثائق  املتوفرة القطاعية البيانات تقاسم  اتيجياتواالس ا
  القطاعية

يفات /املنجزة القطاعية الدراسات تقارر ن بطائق /املعتمدة التص م الفروع م نية عياتوا  /امل
ددة التقليدية الصناعة حرف الئحة باالنقراض امل

ات نارو مستقبلية س

 اة موحد نموذج إنجاز اصة املعطيات قاعدة مع األثر  ا   بھ ا



نة والقطاعات املعنية  ا من طرف أعضاء ال مات املع ع )تتمة(املسا

 اتي التناسق حول  وط تقرر  إنجاز   والقطا االس

امج التصمي اإلطار  إعداد نات ل معيات مع التكميلية التكو نية ا امل

بع مجال  التقليدية الصناعة قطاع تجرة تقاسم ن تلفئا امل االدماج ت التكو

القطاعات عض طرف من تق دعم تقديم

 افية دراسات انجاز شر شراف نموذج إعداد / اس اجيات الس  من القطاعية ا
الكفاءات

الشغل ع والطلب العرض إلسقاطات نموذج إعداد

شر  لتجميع مطبقة إعداد   الشغل سوق  حول  املعطيات و



مشروع برنامج العملمحاور 

ة تقاسم المعطيات اإلحصائي. 4
وتوحيد المقاربات والمفاهيم

تقييم أثر المخططات . 3
لى واالستراتيجيات القطاعية ع

التشغيل

استشراف سوف الشغل. 2 ب تتبع إحداث وفقدان مناص. 1
الشغل

:على المدى القريب
اسم إعداد اتفاقيات شراكة لتق-

المعطيات اإلحصائية حول 
سوق الشغل

نات حصر وتقاسم قواعد البيا-
القطاعية المتوفرة

تنظيم دورات تكوينية -
وورشات عمل حول تطوير 

ية وتوحيد العمليات اإلحصائ
قدان المعتمدة لتتبع إحداث وف
مناصب الشغل واليات 

لتقييم أثر والمناهج 
 االستراتيجيات والمخططات

القطاعية على التشغيل

:على المدى المتوسط

وضع مطبقة لتجميع -
المعطيات اإلحصائية حول 

سوق الشغل ونشرها

:على المدى القريب
تقاسم دراسات حصيلة -

 المخططات واالستراتيجيات
القطاعية على التشغيل

إنجاز دراسات لتقييم أثر -
على  االستراتيجيات القطاعية

التشغيل

إنجاز نموذج لمحاكاة األثر  -
على التشغيل 

:على المدى المتوسط

قييم توحيد االليات والمناهج لت-
أثر االستراتيجيات 

والمخططات القطاعية على 
التشغيل

ع وضع نظام معلوماتي لتتب-
 المخططات واالستراتيجيات

القطاعية

:على المدى القريب
إعداد نموذج الستشراف -

اتالحاجيات القطاعية من الكفاء
تنظيم ورشات عمل تضم -

ء الفاعلين المعنيين والخبرا
الستشراف الحاجيات من 

التشغيل والكفاءات

:على المدى المتوسط
إعداد نموذج إلسقاطات العرض -

والطلب على الشغل
ة إعداد سيناريوهات مستقبلي-
ل إنجاز دراسات استشرافية حو-

يل الحاجيات القطاعية من التشغ
والكفاءات

 استكمال وتحيين دالئل المهن-
والحرف ومرجعيات المهن 

)REM/REC(والكفاءات 

:على المدى القريب
 دراسة مدى إمكانية استغالل-

معطيات الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي

حها دراسة اإلمكانات التي يتي-
يل البحث الوطني حول التشغ

تقاسم المعطيات حول -
ع المناصب المحدثة او المتوق

إحداثها في إطار انجاز 
المخططات القطاعية

:على المدى المتوسط

إنجاز البحث الوطني لدى -
المقاوالت لدراسة الطلب 

على الشغل




