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 قدمة م

 

بسياسات   مواجهتها  وبضرورة  ببالدنا  التشغيل  إلشكالية  الكبرى  بالتحديات  الحكومية  السلطات  من  وعيا 

العمومية واالستراتيجيات واملخططات القطاعية على  أفقية منسجمة وبأهمية تتبع وتقييم أثار السياسات  

التشغيل، وتفعيال للتدابير التي تضمنها البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل املصادق عليه  

بتاريخ   للتشغيل  الوزارية  اللجنة  بموجب منشور السيد رئيس    ، فقد تم إحداث،2018أبريل    11من طرف 

لجنة   الوطني االحكومة،  الصعيد  على  الشغل  مناصب  وفقدان  إحداث  لتتبع  الشغل  سوق  حول  ليقظة 

والجهوي والقطاعي، وكذا استشراف مناصب وفرص الشغل على املدى املتوسط والبعيد. وتتكون هذه اللجنة  

  و املنتجة للمعطيات املرتبطة بسوق أمن القطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية الفاعلة في سوق الشغل  

 ، وتتولى وزارة الشغل واالدماج املنهي رئاسة اللجنة.1 الشغل

هذه اللجنة إطارا للتعاون والتنسيق من أجل توحيد املفاهيم واملقاربات    إضافة إلى مهامها الرئيسية، تعتبر

هذه   وتحليل  انتاج  في  والتكامل  االنسجام  تحقيق  بهدف  الشغل،  سوق  حول  واملعارف  املعطيات  وتبادل 

ت ودعم الفاعل العمومي في اتخاد القرار في مجال النهوض بالتشغيل بناء على الخالصات والتوصيات  املعطيا

 الصادرة عن أعمالها.  

حصائية أو تعويض عمل املؤسسات  لى أن هذه اللجنة ليس من مهامها إنتاج البيانات اإل إوتجدر اإلشارة    ،هذا

ل تعبئة اإلمكانات املادية والخبرات الالزمة من اجل املنتجة للمعطيات حول سوق الشغل، بل دعمها من خال

 تطوير العمليات اإلحصائية التي تقوم بإنجازها في أفق تعويض النقص الحاصل في هذا املجال. 

ومنذ انشائها الى اآلن، مرت لجنة اليقظة حول سوق الشغل بعدة مراحل انطالقا من مرحلة تأطير وتنظيم  

على سوق الشغل. وقد تميزت  19-تفعيل مهامها الى مرحلة تتبع آثار جائحة كوفيدكيفية اشتغالها ومرحلة  

املرحلة األولى بوضع آليات اشتغال اللجنة وإعداد املحاور الرئيسية لبرنامج عملها على املدى املتوسط وتحديد  

رصد الوطني األنشطة املكونة لبرنامج العمل السنوي وتكوين ثالث مجموعات عمل موضوعاتية وتكليف امل

  هالسوق الشغل بمهام السكريتارية التقنية للجنة. كما تم استقصاء آراء وإنتظارات أعضاء اللجنة من أشغال 

واملخرجات املرتقبة واملساهمات املمكنة لتجويد عملها. وارتباطا بمجال اختصاص ومهام اللجنة، تم الوقوف 

املعلو  املعطيات ونظم  بمصادر  الكامنة  اإلمكانات  القطاعات  على  لدى  املتوفرة  او  املنجزة  والدراسات  مات 

 واملؤسسات املمثلة داخل اللجنة واملؤسسات الفاعلة واملهتمة بقضايا سوق الشغل.

املوضوعاتية من خالل عقد عدة اجتماعات تم   مجموعات العملأما املرحلة الثانية، فقد تميزت بتفعيل دور  

القطاعات   بعض  طرف  من  عروض  تقديم  املعلومات  خاللها  أنظمة  حول  باللجنة  األعضاء  واملؤسسات 

 
 الئحة أعضاء اللجنة مرفقة بهذا التقرير 1
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الشغل واملقاربات   لتتبع إحداث وفقدان مناصب  املعتمدة  املنهجية  املقاربات  الشغل وكذا  املتعلقة بسوق 

 املنهجية املمكن اعتمادها الستشراف الحاجيات املستقبلية من املهارات والكفاءات.  

اللجنة في مرحلة ثالثة على تتبع تداعيات    عملتفقد    19-جائحة كوفيدونظرا للظرفية االستثنائية املرتبطة ب

هذه األزمة على سوق الشغل، حيث تمحورت أشغال اللجنة خالل هذه الفترة باألساس حول تحليل املعطيات  

تأثير   الوقوف على مدى  املجال، وذلك من أجل  في هذا  املنجزة  الدراسات  املتوفرة وتقديم ومناقشة بعض 

 على وتيرة إحداث وفقدان مناصب الشغل داخل القطاع الخاص املنظم.  الجائحة

عداد تقرير سنوي حول أعمالها  إ هكذا، وتبعا ملرسوم السيد رئيس الحكومة املؤسس للجنة والذي ينص على  

ونظرا للدور الذي يلعبه املرصد الوطني لسوق الشغل في تتبع وتأطير عمل اللجنة فقد قام هذا األخير بإعداد  

 مشروع هذا التقرير الذي تم إغنائه من طرف أعضاء اللجنة.

ويقدم هذا التقرير األول من نوعه حصيلة عمل اللجنة منذ تأسيسها والتي تهم على الخصوص تأطير وتنظيم  

بو ،  شتغالهااكيفية   املنوطة  املهام  طرفواستخالص  ،  هاتفعيل  من  عنها  املعبر  واملساهمات    اإلنتظارات 

أنظمة املعلومات املتعلقة بالتشغيل واملقاربات املنهجية    اء، دراسة اإلمكانيات التي توفرهااألعض  املؤسسات 

حداث وفقدان مناصب الشغل واستشراف  إلتتبع    في مجال  املعتمدة من طرف املؤسسات والقطاعات املعنية

 على سوق الشغل. 19-سوق الشغل وكذا تتبع تداعيات جائحة كوفيد

أشغال   إطار  في  إنجازها  تم  التي  واالعمال  الدراسات  بعض  حصيلة  التقرير  يقدم  العملكما    مجموعات 

خالل هذه املرحلة    املوضوعاتية من طرف بعض األعضاء وكذا بعض الدروس املستخلصة من عمل اللجنة

 .2020لى نهاية سنة إ هاوالتي تمتد من تاريخ تأسيس 

، حيث  19-كوفيد  لجنة قد تأثر بشكل كبير بحالة االستثناء املرتبطة بجائحةهذا وتجدر اإلشارة إلى أن عمل ال

تعذر على مجموعات العمل مواصلة أشغالها أثناء فترة الحجر الصحي وكذا خالل الفترة املوالية، إذ لم تتمكن  

 الرابع واجتماع واحد ملجموعة وذلك خالل الفصل    2020سنة  اللجنة من عقد سوى اجتماع واحد خالل  

 .2020 سنة العمل املكلفة باستشراف سوق الشغل بداية 
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 تأسيس لجنة اليقظة حول سوق الشغل  .1

 

 

 السياق العام واملهام .1.1

التحديات   من  العديد  الوطني  الشغل  سوق  النشاط  امل يواجه  معدالت  وتراجع  بضعف  أساسا  رتبطة 

والتشغيل، وبضعف مشاركة النساء والشباب في النشاط االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة لدى شريحة  

داث الشباب الحاملين للشهادات وكذا ضعف محتوى النمو االقتصادي من التشغيل وبضعف وثيرة إحمن  

العمومية   السياسات  والتقائية  تناسق  ضعف  ضل  في  اإلشكاالت  هذه  حدة  وتزداد  جديدة.  شغل  فرص 

واملخططات القطاعية وعدم االخذ بعين االعتبار الطابع العرضاني واألولوي لقضية التشغيل. هذا، باإلضافة  

صور نظام املعلومات حول سوق الشغل والذي ال يُ 
ُ
واستشراف وتوقع  كل مكوناته  مكن من تتبع تطور  إلى ق

على   القطاعية  واالستراتيجيات  العمومية  السياسات  وقع  وتقييم  والكفاءات  التشغيل  من  الحاجيات 

أ  الجدلالتشغيل، عالوة على   يحدث  الشغليانا  حالذي  بإحداث مناصب  املتعلقة  املعطيات  والذي    حول 

 .  املتبعةاملنهجيات أكثر للمصادر و يستوجب توضيح 

وفي إطار تنزيل وتفعيل التدابير التي جاء بها    ،من حدة هذه اإلشكاالت  التخفيفوفي هذا السياق، ومن أجل   

تم إحداث لجنة لليقظة حول سوق الشغل، يعهد إليها بشكل عام تتبع    ،لتشغيلبااملخطط الوطني للنهوض  

 سوق الشغل على املستوى الوطني والقطاعي والجهوي.   التي يعرفها  تطوراتال

 ليقظة حول سوق الشغل القيام باملهام التالية: ا تتولى لجنةالذكر،  فرئيس الحكومة السال منشور وحسب 

  مناصبتتبع دوري لحصيلة منجزات املخططات واالستراتيجيات القطاعية في مجال إحداث وفقدان   −

 الشغل املباشرة وغير املباشرة؛

عتمدتها املخططات  إثارة االنتباه الى أي بطء في وتيرة إحداث مناصب الشغل مقارنة بالتوقعات التي ا −

 واالستراتيجيات القطاعية؛ 

 استشراف عدد مناصب وفرص الشغل املتوقع إحداثها على املستوى القطاعي والوطني والجهوي؛  −

على   − القطاعية  واالستراتيجيات  املخططات  أثر  تقييم  ومناهج  آليات  وتوحيد  تطوير  على  العمل 

 صلب هذه االستراتيجيات؛ التشغيل، مع جعل عملية تقييم األثر على التشغيل في  

على تطوير وتوحيد املقاربات والعمليات اإلحصائية املعتمدة لتتبع إحداث وفقدان مناصب    عملال −

 الشغل على املستوى الوطني والقطاعي والجهوي؛ 

الرفع  − شأنها  من  عملية  وتدابير  إجراءات  والسياسات    اقتراح  القطاعية  االستراتيجيات  تناسق  من 

 على التشغيل؛ العمومية من أجل الرفع من نجاعة وقعها اإليجابي
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 رصد املعطيات الكمية والكيفية حول مسار اإلدماج املنهي في سوق الشغل؛ −

رصد القطاعات االقتصادية واملقاوالت التي تواجه صعوبات في الحفاظ على مناصب الشغل من أجل  −

 اقتراح تدابير وإجراءات للحد من آثارها السلبية على التشغيل.

 نة تأطير وتنظيم كيفية اشتغال اللج .1.2

لجنة اليقظة حول سوق الشغل، قامت وزارة الشغل واإلدماج املنهي بالتحضير    حداثإ  منشور على إثر صدور  

لكيفية اشتغال    اأولي   اتم إعداد مجموعة من الوثائق تقدم تصور   ،لعقد االجتماع األول للجنة. وفي هذا الصدد

 اللجنة من خالل تقديم اقتراحات وإجراءات عملية تروم تيسير وتنظيم وتنسيق عملها، والتي تتجلى فيما يلي:

 تحديد مهام السكريتارية التقنية للجنة، واقتراح املرصد الوطني لسوق الشغل ليتولى هذه املهمة.  −

عداد وتتبع وتنفيذ برنامج عمل اللجنة  إاقتراح إحداث ثالث مجموعات عمل موضوعاتية يعهد إليها   −

تقييم أثر املخططات  تتبع  وهي "تتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل" و "استشراف سوق الشغل" و "

 واالستراتيجيات القطاعية على التشغيل". 

 اللجنة.    مهامالتي تدخل ضمن و  ام العرضانيةتتكلف بإنجاز بعض امله  اقتراح إحداث لجان مؤقتة −

األنشطة واإلجراءات التي يجب القيام بها على املدى القصير، وتهم بالخصوص تعيين   اقتراح بعض −

أعضاء اللجان املوضوعاتية، وإعداد برنامج عمل اللجنة، وتحديد آليات تبادل املعلومات والوثائق  

 والدراسات املتوفرة. 

  لعمل اللجنةإعطاء االنطالقة الفعلية  .1.3

، تم تقديم ومناقشة التصور األولي ملنهجية اشتغالها الذي  2019ماي    29خالل االجتماع األول للجنة بتاريخ  

تم إعداده من طرف وزارة الشغل واإلدماج املنهي. وقد تم االتفاق على تشكيل مجموعات العمل املوضوعاتية  

 .ترحة وتكليف املرصد الوطني لسوق الشغل بمهام السكريتارية التقنية للجنةالثالث املق

ومن أجل تحقيق األهداف وإنجاز مهام اللجنة على أحسن وجه، تم االتفاق على موافاة السكريتارية التقنية  

انتظارات   وكذا  هيئة،  أو  قطاع  كل  طرف  من  املعينة  املوضوعاتية  اللجن  أعضاء  بأسماء وصفات  للجنة 

ومساهمات كل قطاع أو هيئة معنية واملخرجات املستهدفة من أشغال اللجنة حسب كل مهمة، وذلك على  

والبعيد واملتوسط  القريب  واملعارف    ،املدى  للمعلومات  املشترك  اإلنتاج  إمكانية  تتيح  التي  املجاالت  وكذا 

استمارة( بهدف تجميع  حول سوق الشغل. وفي هذا الصدد، تم تكليف سكرتارية اللجنة بإعداد جدادة )

 .املخرجات املستهدفة حسب كل مهمةو انتظارات ومساهمات القطاعات  

القطاعات   لدى  املتوفرة  والوثائق  الدراسات  وتقارير  واملعارف  املعطيات  تقاسم  الى  وإضافة  هكذا، 

ضمن   تدخل  والتي  املعنية  التقنية    مهامواملؤسسات  السكريتارية  موافاة  على  االتفاق  تم  فقد  اللجنة، 
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بمواضيع الدراسات واألبحاث التي من شأنها املساهمة في تحقيق مهام اللجنة وباقتراح آليات عملية لتبادل  

 .املعلومات حول سوق الشغل وكذا برامج تكوينية لتعزيز قدرات مجموعات العمل في مجاالت اختصاصاتها

 التقنية للجنة  السكريتارية .1.4

باإلضافة الى مساهمته في تنفيذ برنامج العمل السنوي للجنة، تم تكليف املرصد الوطني لسوق الشغل بمهام  

وتتبع سير اشغالها وحفظ   الضرورية الجتماعاتها  الترتيبات  إعداد  يتولى  للجنة، حيث  التقنية  السكريتارية 

 من خالل تولي املهام التالية:  وثائقها،

مشا − جداول  إعداد  اللجنة  أعمال  ريع  املوضوعاتية  اجتماعات  مع  واملجموعات  كافة  بالتنسيق 

  .قبل أسبوع على األقل من موعد انعقاد االجتماع الجميعإلى  ، وارسالها عضاءاأل 

  .إعداد محاضر االجتماعات وإرسالها لألعضاء خالل أسبوع من تاريخ عقد االجتماع −

  .متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة −

 املبرمجة من طرف اللجنة. تنظيم اللقاءات والندوات  −

 االشراف على طبع ونشر تقارير اشغال اللجنة.  −

  .حفظ وتوثيق جميع أشغال اللجنة −

 مجموعات العمل املوضوعاتية املحدثة  .1.5

اعتمادا على املقترح الذي تقدمت به وزارة الشغل واإلدماج املنهي، تم إحداث ثالث مجموعات عمل يعهد إليها  

أثر املخططات  تتبع  الرئيسية املناطة باللجنة واملتمثلة في تتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل و إنجاز املهام  

 واالستراتيجيات القطاعية على التشغيل واستشراف سوق الشغل. 

 مجموعة العمل االولى: " تتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل "   ▪

اإلحصائية املعتمدة لتتبع إحداث وفقدان تناط بهذه املجموعة مهمة تطوير وتوحيد املقاربات والعمليات  

تيسير الولوج  مناصب الشغل على املستوى الوطني والقطاعي والجهوي، وكذا اقتراح تدابير عملية من شأنها  

إل  دوري  تتبع  من  تمكن  التي  اإلحصائية  الشغل للمعطيات  مناصب  وفقدان  على    .حداث  تعمل  رصد  كما 

االقتصادية   اقتراح القطاعات  أجل  الشغل من  الحفاظ على مناصب  في  تواجه صعوبات  التي  واملقاوالت 

 تدابير وإجراءات للحد من آثارها السلبية على التشغيل. 

 مجموعة العمل الثانية: "استشراف سوق الشغل " ▪

مهمة   املجموعة  هذه  ب تتولى  املتعلقة  األنشطة  وبرمجة  األولويات  لسوق  تحديد  االستشرافية  الدراسات 

والقطاعي  ا الوطني  املستوى  على  إحداثها  املتوقع  الشغل  وفرص  مناصب  عدد  استشراف  وكذا  لشغل 
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والجهوي. كما تقترح إجراءات وتدابير عملية من شأنها تدعيم وتعزيز اآلليات واملقاربات املنهجية املعتمدة  

 في مجال استشراف سوق الشغل.

 تراتيجيات القطاعية على التشغيل"مجموعة العمل الثالثة: "تتبع أثر املخططات واالس ▪

تقييم أثر املخططات واالستراتيجيات  بتتبع تتكلف هذه املجموعة بمهمة تحديد وبرمجة األنشطة املتعلقة 

على   تعمل  كما  واملتوسط.  القريب  املدى  على  التشغيل  على  منجزات  القطاعية  لحصيلة  دوري  تتبع 

الشغل املباشرة وغير املباشرة. كما    مناصباث وفقدان  املخططات واالستراتيجيات القطاعية في مجال إحد

تقترح إجراءات وتدابير عملية من شأنها تطوير وتوحيد آليات ومناهج تقييم أثر املخططات واالستراتيجيات  

من تناسق االستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية من    القطاعية على التشغيل من جهة، والرفع

 وقعها اإليجابي على التشغيل من جهة أخرى.أجل تقوية نجاعتها و 

وتقوم كل مجموعة عمل بتحديد العمليات والدراسات التي يجب إنجازها وذلك وفقا الختصاصات اللجنة  

 ولبرنامج العمل السنوي ولالحتياجات املعبر عنها من طرف األعضاء.  

وفي نفس السياق تم خالل االجتماع األول للجنة اعتماد االقتراح القاض ي بإمكانية إحداث لجان موضوعاتية  

اللجنة. وتحدد هذه األخيرة كيفية   التي تدخل ضمن اختصاصات  مؤقتة لتكليفها ببعض املهام العرضانية 

ومن بين  تعانة بخبراء مستقلين.يمكن لها االسو اشتغال هذه اللجان ويعين أعضاؤها من بين أعضاء اللجنة، 

 املواضيع التي يمكن دراستها من طرف هذه اللجان، نخص بالذكر:  

واملناهج − املعايير  وتوحيد  واقتراح   تنسيق  الشغل  سوق  حول  اإلحصائية  املعطيات  إلنتاج  املعتمدة 

 الشغل؛  إجراءات وتدابير عملية لتيسير الولوج للمعلومة وتقاسمها بين األطراف املعنية بسوق 

تحديد احتياجات الفاعلين املعنيين فيما يخص املعطيات اإلحصائية واملعلومات حول مختلف جوانب   −

لتجميع   املتوفرة  اآلليات  وتطوير  )إغناء  الحاجيات  هذه  لتلبية  عملية  تدابير  واقتراح  الشغل،  سوق 

 .  (ة والدراسات املوضوعاتيةاملعطيات امليدانية، معالجة واستغالل البيانات اإلدارية والبحوث امليداني

تحديد   − مع  الشغل  سوق  حول  امليدانية  والبحوث  املوضوعاتية  للدراسات  العريضة  الخطوط  إعداد 

 . (األولويات وتقديم اقتراحات عملية إلنجازها )خبراء مختصين، طرق التمويل، الجهات املعنية

 اإلنتظارات واملساهمات املعبر عنها من طرف أعضاء اللجنة .1.6

أجل   من  جدادة  بإعداد  الشغل  لسوق  الوطني  املرصد  قام  األول،  اجتماعها  في  اللجنة  لقرارات  تفعيال 

وبعد    استقصاء انتظارات ومساهمات القطاعات واملؤسسات االعضاء وذلك حسب املهام املنوطة باللجنة.
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الشغل بمعالجتها من    التوصل بالجدادات التي تمت تعبئتها من طرف كل االعضاء، قام املرصد الوطني لسوق 

 . 2واملخرجات األساسية املعبر عنها  أجل استخالص االنتظارات واملساهمات 

تمحورت انتظارات أعضاء اللجنة فيما يتعلق بمجال تتبع حصيلة منجزات املخططات واالستراتيجيات  وقد  

على التوفر  أهمية  حول  رئيس ي،  بشكل  الشغل،  مناصب  وفقدان  إحداث  مجال  في  معطيات    القطاعية 

محينة    اعدو وق إحصائية  واللبيانات  الكمية  األهداف  واالستراتيجيات  نوعيتتبع  املخططات  ملختلف  ة 

بالديمو القطاعية املعطيات  هذه  تتسم  أن  يجب  كما  الالزم.  وبالتفصيل  تتبع   ينمة  من  تمكن  تطور    لكي 

مقارنة هذه    وإمكانيةمنجزات هذه املخططات واالستراتيجيات في مجال إحداث وفقدان مناصب الشغل  

تمكن أيضا من رصد القطاعات االقتصادية  ن  أيجب  هذه املخططات، كما  باملنجزات مع التوقعات املعتمدة  

مناصب   على  الحفاظ  في  صعوبات  تواجه  التي  وبالتاليواملقاوالت  الواجب  استهد  الشغل  القطاعات  اف 

 الدعم الالزم لتطورها.   وتقديم ومراقبتهامواكبتها 

علىو  األعضاء  انتظارات  مجمل  ركزت  الشغل،  سوق  استشراف  مستوى  قاعدة    أهمية  على  على  التوفر 

تقنية    ومعطيات  إحصائية   بيانات  التي  كمية ونوعية وآليات  الشغل  توقع واستشراف مناصب  تمكن من 

  ضرورة   إضافة إلى ،  حسب القطاعات واملهن والجهاتو املتوسط والبعيد،  و   املدى القريب سيتم إحداثها على  

  والكفاءات   للمهنللقطاعات االقتصادية و تحليل التطورات املستقبلية  تساعد على فهم و القيام بدراسات  

 وتحديد التكوينات الالزمة ملواكبة هذه التطورات.   

  فقد ركزت حول مسار اإلدماج املنهي في سوق الشغل    والنوعية  مجال رصد املعطيات الكمية   ما يخصأما في

على    اإلنتظارات عنها  على  املعبر  التوفر  بأهمية  الخاصة  املهنية  املعطيات  التكوينات  من  املستفيدين 

توفير مؤشرات كمية ونوعية حول مسار    ضرورة  واملدمجين منهم في سوق الشغل حسب مجال تكوينهم مع 

و كذا وضع آلية وطنية حول تتبع االدماج املنهي ملختلف فئات التكوين   ،االدماج املنهي لخريجي التكوين املنهي

و التركيز على عنصر التكوين لتنمية املبادرة الحرة وتحسين املؤهالت املهنية لضمان نجاح املقاولة والرفع  

 في خيار التشغيل الذاتي والعمل املقاوالتي. من وثيرة االنخراط 

وفقدان   إحداث  تتبع  في  املعتمدة  واملناهج  اإلحصائية  والعمليات  املقاربات  وتوحيد  بتطوير  يتعلق  فيما 

ف التشغيل،  على  القطاعية  واالستراتيجيات  املخططات  أثر  تقييم  في  وكذا  الشغل  ارت ثأقد  مناصب 

وضع نظام معلوماتي متعدد املنابع للرصد الفوري ملختلف املعطيات حول سوق    أهمية  انتظارات األعضاء 

و  اعتماد مقاربات  بالتشغيل آالشغل مع  املتعلقة  إنتاج وتتبع اإلحصائيات  في مجال  ليات ومناهج موحدة 

 وكذا في تقييم أثر املخططات واالستراتيجيات على التشغيل.

ت العمومية واالستراتيجيات القطاعية والرفع من نجاعة وقعها  ومن أجل تعزيز التقائية وتناسق السياسا  

األعضاء انتظارات  تمحورت  التشغيل،  الصدد  ،على  هذا  االستراتيجية  ضرورة  حول    ،في  التقائية  تحقيق 

 
 خالصة االنتظارات واملساهمات واملخرجات األساسية املعبر عنها من طرف القطاعات والهيئات املعنية مرفقة بهذا التقرير  2
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للتشغيل   التنفيذي  الوطنية  االستراتيجياتومخططها  )  مع  اإلنتاجية    ،الفالحة،  الصناعةالقطاعية 

واالش  ،التجارة العمومية،  البناء  العرضاني    الخ(غال  البعد  ذات  ، الرقمي)كاملخطط  واالستراتيجيات 

تعزيز    ضرورة  مع، هذا  سوق الشغل قضايا  بالنسبة ل  اأهدافه   تناغم(، مع وجوب  واستراتيجية التشغيل، الخ

 وتتبع هذه االستراتيجيات.  بلورة وتنفيذالتعاون والتنسيق بين الفاعلين املعنيين ب

تقاسم  استعدادهم لفيما يخص املساهمات املعبر عنها من طرف أعضاء اللجنة، فقد تمحورت أساسا حول   

البيانات القطاعية املتوفرة والوثائق املتاحة حول املخططات واالستراتيجيات القطاعية، وإعداد دالئل املهن  

ز بحوث ميدانية وتحاليل إحصائية، وإنجاز دراسات لتقييم أثر  والحرف ومرجعيات املهن والكفاءات، وإنجا 

إحصائي  ستقبلية، وإنجاز نموذج  امل   للتطورات  االستراتيجيات القطاعية على التشغيل، وإعداد سيناريوهات

الخاصة به، وإعداد نموذج إلسقاطات العرض والطلب على الشغل، وإنجاز    البياناتقاعدة  و ملحاكاة األثر  

لتجميع ونشر    منصة رقمية شرافية، وتقديم دعم تقني من طرف بعض القطاعات، وكذا إعداد  دراسات است

 املعطيات حول سوق الشغل.
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 تفعيل مهام اللجنة ومجموعات العمل املوضوعاتية  .2

 

 

بعد املرحلة األولى التي تم خاللها وضع اآلليات التنظيمية الشتغال اللجنة واستقصاء انتظارات ومساهمات  

املؤسسات والقطاعات املعنية، تم الشروع خالل املرحلة الثانية في تفعيل مهام اللجنة من خالل وضع املحاور  

للجنة وتفعيل دور مجموع األمد  القصير  العمل  لبرنامج  تميزت هذه  الرئيسية  العمل املوضوعاتية. وقد  ات 

حداث  إواجتماعين ملجموعة العمل الخاصة بتتبع  2019أكتوبر  22املرحلة بعقد االجتماع الثاني للجنة يوم 

وفقدان مناصب الشغل ومجموعة العمل املكلفة باستشراف سوق الشغل. كما تميزت هذه املرحلة بدراسة  

د عليها من أجل تجويد عمل اللجنة وإنجاز املهام املنوطة بها. وفي هذا  مصادر املعلومات التي يمكن االعتما 

التشغيل   إلنعاش  الوطنية  والوكالة  االجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  من  كل  تكليف  تم  اإلطار 

والكفاءات، واملندوبية السامية للتخطيط، وقطاع التكوين املنهي من أجل تقديم عروض حول قواعد البيانات  

 والعمليات اإلحصائية التي توفر معطيات حول بعض أبعاد سوق الشغل.   مفرة لديهاملتو 

 دراسة مصادر املعطيات األساسية حول سوق الشغل  .2.1

تمحورت أشغال االجتماع الثاني للجنة حول تقديم ومناقشة خالصات اإلنتظارات واملساهمات املعبر عنها  

مناقشة الخطوط  كذا  ، و بمعالجتها وتلخيصها  الوطني لسوق الشغلاملرصد  ام  من طرف أعضاء اللجنة والتي ق

 العريضة لبرنامج عمل اللجنة ومكونات محضر نموذجي الجتماعاتها ومنهجية اشتغالها. 

ومن أجل الوقوف على اإلمكانات التي توفرها بعض مصادر املعلومات حول سوق الشغل، كما تمت اإلشارة  

حول البحث الوطني حول التشغيل الذي تنجزه املندوبية السامية للتخطيط،  ، تم تقديم عروض سابقا إليه

للوكالة   للضمان االجتماعي، والدراسة االستشرافية  الوطني  للصندوق  التصريحات االجرية  بيانات  وقاعدة 

 . الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، والبحوث اإلحصائية والدراسات القطاعية لقطاع التكوين املنهي

لى مميزات ومحتويات هذه املصادر كما تمت مناقشتها خالل هذا االجتماع، البد من اإلشارة الى  إل التطرق قب

لجنة    اشتغالتوصيات همت أساسا التأكيد على ضرورة  استنتاجات و الى عدة    تهذا االخير خلص   أشغال   أن

التقائية  علىاليقظة   وكذا  وتكامل  تحقيق  الشغل  سوق  حول  ساهمات  املتفعيل  أهمية    على  املعلومات 

طرفواملقترحات   من  عنها  ب   واملؤسسات  القطاعات  املعبر  بتقاسم    اللجنةاألعضاء  املرتبطة  تلك  خصوصا 

على  .املعطيات التأكيد  تم  ب  كما  التعجيل  لتدارس  ضرورة  املوضوعاتية  العمل  اجتماعات مجموعات  عقد 

بخصو  مقترحات  واملتوسطوتقديم  القريب  املدى  على  اللجنة  برنامج عمل  وعلى ضرورة  ص    أوراق  إعداد، 

تقنية من طرف القطاعات املعنية حول املشاريع املقترحة في إطار املساهمات املعبر عنها وكذا ضرورة موافاة  

بشكل مباشر أو  تهم  والتي    أو مؤسسةكل قطاع  سكريتارية اللجنة بتقارير الدراسات والوثائق املتوفرة لدى  

   اختصاصات اللجنة، وذلك من أجل تقاسمها مع أعضاء اللجنة. غير مباشر
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محتوياتها ومدى إمكانية    أما فيما يخص مصادر املعطيات التي تم تناولها خالل هذا االجتماع، فيمكن تلخيص

   يلي: استغاللها في أشغال اللجنة كما

 البحث الوطني حول التشغيل للمندوبية السامية للتخطيط  ▪

اقتصادية،  -وفقا للدور الريادي الذي تلعبه في تأطير النظام االحصائي الوطني وفي إنتاج املعلومة السوسيو

بإنجاز   للتخطيط  السامية  املندوبية  وضعيــة  تقوم  يتناول  الذي  التشغيل  حول  الوطني  وتطــور  البحث 

 مؤشرات النشـاط والتشـغيل والبطالة والشغل الناقص عـلى املستوى الوطنـي والجهـوي والقطاعي. 

مـن الناحيـة    ةمهم تتطوراعبر عدة مراحل،  ،لتشغيلحول اعرف البحث الوطني  1976منذ إطالقه سنة و 

واملنهجية،   وتو على  همت  التنظيميـة  والقروي  الحضري  الوسطين  تغطية  فصلية  الخصوص  بيانات  فير 

بالوسط الحضري. كما    60.000أسرة منها    90.000لتبلغ    هاوتحسين قاعدة سحب العينة والرفع من حجم

الشغل لسوق  أخرى  أبعاد  تغطية  العملتمت  وجودة  الالئق  كالعمل  تهم    ،  جديدة  مواضيع  إدراج  وكذا 

املمارسة، والتعل العاملة والحرف  اليد  بين مؤهالت  النساء  بالخصوص العالقة  يم األولي لألطفال، وولوج 

الشغل باملغرب.    ،لسوق  املستقرين  املهاجرين  وخصائص  التقاعد،  بأنظمة  والتغطية  املقاولين،  ومسار 

أخرى تهدف اإلحاطة ببعض جوانب الظروف االجتماعية للساكنة املغربية خاصة منها    مواضيعإضافة إلى  

الت باألساس  تهم  والتي  النشاط،  سن  في  هي  مقر  التي  بين  املشتغلين  النشيطين  وحركية  الصحية،  غطية 

 سكناهم وعملهم، وأحواض الشغل، واستعمال التكنولوجيات الجديدة لإلعالم والتواصل. 

العينة والتي    لحجمكوحدة إحصائية، ونظرا    " األسرةمفهوم "ونظرا لطبيعة هذا البحث امليداني الذي يعتمد  

املواضيع التي يتناولها، يبقي البحث الوطني حول التشغيل من أهم  تنوع  لتمثل مجموع الساكنة املغربية و 

تساهم بشكل كبير في إغناء أشغال اللجنة    أن  والتي يمكن  ،املصادر االحصائية التي تغطي عرض الشغل

خصوصا إذا تم استغالل املعطيات الفردية التي من شأنها أن تتيح هوامش كبيرة لتحليل بعض قضايا سوق  

 الشغل.

 الوطني للضمان االجتماعي لصندوق  قاعدة بيانات التصريحات االجرية ل ▪

وضع   األجرية  التصريحات  عملية  تدبير  أجل  نظام من  االجتماعي  للضمان  الوطني  لمعلومات  ل  االصندوق 

واألجراء املصرح بهم وكذا    ،يتضمن بيانات تتعلق باملقاوالت املنخرطة وتوزيعها الجغرافي ونشاطها االقتصادي 

 الكتلة األجرية املصرح بها.  

الصندو  عمل  تصنيف وقد  على  للتخطيط  السامية  املندوبية  مع  بشراكة  االجتماعي  للضمان  الوطني  ق 

املعتمد من طرف    املقاوالت حسب النشاط االقتصادي بما يوافق التصنيف املغربي لألنشطة االقتصادية

يوافق   والذي  بعيبدوره  املندوبية  ويأخذ  االقتصادية  األنشطة  لجميع  املوحد  الدولي  الصناعي  ن  التصنيف 

  .واألنشطة االقتصادية الفروعاالعتبار الخصوصيات الوطنية على صعيد 
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، تتضح أهمية البيانات اإلحصائية املستقاة من نظام معلومات  تم تقديمه خالل هذا االجتماعوعلى ضوء ما  

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، والتي توفر إمكانيات مهمة لدراسة ديمغرافية املقاوالت والخصائص  

ومقاربة   لألجراء  اقتصادية  والسوسيو  األجراء  إالديمغرافية  حركية  وتتبع  الشغل  مناصب  وفقدان  حداث 

وديناميكيات األجور في القطاع الخاص املنظم، غير أن هذه املعطيات تبقى غير كافية إلنجاز بعض التحاليل  

االجراء كاملؤهالت ومستويات التكوين،  علومات حول  بعض املاملعمقة حول سوق الشغل وذلك لعدم توفر  

 باإلضافة القتصارها على القطاع الخاص املنظم. 

ضع هذا النظام املعلوماتي من أجل تدبير  الوطني للضمان االجتماعي قام بو   وتجدر اإلشارة الى أن الصندوق 

خاصة بالضمان    وتتبع التصريحات األجرية املرتبطة بالقطاع الخاص، وفق آليات تقنية ومفاهيم ومؤشرات 

لعمليات التحليلية  اثناء القيام بالهذه البيانات    املناسبة  االجتماعي، وبالتالي البد من القيام باملعالجة التقنية 

واملعالجات اإلحصائية  التعريف باملفاهيم املستعملة  ضرورة  الهادفة الى تتبع ودراسة قضايا سوق الشغل مع  

 . املمكنة الشغل بعاد سوق ألومجال تغطية هذه البيانات  

افية  ▪  للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات الدراسة االستشر

استشرافية  في إطار املهام املنوطة بها، تقوم الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات بإنجاز دراسات  

على املستوى الوطني والجهوي والقطاعي لدى عينة من املقاوالت.    ترتكز على إنجاز بحوث ميدانية  سنوية

وم هذه الدراسات باستقصاء حاجيات املقاوالت من التشغيل والكفاءات والتكوين، على املدى القصير  وتق

بمحتوى   تتعلق  أخرى  جوانب  تغطية  إلى  باإلضافة  الواعدة.  االقتصادية  القطاعات  وتحديد  واملتوسط، 

الجهوي،   املستوى  على  احتياجاتهم  وتحديد  التشغيل  من  االستثمارية  تواجهها  الصعوبو املشاريع  التي  ات 

املهاجرين   إدماج  فرص  وكذا  الكفاءات،  عن  البحث  في  تعتمدها  التي  والسبل  التوظيف  في  املقاوالت 

 واألشخاص في وضعية صعبة.

لتنوير صانعي القرار العمومي حول الحاجيات املستقبلية من  مهمة  لية آوتعتبر هذه الدراسة االستشرافية  

، وكذا توفير املعلومات واملعطيات حول نوعية املهن املطلوبة في سوق  التشغيل واملهن والكفاءات، من جهة

 الكفاءات الالزمة التي تمكنهم من ولوج سوق الشغل، من جهة أخرى.  و الشغل الوطني للباحثين عن عمل 

استشراف سوق الشغل، فقد تم التأكيد على ضرورة توفير دعم تقني  مجال  ونظرا ألهمية هذه الدراسة في

الدراسة   املتبعة إلنجاز هذه  املنهجية  أفق  للوكالة من أجل تطوير  املقاوالت على في  أكبر من  تغطية عدد 

 ، باالعتماد على عينة تمكن من القيام بإسقاطات إحصائية ُمعبرة.  الصعيد الوطني

 القطاعية لقطاع التكوين املنهي   البحوث اإلحصائية والدراسات ▪

عمل قطاع التكوين املنهي على وضع تدابير وآليات  ملواكبة الديناميات االجتماعية واالقتصادية الوطنية،  

. وتتمثل هذه التدابير أساسا في إعادة هندسة نظام التكوين  املنهي  تهدف الى تحسين جودة نظام التكوين

وفًقا للنهج القائم على الكفاءة وتطوير أساليب التكوين وتعزيز قدرة االستقبال وتفويض إدارة التكوينات  
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للمقاوالت والفيدراليات املهنية وتحسين نظام التخطيط والدراسات القطاعية وتحسين مالءمة التكوينات  

يقوم قطاع التكوين املنهي بإنجاز عدة بحوث إحصائية ودراسات    ،ت سوق الشغل. ومن أجل ذلكمع حاجيا 

لتكوين املنهي. كما أنه وفي إطار تحسين من ا  قطاعية تروم باألساس تحديد الحاجيات الحالية واملستقبلية

إلنجاز جديدة  منهجية  اعتماد  تم  املنهي،  التكوين  لنظام  الخارجية  املردودية  إدماج    نتائج  حول  الدراسة 

، والتي ترتكز على تتبع زمرة من الخريجين مما سيتيح القيام  2016خريجي التكوين املنهي وذلك ابتداء من فوج  

 .(Analyse longitudinales) طوالنية بدراسات تعتمد على تحاليل 

 تفعيل مجموعة العمل املوضوعاتية حول إحداث وفقدان مناصب الشغل   .2.2

عات العمل، فقد تم عقد االجتماع األول للمجموعة املوضوعاتية األولى املكلفة ب "تتبع  تفعيال لدور مجمو 

إحداث وفقدان مناصب الشغل"، بحضور ممثلي القطاعات واملؤسسات املعنية. وقد تم خالل هذا االجتماع  

اللجنة وكذا   املقاربات  مناقشة مصادر املعطيات املتوفرة لدى بعض املؤسسات والقطاعات املمثلة داخل 

 وفقدان مناصب الشغل.  املنهجية التي يمكن اعتمادها لتتبع إحداث 

أو فقدان مناصب الشغل وكذا النقص  إحداث كما تمت مناقشة الصعوبات املنهجية في التعامل مع ظاهرة 

انتظامها والتي تعد من العقبات التي يجب تجاوزها، إضافة الى الحاجة إلى التنسيق وضبط  عدم  في البيانات و 

املفاهيم واملناهج والتصنيفات املستخدمة، واالستفادة من خبرات اإلدارات واملؤسسات األعضاء في اللجنة  

قدان مناصب  وف  بإحداثفي مجال جمع املعلومات حول التشغيل بشكل عام وبشأن اإلحصاءات املتعلقة  

 بشكل خاص. الشغل

هكذا، وارتباطا بمقاربة إحداث وفقدان مناصب الشغل، توفر بيانات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  

ومعطيات البحث الوطني للتشغيل الذي تنجزه املندوبية السامية للتخطيط إمكانات كبيرة يمكن استغاللها  

محددات   ودراسة  ال   حداثإلتتبع  مناصب  النتائج  وفقدان  مقارنة  جدوى  عدم  على  التأكيد  مع  شغل، 

نظرا  املستخلصة وذلك  مصدر،  كل  استغالل  التي    عبر  املجاالت  وتباين  املتبعة  املنهجيات  تم تالختالف 

تصريحات   إلى  يستند  للتشغيل  الوطني  فالبحث  من  تغطيتها.  الشغل عينة  في سوق  اتجاه وضعيتهم  األسر 

بي التشغيل(،  البطالة،  التصريح  )النشاط،  إلى  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  معطيات  تستند  نما 

الوطني  البحث  بيانات  تعتبر  املنطلق،  بالصندوق. ومن هذا  املنخرطة  اإلنتاج  باألجراء من طرف مؤسسات 

لتناولها مجموع الساكنة في سن النشاط، إضافة    "الشغل  عرض" للتشغيل أكثر شمولية في تغطيتها لجانب  

بالقطاع تعمل  التي  بالشغيلة  املرتبطة  الخصائص  تغطية ورصد  املنظم،    ينإلى  وغير    تتميز   حينفي  املنظم 

الذي    "الطلب على الشغل"تتناول جانب    إداريةالصندوق الوطني للضمان االجتماعي بكونها بيانات    معطيات

التغطية اإلحصائية، إال أنها ال توفر سوى معطيات جزئية حول الجانب املنظم  يعرف خصاصا كبيرا من حيث  

 من القطاع الخاص. 
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وباإلضافة إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي واملندوبية السامية للتخطيط، تتوفر جميع اإلدارات  

، معلومات  
ً
اليد  حول القطاعية على نظم معلوماتية وإحصائية توفر ولو جزئيا العاملة القطاعية.    تطور 

ويبقى استغالل هذه البيانات اإلحصائية القطاعية رهينا بتوحيد املفاهيم واملقاربات اإلحصائية املعتمدة  

 أو على األقل خلق الترابط الضروري بينها.

باملقارب يتعلق  حول    اتوفيما  املؤشرات  واستخراج  املعطيات  لتحليل  املتبعة  وفقدان    حداثإاملنهجية 

  " املقاربة الثابتة " : شغل، يتم بشكل عام اعتماد منهجيتين مختلفتين وذلك حسب توفر البياناتمناصب ال 

مثل البحث الوطني للتشغيل، واملقاربة الديناميكية التي تعتمد   (stock) التي تعتمد على "مخزون البيانات"

زمرة من مؤسسات  دائم ل  تتبع  مستخلصة من  لبيانات  (analyses longitudinales)على "تحاليل طوالنية"  

. في هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى أن املرصد الوطني لسوق الشغل، بتعاون مع  (données de panel)اإلنتاج 

، يقوم بوضع الترتيبات األولية إلنجاز بحث دائم لدى املقاوالت املنخرطة  املغرب-وكالة حساب تحدي األلفية

االجتماعي للضمان  الوطني  على    بالصندوق  الطلب  تخص  املواضيع  من  مجموعة  دراسة  سيتيح  والذي 

 وفقدان مناصب الشغل.  احداثالشغل، كما أنه سيكون مصدًرا مهًما للمعلومات والتي ستتيح تحليل 

عملية  هذا،   وكذا  إليها  الولوج  وصعوبة  اإلحصائية  البيانات  في  الحاصل  القصور  على  التغلب  أجل  ومن 

مخت بين  واملواءمة  العمل التنسيق  مجموعة  قامت  االحصائية،  العمليات  بين  ما  وكذا  املتدخلين  لف 

 جراءات منها: إاملوضوعاتية باقتراح عدة 

توفر معلومات عن   − أن  يمكن  إضافية  أسئلة  استبيانات    حداثإإدراج  في  الشغل  أو فقدان مناصب 

 الدراسات االستقصائية التي تجريها مختلف املؤسسات األعضاء في لجنة اليقظة؛ 

إدخال خانات إضافية تهم حركية اليد العاملة في بعض امللفات اإلدارية مثل تلك املتعلقة بتصريحات   −

 األجور لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي؛ 

وإجراء   − اإلحصائية  العمليات  موثوقية  وتحسين  إثراء  أجل  من  للمعلومات  املشترك  اإلنتاج  تشجيع 

 عندما ال تلبي العمليات الحالية االحتياجات املعبر عنها؛ دراسات استقصائية موضوعاتية إضافية 

مؤشرات   − من  مجموعة  القطاعات    حداثإتحديد  إلى  تقديمها  بهدف  الشغل  مناصب  وفقدان 

 واملؤسسات املختلفة للحصول على املعلومات حسب ما هو متوفر لديها؛ 

وفقدان مناصب    حداثإ  لبيانات دراسة إمكانية وضع آلية تسمح بالتصريح الدوري من طرف املقاوالت   −

 الشغل كما هو معمول به في العديد من الدول األوروبية.

وفقدان   إحداث  لتتبع  موحد  منهجي  تصور  إعداد  على  االشتغال  في  والشروع  املساهمات  جميع  ولتوحيد 

 مناصب الشغل، تم االتفاق على ما يلي:
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تتناول مسألة  ملدعوة جميع األعضاء   − وافاة املرصد الوطني لسوق الشغل بمساهماتهم املقترحة والتي 

 فقدان واحداث مناصب الشغل بقطاعاتهم وكذا املنهجيات املتبعة من طرف مصالحهم املختصة؛  

البحث الوطني  − يتيحها  التي  للتخطيط بإعداد مذكرة تقنية حول اإلمكانات  تكليف املندوبية السامية 

 فقدان مناصب الشغل؛و حداث إحول التشغيل لدراسة عملية 

تكليف املرصد الوطني لسوق الشغل بإعداد مذكرة حول كيفية استغالل معطيات الصندوق الوطني   −

 حداث وفقدان مناصب الشغل بالقطاع الخاص املنظم؛ إللضمان االجتماعي من اجل مقاربة 

من   − اللجنة  إشارة  رهن  خبير  وضع  إمكانية  بدراسة  املرصد  واشغال  أتكليف  اشغالها  مواكبة  جل 

 . املوضوعاتية مجموعات العمل

وعلى إثر ذلك، وكمساهمة منه في أشغال اللجنة، قام املرصد الوطني لسوق الشغل بإعداد مذكرة تحليلية  

مقاربة  حول   أجل  من  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  معطيات  استغالل  وفقدان  إكيفية  حداث 

قدم بعض أعضاء املجموعة املوضوعاتية مساهماتهم حول  مناصب الشغل بالقطاع الخاص املنظم. كما  

تعلقة  إحداث وفقدان مناصب الشغل اعتمادا على األدوات واملنهجيات املستخدمة واملعلومات املتاحة وامل

 :3الخصوصهمت على وقد  بقطاعاتهم، 

األخضر    − واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  وزارة  إعداد  من  الصناعة،  بقطاع  الشغل  مناصب  إحداث 

 والرقمي؛

بوزارة   − التقليدية  الصناعة  قطاع  إعداد  من  التقليدية،  الصناعة  بقطاع  الشغل  مناصب  إحداث 

 الجوي واالقتصاد االجتماعي؛ السياحة والصناعة التقليدية والنقل 

إحداث وفقدان مناصب الشغل حسب البحث الوطني حول التشغيل، من إعداد املرصد الوطني لسوق   −

 الشغل.

 تفعيل دور مجموعة العمل املوضوعاتية حول استشراف سوق الشغل .2.3

، وقد  2020يناير    16عقدت املجموعة املوضوعاتية املكلفة باستشراف سوق الشغل اجتماعها األول بتاريخ  

مجال   في  والدولي  الوطني  الصعيدين  على  اعتمادها  يتم  التي  واألدوات  املنهجيات  حول  أشغاله  تمحورت 

استشراف املهن والكفاءات كما تمت دراسة اإلجراءات ذات األولوية التي يتعين على مجموعة العمل إنجازها،  

 صفوفة االنتظارات/املساهمات. مع مراعاة توصيات ومقترحات أعضاء اللجنة الواردة في م

وتجدر اإلشارة إلى أن عمليات االستشراف املتعلقة باملهن املستقبلية أصبحت ضرورة ملحة ملعرفة التطورات  

املستقبلية في مجال التشغيل والتكوين. كما أنه مع زيادة إدماج التكنولوجيا الرقمية واالعتماد املتزايد على  

 
 خرجات أشغال اللجنةيقدم التقرير نتائج هذه املساهمات في الجزء املخصص مل 3
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الشغل تغييرات عميقة، حيث سيتم فقدان بعضها    مناصبتوقع أن تشهد  ة، يُ أساليب اإلنتاج االوتوماتيكي 

ومنافد التشغيل والقطاعات التي  وإحداث البعض اآلخر. لهذا بات من الضروري العمل على تحديد مجاالت

االزمة  لتكوينات التحويلية  االنكباب على اعداد او والقطاعي    توفر فرص الشغل على الصعيد الوطني والجهوي 

 .التي يعرفها سوق الشغل، وذلك بصفة دائمةملسايرة التغيرات  الحالية  تكويناتالودعم 

وتحقيقا لهذه الغاية، تم التأكيد على ضرورة االضطالع بتقنيات ومناهج التفكير املستقبلي، وبذل جهد أكبر  

وتعب املجال،  هذا  في  واملعرفة  التحاليل  إلنتاج  الضرورية  املعطيات  إنتاج  ميدان  الوطنية  في  الخبرات  ئة 

وتوفير معلومات كافية عن  والدولية، واستخدام التقنيات األكثر تقدًما، وتبادل الخبرات واملمارسات الجيدة،  

 . املستقبليةمن أجل توضيح الرؤية هذه اإلشكالية 

السياق،  وفي   والتوصياتنفس  املالحظات  من  مجموعة  تقديم  أعضاء  تم  طرف  العمل   من  مجموعة 

 : تشمل باألساس النقط التاليةاملوضوعاتية، و 

 إلشكالية فهم املنهجيات واألدوات التقنية املستعملة في عمليات استشراف املهن والكفاءات، فقد   −
ً
نظرا

االستعانة بخبراء في هذا املجال  وزارة الشغل واالدماج املنهي العمل على    منالتمس أعضاء املجموعة  

 مجموعة العمل هاته؛ أشغال ملواكبة وتأطير 

التضامن والبيئة والصحة ووكالة    اتضرورة إشراك قطاعات أخرى في أشغال هذه املجموعة كقطاع  −

و  الصادرات  املهن  تنمية  عن  معلومات  على  تتوفر  التي  البحث  ومراكز  الجامعات  وكذلك  االستثمار، 

  نجزها قطاع التكوين املنهيتضرورة االستفادة من نتائج الدراسات القطاعية التي  افة الى  ، إضاملستقبلية

 ؛ في هذا املجال

لتقييم   − والكفاءات  للمهن  املرتقبة  الدراسات  من  املستمدة  البيانات  االعتبار  بعين  األخذ  ضرورة 

ي سوق الشغل. ومن  دماج ففي اإل   تخصصات التعليم العالي التي يجد فيها حاملو الشهادات صعوبات

بين الحاجيات    جوةهذا املنطلق، يتعين دراسة املحتوى التكويني لهذه التخصصات من أجل تحديد الف 

 توفير التكوينات الالزمة لتلبية هذه الحاجيات.، في أفق الحقيقية لسوق الشغل

ة التنمية الدولية  تقاسم التجارب الناجحة للدراسات التي ينجزها قطاع التعليم العالي بشراكة مع وكال −

أشهر والتي تتجلى في عملية    6مهنة على مدى    15التابعة للواليات املتحدة األمريكية بشأن رصد حوالي  

( لتحديد االحتياجات من  Big Dataاستغالل املعطيات املتاحة على قواعد البيانات )البيانات الضخمة  

 املحتملة لها.  والتطورات التشغيل 

  التقنية  سكريتارية ، بصفته مكلفا بال املرصد الوطني لسوق الشغل  التأكيد على ضرورة موافاةهذا، وقد تم  

ا في مصفوفة االنتظارات/املساهمات )وثائق،  االلتزام بهجموعة والتي تم  هذه املمساهمات أعضاء  بللجنة،  

توفير  شارة إلى ضرورة  (. كما تمت اإل الخمذكرات حول األدوات واملنهجيات املستخدمة واملعلومات املتاحة،  

املجال  الخبرة هذا  أشغال    في  بين    ،جموعةاململواكبة  مشتركة  عمل  فرق  ذلك،  األمر  اقتض ى  إذا  وإحداث، 
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سكريتارية اللجنة تيسير    ، مع تكليف ذات االهتمام املشترك  الجوانبملعالجة    املعنية  املؤسساتو   القطاعات 

 اإلدارات املعنية.  والتنسيق بيناالتصاالت 

تم وإل  الشغل،  سوق  باستشراف  املعنية  املوضوعاتية  العمل  مجموعة  ألشغال  الفعلية  االنطالقة  عطاء 

. وفي من عملية استشراف املهن والكفاءات، وكذا املنهجيات املتبعة في هذا املجال  املتوخاةالتطرق لألهداف  

الشغل التي تنجزها سنويا الوكالة  تقديم منهجية ومخرجات الدراسة االستشرافية حول سوق  تم    اإلطارهذا  

وك والكفاءات،  التشغيل  إلنعاش  ومخرجات  ذالوطنية  منهجية  املهن    ورشاتا  حول  املستقبلي  التفكير 

الشغل  ا   ينظمهاالتي  والكفاءات   لسوق  الوطني  األلفيةحساب  وكالة  و ملرصد  مع  املغرب–تحدي  بشراكة   ،

املغ  ملقاوالت  العام  لالتحاد  التابع  الفروع  وتقديم  ربمرصد  طرف  معطيات ،  لتنمية    من  املغربية  الوكالة 

 .حداثهاإمناصب الشغل املحتمل و عملية تتبع اتفاقيات االستثمار حول االستثمارات والصادرات 

 املنهجيات املتبعة إلنجاز الدراسات املستقبلية حول املهن والكفاءات   ▪

عملي ككل  والكفاءات،  املهن  حول  املستقبلية  الدراسات  ومعياري  ترتكز  تشاركي  نهج  على  استشرافية،  ة 

وتحديد   املنطقة/الجهة،(  االقتصادي،  الفرع  )القطاع،  الدراسة  محيط  أو  نطاق  بتحديد  وذلك  واستباقي 

إلى   النتائج  وترجمة  املناسبة  واألدوات  املنهجية  واختيار  للدراسة  الزمني  األفق  وتعريف  املعنيين  املتدخلين 

مع الجهات الفاعلة. هكذا، فإن املنهجيات املتبعة إلنجاز هذه الدراسات تمر أساسا عبر    تقاسمهاتوصيات و 

(  2( تشخيص وتحليل االستراتيجيات التنموية للقطاع املعني بالدراسة وعوامل تطوره، )1ثالث مراحل وهي: )

( بلورة رؤية  3تكوينات، )املهن والكفاءات وكذا االحتياجات من العلى  دراسة األثر املستقبلي على التشغيل، و 

 . املتدخلينمختلف انتظارات مشتركة تلبي احتياجات استراتيجية 

تقنية وذلك    منهجيات وأساليب وأدواتيتم اعتماد عدة    ،ه في مجال الدراسات املستقبليةتجدر اإلشارة إلى أنو 

و  دراسة  كل  تتناولها  التي  واملجاالت  املواضيع  خصوصيات  احسب  الزمنية  املدة  واالهداف  كذا  ملخصصة 

 املحددة والخبرة املعبئة والفاعلين واملتدخلين، الخ. كما أن بعض هذه األدوات التقنية قد  
ُ
ستخدم في كثير  ت

 ا، ولذ  األفكار واملعارف املتوفرة حول موضوع الدراسة. تنظيم و  التفكير املستقبلي من أجل تأطير  من األحيان 

  الشروط   بي احتياجات لجنة اليقظة على أفضل وجه، مع مراعاةتلك التي يمكن أن تل  واختيارينبغي تحديد  

 املختارة. واملعطيات التي تتطلبها املنهجيات  بياناتالر يتوفو   املقاربات االستشرافية تمليها التي التقنية

،  املغرب-تحدي األلفيةحساب  املرصد الوطني لسوق الشغل في إطار الشراكة مع وكالة  الصدد، يقوم  وفي هذا  

وضع منظومة للتفكير املستقبلي حول املهن والكفاءات، والتي تهدف إلى تحديد توقعات حاجيات املقاوالت  ب

وتحليل   دراسة  خالل  من  وذلك  والبعيد،  املتوسط  املدى  على  الكفاءات  لمن  البنيوية  القتصاد  التطورات 

ومدى    والديموغرافي  التطور التكنولوجيتلك املرتبطة ب التغيرات املستقبلية التي ستعرفها أساليب اإلنتاج و و 

و  الشغل.  سوق  على  املنظومة  تكون  تتأثيرها  محاور هذه  عدة  املهن    من  حول  مستقبلية  دراسات  كإنجاز 
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املستقبل التغييرات  حول  تشاركية  تفكير  ورشات  وتنظيم  مختلف  والكفاءات  تشمل  والكفاءات  للمهن  ية 

 . واعداد اسقاطات لطلب وعرض الشغل، الخ الفاعلين في سوق الشغل

للتفكير املستقبلي بمشاركة املهنيين املعنيين وبعض    ورشات، تم تجريب مقاربة تنظيم  أولى  هكذا وفي مرحلة

 املتدخلين املؤسساتيين وبتنشيط من مختصين في مجال الدراسات املستقبلية.  

 مراحل منظومة التفكير املستقبلي حول املهن والكفاءات : 1 مبيان

 
 

األلفية   تحدي  وكالة  مع  وبتعاون  اإلطار  هذا  في  تم  التحاليل    – وقد  أهم  يلخص  تقرير  إعداد  املغرب، 

املهن والكفاءات التي الحاجيات املستقبلية من التشغيل و ستشراف  تناولت بشكل أو بآخر ا التي  والدراسات  

تنظيم عدة ورشات   تم  كما  املغرب.  في  إنجازها  بمشاركتم  املستقبلي  البناء  يمهنيي  ة للتفكير  وقطاع    قطاع 

ب  توجت  الطيران،  والكفاءات  صناعة  املهن  املستقبلي حول  التفكير  تجربة  تقرير حول  البناء  إعداد  لقطاع 

 تجارب الدولية في مجال استشراف املهن والكفاءات في قطاع صناعة الطيران. وتقرير حول ال

 افية حول سوق الشغل للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات.  ر الدراسة االستش ▪

التشغيل   إلنعاش  الوطنية  الوكالة  سنويا  تنجزها  التي  الشغل،  سوق  حول  االستشرافية  الدراسة  تعتبر 

الوحيدة في املغرب التي تتطرق ملسألة تحديد االحتياجات من التشغيل املعبر    االحصائية  ليةوالكفاءات، اآل

لدى عينة من املقاوالت، تهدف هذه الدراسة    ميداني  . واستنادا على بحثاملقاولة أو املشغلمن طرف  عنها  
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( مواءمة عروض التكوين  2( تحديد االحتياجات من التشغيل في القطاعات املستهدفة لفترة محددة، )1إلى: )

 في مجال الخدمات املقدمة. ( إطالع املقاوالت على عروض الوكالة 3املقدمة مع احتياجات املقاوالت و )

الدراسةوتغطي   إحداث عدد مناصب  ال قطاعات  ال  بشكل خاص  هذه  يتم الشغل، حيث  واعدة من حيث 

العينة   بخصوص  أما  التشغيل.  قابلية  لتحسين  الجهوية  اللجنة  طرف  من  جهة  كل  صعيد  على  تحديدها 

  .طاعية املتعلقة بالقطاع املستهدفاملستهدفة من البحث، فيتم تحديدها في إطار أشغال مجموعة العمل الق

التوجهات االستراتيجية  و أصبح تحديد عينة املقاوالت املستهدفة يتم وفق األولويات    2019وابتداء من سنة  

مكانيات املتوفرة على صعيد الجهة  اإل   ، والتي تأخذ بعين االعتبارللوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات

 القطاعية.  ملقاربة وا

رصد احتياجات املشاريع االستثمارية على بيقوم كذلك  البحث االستشرافي  هذا، وتجدر اإلشارة الى أن هذا  

الجهة املقاوالت   مستوى  تواجه  التي  والصعوبات  املدة  القصيرة  التكوينات  من  املتوقعة  االحتياجات  وكذا 

 املستهدفة في عمليات تشغيل اليد العاملة. 

 مراحل استغالل نتائج البحث االستشرافي لسوق الشغل : 2 مبيان

 
 

 

نجاز البحث من طرف مستشاري التشغيل للوكالة على صعيد كل جهة في  إأما على املستوى امليداني، فيتم  

يتم   التي  البيانات  وتحيين  املتوخاة  الزمنية من أجل توحيد األهداف  الفترة  آني.نفس  ويتم   تجميعها بشكل 

حسب املهن والنوع االجتماعي وإلزامية التوفر    معلومات خاص بهذه العملية  امتجميع البيانات ووضعها في نظ

االقتصادي   والقطاع  بدون شهادة(  أو  متوسطة  أطر  )أطر،  وتتجلى عملية استغالل    .والجهاتعلى شهادة 

في تحديد االحتياجات على املدى القصير عبر مراجعة عروض    ،املعطيات من طرف وكاالت التشغيل، من جهة

الخاص  مع البيانات املتوفرة في نظام املعلومات  اتية  التشغيل واالحتياجات من التكوينات وإجراء عملية مقارن 

نتائج البحث االستشرافي
طاعاالحتياجات من التشغيل على صعيد كل ق

املهن-
كمية االحتياجات-

مراجعة عرو  التشغيل و 
االحتياجات من التكوينات

ليبلورة برامج التكوين التأهي

ويندفتر تحمالت متعهدي التك✓
اختيار متعهدي التكوين✓
يناختيار املتر حين للتكو  ✓
تكوين املتر حين✓

باحثين عن شغل م هلين

االحتياجات على املد  املتوسط

االحتياجات على املد  القصير

تحليل مقارنة املعطيات املجمعة 
مع بيانات نظام املعلومات حول 

الباحثين عن الشغل 
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ها من طرف  نهاتين العمليتين من تحديد التكوينات املعبر عوبهذا، تمكن  من جهة أخرى.    ،الباحثين عن شغلب

اعتماد تكوينات تأهيلية لفائدة حاملي الشهادات بهدف  كذا  و  التكوين التعاقدي من أجل التشغيل(اوالت )املق

 .املواءمة مع احتياجات النسيج االقتصادي الجهوي 

 حداثها إتتبع اتفاقيات االستثمار ومناصب الشغل املحتمل  ▪

التي يرأسها    تعتبر رئيس  السيد  عملية تتبع اتفاقيات االستثمار املصادق عليها من طرف لجنة االستثمارات 

والصادرات،   االستثمارات  لتنمية  املغربية  الوكالة  كتابتها  بتدبير  وتتكلف  للالحكومة  أساس ي  بيانات  مصدر 

فاقيات االستثمار املوقعة بين  اتبناًء على  وذلك    وياا وجه ي حول عدد مناصب الشغل املتوقع إحداثها قطاع

 .الشركات االستثمارية في إطار النظام التعاقدي الحكومة و 

  23،38مشروع اتفاقية استثمار يبلغ حجمها املالي    45، صادقت لجنة االستثمارات على  2020سنة    وبرسم

توفير   شأنها  من  درهم  و  3194مليار  مباشر  شغل  مباشر  5406منصب  غير  شغل  توزيع    .منصب  ويظهر 

أن قطاع   القطاعات  الشغل حسب  الصدارة، حيث سيمكن من إحداث  مناصب  والترفيه يحتل  السياحة 

% من مجموع مناصب الشغل املباشرة املزمع إحداثها. ويحتل  48منصب شغل، بما يزيد عن نسبة    1534

%. فيما يحل قطاع  44منصب شغل، بنسبة      1410قطاع الصناعة والتجارة املرتبة الثانية بما مجموعه  

 .منصب( 160حداثها )إ% من مجموع مناصب الشغل املزمع 5ة بنسبة االتصاالت في املرتبة الثالث

املرتبة األولى  سطات    -ل جهة الدار البيضاء  تأما بخصوص توزيع مناصب الشغل حسب جهة االستقرار، فتح

  319  بما مجموعهآسفي    -جهة مراكش    تم  %،52منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن    1658بما مجموعه  

تطوان الحسيمة بمجموع  -جهة طنجةتم  ،  % من مجموع مناصب الشغل املباشرة10منصب شغل، بنسية  

 . منصب شغل 300ة سوس ماسة بمجموع جهو  ،منصب شغل 317

 19- تتبع تداعيات جائحة كوفيد .2.4

ثانية التي تميزت بتفعيل دور اللجان املوضوعاتية وتقديم وتدارس أنظمة املعلومات املتعلقة  بعد املرحلة ال

بالتشغيل واملقاربات املنهجية املعتمدة من طرف بعض املؤسسات والقطاعات األعضاء باللجنة لتتبع احداث  

ثالثة حول الدور  وفقدان مناصب الشغل واستشراف سوق الشغل، تمحورت أشغال اللجنة خالل املرحلة ال

على االقتصاد الوطني   19-املهم الذي يجب ان تلعبه اللجنة في سياق خاص مرتبط بتداعيات جائحة كوفيد

 وما لها من أثر سلبي على سوق الشغل.  

، تمحورت أشغاله باألساس  2020أكتوبر    21وفي هذا اإلطار، عقدت اللجنة اجتماعها الثالث يوم األربعاء  

توفرة والدراسات املنجزة من طرف القطاعات واملؤسسات املمثلة داخل اللجنة حول تتبع  حول املعطيات امل

املرتبطة   والصحية  االقتصادية  األزمة  ظل  في  الشغل  سوق  واستشراف  الشغل  مناصب  وفقدان  إحداث 

 . 19-بكوفيد
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م  الشغل  سوق  على  االزمة  تداعيات  بقياس  الشغل  لسوق  الوطني  املرصد  قام  الصدد،  هذا  خالل  وفي  ن 

استغالل املعطيات املرتبطة باملقاوالت في وضعية صعبة والتي قامت بتقديم طلب االستفادة من التعويض  

وقد تم تقاسم أهم النتائج املستخلصة من    الذي خصصته الدولة لفائدة االجراء املتوقفين مؤقتا عن العمل.

 هذه الدراسة مع أعضاء اللجنة. 

لوطني للضمان االجتماعي بتتبع تطور التصريحات االجرية منذ شهر مارس  وفي نفس اإلطار قام الصندوق ا

تاريخ بداية الحجر الصحي واتخاذ إجراءات للحد من أثر جائحة كورونا على االجراء واملقاوالت. كما قام بإعداد  

ألسدس  وكذا ا  2020توقعات عدد األجراء املزمع التصريح بهم لدى الصندوق خالل الشهور األخيرة من سنة  

، وذلك من خالل اعتماد مقاربة منهجية مبنية على سيناريوهات مختلفة الستعادة األنشطة  2021األول لسنة  

  االقتصادية لعافيتها.

قامت بإنجاز    حة،الجائي إطار مواكبتها لتداعيات  ، فتجدر اإلشارة إلى أن املندوبية السامية للتخطيطكما  

  على  هذه االزمةإحصائية ودراسات مكنت من توفير معطيات ومؤشرات مهمة حول انعكاسات  بحوث  عدة  

 .بشكل خاص  سوق الشغلاالقتصاد الوطني بشكل عام و 
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 مخرجات أشغال اللجنة ومجموعات العمل املوضوعاتية  .3
 

 

وتهم   املوضوعاتية،  العمل  مجموعات  أشغال  مخرجات  أهم  التقرير  من  الجزء  هذا  تقديم يقدم  أساسا 

الشغل،  املتوفرة حول سوق  املعلومات  مصادر  الشغل حسب  مناصب  وفقدان  إحداث  وتحليل مؤشرات 

التقليدية،   الصناعة  الصناعة وقطاع  بيانات قطاع  قاعدتي  التشغيل،  الوطني حول  بالبحث  األمر  ويتعلق 

رصد الوطني لسوق الشغل باإلضافة إلى استغالل معطيات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من طرف امل 

الخاص بالقطاع  الشغل  مناصب  وفقدان  إحداث  مقاربة  الدراسات    املنظم،  في   نتائج  أهم  تقديم  وكذا 

االستشرافية لسوق الشغل من خالل البحث االستشرافي للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل و الكفاءات وكذا  

الوطني لسوق الشغل في إطار الشراكة مع وكالة    ورشات التفكير املستقبلي حول املهن والكفاءات للمرصد

-كما يتطرق هذا الجزء من التقرير إلى تقديم مؤشرات تتبع تداعيات جائحة كوفيد   املغرب.  –تحدي األلفية  

 .  على سوق الشغل من خالل بيانات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي19

 إحداث وفقدان مناصب الشغل  .3.1

 الشغل حسب البحث الوطني حول التشغيل إحداث وفقدان مناصب   ▪

كما تمت اإلشارة اليه مسبقا يعتبر البحث الوطني حول التشغيل مصدرا رئيسيا للمعطيات حول النشاط  

والتشغيل والبطالة، واعتمادا على احتساب الفرق في حجم التشغيل بين فترتين متتاليتين )سنويا أو فصليا(  

، والذي يعتبر من أهم املؤشرات التي يتم نشرها  ي ملناصب الشغل الصاف  الفقدان/ حداثاإل   يتم احتساب

 .  من طرف املندوبية السامية للتخطيط بمناسبة تقديم النتائج الرئيسية للبحث

منحنى تطور إحداث وفقدان   هذا املنطلق، وباالعتماد على املعطيات املتوفرة حول هذا املؤشر، عرف   ومن

تغيرا ملحوظا من سنة ألخرى ما بين ارتفاع أو    2016و  2010مناصب الشغل خالل الفترة املمتدة ما بين  

بالنسبة   الشأن  هو  كما  فقدانها  أو  املحدثة  املناصب  في حجم  هذا  2016لسنة  انخفاض  حين عرف  في   .

محدث خالل سنة  شغل  منصب    165.000مجموعه    ليبلغ ما  2017املؤشر ارتفاعا مستمرا انطالقا من سنة  

ألف منصب شغل،   433، فقد عرف االقتصاد الوطني فقدان ما يناهز  2020. أما بخصوص سنة  2019

 . السنة الفالحيةضعف  والى 19-ويعزى هذا األداء أساسا إلى تفش ي جائحة كوفيد
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 ()باآلالف 2020-2010الشغل خالل الفترة تطور إحداث وفقدان مناصب :3 مبيان

 
   البحث الوطني حول التشغيل  ، ملندوبية السامية للتخطيطا املعطيات:مصدر 

 

حسب القطاعات، يتبين أن قطاع الخدمات ملناصب الشغل  من خالل تحليل معطيات اإلحداث الصافي  

مجموعه   ما  إحداث  في  لوحده  ساهم  حيث  الشغل،  مناصب  إلحداث  الرئيس ي  املحرك  ألف    435يضل 

. أما بالنسبة  (متوسط سنوي ألف منصب ك  145)أي    2019و  2017خالل الفترة املمتدة ما بين  منصب شغل  

عرف تأرجحا ما بين فقدان وإحداث ملناصب الشغل، على الرغم من أن  لقطاع الفالحة والغابات والصيد في

% في الناتج الداخلي الخام. ويعزى 12ساهم بحوالي  ي هذا القطاع يلعب دورا مهما في االقتصاد الوطني حيث  

 التساقطات املطرية.  وبمستوى ذلك الرتباطه بشكل كبير بالتقلبات املناخية 

فقدان ملناصب الشغل وخاصة   ،دون استثناء ،، فقد سجلت جميع القطاعات2020أما فيما يتعلق بسنة 

  107.000منصب شغل، يليه قطاع الخدمات ب    273.000بقطاع الفالحة والغابة والصيد بما مجموعه  

، مما  19 -من أجل الحد من انتشار وباء كوفيد اعتمادها منصب شغل بالنظر الى اإلجراءات االحترازية التي 

 لبا على جميع األنشطة السياحية والترفيهية التي تدخل ضمن مكونات هذا القطاع.أثر س

 اإلحداث الصافي ملناصب الشغل حسب القطاعات :4 مبيان

 
 البحث الوطني حول التشغيل ،ملندوبية السامية للتخطيطا :املعطيات مصدر 121
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 إحداث مناصب الشغل بقطاع الصناعة   ▪

من خالل تحليل البيانات املقدمة من طرف وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي حول مناصب الشغل  

، يتبين أن مناصب الشغل  2019و  2014املحدثة في قطاع الصناعة، والتي تغطي الفترة املمتدة ما بين سنتي  

ألف منصب    84أي بمعدل سنوي ناهز    خالل هذه الفترة،  منصب  ألف  148  حوالياملحدثة بالقطاع قد بلغ  

السنتين  فيما عرفت    ألف منصب شغل،  110  السنة األفضل نظرا إلحداث ما يفوق   2017. وتعد سنة  شغل

 .2019و 2018تي منصب خالل سن 94.691و 92.548 ليتسجانخفاضا طفيفا باملواليتين 

 بالقطاع الصناعي تطور إحداث مناصب الشغل :5 مبيان

 

 املصدر: وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي

حسب الفروع الصناعية خالل هذه الفترة يضع صناعة السيارات في   املحدثة كما أن توزيع مناصب الشغل

بنصيب   األولى  ) 29املرتبة  واأللبسة  النسيج  صناعة  تليها  املحدثة،  املناصب  من  الصناعات  %19  ثم   )%

الخدمات )16الغذائية ) إحداث  16%( وترحيل  لوحدها قد مكنت من  األربعة  الفروع  أن هذه  %(، حيث 

 . 2019-2014ب املحدثة خالل الفترة املمتدة بين % من مجموع املناص 80

 حسب القطاعات  2019-2014توزيع املناصب الصافية املحدثة خالل :6 مبيان

 
 املصدر: وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي
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حداث مناصب الشغل، فإن صناعة السيارات تتصدر املرتبة األولى بوثيرة متوسطة  إأما فيما يتعلق بوثيرة  

يعادل    25%  تقدر ب ما  أي  أقل من  إألف منصب شغل،    25سنويا  انتقل من  آالف منصب شغل    10ذ 

حجم قلة . كما أن الصناعات اإللكترونية رغم 2019ألف منصب سنة  31إلى ما يقارب  2014محدث سنة 

حداث خالل هذه الفترة، حيث انتقل عدد املناصب  اإل ناصب الشغل فقد عرفت تطورا في وثيرة  إحداثها مل

 .  منصب 869منصب شغل الى   310املحدثة من 

 2019-2014تطور املناصب املحدثة خالل الفترة :1 جدول 

التطور  

 السنوي 

املتوسط السنوي  

 القطاعات  2014 2018 2019 2014-2019 2019-2014خالل 

 وسائل النقلصناعة   11646 33657 33400 162332 27055 23%

 والجلد صناعة النسيج 18059 18111 18422 103612 17269 0%

 الصناعات الغذائية 12932 13827 17507 82780 13797 6%

 ترحيل الخدمات  9306 16018 9568 78116 13019 1%

 التعدين  ةصناع 4005 3507 7062 27690 4615 12%

 البناء   3577 1658 1847 13441 2240 12%-

 الصناعات الكيماوية  3813 4236 4830 25726 4288 5%

 الصناعات االلكترونية والكهربائية  1155 1462 2044 11156 1859 12%

 صناعات أخرى  6 72 11 98 16 13%

 املجموع 64499 92548 94691 504951 84159 8%

 املصدر: وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي

الوطني خالل سنة   االقتصاد  تمكن  في قطاع  منصب شغل    33.400ما مجموعه    إحداثمن    2019وقد 

قطاع  كما سجل  فرع صناعة السيارات.    "، ومن ضمنها ثالثة أرباع كانت من نصيبصناعة وسائل النقل"

  " الصناعات الغذائية شغل، يليه قطاع "  منصب  18.400أكثر من  إحداثه  ب" نتائج مهمة  النسيج واأللبسة "

منصب صاف. يالحظ كذلك أن القطاعين األولين حافظا على نفس وتيرة خلق مناصب    17.500بأكثر من  

 نسبة لقطاعي البناء والصناعات الكيماوية.  بال كما هو الشأن، 2019و 2018الشغل بين سنتي 

ط تسريع التنمية الصناعية )ومن جهة أخرى،  
ّ
( تمت تعبئة ميزانية مهمة، من  2020-2014ولتنفيذ ُمخط

خالل صندوق التنمية الصناعية واالستثمار الذي مكن النسيج الصناعي من توطيد وتحديث قدرته على  

 فرص الشغل.  والتصدير وإحداثأهداف واضحة من حيث اإلنتاج    تحديد  مع  استبدال املنتجات املستوردة

هدف ي( التي  2023-2021االنعاش الصناعي )  مخططقامت الوزارة بإطالق  ولتوطيد مكانة املغرب الصناعية  

القيمة املضافة،  من  فرص الشغل و   وثيرة إحداث  إلى دعم القطاعات الصناعية وتعزيز تكاملها، والرفع من 

كقاعدة صناعية  املغرب  مكانة  جيل جديد من الصناعيين، وتعزيز    مع تشجيع ظهور   ريادة األعمالوتطوير  

من  حالية  جاذبيته  وذلكالكربون    دائرية  وتعزيز  للقطاع  التنافسية  القدرة  مسار  ووضع  لتحسين  على  ه 

الصدد،  اال  "بتكار. وفي هذا  باملواعتمادا على مقاربة  الواردات  ثمان  تم تحديد    "املحلية  نتوجاتاستبدال 
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استراتيجية   بحوالي  قطاعات  الواردات  34تساهم  من  درهم  تطوير  سيتم  ،  مليار  أجل  من  عليها  العمل 

 شغل. الفرص املزيد من خلق إمكانات اإلنتاج املحلي مما سيؤدي حتما الى 

والتجارة واالقتصاد الرقمي أهمية  هذا، ومن أجل تتبع نتائج البرامج التنموية الصناعية، تولي وزارة الصناعة  

املؤسسات   تنتجها  التي  املعطيات  استغالل  الى  فباإلضافة  وموثوقيتها.  االحصائية  للمعلومة  قصوى 

العمومية، تقوم الوزارة بإنجاز بحث ميداني لدى املقاوالت العاملة بقطاع الصناعات التحويلية والذي يوفر  

و اإلنتاج.  عملية  خصوصا  تهم  معطيات  اإلطار،عدة  هذا  ودقيقة    في  محينة  معطيات  توفير  أجل  ومن 

البحث السنوي للصناعات التحويلية من    منهجية  مراجعةب  تقوم الوزارةومنسجمة وفي الوقت املناسب،  

يمكن  االستمارة،  تخفيف وتبسيط  مع    أجل تحسين محتواه ومخرجاته التي  البيانات  يتم طلب  بحيث ال 

عليها   الحصول  أخرى للوزارة  على  بصيغة  الوزارة  تعمل  كما  املعلومات  .  نظام  بين  التبادل  عمليات  إتمام 

 . املؤسساتيين بها ونظم معلومات الشركاءالخاص 

 التقليدية إحداث مناصب الشغل بقطاع الصناعة ▪

" ومن أجل العمل على تطوير قطاع الصناعة التقليدية  2015في إطار اعداد مخططه االستراتيجي "رؤية  

، بشراكة مع املندوبية  2006ملحتوى الثقافي القوي" قام قطاع الصناعة التقليدية ابتداء من سنة  "ذات ا 

السامية للتخطيط، بالعمل على مالءمة تصنيف األنشطة االقتصادية وتصنيف املهن املستعملة من طرف  

مادا على اإلحصاء  املندوبية مع قائمة األنشطة واملهن املستعملة من طرف قطاع الصناعة التقليدية اعت

من    2015والبحث الوطني حول التشغيل.  هذه العملية مكنت الى حدود سنة    2004الوطني العام لسنة  

  2016انتاج مؤشرات حول اليد العاملة في الحرف التقليدية ذات املحتوى الثقافي القوي. أما خالل سنتي  

اعة التقليدية مما مكن من التعرف على حجم فان العملية احتوت كل املهن الفنية واإلنتاجية للصن  2017و

 اليد العاملة بهذا القطاع.

  2014ولتحيين هذه املعطيات ونظرا للمعلومات الهائلة التي يوفرها االحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  

الصناعة   قطاع  سيقوم  التشغيل،  حول  الوطني  البحث  عرفها  التي  التحسينات  االعتبار  بعين  وأخذا 

 التقليدية بتحيين هذه املقاربة من أجل انتاج مؤشرات محينة وأكثر دقة.  

الصناعة التقليدية، يتبين أن حجم اليد العاملة في مجال  قطاع  ل تحليل البيانات املقدمة من طرف  من خال

. وقد  2015ألف منصب شغل سنة    412الصناعة التقليدية "ذات املحتوى الثقافي القوي" يقدر بحوالي  

  7900  حوالييعادل    ، أي بما2015و  2006ما بين    في املتوسط السنوي   %2,1عرف هذا املعدل ارتفاعا بنسبة  

 ا.منصب شغل صافي سنوي 
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 2015-2006تطور النسبة السنوية للتشغيل بالحرف ذات املحتو  الثقافي القوي خالل فترة : 7 مبيان

 
 املصدر: قطاع الصناعة التقليدية

  2017و  2016من جهة أخرى، فإن عملية إحصاء كل املهن الفنية واإلنتاجية للصناعة التقليدية لسنتي  

في حوالي    مقاربةمكنت من   العاملة بهذا القطاع والذي استقر  اليد    2017مليون منهي سنة    1,128حجم 

ومهنة    19%رة التقليدية بتليها مهنة العما  %37  حوالي  تستحوذ فيها مهنة الخياطة واألنسجة التقليدية على

 . %17صناعة الخشب ب 

 بالحرف الفنية و اإلنتاجية  2017فرص الشغل املحدثة لسنة  :8 مبيان

 
 املصدر: قطاع الصناعة التقليدية

مكنت مهنة الخياطة واألنسجة    ، حيث 2017ألف مهنة سنة    23القطاع إحداث ما يزيد عن هذا  كما عرف  

ألف منصب، كما أحدثت مهنة    4,2آالف منصب شغل ومهنة العمارة التقليدية    9التقليدية من خلق حوالي  

 ألف منصب شغل.  3,6صناعة الخشب 
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إحداث وفقدان مناصب الشغل بالقطاع الخاص املنظم حسب معطيات الصندوق الوطني   ▪

 للضمان االجتماعي 

البيانات الخاصة بتصريحات األجراء لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، أنجز    اعتمادا على قاعدة

ثالث   على  استنادا  الشغل  مناصب  وفقدان  إحداث  مقاربة  حول  مذكرة  الشغل  لسوق  الوطني  املرصد 

بيانات الصندوق  اإلشارة إلى أنه تم االعتماد على قاعدة  البد من    وقبل تقديم نتائج هذه املقاربة،  منهجيات.

مليون تصريح    8,3  حوالي  تتضمن والتي    2020الوطني للضمان االجتماعي التي تم التوصل بها في أبريل من سنة  

( وحوالي  %  4,5بنحو  ، أي بزيادة سنوية متوسطة تقدر  2010مليون سنة    4,2مقابل  )  2019أجري برسم سنة  

  (.%5ي بارتفاع متوسط سنوي بلغ  ، أ 2010سنة أجير  مليون   2.1مليون أجير )مقابل  3,3

النشطة    ع عدد املقاوالت املنخرطة اارتف فاملعطيات الواردة بقاعدة البيانات تبرز  ،  أما على مستوى املقاوالت

إلى أكثر من   2010ألف مقاولة تقريبا برسم سنة  134)التي صرحت بأجير واحد على األقل خالل السنة( من  

 %.7,3بزيادة سنوية متوسطة قدرها  ، أي 2019ألف سنة   252

 جراء واملقاوالت والتصريحات االجريةتطور عدد األ : 9مبيان 

 املتوفرة لد  املرصد الوطني لسوق الشغل(  ات)حسب قاعدة البيان

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات املصدر: 

%( وتمثل  67أكثر من ثلثي املقاوالت تزاول نشاطها في قطاع الخدمات والتجارة )ف ستوى القطاعي،  أما على امل

%  18قاوالت و% من مجموع امل8%(. في املقابل يمثل قطاع الصناعة  54أكثر من نصف التصريحات االجرية )

مستوى   على  والبناء  الفالحة  لقطاعي  متعادل  توزيع  يسجل  حين،  في  األجرية.  التصريحات  مجموع  من 

 % على التوالي من مجموع املقاوالت.  16و 9%، ويمثل هذين القطاعين %14التصريحات األجرية بحصة  
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%( ال يتعدى  26ربع املقاوالت )يالحظ عموما أن املقاوالت املنخرطة هي حديثة اإلنشاء، حيث أن أكثر من  

%(. أما على مستوى األجراء، فأكثر من  69سنة )  11عمرها السنتين وأكثر من ثلثي املقاوالت يقل عمرها عن  

 سنوات.  10%( تفوق مدة تصريحهم 57نصف عدد األجراء )

الصغير  املقاوالت  من  غالبيته  في  املقاوالتي  النسيج  يتكون  املقاوالت،  الى حجم  من  وبالنظر  )أقل  جدا    10ة 

% من مجموع األجراء، في  16% من مجموع املقاوالت وتشغل  85أجراء(، اذ تشكل هذه الفئة من املقاوالت  

% من مجموع املقاوالت ولكنها في املقابل تصرح  1أجير( ال تمثل سوى    200حين أن املقاوالت الكبيرة )أكثر من  

 % من مجموع األجراء.  53بحصة 

املصرح بهم  تتبع تطور عدد األجراء    واعتمادا علىملقاربة إحداث وفقدان مناصب )فرص( الشغل،  هذا، و 

اعتماد ثالث منهجيات، تقوم املنخرطة بالصندوق، قام املرصد الوطني لسوق الشغل ب  ملقاوالتمن طرف ا

كز  تتر   ت فرضيا  ثالث كل واحدة بتسليط الضوء على ظاهرة احداث وفقدان مناصب )فرص( الشغل حسب  

يرا التغير في عدد  خأساسا على التغير في عدد االجراء اإلجمالي، تم التغير في عدد االجراء داخل كل قطاع وأ

 . االجراء على صعيد املقاولة

للضمان االجتماعي، فإن   الوطني  الصندوق  بيانات  بقاعدة  املتوفرة  املعطيات  به  ما تسمح  هكذا وحسب 

صة شغل" يختلف من منهجية ألخرى وبالتالي يختلف تفسير مفهوم  استعمال مفهوم "منصب شغل" او "فر 

 املفهوم.   إحداث وفقدان مناصب الشغل تبعا لهذا

 املنهجية األولى: التغير في عدد االجراء حسب مقاربة التدفق األجري  

الى   أخرى بغض  تعتمد هذه املنهجية على احتساب التغير في العدد اإلجمالي لألجراء املصرح بهم من سنة 

 .  النظر عن عدد التصريحات لنفس األجير من طرف مقاوالت مختلفة

 2019و 2018و 2017التدفق األجري لسنوات : 2 جدول 

فرص الشغل الخام   الصافي املحدث لفرص الشغل 

 املحدثة

فرص الشغل الخام  

 املفقودة

 السنة 

161 349 566 834 405 485 2017 

167 832 603 888 436 056 2018 

157 254 621 859 464 605 2019 

 حساب املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي : املصدر

، وفي نفس  2018ألف سنة    604ألف فرصة شغل مقابل حوالي    622إحداث ما يقارب    2019 عرفت سنة  

 .  2018ألف خالل سنة  436ألف فرصة شغل مقابل  465السنة تم فقدان حوالي 
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مقابل   2019ألف برسم سنة    157تغيرا صافيا في عدد األجراء قدر ب    2019من هذا املنطلق، سجلت سنة  

التغير الصافي  ، فقد بلغ متوسط  2019و  2011.  وبالنسبة للفترة املمتدة بين  2018ألف سنة    168ما يقارب  

 ألف مع تسجيل تسارع ملحوظ خالل السنوات األخيرة.   128السنوي في عدد األجراء ما يقارب 

 تطور اإلحداث الصافي لفرص الشغل: مقاربة التدفق األجري : 10 مبيان

 
 حساب املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي : املصدر

 املنهجية الثانية: التغير في عدد التصريحات األجرية حسب املقاربة القطاعية

 من أجل مقاربة اإلحداث الصافي ملناصب الشغل على مستوى كل قطاع، تم اعتماد املنهجية التالية:   

نفس   − داخل  بهم  التصريح  دون  املعنية،  السنة  خالل  ما  قطاع  في  بهم  املصرح  األجراء  عدد  احتساب 

 القطاع خالل السنة التي قبلها وذلك ملقاربة فرص الشغل املحدثة بالقطاع. 

داخل  االجراء الغير املصرح بهم خالل السنة املعنية في قطاع ما، بينما كان مصرحا بهم    احتساب عدد −

 نفس القطاع السنة التي قبلها وذلك ملقاربة فرص الشغل املفقودة سنويا بالقطاع. 

 هم االجراء املصرح بهم في قطاع ما خالل السنة املعنية والسنة التي قبلها.  :من سنة ألخرى  الدائمون  −

اإلحداث الصافي السنوي ملناصب الشغل: الفرق ما بين فرص الشغل املحدثة وفرص الشغل املفقودة   −

 لكل قطاع اقتصادي على حدا.

  2019ألف فرصة برسم سنة    165.5  حوالي  ووفًقا لهذه املنهجية، فقد بلغ اإلحداث الصافي لفرص الشغل

كإحداث صاف في قطاع الخدمات )بما فيها  ألف فرصة شغل    102مع تسجيل    (،2018ألف سنة    182مقابل  )

ألف بقطاع البناء واألشغال العمومية    20ألف بقطاع الصناعة )بما فيها النسيج واملالبس( و  25التجارة( و

 ألف فرصة شغل.  18وأخيرا قطاع الفالحة ب 
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 املقاربة القطاعية حسب 2019االحداث الصافي لفرص الشغل لسنة : 3 جدول 

لفرص  الصافي املحدث 

 الشغل

مناصب الشغل الخام  

 املحدثة  

مناصب الشغل الخام  

 املفقودة
 القطاع االقتصادي 

 الفالحة والغابة والصيد  042 101 653 119 611 18

 البناء واألشغال العمومية  327 116 103 136 776 19

 واملالبسالنسيج  071 35 100 41 029 6

 صناعات أخرى  416 71 704 90 288 19

 التجارة 956 96 390 126 434 29

 خدمات أخرى  734 234 112 307 72378

 األنشطة املبهمة  313 301 12-

 املجموع  859 655 363 821 504 165

 االجتماعي حساب املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات الصندوق الوطني للضمان : املصدر

ألف فرصة    135( فقد بلغ اإلحداث املتوسط السنوي الصافي لفرص الشغل  2019-2011أما خالل الفترة )

)الخدمات    الثالثشغل.  وعموما يالحظ أن اإلحداث الصافي لفرص الشغل يتم بشكل رئيس ي في القطاع  

ل السنوات  والتجارة( وبدرجة أقل في الفالحة مع تسجيل تحسن ملحوظ على مستوى قطاع النسيج خال

 .2016 لفترة ما قبل سنةاملحدثة في ا عرف تراجعا في صافي فرص الشغل  كان قد األخيرة والذي 
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 الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي املرصد: املصدر

 املنهجية الثالثة: التغير في عدد التصريحات األجرية حسب املقاربة املقاوالتية  

 تقوم هذه املنهجية على تتبع األجراء املصرح بهم من طرف كل مقاولة على حدا من سنة إلى أخرى من أجل:

طرف مقاولة ما في السنة املعنية دون أن يكون مصرحا بهم من   جراء املصرح بهم مناأل مجموع  تحديد    −

 طرف نفس املقاولة في السنة السابقة ملقاربة فرص الشغل املحدثة سنويا من طرف املقاولة املعنية.   

طرف مقاولة ما في حين أنهم  جراء الذين لم يتم التصريح بهم خالل السنة املعنية منمجموع األ تحديد  −

قد كان مصرحا بهم من طرف نفس املقاولة خالل السنة قبلها ملقاربة فرص الشغل املفقودة سنويا من  

 طرف املقاولة املعنية.  

 طرف مقاولة ما في خالل السنة املعنية والسنة التي قبلها.  االجراء الذين تم التصريح بهم منتحديد  −

اإل  − الاحتساب  السنوي  الشغلحداث  لفرص  يشكل  صافي  الشغل   والذي  بين مجموع فرص  ما  الفرق 

 املحدثة ومجموع فرص الشغل املفقودة.
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 عدد التصريحات األجرية خالل الثالث سنوات األخيرة حسب املقاربة املقاوالتية : 4 جدول 

حداث الصافي لفرص  اإل 

 الشغل

فرص الشغل الخام  

 املحدثة

الشغل الخام  فرص 

 املفقودة

 السنة 

219 738 1 100 153 880 415 2017 

214 683 1 192 961 978 278 2018 

205 244 1 269 369 1 064 125 2019 

 الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي املرصد: املصدر

بينما بلغ عدد فرص    2019مليون سنة    1.3وحسب هذه املنهجية، فقد بلغ عدد فرص الشغل املحدثة حوالي  

املفقودة حوالي   املحدثة    1.1الشغل  املناصب  بلغ صافي  وبهذا    2019ألف منصب شغل سنة    205مليون، 

بلغ  2018سنة    منصب  ألف   215  مقابل املحدثةامل. وقد  للمناصب  السنوي  الفترة    الصافية   توسط  خالل 

 ألف منصب. 157حوالي  2019الى سنة  2011املمتدة من سنة 

 تطور اإلحداث الصافي لفرص الشغل: املقاربة املقاوالتية: 11 مبيان

 
 الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي املرصد: املصدر

ألف للمقاوالت    42، مقابل  فرصة شغل صافيةألف    37، خلقت املقاوالت الصغيرة جدا  2019خالل سنة  

 ألف بالنسبة للمقاوالت الكبيرة. 116الصغيرة واملتوسطة و 

، من نصف فرص الشغل الصافية همت املقاوالت الكبيرةعموما خالل السنوات األخيرة، أن أكثر   ويالحظ 

% من مجموع فرص الشغل  40بتسجيل نسبة    2015عرفت حصة هذه املقاوالت تراجعا الى حدود سنة  حيث  

. وباملقابل عرفت حصة املقاوالت الصغيرة جدا ارتفاعا إلى نحو  2019% سنة  56الصافية، لترتفع إلى نحو  

. في حين، ظلت نسبة املقاوالت الصغيرة واملتوسطة  2019% سنة  18حدود    ثم تراجعا الى  2015سنة    36%
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 تطور حصة اإلحداث الصافي لفرص الشغل حسب حجم وحدات اإلنتاج : 12 مبيان

 
 للضمان االجتماعياملرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات الصندوق الوطني : املصدر

 استشراف سوق الشغل  .3.2

 2019 لسنةنتائج البحث االستشرافي حول سوق الشغل للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل  ▪

شمل البحث االستشرافي حول سوق الشغل الذي أنجزته الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات سنة  

حوالي  2019 ص  8000،  على  الواعدة  القطاعات  تغطي  من  مقاولة  البحث  هذا  ومكن  اململكة.  جهات  عيد 

ا االحتياجات من التشغيل والتكوين  ذها من طرف املقاوالت وكناستشراف الحاجيات من التشغيل املعبر ع

هذه العملية االستشرافية، كما هو الحال في السنوات السابقة، أداة فعالة   وتظل برسم املشاريع االستثمارية.

 أداة لصنع القرار تمكن من توفير  لتعزيز موقع الوكالة  
ً
 في سوق الشغل، ولكنها أيضا

ً
باعتبارها فاعال رئيسيا

 حلول مناسبة إلشكالية مواءمة العرض مع الطلب في سوق الشغل. 

ها من طرف املقاوالت التي شملها البحث االستشرافي حوالي  نوقد بلغ حجم االحتياجات من التشغيل املعبر ع

طنجة"، حيث    –من هذه االحتياجات متمركزة في محور "الدار البيضاء    %74،  2020حتى نهاية    113.500

من االحتياجات من التشغيل لكل منهما،    %25تطوان  -الحسيمة-سطات وطنجة-سجلت جهتا الدار البيضاء

أسفي  -ماسة ومراكش-مكناس وسوس -%، تليها جهات فاس  24القنيطرة بنسبة  -سال-متبوعتين بجهة الرباط

% من االحتياجات من التشغيل أو  1%، في حين سجلت باقي جهات اململكة حوالي 5% و6% و9الي ب على التو 

 أقل حسب كل جهة. 

17%
30% 32% 32% 36%

19% 20% 16% 18%

12%

17% 10%
16%

19%

14% 12%
13%

15%

13%

11%
14%

11%
6%

8% 14%
12% 11%

58%

42% 44% 41% 40%

60% 54% 59% 56%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
اقل من عشر أجراء أجير49-10 أجير199-50 أجير200أكثر من 
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 2020توزيع االحتياجات من التشغيل حسب الجهات إلى غاية نهاية :  13 مبيان

 

 املصدر: الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات 

من  ةاالقتصادي  ات قطاع الوحسب   االحتياجات  ربع  من  أكثر  على  السيارات  قطاع صناعة  استحوذ  فقد   ،

( وقطاع التكنولوجيات الحديثة وترحيل  %  10%(، متبوعا بقطاع الخدمات اإلدارية والدعم )27التشغيل )

 من االحتياجات من التشغيل. %8(، ثم قطاع الفالحة والغابات والصيد ب %10الخدمات )

 2020توزيع االحتياجات من التشغيل حسب قطاع النشاط االقتصادي إلى غاية نهاية : 14 مبيان

 

 والكفاءات  صدر: الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيلامل

حتى   85.583بلغ حجم االحتياجات من التشغيل   وحسب شرط التوفر على شهادة في عملية التشغيل، فقد

  الحصول على على شهادة من أجل    التوفر% من املقاوالت تشترط    77أن حوالي    بين، وهو ما ي2020نهاية  

% من احتياجات التشغيل مع شرط التوفر على    31فرصة شغل. وحسب قطاع النشاط االقتصادي، فإن  

;القنيطرة-سال-الرباط

24%

;  تطوان-طنجة

25%

;  سطات-الدار البيضاء

25%

%9; مكناس-فاس %6; ماسة-سوس

%5; آسفي-مراكش

%1; واد الذهب-الداخلة

%1; الشرق 

;  الساقية الحمراء-لعيون 

1%

%1,2; تافياللت-درعة

%1,2; خنيفرة-بني مالل

%0,2; كلميم واد نون 

جهات أخر  

27%

10%

10%
8%

7%

7%

7%

4%

4%

3%

3%
2%

2%
6%

صناعة السيارات

الخدمات عن بعد/ تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 

الخدمات

الفالحة والغابات و الصيد البحري 

الصناعات الغذائية

التجارة و التوزيع

السياحة و الفندقة واملطاعم

التعليم

األنسجة واملالبس و الجلد

األنشطة املالية و التأمين

صناعات تحويلية أخر  

الصحة والعمل االجتماعي

البناء

قطاعات أخر  
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وترحيل   واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيا  قطاع  يليها  السيارات  في قطاع صناعة  تم تسجيلها  الخدمات  شهادة 

% ب    12بنسبة  والدعم  اإلدارية  الخدمات  قطاع  والصناعات  10تم  الفالحة  قطاعات  تحتل  حين  في   .%

الشهادات   حاملي  ذوي  من  التشغيل  احتياجات  فيها  بلغت  إذ  األخيرة،  املراتب  الطائرات  الغذائية وصناعة 

 % لكل قطاع. 2حوالي 

 2020االحتياجات من التشغيل مع شرط التوفر على شهادة إلى غاية نهاية توزيع : 15 مبيان

 
 والكفاءات  صدر: الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيلامل

% من إجمالي  2أي ما يعادل    ،2553وتجدر اإلشارة إلى أن االحتياجات من التشغيل من األطر العليا بلغت  

سنة   نهاية  حتى  التشغيل  وترحيل  38،  2020احتياجات  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيا  قطاع  في  منها   %

إلزامية الحصول على شهادة فقد بلغت    الخدمات. التشغيل بدون    25.772أما بخصوص االحتياجات من 

 حية وكذا صناعة النسيج واأللبسة. فرصة عمل تتمركز باألساس في مهن الصناعات الغذائية والفال 

ملرصد الوطني  املنظمة من طرف انتائج ورشات التفكير املستقبلي حول املهن والكفاءات  ▪

 املغرب   –تحدي األلفية حساب وكالة و لسوق الشغل 

إلى   البناء  قطاع  في  والكفاءات  املهن  حول  املستقبلي  التفكير  ورشات  سيناريوهات    اقتراحخلصت  ثالث 

القطاع هذا  لتطور  ب   يتميزحيث    ،محتملة  األول  على  استمرار  السناريو  أساسا  املبني  الراهن  الوضع 

  .القانوني  اإلطارة  خاصاملؤطرة لتطور القطاع    العوامل نفس  واستمراراالستجابة للطلب العمومي والخاص  

الثاني ب  ،فيرتكز على فرضية خلق قطيعة مع الوضع الراهن  أما السيناريو  في وتيرة تطور ويتميز  ازدواجية 

القطاع بين مشاريع جد متطورة تشمل االوراش الكبرى وفاعلين معظمهم أجانب وأنشطة تقليدية محدودة  

، مما قد  للسيطرة األجنبية  للتدخل وربما  خاضعوبفاعلين محليين. ومن هذا املنطلق، سيصبح قطاع البناء  

في صيرورة املغاربة  املستثمرين  الى ضعف تحكم  و يتم  ، حيث  القطاع  تطور   يؤدي  املشاريع    تنفيذتصميم 

 .ة ياملغرب املقاوالت بعضل مساهمة ثانوية  مع يةأجنبشركات من ِقَبل    املبرمجةالكبرى 

صناعة السيارات

تصدير الخدمات / تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 

أنشطة الخدمات اإلدارية و الدعم

التجارة و التوزيع

الفندقة واملطعمة

التعليم

األنشطة املالية و التأمين

صناعات تحويلية أخر  

النسيج واملالبس و الجلد

الصحة والعمل االجتماعي

الزراعة الغابات و الصيد

الصناعات الغذائية

صناعة الطائرات

قطاعات أخر  

31%

12%

10%

8%

8%

5%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

5%
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يستند ف،  املستقبلي  ورشات التفكير  االختيار من طرف املشاركين في  هعليوقع  ي  ذ أما السيناريو الثالث وال 

والبحث   االبتكار  على  اعتماد سياسة  و   العلميباألساس  مسبقا  الدولة  إرادية  يشترط  مع تقودها    بشراكة 

الصلة املفقودة بين    توطيد يشكل االبتكار عامال أساسيا في إنجاح مناخ األعمال وذلك بو القطاع الخاص.  

و  واإلنتاج.  إل االبتكار  املالئمة  الظروف  على خلق  السناريو  هذا  في  يرتكز  األعمال  ة  الرؤيبلورة  شراك رجال 

االدماج التدريجي    من أجل مواكبة متطلبات   املهارات الحالية  وتكوينتطوير مهارات جديدة  وكذا  الجديدة  

و  الحديثة  الصناعية    الرهاناتللتكنولوجيا  بالثورة  الضرورية  4.0املرتبطة  اآلليات  خلق  يستدعي  مما   ،

 سوق الشغل.كل الفاعلين سواء بقطاع البناء أو ب  منومراكز البحث العلمي الجامعات  لتقريب

املستقبلية    هتحديد احتياجاتعام لتطور قطاع البناء وبالتالي    إطارالسيناريو بمثابة  هذا  عتبر اختيار  يو هذا،  

املهارات   و من  عمل  والكفاءات  خطة  األهداف  لإعداد  اال تحقيق  مع  هذا  االعتبار   خذاملسطرة،    بعين 

 املناخية والتكنولوجية.حوالت  والت   ة االقتصادي  والتغيراتالديمغرافية    التطوراتشأن  الفرضيات املحتملة ب 

ودراسة التجارب    املستقبلي  ورشات التفكير  خلصتد  ا املنطلق، وفيما يخص املهن واملهارات، فقذومن ه

االحتياجات من الكفاءات املعبر عنها   ، من تحديد ثالث مجموعات من املهن حسبهذا املجالالفضلى في  

في طور  ويتعلق األمر   التي  أو  الجديدة  التطور   االنتشار، واملهنباملهن  نتيجة  و املتحولة  ال،  تي تسجل املهن 

 . لزوالأو مهددة باتراجعا 

 

   املهن املتحولة نتيجة التطور 

  ؛املاليين  املعلومات، املديريناملتخصصون اإلداريون وتكنولوجيا  ▪

 ؛مسؤول عن إدارة الوثائق، بما في ذلك الرقمية ▪

 (العمل. إلخ قعا)التخطيط / خطة التنفيذ / تنظيم مو  أساليبأخصائيو  ▪

 مراقب املشروع، مسؤولو الشبكة وقواعد البيانات( مبرمج،مشغلو التصميم ) ▪

 ساليبمهندسون وفنيون في التصميم واأل  ▪

 والصحةسؤولي السالمة م ▪

 مديري األمن ▪

 خبراء في كفاءة الطاقة ▪

 الجديدة  كنولوجياتاملسؤولين عن الت املهندسين والفنيين  ▪

  BIM أو مدراء BIM مصممي نمذجة معلومات البناء ▪

 (؛3Dثالثي األبعاد ) مصممي  ▪

 )كمتخصصين في البيانات ثالثية األبعاد(  الطوبوغرافي مهندسو املسح ▪

 متخصصو الواقع االفتراض ي والواقع املعزز  ▪

  املهندسين املعماريين ومصممي املباني الذكية ▪

 املهن املتعلقة باملباني الشاهقة   ▪

  .فنيو الصيانة واإلصالح  ▪

التي هي في طور االنتشارأو  املهن الجديدة  املهن املتحولة نتيجة التطور  

زوالأو املهددة بال في تراجعاملهن   

الخشبية  ب  بناءمتخصص   ▪ القوالب 

 )القوالب الحديثة(

 سقاالت  ▪

 بنائي الواجهة )أغطية جديدة(  ▪

 

 واملسح الكمي  املهن املتعلقة بالتقديرات ▪
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التكوينو  وأساليب  والكفاءات  املهن  تحديد  إلى  ورشات  ،  باإلضافة  املستقبليخلصت  إعداد    التفكير  إلى 

 برنامج عمل يستند على ست محاور: 

 دعم القدرات التدبيرية ألرباب العمل / املقاولين  •

 تطوير الخدمات العرضانية •

 تعزيز مهننة املقاوالت الصغيرة واملتوسطة  •

 تقليص القطاع غير املنظم  •

 املحور األول 

 دعم االنتقال إلى قطاع بناء أكثر ابتكارا •

 وطلبات املستهلكين والقطاع الخاصتنمية انتظارات  •
 املحور الثاني 

 املحور الثالث تطوير الصلة مع البحث التطبيقي  •

 املحور الرابع تحسين برامج التكوين املنهي •

 املحور الخامس تحسين السالمة داخل أوراش العمل •

 املحور السادس إضفاء املزيد من املرونة لفائدة املقاوالت في طلبات العروض •
 

 

 تتبع تداعيات الجائحة من خالل استغالل معطيات التصريح باألجراء    .3.3

منذ تفش ي أزمة وباء كورونا ببالدنا، بدى أن تبعاتها االقتصادية واالجتماعية ستكون كبيرة ومؤثرة وذلك  

نتيجة الضطراب سالسل اإلنتاج والتموين على املستوى العاملي باملوازاة مع قرارات إغالق الحدود وتعليق  

مجموعة    أضرار وخيمة همت الحجر الصحي، مما تسبب في    فرض إجراءاتالرحالت الجوية والبحرية، و 

 كبيرة من القطاعات االقتصادية. 

القطاعات    دعم  من حيث  املناسبة  التدابير  وتحديد  االقتصادي  الوضع  تطور  واليد  االقتصادية  ولتتبع 

تم إنشاء لجنة اليقظة االقتصادية والتي ضـمت عـدة قطاعـات وزاريـة، إلى جانـب ممثلـين  ، املتضررةالعاملة 

األولى التي اتخذتها هذه اللجنة    اإلجراءاتومن بين   عـن القطـاع البنـكي واملالي وكذا الفاعلـيـن االقتصاديين.

  درهم لألجراء في وضعية توقف مؤقت عن العمل شريطة  2000للتخفيف من أثر األزمة، منح تعويض قدره  

بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي خالل شهر  تم    أن يكونوا قد  التصريح بهم من طرف أرباب عملهم 

القوة الشرائية    دعميهدف هذا اإلجراء إلى  على العالقة الشغلية،    وبالضافة الى الحفاض   .2020فبراير سنة  

املقاوالت التي تواجه صعوبات جراء تبعات األزمة، وقد تمت إدارة هذا اإلجراء    عدةمسالليد العاملة وإلى  

 على مستوى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي الذي كان يتلقى طلبات التعويض من املقاوالت املعنية.

تتبع  على سوق الشغل، قام املرصد الوطني لسوق الشغل باالزمة الصحية  تداعيـات  ل   هرصدهكذا، وفي اطار  

املقاوالت التي تعرف صعوبات  حول  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  املتوفرة لدى    املعطيات  وتحليل

نتيجة تداعيات األزمة والتي قامت بالتصريح بأجرائها املتوقفين مؤقتا عن العمل قصد االستفادة من الدعم  

الدولة   الذكر، حيث مكن الذي خصصته  السالف  منات هذه  بيا  تحليل   حسب االجراء  إعطاء  االجراء  ن 
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تأثير األزمة على سوق الشغل بصفة عامة وعلى القطاع الخاص املنظم بصفة خاصة خالل    "فكرة " عن 

 . املوازية لفترة الحجر الصحي األولى لألزمةالفترة 

أجير تم التصريح  ألف    808  حوالي  شهر مارس  خاللبلغ عدد األجراء املتوقفين عن العمل  ومن هذا املنطلق،  

مقاولة بأنها    ألف  134  حواليبرسم شهر أبريل    صرحتمقاولة. في حين،    ألف  132ما يناهز  بهم من طرف  

عن العمل. أما برسم شهر ماي،   ت بشكل مؤقأجير  ألف    950  يناهز  مع توقف ما تضررت بفعل الجائحة  

أجير في توقف مؤقت    ألف  958  وحوالي  مؤسسة إنتاج في وضعية صعبة  133.700  فقد تم تسجيل حوالي

العمل. ألف    95وقد عرفت هذه املعطيات انخفاضا واضحا خالل شهر يونيو بحيث صرحت حوالي    عن 

 ألف أجير متوقف مؤقتا عن العمل.  593,4مقاولة فقط بحوالي 

األ   وإذاهذا   تداعيات  على  للوقوف  مرجعي  كشهر  أبريل  شهر  فأخذنا  واملقاوالت،  االجراء  على  يمكن  زمة 

أجير، علما    11مقاوالت يقل حجمها عن  % من األجراء املتوقفين مؤقتا عن العمل يشتغلون ب31تسجيل أن  

لدى  األجراء املصرح بهم  مجموع  % من    21مثل سوى  يالفئة من املقاوالت ال  مجموع األجراء العاملين بهذه  أن  

 يشير الى أن املقاوالت الصغرى تأثرت بشكل أكبر من تبعات األزمة.  خالل شهر فبراير، مما الصندوق 

 عن  61درهم    3000وتمثل فئة األجراء الذين يتقاضون أجرا يقل عن  
ً
تا
ّ
% من مجموع األجراء املتوقفين مؤق

% من مجموع األجراء املصرح بهم خالل شهر فبراير.    50العمل خالل شهر أبريل علما أن هذه الفئة تمثل  

  5درهم    6000قابل تمثل فئة األجراء الذين يتقاضون أجرا يفوق  بامل
ً
تا
ّ
% من مجموع األجراء املتوقفين مَوق

الفئة تمثل   أبريل، علما أن هذه  % من مجموع األجراء املصرح بهم خالل شهر  17عن العمل خالل شهر 

 عن العمفبراير، حيث أن متوسط  
ً
تا
ّ
  3.262ل خالل شهر أبريل هو  الراتب الشهري لألجراء املتوقفين مَوق

درهم لألجراء املصرح بهم خالل شهر فبراير مما يشير الى أن األجراء الذين يتقاضون    5.116درهم مقابل  

 من األزمة
ً
 . أجورا منخفضة هم األكثر تضررا

واملطاعم، حيث أن  في قطاع اإليواء   أما فيما يتعلق بالقطاعات االقتصادية، فقد بلغت نسبة الضرر ذروتها 

قطاعي    94% مقاوالت  تيلها  أبريل  شهر  خالل  صعبة  وضعية  في  بتواجدها  القطاع صرحت  مقاوالت  من 

ب   العروض  وأنشطة  والترفيه  الفنون  وكذا  والدعم  اإلدارية  الصناعات    77الخدمات  قطاع  وسجل   .%

 % لكل منهما.72البناء نسبة تضرر بلغت قطاع التحويلية و 
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 نسبة املقاوالت في وضعية صعبة في كل قطاع خالل شهر أبريل : 16 مبيان

 

 املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي املصدر: 

أما على مستوى نسبة األجراء املتضررين داخل كل قطاع، يبقى قطاع اإليواء واملطاعم األكثر تضررا بنسبة  

%  55من مجموع العاملين بهذا القطاع، يليه قطاع الفنون والترفيه وأنشطة العروض بنسبة بلغت    76%

التوالي. وتبقى كل من قطاعات الفالحة  % على  47و  52%ثم قطاع الصناعات التحويلية وقطاع البناء بنسب  

 بين كل القطاعات.   تبعات االزمة من واألنشطة املالية والتأمين األقل تضررا من

 نسبة االجراء املصرح بهم لالستفادة من طرف املقاوالت املتضررة حسب القطاع : 17 مبيان

 
 اعتمادا على معطيات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي املرصد الوطني لسوق الشغل املصدر: 
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انخفاضا في عدد املقاوالت في وضعية صعبة    2020هذا، وكما تمت اإلشارة إليه سابقا، عرف شهر يونيو  

فا العمل.  مؤقتا عن  املتوقفين  االجراء  االقتصادي  بدأ  شهر  ال   هذا  بتداء منوفي عدد  التعافي  النشاط  في 

 الىتدريجيا نتيجة تخفيف اإلجراءات االحترازية، حيث تشير معطيات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  

أشارت االسقاطات التي ، كما  ألف أجير مقارنة مع شهر أبريل  400أن ارتفاع عدد األجراء املصرح بهم بلغ  

مليون   2,577سيعرف ارتفاعا الى أنجزها الصندوق لتوقع التصريحات األجرية الشهرية إلى أن عدد األجراء  

 .2020أي ما يفوق عدد األجراء املصرح بهم خالل شهر فبراير 2020خالل شهر دجنبر 

 ) باملاليين(  2020تطور عدد االجراء املصرح بهم خالل سنة : 18 مبيان

 
 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات املصدر: 

حدد الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، سيناريو التعافي بعد أزمة كورونا ابتداء من شهر  ومن جهته،  

 :حسب أربع مجموعات قطاعية 2020غشت 

 ستعرف تعافي فوري؛ التي االتصاالت والصناعة الغذائية والقطاع املالي والصحي و  −

 ؛  2020ستسجل تعافي سريع أي بعد مدة شهرين من تاريخ غشت التي والتجارة و قطاع التعليم  −

ستعرف سرعة تعافي متوسطة، أي بعد  التي  والعقار وصناعة السيارات و  قطاعات النقل الجوي والبناء −

 أشهر؛  5مدة 

 شهرا. 11ستعرف تعافي بطيء وتضم قطاعات االيواء والصيد البحري وذلك بعد القطاعات التي  −

مليون أجير    3,06و تشير توقعات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، إجماال، إلى أن عدد األجراء سيبلغ  

% مقارنة بالتوقعات السابقة للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي خالل  15أي بتراجع    2020خالل سنة  

 .  2020ليون أجير خالل سنة م 3,61و التي كانت تشير إلى أن عدد األجراء سيبلغ   2020التحضير مليزانية 

  

2.357.278
2.470.619 2.519.499 2.548.206 2.576.9132.584.476 2.625.918 2.586.602

1.615.889 1.664.947

2.091.860

2.356.534

2.326.509 2.423.905 2.435.453 2.394.551

يناير فبراير  مارس أبريل ماي يونيو يوليوز  غشت شتنبر أكتوير نونبر دجنبر

توقعات عدد األجراء املصرح بهم عدد األجراء املصرح  بهم
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 خالصات وتوصيات اللجنة  .4
 

 

إرساء   الشغل على  اليقظة حول سوق  انشاءها عملت لجنة  آراء  منذ  أسس اشتغالها من خالل استقصاء 

املحاور    ثالث انتظارات ومساهمات األعضاء ووضع   لبرنامج مجموعات عمل موضوعاتية وتحديد    الرئيسية 

توسط خصوصا تلك املرتبطة بتحديد مصادر املعلومات واملقاربات املعتمدة أو التي يمكن العمل على املدى امل

حداث وفقدان مناصب الشغل واستشراف سوق الشغل.  إاالعتماد عليها إلنجاز االشغال املرتبطة بمهمة تتبع  

تحديد  املتوفرة مع  مصادر املعلومات  الوقوف على أهم  من    اللجنة ومجموعات العملمكنت أشغال  هكذا،  

أساسيتين يمكن استنتاج خالصتين    اإلطار،هذا  وفي  ومدى استجابتها ملهام اللجنة. نوع املعطيات التي توفرها  

 : وهما

تلك   − الشغل خصوصا  تطور سوق  تتبع  على  تساعد  قد  للمعطيات  مصادر  عدة  بنظم    املتعلقة وجود 

ببع  الخاصة  للقيام  املعلومات  كافية  غير  تبقى  أنها  غير  امليدانية  البحوث  أو  األعضاء  املؤسسات  ض 

فباستثناء البحث الوطني  .  وقضاياه الحالية واملستقبلية  بتحليل عميق وشامل لكل أبعاد سوق الشغل

النشاط والتشغيل والبطالة،   بهدف مقاربة  ،على غرار البحوث املماثلة  ،حول التشغيل الذي تمت بلورته

، وبالتالي  املعنيةاملوكلة للقطاع أو املؤسسة من أجل تدبير املهام   املصادر األخرى قد ُصممتمعظم   فإن

 .استغاللها كمصدر لإلحصائيات حول سوق الشغلوجب أخذ كل االحترازات التقنية واملفاهيمية أ ثناء 

جوانب   − لكل  الحالية  املعلومات  تغطية مصادر  في  الحاصل  النقص  الى  الشغلإضافة  الى   ،سوق  وكذا 

بالقيام   أو  حديثة  تقنيات  وفق  معمقة  بتحاليل  بالقيام  تسمح  ال  والتي  توفرها  التي  البيانات  ضعف 

تنوير السياسات    مكن منبالتفصيل الذي يُ و بإسقاطات على املستوى الوطني أو الجهوي أو القطاعي،  

العمومية الولوج  والبرامج  التي توفر ، يبقى مشكل  البيانات  بالرغم من اإلرادة  الى  ها هذه املصادر قائما 

املعبر عنها من طرف القائمين على هذه املصادر، خصوصا عندما يتعلق االمر بالبيانات الفردية، حيث  

 . في هذا الصددمن أهم العوائق يبقى عدم التوفر على اإلمكانيات التقنية لترميز املعطيات الشخصية  

والتكامل املنشودين في   االتقائيةد على أهمية دور لجنة اليقظة في تحقيق  ومن هذا املنطلق، ال بد من التأكي

  واملؤسسات   أهمية مساهمات كل القطاعات  على  وكذا  ،عملية انتاج واستغالل املعلومات حول سوق الشغل

تجويد املصادر املتوفرة لديها تماشيا مع التطورات التي يعرفها هذا املجال، وكذا العمل على تقاسم    املعنية في

نجاز عمليات إحصائية جديدة كفيلة بسد الخصاص املسجل إالبيانات وفق معايير ومفاهيم تقنية محددة و 

لكفاءات وتقييم محتوى  خصوصا في مجال الطلب على الشغل واستشراف الحاجيات املستقبلية من املهن وا

 السياسات العمومية واملخططات القطاعية من التشغيل. 
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على مستوى إحداث وفقدان مناصب الشغل، يمكن إثراء مصادر املعلومات الحالية والتي تمكن  هكذا، ف

الدراسات االستقصائية  باالستمارات الخاصة ب  من مقاربة حركية اليد العاملة، وذلك بإدراج أسئلة إضافية

انجاز  ليات جديدة من أجل تتبع هذه الحركية عبر  آ الحالية التي تتعلق بخلق وفقدان مناصب الشغل ووضع  

القيام أو  تكميلية  لتوفير معطيات  املقاوالت. وفي هذا اإلطار    بحوث قطاعية إضافية  لدى  دائمة  ببحوث 

تحدي األلفية على    حساب  سيعمل البحث الذي سينجزه املرصد الوطني لسوق الشغل بشراكة مع وكالة 

مجموعة من املواضيع تخص الطلب على الشغل، كما سيتيح تحليل وفهم  توفير معلومات وبيانات حول  

   .ديناميكية التشغيل اعتمادا على تتبع زمرة من املقاوالت

يمكن التفكير املستقبلي املستمر في استشراف سوق الشغل من  سعلى مستوى استشراف سوق الشغل،  

وال توقع   الكمية  القطاعي    نوعيةالحاجيات  الوطني،  املستوى  على  واملهن  الكفاءات  حيث  من  والجهوي، 

التغيرات  س مسايرة  ومن  الشغل  سوق  حاجيات  مع  التكوينات  مالئمة  من  املستمرة  العملية  هذه  تسمح 

الشغل عالم  يعرفها  التي  العملية   السريعة  نتائج  على  اعتمادا  وبرامج  عمومية  سياسات    وصياغة 

من    ،االستشرافية والحاجيات  املهن  تطور  وتوقع  لرصد  علمية  ومنهجيات  اليات  وضع  فإن  وبهذا 

ومؤشرات   الكفاءات  وإحصائيات  بيانات  قاعدة  اساسيةيعتبر  وتوفير  مرحلة  و  ضروريا  هذه    شرطا  في 

اش التشغيل وفي هذا الصدد، ونظرا ألهمية البحث االستشرافي الذي تنجزه الوكالة الوطنية إلنع  العملية.

املتبعة   املنهجية  تطوير  أجل  من  للوكالة  الالزم  التقني  الدعم  توفير  الضروري  من  بات  فقد  والكفاءات، 

إلنجازه، حتى يتسنى له تغطية عدد أكبر من املقاوالت على الصعيد الوطني والقطاعي مع االعتماد على عينة  

 .ن تعميم النتائج املحصلتمكن م تمكن من القيام بإسقاطات إحصائية ُمعبرة احصائيا

اإلدارية  و  والبيانات  االستقصائية  للبحوث  لالتطور    يساهمباإلضافة  الحديثة  لتكنولوجي املضطرد  ات 

من خالل    املعطيات  لتجميع ومعالجةليات جديدة  آ توفير    وعالم الرقميات، في  اإلنترنتخصوصا في مجال  

و  الرقمية  املنصات  بيانات  املعلومات    واقعامل استغالل  نظم  وكذا  االجتماعي  التواصل  ومواقع  اإللكترونية 

فعلى مستوى استشراف سوق الشغل، تسمح هذه  .  ‘’   Big dataالبيانات الضخمة ''  ب "  او ما يعرف   الكبيرة،

تتضمنها إعالنات  التقنية    اتليآلا التي  بالوظائف  املتعلقة  البيانات  مواقع  املنشورة على    التشغيلمن جمع 

البيانات    وإنشاءاإلنترنت   من الحصول على    ،محتواها  وتحليل  معالجتها  تمكن، بعدمجموعات ضخمة من 

لك من خالل  املطلوبة في سوق الشغل وذ  والشهادات  واملهارات والكفاءات    تتعلق باملؤهالتمعلومات مفصلة  

  أخرى، ، فضال عن معلومات  املطلوبة  والخبرات  ، واملؤهالت والشهاداتاملعروضة  الوظائف  محتوى تحليل  

  ، والقطاع االقتصادي والفئة املهنية والوضع الجغرافي وكذا نوعية العقود املبرمة  املقاولة،نشاط وحجم  مثل  

ل عليها في وقت قصير وبأقل تكلفة عكس البحوث  نية وفورية ويمكن الحصو آ. وتتميز هذه البيانات بأنها  الخ

 . واستطالعات الرأي امليدانية 

وفي هذا اإلطار، يعمل املرصد الوطني لسوق الشغل ووكالة حساب تحدي األلفية، بشراكة مع جامعة محمد  

قائمة   الشغل  سوق  حول  للمعلومات  تفاعلية  رقمية  منصة  إنشاء  على  التقنيات،  املتعددة  السادس 
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)باألسا الضخمة  البيانات  استغالل  Big Dataس على  إلى  املشروع  هذا  يهدف  والذكاء االصطناعي. حيث   )

اإللكترونية   واملنصات  املواقع  مختلف  في  نشرها  يتم  التي  البيانات  توفرها  التي  املعلوماتية  اإلمكانات 

املتخصصة في طلبات وعروض التشغيل وكذا نظم املعلومات لبعض الفاعلين العموميين في سوق الشغل.  

ا وباستعمال  توفير  هكذا،  من  املنصة  هذه  ستمكن  البيانات  علم  مجال  في  املستعملة  املتطورة  لتقنيات 

مؤشرات إحصائية ومعرفة آنية لتطور سوق الشغل السيما في مجاالت املهن والوظائف األكثر استقطابا  

  للكفاءات حسب الجهات والقطاعات االقتصادية وكذا توقع حاجيات النسيج اإلنتاجي من التشغيل واملهن 

والكفاءات مما سيساعد على بلورة وانجاز اإلجراءات املناسبة لتقليص الفجوة القائمة بين مناهج التكوين  

آنية   تفاعلية  تقديم خدمات معلوماتية  املنصة من  للمقاوالت. كما ستمكن هذه  الحقيقية  واالحتياجات 

أبعاد سوق الشغل لفائدة مختلف املهتمين كالباحثين عن التشغيل وبعض  فرص شغل واملقاوالت    حول 

التشغيل   الواعدة من حيث  في معرفة القطاعات  التالميذ الراغبين  الباحثة عن الكفاءات، والطلبة وآباء 

والكفاءات األكثر طلبا من طرف املشغلين من أجل توجيه أفضل ملسارهم التكويني واملنهي، واألساتذة ومراكز  

من قطاعات ومؤسسات عمومية وقطاع خاص ومنظمات    البحث وباقي الشركاء واملتدخلين في سوق الشغل

 دولية.  

التذكير األ   وفي تتبع مؤشرات    توحيد املفاهيم واملقاربات اإلحصائية بأهمية    خير البد من  في مجال  املعتمدة 

تستند مختلف مصادر املعلومات الحالية على مقاربات ومناهج إحصائية مختلفة ومتعددة    سوق الشغل.

بع سوق الشغل مهمة صعبة ومن هنا يبقى التوفر على معلومات كافية ودقيقة حول تتبع  تجعل من عملية تت

طرف   من  املعتمدة  اإلحصائية  واملقاربات  املفاهيم  بتوحيد  رهينا  اشتغاله  كيفية  وفهم  الشغل  سوق 

قطاعات.   املؤسسات أو اإلدارات القطاعية املعنية أو على األقل خلق التناسق والترابط والتواصل بين هذه ال

املنهجية وتحسين التنسيق بين مختلف القطاعات املنتجة للمعلومات حول    االكراهاتومن اجل تجاوز هذه  

الشغل   األدوات  وجب  سوق  من  عدد  والتعاريف  التقنية  استخدام  املفاهيم  توحيد  خالل  من  املشتركة 

 .  والتصنيفات والدالئل
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 أعضاء لجنة اليقظة حول سوق الشغل  وإنتظارات خالصة مساهمات  .1

 : تتبع دوري لحصيلة منجزات املخططات واالستراتيجيات القطاعية في مجال إحداث وفقدان مناصب الشغل املباشرة وغير املباشرة 1املهمة  •

 االنتظارات املخرجات املقترحة  املساهمات  اقتراحات/احتياجات 

القطاعية   - البيانات  قواعد  وتوحيد  حصر 

 حول إحداث وفقدان مناصب الشغل

معطيات   - لتوفير  قطاعية  بحوث  انجاز 

املخططات   منجزات  حصيلة  حول  تكميلية 

إحداث   مجال  في  القطاعية  واالستراتيجيات 

الشغل   مناصب  والغير  وفقدان  املباشرة 

 املباشرة 

توفير معطيات محينة حول حصيلة منجزات   -

 املخططات واالستراتيجيات القطاعية

تزويد أعضاء اللجنة باملعطيات االستشرافية   -

لعدد مناصب وفرص الشغل املتوقع إحداثها 

 على املستوى القطاعي والوطني والجهوي؛ 

تحديد   - مع  املشترك  لإلنتاج  اقتراحات  تقديم 

 ف املعنية األطرا

حصيلة   - تطور  لتتبع  دقيقة  مؤشرات  تحديد 

واالستراتيجيات   املخططات  منجزات 

مناصب   إحداث وفقدان  في مجال  القطاعية 

 الشغل، على الصعيد الوطني والجهوي. 

املخططات  - منجزات  حصيلة  حول  قطاعية  بيانات  قاعدة  توفير 

الشغل   مناصب  وفقدان  إحداث  مجال  في  القطاعية  واالستراتيجيات 

الصناعة املنهي  -  )وزارة  واالدماج  الشغل  التجهيز  -وزارة  وزارة    -وزارة 

 الفالحة(

القطاعات   - بعض  طرف  من  تقني  دعم  التجهيزتقديم  وزارة   - )وزارة 

البحري  الصيد  الطاقة   - الفالحة/قطاع  واملعادن/قطاع  الطاقة  وزارة 

 املعادن(  

الكفاءات  - من  الكيفية  الحاجيات  لتحديد  القطاعية  الدراسات  تقارير 

 )قطاع التكوين املنهي( 

برامج  - آثار  لتقييم  إحصائية  وتحاليل  ميدانية  وبحوث  دراسات  إنجاز 

 )وزارة التعمير/قطاع اإلسكان وسياسة املدينة( السكن على التشغيل 

وزارة --)وزارة الفالحةإنجاز دراسات وبحوث ميدانية وتحاليل إحصائية   -

 كتابة الدولة املكلفة بالصناعة التقليدية(   - الشغل واالدماج املنهي

التقليدية  تقر  - الصناعة  بقطاع  التشغيل  حول  تركيبية  ومذكرات  ير 

 )كتابة الدولة املكلفة بالصناعة التقليدية(

   )وزارة السياحة(تقاسم البيانات املتوفرة الخاصة بأداء قطاع السياحة  -

القطاعات  - حسب  باألجور  التصريح  حول  املتوفرة  املعطيات  تقاسم 

 )الصندوق الوطني للضمان االجتماعي( 

بيانات وطنية حول مناصب   - قاعدة 

حسب  واملفقودة  املحدثة   الشغل 

النوع  االقتصادية،  القطاعات 

 االجتماعي، والجهات الخ. 

تقارير دورية حول حصيلة منجزات  -

واالستراتيجية املخ ططات 

 القطاعية املعنية.

ومذكرات تركيبية دورية  لوحة قيادة -

املحدثة  الشغل  مناصب  حول 

النشاط  واملفقودة حسب قطاعات 

 االقتصادي 

 

واالستراتيجيات   - املخططات  مختلف  رصد 

القطاعية واهدافها الكمية والكيفية املتعلقة  

  بالتشغيل 

بيانات - قاعدة  على  عد  التوفر  د  محينة حول 

حسب   واملفقودة  املحدثة  الشغل  مناصب 

والجهات،   النوع،  االقتصادية،  القطاعات 

 الخ.

املحدثة   - الشغل  مناصب  عدد  مقارنة 

باملخططات   املعتمدة  بالتوقعات 

 واالستراتيجيات القطاعية  

للمخططات   - املستقبلية  املؤشرات  تحيين 

إحداث  حول  القطاعية  واالستراتيجيات 

املبا الشغل  مناصب  والغير  وفقدان  شرة 

املدى   على  واملهن  القطاعات  املباشرة حسب 

 القريب، املتوسط والبعيد. 

حول   - محينة  إحصائية  معطيات  توفير 

املخططات   منجزات  وتطور  حصيلة 
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دعم القدرات/تكوين في مجال تتبع وتقييم أثر   -

على   القطاعية  واالستراتيجيات  املخططات 

 التشغيل

متعد  - معلوماتي  نظام  للرصد  وضع  املنابع  د 

جداول   وإعداد  املعطيات  ملختلف  الفوري 

 املراقبة املتعلقة بكل مخطط 

بناء على خبرة   عداد دراسات أثر االستراتيجيات القطاعية على التشغيل إ -

بمشاركة االستشرافية  العمليات  قيادة  في  الفاعلين   الوكالة  مختلف 

)الوكالة الوطنية إلنعاش  ) الوزارات املعنية والجمعيات املهنية (املعنيين

 التشغيل والكفاءات( 

ع - القطاعية  االستراتيجيات  أثر  دراسات  حاملي  إعداد  تشغيل  لى 

مجاالت  في  املتخذة  االجراءات  مختلف  أثر  ورصد  الجدد  الشهادات 

اليد   القطاعات من  لالستجابة لحاجيات  العالي  والتعليم  املنهي  التكوين 

 العاملة )الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات(

املساهمة في بلورة منهجية موحدة لرصد الحاجيات القطاعية في ميدان   -

 )الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات( التشغيل 

إحداث   مجال  في  القطاعية  واالستراتيجيات 

 وفقدان مناصب الشغل.

رصد   - من  تمكن  محينة  معطيات  توفير 

تي تواجه  القطاعات االقتصادية واملقاوالت ال 

 صعوبات في الحفاظ على مناصب الشغل

دعم    - من  تمكن  محينة  مؤشرات  توفير 

واستهداف   املنظم  بالقطاع  التشغيل 

 القطاعات الواجب مراقبتها

االجراءات   - مختلف  حول  حكامة  نظام  وضع 

ملواكبة   بالتشغيل  املتعلقة  والنتائج 

  للمخططات واملخططات القطاعية

 االنتباه إلى أي بطء في وتيرة إحداث مناصب الشغل مقارنة بالتوقعات التي اعتمدتها املخططات واالستراتيجيات القطاعية : إثارة 2املهمة  •

 االنتظارات املخرجات املقترحة  املساهمات  اقتراحات/احتياجات 

لرصد   - املقاوالت  لدى  بحوث  انجاز 

يخص   فيما  املستقبلية  احتياجاتها 

 الكفاءات واملهن 

وتيرة  صياغة   - بطء  حول  مؤشرات 

 إحداث مناصب الشغل.

أسباب   - لضبط  تكميلية  ببحوث  القيام 

الشغل   مناصب  إحداث  وثيرة  بطء 

 بالقطاعات املعنية

مجال   - في  الصناعي  التسريع  مخطط  ألهداف  محينة  بيانات  قاعدة  توفير 

 )وزارة الصناعة( الشغل 

توفير قاعدة بيانات الشغل املتوفرة حسب الجهات والقطاعات الصناعية   -

 وزارة الشغل واالدماج املنهي( -)وزارة الصناع

  )وزارة الطاقة واملعادن/قطاع الطاقة املعادن( تقديم دعم تقني  -

ميدانية - وبحوث  دراسات  لتقييم إنجاز  إحصائية  ديناميكية   وتحاليل 

للسكن   املخصص  البناء  بقطاع  الشغل  مناصب  )وزارة إحداث 

 التعمير/قطاع اإلسكان( 

مناصب   تقارير  - إحداث  وثيرة  دورية حول 

الشغل مقارنة مع التوقعات التي اعتمدتها  

 املخططات واالستراتيجيات القطاعية

مناصب   - إحداث  دورية حول  قيادة  لوحة 

الشغل مقارنة مع التوقعات التي اعتمدتها  

 املخططات واالستراتيجيات القطاعية

 ونوعية حصائيات كميةمعطيات إ -

واالستراتيجيات   - املخططات  أثر  تقييم 

بقطاعات   التشغيل  على  وفروع  القطاعية 

 النشاط االقتصادي 

إحداث/فقدان   - حول  محينة  بيانات 

 مناصب الشغل بجميع القطاعات 

تشخيص قطاعي إلحداث وفقدان مناصب   -

 الشغل
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األدوات  - يخص  فيما  القدرات  دعم 

األثر   وتقييم  التحليلية  واملقاربات 

 والنتائج. 

والتقارير   - السنوية  الحصيلة  تقاسم 

 املرحلية لالستراتيجيات القطاعية 

املنابع  و  - متعدد  معلوماتي  نظام  ضع 

املعطيات   ملختلف  الفوري  للرصد 

بكل   املتعلقة  املراقبة  جداول  وإعداد 

 مخطط 

 

 

القطاعية - املتاحة حول املخططات واالستراتيجيات  الوثائق  )وزارة  تقاسم 

 التجهيز(  

 )املندوبية السامية للتخطيط( سيناريوهات مستقبلية  -

إحصائية   - وتحاليل  ميدانية  وبحوث  دراسات  وزارة -الفالحة  )وزارةإنجاز 

 كتابة الدولة املكلفة بالصناعة التقليدية(   -الشغل واالدماج املنهي 

املعنية   - بالقطاعات  باألجور  التصريح  حول  املتوفرة  املعطيات  تقاسم 

 )الصندوق الوطني للضمان االجتماعي( 

تقاسم املعطيات املستقاة من التحاليل االستراتيجية للفروع املهنية املنجزة   -

ف مرصد الفروع واملتعلقة بوتيرة خلق وجودة التشغيل وكذا أثر  تحت اشرا

 )االتحاد العام ملقاوالت املغرب( االستراتيجيات القطاعية 

إجراء عمليات استشرافية لذا الفاعلين االقتصاديين لرصد معطياتهم في   -

املعيقات   ومختلف  التشغيل  التشغيل  مجال  إلنعاش  الوطنية  )الوكالة 

 والكفاءات(

ق - تحت  بناء  قطاع  لكل  االقتصاديين  بالفاعلين  الخاصة  للمعطيات  اعدة 

و املهنية  الجمعيات  املتعلقة   OMPICإشراف  املعلومات  مختلف  مع 

 )الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات( بالتشغيل 

دراسات ميدانية حول الحاجيات القطاعية من التشغيل ومعيقات تطور   -

 ة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات()الوكال نشاط القطاعات املعنية  

تطور   - حول  دورية  تركيبية  مذكرات 

الشغل حسب قطاعات   ديناميكية سوق 

 النشاط االقتصادي 

الحاجيات   - حول  ميدانية  دراسات 

تطور   ومعيقات  التشغيل  من  القطاعية 

   نشاط القطاعات املعنية

 

احداث   - توقعات  حول  محينة  مؤشرات 

باملخططات   املعتمدة  الشغل  مناصب 

 واإلستراتيجيات القطاعية  

مؤشرات مقارناتية إلحداث مناصب الشغل   -

املخططات   اعتمدتها  التي  التوقعات  مع 

 واالستراتيجيات القطاعية 

بطء   - أي  التوفر على معطيات كافية لرصد 

ببعض   الشغل  مناصب  إحداث  وتيرة  في 

ت وتحديد األسباب واملعيقات التي  القطاعا

 أدت إلى ذلك 
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 : استشراف عدد مناصب وفرص الشغل املتوقع إحداثها على املستو  القطاعي والوطني والجهوي 3املهمة  •

 االنتظارات املخرجات املقترحة  املساهمات  اقتراحات/احتياجات 

لتتبع   - معلوماتي    نظام  إعداد 

القطاعية   االستراتيجيات 

الخاصة   املعطيات  ومختلف 

 بالتشغيل

علمية   - ومنهجية  خطة  تحديد 

لرصد الحاجيات القطاعية من  

 الكفاءات

ومقاربات   - أدوات  اعتماد 

املعطيات   لتحليل  منهجية 

إحداث   حول  االستشرافية 

 مناصب الشغل

للتمكن   - املنهجية  اآلليات  وضع 

استغالل املعطيات   من 

املندوبية   لدى  االحصائية 

للتخطي  )بحوث  السامية  ط 

 التشغيل( 

املناصب   - عدد  استشراف 

وفرص الشغل املحدثة في إطار  

 االقتصاد األخضر 

االستشرافية   - الشغل  بيانات  قاعدة  الصناعية  توفير  والقطاعات  الجهات  )وزارة  حسب 

 الصناعة(

 )قطاع التكوين املنهي( تقارير الدراسات القطاعية لتحديد الحاجيات الكيفية من الكفاءات -

ميدانية  - وبحوث  دراسات  املنهي  )  استشرافية إنجاز  واالدماج  الشغل  وزارة  -وزارة 

 التعمير/قطاع اإلسكان( 

بقطاع الصناعة التقليدية خالل   املنهي وتطور التشغيلدراسة قطاعية حول حاجيات التكوين   -

 )كتابة الدولة املكلفة بالصناعة التقليدية(العشرية القادمة 

املستقبلية   - القطاعية  املشاريع  حول  بيانات  الطاقة توفير  واملعادن/قطاع  الطاقة  )وزارة 

  املعادن(

بموجب   - املعنية، وذلك  والقطاعات  إحداثها  املزمع  الشغل  مناصب  بيانات حول عدد  توفير 

)الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات اتفاقيات االستثمار املوقعة بين الحكومة واملستثمرين.  

 والصادرات( 

قارة   - شغل  مناصب  خلق  على  األخضر  االقتصاد  قدرة  تقييم  أجل  من  بدراسات  القيام 

   )كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة(مة. ومستدا

 )وزارة التجهيز(   2040و 2030تقاسم الوثائق الخاصة بالبرامج املزمع إنجازها في أفق  -

بطائق مهن الفروع والجمعيات املهنية، املنبتقة عن عمليات الهندسة القطاعية املنجزة تحت   -

 رب( )االتحاد العام ملقاوالت املغاشراف مرصد الفروع 

  )وزارة السياحة(تقاسم البيانات املتوفرة الخاصة بأداء قطاع السياحة  -

الشغل   - مناصب  حول  بيانات  قاعدة 

مختلف   حسب  إحداثها  املتوقع 

املهن،   )القطاعات،  املتوفرة  املتغيرات 

 الجهات، الخ(. 

مؤشرات  - تتضمن  دورية  قيادة  لوحة 

الشغل   مناصب  حول  استشرافية 

على   إحداثها  القطاعي  املتوقع  املستوى 

 والجهوي والوطني 

مناصب   - استشراف  حول  دورية  تقارير 

املستوى   على  احداثها  املتوقع  الشغل 

 القطاعي والجهوي والوطني 

استشراف  - حول  تركيبية  مذكرات 

مناصب الشغل املتوقع احداثها حسب 

 قطاعات النشاط االقتصادي 

بطائق تقنية قطاعية تتضمن مؤشرات  -

 وتطورها. كمية حول املهن 

سيناريوهات خلق فرص الشغل حسب  -

 قطاعات النشاط االقتصادي 

خارطة حاجيات كل قطاع من التشغيل   -

 حسب املهن ومن التكوينات التكميلية  

وفر على قاعدة بيانات تمكن من الت  -

املتوقع  الشغل  مناصب  استشراف 

القريب،  املدى  على  إحداثها 

حسب  والبعيد،  املتوسط 

 القطاعات واملهن والجهات 

حول توقعات  توفير معطيات أولية -

مناصب  بخصوص  قطاع  كل 

طبقا  إحداثها  املتوقع  الشغل 

االستراتيجية  أو  للمخطط 

 القطاعية

لتط - مستقبلية  املهنتحاليل   ور 

 والقطاعات االقتصادية

عدد  - حول  دقيقة  معطيات  توفير 

أجراء القطاع الخاص حسب قطاع 

 النشاط االقتصادي 

قطاع  - كل  حاجيات  على  الحصول 

 من التكوينات التكميلية  

مجال  - في  املهنيين  مقترحات  رصد 

 تكييف التكوينات مع حاجياتهم  
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املوارد   - تقني/تكوين  دعم 

النمذجة   أدوات  في  البشرية 

 االستشرافية.

الدراسات   - بمختلف  االستعانة 

طرف   من  املنجزة  القطاعية 

 الجمعيات املهنية والقطاعات  

بمساهمة   - بكل قطاع  الخاصة  االقتصاديين  للفاعلين  مثبتة    CNSSو OMPICإعداد قاعدة 

)الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل  والجمعيات املهنية والوزارات والوكاالت القطاعية    CRIو

 والكفاءات(

طالع الحاجيات القطاعية اعتمادا على خبرة املندوبية السامية للتخطيط  إعداد نموذج است -

االستشرافية   عملياتها  في  والكفاءات  للتشغيل  الوطنية  إلنعاش  والوكالة  الوطنية  )الوكالة 

 التشغيل والكفاءات( 

 إعداد نموذج إلسقاطات العرض والطلب على الشغل )وزارة الشغل واالدماج املنهي(  -

ق  - دراسات  املهنية  إنجاز  الجمعيات  بمساهمة  التشغيل  طاعية  إلنعاش  الوطنية  )الوكالة 

 والكفاءات(

التكوينات   - برامج  ملختلف  تقنية  بطائق 

 التكميلية أو التحويلية   القطاعية 

األولية مع  - التكوينات  تكييف  مقترحات 

 الحاجيات القطاعية   

تحديد درجة مالءمة التكوينات مع  -

 املشغلين حاجيات 

 

 غيل في صلب هذه االستراتيجيات العمل على تطوير وتوحيد آليات ومناهج تقييم أثر املخططات واالستراتيجيات القطاعية على التشغيل، مع جعل عملية تقييم األثر على التش  :4املهمة  •

 االنتظارات  املخرجات املقترحة  املساهمات  اقتراحات/احتياجات

آليات   - في  تقني  أثر  دعم  تقييم  ومناهج 

القطاعية   واالستراتيجيات  املخططات 

 والسياسات العمومية على التشغيل

 تحديد أهداف واقعية في مجال التشغيل   -

املهن   - والحرف ومرجعيات  املهن  تعميم دالئل 

والكفاءات لتغطي جميع القطاعات وكل املهن  

 . 2021في أفق 

خالل   - اليقظة  لجنة  طرف  من  تقني  دعم 

ا تنزيل  ألنشطة  مراحل  الوطني  لتصنيف 

به   - الخاصة  املعطيات  قاعدة  مع  األثر  ملحاكاة  موحد  نموذج  إنجاز 

 )املندوبية السامية للتخطيط( 

املخططات  - أثر  وتقييم  النمذجة  )وزارة  واالستراتيجيات   مواكبة 

 الصناعة(

القطا  - الدراسات  نتائج  الحاجيات  تقاسم  تحديد  املنجزة حول  عية 

 )كتابة الدولة املكلفة بالتكوين املنهي( من الكفاءات والتكوين 

والكفاءات   - املهن  ومرجعيات  والحرف  املهن  دالئل  )كتابة  إعداد 

 الدولة املكلفة بالتكوين املنهي( 

أثر   - لتقييم  موحدة  ومناهج  آليات 

على   القطاعية  واالستراتيجيات  املخططات 

 التشغيل

قطاع في   ملساهمة كل مقارناتية دورية تقارير -

الشغ  سوق  القطاع  إنعاش  أثر  وتقييم  ل 

 على التشغيل

على   - العمومية  السياسات  أثر  حول  تقارير 

 التشغيل

القطاعية املختلفة    تحليل االستراتيجيات -

من أجل تحقيق إلتقائية الرؤى واألهداف  

 في مجال التشغيل. 

مؤشرات موحدة وآليات ومناهج مناسبة   -

واالستراتيجيات   املخططات  أثر  لتقييم 

 على التشغيل

واالستراتيجيات   - املخططات  أثر  تقييم 

على   الحر  التبادل  واتفاقيات  القطاعية 

 التشغيل. 
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املكلفة   الدولة  )كتابة  التقليدية  الصناعة 

 بالصناعة التقليدية(  

 عقد اجتماعات دورية وورشات موضوعاتية -

على   - القرار  اتخاذ  على  قائمة  بنية  إرساء 

والقطاعي   والجهوي  الوطني  املستويات 

وطني   مرصد  شكل  في  اآللية  هذه  وتتجسد 

التكوين   بين  على  للعالقة  يتوفر  والتشغيل 

فروع على املستويين الجهوي والقطاعي )قطاع  

 التكوين املنهي( 

تقاسم التصنيف الوطني ألنشطة الصناعة التقليدية والذي سيتم   -

في   قانونيا  الصناعة  اعتماده  أنشطة  تنظيم  قانون  مشروع  إطار 

   )كتابة الدولة املكلفة بالصناعة التقليدية( التقليدية

املخططات   - أثر  وتقييم  لتتبع  موحدة  مؤشرات  بلورة  في  املساهمة 

التشغيل   على  القطاعية  التعمير/قطاع  واالستراتيجيات  )وزارة 

 اإلسكان( 

 واالستراتيجيات القطاعيةتقاسم الوثائق املتاحة حول املخططات   -

 كتابة الدولة املكلفة بالتكوين املنهي   -)وزارة التجهيز

إحصائية   - وتحاليل  ميدانية  وبحوث  دراسات  )وزارة  إنجاز 

  الفالحة/قطاع الفالحة(

حاملي   - تشغيل  على  القطاعية  االستراتيجيات  أثر  دراسات  إعداد 

في املتخذة  أثر مختلف االجراءات  الجدد ورصد  مجاالت    الشهادات 

من   القطاعات  لحاجيات  لالستجابة  العالي  والتعليم  املنهي  التكوين 

 )الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات( اليد العاملة 

الحر   - التبادل  اتفاقيات  أثر  تقييم  دراسة 

 على التشغيل  

 نموذج موحد ملحاكاة اآلثار على التشغيل -

 مذكرات تركيبية -

مؤشرات  - كل  تشمل  موحدة  قيادة  لوحة 

  تتبع االنجازات الكمية

 

التصانيف   - لألنشطة  توحيد  القطاعية 

 االقتصادية مع العمل على عدم تداخلها

مختلف   - حول  حكامة  نظام  بلورة 

بالتشغيل   املتعلقة  والنتائج  االجراءات 

واالستراتيجيات   للمخططات  املواكبة 

 القطاعية  

تحديد األهداف املسطرة ومؤشرات تتبع    -

في  القطاعية  االستراتيجيات  نجاعة 

 ميدان التشغيل  

لتطوير وتوحيد العمليات    دورات تكوينية  -

إحداث  لتتبع  املعتمدة  االحصائية 

 وفقدان مناصب الشغل  

 

 قطاعي : العمل على تطوير وتوحيد املقاربات والعمليات اإلحصائية املعتمدة لتتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على املستو  الوطني والجهوي وال 5املهمة  •

 االنتظارات  املخرجات املقترحة  املساهمات  اقتراحات/احتياجات

القيام بدراسة مقارنة للمقاربات املعتمدة من   -

طرف املنظمات الدولية في إنتاج وتتبع  

اإلحصائيات املتعلقة بإحداث وفقدان  

 مناصب الشغل

وتتبع   - إنتاج  في  املعتمدة  املوحدة  املنهجية  صياغة  عملية  مواكبة 

 )وزارة الصناعة( بالتشغيل اإلحصائيات املتعلقة 

الكيفية   الدراسات القطاعية لتحديد الحاجيات تقاسم دليل إنجاز  -

 )قطاع التكوين املنهي( من الكفاءات 

وتتبع   - إنتاج  مجال  في  موحدة  منهجية 

على   الشغل  مناصب  وفقدان  إحداث 

 املستوى الوطني والجهوي والقطاعي

 مفاهيم وتصنيفات موحدة  -

القطاعات   - جميع  بين  موحدة  مقاربة  اعتماد 

اإلحصائيات   وتتبع  إنتاج  مجال  في  الحكومية 

الوطني  املتعلقة   املستوى  على  بالتشغيل 

النوع   مقاربة  مراعاة  مع  والجهوي  والقطاعي 

 االجتماعي 
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وضع نظام معلوماتي متعدد املنابع للرصد   -

الفوري ملختلف املعطيات وإعداد جداول  

 مخطط املراقبة املتعلقة بكل 

وضع نظام إحصائي خاص برصد   التفكير في -

 سوق الشغل على املستوى املحلي والجهوي  

دعم تقني/دورات تكوينية لتطوير وتوحيد   -

العمليات اإلحصائية املعتمدة لتتبع إحداث 

وفقدان مناصب الشغل على املستوى الوطني  

  والقطاعي والجهوي 

اعتماد أدوات ومقاربات منهجية تحليلية   -

حداث وفقدان مناصب الشغل  لتتبع إ

 واستشراف وضعية التشغيل

توفير خبرة خارجية في مجال تجويد  -

 املنهجيات االحصائية 

وضع تدابير تشجيعية ومختلف أشكال   -

الدعم لتشجيع خلق املقاوالت الصغرى  

 واملتوسطة.

مناصب   - وفقدان  إحداث  لتتبع  موحدة  خطة  بلورة  في  املساهمة 

 )وزارة التعمير/قطاع اإلسكان( الشغل على املستوى القطاعي 

والبرامج املزمع   للوزارة  تقاسم املخططات واالستراتيجيات القطاعية  -

 )وزارة التجهيز(   2040و 2030إنجازها في أفق سنة 

ال  - باملندوبية  املستعملة  التصنيفات  وكذا  تقاسم  للتخطيط  سامية 

 )املندوبية السامية للتخطيط( خبرة املندوبية في هذا املجال 

االستراتيجية   - املؤشرات  الحتساب  السنوي  البحث  نتائج  تقاسم 

بقطاع الصناعة التقليدية وكذا استغالل السجل الوطني والجهوي  

التقليدية   الصناعة  ومقاوالت  التقليديين  الدولة  للصناع  )كتابة 

 بالصناعة التقليدية( املكلفة  

تقاسم بطائق مهن الفروع والجمعيات املهنية، املنبتقة عن عمليات   -

الفروع   مرصد  اشراف  تحت  املنجزة  القطاعية  )االتحاد  الهندسة 

 العام ملقاوالت املغرب( 

التشغيل   - حول  االحصائيات  إلنتاج  املتبعة  املنهجية  تقديم 

 )الصندوق الوطني للضمان االجتماعي( 

علمية   - منهجية  بلورة  على  للتخطيط  السامية  املندوبية  مع  العمل 

التشغيل   وضعية  التشغيل  الستشراف  إلنعاش  الوطنية  )الوكالة 

 والكفاءات(

الشغ  - سوق  حول  املعطيات  ونشر  لتجميع  مطبقة  )وزارة  ل  إعداد 

 الشغل واالدماج املنهي( 

مكملة   - قطاعية  احصائية  معطيات 

التشغيل   حول  الوطني  للبحث 

توقعات بالقطاع،  نوعية   )االنتاجية 

 حول تطور الفروع( 

قيادة دورية حول مناصب الشغل  لوحة   -

قطاعات   حسب  واملفقودة  املحدثة 

 النشاط االقتصادي 

كل مقارناتية دورية تقارير -  ملساهمة 

وتقييم   الشغل  سوق  إنعاش  في  قطاع 

 اآلثار القطاعية 

 

 توحيد املفاهيم والتصنيفات املستعملة   -

نوعية - الشغل  Profils) تحديد  مناصب   )

 املحدثة حسب التكوين والتخصص. 

بيانات محينة حول إحداث وفقدان مناصب   -

 الشغل حسب قطاعات النشاط االقتصادي 

نظام  - للرصد    وضع  املنابع  متعدد  معلوماتي 

جداول   وإعداد  املعطيات  ملختلف  الفوري 

 املراقبة حسب حاجيات كل قطاع 
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 على التشغيل اقتراح إجراءات وتدابير عملية من شأنها الرفع من تناسق االستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية للرفع من نجاعة وقعها اإليجابي   :6املهمة  •

 االنتظارات  املخرجات املقترحة  املساهمات  اقتراحات/احتياجات

الوطنية   - االستراتيجية  أهداف  مالئمة 

وزارة  مخططات  أهداف  مع  للتشغيل 

والتجارة   واالستثمار  الصناعة 

 واالقتصاد الرقمي 

من   - وقياسية  علمية  مقاربات  اعتماد 

االستراتيجي   التناسق  مدى  تقييم  أجل 

 والقطاعي 

مجال  مواكبة   - في  والغابات  املياه  قطاع 

نجاعتها   للرفع من  تناسق استراتيجياته 

 على التشغيل

 الرفع من وتيرة التنسيق بين املتدخلين  -

الدراسات  - في  تشاركية  خطة  اعتماد 

 واقتراح التدابير املالئمة  

والتقارير   - السنوية  الحصيلة  تقاسم 

 املرحلية لالستراتيجيات القطاعية  

ومقارب  - أدوات  منهجية  اعتماد  ات 

 تحليلية  

 دعم تقني في هذا املجال  -

 توفير اإلمكانيات املادية واللوجستيكية  -

قطاعات   - استراتيجيات  ألهداف  محينة  بيانات  قاعدة  توفير 

الشغل   مجال  في  الرقمي  واالقتصاد  والتجارة  )وزارة  الصناعة 

 الصناعة(

القطاعية   - االستراتيجيات  حول  املتاحة  الوثائق  )وزارة  تقاسم 

  التجهيز(

)املندوبية  إنجاز تقرير وطني حول التناسق االستراتيجي والقطاعي   -

 ط( السامية للتخطي

الصناعة التقليدية وكذا التصنيف الوطني   قطاع تقاسم مؤشرات -

التقليدية   ألنشطة بالصناعة  الصناعة  املكلفة  الدولة  )كتابة 

 التقليدية( 

البيانات   - قاعدة  وضع  عبر  والغابات  املياه  قطاع  تجارب  تقاسم 

املرصد   إشارة  رهن  بالقطاع  املياه  الخاصة  الفالحة/قطاع  )وزارة 

 والغابات( 

للفروع   - االستراتيجية  التحاليل  من  املستقاة  املعطيات  تقاسم 

خلق   بوتيرة  واملتعلقة  الفروع  مرصد  اشراف  تحت  املنجزة  املهنية 

)االتحاد العام  وجودة التشغيل وكذا أثر االستراتيجيات القطاعية 

 ملقاوالت املغرب( 

مختلف   - وانطباع  للتشغيل  املحفزة  التدابير  مختلف  أثر  دراسة 

 )الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات( ا مستعمليه

واأل  - الرؤى  إلتقائية  مجال  تحقيق  في  هداف 

 التشغيل

الدراسات   - لتحيين  وجهاز  منهجية  إعداد 

ومرجعيات  والحرف  املهن  ودالئل  القطاعية 

 ( (REM/RECاملهن والكفاءات 

التنسيق   - أسس  حول  عامة  دالئل  إعداد 

بخصوص االستراتيجيات القطاعية في مجال  

 سوق الشغل

 قطاعية اعداد تقارير دورية تتضمن مؤشرات -

   محينة حول التشغيل

االستراتيجيات   - بين  التداخل  نقاط  تحديد 

القطاعية من أجل تدعيم االيجابيات وتجاوز  

 السلبيات 

واالتفاقيات   - والتنسيق  التعاون  سبل  دراسة 

املمكنة بين مختلف االستراتيجيات القطاعية  

من   الرفع  أجل  من  العمومية  والسياسات 

 نجاعة وقعها اإليجابي على التشغيل  

للتشغي - محفزة  مساطير  تدابير  ودالئل  ل 

سوق   في  والطلب  العرض  لوضعية  مالئمة 

  الشغل 

القطاعية   - العمومية  السياسات  التقائية  تعزيز 

املتجددة   بالطاقات  الطاقية  املتعلقة  والنجاعة 

 واملعادن والكهرباء 

تحقيق إلتقائية االستراتيجية الوطنية للتشغيل   -

والتجارية   الصناعية  االستراتيجيات  مع 

لسوق   بالنسبة  أهدافها  وتوحيد  والرقمية 

 الشغل

املعايير   - بخصوص  والتنسيق  التعاون  تعزيز 

القطاعية   االستراتيجيات  لتنسيق  املعتمدة 

ن أجل الرفع من نجاعة  والسياسات العمومية م

 وقعها اإليجابي على التشغيل

معقولة  - اهداف  تحديد  شأنه  من  إطار  وضع 

 االنجاز وتتبع تنفيذها 

االستراتيجي   - التناسق  حول  وطني  تقرير 

 والقطاعي 

مقارناتية   - ومؤشرات  وطنية  قيادة  لوحة  وضع 

 مشتركة لالستراتيجيات القطاعية 

للتشغيل مع حاج - التدابير املشجعة  يات  توافق 

 املشغلين  
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املستعملين   -  حاجيات  مع  تتناسب  مساطير  دالئل  )الوكالة  اقتراح 

 الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات(

رصد أراء املشغلين من جودة التعليم األولي واقتراحاتهم لتكييفه مع   -

 )الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات( حاجياتهم 

د اإلطار التصميمي لبرامج التكوينات التكميلية مع الجمعيات  إعدا -

 )الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات(املهنية  

والعمل    - الذاتي  التشغيل  مجال  في  املبرمة  االتفاقيات  تفعيل 

جيش  املقاوالتي   وأعضاء  املقاومين  لقدماء  السامية  )املندوبية 

 التحرير( 

تقارير عملية لتكييف التكوين املنهي والتعليم   -

  العالي مع حاجيات سوق الشغل 

تكوينات قطاعية   - برامج  تقنية إلطالق  بطائق 

  تكميلية

حاجيات   - على  بناء  تكميلية  تكوين  برامج  بلورة 

لتكييف   عملية  اقترحات  وتقديم  الشغل  سوق 

 التكوينات األولية مع املتطلبات القطاعية

 تليين املساطير االدارية   -

األقاليم    - كل  في  للمتدخلين  تمثيلية  إحداث 

لجميع   الجغرافي  التوزيع  تناسق  على  والحرص 

 القطاعات  

 

 

 رصد املعطيات الكمية والكيفية حول مسار اإلدماج املنهي في سوق الشغل  :7املهمة  •

 االنتظارات  املخرجات املقترحة  املساهمات  اقتراحات/احتياجات

حول   إنجاز - ميداني  حاملي  بحث  إدماج 

توفير    الشهادات املهنية في سوق الشغل، مع

 موارد مالية وبشرية إلنجاز هذا البحث 

 قاعدة بيانات مراكز التكوين املنهي. -

من   - االنتقال  حول  ميداني  بحث  إنجاز 

 التعليم إلى سوق الشغل

 توحيد الدالئل املرجعية   -

 اعتماد أدوات ومقاربات منهجية تحليلية   -

 )قطاع التكوين املنهي( تقاسم النتائج التفصيلية للبحوث امليدانية  -

املزمع   - والبرامج  للوزارة  القطاعية  واالستراتيجيات  املخططات  تقاسم 

 )وزارة التجهيز(   2040و 2030إنجازها في أفق سنة 

إحصائية   - وتحاليل  ميدانية  وبحوث  دراسات  الفالحة/قطاع  إنجاز  )وزارة 

 الفالحة( 

قطاع الصناعة التقليدية في مجال تتبع االدماج املنهي لفئات   تقاسم تجربة -

 )كتابة الدولة املكلفة بالصناعة التقليدية( التكوين 

توفير قاعدة بيانات حول االدماج املنهي في سوق الشغل في قطاع السياحة  -

 )وزارة السياحة(

حاملي   تقرير  - إدماج  حول  دوري 

 الشهادات في سوق الشغل

قيادة   - ولوحة  تركيبية  مذكرات 

التكوينات    حول  من  املستفيدين 

سوق   في  منهم  واملدمجين  املهنية 

التكوين   مجال  حسب  الشغل، 

والجهات والنوع   والقطاع 

 االجتماعي 

 بحوث دورية في هذا املجال  -

التكوينات   - من  املستفيدين  بيانات  املهنية  قاعدة 

مجال   حسب  الشغل  سوق  في  منهم  واملدمجين 

 تكوينهم 

املنهي   - االدماج  ونوعية حول مسار  مؤشرات كمية 

 لخريجي التكوين املنهي  

إغناء مخرجات رصد سوق الشغل بدمج مختلف   -

 املؤشرات املتوفرة 
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تقوية   - تقني/  التكوين  دعم  القدرات/ 

 املستمر 

 توفير املوارد البشرية واملعلوماتية  -

محاورة املقاوالت املعنية بخصوص التدابير   -

تيسير االدماج   تعتبرها فعالة من أجل  التي 

 املنهي  

الوطنية   - الوكالة  معطيات  قاعدة  توحيد 

والصندوق   والكفاءات  التشغيل  إلنعاش 

  الوطني للضمان االجتماعي

التسجي - الوطنية  اجبارية  الوكالة  في  ل 

سوق   لولوج  والكفاءات  التشغيل  إلنعاش 

 الشغل

 

  الصيد البحري( )وزارة الفالحة/قطاعتقديم دعم تقني  -

وتقاسمها   - والكيفية  الكمية  املعطيات  املي رصد  الفالحة/قطاع  ه  ا)وزارة 

  والغابات( 

تقاسم املعطيات املستقاة من التحاليل االستراتيجية للفروع املهنية حول   -

والكفاءات   التموقع  بطائق  وكذا  االقتصادي  للنشاط  املستقبلي  التطور 

 )االتحاد العام ملقاوالت املغرب( 

ل املستفيدين من عقود االدماج املنهي للمستفيدين من  توفير املعطيات حو  -

وزارة الشغل    -)الصندوق الوطني للضمان االجتماعيبرامج إنعاش التشغيل  

 واالدماج املنهي( 

الوكالة   - قاعدة  في  املسجلين  الشغل  عن  للباحثين  املنهي  )الوكالة املسار 

 الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات(

ديين بأهمية التصريح باملستخدمين واالستفادة  تحسيس الفاعلين االقتصا -

)الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل  من مختلف التدابير املحفزة للتشغيل  

 والكفاءات(

تشجيع هيكلة القطاع غير النظامي مع السلطات املحلية وفي إطار املبادرة   -

 )الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات(الوطنية للتنمية البشرية  

تنظيم لقاءات دورية ألصحاب املشاريع املحدثة مع العاطلين عن العمل من   -

والعمل   الذاتي  التشغيل  في  ومسارهم  التدبير  في  خبرتهم  تقديم  اجل 

 املقاومين( )املندوبية السامية لقدماءاملقاوالتي. 

فروع   - حول  قطاعية  تقارير 

الذين   االقتصادي  النشاط 

 يواجهون صعوبات اقتصادية

لكل   - شامل  إلكتروني  موقع 

مسار   حول  الوطنية  املعطيات 

اإلدماج املنهي في سوق الشغل على  

والجهوي   الوطني  املستوى 

 والقطاعي  

للباحثين   - املنهي  املسار  تخطيط 

 عن الشغل

تكوينية   - وورشات  دورات  تنظيم 

والتعاونيات   املقاوالت  خلق  حول 

إحداث   عند  املقدم  والدعم 

 املشاريع الصغرى واملتوسطة.

اعتماد منهجيات موحدة لرصد املعطيات الكمية   -

سوق  في  املنهي  اإلدماج  مسار  حول    والكيفية 

 الشغل

وضع آلية وطنية حول تتبع االدماج املنهي ملختلف   -

 فئات التكوين 

تحديد القطاعات التي تواجه صعوبات من شأنها   -

أجل   من  التشغيل،  على  سلبي  بشكل  التأثير 

 مواكبتها. 

في   - الشغل  عن  باحث  لكل  اإلجباري  التسجيل 

التشغيل   إلنعاش  الوطنية  الوكالة  بيانات  قاعدة 

الوكال  خبرة  عن  وتطوير  الباحثين  مواكبة  في  ة 

  الشغل 

إلنعاش   - الوطنية  الوكالة  معطيات  قاعدة  توحيد 

للضمان   الوطني  والصندوق  والكفاءات  التشغيل 

 االجتماعي  

 محاربة العمل غير النظامي   -

الحرة   - املبادرة  لتنمية  التكوين  التركيز على عنصر 

املقاولة   نجاح  لضمان  املهنية  املؤهالت  وتحسين 

ة االنخراط في خيار التشغيل الذاتي  والرفع من وثير 

 والعمل املقاوالتي. 
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 السلبية على التشغيل  : رصد القطاعات االقتصادية واملقاوالت التي تواجه صعوبات في الحفاظ على مناصب الشغل من أجل اقتراح تدابير وإجراءات للحد من آثارها8املهمة  •

 االنتظارات  املقترحة املخرجات  املساهمات  اقتراحات/احتياجات

واملقاوالت  - االقتصادية  القطاعات  بيانات حول 

مناصب   على  الحفاظ  في  صعوبات  تواجه  التي 

 الشغل

ميداني إنجاز - وفقدان   بحث  إحداث  حول 

النشاط   قطاعات  حسب  الشغل  مناصب 

والبشرية   املالية  املوارد  توفير  مع  االقتصادي، 

 الالزمة 

املعنية   - املقاوالت  أسباب  محاورة  على  للتعرف 

تجاوز   أجل  من  واقتراحاتها  الشغل  فقدان 

 الوضع

التي  - للمقاوالت  واملواكبة  الدعم  آليات  وضع 

 تواجه صعوبات في الحفاظ على مناصب الشغل

مختلف   - لتجميع  موحد  معلوماتي  نظام  وضع 

 املعطيات الخاصة بالتشغيل   

الدراسات   - إلنجاز  موحدة  علمية  منهجية 

 االستشرافية 

 دعم تقني/التكوين املستمر  -

 

ال - بيانات  قاعدة  القطاعات  ت توفير  حسب  شغيل 

 )وزارة الصناعة(والجهات  الصناعية

على   - الطلب  لدراسة  املقاوالت  لدى  بحث  الشغل  انجاز 

 )وزارة الشغل واالدماج املنهي( 

تعمل   - التي  املقاوالت  بخصوص  ميدانية  دراسة  إنجاز 

والغابات   املياه  املياه  بقطاع  الفالحة/قطاع  )وزارة 

 والغابات( 

للوزارة   - القطاعية  واالستراتيجيات  املخططات  تقاسم 

أفق سنة   في  إنجازها  املزمع  )وزارة   2040و  2030والبرامج 

 التجهيز( 

إحصائية  إنجاز   - وتحاليل  ميدانية  )وزارة  دراسات وبحوث 

  الفالحة/قطاع الفالحة(

تقاسم الئحة حرف الصناعة التقليدية املهددة باالنقراض   -

 )قطاع الصناعة التقليدية( 

تقني   - دعم  الطاقة  تقديم  واملعادن/قطاع  الطاقة  )وزارة 

  وزارة الفالحة/قطاع الصيد البحري( - املعادن

املالي  التقديم   - الطاقة  دعم  واملعادن/قطاع  الطاقة  )وزارة 

  املعادن( 

من   - للحد  عملية  وإجراءات  تدابير 

في   يتم تسجيلها  التي  الحفاظ الصعوبات 

 على مناصب الشغل

تواجه  - التي  واملقاوالت  القطاعات  الئحة 

 صعوبات في الحفاظ على مناصب الشغل

صعوبات   - حول  قطاعية  تركيبية  تقارير 

 الحفاظ على مناصب الشغل

حول  - دورية  قيادة  القطاعات    لوحة 

في   صعوبات  تواجه  التي  واملقاوالت 

 الحفاظ على مناصب الشغل

 

وبحوث ميدانية لرصد القطاعات  انجاز دراسات   -

على   الحفاظ  في  صعوبات  تواجه  التي  واملقاوالت 

 مناصب الشغل

في   - الشغل  مناصب  فقدان  أسباب  معرفة 

 القطاعات املعنية  

هذه   - لتجاوز  عملية  وإجراءات  تدابير  اقتراح 

 الصعوبات والحد من آثارها السلبية على التشغيل

القطاعات   - حول  محينة  ومؤشرات  بيانات 

في  اال صعوبات  تواجه  التي  واملقاوالت  قتصادية 

 الحفاظ على مناصب الشغل  

بفقدان   - املهددة  املهن  لتطور  مستقبلية  تحاليل 

 مناصب الشغل

مختلف   - لجمع  موحد  معلوماتي  نظام  بلورة 

 املعطيات الخاصة بالتشغيل   

 تحديد عتبة تصنيف املقاوالت في قائمة العجز  -
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)حجم   - باملقاوالت  التشغيل  حول  إحصائيات  توفير 

الوطني   )الصندوق  بها(  املصرح  االجرية  والكتلة  التشغيل 

 للضمان االجتماعي(  

طرف   - من  املنجزة  االستشرافية  الدراسات  نتائج  تقاسم 

 ل والكفاءات(الوكالة )الوكالة الوطنية إلنعاش التشغي

املتوقفة  - او  املتعثرة  املشاريع  أصحاب  إشارة  رهن  وضع 

املقاومين   قدماء  أبناء  ملشاريع  الناجحة  التجارب  بعض 

التحرير   جيش  لقدماءوأعضاء  السامية   )املندوبية 

      التحرير( املقاومين وأعضاء جيش 
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 نموذج محضر اجتماعات لجنة اليقظة حول سوق الشغل مشروع  .2

 

 

 

 وزارة الشغل واالدماج املنهي  ❖ جنة لرئيس ال

 مديرية املرصد الوطني لسوق الشغل )سكريتارية اللجنة(  ❖ إعداد التقرير
 

 .... ❖ جدول األعمال 

❖ .... 

 .... ❖ الحاضرون 

❖ .... 

 .... ❖ سير األشغال         

❖ .... 

 ..... ❖ ملخص التدخالت 

❖ .....  

والتوصيات  الخالصات  

 الصادرة عن األشغال 
❖ ..... 

❖ .... 

 ..... ❖ االجتماع املقبل  

❖ .... 

 

 لجنة اليقظة حول سوق الشغل 

 مشروع نموذج محضر اجتماعات اللجنة 

 ........................................................... الساعة: ................................................... بتاريخ:

 الشغل واالدماج املنهي مقر وزارة املكان: 



 الئحة أعضاء لجنة اليقظة حول سوق الشغل  .3

 

 القطاع / امل سسة  اسم العضو  الصفة

 وزارة الشغل واالدماج املنهي السيد محمد حزيم  مدير املرصد الوطني لسوق الشغل 

 وزارة الداخلية السيد خالد اليعقوبي  الشؤون االقتصادية مدير تنسيق 

رئيس قسم التعليم والتكوين املنهي والتشغيل  

 مديرية امليزانية/
 وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة  السيد زكرياء العاطفي

والصيد البحري وزير الفالحة  قطاع الفالحة  السيد رضوان عراش  مدير االستراتيجية واالحصائيات

والتنمية القروية واملياه  

 والغابات 

 قطاع املياه والغابات السيد محمد أقريو  مدير املوارد البشرية والشؤون االدارية

 قطاع الصيد البحري   السيد أحمد الكوهن  ورجال البحر واإلنقاذمدير التكوين البحري 

مدير االحصائيات والدراسات والرصد 

 والتقييم

عبد العزيز  السيد 

 ببقيقي
 وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

 السيد محمد طاهري  مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية
قطاع التعليم العالي والبحث  

 العلمي 
وزير التربية الوطنية والتكوين  

املنهي والتعليم العالي والبحث 

 قطاع التكوين املنهي السيدة وفاء عصري   البيداغوجي والقطاع الخاصمديرة التنسيق  العلمي 

وزيرة السياحة والصناعة   قطاع السياحة والنقل الجوي   السيد طارق صديق مدير االستراتيجية والتعاون 

التقليدية والنقل الجوي  

 واالقتصاد االجتماعي 
 مدير املحافظة على التراث واالبتكار واالنعاش 

السيد عبد الجليل  

 الرجراجي 

قطاعة الصناعة التقليدية  

 واالقتصاد االجتماعي 

مدير املوارد والشؤون العامة والنظم  

 املعلوماتية

السيد عبد هللا 

 الجعفري 
 قطاع الطاقة واملعادن وزارة الطاقة واملعادن والبيئة/

رئيس قسم الدراسات والتخطيط واملدير 

 املساعد بمديرية الرصد والدراسات والتخطيط  
 / قطاع البيئة وزارة الطاقة واملعادن والبيئة السيد محمد مقطيط

 وزير التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء السيد نور الدين معنا  مدير املوارد البشرية 

 التخطيطمدير 
السيد عبد السالم 

 الناده 
 املندوبية السامية للتخطيط 

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي السيد رضا بنعمر مدير الدراسات والتطوير والتواصل

 الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات  السيد زهير التريكي مكلف بالكتابة العامة

 مدير التواصل
اسماعيلي السيد 

 العلوي أنور 
 الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات

مديرة املبادرة املقاوالتية واملقاوالت الصغيرة  

 جدا 
 الوكالة الوطنية للنهوض باملقاولة الصغرى واملتوسطة  السيدة حورية النظيفي

 العام ملقاوالت املغرباالتحاد  السيد محمد السالس ي  رئيس مجلس إدارة مرصد الفروع املهنية 

 أعضاء معينين من طرف قطاعات غير أعضاء باللجنة حسب منشور السيد رئيس الحكومة

 القطاع / امل سسة  اسم العضو  الصفة

 املغرب-وكالة تحدي االلفية السيد مراد بنطاهر  مدير مشروع التشغيل 

التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة / وزارة إعداد  السيدة هند بنزها مديرة اإلنعاش العقاري 

 قطاع اإلسكان وسياسة املدينة 

 املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير  السيد يوسف بنرحو  رئيس قسم الشؤون االجتماعية
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