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 مقدمة

 

 ره بين جميع الدول وانتشا كوروناالتي مر بها العالم منذ ظهور فيروس  تحوالت و التغيراتال سياقفي 

 لهذه األزمة غير املسبوقة، تداعيات االقتصادية واالجتماعيةال ، بدا جليا أنواعتباره جائحة عاملية

، حيث أن ما فرضه تفش ي الوباء من اتخاذ إجراءات وتدابير عميقة ومتعددة األبعادستكوُن كبيرة و 

 الحجر الصحي والتباعد االجتماعيض فر و االغالق التام بالخصوص في جد صعبة واملتمثلة احترازية 

 العمومية واملرافق ؤسساتاملواإلغالق الشبه التام لجميع  الرحالت الجوية والبحريةوقف مع 

 مختلف انعكس سلًبا على، ملدارس والجامعات والشركات واملصانع وأماكن الترفيه والسياحةاو 

 . العميق عاملي في حالة من الركودال االقتصادأدخل و  أنحاء املعمور  عبراألنشطة االقتصادية 

، وذلك نتيجة له منذ الحرب العاملية الثانية انكماشالداخلي الخام العاملي أدنى  سجل الناتج وقد

عتها يوكذا لطب ،(ةوحتى سياسي ةوبيئي ةواجتماعي ة)اقتصادي لألزمة الصحية بعادأللآلثار املتعددة ا

 أخرى إلى دولة  من في حدتهالم مع تفاوت طالت جميع دول العا الشاملة والكونية حيث
ً
ألوضاع ل تبعا

إلجراءات حسب اوبطبيعة الحال  ،ندماج في االقتصاد العاملياال ودرجة  االقتصادية والسياسية

  .زمة على املجتمعات األ تداعيتفش ى الفيروس داخل البلد والتدابير الرامية للحد من املتخذة ملواجهة 

 الوطني،على املستوى  ملواجهة خطر انتشار الفيروسالسريعة استجابتها  وفي إطار، وفي هذا السياق

 واجتماعيا من القرارات والتدابير االحترازية الصعبة اقتصاديا مجموعة العموميةالسلطات  اتخذت

املواطنين وإنقاذ املنظومة الصحية من االنهيار،  صحةعلى  ظالضامن الوحيد للحفاكانت ولكنها 

أدى إلى شبه إغالق  مما القرارات،أول هذه لة الطوارئ الصحية والحجر الصحي فرض حاكان  حيث

  .والحياة االجتماعية شبه تام للحركة االقتصادية لوشلعام 

 الناجمة عن فرض حالة الطوارئ الصحية، ثار االقتصادية واالجتماعيةومن أجل مواجهة اال

املقاوالت والعمال االسر و  واكبةم بهدفمجموعة من اإلجراءات العمومية السلطات وضعت 

وغير مالية للتخفيف من تداعيات األزمة مساعدات مالية عدة صت زمة، حيث خص  املتضررين من األ 

وقد لعبت هذه  .هاتمن تجاوز الظروف الصعبة التي فرض ين املقاوالت والفئات املتضررةتمكو 
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ً
في وساهمت بشكل كبير  ،األسروالت و املقاعلى في تخفيف األثر االقتصادي  اإلجراءات دورا كبيرا

متحول باستمرار ومتسم بعدم اليقين وانعدام أي قدرة على  في ظل سياق االجتماعي ستقراراال ضمان 

 توقع ما قد يحدث في املدى القريب.

إحداث "الصندوق الخاص تم  زمة،هذه اإلجراءات ومواكبة تداعيات األ من أجل تفعيل هكذا، و 

 إهد التي عُ  "لجنة لليقظة االقتصادية" " وإنشاءفيروس كورونا لتدبير ومواجهة وباء
 
تبع الوضعية ليها ت

التدابير االستعجالية ملواكبة القطاعات  ذاالقتصادية الوطنية وتحديد األجوبة املناسبة واتخا

الحد والفئات األكثر عرضة لتداعيات األزمة. وفي هذا اإلطار، تم اعتماد تدبيرين كان لهما وقع مهم في 

غلين املتوقفين مؤقتا عن شت  تقديم دعم مالي للُم  يتمثالن فيو ، زمة على سوق الشغلمن تداعيات األ 

ودعم املقاوالت والقطاعات التي توجد في وضعية صعبة عبر عدة إجراءات تحفيزية من أجل  ،العمل

العالم وما  عبرومع تفش ي الوباء حيث أنه  االستمرار في النشاط والحفاظ على مناصب الشغل.

ونظرا لخصوصية هذه  واالقتصادية،االجتماعية  صاحبه من توقف شبه تام لجميع مناحي الحياة

 سريعتظهر بشكل  هاآثار ، بدأت ، وطنيا ودوليامن العرض والطلب على كلزمة التي شكلت صدمة األ 

د  هكذا  .ة وبالتالي على سوق الشغلالقتصادياألنشطة ا على مسبوق  وغير ق 
 
الوطني لشغل سوق ا ف

خالل صاف وأكثر من نصف حجم ساعات العمل األسبوعية ما يقارب نصف مليون منصب شغل 

ويظهر . على التوالي %12,7ثم  %12,3ارتفع معدل البطالة إلى ، كما 2020الفصلين الثاني والثالث من 

التي صرحت من خالل عدد املقاوالت التي توقفت عن نشاطها بشكل مؤقت و  أيضا جليازمة أثر األ 

االستفادة من  بهدفوذلك  ،للصندوق الوطني للضمان االجتماعي الجائحةبتضررها من تداعيات 

% من 60الصندوق أن حوالي  كشفت بيانات، حيث لهذا الغرضالدعم الذي خصصته الدولة 

% من األجراء 36كما أن  ،املقاوالت املنخرطة قد تضررت خالل الفترة املمتدة من مارس إلى ماي

 املصرح بهم خالل شهر فبراير قد توقفوا عن العمل بشكل مؤقت خالل أشهر أبريل وماي.

ثر عرضة لتداعيات أزمة أككانت  فإن الفئات األكثر هشاشة هي التي األزمات،وعلى غرار جميع 

 واألسرأثر االزمة على املقاوالت  من أجل رصداملنجزة والدراسات  البحوثحيث سجلت ، 19-كوفيد

واملقاوالت  الدخل املنخفض ي واألجراء ذو  حاملي الشهاداتالعاطلين النساء والشباب و ت فئاأن 

 كما. األزمةتداعيات هذه من أكثر من غيرها قد تضررت والقطاع غير املهيكل،  الصغيرة واملتوسطة

حيث تضررت قطاعات كالسياحة  ،ةقتصاديات االقطاعحسب الاألثر في وقع  تباينتم تسجيل 

الطلب الخارجي  نظرا لخصوصية هذه القطاعات التي تعتمد على وذلكوأعمق،  أكثر شكلب والنقل
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الحجر الصحي وإغالق الحدود الجوية  حركية املواطنين التي أصبحت شبه مستحيلة مع فرضعلى و 

حسب طبيعة السوق والنشاط  بشكل متفاوتعلى القطاعات  االزمة تعموما أثر و  الخ....والبحرية

تزامنا مع  لألسر لقواعد املفروضة وكذا سرعة استئناف العادات االستهالكيةومدى صرامة ا

 التخفيف من اإلجراءات االستثنائية املتخذة.

، ونظًرا لإلجراءات ستثنائيةاال زمة هذه األ الناجمة عن  وفي ظل الوضعية الصعبةومن جهة أخرى، 

تمثلت في تنامي وتطور بعض  ،عدة توتطورا تغيراتعرف سوق الشغل  تم اعتمادها، االحترازية التي

واألنشطة  توصيل السلع واملنتوجات إلى املستهلك خدماتكالعمل عن بعد و الجديدة أنماط الشغل 

 جديدة كالعمل عبر املنصات اإللكترونية أنماط اعتماد كذاو  ،املرتبطة بالتجارة اإللكترونية

 األزمة.  افرضتهتثنائية التي الظروف االسوذلك من أجل التكيف مع  والتطبيقات الرقمية

 ياالقتصاد النسيج من التي تواجه كال البنيويةمجموعة من التحديات  19-فيدجائحة كو أبرزت و 

واملقاوالت الصغرى  لقطاع غير املهيكللوضعية الهشة لأساسا با واملرتبطة ،وسوق الشغل

الحماية  منظومة وضعفوضعف اإلنتاجية، والعجز الهيكلي للمبادالت الخارجية،  واملتوسطة،

في سوق الشغل وصعوبة اندماجهم في الحياة  والشبابضعف مشاركة النساء و  ،االجتماعية

تنافس ي ومنتج للثروة و  متنوعو  قوي وطني بناء اقتصاد زمة أن وإجماال أكدت األ  الخ. االقتصادية،

أصبح من  ،هذا الصددوفي  .زمةالرهان األبرز الذي يجب مواجهته ما بعد األ يبقى  وللشغل الالئق

اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية استثنائية تستهدف بالدرجة األولى التصدي  املستعجل

بات من  كماتفاقم آثارها على االقتصاد واملجتمع على حد سواء.  الحد منلتداعيات الجائحة و 

صاد االقت ، إنعاشالعمل على إعداد مخططات واستراتيجيات تستهدف بالخصوص ي الضرور 

وتجويد املنظومة وتعميم نظام التغطية الصحية واالجتماعية،  املنتوج الوطني،وتشجيع  الوطني،

وتقليل الفجوة الرقمية بين فئات املجتمع  ،دعم ومواكبة مشاركة النساء في سوق الشغلو الصحية، 

، باإلضافة إلى ودعم التحول الرقمي، مع إيالء أهمية كبرى لتحديث التعليم والتكوين والبحث العلمي

من أجل تتبع أمثل ألبرز التطورات التي يعرفها سوق  تطوير أنظمة اإلحصاء ورصد سوق الشغل

 . املعتمدة العموميةوالبرامج وتقييم وتقويم السياسات  الشغل

 قام ،الشغلعلى سوق  19-آثار جائحة كوفيدو وفي إطار تتبعه وتقييمه لتداعيات  ،في هذا السياق

رض وتحليل املتغيرات البارزة لسوق ع  الذي يقوم ب هذا التقرير إنجازبلسوق الشغل  املرصد الوطني

الشغل خالل هذه الجائحة باالعتماد على البيانات املتوفرة واملستقاة من مختلف املؤسسات الوطنية 
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د ، قام املرص2021هذا التقرير مع بداية  إعدادقبل الشروع في  أنه لىوتجدر اإلشارة إوالدولية. 

املجلس على سوق الشغل كمساهمة منه في أشغال  19-بتقديم عرض حول تداعيات أزمة كوفيد

 ، حيث تم بعد ذلك تحيين املعطيات وتجويد2020دجنبر  30التشغيل املنعقد بتاريخ  إلنعاشاألعلى 

 . 2021العرض بمواضيع أخرى وصياغة التقرير النهائي خالل شهري أبريل وماي  وإغناء

من خالل تقديم  19-يز الفترة ما قبل جائحة كوفيدالذي م   والوطنيالسياق الدولي  ريريقدم التق

من  وذلك ا،ووطني ادولي، الشغل وسوق تطورات مجموعة من املؤشرات املتعلقة باالقتصاد  وتحليل

 
 
لتداعيات الوباء على النمو واإلنتاج التقرير  يتطرق ثم  .زمةفيه األ  حدثتهم السياق الذي أجل ف

والنقل زمة، كالسياحة على بعض القطاعات التي تضررت بشكل كبير من األ  العمومية، وكذااملالية و 

املجتمع الهشة مثل النساء والشباب والعاملين بالقطاع الغير املهيكل وذوي الدخل  فئاتوعلى بعض 

 صحةعلى  اظالتدابير األولية التي اتخذتها السلطات العمومية للحف التقرير عرضكما ي  املنخفض. 

لتدابير ااملواطنين ومواجهة انتشار الفيروس وتخفيف الضغط على املنظومة الصحية وكذا 

يسلط  وفي األخيرما بعد األزمة.  قالعهإو القتصاد من أجل استرجاع عافيته لواكبة املجراءات اإل و 

وسوق  د الوطنيالتي تواجه االقتصاوالرهانات املستقبلية التحديات الهيكلية الضوء على  التقرير

 سياساتاعتماد إيجاد األجوبة الضرورية واملناسبة لها من خالل  الشغل والتي أصبح من املستعجل

حماية مع توفير  من النجاعة والفاعلية واملرونة لسوق الشغل بتوازن  مزيد بتحقيق كفيلةتدابير و 

عزيز قوة البالد في مواجهة اعتماد مقاربة مستقبلية واستباقية من أجل تو اجتماعية كافية وشاملة، 

 . األزمات، خصوصا األزمات غير االعتيادية
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 القسم األول 

 ما قبل الجائحةاالقتصادي  السياق 

 

 ظهور قبل ما  رحلةمالتي طبعت  والوطني االقتصادي الدولي السياقأهم سمات  بعضالقسم قدم هذا ي

 وتحليل ميخالل تقدوذلك من  ،هعنجمة الناالصحية واالقتصادية زمة األ وانتشار فيروس كورونا و 

  .دولياألحداث والتطورات التي ميزت السياق ال عدد منو اقتصادية  املؤشرات املاكرو  مجموعة من

الحواجز  ظهور بعضتراجع التصنيع العاملي و و  انخفاض أسعار املواد األولية .1

 استراتيجية-والتوترات الجيو التجارية

 2008زمة املالية واالقتصادية لسنة األ  عقبجل اقتصادات العالم ه تفالذي عر التدريجي التعافي بعد 

النمو  بدأ الصاعدة، لدول الدى  خصوصا نسبيامرتفعة  معدالتلى تحقيق إ االقتصادينمو الوعودة 

الدول التي تعتبر التراجع املسجل لدى  وذلك نتيجة ،2018سنة  من ابتداءتباطؤا  يسجل العاملي ياالقتصاد

من املتوقع أن ينمو كان  قدو لالقتصاد العاملي كالواليات املتحدة االمريكية والصين وأملانيا.  ااسيأس امحرك 

 ،استمر على نفس املنحى التراجعي إال أنه، 2019و 2018% خالل سنتي 4ما يناهز القتصاد العاملي با

خالل كمتوسط سنوي  3,8% عوض %3 حيث بلغأبطأ وتيرة للنمو منذ األزمة املالية،  2019سنة  سجللي

  .2018-0201لفترة ا

 
 إعداد املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على قاعدة بيانات صندوق النقد الدولياملصدر: 

-5,0

0,0

5,0

10,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

)%( تطور الناتج الداخلي الخام العاملي 

العالم

االقتصادات املتقدمة الرئيسية

االتحاد األوروبي 

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية
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نمو االقتصاد العاملي بتراجع اإلنتاج الصناعي الذي تأثر بعوامل عديدة ومترابطة، أهمها  تواضعارتبط  و

والنزاعات التجارية بين الواليات املتحدة األمريكية وشركائها  تراجع عمليات إنتاج السيارات ومبيعاتها

الرئيسيين خصوصا الصين واالتحاد األوروبي، والتوترات الجيوسياسية في الشرق األوسط، والصعوبات 

التي االقتصادية والسياسية املرتبطة بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، وكذا االضطرابات والتوترات 

اإلنتاجية مستويات  تواضعات الدول الصاعدة، باإلضافة الى عوامل هيكلية، مثل دقتصاض اعرفتها بع

 االقتصادات املتقدمة.ساكنة شيخوخة أخرى ديمغرافية مرتبطة بو 

أسعار املواد الطاقية واملنتجات الزراعية واملعادن تراجعا ملحوظا  عرفت ،األوليةعلى مستوى أسواق املواد 

ات املعدل السنوي للتضخم في اقتصاد الش يء الذي أدى إلى انخفاض ،اب العاملي عليهنتيجة انخفاض الطل

 عموما و  .2019سنة خالل الدول املتقدمة 
ً
الدول الصاعدة  فيه لدى اومتحكمظل التضخم معتدال

 وانخفاض أسعار املنتجات النفطية. "حذرة"نقدية وذلك نتيجة نهج سياسات وإفريقيا، 

في وتيرة نموها، حيث سجلت تراجعا من  مهما خفاضاشهدت التجارة العاملية ان راهاتكاإلوفي ظل كل هذه 

(. 2009% سنة 10-وهو أدنى نمو لها منذ االزمة املالية العاملية )  2019% سنة 1,1إلى  2017% سنة 5,6

الصين  خصوصا كبيربشكل  دول واردات مجموعة من الانخفاض أساسا إلى  تراجعويعزى هذا ال

بانخفاض اإلنفاق االستثماري نتيجة ارتفاع التعريفات  تراجعادات األسواق الصاعدة. ويرتبط هذا الواقتص

جراء الخالفات البارزة ما بين الصين  بالسياسة التجارية ةاملحيط "عدم اليقين"سيادة حالة من و  الجمركية

 والواليات املتحدة االمريكية وخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.

توازنات واستقرار ال مدعوم أساسا بالطلب الداخليمتواضع  وطني اقتصادي نمو  .2

 التضخم تحكم فيو  اكرو اقتصاديةامل

سجل  حيث الدولية،الظرفية  والتقلباتصمود أمام الصدمات تمكن املغرب من الخالل العقدين األخيرين 

زمة األ  ورغم %،4,1ا سنويا يقدر ب نموا متوسط 2019و 2000 نبي ماالفترة املمتدة  خالل وطنياالقتصاد ال

الحفاظ ن االقتصاد الوطني استطاع أالعاملية إال  االقتصاداتاملالية العاملية التي ألقت بظاللها على أغلب 

ما بين %  3,7معدل نمو متوسط بنسبة  زمةسجل في الفترة التي عقبت األ  حيث ،إيجابيعلى معدل نمو 

بان عليه أالصمود الذي  هذا وبالرغم من .2007و 2000ا بين % في الفترة م4,6 عوض، 2019و 2008

ة كالتي طبعت مرتفع نمو وتيرةتسجيل األخيرة من العشر سنوات  يستطع خاللاالقتصاد الوطني إال أنه لم 

 على التوالي(. 2006و 2001 تيخالل سن % 7,8و % 7,6)لفية بعض سنوات بداية األ
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 ق الشغل اعتمادا على معطيات املندوبية السامية للتخطيطإعداد املرصد الوطني لسو املصدر: 

سجلت نموا  يوالت الفالحية،إلى تطور القيمة املضافة لألنشطة غير  ، من جهة،ويعزى أداء االقتصاد الوطني

في املتوسط السنوي. وقد ساهمت مختلف البرامج القطاعية في هذه الدينامية وذلك من خالل  3,8قدره %

القطاعات التقليدية وكذا دعم قطاعات جديدة وواعدة كقطاعي السيارات والطائرات  مواكبة وتحديث

يرة نموها منذ سنة تسجلت القيمة املضافة الفالحية تطورا في و ، ة أخرى ومن جهوكذا ترحيل الخدمات. 

 2008% ما بين 5,7 إلى 2007و 2000 بينما  % 3,3حيث انتقلت من معدل نمو متوسط بنسبة  2008

إلى تغيير تركيبة نمو القيمة املضافة وتعزيز مناعة القطاع الفالحي ضد هذه الدينامية  وترجع. 2019و

 .السياسات املتخذة في هذا املجالالتقلبات املناخية بفضل 

)انتقلت مساهمة في الناتج الداخلي الخام  الطلب الداخليرغم االنخفاض امللحوظ الذي عرفته مساهمة و 

نه أ (، إال2019نقط سنة  2إلى حوالي  2009نقطة سنة  6,8لناتج الداخلي الخام من الطلب الداخلي في ا

نفقات خصوصا  ،وزنه في النمو االقتصادي مهيمنا بقىحيث ي الوطني،الداعم الرئيس ي لنمو االقتصاد  لظي

 .استهالك األسر

  التضخمتحكم ملحوظ في ملؤشرات املالية العمومية و  مستقرةمستويات 

 في العموم تمكن املغرب واملتقلب، املضطرباملحيط االقتصادي واملالي الدولي من رغم خرى وبالمن جهة أو 

ملؤشرات  املستقرةاملستويات خالل ، كما يظهر من اقتصادية-توازناته املاكرو من الحفاظ على استقرار 

 . وتطورها التضخمتحكم في نسب املالية العمومية و 

بتحسن مستويات رصيد امليزانية حيث انتقل من عجز  2008-2000لفترة تميزت املالية العمومية خالل ا

, إال أن هذه الوضعية ستتدهور عقب األزمة 2008و 2007سنتي  خالل % إلى تحقيق فائض5,2بنسبة 

مما أدى إلى ارتفاع سريع في ، 2012% سنة 7امليزانية مستويات مرتفعة بلغت املالية حيث سيسجل عجز 

بعد املالية العمومية  وضعية وقد استطاعت .2013% ابتداء من سنة 60لتتجاوز سقف مديونية الخزينة 
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منذ  لهيسجيتم ت وهو أقل معدل 2017سنة  % 3,5تراجع عجز امليزانية مسجال  اللمن خالتعافي  ذلك من

 2013و 2010نقطة ما بين  3,9باملوازاة مع هذا التعافي تراجع معدل نمو املديونية لينتقل من  .2008أزمة 

من  ، ليسجل بعد ذلك دين الخزينة شبه استقرار ابتداءً 2017و 2014نقطة في املتوسط ما بين  0,8إلى 

2017.   

 
 املصدر: املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات وزارة املالية

، 2008سنة  من جهته، ظل معدل التضخم خالل العشرين سنة األخيرة في مستويات متحكم فيها باستثناء

  .2019خالل سنة  0,2ولم يتجاوز %فقط %  1,5 خالل هذه الفترة نسبة بلغ متوسط التضخمحيث 

  استمرار تفاقم العجز التجاري مع ارتفاع وتنوع الصادرات 

على مستوى التجارة الخارجية، عرف املغرب انفتاحا مهما ومتزايدا على األسواق العاملية، حيث انتقل معدل 

صاحب هذا االنفتاح تحوالت بنيوية وهيكلية وقد . 2018% سنة 88إلى  2000% سنة 3,61من 1االنفتاح 

تنوعا متزايدا في  عرفت حصة املغرب في السوق العاملية منحى تصاعدي وسجلتللمبادالت الخارجية حيث 

 املنتجات والشركاء االقتصاديين. 

 % بالنسبة للصادرات 9,5%مقابل 10ي ناهز بمعدل متوسط سنو الوطنية تطورا عرفت الواردات هذا وقد 

. وقد تأثرت الوضعية التجارية الوطنية عقب األزمة املالية لتسجل 2019و 2000خالل الفترة املمتدة بين 

 % للواردات، لتتعافى بعدها خالل السنوات املوالية. 19% بالنسبة للصادرات و27انخفاضا حادا بلغ 

                                                           
 وزارة االقتصاد والمالية -التقرير االقتصادي والمالي 1
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 لشغل اعتمادا على معطيات مكتب الصرفاملرصد الوطني لسوق ااملصدر: 

عرفت بنية الصادرات تحوال هيكليا خالل العقدين األخيرين بفضل صناعات واعدة وأكثر  ومن جهتها،

دينامية، حيث ارتفعت حصة صادرات صناعة السيارات، والصناعات الغذائية وكذا الطيران في العرض 

% من مجموع الصادرات الوطنية 27حدها، تمثل التصديري للمغرب. كما أضحت صناعة السيارات، لو 

بحصة ، ليصبح بذلك القطاع األول املصدر بامتياز، تليها الفالحة والصناعة الغذائية 2008% سنة 9عوض 

 في املقابل تراجعت حصة كل من النسيج واأللبسة وكذا الفوسفاط ومشتقاته.  21,6 %

ة إلى تحسن على مستوى املحتوى التكنولوجي للصادرات وقد أدى هذا التغير في البنية التصديرية الوطني

 "وعالية التكنولوجيا التكنولوجيا العالية نسبيا"املغربية، حيث عرفت نسبة املنتجات املصنعة ذات 

 .  2مدى السنوات املاضية ىارتفاعا في حصتها عل

را خالل السنوات األخيرة األسواق العاملية غير األوروبية تطو  منشهدت حصة املغرب فقد ، خرى أمن جهة 

كشريك  قعهتمو  إلى، إضافة مريكيةأمع دول أسيوية و مها ابر تم إالتي  ةالشراكاتفاقيات نتيجة  وذلك

 األوروبي، خصوصا االتحاد يبقىعلى أسواق جديدة  االنفتاحهذا  ورغمفريقية. لعدة دول أ استراتيجي

 الشريك الرئيس ي للمغرب.  وإسبانيا،فرنسا 
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 املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات مكتب الصرف :املصدر

في تفاقم بعجز هيكلي  ورغم التحوالت والتطورات التي عرفتها املبادالت التجارية الوطنية، إال أنها تتسم

ويمكن تفسير هذا  .2019مليار درهم سنة  208إلى  2000مليار درهم سنة  43,5من انتقل مستمر، حيث 

بارتفاع واردات منتجات الطاقة واملواد الغذائية وكذا سلع التجهيز ارتباطا بالدينامية التي  العجز البنيوي 

عرفت نسبة ، حيث ن العملية اإلنتاجية تعتمد بشكل كبير على الوارداتأ إلىباإلضافة  ،عرفها االستثمار

طي في املتوسط ما يقارب أصبحت تغ وهكذاولوج الواردات للسوق املحلية تزايدا مهما في السنوات األخيرة 

  2000.3% سنة 32من السوق الداخلية عوض  %45
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  القسم الثاني

 سوق الشغل ما قبل الجائحة

 

مؤشرات النشاط  مجموعة منمن خالل تقديم  قبل الجائحةما وضعية سوق الشغل  قسمهذه ال تناول ي

ستعرف  والتي املغربي تميز سوق الشغلالتي واإلكراهات شكاليات اإل عدد من إبراز مع  ،والبطالة والتشغيل

لبرامج  بعض مؤشرات النتائج هذا القسم يقدم كما .الصحية واالقتصادية األزمة تداعياتتفاقما جراء 

نظرة موجزة ذلك سيتم تقديم قبل و  .إنعاش التشغيل التي تشرف عليها الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل

للسياق الذي ظهرت  شاملة من أجل وضع صورةوذلك  العامليعن أهم مميزات سوق الشغل على املستوى 

 .قبل التطرق في الفصول القادمة لوقعها على النشاط والتشغيل عامليا ووطنيا 19-فيه جائحة كوفيد

وتغير بنية التشغيل  ةالعامليق الشغل اسو أعلى مستوى البطالة معدالت  تراجع .1

  والدوليةالفئوية  التفاوتات تزايدو 

سنوات لتعود للوضع الذي كانت عليه قبل األزمة املالية  10استغرقت البطالة ما يفوق  العامليتوى ساملعلى 

خصوصا بالدول ذات الدخل املرتفع  بعد االرتفاع النسبي ملعدالت البطالة خالل األزمة املالية،ف .العاملية

انخفاضا  تسجيل في ؤشرهذا املبدأ ، 2010و 2009سجلت مستويات قياسية للبطالة خالل سنوات  التي

وقد كان  2019و 2018% خالل سنتي  5,4في حدود  على املستوى العامليليستقر  2011منذ سنة نسبيا 

  لوال ظهور الجائحة.  2021و 2020منتظرا أن يستقر في هذا املستوى خالل سنتي 

 
 املصدر: إعداد املرصد اعتمادا على قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 %معدل البطالة

الدول ذات الدخل املرتفع الدول ذات الدخل املنخفظ
العالم الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل
الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل



 19-كوفيدسوق الشغل في سياق أزمة 

   15 

ذات الدخل املرتفع، انتعاش اقتصادات الدول املجمل الى زى هذا التراجع في املعدل العاملي للبطالة في ويع 

بالرغم من السياق االقتصادي الصعب املسجل  2010ابتداء من سنة  عرفت نموا هاما للتشغيل والتي

وتغير بنية  ة اليد العاملةانخفاض نمو إنتاجيب كذلكوقد تميزت هذه الفترة . عقب تداعيات االزمة املالية

متوسط القيمة املضافة  أساسا والذي يتميز بضعف خلق فرص الشغل بقطاع الخدماتنتيجة ل التشغيل

تم تسجيل تفاوت بين الدول في مستويات البطالة عقب االزمة  قد ، ال بد من اإلشارة أنههذالكل عامل. 

ذا حسب االزمات والظرفية االقتصادية ملا بعد االزمة وكذا في وتيرة التعافي منها وذلك حسب فئات الدخل وك

الدول املتوسطة الدخل والتي تعرضت ألزمات اقتصادية في السنوات األخيرة عرفت بعض  املالية، حيث

  .4نسبيا معدالت بطالة مرتفعة

على املستوى  عاطل عن العململيون شخص  188حوالي تسجيل  2019ومن جهة أخرى عرفت سنة 

 ال يعطي صورة كاملة ؤشرامل هذا مع التذكير أن هذامع العلم أن ، % 5,4أي ما يعادل معدل بطالة  العاملي،

لضعف استخدام اليد العاملة، فاألشخاص املشتغلون والراغبون في العمل لساعات إضافية مدفوعة 

ل والراغبون وكذا األشخاص املتواجدون خارج سوق الشغ األجر )الشغل الناقص املرتبط بساعات العمل(

املهمة ملعرفة وتتبع  تؤشرامن امل أيضا يعتبرون ،تحول دون ذلكوضعيتهم الشخصية في العمل ولكن 

يقدر عدد األشخاص في ، حيث  بشكل خاص تخدام اليد العاملةتتطور سوق الشغل بشكل عام واس

 . 5مليون شخص عبر العالم 284وضعيات مماثلة حوالي 

 
 يةمصدر: منظمة العمل الدول

في املتوسط يقدر  انخفاضا مستمرا ،خالل العشرين سنة األخيرة ي،ل العامليشغت، سجل معدل الومن جهته

من الساكنة العاملية في  %61يقارب  من مااملشتغلة  النشيطة الساكنة انتقلتحيث  ،مئويةنقطة  3,4ب 

 . 2019سنة %58 إلى 2000سنة  سن النشاط

                                                           
 تقرير منظمة العمل الدولية حول افاق سوق الشغل 4
 نفس المرجع 5

املشتغلون 

مليار 3,3

العاطلون عن 

العمل

مليون 188

خارج سوق 

الشغل

مليار 2,3

2019الشغل العاملي سنة وضعية سوق 

الساكنة في سن العمل

مليار 5,7
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التفاوتات  ذلك لحصول على عمل، كما تبرزالولوج سوق الشغل و كراهات اتواجه النساء أكثر من الرجال و 

لدى  %70مقابل  ،2019سنة  لدى النساء% 45 بلغحيث  ،ليشغتالواضحة بين الجنسين في معدل ال

 6.القليلة املاضية سنواتعرفت انخفاضا على مدى ال حدة هذه الفوارق  أناإلشارة ، مع الرجال

 ليشغتي سوق الشغل، فإن معدل النشاط عرف نفس املنحى التنازلي ملعدل الأما على مستوى املشاركة ف

من سكان العالم في سن النشاط في سوق الشغل  % 61يشارك نحو ، حيث خالل العشرين سنة األخيرة

أن أقل من نصف النساء في  الجنسين، حيث. وتظهر اإلحصائيات تفاوتات واضحة ومهمة بين 2019سنة 

 كما أن هذه%(.  74,4مقابل حوالي ثالثة أرباع الرجال ) (،% 47,4)سوق الشغل  يلجنسن النشاط 

أن الفارق بين معدل نشاط الرجال ونظيره لدى النساء والذي يقدر  ملموس، إذالتفاوتات لم تتراجع بشكل 

ويعزى هذا  سنة. 20لم يتراجع سوى بنصف نقطة مئوية خالل  2000نقطة مئوية خالل سنة  27,5ب 

عراف واأل  مبالقيتلك املتعلقة  العوامل املترابطة، بما في ذلك مجموعة منبين الجنسين إلى  اوتالتف

والتي تكون محددة لدور املرأة أو الرجل في الحياة  اقتصادية،-السوسيوالقيود و االجتماعية  والتقاليد

ا تكون راسخة في الثقافية غالبا م-ونظرا لكون هذه املحددات السوسيو .االجتماعية واالقتصادية

 فإن معالجتها تستغرق وقتا طويال حتى عندما تتوفر اإلرادة السياسية.املجتمعات، 

 
 صدر: إعداد املرصد اعتمادا على قاعدة بيانات منظمة العمل الدوليةامل

وبهذا فإن أوجه التفاوتات الكبيرة في الحصول على فرص العمل الالئق الزالت تعتبر أحد السمات البارزة 

. وترتبط هذه التفاوتات بالجنس والفئة العمرية والعيش في املناطق القروية أو العامليةألسواق الشغل 

املشاركة في سوق الشغل  فئاتالحضرية وكذا مستوى دخل الدول. ونتيجة لذلك، يتعذر على كثير من ال

 للدول  لى النجاعة االقتصاديةمما يؤثر سلبا ع، وقدراتهم الكامل لطاقاتهم ستثمارطبقا الختياراتهم مع اال 

 وكذا التماسك االجتماعي. 

                                                           
 العمل الدولية  ةمنظم -2020- افاق سوق الشغل تقرير حول  6
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ضعف مشاركة  واستمرار  على املستوى الوطني ملعدالت البطالة نسبيتحسن  .2

 يزاول تدريبال وال يشتغل و  سال يدر الذي الشباب ظاهرة النساء و 

 منو  ،وطنية إشكالية التشغيل أولوية من اعتباررغم وبال، على غرار التطورات التي يعرفها العالم

وضع و إحداث مناصب الشغل وتحسين مؤهالت وكفاءات اليد العاملة  تقويةأجل  من ةلو بذامل املجهودات

اللها على ظتلقي بإكراهات  ةزالت عد ال ،الذاتيتشغيل " وتشجيع التشغيل النعاش ال برامج "نشيطةعدة 

خلق فرص  وضعفوالشباب  النساء ، أبرزها ضعف نسب النشاط والتشغيل لدىاملغربي سوق الشغل

وعدم موائمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل واستمرار العمل باألنشطة غير املهيكلة وعدم  شغللل

وقد أبرزت األزمة الصحية هذا، تمتع بعض الفئات من الساكنة املشتغلة بالحماية االجتماعية...الخ. 

التي كان من املتوقع أن تعرف  ذه اإلشكالياتهمدى أهمية معالجة االقتصادية واالجتماعية  هاتداعياتو 

 في سياق االزمة.اذها خاإلجراءات الظرفية التي تم ات حدة لوال أكثرا تفاقم

  في سوق الشغل والشبابضعف مشاركة النساء 

مليون شخص  18,9، تطورت الساكنة في سن النشاط من 2019الى سنة  1999من سنة  الفترة املمتدةخالل 

هذا التطور ارتفاع الساكنة النشيطة من  بصاحـوقد %. 1,8ون أي بنسبة تطور سنوي يناهز ملي 26,4الى 

أقل من ذلك  ،% 0,9 يعادل أي بتطور سنوي  2019سنة مليون  12,1الى  1999مليون شخص سنة  10,3

 الى 1999% سنة  54,5املسجل بالنسبة للساكنة في سن النشاط، مما أدى الى تراجع معدل النشاط من 

في  نساءوانخفاض مشاركة ال مدرساالنخفاض بشكل رئيس ي إلى تعميم التهذا . ويعود 2019سنة  45,8%

نسبتهن  إال أن (،2019)% من إجمالي الساكنة في سن النشاط 50,8تمثل النساء حيث  ،النشاط االقتصادي

 برُز كما ي  ر النشيطة. % من مجموع الساكنة غي 73,7 نتمثل، بينما %23,8 ال تتعدى الساكنة النشيطة في

نقطة مئوية  49,5والتي بلغت  نشاط بين الجنسينال تمعدال في الفجوة بين النساء والرجال في هذا التفاوت 

  النسـاء. فقط لدى % 21,5 مقابل% 71، إذ بلغ معـدل مشـاركة الرجـال فـي سـوق الشغـل 2019سنة 

 طيات البحث الوطني للتشغيلاملصدر: املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على مع
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حيث  الشغل، ضعف مشاركة املرأة في سوق ل ثقافية من أبرز العوامل املفسرة-السوسيوالعوامل  وتعد

ُيرجعن سبب عدم  غير النشيطات، أن نصف النساء 2017تشير نتائج البحث الوطني للتشغيل لسنة 

 رب واحدة من كل خمس نساء غير نشيطاتوما يقا، لضرورة رعاية األطفال أو البيت شغلولوجهن لسوق ال

 سوق ل ولوجهنفي عدم الزوج السبب الرئيس ي  رفضيعتبرن  % منهن8يفضلن عدم العمل، في حين أن 

 الشغل.

 سنة منخفضا 24و 15أعمارهم بين  املتراوحة األشخاص النشاط لدىيبقى معدل ف أما بالنسبة للشباب،

نسبة الشابات غير  وارتفاعفترة الدراسة  التمدرس وتمديد إلى تعميمويرجع ذلك أساًسا  .%( 25,1)

 . حين ينسحب البعض اآلخر من سوق الشغل جراء صعوبات االندماج في ،الدراسة وخارجالنشيطات 

وال   ن شتغلون وال يدرسو سنة الذين ال ي 24و 15، يبلغ معدل الشباب املتراوحة أعمارهم بين واجماال

 لدى 13% ،2017بين مجموع الشباب على املستوى الوطني سنة  من %29,3( NEET) تدريبيتابعون أي 

 النساء. لدى 46الرجال و%

 املصدر: املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات البحث الوطني للتشغيل

 قطاع الخدماتب خصوصاوتيرة خلق مناصب الشغل  تحسن  

منصب شغل  120.000لشغل مع إحداث حوالي ( بارتفاع وتيرة خلق مناصب ا2019-2017تميزت الفترة )

مقابل  ،(2019سنة  165.000ثم  2018سنة  111.000و 2017سنة  86.000صافي كمتوسط سنوي )

 على الرغم من، و (2016-2012منصب شغل صافي كمتوسط سنوي خالل الفترة ) 26.000إحداث حوالي 

  الشغل بالصافي ملناصحداث اإل على مستوى  االجمالي التطور اإليجابي
ً
الستيعاب إال أن هذا لم يكن كافيا

  .الوافدين الجدد على سوق الشغل وامتصاص الفائض من اليد العاملة الباحثة عن شغل
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 املصدر: املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات البحث الوطني للتشغيل

ملناصب املتوسط  الصافيفقدان ال عاارتفعرف ولي الذي وفيما عدا القطاع األ وعلى املستوى القطاعي، 

عرف تحسنا الشغل  املتوسط ملناصبحداث الصافي اإل  فإن سنويا، 50.000 الى 27.000من الشغل 

ما على التوالي  145.000و 24.000لى سنويا إ 65.000و -11.000الثالثي والثانوي من  ينفي القطاعملموسا 

 . 2019-2017و 2016-2012تين الفتر  نبي

 
 البحث الوطني للتشغيل معطياتعلى ر: املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا املصد

 ي،أنه على الرغم من كون القطاع األول حيث ،للتشغيلالقطاعية  بنيةيالحظ تحول في ال سبق،ملا  ونتيجة

يث . حالثالثيقطاع المكانته تدريجيا لصالح  أنه فقدال إلحجم التشغيل  األول قياسا القطاع ،ظل لسنوات

سنة  46,2انخفضت % حيث، رامستم اتراجععرفت نسبة الساكنة النشيطة املشتغلة في القطاع األولي 

نسبة الساكنة النشيطة  ت. وموازاة مع ذلك، ارتفع2019%سنة  32,5ثم  2010% سنة 40,3إلى  1999

حين  . في2019% سنة 44,9ثم  2010% سنة 37,5الى  1999% سنة 33,4املشتغلة في القطاع الثالثي من 

 .2019% سنة 22,5ثم  2010% سنة 22,1الى  1999% سنة 20,3طفيفا من  الثانوي ارتفاعاعرف القطاع 
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 املصدر: املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات البحث الوطني للتشغيل

  ؤدى عنهاملتراجع نسبي للشغل الناقص والشغل غير 

تراجع الشغل الناقص  ،السنوات األخيرةوق الشغل في املغرب خالل الظواهر االيجابية التي عرفها س ومن

ـؤدى عنها مما يشير إلى التحسن التدريجي ممناصب شغل مـؤدى عنها مقابل فقدان مناصب شغل غير  وخلق

نسبة الشغل غير املؤدى عنه واملتكون أساسا من املساعدين العائليين في  سجلت التشغيل، حيثفي جودة 

نتيجة تراجعه في الوسط  وذلك 2019% سنة 15,3إلى  2010% سنة 23,3  من ضا انخفاحي القطاع الفال

% من 87,8علما أن الوسط القروي يضم حوالي  2019% سنة 31,4الى  2010% سنة 41,6من القروي 

منصب  445.000 إحداث( 2019-2017عرف سوق الشغل خالل الفترة ) جماال،إو الشغل غير املؤدى عنه.  

 ؤدى عنه.ممنصب غير  83.000وفقدان ؤدى عنه شغل م

دد ساعات العمل بعاألول يتعلق مكونين أساسيين،  الذي يشملما فيما يخص تطور الشغل الناقص، أ

والثاني بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم مالءمة الشغل مع املؤهالت والتكوين، حيت يمثل املكون األول 

سجل معدل الشغل الناقص  قدو  ،ناقصين املشتغلين في حالة شغل الثلث واملكون الثاني ثلثي النشيط

. وبلغ حجم 2010سنة  %11,6مقابل  2019سنة  %9,2مسجال األخيرة منحى تنازليا خالل السنوات 

مليون شخص  1,208مقابل  2019مليون شخص سنة  1,001النشيطين املشتغلين في حالة شغل ناقص 

 لف شخص.  أ 207أي بتراجع يقدر ب  2010سنة 

يتسم بضعف التغطية الصحية  سوق الشغل جابية امللحوظة ،  ال زاليو على الرغم من هذه التغيرات اال 

( من التغطية الصحية 24,1ث ال  يستفيد سوى قرابة ربع النشيطين املشتغلين )%يح ،و االجتماعية

أهمية ى كد علؤ د مما ي( من نظام للتقاع22,4املرتبطة بالشغل و نشيط مشتغل من بين كل خمسة )%

 لى أهميةإباإلضافة  ،واالجتماعيةلى تعميم التغطية الصحية إ الهادفالورش املجتمعي 

( ال %55,4اليد العاملة حيث أن أكثر من نصف من النشيطين املشتغلين ) وكفاءات مؤهالت تحسين

 .شهادة علياعلى  %14,9منهم على شهادة متوسطة و %29,6وفر  تيتوفرون على شهادة، فيما ي
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 في أوساط الشباب والنساء  استمرار تسجيل مستويات مرتفعةمع لبطالة استقرار معدالت ا

 الشهادات وحاملي

 مدى علىالبطالة  وتيرة تطور معدالت وتدل، واقتصادياأهم التحديات املكلفة اجتماعيا  البطالة منتعد 

الجدد على سوق من الوافدين أساسا  ، املكونةالباحثة عن شغلاليد العاملة االقتصاد على استيعاب  قدرة

معدالت أن لى إالبحث الوطني حول التشغيل مؤشرات  تشيرهذا، و .  الباحثين عن شغلمخزون  منالشغل و 

، مما يدل (%10,2، التي سجلت 2017)باستثناء سنة  %9في حدود  ااستقرار  ت، في املجمل،عرفقد البطالة 

بي في خلق فرص شغل كافية المتصاص ما يناهز املليون باحث عن شغل، على تواضع قدرة االقتصاد املغر 

 فقدوا الرغبة في البحث عن شغل.غير النشيطين الذين  االعتبار األشخاصهذا دون االخذ بعين 

 املصدر: املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات البحث الوطني للتشغيل

بين  بين الفئات العمرية وما وكذا ماوتا ما بين الرجال والنساء ومن جهة أخرى تعرف معدالت البطالة تفا

، % لدى الرجال7,8، مقابل 2019سنة % 13,5النساء نسبة بطالة  الوسط القروي والحضري. هكذا، بلغت

معدل البطالة  يبقىأما حسب وسط اإلقامة،  العاطلين.من مجموع  65%يمثلون  الرجاللى أن مع االشارة إ

تعد فئة حسب الفئات العمرية، و  %.3,7% مقابل 12,9بالوسط القروي  الحضري مقارنةسط مرتفعا بالو 

بالوسط  ينالقاطنعرضة لظاهرة البطالة وخاصة الشباب حاملي الشهادات و  أكثر الفئاتالشباب من 

بلغ معدل بطالة حاملي حيث تفاقم ظاهرة بطالة حاملي شهادات التعليم العالي،  حيث يالحظالحضري، 

حاملي شهادات التقنيين واألطر  يبقى معدل البطالة مرتفعا لدىكما  ،2019% سنة 21,6لشهادات العليا ا

%(، وشهادات التخصص 23,6%(، وشهادات التعليم العالي املمنوحة من طرف الكليات )23,9املتوسطة )

 .(%20,9) املنهي
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عاطلين  10من بين كل  8يث أن ما يفوق الرجال والشباب، حولدى وتتمركز أكبر نسبة للعاطلين باملدن 

من الشباب هم  10من بين كل  8( و65,0هم ذكور )% 3من بين كل  2( و83,8يقيمون بالوسط الحضري )%

 عليا.حاصلون على شهادة  10من بين كل  4%( و80,3سنة ) 34و 15الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

 معطيات البحث الوطني للتشغيلاملصدر: املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على 

 ،2019 خالل سنة ،بلغتفقد ا هاما من العاطلين عن العمل. البطالة طويلة املدى تشمل جزء والزالت

النساء أكثر عرضة للبطالة طويلة املدى من وتبقى  ،% 68,2أو أكثر  ملدة سنةعن العمل  نسبة العاطلين

% لدى 63,8% مقابل 76,3أكثر ملدة سنة أو  لعملعن ا نسبة العاطالت 2019الرجال، حيث بلغت سنة 

بالنسبة  %69% ) 50,9  يسبق لهم أن اشتغلوا  الذين لمبلغت نسبة العاطلين  ،الرجال. ومن ناحية أخرى 

 .% لدى الرجال(57,2للنساء مقابل 

 نى وأعلىأدبين  2019إذ قدر الفارق سنة  البطالة،يالحظ تفاوت في مستويات ف ،املستوى الجهوي  علىأما 

وسجلت أعلى مستويات البطالة بكل من جهات الجنوب  نقطة. 10,9بــ  الجهوي نسبة بطالة على املستوى 

-خنيفرة ودرعة-جلت أدنى مستويات البطالة بجتهي بني ماللُس  فيما %13,8)والجهة الشرقية ) 16,3%))

 على التوالي. %5,6و %5,4بـ  تافياللت،

 التشغيل   إنعاشة إيجابية لبرامج حصيلالسياسة النشطة للتشغيل:  .3

إدماج تيسير  إلى والتي تهدفلتشغيل لتعتبر برامج إنعاش التشغيل من بين أهم آليات السياسة النشيطة 

إنعاش التشغيل املأجور  ، وذلك من خاللسوق الشغل خصوصا حاملي الشهادات الباحثين عن عمل في

فإن تحليل املعطيات املتوفرة خالل فترة ما  ،عموماو  .ل الذاتييشغتوتحسين قابلية التشغيل وتشجيع ال

األهداف  وفقوذلك بالنظر للنتائج املحققة  إيجابية،تبقى  جائحة تفيد بأن حصيلة هذه البرامجالقبل 

، فيما تأثرت بشكل املسطرة من أجل املواكبة واالدماج في القطاع الخاص املنظم ودعم التشغيل الذاتي

 نظرا لتداعيات الجائحة واالزمة االقتصادية. 2020ملموس خالل سنة 
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  تحفيزو  "إدماج"، برامج دعم التشغيل املأجور" 

يهدف برنامج "إدماج"، والذي يشمل العقود املحددة املدة وغير املحددة املدة وعقود التكوين من اجل 

ينهم من ولوج اإلدماج، إلى تعزيز حظوظ الباحثين عن شغل في الحصول على التجربة األولية قصد تمك

 من مكن هذا البرنامج من إدماج أكثرعلى مستوى الحصيلة، سوق الشغل والى تعزيز تأطير املقاوالت. 

مقارنة  %6بالخارج مسجال ارتفاعا بحوالي  التشغيل إطار في 15.268 منهم 2019سنة  وشاب شابة 108.800

ستفيدين من امل عدد .  كما بلغ2019من الهدف املسطر برسم  %121ومعدل إنجاز قدر ب  2018بسنة 

 مستفيد.  908.000أكثر من  2019الى نهاية سنة  2006ه سنة تانطالقذ البرنامج من

 
 املصدر: املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات

على تشغيل  7ات والتعاونيات حديثة النشأةيهدف برنامج "تحفيز" إلى تشجيع املقاوالت والجمعيومن جهته، 

بعقود عمل غير محددة املدة مقابل استفادتها من إعفاءات ضريبية وتحمالت اجتماعية.  الباحثين عن عمل

 9508، تمت املصادقة من طرف الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات على 2019خالل سنة 

غ عدد املستفيدين من البرنامج مقاولة، ليبل 3290أجير و 9.508 بروتوكول لالستفادة من هذا البرنامج همت

 مقاولة. 7.870أجير و 21.100، أكثر من 2019لى نهاية إانطالقه  ذمن

 
 .2016بريل أ)*( انطالق برنامج تحفيز في شهر  املصدر: املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات

                                                           
  .2022دجنبر  31و 2015املحدثة خالل الفترة ما بين فاتح يناير يتعلق األمر باملقاوالت  7
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  برامج تحسين قابلية التشغيل 

الوطنية  الواعدة والشراكاتتهدف برامج تحسين قابلية التشغيل )برنامج "تأهيل" و"دعم القطاعات 

إلى تحسين املالئمة بين التكوين وحاجيات سوق الشغل بصفة عامة  والجهوية وكذا التكوين عن بعد(

من أجل التشغيل والتكوين التأهيلي أو التحويلي  واملقاوالت على الخصوص من خالل التكوين التعاقدي

ودعم القطاعات الواعدة وأنشطة التكوين املقدمة في إطار شراكات وطنية وجهوية وكذا أنشطة 

 2019شخص سنة  36.800أكثر من  وقد استفاد من برامج تحسين قابلية التشغيل التكوين عن بعد.

من الهدف  %171نجاز بلغت إوبنسبة  %36ب  ، أي بارتفاع قدر2018شخص سنة  27.125مقابل 

 27.000. وهكذا استفاد من برنامجي "تأهيل" و"دعم القطاعات الواعدة" أكثر من 2019املسطر برسم 

في  %24,5منهم استفادوا في إطار التكوين لفائدة القطاعات الواعدة و % 64,7، 2019شخص سنة 

 في إطار التكوين التأهيلي أو التحويلي. %10,9إطار التكوين التعاقدي من أجل التشغيل و

 
 املصدر: املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات 

% من جميع فرص التكوين، 14,8وتمثل أنشطة التكوين املقدمة في إطار الشراكات )الوطنية والجهوية( 

% من إجمالي املستفيدين من هذه 11,4شخًصا، أي  4.200أكثر من  بينما استفاد من التكوين عن بعد

 .2019البرامج سنة 

 
 املصدر: املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات
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 برنامج التشغيل الذاتي 

من أجل مساعدتهم على إحداث  يهدف برنامج "التشغيل الذاتي" إلى مواكبة الشباب حاملي املشاريع

أنشطتهم الذاتية. ويتضمن البرنامج إجراءات تحفيزية تتجلى في توفير التسهيالت للحصول على قروض 

  .بنكية بشروط تفضيلية ووضع آليات للتتبع واملصاحبة من أجل إحداث املقاولة

ة جدا وتعاونيات وأنشطة مقاولة )مقاوالت صغير  2.066، مكن هذا البرنامج من إحداث 2019خالل سنة 

 3.656، حيث ساهمت هذه املقاوالت في إحداث 2018مقارنة مع سنة  % 53فردية(، بزيادة قدرت بحوالي 

 لكل مقاولة محدثة(. منصب في املتوسط  1,8منصب شغل مباشر )

 
 والكفاءات الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيلاملرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات املصدر: 

من طرف شبابيك الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل  2019شخص سنة  4.800كما تمت مواكبة أكثر من 

والكفاءات املخصصة للتشغيل الذاتي، ليبلغ العدد اإلجمالي لحاملي املشاريع الذين تمت مواكبتهم في إطار 

مقاولة  12.700ل مشروع وإحداث أكثر من حام 41.500، ما يناهز 2019هذا البرنامج مند انطالقه الى نهاية 

 منصب شغل خالل هذه الفترة.  31.000صغرى ساهمت في توفير أكثر من 
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 القسم الثالث

من األزمة  ، التداعيات واالستجابة السريعة للحدجائحةالظهور 

  االقتصادية واالجتماعية

 

اإلنتاجية  منظوماتهامن الدول في  كبيرد عد نظرا العتماد، و 2019ظهر فيروس كورونا في الصين نهاية سنة 

ي فبب مما تس في معظم دول العالم على الصين ضمن سالسل التوريد العاملية، تأثرت األنشطة االقتصادية

ساعات  وفي تسريح مؤقت أو دائم لألجراء وفي تخفيضلألنشطة اإلنتاجية  يو الجزئأاالغالق الكلي 

من طرف منظمة  2020لى اعتباره جائحة عاملية في مارس إلفيروس انتشار ا زيادة . وأدتمداخيل العملو 

لحدود البرية اغالق إو صحي الحجر الالصحة العاملية، وفرضت أغلب دول العالم إجراءات احترازية كفرض 

لى توقف إ ىنشطة االقتصادية مما أدعدد من األ وتعليقوغلق كلي أو جزئي لغالبية املقاوالت والبحرية 

 . األنشطةت العاملة بهذه مفاجئ للفئا

ومجموعة من ، اتخذت السلطات العمومية حزمة من التدابير 2020ظهوره في املغرب بداية مارس  ومنذ

، أهمها والحفاظ على األرواح وتخفيف العبء على املنظومة الصحية لتعزيز الصحة العموميةالقرارات 

ألنشطة ليق الجزئي أو التوقف الكلي الحجر الصحي وإغالق الحدود، الش يء الذي أدى إلى التعل

نشاء إتم  املواكبة،وتحديد اإلجراءات زمة تتبع انعكاسات هذه األ و  الوضعيةوملواجهة هذه  االقتصادية. 

مع تجند جميع ، الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا لجنة لليقظة االقتصادية وإحداث

 واالجتماعية.االقتصادية  نعكاساتهاواالقطاعات الحكومية ملواجهة األزمة الصحية 

 ساعات العملكبير ل النمو وفقدانتراجع حاد في معدالت و  سالسل القيم اضطراب .1

 على املستوى العاملي

حماية  للدول  وحتى يتسنى ،وتفش ي فيروس كورونا األولى لظهور  األشهر منذتغير العالم بصورة مفاجئة 

فرض حجر ية لكي تواكب األزمة، كان من الضروري اللجوء إلى األرواح وإتاحة الفرصة لنظم الرعاية الصح

بشكل  انعكست األزمة الصحيةهذه  فإنواسع النطاق إلبطاء انتشار الفيروس. وبالتالي، صحي وإغالق 

ونتيجة لهذه الصدمة الصحية أشارت توقعات صندوق النقد الدولي على النشاط االقتصادي. مهول وحاد 

وهو أسوء من  2020% خالل سنة  3قتصاد الدولي سيسجل انكماشا يقدر ب ن االأخالل شهر أبريل 
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نقاط مئوية مقارنة  6. وتنخفض هذه التوقعات بما يزيد على 2009-2008االنكماش االقتصادي ألزمة 

 %.3,3، حيث كان من املتوقع أن يسجل االقتصاد العاملي نموا بمعدل 2019بتوقعات أكتوبر 

 االقتصاد العاملي  انكماش حاد في مؤشرات 

توقعات صندوق النقد  أشارت، حيث 2020تراجعا في معدل النمو خالل سنة  عاملياالقتصاد السجل 

تمت مراجعة  وقدهذا %. 3,5عدل نمو سالب يقدر ب تسجيل العالم ملإلى  2021خالل شهر يناير  الدولي

ع أن يسجل الناتج الداخلي الخام مختلف مراحل تطور الجائحة، حيث كان من املتوق النمو خاللتوقعات 

 .%4,9تراجعا بنسبة 

االقتصادات الرئيسية واالضطرابات املرتبطة بتفش ي  ركودونتيجة للتداعيات السلبية الناجمة عن 

بينما سجلت  % 2,4والنامية بنسبة  صاعدةالفيروس، انكمش الناتج الداخلي اإلجمالي في االقتصادات ال

االقتصادات بشكل متباين حسب  جل هذهوقد تأثرت   .%4,9شا للنمو بنسبة االقتصادات املتقدمة انكما

اعتمادها على التمويل الخارجي والتجارة الدولية، وصادرات مدى درجة اندماجها في سالسل القيم العاملية و 

ن الدول أالسلع األساسية والسياحة، وكذا محدودية املنظومة الصحية ومستوى تفش ي الفيروس. كما 

درة للمواد األولية تأثرت بشكل كبير من تراجع النمو بالصين ومن انهيار الطلب العاملي على السلع املص

 .األساسية، وال سيما النفط

 
 صندوق النقد الدولي -اعتمادا على "مستجدات آفاق االقتصاد العاملي"املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على 

العاملي منذ بداية تفش ي الفيروس،  النمو االقتصادي والطلب رفهالذي ع االنكماش الحادإلى  ةباإلضاف 

الصارمة التي  قيودال ومختلفلقيم العاملية اوسالسل  النقل شبكاتفقد ساهمت االضطرابات التي عرفتها 

بما في ذلك  تجارية،الحواجز لوا ةاإلجراءات الجمركيو الجوية الحركة  وتقييداملوانئ  إغالقاتخذتها الدول، ك 

 ملبادالت التجاريةا حجم وانكماش تراجع ، فيالغذائيةض قيود على تصدير اللوازم الطبية واملنتجات فر 

، مثال، تراجعت لى انخفاض حاد في اإلنتاج الصناعي، حيثإ العامليةانهيار حجم التجارة وقد أدى  .العاملية
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-6,1%

-3,0%-3,0%

-8%
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-3,30%
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-4,4%
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ية اقتصادات األسواق الصاعدة و النام االقتصادات املتقدمة االقتصاد العاملي 

حسب إصدارات صندوق النقد الدولي2020توقعات النمو خالل سنة 

2020أبريل  2020يونيو  2020أكتوبر  2021يناير 
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قبل أن تسجل  ،2020سنة % خالل الفصل األول من 8صادرات السيارات على املستوى العاملي بنسبة 

 % خالل الفصل الثاني. 53تراجعا حادا بنسبة 

بشكل أثر قطاع السفر والسياحة بشكل خاص، حيث تالخدمات  وقد أثرت هذه الجائحة على تجارة

السياحية وفرض قيود على املنشئات وإغالق الفنادق وغيرها من  لتوقف الحركة الجويةنظرا  ملحوظ

عدد السياح الدوليين عرف  ، فوفقا ملعطيات املنظمة العاملية للسياحةلعالمالسفر في جميع أنحاء ا

 .2019 سنةمقارنة بنفس الفترة من  2020 سنة% في األشهر األربعة األولى من 44 بنسبةتراجعا الوافدين 

 

 سنة قبل اندالع األزمةعلى املستوى العاملي قطاع السياحة 

شطة االقتصادية ومصدرا هاما للعمالت األجنبية ومن بين أكثر القطاعات دينامية في تعتبر السياحة الدولية أحد أهم األن

% ويوظف  10,3خلق فرص الشغل في العديد من البلدان، إذ يساهم هذا القطاع في الناتج الداخلي اإلجمالي العاملي بنسبة 

لعالم، وبهذا يوفر القطاع حوالي وظائف جديدة في ا 4أشخاص ويخلق وظيفة من بين كل  10حوالي شخص من بين كل 

  .8مليون منصب شغل مباشر وغير مباشر 300

ن الوجهات السياحية في جميع أنحاء %، حيث أ 4، سجل إجمالي عدد السياح الوافدين ارتفاعا بنسبة 2019خالل سنة 

كل النقل الجوي والبري ويش .2018بسنة مليون سائح مقارنة  54بزيادة  الوافدين،مليار من  1,5العالم تلقت حوالي 

مليار سائح املسجلين سنة  1.5% من 58والبحري جوهر السياحة، حيث تشير معطيات املنظمة العاملية للسياحة أن نحو 

 باستعمال النقل الجوي، مقارنة بنسبة  2019
ً
 39يعبرون الحدود سنويا

ً
مليون  37ويشغل قطاع الطيران حوالي  .% برا

  9مليار دوالر كل سنة في الناتج الداخلي الخام العاملي. 897حوالي شخص عبر العالم، ويساهم ب

مليار دوالر وساهم بحوالي  1700 السياحة وقد حقق قطاع

في مجموع الصادرات في العالم. وقد سجلت بلدان  %7

% من مجموع 11الشرق األوسط النسبة األكبر بنسبة 

قد هذا و  %.9الصادرات، تليها إفريقيا وأمريكا بنسبة 

ساهمت السياحة في الرفع من الدينامية االقتصادية لجل 

درات عرفت نسبة السياحة في الصامناطق العالم، حيث 

ي مناطق الشرق األوسط فارتفاعا ملحوظا وبشكل أكبر 

وأفريقيا، حيث انتقلت صادرات السياحة في مجموع 

% في افريقيا خالل ثمانينات القرن املاض ي 4الصادرات من 

 .2019الل سنة % خ9إلى 

                                                           
 
8 Economic impact & trends 2020 -World travel and tourism council 
9Groupe des Nations Unies pour le développement durable 

4,1% 6,1%
3,4%

7,2%
2,1%

9% 9%
6% 6%

11%

أفريقيا  أمريكا اسيا  أوروبا  الشرق 

األوسط

نسبة السياحة في الصادرات حسب املناطق 

1980 2019
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    املفقودة خسائر منقطعة النظير على مستوى ساعات العمل  

أكثر من  أن إلى حدود شهر يناير 10تقديرات منظمة العمل الدوليةأشارت ، ق الشغلاسو أعلى مستوى 

ساعات عرفت  دوقهذا،  .ستمر فيها إغالق أماكن العملالدان بمن اليد العاملة حول العالم تقطن ب% 90

 ، أي ما يعادل2019مقارنة بالفصل الرابع لسنة  2020سنة  %8,8ب انخفاضا على مستوى العالم العمل 

ا تم تسجيله موتعد هذه الخسائر أكثر بنحو أربعة أضعاف م. مليون فرصة شغل بدوام كامل 255 فقدان

 .2008لسنة خالل األزمة املالية العاملية 

، 2019مليون فرصة شغل مقارنة بسنة 114حوالي  أما على مستوى فرص الشغل املفقودة فقد بلغت

بين ( %8,7-)ى الرجال، ودل( %3,9-)مقابل ( %5-)وسجلت أكبر نسبة انخفاض في صفوف النساء ب 

وقد تباين هذا األثر حسب القطاعات، حيث تأثر بشكل . لدى كبار السن( %3,7-)العاملين الشباب مقابل 

وعلى العكس من ذلك، عرفت قطاعات الخدمات . ارة والصناعةكبير كل من قطاع الفندقة وقطاعي التج

زيادة في ( الخ...تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتأمين واألنشطة املالية )والتي تتطلب كفاءات عالية 

 . 2020نسبة التشغيل خالل الفصلين الثاني والثالث من سنة 

، حيث تزايد معدل البطالة ب 2020مليون سنة  33وفي هذا السياق، ارتفع عدد العاطلين عن العمل ب 

مليون  81في حين عرف عدد األشخاص غير النشيطين ارتفاعا ب  .2020سنة  % 6,5ليبلغ نقطة مئوية  1,1

 بالجائحة، حيث تقلص ( لدنياا شريحةال)البلدان ذات الدخل املتوسط وتعد  .شخص
ً
هي األكثر تأثرا

في البلدان ذات الدخل  %8,3و( علياالشريحةال)وي الدخل املتوسط لذ %7,3مقابل  %11,3الدخل بنسبة 

 .في البلدان ذات الدخل املنخفض( % 6,7)املرتفع وسجلت أقل نسبة 

 
 العمل الدولية  منظمةاملرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات املصدر: 

                                                           
 2021يناير  25 10
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ت فعالة للحفاظ على مناصب الشغل اللجوء إلى آليا الدول اختارت معظم  جائحة،الملواجهة تداعيات 

ودعم املقاوالت املتأثرة. وقد كانت مخططات الحفاظ على مناصب الشغل املتمثلة إما في تيسير و/أو تشديد 

آليات البطالة الجزئية )تقليص في عدد ساعات العمل( من بين أهم الوسائل املعتمدة من أجل الحد من 

هذه البرامج املقاوالت التي تعاني من صعوبات  مكنتلبطالة. حيث فقدان مناصب الشغل واالرتفاع الكبير ل

اقتصادية من خفض ساعات العمل مؤقتا، مع املحافظة على دخل األجراء في مستوى معين بفضل 

هذه املساعدة شكل تحويالت اجتماعية كما هو الشأن في إسبانيا وأملانيا،  تتخذقد ااملساعدة العمومية. و 

كما هو الشأن  (تحويالتهم لفائدة األجراء ت في األجر تقدم للمشغلين من أجل تمويلأو على شكل مساعدا

وتهدف هذه اآلليات إلى الحفاظ على العقود املبرمة من طرف املشغلين بالرغم من تعليق  .في فرنسا وإيطاليا(

كلفة للتسريح، العمل، بحيث تتم املحافظة على الرأسمال البشري للمقاولة وتفادي العمليات باهظة الت

أعدت فرنسا آلية أخرى للنشاط الجزئي  وإعادة التشغيل والتكوين بعد تحسن األوضاع االقتصادية. كما

  .النشاط ملدة طويلة موجهة للمقاوالت املعرضة النخفاض ملدة طويلة

 2020نة وفي إطار البرامج الطارئة التي تم وضعها من أجل مواجهة الجائحة، اقترحت اللجنة األوروبية س

وقد  SURE» «أداة مؤقتة جديدة تهدف إلى الحد من مخاطر البطالة في الحاالت الطارئة، أطلق عليها اسم

أعدت هذه األداة من أجل دعم اآلليات الخاصة بالبطالة الجزئية وكذا بعض التدابير املشابهة األخرى، 

 ومساعدة الدول األعضاء على حماية العمال. 

 السريعة وإجراءات الحجر الصحي واالستجابةا وطني انتشار الفيروس .2

من التدابير لتعزيز  مجموعةالسلطات العمومية  ، اتخذت2020املغرب بداية مارس ب الفيروس منذ ظهور 

الحجر الصحي  فرض ، أهمها19-فيروس كوفيدالصحة العمومية ومجموعة من القرارات ملواجهة انتشار 

لش يء الذي أدى إلى التعليق الجزئي أو التوقف الكلي لبعض ، امع مجموعة من الدول  وإغالق الحدود

  األنشطة االقتصادية. 
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 19-لتسلسل الزمني ملواجهة أزمة كوفيدا

 

  

 

تفش ي التدابير املتخذة للحد من  تأدقد و 

حركية املواطنين، لى الحد من إ والهادفة فيروسال

على تغيير سلوكهم تغييرا  األفرادحيث أجبر الوباء 

والحركية، حيث  ال سيما من حيث التنقل ،جذريا

بالنسبة  11تشير بيانات غوغل حول حركية األفراد

ض تنقل املواطنين عبر اانخف للمغرب إلى

% مقارنة 70بنحو مشيا باألقدام السيارات أو 

بفترة ما قبل تفش ي الفيروس. وأدى االنخفاض 

الكبير في التنقل إلى انخفاض حاد في أنشطة 

 واملطاعم؛ وانخفاضلفنادق الخدمات مثل ا

 النشاط التجاري. 

                                                           
غوغل على بيانات تحديد املوقع الجغرافي من  حيث تعتمد .بيانات حول حركية مستعمليها بموقع" التقارير حول التنقالت في املجتمع" (Googleل )شركة غوغنشرت  11

ة البقاء فيها( باملقارنة مع األيام امل حاألفراد. وتوض  الهواتف الذكية لتحديد تحركات 
ل زيارة األماكن )أو مد 

ر معد  ويعرض املوقع حركيات األفراد نحو  رجعيةالبيانات تغي 

 محالت البيع بالتجزئة والترفيه، ومحالت البقالة والصيدلة، والحدائق، ومحطات النقل العام، وأماكن العمل، ودور السكنى.
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أن مؤشرات حركية البيانات ذاتها تشير و 

فراد في املقاهي ومراكز التسوق ومدن املالهي األ 

تراجعت في املغرب قد واملتاحف واملكتبات 

%خالل فترة الحجر الصحي  60بمتوسط 

ى .  أما على مستو 2020مقارنة مع بداية سنة 

راد في أماكن مثل أسواق فمؤشرات حركية األ 

البقالة ومتاجر املأكوالت ومتاجر األدوية 

والصيدليات فقد بلغ التراجع خالل فترة الحجر 

% 37% كقيمة عليا و79حوالي  الصحي

 كمتوسط.

% كقيمة 77و الشواطئ والساحات العمومية بنسبة   أمثل الحدائق  إلى أماكن كما تراجعت حركية األفراد

 الصحي.ل خالل فترة الحجر % كمعد47قصوى و

 

 غوغل-املصدر: املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على التقارير حول التنقالت في املجتمع
 

فتشير  أما على مستوى حركية األفراد في أماكن الوحدات السكنية وأماكن العمل مقارنة مع األيام املرجعية

وباملقابل ارتفعت مدة بقاء  الصحي ل فترة الحجر% خال44لى أن مدة البقاء في أماكن العمل تراجعت ب إ

 % بعد نهايته. 8% خالل فترة الحجر الصحي ثم الى 21املغاربة بالوحدات السكنية بنسبة 

 التداعيات السلبيةالسلطات العمومية بسرعة الحتواء  الصحي، استجابتباملوازاة مع تدابير الحجر و 

قد و ، واملقاوالتاألسر  وبرامج لدعمل تطوير سياسات من خال الناجمة عن توقف النشاط االقتصادي
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أجراء القطاع الخاص واألسر العاملة بالقطاع غير املهيكل املتوفرة أو غير متوفرة  اإلجراءاتهذه  أهمهمت 

تحمل  على نظام املساعدة راميد، باإلضافة إلى مجموعة من اإلجراءات املواكبة ملساعدة املقاوالت على

 عافيتها.   ت األزمة واسترجاعوتجاوز تداعيا

 واألجراء واألسرقاوالت امل دعم 

املتضررين من  القطاع الخاص وأجراءقاوالت ملا تم تخصيص دعم املقاوالت،نظرا لتأثير هذه األزمة على 

الفترة املمتدة من خالل درهم،  2000منح تعويض شهري جزافي قدره  وبهذا تمالتداعيات السلبية للوباء، 

لصندوق الوطني للضمان بااملنخرطة  شتغلين باملقاوالتجراء امل، لفائدة األ 2020يونيو  30لى إمارس  15

ملرتبطة بنظام التغطية الصحية مع التكفل بالنفقات ا 2020االجتماعي، املصرح بهم برسم شهر فبراير 

 . العائلية والتعويضات جباريةاإل 

لــى اتخاذ مجموعة من إلجــأت الســلطات  يج اإلنتاجي،مـن أجـل التخفيـف مـن وقـع الصدمـة علـى النسـ

التدابير لفائدة املقاوالت املتضررة املنخرطة بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي كتأجيل سداد القروض 

وتفعيل خط ائتماني إضافي للقروض  2020يونيو  30( حتى leasingsالبنكية وتلك املتعلقة بقروض اإليجار )

مليون درهم، والتي  500الضمان املركزي لفائدة املقاوالت التي ال يتعدى رقم معامالتها  من طرف صندوق 

تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها بما في ذلك املقاوالت العاملة في قطاع العقار، باإلضافة إلى وضع 

ألف  15أن يبلغ   " يمكن 19-قرض بدون فائدة رهن إشارة املقاولين الذاتيين املتضررين من أزمة "كوفيد

مليون درهم، من  20عن  2019تمكين املقاوالت التي يقل رقم معامالتها للسنة املالية كما تم  درهم.

إذا رغبت في ذلك مع تعليق املراقبة  2020يونيو  30االستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 

 (.ATDالضريبية واإلشعار لغير الحائز )

داد أقساط قروض السكن واالستهالك لألسر من خالل تحمل الدولة والقطاع البنكي كما تقرر تأجيل س

 . 2020للتكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد القروض للفترة املمتدة بين مارس ويونيو 

  القطاع غير املهيكلب العامليندعم 

تـم ، فقد هذا القطاعطة االقتصادية والعاملين في األنشوبالنسـبة للقطـاع غيـر املهيـكل، ونظرا لهشاشة 

تجاوز تداعيات االزمة والحفاظ علـى جـزء مـن قدرتهـا  فيمالية ملساعدة هذه الفئة  تحويالتتخصيص 

العاملـة فـي القطـاع غيـر الشـرائية وإنعـاش الطلـب الداخلـي. وتتمثل هذه املساعدات في تسلم األسر الفقيـرة 

مرحلة  النظام وفيفي هذا  غير املسجلةثم  أولى،في مرحلة  للمساعدة الطبية ـجلة فـي نظام راميداملساملهيكل 

درهم لألسرة املكونة من ثالث إلى  1000درهم لألسرة املكونة من فردين أو أقل،  800بقيمة تحويالت  ثانية،

 . درهم لألسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص 1200أربع أفراد، 
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 فتيش الشغل تطرف جهار  املقاوالت منتبع ظروف العمل ومواكبة ت 

الناجمة عن  إطار مواكبة الوضعية االقتصادية واالجتماعية للمؤسسات الخاضعة لتفتيش الشغل وفي

، قامت وزارة الشغل واإلدماج املنهي بتتبع ظروف عمل العاملين 19-تفش ي فيروس كورونا املستجد كوفيد

، وذلك للوقوف على التدابير االحترازية املوضوعة لهذا الغرض من طرف السلطات يةاإلنتاجباملؤسسات 

وهكذا، قامت وزارة الشغل واالدماج املنهي طيلة مرحلة الحجر الصحي بتأطير عمل  العمومية املختصة.

 مفتشية الشغل من خالل إصدارها للعديد من الدوريات واملذكرات التوجيهية ومجموعة من الدالئل

 هذا الوباء. انتشار والتي تتالءم مع كل مرحلة من مراحل تطور  لبروتوكوالتوا

وقد انصبت جهود أعوان تفتيش الشغل في البداية على التحسيس والتوعية من املخاطر الناجمة عن هذا 

تي الفيروس وضرورة اتخاذ اإلجراءات االحترازية التي أقرتها السلطات العمومية، حيث بلغ عدد املؤسسات ال

تمت مواكبتها بالنصح واإلرشاد والتحسيس من طرف مفتش ي الشغل حول التدابير االحترازية للوقاية من 

مؤسسة. وتم  6.761، ما مجموعه 2020أبريل  14مارس إلى  13فيروس كورونا، خالل الفترة املمتدة من 

تواصل  كانتقاوالت، التي بريل للوقوف على مدى احترام املأ 15إحداث لجان إقليمية بعد ذلك ابتداء من 

وقد  عملها أو تلك التي استأنفت نشاطها، لإلجراءات االحترازية والوقائية املتخذة للتصدي لهذا الوباء.

اعتمدت هذه اللجان في عملها على أهم التدابير املتضمنة في املسطرة املعدة بين وزارة الشغل واإلدماج املنهي 

وبلغ عدد املؤسسات التي نظمت لها زيارات ميدانية  اد األخضر والرقمي.ووزارة الصناعة والتجارة واالقتص

من طرف تلك اللجان االقليمية املشتركة بين مصالح وزارة الداخلية ووزارة الشغل واإلدماج املنهي ووزارة 

الصحة والصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، وكذا من طرف أعوان تفتيش الشغل، خالل 

مؤسسة. وقد أسفرت الزيارات  31.894، ما مجموعه 2020يوليوز 23أبريل إلى  15املمتدة من  الفترة

امليدانية املنجزة من طرف كل من اللجان املشتركة، واللجان اإلقليمية املختلطة، وكذا أعوان تفتيش 

اوالت التي تمت منها تم احترامها من قبل املق 301.689تدبيرا،  356.101الشغل، عن التحقق مما مجموعه 

 تدبيرا لم يتم احترامها. 54.412مراقبتها، و

 االقتصاديةواملقاوالت مع تسجيل تفاوتات حسب القطاعات األسر  تضرر  .3

ن أحيث كان متوقعا  ،19-بأزمة كوفيددول العالم، جميع اقتصادات غرار  ، علىتأثر االقتصاد الوطني

األزمة الصحية ألقت بظاللها على دينامية ن أ إال 2020% سنة 3,5يسجل معدل نمو إيجابي يقدر ب 

إلى تراجع حاد ملؤشرات النمو منذ بداية تفش ي الفيروس وما صاحبه من إجراءات  ىاالقتصاد الوطني مما أد

 احترازية أدت إلى شلل جزئي او كلي للقطاعات االقتصادية. 
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  االقتصادي مو النمؤشرات تراجع 

تراجع نمو الناتج  حيث،  2020منذ الفصل الثاني لسنة  ي الظهور ف تضرر االقتصاد الوطنيبدأت بوادر 

وذلك إثر فرض قيود الحجر  وهو أدنى معدل نمو تم تسجيله خالل هذه السنة  %15بحوالي  الداخلي الخام 

الصحي والتوقف التام او الجزئي لألنشطة االقتصادية، و يعزى هذا االنخفاض إلى تقلص القيمة املضافة 

غير الفالحية خصوصا تلك املرتبطة بالنقل والسياحة و تراجع أنشطة الطاقة الكهربائية والبناء لألنشطة 

إللكترونيك ومواد البناء، فيما اوكذلك الصناعات التحويلية، وخاصة قطاعات النسيج والسيارات و 

 على منحاها التصاعدي. الصناعات الغذائية و الكيميائيةحافظت 

 
 ي لسوق الشغل اعتمادا على معطيات املندوبية السامية للتخطيطاملصدر: املرصد الوطن

تقلصت وتيرة نفقات األسر املوجهة  حيث ،الوطنيالطلب الداخلي تراجعا في دعم االقتصاد  وسجلهذا 

نحو االستهالك خصوصا نفقات املواد املصنعة، كاملالبس ومواد التجهيز وكذلك النقل واملطاعم والترفيه، 

لألزمة تفاوتا القطاعي عرف حجم التأثير االقتصادي و   تهالك املواد الغذائية على وتيرة نموه.فيما حافظ اس

مجموعة من العوامل تتعلق أساسا بطبيعة السوق وطبيعة  وذلك حسبحسب خصوصيات كل قطاع 

 .ةالنشاط ومدى صرامة القواعد الصحية املطبقة في كل قطاع، وكذا سرعة استئناف العادات االستهالكي

 
 املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات املندوبية السامية للتخطيطاملصدر: 
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في هذا السياق، تعتبر األنشطة املرتبطة بالطلب الخارجي، خاصة الطلب الوارد من الدول األوروبية، األكثر 

والصناعات امليكانيكية  زمة ويتعلق األمر أساسا بقطاع السياحة وأنشطته امللحقةتضررا بتداعيات هذه األ 

، تمكنت أنشطة أخرى من والنقل. بينماوالكهربائية باإلضافة إلى أنشطة صناعة النسيج والجلد والتجارة 

الصمود وتجاوز تداعيات األزمة بل من تسجيل نمو إيجابي خالل هذه الفترة، على غرار الصناعات 

ة، باإلضافة إلى قطاع األنشطة املالية االستخراجية وصناعة مشتقات الفوسفاط والصناعة الغذائي

 وقطاع االتصاالت.

 
 املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات املندوبية السامية للتخطيطاملصدر: 

صعوبات الستئناف نشاطها بشكل طبيعي خالل النصف  في مواجهةبعض األنشطة االقتصادية  استمرتو 

أعلنت بينما واملطاعم وكذا النقل والتخزين واألنشطة العقارية كمقاوالت اإليواء  2020الثاني من سنة 

 .  12% في قطاع األنشطة العقارية(7% في قطاع النسيج والجلد و10التوقف النهائي لنشاطها )أخرى 

   املبادالت التجاريةتراجع 

خارجي املوجه نظرا لالضطرابات الكبرى التي عرفتها سالسل القيم العاملية والتراجع الحاد في الطلب ال

 .تراجعا هاما 2020للمغرب وكذا إغالق الحدود بين الدول، عرفت املبادالت التجارية الخارجية خالل سنة 

سجلت  حيث ،بريلوأشهري مارس تظهر على دينامية الصادرات بداية  هذا التراجع وقد بدأت بوادر

لتتراجع بعد ذلك حدة هذا  2019ة %مقارنة بنفس الفترة من سن42% و40انخفاضا حادا بلغ على التوالي 

والدولي التخفيف من إجراءات الحجر الصحي على املستوى الوطني  وذلك إثرالتراجع خالل األشهر املوالية 

 %. 7خالل شهر يوليوز تراجعا بنسبة  لتسجل

                                                           
  12المقاوالت نشاط على -19-كـوفيد حول تأثير الثالث البحـث
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خصوصا تراجع حاد في معظم املواد واملنتجات املستوردة، في زمة أما على مستوى الواردات فقد تسببت األ 

% مقارنة بنفس الفترة من 17خالل شهر مارس ب ، حيث انخفضت الواردات وأبريلخالل شهري مارس 

 %. 37لتسجل خالل شهر أبريل تراجعا حادا بنسبة  2019سنة 

لنصف بأكثر من اوارداتها املواد الطاقية والتي تراجعت إلى  ،خصوصا ،هذا االنخفاض في الواردات رجعوي

% خصوصا تلك 43%(، بينما سجلت الواردات من املنتوجات الغذائية ارتفاعا بنسبة 64) خالل شهر أبريل

  .وسوء توزيعها املطريةفي ظل سنة فالحية ضعيفة بسبب قلة التساقطات  املتعلقة باستيراد القمح

 
 الصرف املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات مكتباملصدر: 

ادرات الوطنية تباينا حسب القطاعات، حيث استطاعت بعض القطاعات وقد عرف أثر األزمة على الص

الصمود أمام األزمة بل حتى تسجيل نمو متواضع بينما تأثرت قطاعات أخرى بشكل كبير من الصدمة 

 االقتصادية التي خلفته الجائحة. 

تصادية حيث سجلت تأثرت كل من صناعة الطائرات والنسيج والجلد وكذا استخراج املعادن من األزمة االق

 9,3بينما سجلت صناعة السيارات تراجعا محدودا نسبيا يقدر ب  2020صادراتها انخفاضا هاما خالل سنة

 % من مجموع الصادرات الوطنية. 27% وتمثل نسبة صادرات هذا القطاع ما يقارب 

دراتها بشكل كبير، أما بالنسبة لكل من الفالحة والصناعة الغذائية والفوسفاط ومشتقاته فلم تتأثر صا

 .  2019مقارنة بسنة  %3,7% و 0,7يقدر على التوالي ب  2020حيث سجلت نموا طفيفا خالل سنة 

ترتبط الصعوبات الرئيسية التي تواجه املبادالت الخارجية أساسا بالتكلفة العالية للنقل والقيود املرتبطة 

 . 13تصدير أو استيراد السلع او الخدمات باألزمة الصحية وكذا إغالق البنية التحتية املستخدمة في

                                                           
 المرجع السابق  13 
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 املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات مكتب الصرف

 

 تضرر كبير لقطاع السياحة ولألنشطة املرتبطة به 

بالنسبة لقطاع السياحة والذي يعد رافدا من روافد االقتصاد الوطني، فقد شهد منذ الشهور األولى  

من إجراءات احترازية خصوصا إغالق  احالة الطوارئ الصحية وكل ما صاحبهالنتشار الفيروس وإعالن 

جراء اإلغالق  حادبشكل تضررت عائدات السياحة  الحدود وتعليق الرحالت، تراجعا ملحوظا في أدائه، حيث

مارس  العائدات تراجعا طفيفا خالل شهر عرفت هذهلقد . الكبير الذي عرفه املغرب بداية شهر مارس

 بين شهري مارس وماي. 80بعد ذلك خالل الشهرين املواليين، حيث انخفضت بحوالي % لتتفاقم

 الصرف معطيات مكتباملرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على المصدر: 

وعلى الرغم من األزمة االقتصادية والصحية وتأثيرها الكبير على غالبية البلدان املستضيفة إال أن 

املقيمين بالخارج لم تعرف تراجعا حادا خالل األشهر األولى من األزمة، حيث  املالية للمغاربة التحويالت

وقد سجلت أقوى تراجع لها  2019% خالل شهر مارس مقارنة بنفس الفترة من سنة 12انخفضت بنسبة 

 %. 18,6بلغ ماي خالل شهر 
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 الصرف معطيات مكتباملرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على المصدر: 

، 2019سجلت تراجعا في دينامية نموها منذ سنة  فقد ،صعيد االستثمارات الخارجية في املغرب علىأما 

رغم  تاستطاع وقد. 2019و 2018بين  %50متأثرة بالسياق الدولي املضطرب، حيث انخفضت بحوالي 

ب ر تدفق االستثمامعدل نمو متواضع حيث ارتفع  تسجيلزمة االقتصادية املصاحبة لألزمة الصحية األ 

 .2020خالل سنة  مليار درهم 16,7مقارنة بالسنة املاضية ليبلغ  1,2%

  ضغط االزمة  األكثر عرضة لالفئات االجتماعية الهشة واملقاوالت الصغيرة واملتوسطة  

شغل العقب فرض إجراءات الحجر الصحي إلى فقدان مناصب  أدى التوقف املفاجئ لالقتصاد الوطني

إلى فقدان جزئي أو كلي ملصادر ، وبالتالي اليد العاملةنسبة لفئات عريضة من ساعات العمل بال انخفاضو 

 كثرالفئة األ الذين يشكلون  املحدود،هيكل وذوي الدخل امل، خصوصا بالنسبة للعاملين بالقطاع غير ادخله

حسب الطبقة  ألسرعلى ااالقتصادي واالجتماعي الوقع  ويتفاوت للوقوع في الهشاشة والفقر. عرضة

منهي لرب العائلة وكذا طبيعة السكن. حيث أشار -الجتماعية التي تنتمي إليها األسرة والوضع السوسيوا

ال تتوفر على %( 34)ن حوالي ثلث األسر املغربية أأبريل،  خالل شهرملندوبية السامية للتخطيط ابحث 

سر وقد هم توقف مصدر الدخل بشكل أكبر األ مصدر للدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي. 

 رب األسرة من فئةفيها يكون التي  ودور الصفيح وكذا األسر حياء الهامشيةالفقيرة واألسر التي تعيش باأل 

  ن.ين والعمال املؤهليالحرفي

خالل فترة  %( إلى توقيف نشاطهم مؤقتا،66,2املشتغلين ) يحوالي ثلث رفقد اضط وحسب نفس البحث،

تباينت حدة هذه النسبة حسب الحالة في املهنة والقطاع وكذا الفئة االجتماعية.  وقد، الصحيجر الح

ما أالنسبة األكبر من املشتغلين املتوقفين عن العمل، تليها نسبة املأجورين.  ون واملشغلون فشكل املستقل

لعمومية اضطروا إلى التوقف % من املشتغلين بقطاع البناء واألشغال ا80بالنسبة للقطاعات، فإن أكثر من 

لعب دورا في هذه التفاوتات  الصناعة. كما أن عامل الفئة االجتماعيةقطاع بنسبة أقل  هلييعن العمل، 
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 الفئةلى إمن نظيرتها التي تنتمي  أكبراألقل يسرا تضررت بشكل املنتمية للفئة ن الساكنة املشتغلة أحيث 

 األكثر يسرا.

وكذا إلى  تقليص اليد العاملة أو تعليق نشاط املقاولة بشكل رئيس ي إلى عملالتوقف الظرفي عن ال ويعود

  أسباب أخرى كالتوقف عن ممارسة نشاط مستقل أو الخوف من اإلصابة بالعدوى.

الذي فرضته االزمة الصحية  بالصع سياقالوذلك في  املقاوالتبظاللها على زمة األ  ألقتومن جهة أخرى، 

املندوبية السامية به قامت الذي  املنظمةا. فحسب البحث النوعي لدى املقاوالت واإلجراءات التي صاحبته

األثر جليا من خالل  يظهر، 14للتخطيط بهدف تقييم األثر املباشر لهذه األزمة على وضعية املقاوالت باملغرب

ولة أي ما مقا 142.000صرحت حوالي  حيث نشاطها، و كليا عنأقاوالت التي صرحت بتوقفها جزئيا عدد امل

مقاولة بصفة  6.300توقفها جزئيا أو كليا عن نشاطها بينما أقفلت  ،% من مجموع املقاوالت57يعادل 

قل أالصغرى واملتوسطة وبنسبة  املقاوالتو  وشمل هذا التوقف بنسبة كبيرة املقاوالت الصغيرة جدا نهائية.

 املقاوالت الكبرى.

                                                           
 أبريل-على نشـــاط المقـــاوالت 19-ي حول تأثير كوفيدالنتائج الرئيسية للبحث الظرف 14
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 القسم الرابع

  سوق الشغل في ظل الجائحة

 

تدابير لل حتمية نتيجةك 2020من سنة  والثالثحاالته خالل الفصل الثاني  الشغل أسوءعرف سوق 

خذتها ال
 
توقيف غالق الحدود و إحجر صحي شامل و ابتدأت بفرض  والتي، سلطات العموميةالصارمة التي ات

 املتعلقةاالحترازية  اإلجراءات اإلبقاء على بعضمع الصحي ثم رفع الحجر  ،نشطة االقتصاديةشبه تام لأل

اإلشارة أن التدابير التي اتخذتها السلطات  تجدرو  .ونشاط بعض القطاعات االقتصادية حركية األفرادب

 التدابيرمساعدات اجتماعية ظرفية، وإعانات مالية للمتضررين من األزمة باإلضافة الى  العمومية من

 .الوطني واالقتصادواء وقع األزمة على سوق الشغل لى حد كبير في احتإساهمت  ،لفائدة املقاوالت ةاملتخذ

  ارتفاع البطالة وتراجع حاد في ساعات العمل .1

% خالل نفس الفترة من سنة 8,1مقابل  2020% خالل الفصل الثاني من سنة 12,3بلغ معدل البطالة 

منصب خالل نفس الفصل  25.000منصب شغل مقابل احداث  589.000مع تسجيل فقدان  2019

منصب  581.000.  أما على مستوى الفصل الثالث فقد بلغ فقدان مناصب الشغل 2019نة من س

( وارتفع معدل 2019س الفترة من سنةفمنصب شغل خالل ن 143.000)مقابل احداث صافي بلغ 

 .2019% خالل نفس الفصل من سنة  9,4% مقابل  12,7لى إالبطالة 

 
 على معطيات البحث الوطني للتشغيل املصدر: املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا

9,1
8,1

9,4
10,2

10,5

12,3 12,7 12,2

الفصل األول  الفصل الثاني الفصل الثالث الفصل الرابع

%تطور معدل البطالة ب

2019 2020
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 املصدر: املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات البحث الوطني للتشغيل

شهدت معظم القطاعات االقتصادية انخفاضا في التشغيل، حيث سجل العدد األكبر من فقدان مناصب 

منصب خالل  477.000الثالث و خالل الفصل 258.000الفالحة والغابة والصيد" بخسارة »الشغل بقطاع 

خالل  30.000منصب خالل الفصل الثالث و 260.000الفصل الثاني يليه "قطاع" الخدمات الذي فقد 

الفصل الثاني. واستقر فقدان مناصب الشغل بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" على مستوى 

من نفس السنة. في حين أحدث قطاع "البناء خالل الفصل الثالث  61.000خالل الفصل الثاني و 69.000

منصب  9000منصب شغل بالفصل الثالث علما أن نفس القطاع عرف فقدان  1000واألشغال العمومية" 

 خالل الفصل الثاني من نفس السنة.

 
 املصدر: املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات البحث الوطني للتشغيل

مليون ساعة خالل الفصل  499قد انخفض عدد ساعات العمل في األسبوع   من لى مدة العمل، فإوبالنظر 

تم فقدان أكثر  فقد . هكذا،2020مليون ساعة خالل الفصل الثاني من سنة  234إلى  2019الثاني من سنة 

مليون منصب  5,5ما يعادل  وبنظرة أخرى، فقدان( حجم ساعات العمل األسبوعية، %53من نصف )

ساعة في األسبوع. أما على املستوى  48الشغل بدوام كامل يوافق العمل ملدة أن  رناعتباإذا ل شغل بدوام كام

25000
143000

-589000 -581000

الفصل الثاني الفصل الثالث

خالل الفصلين الثاني و الثالث مناصب الشغل الصافية

2019 2020

-477000

-69000
-9000 -30000

-258000

-61000

1000

-260000

الفالحة والغابة والصيد

الصناعة بما فيها الصناعة

التقليدية البناء واألشغال العمومية الخدمات

اني حسب قطاع النشاط االقتصادي خالل   الفصلين الثاإلحداث الصافي ملناصب الشغل

2020و الثالث من سنة  

الفصل الثاني الفصل الثالث 
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% بقطاع "الصناعة 63% بقطاع "البناء واألشغال العمومية"، 71العمل ب  عاتسا تالقطاعي فقد تراجع

 الصيد".  % ب قطاع "الفالحة والغابة و 41% بقطاع "الخدمات" و54بما فيها الصناعة التقليدية"، 

بين الفصل    %44,8إلى %45,8معدالت النشاط بشكل مهم، حيث انخفض معدل النشاط من  وتراجعت 

انخفض بشكل كبير في الوسط القروي منتقال  وقد ،2020الفصل من سنة  ونفس 2019الثاني من سنة 

معدل  جلسو .  %41,9لى إ %42,3مقارنة مع الوسط الحضري والذي انتقل من  %50لى إ %52,2من 

ونفس الفترة من سنة  2019% ما بين الفصل الثالث من سنة  43,5% الى  44,9النشاط انخفاضا هاما من 

وبالوسط القروي  %41,0إلى  %41,7 من منتقالكما سجل هذا املعدل انخفاضا بالوسط الحضري  .2020

 %.  48 إلى % 50,8من 

 
 معطيات البحث الوطني للتشغيلاملصدر: املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على 

باإلضافة للمعطيات التي توفرها املندوبية السامية للتخطيط، يمكن مقاربة تأثير األزمة الصحية على سوق 

املقاوالت التي تعرف املرتبطة بالشغل من خالل تحليل بيانات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

ريح أجرائها املتوقفين مؤقتا عن العمل قصد االستفادة صعوبات نتيجة تداعيات األزمة والتي قامت بتص

بيانات، يمكن أن هذه المن الدعم الذي خصصته الدولة لهذه الفئة من املستخدمين. ومن خالل استغالل 

نقدم صورة عن تأثير األزمة على سوق الشغل بصفة عامة وعلى القطاع الخاص املنظم بصفة خاصة خالل 

 .ألزمةمن االفترة األولى 

أجير تم التصريح بهم من  808.199بلغ عدد األجراء املتوقفين عن العمل برسم شهر مارس هكذا، فقد 

مقاولة برسم شهر أبريل بأنها تضررت بفعل الجائحة  134.180مقاولة. هذا، في حين أقرت  131.955طرف 

 133.703ت إلى تضرر حصائياأجير. أما برسم شهر ماي، فتشير اإل  949.957 ل مؤقت ًعن العمل مع توقف

، الذي عرف تخفيفا في 2020من شهر يونيو  وابتداء. أجير 957.943 ل عن العمل قتمؤ توقف مع  مقاولة

املتوقفين األجراء اإلجراءات االحترازية، تشير معطيات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي على أن عدد 

 مقاولة. 95.093صرحت بهم  593.391 تراجع الى

45,7

45,8
44,9

45,9
46

44,8

43,5

44,4

الفصل األول  الفصل الثاني الفصل الثالث الفصل الرابع

%تطور معدل النشاط ب
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 املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي املصدر:

% 31 إنجراء واملقاوالت، فشهر أبريل كشهر مرجعي للوقوف على تداعيات األزمة على األ  اعتمدناوإذا  ،هذا

أجير،  11 يشتغلون في مقاوالت يقل حجمها عن هذا الشهر العمل خاللمن األجراء املتوقفين مؤقتا عن 

% فقط من األجراء املصرح بهم خالل شهر فبراير. وبلغ متوسط  21علما أن هذه الفئة من املقاوالت تمثل 

أجير كمتوسط لحجم املقاوالت  12أجراء مقابل  10حجم املقاوالت التي صرحت بأجراء متوقفين عن العمل 

من تبعات األزمة. ويالحظ تطابق في توزيع كبر ألى تأثر املقاوالت الصغرى بشكل إخالل شهر فبراير، مما يشير 

 عن العمل حسب الجنس بين شهر أبريل وبين توزيع األجراء املصرح بهم خالل شهر ؤ املتوقفين م األجراء
ً
تا
 
ق

 فبراير، حيث تمثل النساء ثلث األجراء.

جراء، حيث تمثل وقد كان وقع الجائحة على األجراء الذين يتقاضون أجورا منخفضة أكبر من غيرهم من األ 

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

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

 عن العمل 5رهم د 6000تمثل فئة األجراء الذين يتقاضون أجرا يفوق 
ً
تا
 
ق % من مجموع األجراء املتوقفين مو 

 % من مجموع األجراء املصرح بهم خالل شهر فبراير. 17خالل شهر أبريل علما أن هذه الفئة تمثل 

 عن العمل خالل شهر أبريل بلغ متوسط  
ً
تا
 
 5.116درهم مقابل  3.262الراتب الشهري لألجراء املتوقفين مؤق

 . صرح بهم خالل شهر فبرايردرهم لألجراء امل

808 199
949 957 957 943

593 391

131 955 134 180 133 703 95 093

مارس أبريل ماي يونيو

عدد األجراء املتوقفين و املقاوالت املتضررة

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

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

%. وسجل قطاعي الصناعات  77نشطة العروض ب الخدمات اإلدارية والدعم وكذا الفنون والترفيه وأ

 % لكل منهما.72التحويلية وقطاع البناء نسبة تضرر بلغت 

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

 

19,3%

24,2%

40,0%

41,5%

48,7%

53,1%

55,8%

59,4%

61,4%

61,5%

63,7%

64,9%

66,7%

71,7%

72,5%

76,8%

77,3%

93,9%

أنشطة أخرى 

ماكالفالحة، استغالل الغابات وصید األس

األنشطة املالیة وأنشطة التأمين

الصحة البشریة والعمل االجتماعي

األنشطة العقاریة

اإلعالم واإلتصال

التجارة

صةاألنشطة العلمیة والتقنیة املتخص

صناعات إستخراجیة

املجموع

النقل والتخزين

التعليم

أنشطة الخدمات األخرى 

البناء

الصناعات التحويلية

الفنون والترفیھ وأنشطة العروض

أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم

اإلیواء واملطاعم

نسبة املقاوالت في وضعية صعبة في كل قطاع خالل شهر أبريل
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كذلك من القطاعات  أما على مستوى نسبة األجراء املتضررين داخل كل قطاع، يبقى قطاع اإليواء واملطاعم

% من مجموع العاملين بهذا القطاع، كما عرف قطاع الفنون والترفيه وأنشطة 76األكثر تضررا بنسبة 

من جهة  .%47وقطاع البناء ب  % 52% ثم قطاع الصناعات التحويلية ب 55العروض نسبة تأثر بلغت 

تتضرر بشكل كبير من األزمة أخرى استطاعت مجموعة من القطاعات الصمود في وجه األزمة، حيث لم 

حسب معطيات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي على غرار قطاع الفالحة واألنشطة املالیة وأنشطة 

 التأمين واإلعالم واالتصال. 

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

 

وبداية  خالل الفصل الثاني مج إنعاش التشغيلبرا من ناملستفيدي انخفاض عدد .2

 2020من  لى املستوى االعتيادي خالل الفصل الرابعإالعودة 

الذي يروم اكتساب التجربة املهنية من خالل عقود التدريب من أجل اإلدماج،  "،برنامج" إدماج عرف

ألثار األزمة املرتبطة نتيجة  2020انخفاضا ملحوظا في عدد املستفيدين خالل الفصل الثاني من سنة 

مستفيد خالل  36.400مستفيد، مقابل حوالي  6.000، حيث بلغ عدد املستفيدين حوالي 19-بجائحة كوفيد

5,1%

5,6%

6,5%

18,7%

21,0%

23,9%

25,4%

25,9%

29,5%

33,7%

35,9%

37,3%

38,3%

39,0%

47,4%

52,1%

55,4%

76,5%

الفالحة، استغالل الغابات وصید األسماك

األنشطة املالیة وأنشطة التأمين

أنشطة أخرى 

اإلعالم واإلتصال

أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم

الصحة البشریة والعمل االجتماعي

التعليم

صناعات إستخراجیة

أنشطة الخدمات األخرى 

األنشطة العلمیة والتقنیة املتخصصة

املجموع

النقل والتخزين

األنشطة العقاریة

التجارة

البناء

الصناعات التحويلية

الفنون والترفیھ وأنشطة العروض

اإلیواء واملطاعم

نسبة األجراء املصرح بهم لالستفادة من طرف املقاوالت املتضررة حسب القطاع 
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خالل هذه الفترة. وقد تم تسجيل تحسن في  84ي ما يعادل تراجع بحوالي %أ، 2019نفس الفترة من سنة 

نتيجة انتعاش األنشطة  2020سنة  عدد املستفيدين من هذا البرنامج خالل األسدس الثاني من

وأكثر  2020مستفيد خالل الفصل الثالث من سنة  17.700االقتصادية ابتداء من شهر يونيو، حيث تجاوز 

 مستفيد خالل الفصل الرابع من نفس السنة. 23.400من 

 
 والكفاءات املصدر: املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل

بدوره عرف برنامج "تحفيز" الذي يهدف إلى تشجيع املقاوالت والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة على و 

تشغيل الشباب بعقود عمل غير محددة املدة مقابل استفادتها من إعفاءات ضريبية وتحمالت اجتماعية، 

فقد بلغ  .2020األسدس األول من سنة  تراجعا ملحوظا في عدد األجراء واملقاوالت املستفيدين منه خالل

 2.255، مقابل 2020مستفيد خالل الفصل الثاني من سنة  673عدد األجراء املستفيدين من هذه البرامج 

خالل هذه الفترة. كما تراجع  70، أي ما يمثل تراجعا بحوالي %2019مستفيد خالل نفس الفترة من سنة 

خالل الفصل  776% خالل هذه الفترة، منتقال من  68مج بنسبة عدد املقاوالت املستفيدة من هذه البرنا

كما تفيد حصيلة هذا  .2020مقاولة مستفيدة خالل الفصل الثاني من سنة  250الى  2019الثاني من سنة 

تم تسجيل ارتفاع ملحوظ لعدد األجراء  2020البرنامج، أنه ابتداء من بداية الفصل الثالث من سنة 

. كما تم تسجيل 2019% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من سنة  37% و31دة بحوالي واملقاوالت املستفي

% مقارنة 22بنسبة  2020ارتفاع كل من عدد األجراء وعدد املقاوالت املستفيدة خالل الفصل الرابع من 

 .وذلك نتيجة انتعاش األنشطة االقتصادية خالل هذه الفترة 2019بالفصل الرابع من 

21,1

36,4

22,1

29,2 28,9

5,9

17,7

23,4

تطور عدد املستفيدين من برنامج إدماج باآلالف
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 املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءاتاملصدر: 

برامج تحسين قابلية التشغيل والتي تروم اكتساب مؤهالت مهنية لشغل مناصب عمل ومن جهتها عرفت 

لفصل عدد املستفيدين خالل افي ملحوظا ضا انخفامحددة أو متاحة من خالل تكوينات قصيرة املدة، 

خالل نفس  10.500مستفيد، مقابل حوالي  600حوالي  مع تسجيلنتيجة آلثار األزمة،  2020الثاني من سنة 

%. وقد شمل هذا االنخفاض جميع مكونات هذه 95ي ما يعادل تراجعا بحوالي أ، 2019الفترة من سنة 

% 001أو التحويلي بنسبة البرامج، بما في ذلك مكونات برنامج "تأهيل" حيث تراجع التكوين التأهيلي 

  .% 82% وكذا التكوين لفائدة القطاعات الواعدة بنسبة 96 ن التعاقدي من أجل التشغيل بنسبةوالتكوي

، فقد عرف عدد املستفيدين تحسنا ملحوظا خالل الفصلين الثالث والرابع 2020ابتداء من شهر يونيو و 

من التكوينات عن بعد حيث بلغت رقما قياسيا  . كما تم تسجيل تزايد في عدد املستفيدين2020من سنة 

 1297مقابل  2020مستفيد على التوالي خالل الفصلين الثالث والرابع من سنة  2500و 4600لى إوصل 

 .2019 خالل نفس الفترة من سنة1054و

 
  ءاتاملصدر: املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفا

2,3 2,3
2,0
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0,7
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(باآلالف) تطور عدد املستفيدين من برنامج تحفيز

عدد األجراء املستفيدين عدد املقاوالت املستفيدة

4,7

10,5 10,4 11,2

4,7

0,6

10,4
12,5

تطور عدد املستفيدين من برامج تحسين قابلية التشغيل باآلالف
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 من األزمةفي سوق الشغل األكثر هشاشة لفئات تضرر أكبر ل .3

عن تداعيات متباينة حسب القطاعات  19-كوفيدجائحة لقد أبانت األزمة االقتصادية املرتبطة ب

استطاعت أخرى الصمود والتعافي بشكل  كماتأثرت قطاعات بشكل أكبر من غيرها، حيث االقتصادية، 

، حيث تضررت االجتماعيةألزمة كان لها وقع مختلف أيضا حسب الفئات أسرع، وبنفس الطريقة فإن ا

حيث يبقى وضعهم  ،هيكلبشكل كبير فئات الشباب والنساء وحاملي الشهادات واملشتغلين بالقطاع غير امل

 هشا بشكل خاص في ظل االنعكاسات االقتصادية لألزمة على سوق الشغل.

  الشبابارتفاع حاد ملعدل بطالة 

واألزمات االقتصادية حيث يكون الشباب من أوائل  فئة الشباب األكثر تضررا خالل فترات الركودتعتبر   

الفئات التي يتم تسريحها.  علما أن هذه الفئة تسجل أدنى مستويات االدخار مما يجعل إنفاقهم يكون أكثر 

ة االدماج في سوق حساسية ملستوى الدخل. وقد يعاني الشباب كذلك في ظل البطالة املتفاقمة وصعوب

 .أطول بقائهم بعيًدا عن سوق الشغل لفترات  مكانيةإمع  تهم مستوى عيشهمالشغل من آثار طويلة األمد 

أدى الركود االقتصادي، إلى ارتفاع البطالة بين الشباب بمستويات غير مسبوقة حيث بلغ معدل  وقدهذا،  

هذه النسبة  وتعتبر%خالل الفصل الثاني  33,4سنة  24و 15املتراوحة أعمارهم ما بين  الشباب البطالة لدى

مع تسجيل  (،نقطة 21,1فوق معدل البطالة لدى جميع الفئات ب )حيث يعمرية ال اتفئبين كل العلى األ 

(. أما %47,4بالوسط الحضري ) واملقيمينسنة 24إلى  15معدل قياس ي لدى الشباب البالغين من السن 

املستوى السنوي، فقد  وعلى%. 32,3معدل البطالة مرتفعا حيث بلغ على مستوى الفصل الثالث فقد ظل 

ا بين سنة نقطة م 6,3سنة ارتفاعا بلغ  24و 15سجل معدل البطالة لدى الشباب املتراوحة أعمارهم بين 

 وهو أعلى ارتفاع ما بين جميع الفئات العمرية. %31,2إلى  %24,9من  ، حيث انتقل2020و 2019

 
 لوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات البحث الوطني للتشغيلاملصدر: املرصد ا

24,9

15,1

4,5
2,1

31,2

18,5

6,9
4

سنة15-24 سنة25-34 سنة35-44 سنة فأكثر45

% (ب )معدل البطالة حسب الفئات العمرية  
2019

2020
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  النساء  الصحي على والحجر األثر السلبي للجائحة 

تتميز وضعية النساء داخل سوق الشغل بضعف مشاركتهن في النشاط ليه سابقا، كما تمت اإلشارة إ

، أقل بكثير من نظيره %21,5أي قبل تفش ي وباء كورونا  2019سنة  هناالقتصادي حيت بلغ معدل نشاط

غالبية النساء النشيطات بالوسط القروي بقطاع "الفالحة والغابات  ل. وتشتغ(%71) الالرجلدى 

 .(%71) الخدماتتشتغل النساء أساسا بقطاع ف أما بالوسط الحضري، ،(%90,7)والصيد"

غ معدل نشاط النساء سنة بل جائحة،للالتداعيات االقتصادية واالجتماعية املرتبط ب وفي السياق املضطرب

خارج سوق ( 10)من بين كل عشر  (8) % لدى الرجال. لتبقى بذلك ثمان نساء70,4مقابل  19,9%، 2020

 .(10,7%)الرجال مقارنة مع  (16,2)%مع تسجيل ارتفاع في معدالت البطالة بين النساء  الشغل

 
 ث الوطني للتشغيلاملصدر: املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات البح

باإلضافة إلى ذلك، أثر قرار إغالق دور الحضانة واملدارس خالل فترة الحجر الصحي سلبا على وضعية 

 على عاتق النساء، التي تخصص 
ً
النساء املشتغالت.  علما أن عبء العمل املنزلي وتربية األطفال يقع عادة

 . 15مرات ما يخصصه الرجال 7لألنشطة املنزلية زمنا يضاعف 

دوًرا رئيسًيا في االستجابة الصحية ملواجهة الوباء حيث تشير التصريحات  نأن النساء لعب إلى وتجدر اإلشارة

 باألنشطةمن مجموع املصرحين  %73لناالجرية للصندوق الوطني للضمان االجتماعي أن النساء تمث

من مجموع موظفي  % 63,2 النساء تمثلكما  2019الصحة البشرية والعمل االجتماعي لسنة املرتبطة ب

 16قطاع الصحة.

  حاملي الشهادات تفاقم صعوبة ادماج 

ارتفاعا  2020من سنة  سجل معدل البطالة لدى األشخاص الحاصلين على شهادة خالل الفصل الثاني

. كما كان هذا 18,2إلى % 14,5، منتقال من %2019سنة من نقطة مقارنة مع نفس الفصل  3,7قدر بـ 

                                                           
 بالمغرب 2012 /2011البحث الوطني حول استعمال الزمن  15
 وزارة المالية- 2021التقرير حول الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية  16

7,8

13,5
10,7

16,2

ذكور  إناث

% (ب )معدل البطالة حسب الجنس  

2019 2020

71,0

21,5

70,4

19,9

ذكور  إناث

%(ب)معدل النشاط حسب الجنس 

2019 2020
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(، 37نقطة بمعدل % 11,7ر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات التخصص املنهي )+االرتفاع أكث

(، والحاصلين على شهادات التأهيل 14,9نقطة بمعدل % 4,6والحاصلين على شهادات التعليم األساس ي )+

(. وواصل معدل البطالة لدى األشخاص الحاصلين على شهادة ارتفاعه 20,3نقطة بمعدل % 3,8املنهي )+

من املتوقع أن هذا و . 2019خالل نفس الفصل من سنة  15,5%مقابل  18,7ل الفصل الثالث ليبلغ %خال

دماج الشباب حاملي الشهادات الوافدين الجدد على سوق الشغل مع قلة إاألزمة من صعوبة  تداعياتتزيد 

 خبرة عملية على املدى القصير.وعدم توفرهم على  الشغل املتوفرة فرص

 %18,5إلى  %15,7نقطة، من  2,8وى السنوي، فقد ارتفع معدل البطالة لحاملي الشهادات، بــ أما على املست

 نقطة بالنسبة لغير الحاصلين على شهادة. 2,5مقابل ارتفاع 

 
 املصدر: املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات البحث الوطني للتشغيل

  ذوي الدخل املحدودو  غير املهيكلقطاع بالللعاملين تدهور األوضاع االجتماعية 

، 19-يعتبر القطاع غير املهيكل األكثر تضرًرا من األثار االقتصادية واالجتماعية والصحية لجائحة كوفيد

وملصدر  عملهملالقطاع لتدهور حاد في أوضاعهم االجتماعية نتيجة فقدانهم  عمال هذاتعرض  حيث

 الحماية االجتماعية والعمل الالئق.خصوصا اتجاه  ،مدى هشاشة أوضاعهم االزمة، كما كشفت دخلهم

، اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم هذا 2020مارس  فيقررت لجنة اليقظة االقتصادية  إطار عملها،وفي 

املرحلة األولى  تمه  ن. مرحلتيمقاربة مبنية على اعتماد ات املرتبطة به، فقد تم لتعقيدلالقطاع، ونظرا 

"راميد" وتعمل في القطاع غير املهيكل وأصبحت ال  نظام املساعدة الطبية خدمةاألسر التي تستفيد من 

املساعدة املالية على األسر حسب عدد األفراد  وقد تم توزيع تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي،

ي القطاع املكونة لألسرة. في حين همت املرحلة الثانية األسر التي ال تستفيد من خدمة راميد والتي تعمل ف

 غير املهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي.

 

3,1

15,7

5,6

18,5

بـدون شهـادة حاصـل علـى شهـادة 

)%ب )حسب الشهادة  معدل البطالة 

2019 2020
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 القطاع غير املهيكل

لقطاع غير املهيكل على معيار عدم التوفر على محاسبة مطابقة لقانون ل هاتعريففي تعتمد املندوبية السامية للتخطيط 

االستعاضة عن املصطلح السابق  2002ولي سنة العمل الد تمرواقترح مؤ  املحاسبة والنظام الضريبي املعمول به باململكة.

"القطاع غير املنظم أو غير املهيكل بمصطلح "االقتصاد غير املنظم" لوصف النطاق الكلي للظاهرة وتنوعه في جميع أنحاء 

العالم، وبدال من تقديم تعريف محدد، وفر اإلطار ضوابط لفهم االقتصاد غير املنظم بوصفه "جميع األنشطة التي ال 

 تشملها الترتيبات النظامية أو ال تتطرق لها بما فيه الكفاية في القانون واملمارسة ".

% من الناتج 11,5، فإن هذا القطاع يساهم بما يزيد عن 2013وحسب البحث الوطني حول القطاع غير املهيكل لسنة 

مليون شخص،  2,4اع غير املهيكل حوالي مليون وحدة، ويشغل القط 1,68الداخلي، وتبلغ عدد وحدات اإلنتاج غير املهيكلة 

% من اليد العاملة غير الفالحية في اململكة. يعمل غالبية العمال في القطاع غير املهيكل لحسابهم الخاص وفي 36يشكلون 

 وحدات اإلنتاج الصغيرة جدا، وهي أكثر عرضة للصدمات االقتصادية.  

ملهيكل باملغرب" لبنك املغرب، بأن االقتصاد غير املهيكل باملغرب وقد أفادت دراسة حول "قياس وتطور االقتصاد غير ا

. حيث أن االقتصاد غير 2018و 2009% من الناتج الداخلي الخام خالل الفترة ما بين  30انخفض إلى مستوى أقل من 

%  40ملهيكل عند ( حيث استقر االقتصاد غير ا1998-1988املهيكل عرف ثالث فترات تطور متميزة: األولى خالل الفترة )

% من الناتج  34 -32( التي عرفت تراجع االقتصاد غير املهيكل إلى 2008-1999تقريبا من الناتج الداخلي الخام، تليها الفترة )

( التي اتسمت باستمرار املنحى التنازلي، ولكن بوتيرة أكثر اعتداال، ليصل إلى 2018-2009الداخلي الخام؛ وصوال إلى فترة )

 .% من الناتج الداخلي الخام 30بقليل من  مستوى أقل

بثقلها على السبل املعيشية لألسر وسببت خسائر فادحة لألفراد، ، عبر العالم، 19-كوفيد جائحةألقت 

 1,90حيث أشارت تقديرات البنك الدولي أن معدل الفقر العاملي لألشخاص الذين يعيشون على أقل من 

 من االنخفاض املتوقع 2020% سنة  9,1إلى  2019سنة %  8,4ن دوالًرا أمريكًيا في اليوم، ارتفع م
ً
، بدال

 .مليون شخص تحت خط الفقر 88، مما يعني دخول %7,9سابًقا إلى 

لى انعكاس في االتجاه التنازلي ملعدل الفقر الذي إوعلى املستوى الوطني، أدت تداعيات األزمة الصحية 

، لكن من املتوقع أن تسجل هذه املؤشرات 2020سنة  ، حيث ارتفعت نسبة الفقر1998لوحظ منذ سنة 

وعموما، سببت   .، مع تعافي النشاط االقتصادي ونتيجة للتدابير االجتماعية املبرمجة2021تحسنا سنة 

 1,7مليون و 1,2تداعيات األزمة الصحية، حسب تقديرات املرصد الوطني للتنمية البشرية، في دخول ما بين 

مليون شخص في حالة الهشاشة، أي بمجموع يتراوح  2مليون و 1,6لفقر، وما بين مليون شخص في دائرة ا

  .مليون شخص تحت عتبة الهشاشة 3,7مليون و 2,8بين 

% 30ويشير توزيع الفقراء حسب الفئة املهنية أن غالبيتهم يشتغلون" كعمال وعمال يدويون في الفالحة " ) 

% 25تغلون الفالحيون والصيادون والغابويون")ش(، يليهم "امل% وفًقا لعتبة الهشاشة21وفًقا لخط الفقر و



 19-كوفيدسوق الشغل في سياق أزمة 

   54 

%( و" العمال اليدويون وعمال 19% و16الحرفيون والعمال املؤهلون في املهن ")و % على التوالي(،" 20و

 %(.19% و16حمل البضائع")

الت واالفراد في لكن في املقابل، ساهمت اإلجراءات املتخذة لتخفيف التأثير االقتصادي للجائحة على املقاو 

مليون شخص من الوقوع تحت عتبة  1,2ألف شخص في دائرة الفقر وحوالي  860تجنب دخول أكثر من 

 .الهشاشة

 محاكاة تأثير املساعدات العمومية املوجهة لألسر

ساكنة قامت املندوبية السامية للتخطيط بمحاكاة تأثير املساعدات العمومية املوجهة لألسر على املستوى املعيش ي لل

 .19-اعتمادا على مزاوجة معطيات البحث الوطني حول مصادر الدخل والجولة الثانية من البحث الوطني حول كوفيد

مئوية  طنق 9وقد خلصت هذه املحاكاة إلى أن املساعدات التي قدمتها الدولة ساهمت في التخفيض من انتشار الفقر بــ 

بعد تحويل املساعدات، وعلى  %2,5تحويل املساعدات الحكومية إلى  قبل %11,7على املستوى الوطني، حيث انتقل من 

 في املناطق القروية. %4,5إلى  %19,8في املناطق الحضرية ومن  %1,4إلى  %7,1التوالي من 

بعد  %38,4إلى عمومية بدون مساعدات  %44,4كما انخفض مؤشر "جيني"، وهو مقياس تركيبي للفوارق االجتماعية، من 

 .املساعداتهذه تلقي 

 وخدمات التسليم عن بعد لالعمو  الرقمنةتسارع االعتماد على  .4

قيود على التنقل ، من ااالحترازية التي رافقته والتدابير الوضع االستثنائي الذي فرضته األزمة الصحيةأدى 

وطرق اشتغال املقاوالت  املستهلكين وعاداتفي نمط حياة  ظهور بعض التغيرات إلى ،سفرللوحظر 

سوق  املرتبطة أو املؤثرة في الظواهرعدد من تزايد في االنتشار ل أو بروز، وبالتالي ؤسسات العموميةوامل

والعمل عبر التطبيقات  أنشطة التسليم وانتشاراإللكترونية  والتجارةالعمل عن بعد اعتماد الشغل، ك 

أو تحدي  فرصةشكلت قد  له واالكراهات املصاحبةاألزمة هذا ويمكن اعتبار سياق واملنصات الرقمية. 

ف مع أوضاع جديدة وأحيانا اإلسراع في اعتماد كيُ جل الت  أمن سواء حد للمشغلين واملستخدمين على 

 من خاللف كيُ على الت   ةقدر الو زمة املقاوالت أمام اختبار املرونة فقد وضعت األ  استراتيجيات استباقية.

 والذي اختبار العمل عن بعدوالعاملين، مثال، من راء جاأل  ، كما مكنتوالتدبير نتاجاإل إعادة تنظيم نمط 

 .ةاستثنائيمواصلة عملهم واملحافظة على دخلهم في ظل ظروف  مكنهم من

  العمل عن بعداعتماد 

زمة وإن كان انتشارا ملحوظا خالل األ  تعرف تييعتبر العمل عن البعد من األشكال الالنمطية للتشغيل ال

شبكات البيع املباشر أو  ل أو عبرملنز ولكن في نطاق محدود )كالعمل با يديفي شكله التقلمعتمدا من قبل 

(. ويمكن تصنيف هذا النمط من الشغل إلخ الصحفيون، املندوبين الطبيين،ك  الحرةالل بعض املهن خمن 
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 أشخاص مستقلين تشغيل على ول النمط األ عتمد ي  و عن بعد.  شغيلوالت (freelance) العمل الحر إلى نوعين:

 يتم تأطيرها عبر منصات رقمية مخصصة لذلك.لوقت محدد و محددة غالبا ما تكون  أو مهام لقيام بمشروعل

وتجدر  عن بعد إما بدوام كامل أو بدوام جزئي. شغيل املقاوالت ألجرائهاعن بعد، فيعتمد على ت شغيلأما الت

ي املغرب التي تلجأ إلى اعتماد العمل ، تم تقدير عدد املقاوالت ف19-لى أنه قبل ظهور جائحة كوفيدإاإلشارة 

 .إدارية وقانونية وماليةبعدة عوامل  هذه النسبة % ويمكن تفسير ضعف8حوالي بعن بعد 

 
 والنفسية واالجتماعية االقتصادية الوضعية على 19-كوفيدللبحث الوطني حول أثر املصدر: املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات 

 ةاملغربي لألسر

لى العمل عن بعد من طرف القطاع الخاص والعام. وحسب إونظرا لسياق الجائحة، فقد تم اللجوء 

العمل  وامجمـوع السـكان النشـيطين املشـتغلين، اعتمـدمن  %16 حوالي ن، فإ17املندوبية السامية للتخطيط

% بـين الرجـال في حين 13بـين النسـاء مقابـل  %24وتبلغ هذه النسبة  فترة الحجر الصحي، خـالل عن بعد

                                                           
 (2020 –املغربية )املندوبية السامية للتخطيط  لألسر والنفسية جتماعيةواال  االقتصادية الوضعية على 19-كوفيدالثانية للبحث الوطني حول أثر  املوجة 17
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 بلغت نسبةالقطـاعي، فقد ستوى امل. أما على بين سكان القرى  %5املـدن مقابـل  بين سكان% 22بلغت 

كما أن   .في قطاع البناء واألشغال العمومية %9مقابل  الخدمـاتفي قطـاع  %31 العمـل عـن بعـد اعتماد

بصفة دائمة  %47خالل فترة الحجر الصحي منهم  % 62نسبة األطر العليا التي اشتغلت عن بعد قد بلغت 

 . % بالتنـاوب بـين العمـل عـن بعـد والعمـل الحضـوري15و

، فقد بلغت نسبة املقاوالت التي اعتمدت العمل عن بعد ما يقارب 2020أما خالل النصف الثاني من سنة 

% بالنسبة 19غرى واملتوسطة و% لدى املقاوالت الص29 الكبــرى، مقابلاملقاوالت  لدى 55%، )23%

، فقد سجلت أعلى نسبة للمقاوالت التي النشـاط االقتصادي اتقطـاعوحسب  .(للمقاوالت الصغيرة جًدا

%( وأنشطة الخدمات 47يليها قطاع الطاقة )(، %65اعتمدت العمل عن بعد في قطاع اإلعالم واالتصال )

  %(.44املقدمة للمقاوالت )

ئج استقصاء آراء موظفات وموظفي اإلدارات العمومية حول التجاوب مع أزمة ومن جهة أخرى وحسب نتا

% من 56 نإبل  ،فإن العمل عن بعد لم يكن له أي تأثير على أداء موظفي اإلدارات العمومية 19-كوفيد

 .املوظفين اعتبروا أن تجربة العمل عن بعد كانت إيجابية وتمكن من ربح وقت التنقل كما تتيح مرونة كبيرة

% من املسؤولين أعلنوا أنهم يتفقون مع إرساء العمل عن بعد، معتبرين 78أن وأوضحت نتائج االستقصاء 

، انطالقا من اإلطار التنظيمي والتجهيزات والبنيات املواكبة التدابير واالجراءاتأنه يتعين توفير عدد من 

 كان واسيب، أنترنت، منصة تعاونية(نقص املوارد والتجهيزات )ح كما أبرز البحث أن .التحتية الضرورية

 في مزاولة عملهم عن بعد.  أكبر التحديات التي واجهها املوظفون 

يعتبرون أن جودة ن سؤولياملاإلدارة العمومية، فإن غالبية في  العمل عن بعداعتماد وبخصوص تأثير 

تأثرت بشكل سلبي، فيما يرى منهم أن املردودية %26ردودية لم تتغير خالل الجائحة، إذ يعتقد املالتفاعل و 

 .يعتبرون أنها تقلصت %20من املسؤولين أن أعباء العمل ازدادت، في مقابل 43%

أساسا بفئات  ا، ونظرا لطبيعته وكذا لظروف االزمة، فإن العمل عن بعد يبقى مرتبطقومن هذا املنطل

عادة بقطاع الخدمات واألعمال ، حيث يتم اعتماده أخرى معينة من املهن ومن املقاوالت ويهم قطاعات دون 

كما يبقى الهدف منه التي ترتكز باألساس على تكنولوجيا املعلومات والتسويق عن بعد وتطوير التطبيقات. 

اإلنتاجية  في زيادةلى االستفادة من مزايا العمل عن بعد كالإهو مواجهة اكراهات االزمة الصحية باإلضافة 

 ل الخ.العمل وتكلفة التدبير والتنقكلفة توالتعاون االفتراض ي، وتقليل 

  تجارة اإللكترونية بالاهتمام متزايد 

أكثر من أي وقت مض ى أن التجارة اإللكترونية هي اليوم أداة حقيقية  19-لقد أبرزت األزمة الصحية لكوفيد

عوبة للنجاعة في األداء والنمو، حيث أنها مكنت في ظل هذه األزمة من التعويض عن إغالق نقط البيع وص
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تنقل املواطنين من أجل اقتناء حاجياتهم وبالتالي تجنبهم أي خطر لإلصابة بالفيروس، مما ال يترك مجاال 

للشك ان هذه الجائحة رغم تداعياتها على االقتصاد الوطني قد تكون نقطة تحول في مسار تطور االقتصاد 

ا ملحوظا في أنشطة الدفع عبر اإلنترنت مركز النقديات املغربي أن هناك ارتفاع طياتحيث تشير مع .الرقمي

% من حيث املبالغ املحققة خالل األشهر التسعة األولى 24من حيث عدد املعامالت و 41,5بزيادة تقدر ب%

. وقد أشار املركز إلى أن هناك تغيرا في عادات التجار، حيث أظهروا اهتماما متزايدا وملحوظا 2020من سنة 

من أجل التكيف مع الوضعية التي فرضتها قيود الحجر الصحي وكذا  ت( وذلكاالنترن )عبربالبيع عن بعد 

  .حالة الطوارئ 

 
 املصدر: املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيا ت تقرير مركز النقديات حول أنشطة النقديات والتجارة اإللكترونية باملغرب

دمي اإلنترنت املغاربة الثقة في مواقع التجارة ويالحظ على مدى السنوات القليلة املاضية، اكتساب مستخ

كما  اإللكترونية، حيث أصبحوا أقل تردًدا في الشراء والدفع عبر اإلنترنت باستخدام بطاقاتهم املصرفية

  املواصالت.للوكالة الوطنية لتقنين  تشير الى ذلك البحوث السنوية حول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مناصب الشغل في عدد هام من القطاعات من خالل  على والحفاظ حداثرقمية فرصة إل وتعتبر التجارة ال

خلق الطلب على مجاالت جديدة، مثل البرمجة املعلوماتية أو التسويق الرقمي، باإلضافة إلى خلق فرص 

 .لتسويق منتجات الحرفيين التقليدين أو التجار أو السائقين أو وكالء اللوجستيك والتوصيل

ن تخلقها منصات التجارة اإللكترونية، فقد خلصت دراسة قامت أتوى فرص الشغل التي يمكن على مسو 

حول فرص الشغل بهذه املنصات، أن هذه األخيرة من شأنها أن تخلق  BCGبها مجموعة بوسطن االستشارية 

 بلدانفي ماليين وظيفة جديدة، في كل من أنشطة التوصيل والبيع بالتقسيط وخدمات الضيافة،  3حوالي 

الدراسة على التأثيرات االقتصادية اإليجابية ملتاجر التسوق عبر اإلنترنت والتي  . وتؤكد2025في أفقفريقيا أ

الطلب على السلع والخدمات في مواقع خارج نطاق نقاط  زيادةتعمل على مضاعفة دخل البائعين من خالل 

 شباب املتواجدين خارج سوق الشغل.البیع بالتقسيط التقليدية، باإلضافة إلى جذب النساء وال
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ألشهر عدد املعامالت و املبالغ املحققة عن طريق الدفع عبر اإلنترنت خالل ا

التسعة األولى 

املبالغ املحققة بماليير الدراهم عدد املعامالت باآلالف
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  انتشار أنشطة التسليمتطور و   

ونظًرا لإلجراءات االحترازية التي اتخذتها السلطات للحد من انتشار  اإللكترونية،باملوازاة مع انتشار التجارة 

كذلك عرفت  (B2C)وبين املقاوالت واملستهلكين  (B2B)التسليم فيما بين املقاوالت  فإن خدمات الفيروس،

 ل واإلنتاج.واسعا حيث سهلت وصول إلى املنتوجات ومكنت املقاوالت من االستمرار في العم انتشار

لى تجويد خدمات التوصيل والتسليم، وتمديد ساعات العمل، إوعملت املقاوالت التي لديها أنظمة تسليم 

ديها إمكانات التسليم الخاصة وحتى عرض مزيد من املنتوجات. في املقابل اعتمدت املقاوالت التي لم يكن ل

وخاصة املطاعم ، كقناة أساسية للوصول إلى املستهلكين شركات التوصيل الخاصةعلى بها بشكل كبير 

 عملتفيما  ،ظهرت مقاوالت جديدة في امليدانقد و  .التجارية الكبيرة الفضاءاتمحالت البقالة و و التقليدية 

لمنتجات ل ، خصوصاللمستهلكينبة الطلبات املتزايدة ملواك اخدماتهعلى تجويد املقاوالت الرائدة 

البقالة ومنتجات التنظيف  موادالفاكهة والخضروات ومنتجات األلبان و  مثل ،االستهالكية اليومية

 .واملنتجات الصحية وحتى األدوية

ز ولضمان حماية الزبناء، تم فرض تعليمات السالمة على القائمين بالتوصيل والتسليم، حيث تم تجهي

 االعاملين بأقنعة ومواد مطهرة لتطهير صناديق التوصيل مع احترام تدابير النظافة والتباعد االجتماعي، كم

تم تنفيذ التسليم بدون تالمس بين عمال التسليم والزبناء. باإلضافة إلى ذلك، تم تفعيل بروتوكول أمان 

 لعمليات تحميل وتفريغ البضائع في هذه الظروف.

لشغل ومكن العديد من الشباب من العثور انتشار خدمات التسليم ساهم في خلق مناصب املؤكد أن ا ومن

عمال التسليم وحسب بعض الدراسات يواجه على عمل في خضم األزمة االقتصادية، لكن في املقابل، 

 نظام املقاول الذاتي مع يشتغل عدد منهم في إطار، كما واالعتداءاتاملخاطر مثل الحوادث  بعضعموما، 

الالئق  ظروف العملغياب مع  (الوقود، اشتراكات الهاتف لتكاليف أدوات العمل )الدراجة، تحملهم 

مما يفرض بقوة ضرورة  الصحية واالجتماعية والحماية من حوادث الشغل والسالمة املهنية تغطيةكال

عمال.غطي بشكل فعال هذه الفئة من اللتآليات الضمان االجتماعي  وتكييفالعمل على توسيع 
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 الخامسالقسم 

 اإلقالع االقتصادي وخطةبداية التعافي   

 
 

خصوصا خالل ، 2020بعد االنكماش الكبير الذي عرفه االقتصاد الوطني خالل النصف األول من سنة 

ر ومع الرفع التدريجي لحالة الحجر الصحي وتخفيف اإلجراءات االحترازية، بدأت بواد الفصل الثاني

بعض املؤشرات االقتصادية واملالية  عودةاالنتعاش تظهر على بعض القطاعات االقتصادية وبذلك بداية 

 لى مستوياتها االعتيادية.إ واالجتماعية

 بداية التعافي االقتصادي: تحسن مؤشرات النشاط االقتصادي والتشغيل .1

  االقتصاديةانخفاض وتيرة تدهور املؤشرات املاكرو 

تراجعت وتيرة انخفاضه إلى  ، حيث2020سنة من  انتعاشا بداية الفصل الرابع لوطنياالقتصاد اعرف 

 بنسبة نمو سالب االقتصاد الوطني معدلوقد سجل  % خالل الفصل الثالث7,2عوض تراجع بنسبة  5,5%

 .  2020خالل سنة  % 6,3

 وبالتاليد من القطاعات استئناف النشاط بالنسبة للعدي وصعوبةالصحية  حالة الطوارئ ل استمرار ظوفي 

واصل الطلب الداخلي تراجعه، خالل الفصل الرابع من  فقدان مناصب الشغل بشكل مؤقت أو دائم،

تراجعا  االستهالكنفقات األسر املوجهة نحو  شهدتحيث  السابقة،ولكن بوتيرة أقل من الفصول  ،2020

في نفقات األسر إلى تحسن طفيف  % خالل الفصل السابق. ويرجع هذا التطور 10,5% عوض 3,5يقدر ب 

في القدرة الشرائية لألسر وانتعاش في األنشطة التجارية وخاصة املواد الغذائية واملواد املصنعة، كاملالبس 

 ومواد التجهيز.  

دورا مهما في تعزيز ومساندة القدرة الشرائية لألسر املغربية لعبت عائدات املغاربة املقيمين بالخارج  وقد

أقوى  بعد تسجيليونيو، وذلك ابتداءا من شهر هذه العائدات استعادت نوعا ما ديناميتها ه حيث أن

لتسجل ، 2019مقارنة بنفس الفترة من سنة  %12,2لترتفع ب  (،%18,6-) خالل شهر مايلها  انخفاض

قد تطور مليار درهم، ليكون بذلك مجموع عائدات املغاربة املقيمين بالخارج  7,3خالل شهر يوليوز حوالي 

 . 2004مليار خالل سنة  37,4مليار درهم عوض  68حوالي  ناهزلي 2019% مقارنة بسنة 5بنسبة 
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 إعداد املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات مكتب الصرف

 

 قطاع السياحةل انتعاش نسبي  
 

 ستمرار إغالق الحدود نظرا ال ، وذلك 2020مع نهاية من القطاعات التي لم تستعد عافيتها  السياحة عدت

حالة عدم اليقين في العالم ككل مما يجعل قرار السفر مؤجال إلى حين استقرار األوضاع و وضوح  انتشارو 

% 50من بأكثر  2020برسم سنة تراجعا حادا  على املستوى الوطني عرفت السفرفإن عائدات  ،18الرؤية

 سنوات، عوض 10ى مستوى تسجله منذ أكثر من وهو أدن مليار درهم 36,4بلغت ، حيث 2019بسنة مقارنة 

 بتداءً اإال أنه  بامتياز من حيث عائدات السفر، سنة قياسية والتي تعتبر 2019 مليار درهم خالل سنة 78,8

، حيث بلغت خالل شهر دجنبر يجيبشكل تدر  تحسنا وضعية عائدات السفربدأت تعرف من شهر يوليوز 

 ط خالل شهر ماي. مليار فق 1,05مليار درهم عوض  4,7

 
 إعداد املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على معطيات مكتب الصرف

                                                           
عند بداية جائحة  سجلمستوى الذروة امل عن% 60حوالي العاملي أنه و على الرغم من تراجع حالة عدم اليقين ب عدم اليقينيشير مؤشر  18

 2010-1996من  املمتدة ل أعلى من املتوسط التاريخي املسجل في الفترةال يزاهذا املؤشر أن  إال   ، 2020 سنةخالل الربع األول من  19-كوفيد

 (.مقياس ربع سنوي لعدم اليقين في العالم على املستوى االقتصادي وعلى مستوى السياساتوهو بلدا  143 هذا املؤشر  يغطي )%.50بحوالي 
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بأكثر من  2020تراجعت خالل سنة حركة املرور باملطارات  للمطارات أنتشير معطيات املكتب الوطني و 

مليون  25مليون مسافر عوض أكثر من  7,1مقارنة بالسنة املاضية، حيث استقبلت مطارات اململكة  70%

بعض التحسن، حيث انتقل عدد  تسجيل بداية، 2020سنة  نهايةمن معطيات  ويظهر .2019خالل سنة 

 ،2020مسافر خالل دجنبر  505.026مسافر خالل شهر يوليوز إلى  162.340املسافرين الدوليين من 

 قبل الجائحة.  ماية الزال بعيدا عن وضع 2021املسجل بداية سنة ن الوضع أ وبالرغم من هذه الدينامية إال

 استئناف تدريجي لنشاط املقاوالت وتحسن في مؤشرات النشاط والبطالة 

تحسنا في  ،19أظهرت مؤشرات توقف نشاط املقاوالت حسب البحث الثالث للمندوبية السامية للتخطيط

الرفع استرجاع املقاوالت لنشاطها بشكل عام، حيث تراجع معدل التوقف املؤقت للمقاوالت خالل مرحلة 

% خالل 52لينخفض تدريجيا إلى  2020% خالل شهر أبريل 54التدريجي للحجر الصحي الذي بلغ نسبة 

% خالل شهر دجنبر من نفس السنة. في مقابل ذلك تحسن معدل املقاوالت في وضعية 14,1شهر يوليوز ثم 

 . شهر دجنبر %84% خالل يوليوز ثم إلى حوالي 46,7% خالل شهر أبريل إلى حوالي 43,1نشاط من 

وقد واجهت بعض القطاعات صعوبات الستئناف نشاطها أكثر من غيرها، على غرار قطاع النقل والتخزين 

%، 31 ،تباعا ،وقطاع اإليواء واملطاعم واألنشطة العقارية، حيث بلغ معدل التوقف املؤقت لهذه القطاعات

داية استعادة ضمان االجتماعي، إلى بمعطيات الصندوق الوطني لل%. وفي نفس السياق، أشارت 25% و27

ألف  400حيث ارتفع عدد األجراء املصرح بهم ب  ،2020من يونيو  ابتداءً  لديناميتها التصريحات األجرية

 مليون أجير نهاية السنة. 2,5 عدد االجراء املصرح بهم لدى هذا الصندوق  ليبلغ ،شهر أبريلبأجير مقارنة 

 
 على معطيات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لشغل اعتماداااملصدر: املرصد الوطني لسوق 

على مستوى مؤشرات التشغيل والنشاط والبطالة، تبرز معطيات املندوبية السامية للتخطيط تحسنا 

معدل البطالة  بلغ، حيث تزامنا مع الرفع التدريجي للحجر الصحي وتخفيف اإلجراءات االحترازية نسبيا

 الفصل.نفس خالل  %44,4معدل النشاط إلى  بلغ. كما 2020ابع من سنة خالل الفصل الر % 12,2

                                                           
 2021يناير  -على نشاط المقاوالت -19-تأثير كـوفيد البحـث الثالث حول 19

2 590 201

1 621 130

2020تطور عدد األجراء املصرح بهم خالل سنة 862 520 2
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  االقتصادي االنتعاشدعم االقتصاد وتحقيق  اإلقالع:خطة  .2

وتمكينها استئناف نشاطها عملية القطاعات في  ومواكبةزمة االقتصادية التحضير للخروج من األ  من أجل 

على مصادر الدخل  بقاءمناصب الشغل، واإل  وتوفير الحفاظمن استعادة عافيتها والرفع من قدرتها على 

ميثاق اإلنعاش االقتصادي ''الظروف املواتية إلنعاش االقتصاد الوطني، تم وضع  عام تهيئة وبشكل

 .2020 غشتالذي تم توقيعه في  ''والتشغيل

 من أجل تحقيق االنتعاش  املتأثرة : مواكبة للقطاعاتميثاق اإلنعاش االقتصادي والتشغيل

 مناصب الشغل وتوفير القتصادي ا

، مليار درهم في االقتصاد الوطني120 ضخعلى  19-كوفيدأزمة يستند برنامج اإلنعاش االقتصادي ملا بعد 

 تم إحداثها من أجل مليار درهم( عبر صندوق محمد السادس لالستثمار وهو الية جديدة 45جزء منها )

ضع شراكات بين القطاعين العام والخاص. أما الجزء الثاني تمويل االستثمارات واملشاريع الكبرى من خالل و 

مليار درهم( فهو عبارة عن قروض ضمان تقدمها الدولة لفائدة كافة املقاوالت، بهدف تسهيل ولوج  75)

 احتياجات االشتغال للشركات وتخفيض نسبة استدانتها.تغطية القطاع الخاص للتمويل الالزم من أجل 

وإنعاش برنامج  تعزيزمن خالل القتصادي أيضا أولوية كبرى للشباب وذلك يمنح ميثاق اإلنعاش ا

نسيج املقاوالت الصغيرة جدا من خالل تسهيل الولوج للقروض  وتقوية''انطالقة'' لدعم املقاولين الشباب 

التشغيل األول للشباب أو  األجور تهمعلى ضريبية  إعفاءاتباإلضافة إلى  ،الدولةطرف املضمونة من 

 االزمة.بسبب  إراديةشخاص الذين فقدوا عملهم بطريقة غير األ

وتشجيع املواد واملنتوجات التزمت الدولة أيضا بتفعيل األفضلية الوطنية في مجال الصفقات العمومية وقد 

زمة لتحسين مناخ األعمال وتيسير عمل ال تسريع اإلصالحات ال العمومية وكذااملغربية في مجال الصفقات 

تبسيط اإلجراءات واملساطر اإلدارية ورقمنتها، وتنفيذ ميثاق  مشروع وخاصة من خالل تسريع املستثمرين،

 الخدمات العمومية، والتعجيل باإلدماج املالي من خالل الدفع عبر الهاتف.

على  السلطات العموميةوإلى جانب التدابير األفقية التي يتضمنها ميثاق اإلنعاش االقتصادي، حرصت  

ة من التدابير التي تأخذ بعين االعتبار الخصوصيات القطاعية في إطار الحوار مع مختلف اتخاذ مجموع

الهيئات التمثيلية للقطاعات املتضررة جراء الجائحة. ويندرج في هذا اإلطار التوقيع على ثالثة عقود برامج 

قد تم بموجبها إقرار مع قطاعات السياحة، ومنظمي ومموني الحفالت، وفضاءات الترفيه وألعاب األطفال، و 

خمسة عقود برامج متعلقة بإنعاش قطاع املطاعم،  وتوقيعالدعم االجتماعي للعاملين بهذه القطاعات؛ 

والصحافة، والصناعات الثقافية واإلبداعية، والقاعات الرياضية الخاصة، ودور الحضانة، وتهدف إلى 

 .القطاعاتالحفاظ على مناصب الشغل ودعم نشاط ريادة األعمال في هذه 
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ا ضغطتشكل إن جميع اإلجراءات التي تم التطرق إليها في الفقرات السابقة تحتاج إلى موارد مالية إضافية 

إحداث مساهمة تضامنية للشركات  2021تم بموجب قانون املالية  وبذلك ،على املالية العمومية استثنائيا

 . 2021 على املداخيل املحصلة خالل سنة واألسر

 السترجاع ديناميته واملحافظة على السياحي تثنائية من أجل مواكبة القطاع إجراءات اس

 مناصب الشغل

هذا يستطع  ولم الصحي،الحجر فترة لقد أدت التدابير االحترازية إلى شلل تام في قطاع السياحة خالل 

تمرت رغم القطاع استرجاع عافيته على عكس العديد من القطاعات نظرا لحالة الطوارئ الصحية التي اس

مع مجموعة من  استمرار إغالق الحدود وكذلكالتنقل بين املدن  وصعوبةالرفع التدريجي للحجر الصحي 

ملستهلكين في اتخاذ قرار السفر في هذا السياق املتسم ا وترددالدول باإلضافة إلى حالة عدم اليقين 

-ع السياحة من خالل إمضاء عقدقطا مواكبةبالغموض واالرتياب. وفي هذا اإلطار اتخذت الحكومة قرار 

 على مناصب الشغل.  االزمة والحفاظعلى تجاوز هذه  ومساعدتهمن أجل النهوض بهذا القطاع  20برنامج

ابتداء من سنة  2019استعادة الدينامية املسجلة خالل سنة  إلىاإلجراءات املبرمجة في هذا العقد  وتهدف

% من 80مليار درهم مع الحفاظ على  28مداخيل تناهز ماليين سائح بقيمة  5واستقبال أكثر من  2022

محاور  أربع. وتتمحور هذه اإلجراءات حول 2022-2020مناصب الشغل القارة خالل الفترة ما بين 

الدعم االقتصادي ، و املحافظة على مناصب الشغل، باإلضافة إلى محاور عرضانية: استراتيجية رئيسية

 .تقوية العرض السياحي، و الستثمارتحفيز ا، و واملالي من أجل اإلقالع

درهم  2000تمديد منح التعويض الجزافي املحدد في  تم ،جل الحفاظ على مناصب الشغل في القطاعأمن 

لفائدة األجراء واملتدربين بموجب عقد إدماج في مقاوالت القطاع السياحي  2020إلى غاية نهاية دجنبر 

األجراء في القطاع السياحي  ،هذا اإلجراء جتماعي. ويهماال املصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان 

. باإلضافة إلى العاملين في مؤسسات اإليواء املصنفة ووكاالت األسفار إضافة إلى النقل السياحي واملرشدين

، وتمديد اإلعفاء لفائدة 2020دجنبر من سنة  31تمديد تعليق أداء املساهمات االجتماعية إلى غاية 

افية في إطار الضريبة على الدخل املمنوحة لألجراء املنخرطين في الصندوق الوطني التعويضات اإلض

 . للضمان االجتماعي

على املوارد املالية الكافية من املقاوالت ومساعدتها على التوفر  أجل تمويل ومن، املاليعلى مستوى الدعم 

املالئمة لخصوصيات هذا ويلية من االليات التم تم اعتماد مجموعةجل استعادة أنشطتها السياحية أ

                                                           
تمديد التعويض قررت لجنة اليقظة االقتصادية، برنامج، حيث -تم إحداث تعديل على هذا العقدوفي ظل استمرار اآلثار السلبية لألزمة على بعض القطاعات الحساسة،  20

 31ت وامللتقيات وقطاع الترفيه واأللعاب حتى تمديد إجراءات الدعم املخصصة لقطاع مموني الحفال و كذا 2021مارس  31إلى  2020إلى الفترة املمتدة من فاتح أكتوبر 

 .2021مارس 
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 ”TPE إقالع“ثالث منتجات للضمان،  خالل من، باإلضافة إلى مجموعة من اإلجراءات الضريبيةالقطاع 

ماليين درهم.  10من القروض لفائدة املقاوالت التي يقل رقم معامالتها عن % 95تضمن من خالله الدولة 

 من الدولة ما بين فهو يوفر ضمان” ضمان إقالع“أما املنتج الثاني 
ً
حسب حجم املقاولة شريطة % 90إلى  80ا

، فهو ضمان يتراوح ”ضمان إقالع الفنادق“ماليين درهم. أما  10أن يكون رقم معامالتها يساوي أو أكثر من 

 من القروض مخصص لفائدة مقاوالت اإليواء السياحي املصنفة.% 90و 80ما بين 
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 خاتمة 

 قدرة املواجهة املستقبلية دروس األزمة وهوامش تقوية
 

 

زمة االقتصادية ت األ حيث أد 19-كوفيدفرضتها جائحة  كبيرةتحديات  املغربي يواجه سوق الشغل

سالسل  ضطرابإلى االطلب الداخلي والخارجي و على مستوى حاد تراجع لى إها واالجتماعية الناجمة عن

 وقد ،ات االحترازية للحد من انتشار الفيروساعتماد اإلجراءوتوقف األنشطة االقتصادية نتيجة  اإلنتاج

وتراجع حاد  وتراجع وتيرة خلق فرص جديدة فرص الشغل عدد كبير من فقدانترتب عن كل هذه العوامل 

  وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة.مما تسبب في زيادة أعداد العاطلين  ،لعدد ساعات العمل

بالجدية والسرعة  واالحترازية تدابير الوقايةال اعتمادلتعبئة و قد أظهر قدرة قوية على ا املغرب وإن كان ،هذا

 برزتأقد  ألزمةا فإن تداعياتعم األسر واملقاوالت، لد يةالتحفيز اتخاذ اإلجراءات  علىوقدرة ، املطلوبين

 جليا مجموعة من التحديات الهيكلية األساسية التي يواجهها االقتصاد الوطني عامة وسوق الشغل خاصة

ألزمة اأظهرت كما  .املنجزة وطنيا ودوليا بطة أساسا باإلشكاليات البنيوية التي تتناولها عادة الدراساتواملرت

على الفئات التي ال تتوفر كبير  وقعاالقتصادية حيث كان لتداعياتها ، مدى هشاشة بعض الفئات املجتمعية

جتماعية كالشباب والنساء اال ماية حتستفيد من أليات الوال قارة ال على موارد مادية على شغل مستقر و 

 إطاروالعاملين في القطاع غير املهيكل والعمال املؤقتين واملوسمين والعرضين، واملشتغلين بدوام جزئي او في 

 
ُ
غلية غير واضحة كالشغل عالقات العمل املتعددة األطراف، أو الحاالت التي تكون فيها العالقات الش

 الخ.، األنماط الجديدة للشغل أوقتصاديا ستقل اامل وغيراملستقل قانونيا 

إيجاد األجوبة الضرورية لهذه اإلشكاالت مع اعتماد  ي ضرور ال من ، باتوالرهانات أمام هذه التحديات

. خصوصا األزمات غير االعتيادية ،زماتد في مواجهة األ مقاربة مستقبلية واستباقية من أجل تعزيز قوة البال 

تعميم وتوسيع التغطية  تسريع لعمل علىا ،ل ال الحصراعلى سبيل املث ،لزاما ومن هذا املنطلق أصبح

الحد االستراتيجي لبعض املواد والعمل على تقليص  توفيروتقوية املنتوج الوطني مع  الصحية واالجتماعية

 لتحول الرقميووضع واعتماد سياسة استباقية ل دماج القطاع غير املهيكلإو املجتمعية واملجالية الفوارق 

وتطوير منظومة مندمجة  سوق الشغل وتأطير األشكال الالنمطية والجديدة للشغلاليات اشتغال وتحسين 

 جميع مكونات وأبعاد سوق الشغل. رصدوفعالة ل
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 االجتماعية  الحمايةتعميم  

، االجهزة املكونة له مختلفيتسم النظام الحالي للحماية االجتماعية بتعدد املتدخلين وغياب التجانس بين 

 ةالسـاكنة النشـيطة غيـر مشـمول فئة كبيرة من نكما أ جودة الخدمات املقدمة، وفياملساهمات في  وضعف

 صحيـة.التغطيـة السـتفيد مـن وفئة عريضة ال تبنظـام ملنـح معاشـات التقاعـد، 

وفي  2020ز عيد العرش ليوليو  ابالتعليمات  امللكية السامية الواردة في خط ، في هذا املجال،شكلتقد و 

 الهادف الىهيكلي  مجتمعيملشروع الفعلية االنطالقة  ،2020افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر خطاب 

تعميم التغطية االجتماعية لفائدة جميع املغاربة بشكل تدريجي على مدى السنوات الخمس املقبلة، و بلورة 

،يتضمن البرنامج الزمني اء االجتماعيين بتنسيق مع كافة الشرك و مخطط عملي شامل لتنزيل هذا االصالح 

واصالح عميق لألنظمة والبرامج االجتماعية  الطار القانوني وخيارات التمويل وكذا أليات الحكامة،او 

مليون مستفيد  22لتشمل  2022املعمول بها  وذلك بهدف توسيع التغطية الصحية االجبارية بحلول نهاية 

نظام املساعدة الطبية، وفئات  منرض، وكذا الفئات املعوزة املستفيدة إضافي من التأمين اإلجباري عن امل

والذي يغطي تكاليف  واألشخاص غير األجراء، الذين يمارسون نشاطا خاصا ، املهنيين  والعمال املستقلين،

 العالج و األدوية و االستشفاء.

ماليين طفل في سن  7ا حوالي و يهدف املشروع أيضا الى تعميم التعويضات العائلية التي سيستفيد منه

، كتعويضات الحماية من املخاطر املرتبطة بالطفولة  من تعويضات جزافية، 2024التمدرس نهاية سنة 

كما سيوسع من قاعدة املنخرطين في أنظمة التقاعد ،لتشمل األشخاص الذين يمارسون عمال وال 

 ات املهنيين، والعمال املستقلين،الخاص بفئ ،يستفيدون من أي معاش ،عبر تنزيل نظام املعاشات

ليشمل كل الفئات املعنية من تجار وصناع تقليدين  واألشخاص غير األجراء، الذين يمارسون نشاطا خاصا،

ماليين مغربي  5مما سيوسع قاعدة االنخراط في أنظمة التقاعد من خالل دمج حوالي ،وغيرهم من املهنيين

من التعويض  أي تغطية تتعلق بالتعاقد، وكذا تعميم االستفادة من الساكنة النشيطة غير املتوفرة على 

عن فقدان الشغل ، ليشمل كل شخص متوفر على شغل قار من خالل تبسيط شروط االستفادة من هذا 

ليات تمويل مشروع تعميم الحماية آوبخصوص  .2025 سنة التعويض ، وتوسيع االستفادة منه، عند متم

األولى قائمة على االشتراك بالنسبة لألشخاص القادرين على املساهمة في  :نليتيآاالجتماعية تم تحديد 

األشخاص غير القادرين على تحمل تمويل هذه الحماية االجتماعية والثانية قائمة على التضامن لفائدة 

 واجبات االشتراك.

 مجابهة األزماتويشكل مشروع تعميم الحماية االجتماعية أحد أهم املشاريع الكبرى التي ستساهم في 

ومكافحة الفقر واالستثمار في الصحة وحماية املسنين وضمان الكرامة اإلنسانية لجميع املواطنين مما 

 هذا الورش مع   االنخراط الفعلي جميع الجهات املعنية في تسريع تفعيل مقتضياته. جاحيحتم ضرورة إن
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 هيكلإدماج القطاع غير املهيكل في النسيج الوطني االقتصادي امل 

ا منه 
ً
، اتخذ املغرب العديد من اإلجراءات والتدابير من بضرورة معالجة إشكالية القطاع غير املهيكلإدراك

. ويتعلق األمر خصوصا بإرساء التغطية بشكل خاص وسوق الشغلبشكل عام  أجل هيكلة االقتصاد

ء، و إقرار التعويض عن فقدان الصحية اإلجبارية، وتوسيع التغطية االجتماعية لتشمل العاملين غير األجرا

الشغل، وتنفيذ البرامج النشطة للتشغيل لدعم التشغيل الذاتي و التشغيل املأجور، وتنفيذ االستراتيجية 

الوطنية للمقاوالت الصغيرة جدا التي تهدف إلى دعم النسيج اإلنتاجي لهذه املقاوالت وجذب الوحدات 

اد املنظم بالتركيز على الضرائب و التمويل والتغطية االجتماعية العاملة في القطاع غير املهيكل نحو االقتص

 اعتماد البرنامج املندمج لدعم وتمويل املقاوالت والذي يتمحور حول تمويل التشغيل 
ً
واملواكبة، ومؤخرا

 تنسيق اإلجراءات لدعم ومواكبة التشغيل الذاتي، واالدماج املالي للساكنة القروية.و الذاتي، 

عملية ولنجاح . هيكل نسبة هامة من االقتصاد الوطنياإلجراءات ال زال يمثل االقتصاد غير املكل هذه  ورغم

من املزايا  ليتسنى له االستفادة ،ادماج االنشطة غير املهيكلة في النسيج الوطني االقتصادي املهيكل

مواصلة  رة املقاوالتية، يجب القانونية واالجتماعية والجبائية، والولوج الى التمويالت املتاحة وتشجيع املباد

وتعزيز سياسات تراعي التحديات االقتصادية واالجتماعية والقانونية لالنتقال التدريجي إلى االقتصاد 

وحدات اإلنتاج في القطاع غير املهيكل والعاملين بها وذلك من توفير للحماية وتستجيب الحتياجات   ،املنظم

منح حوافز وإعفاءات ضريبية و مواكبة وتعزيز تدابير الدعم املالئمة االجتماعية و تسهيل خلق املقاوالت  و 

تنسيق بين التدابير و اإلجراءات التي يتم تنفيذها في هذا االتجاه الللمقاوالت  الصغرى، مع العمل على 

، هذا مع تعزيز املراقبة والتطبيق الفعلي إلجراءات وتحسين  الرصد والتقييم املستمر  لهذه التدابير

 لقانونية  والتنظيمية على كل الفاعلين االقتصاديين. ا

 ودعم التحول الرقمي   الحد من الفجوة الرقمية 

العديد من أنماط العمل  واعتماد ريتطو تم حيث  ،جائحةالتسارعت الثورة الرقمية والتكنولوجية خالل 

التقنيات الرقمية في ى لإأصبحت القطاعات التقليدية أيضا تتوجه بشكل أكبر ومتزايد  وقد الجديدة،

حيث انتشرت  ،أثرت هذه التغيرات بقوة على سوق الشغللقد إنتاجها وتقديم الخدمات وتسويقها ونقلها.  و 

تم تسجيل ارتفاع كبير في عدد مستعملي  كما  .ظاهرة العمل عن بعد واالعتماد على التطبيقات الرقمية

مليون مشترك سنة  30حوالي املغرب )الثابت واملتنقل( االنترنت باملغرب حيث بلغ عدد مشتركي اإلنترنت ب

%. علما أن خدمة االنترنيت املتنقل عرفت ارتفاعا في عدد  80 أكثر من، أي بنسبة نفاذ تقدر ب2020

نترنيت املتنقل من عدد املشتركين في خدمة اال  خالل السنوات األخيرة، مع تسجيل ارتفاع أيضا فياملشتركين 

 .مة األلياف البصريةخدو  الجيل الرابع
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وعموما يعتبر توفير تغطية األنترنت عالي الصبيب كبنية تحتية أساسية وذلك للفوائد املباشرة وغير 

املباشرة واسعة النطاق وذلك على مستوى جميع القطاعات االقتصادية حيث من شأنه أن يمهد الطريق 

قتصاد حديث وتنافس ي وتسمح بخلق لتطوير واسع النطاق للخدمات الرقمية، والتي تشكل األساس ال

 فرص الشغل وتعزيز القدرة التنافسية. 

الوصول إلى هذه  كون  وُيعزى التأثير اإليجابي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على النمو االقتصادي إلى

 ،الخدمات واستخدامها يحسن من املشاركة في االقتصاد العاملي، من خالل تحسين الوصول إلى األسواق

ودعم االبتكار، وجذب االستثمارات في قطاعات الخدمات املتطورة والتكنولوجيات  اإلنتاجية،والرفع من 

" أو النموذج الصناعي "املصنع الذكي"، حيث تكون 4.0الجديدة للشروع في االنتقال نحو "الصناعة 

قمي رافعة ضرورية لتقوية التقنيات الرقمية في قلب العمليات الصناعية. وبذلك أصبح جليا أن التحول الر 

تحدي عدم املساواة لكن في املقابل، أبرزت الجائحة   النشاط االقتصادي في ظل عالم أصبح أكثر رقمنة.

الرقمية، واملعروفة أيًضا باسم الفجوة الرقمية، حيث إن الجميع ليسوا متساوين من حيث الوصول هذه 

 املناطق القروية والحضرية.التكنولوجيات والقدرة على استعماله خاصة ما بين 

وبذلك فمن أهم الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق التحول الرقمي هي العمل على تقليل الفجوة الرقمية 

بين فئات املجتمع والحد من التفاوتات الكبيرة في الوصول إلى أدوات تكنولوجيا املعلومات بين الشباب وكبار 

، وصاحبي الدخل املرتفع والدخل املحدود وسكان يفما كان مستواهمكالسن، والرجال والنساء، واملتعلمين 

 مع توسيع نطاق الخدمات العامة عبر اإلنترنت املتاحة للمواطنين. املناطق القروية والحضرية

الفرص ورغم أهمية رهان ضمان توفير األنترنيت عالي الصبيب لكافة فئات املجتمع، إال أن لالستفادة من 

كنولوجيا الرقمية وتضييق الفجوة الرقمية. يجب تحسين التعليم والتكوين وتنمية املهارات تال التي تتيحها

الرقمية ملحو األمية التكنولوجية وتعزيز التعلم مدى الحياة، مما يضمن إتاحة الفرصة للجميع، وخاصة 

 مها.أولئك املعرضين لخطر االستبعاد، لتطوير مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وفه

اتخاذ تدابير وسياسات قوية لتقديم املعرفة والكفاءة الرقمية واملهارات الالزمة  البد منفي هذا اإلطار 

واملشاركة في مجتمع واقتصاد رقمي مع إيالء أهمية  لالندماج الشغلسوق للمشتغلين وللوافدين الجدد على 

 دريب.كبرى لإلبداع وريادة األعمال واالبتكار وتحديث التعليم والت

  مشاركة النساء في سوق الشغلرفع االكراهات التي تواجه 

حقق املغرب تقدما ملحوظا في مجال املساواة بين الجنسين، وفي تمكين املرأة بفضل اإلرادة السياسية املعبر 

عنها على أعلى مستوى في الدولة وانخراط ودينامية القوى الحية في املجتمع ومختلف الفاعلين السياسيين 

 الترابية، والجماعات العمومية واملؤسسات من الدستور على أن الدولة 31لجمعويين. وينص الفصل وا
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 املساواة، قدم على واملواطنين، املواطنات أسباب استفادة لتيسير املتاحة، الوسائل كل تعبئة تعمل على

 في التشغيل أو شغل، منصب عن البحث في العمومية السلطات طرف من والدعم في الشغل الحق من

 املنهي التكوين ،الدولة من املنظم أو التعاضدي والتضامن الصحية، والتغطية االجتماعية الحماية، الذاتي

 والفنية." البدنية التربية من واالستفادة

إقرار مقتضيات تهدف إلى القضاء على من وقد مكنت اإلصالحات على املستويين التشريعي واملؤسساتي، 

وكرست مبدأ عدم التمييز على أساس الجنس في مجال  اء في مجال التشغيل واملهنة،التمييز ضد النس

التشغيل واألجر والترقية وكل االمتيازات األخرى املتعلقة بالشغل ومن خالل املصادقة على العديد من 

لدى تساوي الخاصة بمساواة العمال والعامالت في األجر  100االتفاقية اتفاقيات العمل الدولية، ال سيما، 

 الخاصة بالتمييز في مجال االستخدام واملهن. 111قيمة العمل، واالتفاقية 

لى النهوض إالتشريعات الوطنية للشغل التي ال تميز بين النساء والرجال والسياسات الهادفة من رغم بالو 

في الولوج إلى وجود تباينات ملحوظة بين الجنسين أبرزت بتشغيل املرأة، إال أن اإلحصائيات والدراسات 

 مقارنة بالرجال. سوق الشغل، حيث تبقى مشاركة النساء منخفضة في النشاط االقتصادي

أهم املعيقات التي تكبح مشاركة من لى أماكن العمل إظروف العمل غير املواتية وصعوبة التنقل وتبقى  

تخلي النساء عن ي الى يؤد العموميةوسائل النقل  نقصاو  حيث أن غياب ،النساء في النشاط االقتصادي

 فإن توفيروبذلك ، من سوق الشغل وبالتالي االنسحاب مقر سكناهنعن ة بعيدمواتية لكنها فرص عمل 

ل  ة العامالتوتعزيز قدر مومي وسائل النقل الع سيمكن من الرفع وآمنة توفير بيئة عمل مشجعة و على التنقُّ

 .النساء معدل النشاط لدىمن 

إلمكانات وإتاحة الفرص للنساء قصد املشاركة في سوق الشغل والنشاط لتحرير ارى، خومن جهة أ

 فقدكتطوير خدمات الحضانة ورعاية األطفال.  املحفزةاإلجراءات بعض اتخاذ ال بد من االقتصادي، 

أشارت املندوبية السامية للتخطيط أن تواجد األطفال في األسرة يعد عامال مهما في تحديد فوارق توزيع 

خصص للعمل املنهي بين النساء والرجال. وهكذا، يقل وقت العمل املنهي للمرأة مع وجود األطفال الوقت امل

في األسرة، في حين يزيد باملقابل هذا الوقت لدى الرجال مع زيادة عدد األطفال باألسرة. وعليه، فإن وجود 

ثر في قرارها لولوج سوق الشغل األطفال باألسرة ال يحدد فقط ساعات العمل املنهي لدى املرأة لكن كذلك يؤ 

اء في سوق الشغل من خالل تقديم خدمات رعاية سكبير لزيادة مشاركة الن هامشمن عدمه. وبذلك ثمة 

 وبالقرب من أماكن السكن او العمل.الطفل وبجودة عالية 

وفر سبل تعزيز مشاركة النساء في سوق الشغل تحسين التأطير القانوني للعمل بدوام جزئي حيث ي ومن

نوعا من املرونة واالستجابة لطبيعة النشاط لدى بعض املقاوالت، كما قد يكون مبــررا  النمط من العملهذا 
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برغبـة األجير في توفيـر الوقـت الكافـي ملصالحـه الشـخصية واملوازنة بين حياته املهنية والعائلية، خصوصا 

 وق الشغل بسبب مسؤولياتهن األسرية.لدى بعض الفئات كالنساء اللواتي يجدن صعوبة في ولوج س

شكال الالنمطية للتشغيل واأل  وتشير نتائج دراسة املرصد الوطني لسوق الشغل املتعلقة باألشكال الجديدة

باملغرب أن العمل بدوام جزئي يبقى غير مؤطر بشكل واضح مما يحد من استغالله بشكل أفضل بالرغم 

تشجيع بعض الفئات كالنساء على ولوج سوق الشغل، حيث سيوفر أنه من املمكن أن يلعب دورا أساسيا في 

لهن فرصة املوازنة بين الحياة العملية والعائلية في ظروف تضمن لهن الحق في العمل الالئق. من هذا 

املنطلق، يجب التذكير بضرورة إرساء إطار قانوني واضح وصريح للعمل بدوام جزئي بشكل يعكس واقع 

 .ويستجيب لحاجيات املقاولة ط العمل الالئق للجميعويضمن شرو سوق الشغل 

 تأطير وتنظيم األشكال الالنمطية والجديدة للشغل 

القتصاد العاملي والتغيرات العميقة املسجلة على املستوى االجتماعي التي يعرفها ا في ظل التغييرات الهيكلية

األشكال الغير نمطية للشغل بحت أصوالتكنولوجي على ضوء انتشار الجائحة وأثارها على سوق الشغل، 

العمل املستقل حيث ال تطرح مسألة العالقة الشغلية،  ستثنيناإذا ا بالغة.أهمية واالشكال الجديدة تحظى ب

 العمل املؤقت والعمل املوسمي والعرض ي،فإن األشكال الغير نمطية للشغل تتعلق بحاالت مختلفة مثل 

التي تكون فيها العالقات الشغلية غير  تأو الحاال  دة األطراف،عالقات العمل املتعدالعمل بدوام جزئي، 

ة للشغل كالعمل ديديا واملستقل قانونيا باإلضافة الى األنماط الجدكالشغل الغير مستقل اقتصاواضحة 

وقد أدى تنامي وتطور هذه األشكال غير النمطية الى بروز نواقص في  .عبر املنصات والتطبيقات الرقمية

دئ العمل الالئق في كثير من األحيان، مما استدعى تدخل الحكومات واملنظمات الدولية كمنظمة احترام مبا

العمل الدولية إليجاد حلول مناسبة عبر القيام بدراسات حول هذه الظاهرة من مختلف أبعادها واغناء 

 الترسانة القانونية املنظمة لسوق الشغل.

ال الغير نمطية والجديدة والتي من شأنها أن تضمن الحماية ولضمان ظروف عمل الئقة للعاملين في االشك

الكافية لهم أثناء األزمات من جهة، وتوفر املرونة الكافية للمقاوالت ملواجهة التبعات السلبية لهذه األزمات 

واالستمرار في اإلنتاج من جهة أخرى. ويجب وضع عدد من اآلليات كتحسين اإلطار القانوني في حالة اللجوء 

أجل مواكبة التحوالت التي تعرفها العالقات الشغلية وتحديد واضح  لى االشكال غير النمطية للشغل منإ

 لحقوق والتزامات جميع األطراف املعنية بالعالقة الشغلية. 

وبالنظر إلى السياق املغربي، من املهم جدا، بالنسبة لجميع أشكال التشغيل، ضمان التنزيل والتطبيق 

الشغل. فباإلضافة الى االشتغال األفضل ملكونات وآليات سوق الشغل وآلليات حماية العمال األمثل لقانون 

واملشغلين وأنظمة الحماية االجتماعية، يبقى االحترام والتطبيق الفعال لجميع اإلجراءات واألحكام 
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قتصاد املهيكل القانونية والتنظيمية من قبل مختلف األطراف، وسيلة فعالة كذلك لالنتقال السلس الى اال

وسوق الشغل املنظم. وللقيام بذلك، أصبح من الضروري تقوية جهاز مفتشية الشغل. فإضافة إلى املهام 

ومجاالت التدخل، يجب تعزيز املوارد البشرية واملهارات لهذه الهيئة بشكل كبير لضمان التطبيق الصحيح 

النتقال بين األشكال املختلفة للعمل ألحكام قانون الشغل، لجميع أشكال التشغيل ولتقدير أفضل ل

وتكييف أساليب الرقابة والتفتيش بشكل أفضل مع متطلبات األشكال الجديدة للشغل. إن زيادة الوعي 

وتحسين الثقافة العامة للعمال وأرباب العمل فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم واملخاطر املمكن الوقوع 

يجب أن تعزز مجال تدخل مفتش ي الشغل وذلك إلسهامها في الحد من  فيها، تبقى كذلك من أهم األدوار التي

االنتهاكات وضمان ظروف عمل أفضل. كما ينبغي، في هذا اإلطار، أن يكون تعزيز املفاوضة الجماعية وإبرام 

 االتفاقات الجماعية في صميم عمل مفتشية العمل.

والية من اليات الحماية واملساواة في املعاملة تعتبر كذلك املفاوضة الجماعية من الحقوق األساسية للعمل 

بين العمال في أشكال تعاقدية مختلفة. ويتطلب نجاح هذه االلية تعزيز قدرات تدخل النقابات، خاصة 

فيما يتعلق بتنظيم وتمثيل املشتغلين في أشكال الشغل الغير نمطية وذلك عبر احترام مبدأ الحرية النقابية 

 عي وإرساء مبدأ الثقة بين الشركات ومختلف التنظيمات النقابية.وإنعاش الحوار االجتما

أما على مستوى التغطية االجتماعية، فيتوجب جعل نظام الحماية االجتماعية أكثر مالئمة لهذه الفئات، 

أن فئة العمال املتواجدون في حاالت الشغل غير النمطية هي األكثر عرضة لخطر غياب جزئي أو كلي  حيث

 الجتماعية، وذلك في إطار نظام الضمان االجتماعي املعمول به والقائم على حد أدنى من الشروطللتغطية ا

، كعدد ساعات العمل وفترة االشتراكات واألقدمية. ومن هنا يتجلى بوضوح مــن التعويضاتلالستفادة 

اية االجتماعية أهمية وضرورة التفكير في الطريقة األفضل واالليات األنسب لتعزيز وتوسيع نظام الحم

 ليشمل فئات أخرى من العمال لتحسين ظروف اشتغالهم وضمان شروط العمل الالئق.
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