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�� وحصبه ٔ�مجعني؛، امحلد � وا﷽  لصالة والسالم �ىل رسول هللا و�ىل �

  [Vم،ـحامل النوابالسيد رئ)س مجلس 

ح النوابالسيدات والسادة    [Vم�ن،ـامل

Nذه -سئلة  املح56م8ن عOP تفضلpم بطرح النوابأشكر السيدات والسادة 34 البداية أود أن 

ى بال، وNو موضوع "املخطط الوطGH للKLوض بالEشغيل"حول  صدارة ضمن اNتمامات يحظ

ضة من  ا�n_ومة  ،عن الشغل ث8نباحال واطن8نوامل واطناتاملالرتباطھ بتطلعات فئة ع̂ر

م    .والالئق، وتحقيق السلم :جتما�3باعتباره مدخال أساسيا لضمان الع�ش الك̂ر

قوم تصورنا 34 ا�n_ومة ملسألة الEشغيل عOP اقتناعنا التام بأن -مر ة يتعلق بمسألة معقد ̂و

ن إZعاش الEشغيل يرتبط حلpا ال يمر فقط ع5d برامج الEشغيل، رغم أNمي�Kا، بل إ ومركبة، وأن

 تمكن من إحداث نمومن تحقيق Zسبة مكن ^ز دينامية :قتصاد الوطGH بما يبتعز أساسا 

ا�nفاظ عOP مناصب و مناصب شغل �افية السEيعاب الوافدين اBnدد عOP سوق الشغل 

تحس8ن مناخ -عمال و'&Bيع :سEثمار واملبادرة اn%اصة،  ك من خالل، وذلاملحدثةالشغل 

ن والEشغيلNذا فضال عن  ،من جpة ، إعادة النظر 34 ح_امة سوق الشغل واملالئمة ب8ن الت_̂و

  .من جpة أخرى 

 والشر�اء ا�n_ومةمنطق الت_امل ب8ن انخرطت ا�n_ومة بالفعل N 34ذه الدينامية وفق وقد 

 -وراش جملة من من خالل 'سر�ع وت58ة ت��يل، الفرقاء :جتماعي8ن اكذ:قتصادي8ن و 

ن مع حاجيات سوق الشغل، مستوى مالئاملpي_لة عOP و  �صالحية إصالح و مة منظومة الت_̂و

وتحف�8 املقاولة املشغلة، وتفعيل اس56اتيجية  دعم إحداث املقاوالتو �دارة العمومية، 

 .، ومأسسة ا�nوار :جتما�3القطاعية الEشغيل ور�طpا باالس56اتيجيات

 ،3Tعھ :س56اتيhشغيل وطاEمية ملف الNومة بأ_�n5نامج فووعيا من اdقد ال�6مت بموجب ال

و�عالقات الشغل الEشغيل أساسا عOP الKLوض بسياسة عمومية تقوم ا�n_ومي باعتماد 

د برامج إZعاش الشغل وتحس8ن أداء مؤسساتھ ر شروط العمل  وتج̂و الالئق، ع5d جملة وتط̂و

س56اتيجيات ور�طpا باإل ، لEشغيلالوطنية ل س56اتيجية: تفعيل من التداب58 34 مقدم�Kا 

ز دور  ة ، و اBnماعات ال56ابية N 34ذا املجالو  اpBnات القطاعية و'ع̂ز تفعيل ال�Bنة الوزا̂ر

 .س56اتيجية الوطنية للEشغيلللEشغيل كآلية لتEبع ت��يل � 

الشروع  ¢Oإ-و¢O لتنصي¡Kا،  -ر�عة شpر- بادرت ا�n_ومة، خالل ، التصور  و34 إطار ت��يل Nذا

 للسياسة -ساسية التوجpات اعتمادمن خالل  ،34 تنفيذ التداب58 الرامية إ¢O الKLوض بالEشغيل
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مشروع املخطط الوطGH للKLوض بالEشغيل إعداد و  ت��يلpا، وآليات الEشغيل مجال 34 ا�n_ومية

يأخذ hع8ن :عتبار :جراءات ال¤G تق56حpا :س56اتيجية الوطنية للEشغيل  الذي ،342021 أفق 

، باإلضافة ا¢O الصالحيات املخولة وال5dنامج ا�n_ومي 34 شقھ اn%اص بالEشغيل ،2025فق أ34 

  . ل�pBات 34 مجال الEشغيل

ة  Nذا ال5dنامج وقد تمت املصادقة عOP آليات تفعيل للEشغيل 34 من طرف ال�Bنة الوزا̂ر

املنعقد  34 اجتماع Nذه ال�Bنة ، ثم عOP برنامجھ التنفيذي2017غشت  28اجتماعpا املنعقد 34 

خ  ل  11بتا̂ر خ 2018أب̂ر ل  27، وتم التوقيع عOP ميثاق ت��يلھ بتا̂ر ب8ن القطاعات  2018أب̂ر

  .املعنية وجمعية جpات اململكة و:تحاد العام ملقاوالت املغرب

تقديم نظرة موجزة تفاصيل املخطط الوطGH للKLوض بالEشغيل، ال بأس من وقبل اn%وض 34 

  .واقع سوق الشغل ببالدنا '&%يص عن

  ببالدنا وق الشغلواقع ستشخیص  -تقدیم

  باملغرب الشغل لسوق  Jساسية السمات .1

ال¤G تواجھ نمو  من �كراMات الكVgى  جملة cdeيص وضعية الCشغيل باملغربي5dز 

Lشغيل من بيEاالK صوص%nا OPع:  

  ضعف دينامية خلق العمل املنتج والالئق؛ �

ة  � ن العام -و¢3، (النواقص الكمية والنوعية ال¤G تم�8 آليات تأNيل املوارد الªش̂ر الت_̂و

G«ن امل ن خالل الEشغيل ،الت_̂و   ؛)والت_̂و

 حدودية السياسة العمومية 34 الEشغيل حيث ترتكز عOP تدب58 املرحلة -ولية إلدماجم �

  ؛حام3P الشpادات

  ؛مع الرNانات اBnديدة لسوق الشغل ةا�nالي�n_امة اعدم مالئمة  �

�  O¢عدم كفاية عدد مناصب الشغل ملجموع العاطل8ن الذين يبحثون عن شغل، إضافة إ

  ؛)تدفق مكثف للشباب عOP سوق الشغل(ضغط قوي لعرض العمل 

الشباب والeساء  منمساس معدل البطالة أو :�Zاب من سوق الشغل لعدد مpم  �

 ؛بالوسط ا�nضري 

ھ م_ان �قامة وحسب النوع وتأث58ات حسبتثم8ن ضعيف للرأسمال الªشري يختلف  �

 ؛عOP قابلية 'شغيل اليد العاملة
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ة للpشاشة 34 الEشغيل، وخاصة 34 القطاع غ58 امل � يف¯®G إ¢O  نظم، مماNيمنة ق̂و

 ؛Nشاشة الرأسمال الªشري 

�  O¢شغيل إEشغيل  :تثالثة قطاعاتجزؤ الEبا، ال الEشغيل بالقطاع العام املشبع تق̂ر

  ؛والEشغيل بالقطاع اn%اص غ58 املنظم ،بالقطاع اn%اص املنظم

تفاوتات كب58ة ب8ن الوسط8ن القروي  ، من خالل وجوداملجا¢3ستوى املعOP ساواة م ال �

  ؛وا�nضري بخصوص الولوج إ¢O الشغل

، كما ساء أقل بكث58 من معدالت الرجالمعدالت Zشاط الe :ال مساواة عOP مستوى النوع �

 .مخاطر البطالة أك±5 ارتفاعا، وإم_انيات ا�nركية وال56قية أضعفأن 
  

  :kخ�Vة الف[Vة hi ايجابية بوادر .2

hعض بوادر التحسن  فقد تم 'Bيلال¤G ²عرفpا سوق الشغل، الك5dى بالرغم من :ش_اليات 

  :ما ي3P%صوص فيتمثلت عOP اn -خ58ة، -ر�عة فصول الخالل 

 ؛2016منصب سنة  37.000مقابل فقدان صا34 لـ  ،صا34 منصب شغل 86.000حداث إ �

والفصل -ول من 2017 منصب شغل ب8ن الفصل -ول من سنة 116.000إحداث   �

 ؛2018سنة 

 2017سنة تراجع طفيف 34 معدل البطالة عOP املستوى الوطGH ما ب8ن الفصل -ول من  �

 ؛ %10,5إ¢O  %10,7من  2018نة والفصل -ول من س

�  3P2017سنة  %83,2(استمرار ارتفاع مناصب الشغل املؤدى عنھ ضمن الشغل الك 

 ؛مع تراجع ¸Bم الشغل غ58 املؤدى عنھ) 2016سنة  %83,4مقابل 

 ؛ع5d ال5dامج :رادية للEشغيل º2017%ص سنة  92.000ادماج أك±5 من  �

دة البيانات اn%اصة بالصندوق الوطGH تحقيق ارتفاع صا34 لعدد املBل8ن بقاع �

 أج58؛ 150.000:جتما�3 بأك±5 من للضمان 

د عن ادمإ � ألف º%ص 34 إطار التوظيف باإلدارات والتعاقد والEشغيل  60ج ما ي̂ز

 .باملؤسسات العمومية واBnماعات املحلية

GH للKLوض تمت بلورة املخطط الوطالعناصر الرئ�سية للE&%يص املتحدث عKLا وانطالقا من 

 القطاعية :س56اتيجيات وتeسيق ومندمجة تقوم عOP توحيد مت_املةبالEشغيل وفق رؤ^ة 

إ¢O جانب �جراءات ا�nالية إلZعاش  ،Nذا املخطط الوطGH ^تضمنو . بالEشغيل املتعلقة

 G¤شغيل، الEا  مستمرةتقييمات تخضع لالKLا لتحسيNد والرفع من مردودي�Kا، مق56حات وتج̂و

-طراف املعنية من  مختلفت جديدة إلZعاش الEشغيل، تم إغناؤNا من خالل مساNمة إجراءا
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، وذلك 34 إطار مقار�ة 'شاركية مؤسسات عمومية وفاعل8ن اقتصادي8نقطاعات ح_ومية و 

  .و'شاور^ة

-ساسية، قبل  واسمحوا ¢3 باملناسبة، أود أن أذكر بمنBCية إعداد Nذا املخطط وأNدافھ

  .5 املق56حة لتنفيذهالتطرق للتداب8

 األساسیةھدافھ أو المخطط الوطني للنھوض بالتشغیل منھجیة إعداد -أوال

  من�Qية إعداد املخطط الوط?< للCشغيل .1

عOP ضوء رصد عOP أساس منBCية '&%يصية  الوطGH تم املخطط تصور ال بد من التذك58 بأن 

كما اسEند ، و:جتماعيةسوق الشغل وتطوراتھ، و34 عالقة بتطور املؤشرات :قتصادية 

O¢مة وانخراط إعداده إNطراف املعنية من قطاعات  �افة مقار�ة 'شاركية و'شاور^ة، بمسا-

مرة 34  ^مكن القول بأنھ ألول و  .واجتماعي8ن ح_ومية ومؤسسات عمومية وفاعل8ن اقتصادي8ن

  .يتم اعتماد Nذه املقار�ة 34 معاBnة ملف الEشغيلاملغرب 

O ثم عPعOP ال�Bنة التقنية للتEبع  ھعرضتم برنامج عمل قار�ة باعتماد املNذا  توجتوقد 

ة قبل أن تتم املصادقة عليھ من طرف  ،الEشغيل إلZعاشعOP املجلس -  ال�Bنة الوزا̂ر

خ للEشغيل برئاسة رئ�س ا�n_ومة ل  11 34 اجتماعpا املنعقد بتا̂ر تم التوقيع يوم ثم  ،2018اب̂ر

ل أ 27 القطاعات ا�n_ومية  من طرفالفع3P لل5dنامج التنفيذي الت��يل  عOP ميثاق 2018ب̂ر

 .املعنية و:تحاد العام ملقاوالت املغرب وجمعيات جpات املغرب

 للمخطط الوط?< لل=>وض بالCشغيلJساسية MJداف  .2

إحداث إst  إضافة إst وضع آليات وإجراءات لفائدة الباحث�ن عن الشغل،املخطط، ¼Kدف 

حدي الCشغيلeغي�hi V الس الذي ²ستد�3 'عبئة وطنية للقطاعات  ،لوكيات hi املجتمع لرفع ت

  :بثالثة أدوار أساسيةت واملجتمع املدZي وكذا الشباب، حيث يضطلع ا�n_ومية واملقاوال 

ة  تمك�ن الباحث�ن عن الشغل من آليات ووسائل .1 'سمح لpم باكEساب املpارات الضرو̂ر

 O¢نية املؤدية إpوالسلوكيات املG«دماج امل:. 

حمل املسؤولية .2 34 بناء مشروعpم  دفع الشباب، الذين سي�wون سوق الشغل، إst ت

 .امل»G بجدية ومثابرة

، ح¤¾ 'ساNم �ل مغر�ية خلق دينامية مجتمعية للتضامن حول قضية الCشغيل .3

 .ومغر�ي، �ل حسب تجر�تھ واستطاعتھ، 34 �دماج امل»G للشباب
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تتمثل  2021-2017 ما ب�ن ف[Vةال خاللأMداف ~ش{ل وا|}  ةخمس Mذا املخططحدد وقد 

 :ما ي�hفي

  ؛قطاعية:س56اتيجيات واملخططات الشغل 34 إطار الصب امن إلحداثالس¿3  .1

، لشباب ومالئمة كفاءاKÀم ومpاراKÀم مع حاجيات سوق الشغلل الEشغيلقدرات تحس8ن  .2

 5dن ع   ؛لباحث8ن عن الشغلا الشبابفائدة متنوع التخصصات لـقص58 املدة و ت_̂و

  ؛8ن عن الشغلباحثلفائدة ال طار العمل املؤجرإ34  تحف�8اتالدعم من خالل تقديم  .3

ومتوسطة، املقاول  58ةصغجد شر�ات ناشئة، مقاوالت ( ةقاوالتياملشار�ع امل إZشاء مواكبة .4

 ....)الذا'ي 

 .%  46 /سبةاملحافظة عOP معدل الeشاط فوق  .5

  لتشغیلبا للنھوض الوطنيتنفیذ المخطط ل لعملیةا التدابیر -ثانیا

يتضمن جملة من  تم وضع برنامج تنفيذيل، 34 إطار ت��يل املخطط الوطGH للKLوض بالEشغي

 G¤تقومالتداب58 العملية، ال  OPأساسية رافعاتثالث ع:   

، واملحافظة عOP املناصب القائمةدة دعم إZشاء مناصب جديتقوم عOP  ،داب�V للدعمت �

ج8ن لسوق الشغل، وتحس8ن عالقات الشغل وظروف العمل؛   وإعداد أفضل ل�%̂ر

�ية ��حف شغل وفرص �دماج عن ال تقليص املسافة ب8ن الباحث8نتقوم عOP  ،تداب�V ت

G«شغيل، و املEم 34 مسلسل الpدماج ودعم� OPمواكبة ودعم �ل حامل ، و تحف�8 املقاوالت ع

  ؛ملشروع مقاوال'ي

ب  لوتداب�V للت��ي � ز تق̂ر تتمثل 34 وضع منظومة للEشغيل عOP املستوى اpBnوي، و'ع̂ز

 ".ميثاق -جيال"اn%دمات من املستفيدين وإطالق برنامج لتأط58 الباحث8ن عن شغل 34 إطار 

جيا �جراءات ال¤G س�تم العمل عOP ت��يلpا مختلفد حدد املخطط التنفيذي وق ، حسب تد̂ر

من جمل�Kا hعض للمخطط الوطGH للKLوض بالEشغيل، التوجpات :س56اتيجية اn%مس 

 G¤ة برسم سن   .2019-�2018جراءات ال¤G س�تم ت��يلpا باألول̂و

1. OP3 التوجھ مستوى  عTالشغل مناصب إحداث دعم :-ول  :س56اتي 

 :سEثمارات دعم KÀدف إجراءات وضع خالل من ،الشغل مناصب خلق دعم املحور  Nذا ¼Kم

 عOP القطاعية واملخططات :س56اتيجيات وقع وتقييم ،ونوعيا كميا لالشغ لفرص املنتجة
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 بصفة ت��يلpا 34 الشروع س�تم ال¤G العملية التداب58 من جملة ت��يل خالل من وذلك ،الEشغيل

 :ي3P كما ،)2019-2018( استBÁالية

نر�ط التحف�8ات  �  العددبميثاق :سEثمار 34 إطار  و�عفاءات املمنوحة للمسEثم̂ر

  حدثة؛امل ناصب الشغلالفع3P مل

  ؛)إحداث وفقدان وتوقعات مناصب الشغل(Bnنة اليقظة حول سوق الشغل  إرساء �

ر القطاع اBnمعوي باعتباره خزانا �   ؛لفرص الشغل Nاما دعم تط̂و

ر ال5dامج الpادفة اn%اصة باn%دمات ذات املنفعة العامة  � التعليم -وB&') ،3¢يع تط̂و

اضة، الثقافة، محو -مية، التنمية ا   ؛...)ملستدامة، ال̂ر

ةتفعيل �جراءات  �  .لت��يل مشاركة التعاونيات 34 ميدان الصفقات العمومية املسط̂ر

2. OP3 التوجھ مستوى  عTي :س56اتيZن التعليم مةئمال  :الثا  متطلبات مع والت_̂و

 الشغل سوق 

ن مع متطئال مل التوجھ :س56اتي3T الثاZي يتطرق  ، عن لبات سوق الشغلمة التعليم والت_̂و

ق  ز تدر�س ط̂ر ات وأسالك التعليم و'ع̂ز ر ا�nس املقاوال'ي وروح املبادرة 34 جميع مست̂و تط̂و

ن مدى ا�nياةاللغات والعمل عOP وضع  التداب58 ، من خالل اتخاذ منظومة 'سمح بالت_̂و

  :التاليةالعملية 

ر القدرات � ز وتط̂و شغل، ملطلو�ة 34 سوق الا ة والكفاءاتوتنمية املpارات السلوكي 'ع̂ز

eية، بما 34 ذلك اعتماد تقنيات بEنظيم  عOP اn%صوص؛ التعلم عن hعد مسالك ت_̂و

ز برامج 'عليم  �  حدى أنجع الوسائل لإلدماج امل»G؛اللغات باعتبارNا إ'ع̂ز

ن داخل املقاولة، والدعم  � ن بالتناوب أو بالتدرج امل»Gالت_̂و  .ت_̂و

ة ذات التداب58 نم جملة اتخاذ 34 الشروع وس�تم إدخال  من خالل ،)2019- 2018( -ول̂و

نات ذات الولوج املفتوح  ن عن hعد(التداب58 املتعلقة بمpننة الت_̂و ا�nس  ،منصات الت_̂و

ب باملقاوالت لفائدة الطلبة، و )القدرات والسلوكيات -اللغات  -املقاوال'ي   .'&Bيع التد̂ر
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3. OP3 التوجھ مستوى  عT5امج يفتكث :الثالث :س56اتيdشيطة الeشغيل الEلل 

 الشغل سوق  34 الوساطة ودعم

ق دعم الوساطةالتوجھ :س56اتي3T الثالث بيتعلق  د برامج إZعاش الEشغيل  عن ط̂ر تج̂و

ا�nالية ووضع برامج جديدة لتحس8ن قابلية الEشغيل ودعم الEشغيل املأجور، وكذا وضع 

  . منظومة و�رامج تحف�8ية للEشغيل الذا'ي

Nذا املحور بالنص�ب -وفر من التداب58 التنفيذية للمخطط الوطGH للKLوض  �ستأثرو 

عن  تقليص املسافة ب8ن الباحث8ناعتبارا لدور ال5dامج الeشيطة والوساطة 34  ،بالEشغيل

 :وKÀم Nذه التداب58 عOP اn%صوص ما ي3P. شغل وفرص �دماج امل»Gال

ز وتنو�ع ال5dامج التحف�8ية � ن من أجل �دماج«د عق: مواصلة 'ع̂ز برنامج ، »الت_̂و

 .عقود مدعمة لفائدة hعض الفئات، عقد :ندماج امل»G، »تحف�8«

وضع منظومة و�رامج تحف�8ية خالل من ، مواكبة ودعم �ل حامل ملشروع مقاوال'ي �

 :ترتكز عOP املحاور التالية للEشغيل الذا'ي

o  شطة الواعدةZ- دافKدما(اس�%nصاص 34 ا%nعية والعامة ت ذات املنفعة :جتمامواكبة ا

 ؛)ةودعم -Zشطة الواعد

o  يدة وخلق دينامية مقاوالتية مستمرةBnيع املشار�ع اB&') ات �قليمية للمشار�ع املبا̂ر

ز التأط58 البعدي  )املقاوالتية  ؛) _ات للتأط58بتجنيد فاعل8ن متخصص8ن ع5d ش('ع̂ز

o ز الت_امل ب8ن املتدخل8ن  ؛)وضع منظومات شرا�اتية ترابية( تeسيق اpBnود و'ع̂ز

o الصعيد ال56ا�ي؛ OPتوف58 حلول للمحالت والعقار ع 

o  شغيل الذا'يئمالEسبة الصفقات العمومية ( مة �جراءات القانونية والتطبيقية للZ تخصيص

 ).8نيالصغرى واBnمعيات واملقاول8ن الذات وسندات الطلب للمقاوالت

ن وتأ � Nيل الباحث8ن عن شغل ع5d برنامج تأNيل وضع منظومة لتeسيق برامج ت_̂و

نات التأNيلية املنجزة من طرف مختلف القطاعات -خرى املعنية  ن امل»G (والت_̂و مكتب الت_̂و

،G«التدرج امل ،GHعاش الشغل، التعاون الوطZ؛...)وا 

ب  � ز حظوظpم 34 :دماج بالeسبة للباحث8ن عن شغل ملساعدKÀم عOP تنو�ع التدا̂ر 'ع̂ز

 G؛امل»

ز وتوسيع اn%دمات والتداب58 املوجpة ملختلف الفئات � -º%اص 34 وضعية : ('ع̂ز

إعاقة؛ املpاجرون 34 وضعية قانونية؛ الساكنة القرو^ة؛ الeساء 34 وضعية Nشة؛ املستفيدون 
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ض عن فقدان الشغل؛ املغار�ة املر�ºون للBCرة، الBناء سابقا، الشباب 34  من التع̂و

ن وال بحث عن شغلوضعية ال 'عليم وال   ؛)ت_̂و

من الكفاءات واملوارد  اسEباق ا�nاجياتدعم املقاوالت 34 مسلسل الEشغيل، من خالل  �

ة   ؛املواكبة 34 مسلسل :نتقاء، و عOP تحديد ا�nاجيات من الكفاءات املساعدة، و الªش̂ر

تأط58 الباحث8ن عن شغل ، الذي ¼Kدف ا¢O "ميثاق أجيال من أجل العمل"ت��يل مشروع  �

من طرف ذوي ا5d%nة املتطوع8ن ) سنة 39و 18ما ب8ن (منظومة وطنية لتأط58 الشباب من خالل 

   ).سنة وما فوق  70إ¢O  35الذين ت56اوح أعمارNم ما ب8ن (

شاب  .000100   ألجل تأط5d%58ة اn ي ذو من مؤطر متطوع  25.000 تطمح Nذه املنظومة تجنيدو 

ا، 34 أفق إدماج مستفيد ام مKL 20.000 سن̂و  .سن̂و

ب اn%دمات من املستفيدين � ز تق̂ر نÆC سياسة قرب تeبGH عOP مبدأ ، من خالل 'ع̂ز

  . �لم أو ساعة بالنقل العمومي 20وحدة لتقديم اn%دمات عh OPعد أقل من توف58 

حديد حزمة من التداب�V ذات Jولو�ة ال�< س)تم تنفيذMا برسم  كما  2019-2018وقد تم ت

hي�: 

• e5امج الdشغيل املأجور تكثيف الEن من أجل :دماج، برنامج عقد الت_̂و: شيطة لل

 ؛تحف�8

ن من أجل :دماج بالeسبة  • تكييف مدونة الضرائب مع القانون املتعلق بالت_̂و

  ؛للبا�لور^ا

نات ل��صول عOP جواز • / سلو�اتGÈ -رقGÇ -لغوي : إغناء برنامج تأNيل ع5d إطالق ت_̂و

  ؛تجاري  -قدرا'ي

ن وتأNيل للباحث8ن عن شغل وضع منظومة لتeسيق  •   ؛برامج ت_̂و

  ؛املواكبة القبلية والبعدية �nام3P املشار�ع املقاوالتية •

ة وإقليمية للمشار�ع املقاوالتية • ات جp̂و   ؛تنظيم مبا̂ر

 .إحداث إطار ل�%دمة املواطنة •

 العمل وظروف الشغل سوق  تحس8ن :الراhع :س56اتي3T التوجھ بخصوص .4

ر  من خالل تحس8ن ظروف العمل واشتغال سوق الشغل لراhعالتوجھ :س56اتي3T ا يخص تط̂و

ز  ر آليات اشتغالھ، وكذا تحس8ن ظروف العمل و'ع̂ز نظام املعلومات حول سوق الشغل وتط̂و
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ر العالقات املpنية ومأسسة ا�nوار :جتما�3  ا�nماية :جتماعية، مع التأكيد عOP تط̂و

 :اتخاذ التداب58 العملية التاليةN 34ذا �طار  س�تموN 34ذا �طار . واملفاوضة اBnماعية

 ؛وضع ميثاق اجتما�3 والعمل عOP توسيع مجال :تفاقيات اBnماعية �

3T لتغطية غ58 -جراء �  ؛السpر عOP 'عميم التغطية :جتماعية لألجراء والتفعيل التد̂ر

ز مراقبة اح56ام ا�nقوق -ساسية 34 الشغل والعمل عOP إخراج القان � ون املنظم 'ع̂ز

 ؛�nق �ضراب

الEشغيل عن hعد، التعاقد، الEشغيل لبعض (اعتماد أنماط جديدة للEشغيل  �

 ....)الوقت،

 :كما ي�h 2019-2018وس)تم الشروع hi تنفيذ ~عض التداب�V ذات Jولو�ة برسم 

o  ضع منظومة لرصد سوق الشغلو  

o از تفت�ش الشغلpد عمل ج ز وتج̂و   'ع̂ز

o ق �ض�n رابالقانون املنظم  

o  عد، لبعض الوقت، بامل��ل، التعاقد، (اعتماد أنماط جديدة للشغلh عن(...  

o ض عن فقدان الشغل  .تحس8ن وتªسيط :ستفادة من التع̂و

 الEشغيل 34 اpBnوي  البعد دعم :اn%امس :س56اتي3T لتوجھل بالeسبة .5

اpBnات 34  مواكبة ، السيما من خاللدعم البعد اpBnوي 34 الEشغيلب املحور اn%امس ¼Kتم

د عمليات الE&%يص ة و�قليمية إلZعاش الEشغيل وإغناKËا وتج̂و ال56ابية  وضع ال5dامج اpBn̂و

ة و�قليمية إلZعاش الEشغيل   .وإرساء منظومة ل��_امة اpBn̂و

ة للKLوض بالEشغيل، تتمثل التداب58 التنفيذية لpذا التوجھ :س56اتي3T 34 و  وضع منظومة جp̂و

ة للEشغيل 34 إطار  وتنفيذمن خالل إعداد  Nذه 'ش_ل و  .تعاقد مع اpBnاتالبرامج جp̂و

أNم التداب58 امل5dمجة وتت�%ص . أرضية لعقد اتفاقيات شراكة ب8ن الدولة واpBnةاملنظومة 

  :ما ي3Pبرسم Nذه املنظومة في

وضع خطة متعددة السنوات إلZعاش الEشغيل عOP صعيد �ل جpة عOP أساس  �

 ؛'&%يص ترا�ي مش56ك

دعم العمل املأجور، دعم (وضع تداب58 ترابية للEشغيل مكملة للتداب58 الوطنية   �

ل املقاوالت الصغ58ة جدا  ؛)...،ا�nركية، تم̂و
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ل �جراءات املقررة؛موضع آليات ترابية  �  ناسبة لضمان تم̂و

وتحديد الوسائل و�م_انات ...) Nي_لة، 'شكيل، 'سي58،(وضع إطار ح_امة ترابية  �

 . ضمان وضع تداب58 فعالةالالزمة ل

س)تم العمل ع�s التوقيع ع�s عقود برامج ب�ن ا�'كومة و�ل ، ت��يل Nذا التصور  34 إطارو

 :وس�تم ت��يل ال5dنامج من خالل. ، تأخذ hع8ن :عتبار خصوصيات �ل جpةج�ة ع�s حدة

ر الكفاءات � ة للEشغيل وتط̂و كآلية للمصادقة عOP املخطط  اZشاء املراكز اpBn̂و

ة لتنمية الكفاءات مكملة للتداب58 الوطنية، وكذا بلورة ا pBnوي للEشغيل، و�لورة تداب58 جp̂و

ة لدعم الEشغيل املأجور والEشغيل الذا'ي   .إجراءات جp̂و

إعداد املخطط اpBnوي للEشغيل بناء عOP مضام8ن ال5dنامج اpBnوي للتنمية، والتeسيق  �

Eشطة مختلف املتدخل8ن 34 برامج :سZز ب8ن أ ن والKLوض بالEشغيل و'ع̂ز ثمار والت_̂و

ر رصد سوق الشغل اpBnوي؛    :لتقائية والت_امل، وتط̂و

  والدراسات :سEشرافية؛ ال56ابيةالE&%يصات  إنجاز �

ة للEشغيل الذا'ي وضع  �   ؛لتحس8ن قابلية الEشغيلو منظومات جp̂و

ة للKLوض بالEشغيل مكملة لإلجراءات الو  � طنية، وتقييم آثار إعداد وتنفيذ اجراءات جp̂و

من حيث املعلومات والبيانات  Gتوف58 الدعم التقHرامج ومشار�ع الKLوض بالEشغيل، و مختلف ب

 O4 5ةd%nرفع جاذبية وا O¢ادفة إpز قدرات الفاعل8ن، واق56اح التداب58 ال ميدان الEشغيل و'ع̂ز

ن  .اpBnة بالeسبة للمسEثم̂ر

ارات امليدانية ا¢O مختلف جpات اململكة  34 تنظيم تم الشروع ھوتجدر :شارة ا¢O أن hعض ال̂ز

ة للKLوض بالEشغيل،  قصد تقاسم الرؤ^ة :س56اتيجية املق56حة بالeسبة لوضع املنظومة اpBn̂و

با عOP جميع جpات املغرب ارات ق̂ر  .وس�تم 'عميم Nذه ال̂ز

وإيالءه الEشغيل  :Nتمام بملف مواصلة عOPعزم ا�'كومة أجدد أن  ال �سع?< إال، Jخ�hiV و

والتحديات الك5dى ال¤G يطرحpا Nذا امللف، وNو  رNاناتالكسب بما يمكننا من  ةالالزمالعناية 

ستجابة من أجل : �افة الفرقاء N 34ذا املجpود الوطGH  وانخراطتعبئة ما يمكن أن يتحقق ب

  . غلالباحث8ن عن فرص الشالشباب املواطنات واملواطن8ن، وال سيما فئة لتطلعات 

أود التأكيد مرة أخرى عOP أن Nذه ال5dامج مpما �انت فاعلي�Kا ونجاع�Kا، فإن املصدر -ول كما 

ى والرئ�س n%لق مناصل الشغل  ك BÍلةNو يبق الذي  :سEثمار املنتج:قتصاد ودعم  تح̂ر
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املpي_لة الحات صعOP مواصلة �  ومن Nنا حرص ا�n_ومة ،²عد خزانا أساسيا لفرص الشغل

  .-عمال و'سpيل حياة املقاولةتحس8ن مناخ إZعاش :قتصاد الوطGH و رامية إ¢O ال

 G¤عاش الشغل الZاكما أن برامج إNا تنفذKمي�Nما بلغت أpومة م_�nا لن ت_ون فعالة 34 اKÎفإ ،

اBnزء -ك5d  الذي يوفر حل شامل إلش_الية الشغل إال بمساNمة وازنة للقطاع اn%اصتقديم 

أساسيا ملعاBnة ملف الEشغيل مدخال ²عتN 5dذا التصور أعت5d أن و . ب الشغلمن فرص ومناص

   .ببالدنا

  .والسالم عليكم ورحمة هللا eعاst و�ر�اتھ

  

  


