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S’étalant sur une durée de 30 mois, ce projet est mené par le Bureau International du Travail, en collaboration avec le ministère de l'Emploi et l’appui 

financier de l’Union Européenne. 

Doté d’un budget de 589.000 dollars, le projet «Renforcer l’impact du commerce international sur l’emploi au Maroc» a pour 

objectif d’améliorer les perspectives d’emploi qui découlent des politiques de commerce international. 

En collaboration étroite avec le ministère de l'Emploi et des affaires sociales, le Bureau International du Travail vient de 

lancer, aujourd'hui à Rabat, le projet «Renforcer l’impact du commerce international sur l’emploi au Maroc». Objectif : 

http://lematin.ma/journal/2016/lancement-du-projet--renforcer-l-impact-du-commerce-international-sur-l-emploi-au-maroc-/250720.html#sthash.5qi8mXDN.dpuf
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renforcer le cycle de l’élaboration des politiques et des programmes liés au commerce international et analyser la 

dimension emploi dans ces politiques et programmes. 

S’étalant sur une durée de 30 mois, ce projet est mené avec l’appui financier de l’Union Européenne, pour un budget 

total de 589.000 dollars, dans l’optique d’améliorer la visibilité par rapport aux perspectives de promotion davantage de 

possibilités de postes d’emploi décent et productif. Il s’agira également d’identifier les besoins en compétences et en 

formation pour développer les métiers liés à l’environnement du commerce extérieur. 

http://www.maroc.ma/fr/actualites/atelier-rabat-de-lancement-du-projet-renforcer-

limpact-du-commerce-international-sur 

 

Atelier à Rabat de lancement du projet "renforcer l’impact du commerce international sur 

l’emploi au Maroc" 

Synthèse vocale 

 

Un atelier de lancement du projet "renforcer l'impact du commerce international sur l’emploi au Maroc" a été organisé mardi à Rabat, dans le 
cadre d'un partenariat entre le ministère de l’Emploi et des affaires sociales, le ministère délégué auprès du ministre de l’Industrie, de 
l’investissement et de l’économie numérique chargé du commerce extérieur et le Bureau international du Travail (BIT). 

Ce projet vise à renforcer le cycle de l’élaboration des politiques et des programmes liés au commerce international et à ana lyser la 
dimension emploi dans ces politiques et programmes, notamment les marges d’action pour favoriser la création d’emploi sur les plans 
quantitatif et qualitatif, a indiqué le ministre de l’emploi et des affaires sociales, Abdessalam Seddiki, qui s'exprimait à l'ouverture de cet 
atelier co-présidé par Rupert Joy, ambassadeur, chef de la délégation de l’Union européenne au Maroc. 

Ledit projet "aidera à améliorer la visibilité par rapport aux perspectives de promotion davantage de possibilités de postes d’emploi décents 
et productifs et à identifier les besoins en compétences et en formation pour développer les métiers liés à l’environnement du commerce 
extérieur", a précisé M. Seddiki. 

Il s’inscrit dans le cadre du projet global mené par le BIT et cofinancé par l’Union Européenne, avec un montant global estimé à 5.755.857 
dirhams, pour une durée de 30 mois.  

http://www.maroc.ma/fr/actualites/atelier-rabat-de-lancement-du-projet-renforcer-limpact-du-commerce-international-sur
http://www.maroc.ma/fr/actualites/atelier-rabat-de-lancement-du-projet-renforcer-limpact-du-commerce-international-sur


   

 
  

En plus des études et des recherches prévues en marge de ce projet, d’autres activités relatives au renforcement de la conscience autour 
des effets du commerce international sur l’emploi seront programmées, selon le ministre qui a salué la création d’une "commission 
consultative nationale" composée des partenaires principaux de ce projet, pour évaluer l’état d'avancement du projet, a-t-il fait savoir. 

Ce projet ambitionne de renforcer les connaissances au niveau national concernant l’impact du commerce international sur la création 
d’emploi productif et décent, développer les capacités du gouvernement, des partenaires sociaux, des spécialistes du développement, des 
chercheurs et d’autres acteurs pertinents à identifier et de mesurer et évaluer les effets du commerce international sur l’emploi. 

Il cherche aussi à mettre en place une plateforme de discussion des questions liées au commerce international et à l’emploi par les 
représentants des ministères concernés, ainsi que les partenaires sociaux pour améliorer l’effet du commerce extérieur sur l’emploi, a-t-il 
ajouté. 

Il a souligné, dans ce cadre, l'importance d'évaluer l’impact du commerce international sur l’emploi pour dégager des résultats contribuant à 
la planification et l’élaboration des programmes effectifs. 

De son côté, le directeur du bureau régional de l'Organisation internationale du travail (OIT) pour les pays du Maghreb, Mohamed Ali Ould 
Sidi Deyahi, a expliqué que ce projet vise à analyser l’impact du commerce international sur les politiques sociales.  

"C’est un projet qui prend en considération le côté social du commerce international et l’entrée des capitaux aux pays du Sud en provenance 
du Nord", a souligné M. deyahi, relevant que le commerce international et l’investissement direct ont des impacts positifs, mais affectent 
largement le secteur social notamment la problématique d’emploi qui est la préoccupation majeure de l’OIT. 

Le Maroc fait partie des six pays où ce projet envisage de réaliser des activités pour renforcer l’impact du commerce international sur 
l’emploi. Ces pays sont le Bénin, le Guatemala, le Ghana, la Birmanie et les philippines. 

(MAP 12/07/2016) 

http://enpi-info.eu/medportal/news/latest/45804/Renforcer-l%E2%80%99impact-du-
commerce-international-sur-l%E2%80%99emploi-:-lancement-d%E2%80%99un-nouveau-
projet-europ%C3%A9en-au-Maroc  
 

NEWS 

Renforcer l’impact du commerce international sur l’emploi : lancement d’un nouveau projet 

européen au Maroc 
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Dans le cadre du partenariat entre le Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales, le Ministère Délégué auprès du 

Ministre de l’Industrie, de l’investissement et de l’Economie Numérique chargé du Commerce Extérieur et le Bureau 

International du Travail, un atelier de lancement du 

 Le projet « Renforcer l’impact du commerce international sur l’emploi », cofinancé par l'Union européenne, a été 

officiellement lancé le mardi 12 juillet 2016 à Rabat au Maroc, en présence de Monsieur Rupert Joy, Ambassadeur de 

l’Union Européenne au Maroc et Monsieur Abdessalam Seddiki Ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales. 

 Le projet vise à renforcer le cycle de l’élaboration des politiques et des programmes liés au commerce international et 

analyser la dimension emploi dans ces politiques et programmes, notamment les marges d’action pour favoriser la 

création d’emploi sur les plans quantitatif et qualitatif. 

 Cette rencontre a vu la participation des différents départements et organismes publics concernés, des partenaires 

socio-économiques, des organisations internationales et des experts et chercheures nationaux et internationaux. (EU 

Neighbourhood Info) 

 Pour en savoir plus 

  
Communiqué de presse  
  
EU Neighbourhood Info Centre - Maroc  
  
Délégation de l’UE au Maroc – site internet et page Facebook 
 

 

http://www.leseco.ma/economie/47822-emploi-comment-ameliorer-l-impact-du-commerce-

international.html 

EMPLOI : COMMENT AMÉLIORER L’IMPACT DU 
COMMERCE INTERNATIONAL 

 Imprimer  

 E-mail 

Écrit par Mostafa Bentak  

Catégorie : Économie  

Publication : 13 juillet 2016  

Mis à jour : 13 juillet 2016 

Affichages : 894 

http://www.enpi-info.eu/index.php
http://www.enpi-info.eu/index.php
https://www.facebook.com/DELEGATIONUEauMaroc/photos/a.229358693828418.48363.150756028355352/995850903845856/?type=3&theater
http://www.enpi-info.eu/countrymed.php?country=6&lang_id=469
http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/index_fr.htm
https://www.facebook.com/DELEGATIONUEauMaroc?fref=photo
http://www.leseco.ma/economie/47822-emploi-comment-ameliorer-l-impact-du-commerce-international.html
http://www.leseco.ma/economie/47822-emploi-comment-ameliorer-l-impact-du-commerce-international.html
http://www.leseco.ma/economie/47822-emploi-comment-ameliorer-l-impact-du-commerce-international.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.leseco.ma/component/mailto/?tmpl=component&template=leseco2016-default&link=c24973803b92684e5bc7f325b8e202903d757452


   

 
  

 

L'expérience menée par l'OIT et financée par l'UE est dotée au Maroc d'un budget de 589.000 dollars 

sur 30 mois. Il s'agit de renforcer la création d'emploi en améliorant la convergence des politiques 

sectorielles et en facilitant l'investissement productif. 

Comment renforcer le rôle du commerce international dans la création d'emploi au Maroc ? Tel a été le 

sujet d'un séminaire organisé hier à Rabat par le ministère de l'Emploi en collaboration avec le 

département du Commerce extérieur et l'Organisation internationale du travail (OIT). Selon le draft du 

projet doté d'un budget de 589.000 dollars, il s'agit de mettre en exergue quatre objectifs principaux 

durant 30 mois. D'abord, il est question d'améliorer les connaissances au niveau national concernant 

l’impact du commerce international sur la création de l’emploi productif et décent. Le développement 

des capacités du gouvernement, des partenaires sociaux et des spécialistes du développement à mesurer 

et l'évaluation des effets du commerce international sur l’emploi sont aussi au programme. 

Ensuite, il s'agit de mettre en place une plateforme de discussion des questions liées au sujet par les 

représentants des ministères concernés ainsi que des partenaires sociaux. L'objectif est de formuler des 

propositions susceptibles d’améliorer l’effet du commerce extérieur sur l’emploi. Enfin, il est question 

d'améliorer les possibilités d’emploi émanant des politiques commerciales par un appui technique au 

développement des compétences professionnelles et des chaines de valeur dans les activités 

exportatrices. Selon Abdeslam Seddiki, ministre de l'Emploi, la croissance au Maroc reste insuffisante 

pour intégrer un nombre de plus en plus important de demandeurs d'emplois. Le maître mot aujourd'hui 

est de pérenniser les postes existants tout en créant la convergence nécessaire entre les politiques 

publiques pour être mieux efficace en matière de création de nouveaux emplois. C'est dans cette 

perspective que le ministère a mis en place la stratégie nationale de l'emploi à l'horizon 2025. 



   

 
  

Le projet de renforcement de l'impact du commerce international sur l'emploi n'est pas une initiative 

isolée. Il fait partie d'une tendance mondiale et d'un projet d'envergure mené par l'OIT avec un soutien 

financier de l'UE dans plusieurs autres pays africains. Seddiki a mis, par ailleurs, l'accent sur l'impératif 

d'avoir une nouvelle approche des politiques sectoriels de la problématique de l'emploi. Car, il ne s'agit 

plus uniquement de s'enorgueillir des milliers d'emplois créés dans le cadre d'investissement 

internationaux. Encore faut-il qu'ils soient décents, garantissant un niveau de vie acceptable, et surtout 

de pouvoir les préserver des fluctuations de l'économie mondialisée. Rupert Joy, ambassadeur de l'UE à 

Rabat, a mis la problématique de l'emploi dans son contexte européen. 

Il a souligné que, dans un contexte de faible reprise, le nombre d'Européens exposés à l'exclusion du 

marché du travail représente un quart de la population. Dans l'espace UE, le taux de chômage est de 11%, 

soit un peu plus qu'au Maroc. Ce sont donc les mêmes défis qui s'érigent d'un côté de la Méditerranée 

comme de l'autre, mondialisation oblige. Pour le cas du Maroc, Rupert Joy a expliqué que souvent les 

opportunités offertes aux jeunes diplômés marocains ne correspondent pas à leur niveau de formation. 

Pour sa part, Mohamed Ali Dyahi, directeur du bureau régional de l'OIT en Algérie, a mis l'accent sur la 

justice sociale qui doit accompagner toute volonté d'amélioration de l'employabilité. Il a reconnu 

toutefois les efforts menés par le Maroc en matière de croissance et d'emploi dans un contexte mondial 

marqué par la crise. Ceci grâce à la diversification de l'économie et des investissements et l'interaction 

positive du royaume avec son environnement économique régional.  

http://www.mapexpress.ma/actualite/economie-et-finance/atelier-a-rabat-de-lancement-

du-projet-renforcer-limpact-du-commerce-international-sur-lemploi-au-maroc/ 
 

Economie et Finances 

Atelier à Rabat de lancement du projet “renforcer l’impact du commerce 

international sur l’emploi au Maroc” 
Mardi, 12 juillet, 2016 à 16:36 
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Rabat – Un atelier de lancement du projet “renforcer l’impact du commerce international sur l’emploi au Maroc” a été 

organisé mardi à Rabat, dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’Emploi et des affaires sociales, le ministère 

délégué auprès du ministre de l’Industrie, de l’investissement et de l’économie numérique chargé du commerce 

extérieur et le Bureau international du Travail (BIT). 

 

http://euro-mediterranee.blogspot.com/2016/07/renforcer-limpact-du-commerce.html 

 

dimanche 17 juillet 2016 

Renforcer l’impact du commerce international sur l’emploi : lancement d’un 

nouveau projet européen au Maroc 
 

Dans le cadre du partenariat entre le Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales, le Ministère Délégué auprès du Ministre 

de l’Industrie, de l’investissement et de l’Economie Numérique chargé du Commerce Extérieur et le Bureau International du 

Travail, un atelier de lancement du 

 Le projet « Renforcer l’impact du commerce international sur l’emploi », cofinancé par l'Union européenne, a été 

officiellement lancé le mardi 12 juillet 2016 à Rabat au Maroc, en présence de Monsieur Rupert Joy, Ambassadeur de l’Union 

Européenne au Maroc et Monsieur Abdessalam Seddiki Ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales. 

Le projet vise à renforcer le cycle de l’élaboration des politiques et des programmes liés au commerce international et analyser 

la dimension emploi dans ces politiques et programmes, notamment les marges d’action pour favoriser la création d’emploi 

sur les plans quantitatif et qualitatif. 

Cette rencontre a vu la participation des différents départements et organismes publics concernés, des partenaires socio-

économiques, des organisations internationales et des experts et chercheures nationaux et internationaux.  

Par EU Neighbourhood Info 

  

Pour en savoir plus 

Communiqué de presse  

http://euro-mediterranee.blogspot.com/2016/07/renforcer-limpact-du-commerce.html
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EU Neighbourhood Info Centre - Maroc  

Délégation de l’UE au Maroc – site internet et page Facebook 

http://www.laquotidienne.ma/fil-d-info/economie/5827-commerce-international-emploi-

maroc-bit-ue  

Le commerce international pour booster l'emploi 
Catégorie : Economie 

Publié le mardi 12 juillet 2016 08:38 

 

Un atelier de lancement du projet «Renforcer l’impact du commerce international sur l’emploi», cofinancé par 

l'Union européenne, est organisé ce mardi 12 juillet à Rabat. Il s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le ministère 

de l’Emploi et des Affaires sociales, le ministère chargé du Commerce extérieur et le Bureau international du travail. 

Le projet vise à renforcer le cycle de l’élaboration des politiques et des programmes liés au commerce international 

et analyser la dimension emploi dans ces politiques et programmes, notamment les marges d’action pour favoriser la 

création d’emploi sur les plans quantitatif et qualitatif. Il s'inscrit dans le cadre d'un projet global mené par le BIT, 

avec le cofinancement de l'UE, dans d'autres pays, notamment le Bénin, le Guatemala, le Ghana, la Birmanie et les 

Philippines.■ 

 

https://www.facebook.com/DELEGATIONUEauMaroc/ 

 

 

 

Union européenne au Maroc 

13 juillet, 13:22 ·  
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Rupert Joy, amabssadeur de l'Union européenne a assité au lancement du projet "Renforcer l’impact du commerce 
international sur l’emploi », cofinancé par l'Union européenne mardi 12 juillet 2016. Ce projet vise à renforcer le cycle de 
l’élaboration des politiques et des programmes liés au commerce international et analyser la dimension emploi dans ces 
politiques et programmes, notamment les marges d’action pour favoriser la création d’emploi sur les plans quantitatif et 
qualitatif.  
Il s'inscrit dans le cadre d'un projet global mené par le BIT, avec le cofinancement de l'Union Européenne, dans d'autres 
pays notamment le Bénin, le Guatemala, le Ghana, la Birmanie et les Philippines 
 

http://www.akhbarona.com/divers/174159.html#ixzz4ElswWyrD 

  

تعزيز أثر التجارة الدولية على "تنظيم ورشة حول إطالق مشروع ..الرباط

 "التشغيل
 19:40:00 12/07/2016 ع م و - المغربية أخبارنا بواسطة

          

   :حجم الخط  

 آخر األخبار

 المغرب مصرف في المشاركة بشأن مفاوضات وجود تنفي الفالحي القرض مجموعة 
 208 بتركيا الفاشل االنقالب جراء شخصا 1941 وإصابة شهداء 
 (فيديو) محرج لموقف تتعرض الحيطي الوزيرة و التنظيم سوء..  بطنجة” المناخ كوب ميد“ مؤتمر افتتاح 
 محاورها أبرز هذه و غدا تنعقد المستشارين بمجلس بنكيران جلسة 
 اليه الموجهة التهم هذه و فاس ساكنة روع الذي" الليكا راس" توقيف 

  

، في إطار شراكة بين وزارة "تعزيز أثر التجارة الدولية على التشغيل"نظمت اليوم الثالثاء بالرباط ورشة حول إطالق مشروع 

ار واالقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية و التشغيل والشؤون االجتماعية والوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة واالستثم

 .منظمة العمل الدولية

 

وأوضح وزيرالتشغيل و الشؤون االجتماعية، عبد السالم الصديقي،في كلمة ألقاها خالل الجلسة االفتتاحية لهذه الورشة التي 

أن هذا المشروع يهدف، إلى تعزيز أثر حضرها روبرت جوي، سفير، ورئيس بعثة االتحاد األوروبي لدى المملكة المغربية، 

السياسات والبرامج المتعلقة بالتجارة الدولية وتحليل بعد التشغيل بها وذلك من أجل تشجيع خلق فرص الشغل على المستوى 

سيساعد على تحسين الرؤية خاصة في ما يتعلق بآفاق تعزيز إحداث "وأكد السيد الصديقي أن هذا المشروع . الكمي والنوعي

لمزيد من فرص الشغل الالئق والمنتج وتحديد الحاجيات من الكفاءات والتكوين من أجل تطوير المهن ذات الصلة بالتجارة ا

 .الخارجية

 

ويشكل هذا المشروع جزءا من مشروع عالمي ينجزه مكتب منظمة العمل الدولية، بدعم مالي من مفوضية االتحاد األوروبي بلغ 

هم، وبتعاون وثيق مع وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية والوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة در 755ألف و 555ماليين و 5

http://www.akhbarona.com/divers/174159.html#ixzz4ElswWyrD
http://www.akhbarona.com/economy/174872.html
http://www.akhbarona.com/world/174871.html
http://www.akhbarona.com/national/174863.html
http://www.akhbarona.com/politic/174860.html
http://www.akhbarona.com/national/174857.html
javascript:tsz('article_body','14px')
javascript:tsz('article_body','18px')


   

 
  

 .الخارجية

 

وقال الوزير إنه باإلضافة إلى الدراسات والبحوث التي يقترح إنجازها في إطار هذا المشروع، سوف تنجز أنشطة تتعلق بتعزيز 

التي ستتألف من الشركاء " اللجنة االستشارية الوطنية"للعمل، كما ثمن إنشاء المعرفة حول أثر التجارة الدولية على خلق فرص

 .الرئيسيين في المشروع والتقييم النصف المرحلي والنهائي لهذا المشروع

 

كما يسعى هذا المشروع إلى تعزيز المعرفة الوطنية حول تأثير التجارة الدولية على خلق فرص العمل المنتج والالئق وتطوير 

ة الشركاء الحكوميين واالجتماعيين والعاملين في مجال التنمية والباحثين والجهات المعنية األخرى على تحديد وقياس وتقييم قدر

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يروم إحداث لجنة لمناقشة القضايا المتعلقة بالتجارة . أثر التجارة الدولية على التشغيل

ن عن الوزارات والشركاء االجتماعيين لتقديم اقتراحات لتحسين أثر التجارة الدولية على فرص الدولية والتشغيل تضم ممثلي

وأكد، في هذا الصدد، أن تقييم أثر التجارة الدولية على التشغيل يجب أن يسفر عن نتائج مفصلة ودقيقة وكافية للمساهمة . الشغل

 .في الوقت المناسب في تصميم وإعداد برامج فعالة

 

انبه، قال مدير المكتب االقليمي للمنظمة الدولية للعمل في المغرب الكبير، دمحم علي ولد سيدي الدياحي، أن هذا المشروع ومن ج

هذا المشروع يأخذ بعين االعتبار الجوانب "وأكد السيد الدياحي أن . يروم تحليل أثر التجارة الدولية على السياسات االجتماعية

، موضحا أن التجارة الدولية واالستثمار "ارة الدولية وبتدفق رؤوس األموال من الشمال إلى الجنوب االجتماعية المتعلقة بالتج

 .المباشر لهما تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية خاصة إشكالية التشغيل التي توجد ضمن أولويات منظمة العمل الدولية

 

بنين وغواتيماال وغانا وبورما و الفلبين المعنية بانجاز أنشطة  وتجدر اإلشارة إلى أن المغرب يعد من بين الدول الست إلى جانب

 .تروم تعزيز أثر التجارة الدولية على التشغيل
 

 

http://www.almaghribtoday.net/business/pagenews/110716195202-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-

%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-

%D8%A3%D8%AB%D8%B1 

 رئيسية أخبار« إقتصاد « الرئيسية

 بشراكة مع وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية المغربية
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 يدعم تعزيز أثر التجارة الدولية على التشغيل في المغرب" االتحاد األوروبي"

 عمار شيخي -الرباط 

تموز، / يوليو 11، الثالثاء الموافق االتحاد األوروبي ، الممول من"تعزيز أثر التجارة الدولية على التشغيل"، مشروًعا لـمنظمة العمل الدولية تطلق

وزير الصناعة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة في إطار الشراكة بين وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية، والوزارة المنتدبة لدى 

 .الخارجية

 وسيترأس أشغال هذه الورشة، وزير التشغيل والشؤون االجتماعية بحضور الكاتب العام لقطاع التجارة الخارجية، وروبرت دجوي سفير االتحاد

 .في الجزائر األوروبي في المغرب، ومدير المكتب الجهوي للمنظمة الدولية للعمل

لتشغيل ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز أثر السياسات والبرامج المتعلقة بالتجارة الدولية، وتحليل بعد التشغيل بها وذلك ألجل تشجيع خلق فرص ا

ألوروبي، في بلدان على المستوى الكمي والنوعي، ويشكل المشروع جزًءا من مشروع عالمي تنجزه منظمة العمل الدولية، بدعم مالي من االتحاد ا

وسيشهد اللقاء مشاركة واسعة لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، . أخرى وهي، بنين، غواتيماال، غانا، بورما والفلبين

 .والمنظمات الدولية والشركاء االقتصاديين واالجتماعيين، وخبراء وباحثين على الصعيدين الوطني والدولي
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 من تراجع نسبة النمو وأثرها على التشغيل في المغرب الصديقي يشكو
 سياسة

12-07-2016 
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أكد وزير التشغيل والشؤون االجتماعية عبد السالم الصديقي أن نسبة النمو االقتصادي ال تزال غير كافية الستيعاب التدفقات 

واعتبر وزير . المتزايدة من الوافدين الجدد على سوق الشغل، السيما النشيطون المحتملون خريجو أنظمة التعليم والتكون المهني

، في العاصمة ”تعزيز أثر التجارة الدولية على التشغيل” مناسبة تنظيم ورشة حول إطالق مشروع التشغيل في كلمته اليوم ب

الرباط، أن الحفاظ على مناصب الشغل الحالية وتوطيدها لتصبح مناصب مستدامة وإحداث مناصب شغل جديدة ذات جودة 

ياسة الرامية إلى تحقيق األهداف المتعلقة بإحداث كما تظل الس. وبالعدد الكافي، هدف يرتبط أساسا بمبادرات القطاع الخاص

مناصب الشغل من اختصاص مجموع القطاعات الوزارية التي يتعين عليها استعمال صالحياتها بطريقة مشتركة وتنسيق 

 .إجراءاتها من أجل تحفيز وتوجيه مبادرات االستثمار والتشغيل وضمان الشروط المالئمة لحماية واستقرار مناصب الشغل

، إنما يهدف إلى تعزيز أثر السياسات والبرامج المتعلقة ”تعزيز أثر التجارة الدولية على التشغيل“واعتبر الوزير أن مشروع 

ولإلشارة فإن هذا . بالتجارة الدولية وتحليل بعد التشغيل بها، وذلك ألجل تشجيع خلق فرص الشغل على المستوى الكمي والنوعي

ع عالمي تنجزه منظمة العمل الدولية في بلدان أخرى، وذلك بدعم مالي من مفوضية االتحاد المشروع يشكل جزءا من مشرو

وسيساعد المشروع على تحسين الرؤية خاصة فيما يتعلق بآفاق تعزيز إحداث المزيد من فرص الشغل الالئق والمنتج . األوروبي

 .صلة بالتجارة الخارجيةوتحديد الحاجيات من الكفاءات والتكوين من أجل تطوير المهن ذات ال
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 الق مشروع تعزيز أثر التجارة الدولية على التشغيلورشة دولية بالرباط إلط
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بإشراف مكتب منظمة العمل " تعزيز أثر التجارة الدولية على التشغيل" انعقدت بمدينة الرباط ورشة حول إطالق مشروع 
ودعم من االتحاد األوروبي وتعاون مع وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية في المغرب والوزارة المنتدبة ( ILO)الدولية 
 .بالتجارة الخارجية المكلفة

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز السياسات والبرامج المتعلقة بالتجارة الدولية، وتحليل فرص التشغيل في هذه السياسات 
 .والبرامج، وال سيما هامش العمل ألجل تشجيع خلق فرص التشغيل على المستوى الكمي والنوعي

ويشارك في هذه الورشة مسؤولون من مختلف اإلدارات المعنية بالمشروع ومن الوزارات القطاعية ذات الصلة بالقطاع، 
ومؤسسات سوق الشغل، وموظفو المكاتب اإلحصائية ومعاهد البحث، وممثلو النقابات العمالية ومنظمات أرباب العمل، 

 .الشركاء المحليونوالجمعيات المهنية، والمتخصصون في مجال التنمية و

                        :وبمناسبة افتتاح هذه الورشة، ألقى عبد السالم الصديقي وزير التشغيل والشؤون االجتماعية الكلمة التالية
                         

كما أود بهذه ". لتشغيلتعزيز أثر التجارة الدولية على ا"أود في البداية أن أرحب بكم في هذه الورشة حول إطالق مشروع  
المناسبة أن أشكر مكتب العمل الدولي والمفوضية األوروبية والشركاء المعنيين بهذا المشروع وجميع من ساهم في تنظيم هذه 
الورشة التي تتوخى تقديم أهداف المشروع واألنشطة المبرمجة في إطاره وكذا مناقشة سبل بلورتها على أرض الواقع وربط 

 .لفاعلين المعنيين وتقاسم ومناقشة الخيارات الممكنة بهدف تحسين أنشطة المشروع وبحث سبل تحقيق أهدافهالجسور بين ا

 حضرات السيدات والسادة

يعتبر التشغيل عامال رئيسيا في التنمية لكونه يشكل جسرا للحد من الفقر وأداة فاعلة لتحقيق النمو، حيث أن األفراد واألسر 
وج من دائرة الفقر يكونون كذلك نتيجة حصولهم على عمل منتج والئق يكفل دخالً كافيا يجعلهم هم الذين يتمكنون من الخر

 .وعائالتهم في منأى عن الفقر أو من خالل تحسين فرص عملهم

هد ويعتبر الحق في العمل الكريم حقا من حقوق اإلنسان كما نص عليه القانون العالمي لحقوق اإلنسان والقوانين الدولية والع
لذا، فإن خلق فرص شغل ذات جودة وبأعداد كافية يعتبر التحدي الرئيسي  . الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية

 .الذي تواجهه السياسات االقتصادية واالجتماعية في العديد من البلدان وخصوصا النامية منها

 حضرات السيدات والسادة

ماكرو اقتصادية إيجابية نسبيا في السنوات األخيرة تمثلت على الخصوص في تحقيق  على الرغم من أن بالدنا سجلت مؤشرات
٪ في المتوسط خالل الخمس سنوات الفارطة وارتفاع في حجم التدفقات االستثمارية والحفاظ على معدل 9نمو اقتصادي ناهز 

من الوافدين الجدد على سوق الشغل، السيما تضخم منخفض، ال يزال النمو االقتصادي غير كاف الستيعاب التدفقات المتزايدة 
 .النشيطون المحتملون خريجو أنظمة التعليم والتكون المهني

ويشكل الحفاظ على مناصب الشغل الحالية وتوطيدها لتصبح مناصب مستدامة وإحداث مناصب شغل جديدة ذات جودة وبالعدد 
السياسة الرامية إلى تحقيق األهداف المتعلقة بإحداث مناصب  كما تظل. الكافي، هدفا يرتبط أساسا بمبادرات القطاع الخاص

الشغل من اختصاص مجموع القطاعات الوزارية التي يتعين عليها استعمال صالحياتها بطريقة مشتركة وتنسيق إجراءاتها من 
 .شغلأجل تحفيز وتوجيه مبادرات االستثمار والتشغيل وضمان الشروط المالئمة لحماية واستقرار مناصب ال

 0202في هذا السياق، أشرفت وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية على صياغة االستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 
وتكمن أولى . بمساهمة وانخراط جميع القطاعات العمومية والشركاء االجتماعيين واالقتصاديين في جميع مراحل إعدادها

للتشغيل في ضمان تماسك مختلف الفاعلين حول التوجهات المقترحة، حيث كان من األولويات بالنسبة لالستراتيجية الوطنية 
ولهذه الغاية تم تشكيل أربع مجموعات عمل . الضروري إنشاء مجموعات عمل خاصة بتوجيه من اللجنة الوزارية للتشغيل

الحكومي من خالل إعداد تقرير عن أنيط بها إدراج تدابير االستراتيجية الوطنية للتشغيل ضمن اآلليات المؤسساتية للعمل 
التشغيل يتم إلحاقه بالوثائق المرافقة لمشروع قانون المالية بشكل يسمح لعملية إعداد قانون المالية، في كل مراحله ومكوناته، 



   

 
  

" ئدة التشغيلتدابير السياسات الماكرو اقتصادية والقطاعية لفا"وتتصدر مجموعة العمل . بإيالء االهتمام الالزم لقضايا التشغيل
هذه المجموعات حيث تتمثل التدابير ذات األولوية بالنسبة لها في الشروع في إجراءات تتوخى استعادة تنافسية المقاوالت من 

وتهم . أجل تقليص العجز التجاري الخارجي والحفاظ وتعزيز إحداث مناصب الشغل في القطاعات المعرضة للمنافسة الدولية
المتعلقة بالتحفيزات والضرائب والتمويل والكلفة األجرية واالنتاجية، وكذا إجراءات إلنعاش وتشجيع  هذه االجراءات الجوانب

 .التجارة الخارجية والتبادل الحر

 حضرات السيدات والسادة

رتفاع لقد أظهرت دراسات مختلفة أن تنمية التجارة الدولية واالندماج االقتصادي العالمي يساهمان في تحقيق فوائد من حيث ا
إال أن للعولمة تأثيرات متباينة على البلدان والقطاعات االقتصادية . معدالت النمو االقتصادي وتوفير فرص شغل أكثر إنتاجية

والشركات والعمال، حيث يمكن أن تكون سببا في الزيادة في عدم المساواة في الدخل وفي تفاقم الهشاشة وفي العجز عن خلق 
 .فرص العمل الالئق

إن قياس أثر تغيرات السياسات القطاعية والتجارية المحتملة على التشغيل تعتبر مهمة جد معقدة، حيث يواجه الباحثون لذا ف
صعوبات عدة، السيما فيما يتعلق بتوفر ودقة المعطيات ومنهجية القياس وصعوبة تحديد التدابير المتعلقة بالسياسات القطاعية 

تطبيق االفتراضات النظرية باإلضافة الى صعوبة تقدير الحاجيات من اليد العاملة والتجارية في مجال التشغيل وصعوبة 
 .والكفاءات

إن تقييم أثر التجارة الدولية على التشغيل يجب ان يسفر عن نتائج مفصلة ودقيقة وكافية للمساهمة في الوقت المناسب في 
تمكن المسؤولين السياسيين وأصحاب القرار من االنخراط في كما يتعين اقتراح الحلول المحتملة . تصميم وإعداد برامج فعالة

 .حوار مع مختلف الجهات المعنية التخاذ قرارات استراتيجية مناسبة

، إلى تعزيز أثر السياسات والبرامج المتعلقة بالتجارة "تعزيز أثر التجارة الدولية على التشغيل"وفي هذا السياق، يهدف مشروع 
ولإلشارة فإن هذا . شغيل بها وذلك ألجل تشجيع خلق فرص الشغل على المستوى الكمي والنوعيالدولية وتحليل بعد الت

المشروع يشكل جزءا من مشروع عالمي تنجزه منظمة العمل الدولية في بلدان أخرى، وذلك بدعم مالي من مفوضية االتحاد 
عزيز إحداث المزيد من فرص الشغل الالئق وسيساعد المشروع على تحسين الرؤية خاصة فيما يتعلق بآفاق ت. األوروبي

 .والمنتج وتحديد الحاجيات من الكفاءات والتكوين من أجل تطوير المهن ذات الصلة بالتجارة الخارجية

 حضرات السيدات والسادة

فة حول باإلضافة إلى الدراسات والبحوث التي يقترح إنجازها في إطار هذا المشروع، سوف تنجز أنشطة تتعلق بتعزيز المعر
أثر التجارة الدولية على خلق فرص للعمل المنتج والالئق ودعم قدرات مختلف الفاعلين بما في ذلك الفاعلين المؤسساتيين 

والباحثين والشركاء االقتصاديين واالجتماعيين فيما يخص اكتساب المهارات في مجال اآلليات والتقنيات الجديدة التي أثبتت 
وهناك جانب آخر ال يقل أهمية في هذا المشروع يتمثل في وضع إطار للنقاش . لي في هذا المجالنجاعتها على المستوى الدو

التي ستتألف من " اللجنة االستشارية الوطنية " وفي هذا الصدد، أثمن إنشاء . حول القضايا المتعلقة بالتجارة الدولية والتشغيل
 .والنهائي لهذا المشروع الشركاء الرئيسيين في المشروع والتقييم النصف المرحلي

أود أن أؤكد بالنظر للخاصيات القطاعية لتحديات التشغيل التي تواجهها بالدنا في سياق العولمة، أصبح من الضروري ان 
نتمكن من توقع اآلثار المحتملة للسياسات العمومية على سوق الشغل وكذا العمل على توفير تدابير للتخفيف من اآلثار السلبية 

وبالتالي، فإن هذا المشروع من شأنه أن يعزز قدرات المسؤولين التقنيين والمحللين على استخدام أكثر للتقنيات . مالعلى الع
المناسبة لتقييم أثر التجارة الدولية على التشغيل، وبالتالي توفير الدعم الفعال لصناع القرار في صياغة السياسات المتعلقة 

 .بالتجارة الدولية

  



   

 
  

أود أن أجدد الشكر إلى جميع من ساهم من قريب أو من بعيد في تنظيم هذه الورشة، وأن أعبر عن أملي في  وفي األخير،
 .إنجاح هذا المشروع المهم، متمنيا ألشغالكم النجاح والتوفيق

10/20/0212 
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  المزيد 

تعزيز أثر التجارة الدولية على “ورشة بمناسبة إطالق مشروع  0.31يوليوز  30نظمت وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية يوم الثالثاء 

 . وذلك بمشاركة كل من بنين، غواتيماال، غانا، بورما والفلبين. دوالر ...000بميزانية بلغت ” يلالتشغ

بدعم مالي من االتحاد األوروبي ، وذلك بالتعاون مع  (ILO) وحسب بالغ للوزارة فإن المشروع قد أنجز من طرف مكتب منظمة العمل الدولية

 .وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية في المغرب والوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية و شركاء آخرين

mailto:redaction@jadidpresse.com
https://www.facebook.com/jadidipresse
http://www.jadidpresse.com/author/webeuz/
http://www.jadidpresse.com/wp-content/uploads/2016/07/sadiki3-700x393.jpg


   

 
  

تحضير السياسات والبرامج المتعلقة بالتجارة الدولية وتحليل بعد فرص التشغيل في هذه السياسات والبرامج، ويهدف المشروع إلى تعزيز دورة 

 .وال سيما هامش العمل ألجل تشجيع خلق فرص التشغيل على المستوى الكمي والنوعي

ومعاهد البحوث، وممثلي النقابات العمالية شهرا الموظفين العموميين وموظفي المكاتب اإلحصائية  .1ويستهدف المشروع الذي تبلغ مدته 

 .ومنظمات أصحاب العمل والجمعيات المهنية، والمتخصصين في مجال التنمية

الشركاء الوطنيون الرئيسيون للمشروع ؛ وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية : ويشارك في هذه الورشة العديد من الجهات والشراكات منها 

 لية؛كمحاور لمنظمة العمل الدو

 الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية كشريك تقني للمشروع ؛ مسؤولون حكوميون من وزارة المالية، والمندوبية السامية للتخطيط،

وغيرها من الوزارات القطاعية ذات الصلة بالقطاع المختار باتفاق مع وزارة التشغيل و الشؤون االجتماعية ؛ مؤسسات سوق الشغل ؛ موظفو 

 .المكاتب اإلحصائية ومعاهد البحث ؛ ممثلو النقابات ومنظمات أصحاب العمل ؛ الشركاء المحليين، والفئات المستهدفة والسلطات

إنتاج بيانات محددة عن تأثير : وذكر بالغ وزارة التشغيل مختلف النتائج المنتظرة من ورشة تعزيز أثر التجارة الدولية على التشغيل ، ومنها 

لدولية على خلق فرص العمل المنتج والالئق من خالل أساليب مناسبة ودراسات تقييم األثر؛ تعزيز قدرة المسؤولين التقنيين الحكوميين، التجارة ا

اسات الشركاء االجتماعيين، وموظفو المكاتب اإلحصائية ومؤسسات البحث لتمكينهم من تقييم آثار التجارة الخارجية على التشغيل ؛ مناقشة السي

سات ؛ متعلقة بالتجارة الدولية والتشغيل، وتحليلها من قبل الشركاء الثالثيين وغيرها من الجهات المعنية استنادا على معطيات حقيقية والدراال

 .شغيلتوفير الدعم التقني على مستوى القطاع بناء على توصيات الشركاء الثالثيين لتحسين آثار السياسات المتعلقة بالتجارة الخارجية على الت

 

http://www.raialyoum.com/?p=475169 
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 وزير مغربي: النمو االقتصادي ال يكفي الستيعاب طلبات العمل المتزايدة

 
قال عبد السالم الصديقي وزير التشغيل والشؤون االجتماعية المغربي اليوم الثالثاء، أن النمو – األناضول  –الرباط 

 .في السنوات الخمس الماضية، ما يزال غير كاف الستيعاب العدد المتزايد لطالبي العمل? 4االقتصادي البالغ 
على الرغم “ي في ندوة عقدت في الرباط إلطالق مشروع تعزيز أثر التجارة الدولية على التشغيل، وأضاف الصديق

سنوياً، وارتفاع في حجم ? 4أن البالد سجلت مؤشرات اقتصادية إيجابية نسبياً في السنوات األخيرة، ونسبة نمو 
دفقات المتزايدة من الوافدين الجدد على االستثمارات الخارجية، ما يزال النمو االقتصادي غير كاف الستيعاب الت

 .”سوق العمل، خاصة خريجي أنظمة التعليم والتدريب المهني

http://www.raialyoum.com/?p=475169
http://www.raialyoum.com/?p=475169
http://www.raialyoum.com/wp-content/uploads/2016/07/news_1410891628.jpg


   

 
  

نهاية الشهر الماضي، أن نسبة البطالة في المغرب ارتفعت ( البنك المركزي)وأظهر تقرير صادر عن بنك المغرب 
ألف وظيفة خاصة في قطاع البناء  01للربع األول الماضي، بعدما خسر االقتصاد المغربي % 01نقطة إلى  1.0

 .واألشغال العمومية
، وهي المغرب وبنين وغواتيماال وغانا ”تعزيز تأثير التجارة الدولية على التشغيل“دول من مشروع  6وتستفيد 

 .وبورما والفلبين، وينفذ المشروع مكتب منظمة العمل الدولية بدعم مالي من االتحاد االوروبي
ب بيان حصلت األناضول على نسخة منه، إلى تعزيز دورة إعداد السياسات والبرامج ويهدف المشروع بحس

المتعلقة بالتجارة الدولية، وتحليل بعض فرص التشغيل في السياسات والبرامج، خصوصا اإلجراءات الممكنة 
 .لتشجيع خلق فرص العمل

حصائية ومعاهد البحوث، وممثلي ويستهدف المشروع في المغرب، الموظفين العموميين وموظفي المكاتب اإل
 .النقابات العمالية ومنظمات أرباب العمل، والجمعيات المهنية والمتخصصين في مجال التنمية

وتعرضت المغرب خالل الموسم الزراعي الحالي إلى تراجع حاد في اإلنتاج، وفقد القطاع فرص عمل في 
 .اً على حجم اإلنتاجاألرياف، نتيجة شح األمطار في فصل الشتاء الذي أثر سلب

في الربع ? 04.6في الربع األول من العام الماضي إلى ? 04.1من ( المدن)وارتفعت نسبة البطالة في الحضر 
 .في القرى واألرياف? 4.4إلى ? 4.4، ومن 6106األول 

 

http://ar.haberler.com/arabic-news-947193/ 

 

 >> News 812.07.2016 16:1المتزايدة العمل طلبات الستيعاب يكفي ال االقتصادي النمو: مغربي وزير 

 النمو االقتصادي ال يكفي الستيعاب طلبات العمل المتزايدة: وزير مغربي
 

  األناضول/خالد مجدوب/الرباط
 

٪ في السنوات الخمس الماضية، ما يزال غير كاف 9قال عبد السالم الصديقي وزير التشغيل والشؤون االجتماعية المغربي اليوم الثالثاء، أن النمو االقتصادي البالغ 
  .الستيعاب العدد المتزايد لطالبي العمل

 
على الرغم أن البالد سجلت مؤشرات اقتصادية إيجابية نسبياً في "ة الدولية على التشغيل، وأضاف الصديقي في ندوة عقدت في الرباط إلطالق مشروع تعزيز أثر التجار

٪ سنوياً، وارتفاع في حجم االستثمارات الخارجية، ما يزال النمو االقتصادي غير كاف الستيعاب التدفقات المتزايدة من الوافدين الجدد 9السنوات األخيرة، ونسبة نمو 
  ."خريجي أنظمة التعليم والتدريب المهنيعلى سوق العمل، خاصة 

 
للربع األول الماضي، بعدما % 12نقطة إلى  2.1نهاية الشهر الماضي، أن نسبة البطالة في المغرب ارتفعت ( البنك المركزي)وأظهر تقرير صادر عن بنك المغرب 

  .ألف وظيفة خاصة في قطاع البناء واألشغال العمومية 11خسر االقتصاد المغربي 
 

، وهي المغرب وبنين وغواتيماال وغانا وبورما والفلبين، وينفذ المشروع مكتب منظمة العمل "تعزيز تأثير التجارة الدولية على التشغيل"دول من مشروع  2وتستفيد 
  .الدولية بدعم مالي من االتحاد االوروبي

 
ة إعداد السياسات والبرامج المتعلقة بالتجارة الدولية، وتحليل بعض فرص التشغيل في ويهدف المشروع بحسب بيان حصلت األناضول على نسخة منه، إلى تعزيز دور

  .السياسات والبرامج، خصوصا اإلجراءات الممكنة لتشجيع خلق فرص العمل
 

ومنظمات أرباب العمل، والجمعيات  ويستهدف المشروع في المغرب، الموظفين العموميين وموظفي المكاتب اإلحصائية ومعاهد البحوث، وممثلي النقابات العمالية
  .المهنية والمتخصصين في مجال التنمية

 
شتاء الذي أثر سلباً وتعرضت المغرب خالل الموسم الزراعي الحالي إلى تراجع حاد في اإلنتاج، وفقد القطاع فرص عمل في األرياف، نتيجة شح األمطار في فصل ال

  .على حجم اإلنتاج
 

٪ في القرى 9.0٪ إلى 9.2، ومن 0212٪ في الربع األول 19.2٪ في الربع األول من العام الماضي إلى 19.1من ( المدن)ي الحضر وارتفعت نسبة البطالة ف
 - .واألرياف
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