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ًًلمقتضياتًًًًِطبقا ً 7ًًًًالمادة ًًمن رقم التنظيميً واالجتماعي128.12ًًًًالقانونً االقتصاديً بالمجلسً المتعلقً

،ًمن2021ًًًًيناير18ًًبتاريخًًًًمجلسًالمستشارينمنًطرفًالسيدًرئيسًًًًبإحالةلًالمجلسًًتوصً ،ًًوالبيئي

ًًً."التعويضًعنًفقدانًالشغل"حولًأجلًإعدادًدراسةً

ً.هذهًالدراسةإعدادًبًاالجتماعيةًوالتضامنالدائمةًالمكلفةًبالقضاياًلجنةًإلىًاَعِهدًَمكتبًالمجلسًوقدً

ًً دورتها خاللً للمجلس،ً العامةً الجمعيةً صادقتً 123ًًًًوقدً بتاريخ المنعقدةً 30ًًًًالعادية،ً ،2021ًًيونيو

ًًالعلىًًًًباإلجماع الشغًلًً"ًًالتيًتحملًعنوان:دراسة فقدانً بدائلًًًً:التعويضًعنً ضوءًمقتضياتًًًفيأيةً

ً"ً.القانونًاإلطارًالمتعلقًبالحمايةًاالجتماعية؟
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ًملخص

منًًًمحدودً ًً،ًالًيستفيدًاليومًمنًهذاًالتعويضًسوىًعددً 2015فيًًًًالتعويض عن فقدان الشغلًًن ًًِس  منًذ

،1ًمستفيدا 26.877ًًًمنذًإحداثًهذهًاآلليةًًاألشخاص.ًفحسبًآخرًاألرقامًالمتوفرة،ًفقدًبلغًعددًالمستفيدينًً

عنً ًمستفيدًفيًالسنة.30.000ًًفيًتحديدهًالذيًتمًالهدفًوهوًرقمًيبقىًبعيداً 

ًً لفائدة أشهرً ستةً لمدةً يتمًصرفهً الذيً التعويض،ً هذاً ًًإنً الخاصًًًًلعاملينًااألجراء القطاعً ًالمهيكًلفيً

هوًأقربًماًيكونًًنًالشغل،ًًًم،ًفيًحالةًالفصلًًحًبهمًلدىًالصندوقًالوطنيًللضمانًاالجتماعيالمصرً 

وفيًًًً.تأمينًعنًالبطالةهًإلىًً،ًمنفيًالفقرًًلفجائياإلىًشبكةًأمانًاجتماعيًتحميًاألشخاصًمنًالوقوعًً

)األجرًالشهريًالمتوسطًالمصرحًًًًفي المائة من األجر المرجعي  70شهريًًالتعويضًًهذاًالصدد،ًيعادلًال

األخيرةًالتيًتسبقًتاريخًفقدانًالشغل(،ًدونًأنًيتجاوزًهذاً بهًلفائدةًاألجيرًخاللًالستةًوثالثينًشهراً 

ً.المقدارًالحدًاألدنىًالقانونيًلألجر

تحليلًخصائصًً أسبابًومنًخاللً ثالثةً علىً الوقوفً يمكنً الشغل،ً فقدانً للتعويضًعنً الحاليةً اآلليةً

منًنطاقًاالستفادةًمنًهذاًالتعويًضيةًرئيًس ًً:تحدًُّ

ًًحيثًً،ًًشروطًتقييديةًلالستفادةًمنًالتعويًض .أ نصفًالملفاتًلعدمًًًقرابةرفضًًعلىًالخصوصًًتم 

حًبها  ً؛كفايةًعددًأيامًالشغلًالمصر 

ًي،ًًغيرًكافيةًًخدماًت .ًب ًًإذً القانونيًًتم الحدًاألدنىً الشغلًعلىًأساسً فقدانً التعويضًعنً احتسابً

 ً؛فئاتًالمهنيةعديدًمنًالالًيراعيًالمستوىًالمعيشيًلل،ًكماًأنًذلكًلألجور

ًوغيرًمنصفً  .ج  ً.توزيعًالفئاتًالمهنيةوالًًاستدامةًمصادرًالتمويلالًيراعيًًتمويلًغيرًكاف 

ًالوضعيقتضيًًو ًبًًهذا ًتنظيمًًالتعجيل ًالشغلإعادة ًفقدان ًالتعويضًعن ًاألربعةًذلكًكجزءًمنًً،ًوآلية المحاور

ًلحمايةًاالجتماعية.المتعلقًباًاإلصالحًالمنصوصًعليهًفيًالقانونًاإلطارًيستهدفهاالتيً

،ًوهوًالخيارًالذيًاعتمدتهًالحكومةًًمقياسيإصالح  تمًعبرًاعتمادًًيإعادةًتنظيمًهذهًاآلليةًيمكنًأنًًًًإن

منًسنةًً هًًأًن،ًقبلًأنًتتمًالمصادقةًعلىًالقانونًاإلطارًالمتعلقًبالحمايةًاالجتماعية.ًغير2018ًًانطالقاً 

مًسوىًًهً نهاًالًتًَإأنهاًتتسمًبالمحدودية،ًإذًًالمجلسًلهذهًالصيغةًالمقترحةًلإلصالحًًًًيتضحًمنًخاللًدراسة

األقلًتكلفةًمنًالناحيةًًسيناريوًًاختيارًالوتفضيًإلىًًًً"،االشتراكمدةًًالحدًاألدنىًلهوً"ًًواحدً ًًإصالحًمعيارً 

ًً.األقلًفائدةًاجتماعي الكنهًيبقىًالماليةً

ًفإنًً ًالمنطلق، ًاإلطارًًًًفي،ًًيوصيالمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي  ومنًهذا ًالقانون ًمقتضيات ضوء

بإرساءًً االجتماعية،ً بالحمايةً ًًًًتدريجي   نسقيإصالح  المتعلقً الشغل فقدانً التعويضًعنً التعجيل  وآلليةً

 
ًً.1202يناير4ًًًجوابًوزيرًالشغلًواإلدماجًالمهنيًخاللًجلسةًاألسئلةًالشفويةًبمجلسًالنوابً،  1
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للمساعدة،ًويتمًً  ،للتعويض عن البطالة  جراء دراسة حول إرساء منظومة  بإ  ً للتأمينًونظاما  ً تشملًنظاما

ًالعودةًإلىًالعمل.ربطهاًبآليةًفعالةًللمساعدةًعلىً

ًالتيًتمًإنجازها تجتازهاًبالدناًًللظرفيةًاالقتصاديةًواالجتماعيةًالتيًًًًومراعاة ًًً،وبناء ًعلىًعمليةًالتشخيص

آليتين19ًً-فيًظلًتداعياتًأزمةًكوفيًد  فيًالوقتًالراهن للتأمينًيتضمنً ،ًيوصيًالمجلسًبوضعًنظامً

ًاثنتينً:

منًشأنهًأنًيتيحًتجاوزًأوجهًالمحدوديةًالتيًًًً،جراءاألالعاملين  ظام للتأمين عن البطالة خاص بن .1

 ،ًوذلكًمنًخاللً:تعتريًاآلليةًالحاليةًللتعويضًعنًفقدانًالشغل

معًخصائصًسوقًالشغلًًإقرارًمدةًتتالءمًًعبر،ًةتقليصًالحدًاألدنىًلعددًأيامًاالشتراكًالمطلوب -

 ً؛ببالدنا

 ً؛األدنىًالقانونيًلألجور(أضعافًالحد5ًًإلى4ًًرفعًالحدًاألقصىًللتعويضً) -

 ً؛تمديدًمدةًصرفًالتعويضاتًبماًيتناسبًمعًمدةًاالشتراك -

الماليةً - المواردً توجيهً وإعادةً ترشيدً الشغل،ًمنًخاللً فقدانً التعويضًعنً تمويلً آلياتً توسيعً

 ً؛المتاحةًدونًزيادةًاألعباءًالتيًتثقلًكاهلًالمقاوالتًوالعاملين

 تبسيطًالمساطرًاإلداريةً؛ -

 ً.شروطًاالستفادةًمنًالتعويًضدائرةًوالعملًبشكلًتدريجيًعلىًتوسيعً -

األجراء .2 العاملين غير  لفائدة  البطالة  للتأمين عن  ًًنظام  االقتراحًً. هذاً تفعيلً يتمً أنً بشكلًًينبغيً

نقاشًً يكونًموضوعً وأنً ًًتدريجيً المعنية بينًاألطرافً االعتبارًوتشاورً بعينً األخذً يتمً حتىً

فًالنشاطًعلىًهذهًالفئاتًمنًًقً ثارًوًَالمسبقًآلتحديدًًماًيقتضيًال،ًكخصوصياتًمختلفًالمهن

 العاملينً.

إرساء آليتين مهمتين  الخاص بالتأمين عن البطالة، ب   نظامالموازاة مع وضع هذا البًً،كماًيوصيًالمجلس

ًًًً:للمواكبة

التأمينًً،ًلكنهمًالًيستوفونًشروطًاالستفادةًمنًًفقدواًشغلهملفائدةًاألشخاصًالذينًًًًللمساعدةنظام   -

 ؛الذينًاستنفدواًفترةًاستحقاقًالتأمينشخاصً،ًوكذاًاألعنًالبطالة

ًإشراكًًًً،العملآلية فعالة للمساعدة على العودة إلى   - ًالتشغيلًوالكفاءاتًتتيح ًالوطنيةًإلنعاش الوكالة

هذهًاآلليةًأنًتكونًًوينبغيًً،ملزًِرسميًومً ،ًبشكلًًوالمكتبًالوطنيًللتكوينًالمهنيًوإنعاشًالشغل

اًالًيتجزأًمنًهًذ ًًًةسريعالمعنيينًبوتيرةًًدماجًًنًمنًإعادةًإمك ًِبماًي ًوذلكًًًًة،الجديًدهًالمنظومةًًجزء 

 ً.شغلفيًسوقًال
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ًتقديًم

ًوسياقهًاموضوعًاإلحالةً

إلىًالمجلسًاالقتصاديًواالجتماعيًوالبيئي،ًً  ً استشاريا  ً قصدًإعدادًدراسةًًأحالًمجلسًالمستشارينًطلبا

ًرئيسية،ً،ًوذلكًمنًخاللًالوقوفًعلىًًل""منظومةًالتعويضًعنًفقدانًالشغًًموضوعتتناولًً أربعًِنقاط 

ًيًكالتاليً:ه

ًالتعويضًعنًالشغل؛ًتقييمًمنظومة -

قًإعادةًتنظيمهاً؛ - ًط ر 

ًآلياتًتوسيعًاالستفادةًمنهاً؛ -

يغًالممكنةًلتمويلهاً. - ًالص 

فيًإطارًديناميةًالتفكيرًالتيًأطلقهاًمجلسًالمستشارين،ًمنًًاًالموضوع،ًحسبًنصًاإلحالة،ًًهًذندرجًًوًي

التيًًخاللًإحداثًمجموعةًعملًموضوعاتيةًمؤقتةًحولً"إصالحًمنظومةًالتغطيةًاالجتماعيةًببالدنا"،ًً

لوذلكًنًالشغل"ًمكوناًأساسياًفيها،ً"التعويضًعنًفقدايشكلً لتوجيهاتًالملكيةًالساميةًالواردةًفيًإعماالً 

ًًً.2020يوليوز29ًًًخطابًالعرشًبتاريخًً

،2ًلساكنًةلًاجتماعيةًغيرًمتكافئةًوغيرًمنصفةًتغطيةبًالمغرًبفيًاالجتماعيةًًًالحمايةمنظومةًًتتسموً،هذا

،ًمماًالمتخذةًًواإلجراءاًتالمتدخلينًًتعددًًالمطبوعةًًب،ًًنظومةمللًًشديدً ًًتشتتً ًب،ًوهشاشةًمنهاالًسيماًاألكثرًً

ًً.3منًفعاليتهاًونجاعتهًاًحدًُّي

ًأزمةًكوفيًد ًتداعيات ًفيًظل ًالمقلقة،ًخاصة ًالوضعية ًتمً 19-ولمعالجةًهذه ًاإلطارًًًً، ًالقانون ًباعتماد اإلسراع

ًبتاريخًً ًالرسمية ًاالجتماعيةً)صدرًبالجريدة ًالملكًمحمدًً،ًكماًً(2021أبريل5ًًًًالمتعلقًبالحماية أطلقًجاللة

 ً.2021أبريل14ًًًًالسادسًتنزيلًمشروعًتعميمًالحمايةًاالجتماعيةًوتوقيعًاالتفاقياتًاألولىًالمتعلقةًبهًفيًً

فيًمجالًًالساميةًًالتوجيهاتًالملكيةًًةًاألساسيةًفيًتفعيلًًأنًيكونًالمرجعًيًًهذاًالقانونًاإلطاروخىًمنًًتًَوي ً

للنهوضًبالعنصرًالبشري،ًوالتقليصًمنًالفقر،ً،ًًلفئاتًواسعةًًاالجتماعيًةالحمايةًًتوفيرًً  ً حاسما ومدخالً 

 
غالبيةًًكماًأنًً.ًًصحيةتغطيةًًالساكنةًالًتستفيدًمنًأيًً٪ًمن40ًًوحواليًًًًً،معاشاتًالتقاعدلنظامًًأيًًبًًة٪(ًغيرًمشمول60)ًًالنشيطةًًالساكنةًًاثلثًً 2

ًًالشغًلضدًحوادثًًًًخاصاجتماعيًًًًضمانمنًًالًيستفيدونًً(ًًالمنظمالعاملينًفيًالقطاعًالخاصًًًًاألجراءًً)باستثناءًًالنشيطينًالمشتغليناألشخاصًً

فيًوضعيةًًأوًاألشخاصًًاألشخاصًفيًوضعيةًبطالةًًلحمايةًاالجتماعيةًلألطفالًأوًًمًخاصًباتتوفرًبالدناًعلىًنظامًمعمً ًًالوواألمراضًالمهنية.ًً

ًالنساءًأقلًً ًتظل ًالنسبي اًًاستفادةًًإعاقة.ًكما اًًاالجتماعيةًًتغطيةًًمن ًيسجلهًًالمستمرًًًًللتراجعنظر  ًنشاطهن،ًوالذيًًالذي ًً.2020سنةًً٪21ًًيتجاوزًًًًلممعدل

ًأنظمةًً 3 ًتعزيز ًالحصيلةًوسبل ًالحال، ًالمغرب:ًواقع ًفي ًاالجتماعية ًالحماية ًاالقتصاديًواالجتماعيًوالبيئيًحولً" ًالمجلس الضمانًوالمساعدةًًتقرير

 ً.2018االجتماعية"،ً
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وتحقيقًالعدالةًً،ًوللولوجًإلىًالخدماتًاألساسية،الشرائيةًلألسرًالمغربيًةًالقدرةعمًومحاربةًالهشاشة،ًوًد

ًاالجتماعيةً.

مليارًدرهمًمن23ًًًً،ًمنهاًًهذاًاإلصالحًًمويللتًًمليارًدرهم51ًًًًمبلغًإجماليًسنويًيقدرًبـرصدًًًًقدًتمً و

ً:بلوغًاألهدافًالتاليًةهذاًالغالفًالماليًمنًخاللًىًتوخً .ًوي 2025ًالميزانيةًالعامةًللدولةًفيًأفقً

ًً؛2022ًو2021ًتعميمًالتأمينًاإلجباريًاألساسيًعنًالمرضًخاللًسنتيً -

ً؛2024ًو2023ًتعميمًالتعويضاتًالعائليةًخاللًسنتيًً -

لتشملًاألشخاصًالذينًيمارسونًعمالًوالًيستفيدونًًًالمنخرطينًفيًأنظمةًالتقاعًدتوسيعًقاعدةًً -

ًً؛2025،ًخاللًسنةًًمنًأيًمعاش

متوفر على   شخص    ليشمل كل  ،2025ًًالتعويض عن فقدان الشغل خالل سنة  تعميمًاالستفادةًمنًً -

ًالمستفيدينًمنهً.،ًمنًخاللًتبسيطًشروطًاالستفادةًمنًهذاًالتعويضًوتوسيعًقاعدةًقار    شغل  

مقتضياتًًًًتنصًُّبخصوصًالمحورًاألخير،ًالمتعلقًبالتعويضًعنًفقدانًالشغل،ًموضوعًهذهًاإلحالة،ًًو

حيزًالتنفيذًلمًيدخل5ًًلتعويًضلهذاًامًالقانونًالمنظ ًِ،ًغيرًأنًهذهًاآلليةعلى2004ً4ًًًًمدونةًالشغلًمنذًسنة

ًاالجتماعيينً.نًوًياالقتصاديًالمفاوضاتًبينًمختلفًالشركاءسنواتًمن10ًً،ًبعد2014ًفيًدجنبرًإالً

،ًعلىًغرارًأيًتأمينًعنًالبطالة،ًباعتبارهًنظاما ًًيًالبدايةًفهًًسنًًًُّقدًتمً ًًالتعويضًعنًفقدانًالشغلوإذاًكانًً

التشجيعًعلىًالعودةًًوًًالمأجورينًالذينًفقدواًشغلهمًبشكلًغيرًإراديللحمايةًاالجتماعيةًيرومًتعويضًً

ًًً.فيًعددًالمستفيدينًاتسمًبمحدوديةً ًتنزيلهًالفعلًيفإنًإلىًالعمل،ً

نظامًًًًفيف لدىً األجراءً بوضعيةً الناقصً بالتصريحً المتعلقةً الممارساتً باستمرارً تتسمً ً ظلًسوِقًشغل 

آليةًالتعويضًعنًفقدانًالشغلًًًلمًتتمكن،ًًموبضعفًاستمراريةًالنشاطًالمأجورًالمنظً ًً،الضمانًاالجتماعي

طلب اًللحصول32.633ًًًًمنًبينًًوهكذا،ًفًً.مستفيدًفيًالسنة30.000ًًالهدفًاألوليًالمتمثلًفيًًمنًبلوغًً

تقديمهاًفيًً تمً الشغلً فقدانً التعويضًعنً تمكن2019ًًعلىً أجيراًفقطًمنًاالستفادةًمنًهذا15.036ًًً،ً

ً.6التعويًض

 
ًمنًمدونةًالشغل.59ًو53ًالمادتانً 4
يوليو27ًًً)1392ًًمنًجمادىًاآلخرة15ًًًًالصادرًفي1.72.184ًًًًالقاضيًبتغييرًوتتميمًالظهيرًالشريفًبمثابةًقانونًرقم03.14ًًًًالقانونًرقمًًًً 5

ً(ًالمتعلقًبنظامًالضمانًاالجتماعي.1972ً
 ً.2021فبراير24ًًالصندوقًالوطنيًللضمانًاالجتماعيًخاللًجلسةًاإلنصاتًالتيًعقدتًمعهًبتاريخًمعطياتًقدمهاً 6
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فيًالمائة45.8ًًًبلغًًًً،ًحيًثمعدلًالنشاطًًبنيويًفيًًضعفالمغربًبمجالًالشغلًبوعالوةًعلىًذلك،ًيتسمًً

القطاعًغيرًالمنظمًًًًكماًأنً ًً.7نًعنًالعملوفيًالمائةًمنهمًعاطًل9.2ًًًًمنًبينًهؤالءًالنشيطين،.ًو2019فيًً

لًً فضال ًًوًً.بآليةًالتعويضًعنًفقدانًالشغلمنًالسكانًالنشيطين،ًوهمًغيرًمشمولين8ًًفيًالمائة40ًًًًي َشغ ِ

ًذلك،ًفإنًالعاملينًغيرًاألجراءًوالمستقلينًالًتشملهمًهذهًاآلليةً.عنً

ًالو ًتفاقمتًهذه ًالسامية19ًً-كوفيًدًًتفشيًوباءفيًظلًًوضعيةًًقد ًالمندوبية ًنشرتها ًالتي ًالمعطيات ًتشير ،ًحيث

نقط،ًمنتقال 2.7ًًًًبـًًًًمعدلًالبطالةكماًارتفعًً.2020ًًمنصبًشغلًخاللًسنة000432ًًًً.فقدانًًإلى9ًًًللتخطيًط

األشخاصًًعلىًالخصوصًًهذاًاالرتفاعًًهم ًًقدًًوًً.2020و2019ًًبينًسنتيًً 10في المائة   11.9إلى9.2ًًًًمنًً

لهمًأنًاشتغلوا العاطلينًمنهمالذينًسبقً انتقلًعددً بينًًًً،،ًحيثً إلى473.000ًًًً،ًمن2020ًًو2019ًًماً

ًً.2020فيًالمائةًخاللًسنة56.2ًًعلىًالمستوىًالوطني،ًأيًماًيمثلًنسبةًًًشخًص804.000ً

االقتصاديًًًفيو المجلسً أعدهً الذيً التقريرً فيً ذلكً إلىً اإلشارةً تمتً وكماً المعطيات،ً هذهً كلً ضوءً

فيًً االجتماعيةً الحمايةً حولً والبيئيً فإن2018ًًواالجتماعيً الشغل،ً فقدانً عنً يبدوالتعويضً خدمةًًً،ً

ًفيًبالدناً.ًفقدانًالشغلمخاطرًمواجهةًمحدودةًوغيرًمالئمةًبالقدرًالكافيًل

ًًًعنًالسؤالينًالجوهريينًالتاليين:اإلجابةًتحاولًذهًالدراسةًهوهكذا،ًفإنً

منًنطاقًاالستفادةًمنًهذاًالتعويضًفيًحالةًفقدانًالشغل؟ - ًماًهيًاألسبابًالتيًتحدًُّ

ضوءًالتوجهاتًالواردةًفيًالقانونًًًًفيكيفًيمكنًإعادةًتنظيمًآليةًالتعويضًعنًفقدانًالشغل،ًً -

ًًاإلطارًالمتعلقًبالحمايةًاالجتماعية،ًوذلكًبماًيجعلهاً"تشملًكلً  ًًمتوفرًعلىًشغلًقار"؟ًًشخص 

ًًًً:علىًالدراسةنكبًًتسً،هاتينًاإلشكاليتينولإلجابةًعنً

ًًقسم أولفي   - الشغلاآللية    خصائصتحليل  : فقدان  التعويض عن  ًًالمعتمدة حاليا في مجال  بماًً،

ً؛منًنطاقًاالستفادةًمنًهذاًالتعويًضًتحدًُّنًمنًالوقوفًعلىًالعوائقًالتيًمك ًِي ً

 
ًً.2020وضعيةًسوقًالشغلًخاللًالفصلًالثانيًمنًسنةًًمذكرةًإخباريةًللمندوبيةًالساميةًللتخطيطًحول  7

 ً.والنشيطينًفيًحالةًالشغلًالناقص2020ًًللسكانًالنشيطينًالعاطلينًخاللًسنةًًمذكرةًإخباريةًللمندوبيةًالساميةًللتخطيطًحولًالمميزاتًالرئيسيةًًًًً
 : 2021فبراير    8"، بتاريخ  Média 24للمندوب السامي للتخطيط مع الموقع اإللكتروني " لقاء صحفي   8

https://www.hcp.ma/Interview-accordee-par-Monsieur-Ahmed-LAHLIMI-ALAMI-au-site-medias-
24_a2652.html 

"،ًالمندوبيةًالساميةًللتخطيط،2020ًًالمميزاتًاألساسيةًللسكانًالنشيطينًالمشتغلينًخاللًسنةًً مذكرةًإخباريةًللمندوبيةًالساميةًللتخطيطًحول"9ً

ًً.2021فبراير17ًً
10 ًً ًًإ"مذكرة العاطلينًخاللًسنة النشيطينً للسكانً الرئيسيةً المميزاتً للتخطيطًحولً الساميةً للمندوبيةً الشغل2020ًًًًخباريةً فيًحالةً والنشيطينً

ًً.2021فبراير9ًًالناقص"،ًالمندوبيةًالساميةًللتخطيط،ً
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ثان  وفي   - اآللية  المقترحاتتقديم  ًً:قسم  هذه  تنظيم  بإعادة  منًخالالمتعلقة  وذلكً االستئناسًلًً،ً

ًًببعضًالتجاربًالدوليةًالمعتمدةًفيًهذاًالمجال.

ًنطاقًالدراسةًواإلكراهاتًالتيًتواجههًا

ًً إجابة تقديمً أجلً ًًتًًشموليةمنً ًًأخذ ًًبعين ًًمختلفًًًًانتظاراًتاالعتبار ًًالفاعلين المجلسًًحرصًًالمعنيين،

ًاإلشكاليةًوفقًمقاربةًًاالقتصاديًواالجتماعيًوالبيئيًً ًتناولًهذه ًالمراجعاتًًمستعرضا ًًًًنسقية،على مختلف

ًًًًالمقياسية ًًالتقنية اقترحتهاًًالحكومةًًكانًتالتي ًًقدً ،ًً ًًقبل على ًًالمصادقةً اإلطار القانونً المتعلقًًمشروعً

ًًًالحمايةًاالجتماعية.ب

ًً.دراسة اكتواريةإجراء  تتطلب  سفي هذه الدراسة    المجلسالتوصيات التي يقترحها  أن  ال بد من التذكير بو

ًًو ووفق ا ذلك،ً الواردًمنعالوةًعلىً اإلحالةً ًًًًلماًجاءًفيًطلبً المستشارين، التوصياتًقتصرًًستمجلسً

اقتصادياًًًًا ًنشاطنًًوالذينًيزاولًًأًوتوفرونًبالفعلًعلىًمنصبًشغلًمأجورًًياألشخاصًالذينًًعلىًًالمقترحةًً

خاصا (ًًزاولوًن)المهنيونًوالعمالًالمستقلونًواألشخاصًغيرًاألجراءًالذينًيًًمنظما ً ل.ًًنشاطاً   ً ذلك،ًوتبعا

الذينًيزاولونًماًًاألشخاصًًًًوالألولًمرةًًًًشغلالباحثينًعنًًشخاصًًوضعيةًاألتتناولًًًًالهذهًالدراسةًًفإنًً

ًً محددةيسمى قانونيةً وضعيةً لهاً ليستً منظمة"ً "غيرً ًًًً،أنشطةً ًًًًيتعينالذين ًًأن منظومة الحمايةًتمتدً

ًً.،ًمنًخاللًوضعًآلياتًللمساعدةًلفائدتهم،ًبماًيتيحًاالستجابةًإلشكالياتهمًالخاصةلتشملهمًاالجتماعية

ًً والبيئي، واالجتماعيً االقتصاديً المجلسً المقترحاًتويهدفً خاللً الدراسةًًمنً هذهً فيً إلًىالمقدمةً ً،ً

ًفًي،ًًآليةًالتعويضًعنًفقدانًالشغلًًإعادةًتنظيمطرقًًحولًًتمًإطالقهاًًيًًتالتفكيرًالديناميةًًالمساهمةًفيًً

ًكلًشخصً ًيجعلهاً"تشمل ًبما ًاالجتماعية،ًوذلك ًبالحماية ًالمتعلق ًاإلطار ًالقانون ًفي ًالواردة ًالتوجهات ضوء

ًً قار". الوينبغيًًمتوفرًعلىًشغلً الدخلً تمويلً األلتعويضيًًأنًيخضعً ًًفائدةً فقدوا الذينً ًًشغلهمشخاصً

اًلمتطًًمحددةلماليًعلىًمدىًفتراتًًالتوزانًالقواعدًً بالنسبةًلمنًًلباتًاالستدامةًًبشكلًمعقول،ًولكنًأيض 

ًاالشتراكاتًمنًمشغ ًِ ًإرساءًًًًتعينلينًوأجراء.ًكماًييؤدون ًلمتطلبات ًالتمويل مستدامًًًًتضامنً أنًيستجيبًهذا

ًاألشخاصًالمعنيين،ًو ًمنصفة ًتجاه ًاآللية ًتكون ًأن ًاالعتبارًًالعملًعلى ًبعين ًالتعويضات ًمستوى ًيأخذ ًبحيث ،

ملمووًًاالشتراك،مدةًً لآلليةًعلىًمستوىًًبماًيضمنًوقعاً   ً وعالوةًعلىًذلك،ًينبغيً.ًًالموارًدإعادةًتوزيعًًسا

تكوينًللقيامًًوإعادةًالًًمواكبةًالحركيةًداخلًسوقًالشغلً،منًأجلًًخضعًهذهًاآلليةًلمتطلباتًالنجاعةًًأنًت

ًًب ًالمهنية.ًًبوظائفًجديدةًواالرتقاء ًالجيدًوب ًالمهارات ًتصميمها ًالد ًعً ومنًخالل صهاًًحروامجًوالتضامنيًًدها

توزيععلىًً الشغلًًإعادةً فقدانً التعويضًعنً آليةً فإنً أنًًًًالموارد،ً بمثابةًًيمكنً عنًًتأمينًحقيقيًًتكونً

الحقوقًاالجتماعيةًًكفلًإعمالًًبماًيًوجتماعيةًًاالحمايةًًللًًمتينةً ًًأرضيةً استكمالًإرساءًًًًسهمًفي،ًبماًي ًبطالةال

االقتصاديًمنًهذاًالمنطلق،ًفقدًحرصًالمجلسًً.ًوسوقًالشغلًببالدناوًالمقاوالًتتنافسيةًًتعزيزًًللعمالًو
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التعويضًتمويلًًآلياتًًعًًًيمقترحاتًمبتكرةًتهدفًإلىًإتاحةًإمكانيةًتوسوالبيئيًعلىًبلورةًًًًواالجتماعي

المواردًالماليةًالمتاحةًدونًزيادةًاألعباءًالتيًتثقلًكاهلًًوجيهًًمنًخاللًترشيدًوإعادةًتًًعنًفقدانًالشغل،

 والعاملين.ًًالمقاوالًت

ومةًنظيندرجًضمنًًمًًالشغلخاطرًفقدانًًللتصديًلمًًإرساءًآليةً أنًًأنًنستحضرًًباإلضافةًإلىًذلك،ًينبغيًًو

ًآلياتهأشملًً ًتكون ًاالجتماعية، ًالمرتكزةًعلىًًالمختلفة،ًًًًاللحماية ًأو ًاالشتراك المساعدة،ًمترابطةًالقائمةًعلى

فقطواحًدًًا ً،ًجانًبتتناول،ًوفقًالنطاقًالمحددًلهاهذهًالدراسةًًإنًًومتكاملة.ًً أنهًيجبًعلما ًً،ًًاإلشكاليةمنًًًًاً 

ًً التفكير اً ًًأيض  إجاباتًًفي كاتقديمً أخرىً فئاتً ًًلوضعيةً عن ًًًًشغللباحثينً مرة، الذينًًألولً واألشخاصً

أ يسمىً ماً "غيرًًيزاولونً ًً"ًًهيكلةمنشطةً موهم االجتماعيًًغيرً للضمانً الوطنيً الصندوقً لدىً سجلينً

علىًامنًالسكانًالًًفيًالمائة40ًًيمثلونًًو ًًالبالغيًنألشخاصًًنشيطين.ًكماًينبغيًأنًينصبًالتفكيرًأيضاً 

،ًًنةًالنشيطةكامنًالس11ًفيًالمائًة52ًًمنًًًزيًدأالذينًيشكلونًً،ًًشغلالذينًلمًيعودواًيبحثونًعنًًًًالشغلسنًً

ًً.الشغلًلفائدتهمللعودةًإلىًحفيزيةًآلياتًًتًوالذينًيجبًتطوير

ً

 
11https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SP.POP.DPND?locations=MA  
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I. اآلليةًالحاليةًللتعويضًعنًفقدانًالشغًلًخصائص 

 لمحةًعنًآليةًالتعويضًعنًفقدانًالشغل .1

 األهدافًالمتوخاةًمنًإرساءًالتعويضًعنًفقدانًالشغًل .أ

الضمانًًًًنظاًمحالي اًفيًإطارًًيًمعتمدةًًكماًهًًالشغلالتعويضًعنًفقدانًًآليةًًفهمًوتقييمًمساهمةًً  منًأجل

يًد الذيً ًًباالجتماعيً بالره التذكيرً بدًمنً االجتماعي،ًالً للضمانً الوطنيً التيًًوًًةرؤيالصندوقً األهدافً

القطاعًالخاصًالذينًفقدواًأجراءًًفيًسياقًيتسمًبغيابًأيًحمايةًلدخلًًف.ًًطرتًفيًالبدايةًلهذهًاآلليةسً 

الحفاظًًعجزهاًفيًأغلبًاألحيانًعنًًتقلباتًاألسواقًًويًمواجهةًًفًًوضعيةًالمقاوالًتبهشاشةًًًو،ًًشغلهم

ًًًًأمانً لتوفيرًشبكةًً،ًجاءتًهذهًاآلليةًًعلىًالمدىًالطويلمجموعًأجرائهاًًعلىًً والبدءًفيًًًاألجراءلفائدة

ًًًالبطالة.ًعننظامًوطنيًللتأمينًًًإرساء

 المترتبةًعنًفقدانًالشغًلالكبرىًحمايةًاألجراءًمنًالمخاطرًاالجتماعيةً ▪

ًا سياقً فيً الشغلً فقدانً عنً التعويضً سنً أواسطًًتسجاءً فترةً شهدتهاً الشغلً سوقً فيً قويةً بتقلباتً مً

عددًمتصاعدًلارتفاعًًلًًج ًِحيثًسً التسعينياتًمنًالقرنًالماضيًوتفاقمتًحدتهاًخاللًالعشريةًالموالية،ًً

الصندوقًًًًالذيًيدبرهنظامًالضمانًاالجتماعيًًمًول،ًدونًأيًتغطيةًصحية،ًلسوقًالشغلًالمنظً المغادرين

منًًًًاألجراءتأمينًلحمايةًًللًًعنًضرورةًوضعًآليةً هذهًالظاهرةًًكشفتًًوقدًًًً.الوطنيًللضمانًاالجتماعي

ًً.اكبيرًااجتماعيالشغلًباعتبارهًخطرا ًًفقدانً

ًوالتوقفًعنًالتصريحًلدىًالصندوقًالوطنيًللضمانًاالجتماعيًالتصريحًباألجراءًالجدد  

تناقص عدد المؤم ن لهم   التصريح باألجراء الجدد  السنة 

 )التوقف عن التصريح( 

2000 204 736 168 791 

2001 200 433 176 355 

2002 245 671 181 786 

2003 254 213 181 204 

2004 278 145 192 259 

2005 300 845 202 273 

2006 279 972 229 476 

2007 321 116 235 109 

2008 396 433 243 785 

2009 388 066 286 582 

2010 438 724 292 232 

2011 472 361 303 616 

2012 456 269 338 249 

2013 476 819 351 274 

2014 470 913 363 865 



12 
 

2015 472 110 362 819 

2016 519 870 363 553 

2017 566 201 381 572 

2018 604 635 411 324 

2019 629 414 436 132 
 المصدر:ًالصندوقًالوطنيًللضمانًاالجتماعًي  

حولًالحماية2018ًًًًالمجلسًاالقتصاديًواالجتماعيًوالبيئيًسنةًًًًنجزهالتقريرًالذيًأهكذا،ًوكماًجاءًفيًًو

خاللًًسنويا ،ًً،ًكانًيصرحًًالقطاعًالخاصًالخاضعًلنظامًالضمانًاالجتماعيًاإلجبارياالجتماعية،ًفإنًً

لدىًالصندوقًالوطنيًللضمان337.683ًًًًًًفيًالمتوسطًً،ًبماًمجموعه2019ًو1997ًًالفترةًماًبينًً أجيراً 

ن اًلهًفي267.171ًًًًنينًالذينًتمًالتوقفًعنًالتصريحًبهمًسنوياًًل،ًبلغًعددًالمؤمً المقاباالجتماعي.ًًب مؤم 

ًًًللشغل.قانونيًمكتوبًاءًإنهاءًعقدًوفيًكلًالحاالت،ًجرً ًل.أساساًبسببًفقدانًالشغالمتوسط،ً

رسم بياني: تطور حصة األشخاص الذين تم التوقف عن التصريح  
للضمان االجتماعي بالمقارنة مع  بهم لدى الصندوق الوطني 

 وية(  ئاألشخاص الجدد المصرح بهم في النظام )بالنسبة الم

 

رسم بياني: تطور عدد األشخاص الجدد المصرح بهم في النظام  
  صندوق ال واألشخاص الذين تم التوقف عن التصريح بهم لدى 

 لضمان االجتماعي الوطني ل 

 
 

 
 

 

أبريلًًو 2000ًًمنذً علىًً، والشركاءًًوبناء ً الحكومةً بينً االجتماعيً الحوارً إطارً فيً المبرمً االتفاقً

ًنصً وقدًً.ًًبهذاًالخصوًصًً،ًأجريتًعدةًدراساًتالشغلتعويضًعنًفقدانًًسنًًالجتماعيينًلاالقتصاديينًوا

ً .ًًتكنولوجية أو هيكلية ألسباب اقتصادية أو  ًًالشغلفقطًفيًحالةًفقدانًًًًالمشروعًاألوليًعلىًمنحًتعويض 

ًً ًًأما المقترح ًًالمشروعً عن خالًًداوالًتالمالمنبثقً جرتً ًًًًلالتيً إدارة2011ًًًسنة مجلسً مستوىً علىً

ً.كل فقدان ال إرادي للشغلفقدًوسعًنطاقًتغطيةًالتعويضًليشملً،ًالصندوقًالوطنيًللضمانًاالجتماعي

 طبيعةًالتعويضًعنًفقدانًالشغل .ًب

أدنى باعتبارهًًعنًفقدانًالشغلًًالتعويضًًًًأةرًَعلىًأجً ًًالصندوقًالوطنيًللضمانًاالجتماعيشرفًًي ً حداً 

عتبرًهذاًالتعويضًضمنًاإلجراءاتًًوي ًًً.آليات المساعدة على العودة إلى سوق الشغليندرجًضمنًًًًللدخل

62,4

76,676,5

82,4

88,0

74,0

71,3

69,1

67,2

82,0

73,2

61,5

73,8

66,6

64,3

74,173,7

77,376,9

69,9

67,468,0
69,3

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
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االجتماعًي الضمانً نظامً إطارً فيً 12ًًالمعتمدةً ال، القطاع  في  األجراء  للعاملين  المنظ  الموجهة  م خاص 

ً.ح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي المصر  

ًً:يرومًبلوغًهدفينًاثنينًهمًاًًأجراءًالقطاعًالخاًصلحمايةًًإجباريا ًًالتعويضًعنًفقدانًالشغلًنظاما ًًيشكلًًو

العملتعويضًً العمل  تهموالتشجيع على عودًًالعاطلين عن  قائمةًعلىًًإلى  مقاربةً علىً ارتكازاً  وذلكً ً،

لًواألجير.ًيتمًتحديدًمبلغًاالشتراكاتًبشكلًيتناسبًمعًاألجرًويتمًأداؤهاًمنًقبلًالمشغ ًِحيثًًاالشتراك،ًً

بحجمًالدخلًالذيًيتقاضاهًاألجيرًمنًنشاطه،ًبلًإنًالمشتركينًًًًمرتبطً غيرًًفإنًمبلغًالتعويضًًبالمقابل،ًً

منًً الحدًاألدنىًأجرهمًالًيتجاوزًفيًجميعًاألحوالًًفيًنظامًالتعويضًعنًفقدانًالشغلًالًيتلقونًإالًجزءاً 

منًهذاًالمنطلق،ًفإنًهذاًالتعويضًهوًأقربًماًيكونًإلىًشبكةًأمانًاجتماعيًتحميً  القانونيًلألجور.

 ر.فيًالفقًالفجائيمنًالوقوعًاألشخاصً

 شروطًاالستفادةًمنًالتعويًض .ج

ًالتعويضًعنًفقدانًالشغل ل  نًلهًالذيًيستوفيًي خو  ًالتاليةً:ًاألساسيةًالشروطًللمؤم 

 دًشغلهًبكيفيةًالًإرادية؛قًَيكونًقدًفًَأنً ▪

السنواتًيوماًخالل780ًًًًأنًيثبتًتوفرهًعلىًفترةًللتأمينًبنظامًالضمانًاالجتماعيًالًتقلًعنًً ▪

 يوماًخاللًاإلثنيًعشرًشهراًالسابقةًلهذاًالتاريخ؛260ًالثالثًالسابقةًلتاريخًفقدانًالشغل،ًمنهاً

 أنًيكونًمسجالًكطالبًللشغلًلدىًالوكالةًالوطنيةًإلنعاشًالتشغيلًوالكفاءات؛ ▪

 أنًيكونًقادراًعلىًالعمل؛ ▪

للض ▪ الوطنيً الصندوقً لدىً الشغلً فقدانً التعويضًعنً إيداعًطلبً تحتًًيجبً االجتماعي،ً مانً

طائلةًسقوطًالحق،ًداخلًأجلًالستينًيوماًالمواليةًلليومًاألولًمنًفقدانًالشغل،ًماعداًفيًحالةًً

 قوةًقاهرةً.

 طبيعةًالتعويًض .ًد

  70شهريًيعادلًًتعويضًًتيحًالتعويضًعنًفقدانًالشغلًاالستفادة،ًخاللًمدةًالًتتجاوزًستةًأشهر،ًمنًًي

ًالمصرً ًًمن األجر المرجعي  في المائة ًالمتوسط ًالشهري ًالستةًوثالثينًشهرا ًً)األجر ًاألجيرًخالل ًلفائدة حًبه

،ًوالبالغًًدون أن يتجاوز هذا المقدار الحد األدنى القانوني لألجراألخيرةًالتيًتسبقًتاريخًفقدانًالشغل(،ًً

التأمينًًومنًًالتعويضاتًالعائليةًًفترةًالتعويضًاالستفادةًمنًًتتيحًًكما    .درهما 2828.71ً،2021فيًينايرًً

ًالتقاعدً.ومنًمعاشً،ً(AMO)ًعنًالمرًضاإلجباريًاألساسيً

 
يوليو27ًًً)1392ًًمنًجمادىًاآلخرة15ًًًًالصادرًفي1.72.184ًًًًالقاضيًبتغييرًوتتميمًالظهيرًالشريفًبمثابةًقانونًرقم3.140ًًًًالقانونًرقمًً 12

ًً.2014ودخل حيز التنفيذ في دجنبر 2014ً،ًالذيًتمتًالمصادقةًعليهًفيًغشتً(ًالمتعلقًبنظامًالضمانًاالجتماعي1972
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نًلهًأنًيستفيدًمنًمواكبةًمنًقبلًًوعالوةًعلىًذلك،ًً ًالوكالةًالوطنيةًإلنعاشًالتشغيلًوالكفاءاًتيمكنًللمؤم 

ًخاللًفترةًالبحثًعنًالعمل.

 التمويلًكيفياًت .ه

ًالشغل ًفقدان ًالتعويضًعن ًآلية دتًفيًًًًمنًخاللًًيتمًتمويل د ِ ًاشتراكًح  ًاألجر0.57ًًًًنسبة ًالمائةًمنًسقف في

عتمدًً 0.19ًًالمائة،ًواألجراءًبنسبةًًفي0.38ًًًًيساهمًفيهاًالمشغلونًبنسبةًًًًدرهم،6000ًًالبالغًًالشهريًالم 

ًالمائة.فيً

موزعةًعلىًًكمبلغًالنطالقًالمشروع،ًًًًمليون درهم  500ًًةًبقيمةكماًالتزمتًالدولةًمنًجانبهاًبالمساهم

مليون125ًًًًموزعةًإلى13ًيصرفًعندًالحاجًةالباقيًًومليونًدرهمًفيًالسنةًاألولى250ًًًًسنواتً)ثالثًً

كدفعةًًًًدرهمًًمليون250ًًبالفعل،ًتمتًتعبئةًً(.ًومليونًدرهمًفيًالسنةًالثالثة125ًًدرهمًفيًالسنةًالثانيةًو

 .201514ًًًًأولىًسنة

 ًًالجوانبًاإليجابيةًلهذهًاآللية .2

ًالشغلًمنًًمكً  ًفقدان ًالتعويضًعن ًإحداث ًتعويضًًن ًالًًجديًدسن ًفي ًالمنخرطين ًاألجراء اإلجباريًًنظامًًلفائدة

نطاقًليوسعًًهذاًالتعويضًًجاءًً،ًًاإلجباريًاألساسيًعنًالمرًضالتأمينًًًًاعتماًدبعدًًفلضمانًاالجتماعي.ًًل

ًًم يسمى األال"ًًالتعويضاًتاً ًًمًدقصيرةً ،"ًً تشمل حالةالتيً فيً الممنوحةً اليوميةً ؛ًالمرًضًًالتعويضاتً

اتًًالتعويضباإلضافةًإلىًًًً؛15اإلعاناتًالممنوحةًعنًالوفاًةوالتعويضاتًاليوميةًالممنوحةًعنًالوالدة؛ًًو

الرواتبًالممنوحةًً؛ًوعنًالشيخوخةوالرواتبًالممنوحةًعنًالزمانة؛ًً)ًًالتعويضاتًالطويلةًاألمًدوًًالعائلية

ًًً(.للمتوفىًعنهم

اًاستمراريةًكماًتتيحًهذهًاآلليةً األساسيًًوالتأمينًالصحيًاإلجباريًاالستفادةًمنًالتعويضاتًالعائليةًأيض 

ًالمرضًً ًالتعويًضخاللًًعن ًالتقاعد.ًًًًشتراًكاالاًً،ًوكًذمدةًصرف ًنظام ًللمبدأًًًوفي ًاآللية الحقوقيًًتخضعًهذه

صرفًًخاللًفترةًًًًشغلهمالحقوقًاالجتماعيةًالمكتسبةًللعمالًالذينًفقدواًًلحفاظًعلىًًالمتمثلًفيًاًًالكوني

ًتعويضً.ال

عنًذلك،ًتنصًآليةًالتعويضًعنًفقدانًالشغلًعلىًإلزاميةًال الوكالةًالوطنيةًإلنعاشًًتسجيلًلدىًًوفضالً 

عموميا ًًالتشغيلًوالكفاءاًت عًر ًِشًَمقصدًالمً وقدًكانًً.ًشغلللوساطةًاالجتماعيةًفيًسوقًال،ًباعتبارهاًمرفقاً 

 
ًً.2015أبريل24ًًبمناسبةًتوقيعًقرارًدفعًمساهمةًالدولةًبرسمًانطالقًنظامًالتعويضًعنًفقدانًالشغل،ًكلمةًوزيرًاالقتصادًوالماليةً 13
اإلنصاتًالتيًًًًاتخاللًجلسًًوالمنظماتًالنقابيةًواالتحادًالعامًلمقاوالتًالمغربًًالصندوقًالوطنيًللضمانًاالجتماعيًًكلًمنًًمعطياتًقدمها14ً

ً .فيًإطارًإعدادًهذهًالدراسًةًمعقدتًمعه
15ًًً األول الالفصلً ًًمنً رقم قانونً بمثابةً الشريفً 1.72.184ًًًًظهيرً 15ًًًًبتاريخ 27ًًًًً)1392ًًاآلخرةجمادى الضمان1972ًيوليو بنظامً يتعلقً ً)

22ًً)1435ًًمنًشوال25ًًًًبتاريخ1.14.143ًًًًالصادرًبتنفيذهًالظهـيرًالشريفًرقم03.14ًًًًتمًتعديلهًوتتميمهًبموجبًالقانونًرقمًً،ًكماًًاالجتماعي

 (ً.2014أغسطسً
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سن ًِ ًًًًمنً األجراء تمكينً المقتضىً ًًهذاً فقدوا ًًالذينً المواكبة منً حيثًًًًتقنيةوالًًةاإلداريشغلهمً توفيرًًمنً

فإنًالغايةًمنًالوساطةًً،ًًا.ًلًذشغلالمعلوماتًوالوساطةًالمتقدمةًلمساعدتهمًعلىًإعادةًاندماجهمًفيًسوقًال

هيًإضفاءًصبغةًديناميةًعلىًآليةًالتعويضًعنًًًًفاءاًتالوكالةًالوطنيةًإلنعاشًالتشغيلًوالكالتيًتقدمهاًً

علىًً االستفادةًمنًًشغلهمًوتمكنهمًمنًًالذينًفقدواًًتستجيبًلحاجياتًاألجراءًًخدمةًًفقدانًالشغلًارتكازاً 

أوًاكتسابًًًً،قدراتًالمكتسبةوكذاًحولًسبلًتعزيزًالًً،المتاحةتشغيلًًالمعلوماتًالمناسبةًحولًعروضًال

ًجديدةًمنًكفاياتً ًً.للتكوينًخاللًعروض 

إكراهاتًتحدًمنًًعدةًًبرزتًً،ًًالتعويضًعنًفقدانًالشغلًًعلىًبدءًالعملًبآليةستًسنواتًًمرورًًبعدًًو

ً.16هًاآلليًةإمكانيةًاالستفادةًمنًهًذ

 أوجهًمحدوديةًاآلليًة .3

 منًالتعويًضستفادةًتقييديةًلالًشروط .أ

 ًضالتعوًيلمًيستفيدواًمنًأكثرًمنًنصفًاألجراءًالمعنيينً ▪

،ًبلغتًنسبةًالملفاتًالتيًاستفادًأصحابهاًمن2019ًًو201517ًبينًسنتيًًتحليلًأعدادًالمستفيدينًأنهًًًًظهري ً

56432.19ًمنًأصلًً،ًو201918وخاللًسنةًًًًفيًالمائة.47ًًالتعويضًعنًفقدانًالشغلًفيًالمتوسطًحواليًً

فقطًمنًاالستفادةًمنًًًًفيًالمائةًمنهم46ًًتمكنًًًً،أجيرًتقدمواًبطلبًاالستفادةًمنًالتعويضًعنًفقدانًالشغل

ً.ًًهذاًالتعويًض

ًلذلك،ًومنذًسًَ ًاألًًن ًِوتبعا  ًأزيدًمنًنصف ًلمًيتمكن ًالشغل، ًاالستفادةًالتعويضًعنًفقدان ًالمعنيينًمن شخاص

مبرراتًالتيًيتعينًاستيفاؤها.ًومنًخاللًتحليلًًًًغيرًالمسيرًةشروطًًالمنًالتعويض،ًالسيماًبالنظرًإلىًً

نصفًًأكثرًمنًًرفضًًفيًالمتوسطًًًًتمً ًً،2019ًو2015ًًماًبينًسنتيًًًً،رفضًالملفاتًالمودعة،ًيتضحًأنه

حًبه ثلثًالملفاتًبسببًنقصًالوثائقًأوًًحواليًًتم ًرفضًً  ماكًً.االملفاتًلعدمًكفايةًعددًأيامًالشغلًالمصر 

فيًالمائةًمنًالملفاتًبسببًإيداعهاًخارجًاآلجال8ًًًتمًرفضًًبينماًًًً.لضرورةًاإلدالءًبمعلوماتًإضافية

ًالمحددةً.

ً

ً

 
أنًالمعطياتًالمتعلقةًبسنة2019ًً-2015زهاًالصندوقًالوطنيًللضمانًاالجتماعيًلآلليةًخاللًالفترةًًجالحصيلةًالتيًأًن 16  ً ًتبقىًمؤقتة.2020ًً،ًعلما
ًتاريخًبدءًالتطبيقًالفعليًآلليةًالتعويضًعنًفقدانًالشغلً. 17
،ًلكونهاًمعطياتًمؤقتة،2020ًًتداعياتًأزمةًكوفيد،ًلمًيتمًتضمينًالمعطياتًالمتعلقةًبسنةًًكانتًسنةًاستثنائيةًبسبب2020ًًًًباإلضافةًإلىًأنًً 18

ًات.لتحليلًالتطوراتًالمتعلقةًبـآليةًالتعويضًعنًفقدانًالشغل.ًومعًذلك،ًومنًحيثًاالتجاهاتًالعامة،ًيخلصًهذاًالتحليلًإلىًنفسًاالستنتاج
ًً.2021فبراير24ًًعيًخاللًجلسةًاإلنصاتًالتيًعقدتًمعهًبتاريخًمعطياتًقدمهاًالصندوقًالوطنيًللضمانًاالجتما19ً
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الشغل حسب   رسم بياني: نسبة المستفيدين من التعويض عن فقدان 

األجراء المصرح بهم لدى النشاط، مقارنة بالبنية العامة لمجموع  

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

 

رسم بياني: المبررات الرئيسية لرفض ملفات طلب الحصول على  

 )في المتوسط(   2019و 2015التعويض عن فقدان الشغل بين سنتي 

 

  
ًالمصدر:ًالصندوقًالوطنيًللضمانًاالجتماعي

اًبمدةًًو .ًًالتصريحًباألجراءًلدىًالصندوقًالوطنيًللضمانًاالجتماعًييرتبطًهذاًالوضعًارتباط اًمباشر 

ًماًيليً:201620ًبالرجوعًإلىًسنةًًوهكذا،ًتظهرًالمعطياًت

- ًً ًواحد  علىًمستوىًالقطاعًالفالحي،ًيتمًالتصريحًلدىًالصندوقًالوطنيًللضمانًاالجتماعيًبأجير 

15ًًشهرا .ًوتمًالتصريحًفقطًبـًًمنًبينًأجيري نًاثني نًلمدةًتقلًعنًستةًأشهرًمنًأصلًاثنيًعشرًً

فيًالسنة12ًفيًالمائةًمنًالرجالًفيًهذاًالقطاعًلمدة37ًًفيًالمائةًمنًالنساءًو  ً؛شهراً 

بالنسبةًللعاملينًفيًالقطاعًالفالحي2016ًًًًحًبهاًفيًسنةًًبلغًمتوسطًعددًاأليامًالسنويةًالمصرً  -

144ً(ً  ً  ؛(النساءدىًأيامًل110ًوًلدىًالرجاليوماً 167ًيوما

حًبهاًفيًسنةًً - بالنسبةًللنشيطينًفيًالقطاعاتًاألخرى2016ًًًًبلغًمتوسطًعددًاأليامًالسنويةًالمصر 

لمجموعًهذهًالفئةًمن217ًًًً،ًأيًماًيعادلًًلدىًالنساءأيام209ًًًً،ًمقابلًًلدىًالرجاليوما 220ًًًً  ً يوما

 ً؛نشيطينال

ماًبين2016ًًًًفيًسنةًًالرجالًوالنساءًالمصرحًبهمًًًًفيًالمائة(37ًً)ًًماًيزيدًقليالًعنًربعَراكمًً -

يوما 312ًًً،ًالحدًاألقصىًلـًرجالمنهم،ًومعظمهمًمنًالفقطًفيًالمائة22ًًًيوما .ًوبلغ312ًًًًًو216ًً

 فيًالسنةًنفسها.

عددًاأليامًالسنويةًًحيثًيتراوحًمتوسطًً،2019ًًو2015ًًًًسنتيبينًًًًالعمومالنتائجًنفسهاًعلىًًقدًتمًتسجيلًًو

اًكحدًأدنىًًو211ًًطينًفيًالقطاعًالخاصًبينًًينشلًلحًبهاًبالنسبةًًالمصرً  اًكحدًأقصى.220ًًًًيوم  وبلغًيوم 

مصرحا ًًيوًم260ًًًًاألجراءًماًمجموعهًًالنساءمنًًًًفيًالمائة44ًًمنًالرجالًوًًفيًالمائة53ًًًًماًمعدلهًًفقط اً 

ًًًفيًالسنة.بهاً

 
ًً.2018راجعًتقريرًالمجلسًاالقتصاديًواالجتماعيًوالبيئيًحولًالحمايةًاالجتماعية،ً 20
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تؤكدًهذهًاألرقامًصعوبةًاستيفاءًالشرطًالمتعلقًبالتوفرًعلىًفترةًللتأمينًبنظامًالضمانًاالجتماعيًالًًو

عنًً المرتبط780ًًًًتقلً الشرطً سيماً والً العمل،ً عنً التوقفً لتاريخً السابقةً الثالثً السنواتً يوماًخاللً

ًًلهذاًالتاريخ.لسابقةًايوماًمنهاًمصرحاًبهاًخاللًاإلثنيًعشرًشهراً 260ًبضرورةًأنًيكونًً

 إقصاءًالعاملينًالعرضيينًوالموسمييًن ▪

مقصية  تجًد نفسهاً المهنيةً الفئاتً منً اآلليةًًالعديدً هذهً منً تلقائيً الخصوصًًبشكلً علىً األمرً ويتعلقً ً.

ارةًً،ًوكذاًًنًيالعمالًالفالحيكالعامالتًو،ًًوالموسميينًًنيالعرضًيبالعاملينًً لمدةًأقصاهاًًًًالذينًيشتغلونالبح 

ًً.السنةسبعةًأشهرًفيً

ًإلىًكون ًالوضعية ًتعزىًهذه ًأن ًالتعويضًالًًًًويمكن ًالكافيًًستفيدًمنهًًًتهذا ًالالئيًًلابالقدر ًًيمثلًنمًيكنًًلنساء

أنهنًيشكلنًً،2019ًًًًسنةفيًًًًمنًمجموعًالمستفيدينًًفيًالمائة18ًًًًسوى  ً مجموعًمنًًًًفيًالمائة32ًًعلما

ًًحافًظ،ًحيث2019ًًو2015ًًًًسنتيفيًالمتوسط،ًبينًًًًهنفًسالتوزيعًًوقدًتمًتسجيلًًحًبهم.ًًالمصرً ًًاألجراء

إجراءًًهوًاألمرًالذيًيقتضيًً(ًطوالًهذهًالفترة.ًوفيًالمائة80ًًتقريب اً)حواليًًًًنفسهاًًعلىًالنسبةالرجالًً

ً.هذاًالتفاوًتأسبابًوتفسيرًلتحديدًًيةتحليلدراساتً

ًغيرًكافيًةًخدماًت .ًب

ًًً،األدنىًالذيًيتمًتأمينهًًدخلالًًغيرًكافيةًسواءًعلىًمستوىًًخدماًتًًالتعويضًعنًفقدانًالشغلتمنحًآليةًً

 ً.منًأجلًالعودةًإلىًسوقًالشغلالمعتمدةًتدابيرًالمواكبةًعلىًمستوىًأوً

 ًًدخلًتعويضيًضعيف ▪

،ًبعيدًكلًالبعد2019ًدرهما في    2485قدرًبـًًًً،ًالذيمتوسطًمبلغًالتعويضًالشهريًعنًفقدانًالشغلإنًً

ًاعنًً ًالمحافظةًعلىًًنًًلمؤمً تمكين ًبالنسبةًًويبقىًهمستوىًمعيشيًالئق.ًًلهًمن ًالمبلغًهزيال  ًالذينًالألجرذا ء

يفوق القانونيًًفجأةًبتعويضًيقلًعنًالحدًاألدنىًًًًيجدونًأنفسهمقدًًًًذينوالًً،درهم6000ًًًًيتقاضونًأجراً 

لياًعلىًالتقدمًًوالعالًيحفزًاألطرًالمتوسطةًًًًالذيًيتمًتأمينهضعفًمستوىًهذاًالدخلًًيبدوًأنًًًو.ًًلألجور

منًفئةًاألجورًًنسبةًعددًالمستفيدينًًضعفًًقدًيفسرًجزئيا ًًوهوًماًً،ًًاًالتعويًضللحصولًعلىًهًذًًبطلبً 

10000ًًفيًالمائة،ًوفئةًاألجورًالتيًتفوق10ًًًًدرهمًوالتيًالًتتجاوز10000ًًًًًو6000ًًبينًًالمتراوحةًً

ًً.فيًالمائة8ً،ًالتيًتشكلًًدرهم

ً:الشغلًعلىًأساسًالحدًاألدنىًالقانونيًلألجورًيطرحًإشكاليتينًاثنتينإنًاحتسابًالتعويضًعنًفقدانً

يبدوًأنًًوًً.درهم  4000ال يراعي ذلك المستوى المعيشي للفئات المهنية التي تتقاضى أكثر من   -

هذاًهوًماًيفسرًالتركيزًالمرتفعًلهذاًالتعويضًعلىًمستوىًاألجورًالمتراوحةًبينًالحدًاألدنىً
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ًالشريحةًًًًمثلدرهمً)ت4000ًًلألجورًًوالقانونيًً ًالمائة56ًًهذه ًالمستفيدين،ًًًًفي أنهاًًعلما ًًمنًمجموع

 .حًبهم(منًبنيةًجميعًاألجراءًالمصرً ًفيًالمائًة37ًالًتشكلًسوىً

ال يطابق الحد األدنى المنصوص عليه في المعايير الدولية ذات الصلة، بالنسبة لألجور ابتداًء من  -

أدرهم  6000 إلىً بالنظرً المنصوصًعليهًفي،ً الحدًاألدنىً يقلًعنً التعويضاتً اتفاقيةًًًًنًمبلغً

فيًالمائةًمنًاألجرًالمرجعي30ًًً،ًالتيًتحددًهذاًالحدًاألدنىًفي102ًًمنظمةًالعملًالدوليةًرقمًً

فيًالمائةًمن50ًًًً،ًالتيًتحددهًفي168ًًاتفاقيةًمنظمةًالعملًالدوليةًرقمًً،ًوكذاًفيًً(67)المادةًً

ماًيفسرًتحفظًالمغربًعلىًالجزءًالرابعًمنًهوًًولعلًهذاًالتنافيًً  (.15ةًًاألجرًالمرجعيً)الماًد

 المتعلقً"بإعانةًالبطالة"ً.102ًاالتفاقيةًرقمًً

 التشغيًلًإنعاشليةًفيًبرامجًإدماجًهذهًاآلضعفً ▪

منًمكوناتً"آليةًالتعويضًعنًفقدانًالشغل"،ًوتتولىًتنفيذهاًًتعًت أساسياً   ً برًبرامجًإنعاشًالتشغيلًمكونا

ًالمصالحًالعموميةًالمعنيةًبالبحثًعنًالشغلًوالتكوينًالمهني.ًً

ًً بالذكر ًًوالجديرً رقم القانونً الحماية03.14ًًًًأنً بنظامً المتعلقً القانونً وتتميمً تعديلً بموجبهً تمً الذيً

ًالتسجيلًًًًرسييًًيةاالجتماع ًاشتراط ًالتشغيلًوالكفاءات،ًمنًخالل ًالوطنيةًإلنعاش ًالوكالة عالقةًواضحةًمع

،ًلكنًهذاًالقانونًالًيشيرًإلىًأيًعالقةًمع21ًًلدىًمصالحًالوكالةًلالستفادةًمنًالتعويضًعنًفقدانًالشغل

ً.المكتبًالوطنيًللتكوينًالمهنيًوإنعاشًالشغل

ا يتمًإشراكً آليةًالتعويضًعنًفقدانًوهكذا،ًالً تفعيلً لمكتبًالوطنيًللتكوينًالمهنيًوإنعاشًالشغلًفيً

أنًً  ً علما تالشغل،ً المؤسسةً ًًهذهً مهمةًمنستمد ميزانيتًهًًحصةً المهنيًًامواردً التكوينً )يؤديهًًًًمنًرسمً

ًًالمشغلونًعلىًأساسًكتلةًاألجور( المتعلقً"بتـنظيـم22ًًًلقانوًنوعلىًالرغمًمنًأنًا.ًوعالوةًعلىًذلك،

لفائدةًأجراءًالقطاعًالخاصًوبعضًفئاتًمستخدميًالمؤسساتًوالمقاوالتًالعموميةً التـكويـنًالمستمرً

ًنشاطاًخاصا" ًيزاولون ًالذين ًاألجراء ًفقدواًشغلهم،ًًً،واألشخاصًاآلخرينًغير ًالذين ًاألجراء ًأيضا  يستهدف

المكتبًالوطنيًللتكوينًالمهنيًًالذكرًالذيًيعهدًإلىًًإالًأنهًفيًغيابًالمراسيمًالتطبيقيةًللقانونًالسالفًً

بشكلًًًموجهةًًمخططاتًللتكوينوضعًًبمهامًتدبيرًبرامجًوعملياتًالتكوينًالمستمر،ًيتعذرًًًًوإنعاشًالشغل

ً.ًخاصًللمستفيدينًمنًالتعويضًعنًفقدانًالشغل

نًالمهنيًهيًموجهةًباألساسًإلىًًًيالتشغيلًوالتكونعاشًًغالبيةًالبرامجًالتيًيتمًتنفيذهاًإًلوعموما ،ًفإنًً

بالنظرًً وذلكً مرة،ً النشإلىًًالباحثينًعنًشغلًألولً السكانً تكشفًعنًيخصائصً التيً العاطلين،ً طينً

 
ً"ً.أنًيكونًمسجالًكطالبًللشغلًلدىًالوكالةًالوطنيةًإلنعاشًالتشغيلًوالكفاءاتًًمكرر،ًالفقرةًالثالثةً'ً'46ًالفصلً  21
المتعلقً"بتـنظيـمًالتـكويـنًالمستمرًلفائدةًأجراءًالقطاعًالخاصًوبعضًفئاتًمستخدمي2018ًًًًأكتوبر5ًًًً،ًالصادرًبتاريخ60.17ًًالقانونًرقمًًًً 22

ًً.جراءًالذينًيزاولونًنشاطاًخاصا"المؤسساتًوالمقاوالتًالعموميةًواألشخاصًاآلخرينًغيرًاأًل
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ارتفاعًمعدلًالبطالةًطويلةًاألمدًوصعوبةًاالندماجًفيًسوقًالشغلًألولًمرة،ًالسيماًفيًأوساطًالشبابً

ً.23الحاصلينًعلىًشهاداًت

ً-كوفيًدألزمةًالصحيةًالمرتبطةًبوباءًًاءًتداعياتًاالشغلًالتيًتمًفقدانهاًجرً ًًحجمًمناصًبومعًذلك،ًفإنًً

إلىًًتوصياتًًتوجيهًًأولوياتهاًًوًًإعادةًالنظرًفيإلىًًالوكالةًالوطنيةًإلنعاشًالتشغيلًوالكفاءاتًًًًدفع،19ًً

الوصي الحكوميً ًًًًخاًصبرنامجًًًًوضعبهدفًًًًالقطاعً فقدوا الذينً القطاعًًًشغلهميستهدفًاألشخاصً فيً

أ ًهذاًالبرنامجًالويتضمنًً.ًًممنظً الخاصًال ًًًننيً ،ًفيًانتظارًالمصادقةًعليه،ًمكو ًِ"أمل"ًًقًعليهًاسمطلًِذيً

ًً:ًناثنيً 

ًقبلًمستشاريًًًًالتواصلبأساليبًًاألولًًًًالمكونيتعلقًً - ًتوجيههًمن ًبهدف ًالمستفيد ًالوطنيةًًمع الوكالة

 وخبرتهًالمهنيةً.ًمؤهالته،ًحسبًإلنعاشًالتشغيلًوالكفاءاًت

- ًً ومنحًًًًمًُّهً فيًَالثانيًًًًالمكونأما للمالءمةً ًًتعويضً لال"إعادة ًًتأهيل"ً المقاولة علىًًفائدةً توافقً التيً

 .وجيههًللقيامًبوظائفًجديدةتكفلًبشكلًمباشرًبإعادةًتوًتًشغيلًالشخصًالذيًفقدًشغلهت

الصندوقًالوطنيًًوتجدرًاإلشارةًإلىًأنًالتعاونًالوثيقًبينًالوكالةًالوطنيةًإلنعاشًالتشغيلًوالكفاءاتًو

لمستفيدينًفيً،ًمنًشأنهًأنًيعززًالمواكبةًالجيدةًلمعطياًتالتبادلًاآلليًلل،ًمنًخاللًًللضمانًاالجتماعي

أنهًبالعودةًإلىًالمعطياتًالمسجلةًنجدًًً.ًذلكاالستفادةًمنًالتعويضًعنًفقدانًالشغلالتقدمًبطلباتًًمرحلةًً

منًًاستفادواًًقدًً،2016ًًًو2015ًًًًسنتيألشخاصًالذينًاستأنفواًنشاطهمًبينًًفيًالمائةًفقطًمنًا14.2ًًأنًً

ًتقدمهاخدماتًًال ًالتشغيلًوالكفاءاًت  التي ًالوطنيةًإلنعاش ًالمعلوماتًًفصحًهذهًًوت.24ًًالوكالة ًقلة الوضعيةًعن

ًًًً،المتوفرةًلدىًالمستفيدينًالمحتملين عنًذلك،ًسجلتًًًًلخدماتًالمتاحة.واضًًًوبالعربلًوجهلهم وفضالً 

نصفًاللوائحًالتيًتلقاهاًالصندوقًالوطنيًللضمانًًأنًحواليًًًًالوكالةًالوطنيةًإلنعاشًالتشغيلًوالكفاءاًت

أرقامًه تتضمنً الً باألواالجتماعيً المعنيينً تتيحًًاتفً مهمةً اتصالً بوسيلةً يتعلقً األمرً أنً والحالً مر،ً

ًأدلى،2020ًًًًجنبرمستفيدًتمًتسجيلهمًفيًًد71.000ًً،ًفمنًبينًًهكذاوًًمواكبةًاألشخاصًالذينًفقدواًشغلهم.

التيًتمتًلمقابالتًًلثلثًمنًتمًاالتصالًبهمًفقطًًًًاستجاًبرقمًالهاتف.ًباإلضافةًإلىًذلك،ًًبفقط29.000ًًًً

71.000ًًًًأصلمنًوعالوةًعلىًذلك،ًف.ًالوكالةًالوطنيةًإلنعاشًالتشغيلًوالكفاءاًتمعًمستشاريًًبرمجتهًا

ً.25الوكالًةمنهمًفقطًمنًاالستفادةًمنًخدمات7000ًًتمكنًًمرشح،

 
23 Aomar Ibourk « les politiques de l’emploi et les programmes actifs du Marché du travail au Maroc », Fondation 
Européenne pour la Formation, 2015. 

ًً.2021فبراير24ًًمعهًبتاريخًخاللًجلسةًاإلنصاتًالتيًعقدتًمعطياتًقدمهاًالصندوقًالوطنيًللضمانًاالجتماعيً 24
ًً.2021مارس24ًًللوكالةًالوطنيةًإلنعاشًالتشغيلًوالكفاءات،ًيومًجلسةًاإلنصاتًالتيًعقدتًمعًالمديرًالعامً 25
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ًًًالتي وضعتها منظمة العمل الدولية في ما يتعلق بأنظمة التعويض عن فقدان الشغل: المعايير الدنيا  1اإلطار رقم 

 ( )   )المواد الرئيسية( 1952بشأن المعايير الدنيا للضمان االجتماعي،  102االتفاقية رقم 

 ؛في المائة من مجموع المستخدمين 50تشكل ما ال يقل عن فئاتًمقررةًمنًالمستخدمين،ًًيشملًاألشخاصًالمحميون...:21ًالمادةً ▪

 ..ً.مدفوعات دورية:ًحيثماًتكونًفئاتًمنًالمستخدمينًمحمية،ًتكونًاإلعاناتًفيًشكل22ًالمادةً ▪

أسبوعاً خالل    13لىًًعًًطوالًفترةًالحالةًالطارئة،ًعلىًأنهًيجوز،ًاستثناء،ًقصرًمدةًمنحها22ًً:ًتمنحًاإلعانةًالمحددةًفيًالمادة24ًًالمادةًً ▪

إذاًكانًجميعًالمقيمينًالذينًًًشهراً   12أسبوعاً خالل كل فترة من    26ًًعلىوخدمينًمحمية؛ًًإذاًكانتًفئاتًمنًالمسًتًًشهراً   12كل فترة من  

مقررة،ًمحميين.ًالًتتجاوز  مواردهم،ًأثناءًالحالةًالطارئة،ًحدوداً 

▪ ًً الًًيجوز تقرير حد أقصى لمعدل اإلعانة أو الدخول التي تؤخذ في االعتبار الحتساب اإلعانة:65ًًالمادة دخلًالسابقًً)...(ًعندماًيكونً
 أوًأدنىًمنهً.ًألجر مستخدم يدوي ماهر ذكرللمستفيدًأوًلعائلهًمعادالً 

 )...(ً.ًفي المائة  30ال يقل عن مجموعًاإلعاناتًالمدفوعةًاألجرًالمرجعيًبماًيتجاوزً:67ًالمادةً ▪

لهذهًاالتفاقيةًوتكاليفًإدارتها،71ًالمادةً ▪  ً تمويالً جماعياً، من اشتراكات التأمين أو الضرائب، أو من  :ًتمولًتكاليفًاإلعاناتًالمقدمةًطبقا

في المائة من مجموع الموارد    50نسبة  مجموعًاشتراكاتًالتأمينًالتيًيتحملهاًالمستخدمونًالمحميونًًًًكليهما )...( ال يجوز أن يتجاوز

 ً.لمالية المخصصة لحماية المستخدمين وزوجاتهم وأوالدهما

ًإلى72ًًالمادةًً ▪ ًالعامةًأو ًالسلطات ًإلىًمؤسسةًتنظمها إدارة حكومية مسؤولة أمام المشرع، يشارك ممثلو األشخاص  :ًحيثماًالًيعهدًباإلدارة

ًأصحابًً؛ًكماًقدًًالمحميين في اإلدارة أو يشركوا فيها بصفة استشارية وفقاً لشروط مقررة ًاللوائحًالوطنيةًمشاركةًممثلي ًالقوانينًأو تقرر

 السلطاتًالعامةً.ًالعملًوممثلي

 ( )  )المواد الرئيسية( 1988بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة،  168رقم االتفاقية 

بجميعًالوسائلًًًًالكاملةًوالمنتجةًوالمختارةًبحريةتضعًكلًدولةًعضو،ًكهدفًلهًاألولوية،ًسياسةًترميًإلىًالنهوضًبالعمالةًً:7ًًالمادةًً ▪

 .ًًخدمات التوظيف والتدريب المهني والتوجيه المهنيوتتضمنًهذهًالوسائل،ًفيماًتتضمنه،ًًً)...(ًالمناسبة

ًلتشملً)...(ًً:10ًًالمادةًً ▪ ًاالتفاقية ًالتيًتوفرها ًإلىًتوسيعًنطاقًالحماية ًأيضا،ًبشروطًمقررة، ًأنًتسعى فقد الكسب  )...(ًعلىًكلًدولةًعضو

 ً.التيًتعرفًبأنهاًتخفيضًمؤقتًفيًساعاتًالعملًالعاديةًأوًالقانونيةًبسبب البطالة الجزئية

،ًبمنًفيهمًفي المائة من مجموع العاملين  85نسبة ال تقل عن  نًتشكلًً:ًيتضمنًاألشخاصًالمحميونًفئاتًمقررةًمنًالعاملًي11المادةًً ▪

 موظفوًالخدمةًالعامةًوالمتمرنونً.

أوًدفعتًباسمه،ًأوًعلىًأساسًكسبهًًعندماًتكونًهذهًاإلعاناتًمحددةًعلىًأساسًاالشتراكاتًالتيًدفعهاًالشخصًالمحميًً:15ًًالمادةًً ▪

بأجر عامل مؤهل أو  الدخلًالسابقًالذيًيجوزًأخذهًفيًاالعتبارًإلىًحدًأقصىًيربطًمثالًًًًفيًالمائةًمن50ًًالسابق،ًتحددًبنسبةًالًتقلًعنًً

 بمتوسط أجر العمال في المنطقة المعنية.

أسبوعاً في كل حالة بطالة، أو    26فيًحالةًالبطالةًالكاملةًأنًتقصرًالمدةًاألولىًلدفعًاإلعاناتً)...(ًعلىً)...(ًعلىًأنهًيجوزًً:19ًًالمادةً ▪

 ً.شهراً  24أسبوعاً خالل كل فترة من   39على 

شارك  قد قرارًبأنًالشخصًالمعنيًً:ًيجوزًرفضًأوًإلغاءًأوًوقفًأوًتخفيضًاإلعاناتً)...(ًإذاًتوصلتًالسلطةًالمختصةًإلى20ًًالمادةًً ▪

إذا تقاعس الشخص  عمداً في فصله؛ إذا توصلت السلطة المختصة إلى قرار بأن الشخص المعني قد ترك عمله بإرادته دون سبب مشروع؛  

المعني، دون سبب مشروع، عن استخدام خدمات التوظيف، أو التوجيه المهني، أو التدريب أو إعادة التدريب المهنيين، أو النقل إلى  

 )...(.ًًًاحة لهعمل مناسب، المت

للعاملين  تكفلًكلًدولةًعضوًتكييفًنظمًالضمانًاالجتماعيًالقانونيةًالتيًتستندًإلىًنشاطًمهنيًمعًظروفًالنشاطًالمهنيًً:25ًًالمادةًً ▪

 ً.لبعض الوقت، ما لم يكن في اإلمكان أن تعتبر ساعات عملهم وكسبهم، بشروط مقررة، ضئيلة

ممثلوًاألشخاصًالمحميينًوممثلوًأصحابًًيشرك  ،ًًإدارة حكومية مسؤولة أمام البرلمانحينماًتكونًاإلدارةًمسندةًمباشرةًإلىًً:29ًًالمادةًً ▪

 ،ًبشروطًمقررةً.بصفة استشاريةالعملًفيًاإلدارةً

 

(ًًانظرًنصًالترجمةًالعربية)ًًًالمتوفرًعلىًالرابطًالتالي:102ًلالتفاقيةًرقم

ًnormes/documents/normativeinstrument/wcms_c102_ar.pdf---ed_norm/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ً

(ًانظرًنصًالترجمةًالع)ًًالمتوفرًعلىًالرابطًالتاليً:168ًلالتفاقيةًرقمًربية

instrument/wcms_c168_ar.pdfnormes/documents/normative---ed_norm/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ً

ً

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c102_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c168_ar.pdf
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ًوغيرًمنصفً  .ج  تمويلًغيرًكاف 

دتًفيًً د ِ ًنسبةًاشتراكًح  فيًالمائةًمنًسقف0.57ًًًًمنًأجلًتمويلًآليةًالتعويضًعنًفقدانًالشغل،ًتم ًَسنُّ

بنسبةًً المشغلونً فيهاً يساهمً عتمد،ً الم  الشهريً بنسبةًًفي0.38ًًًًاألجرً ًًالمائةً.في0.19ًًًًالمائة،ًواألجراءً

يًاآلنًذاتهًعلىًمراعاةًاستدامةًًيقتضيًالحفاظًعلىًالتوازنًالماليًلمنظومةًالتعويضاتًهذهًالحرصًفو

ًأيًفئةًمنًهذهًالفئاتًعبئ اًً غيرًمصادرًالتمويل،ًوكذاًتوزيعًالفئاتًالمهنية،ًمعًالعملًعلىًتجنبًتحمل ِ

والحال،ًأنًنسبةًاالشتراكًالمطبقةًفيًالمغربًتبدوًغيرًكافيةًلضمانًاستدامةًالمنظومة،ًعلما ًًًً.متناسًب

،ًيتمًتقاسمهاًًفيًالمائة7ًًفيًالمائةًًو1.5ًًومًفيًالعديدًمنًالبلدانًبينًًأنًنسبًاالشتراكًتتراوحًعلىًالعم

.ًوهذاًعلىًعكسًنسبًاشتراكًأخرىًأعلىًالًيستفيدًبينًالمشغلينًواألجراءًحسبًطبيعةًالنظامًالمعتمًد

كتلةًفيًالمائةًمن1.6ًًًًً)ًًللرسمًالمهنيًالذيًتؤديهًالمقاوالًت،ًالًسيماًبالنسبةًًبالقدرًالكافيمنهاًاألجراءًً

تبلغًمساهمةًًفًً(.دونًتحديدًسقفًًاألجور منًًًًفيًالمائة4.05ًًالعملًًًًرًبفيًفرنسا،ًعلىًسبيلًالمثال،ً

ةًًباإلضافةًإلىًمساهًمًوفيًتركيا،ًًأماًً.2019ًًينايرًًًفاتحمنذًًاألجيرًًًًعوًضالدولةًًساهمًًًتكماًً.ًًالخاماألجرًً

التواليًًمنًالمشغ ًًًِكل ً  اًبنسبةًتصلًإلىًًفيًالمائة1ًًًو2ًًبنسبةًًلًواألجيرًعلىً الدولةًأيض  في1ًًًً،ًتساهمً

ًًالمائة معاييرًًبناء ًعلىًًالبطالةًًًًعنالتأمينًًيتمًتوضيبًنسبًاالشتراكًبرسمًًاألخرى،ًًًًللبلدانبالنسبةًًو.

ًاشتراكًرًبإيطالياًوإسبانياًمنًًًًترفع،ًًالمثالعلىًسبيلًًف.ًًمحددة ًالقصيرًةبالنسبةًًًًاألجيروالعملًًًًنسب ًًللعقود

ًًالعملًًالعقودًالمحددةًالمدةًأوًعقودًًاألمد،ًك ًًبدوامًجزئي. فإنهاًترفعًنسبةًاشتراكًالمشغلًسويسرا،ًًأما

حسبًًالبطالةًفيًهولنداًوإيطالياًًًًعًن،ًبينماًيتمًتعديلًاشتراكاتًالتأمينًًىًاألجرعلىًمستًوًًواألجيرًبناءً 

يمكنًأنًكماًً(.ًًقطاعًالفالحيللًًبالنسبةًًمخفضةًًنسبً لصناعةًالنسيجًًوبالنسبةًًًًفيًالمائًة0ًًنسبةًًطاعاتً)قال

المقاوالًتتشكلًً اًمعيارًًكتلةًأجورً لتوضيبًنسبًاالشتراكأيض  فاً  المثالًًفنلندًافيًً.ً ،ًيساهمًعلىًسبيلً

قًهذاًًماًفًوبالنسبةًلأماًًورو.ًًأ2.086.500ًًكتلةًأجورًالمقاولةًفيًحدودًًمنًًًًفيًالمائًة0.5ًًبنسبةًًًالمشغل

ًً.فيًالمائة2.05ًتصلًإلىًًًالمساهمةفإنً،ًالمبلغ

ذلك، علىً إلىًًوعالوةً اإلشارةً ًًًًتجدرً إزاء للمنظومةً المنصفً غيرً والطابعً الذينًاألطرً المستخدمينً

ًيزيدًعنًً ًأجرا  ًبنسبة6000ًًًًيتقاضون ًيساهمًهؤالء ًالمعمول0.19ًًًًدرهم،ًحيث ًاألقصى ًاألجر ًالمائةًمن في

ًً،ًوهوًتعويضًغيرًكافً يستفيدونًسوىًمنًالحدًاألدنىًالقانونيًلألجورًفيًحالةًفقدانًالشغلبهًلكنهمًالًً

ًلتغطيةًالمخاطرًاالجتماعيةًالتيًتواجههاًهذهًالفئةً.

ًالشغلوبالموازاةًمعًذلك،ًً ًفقدان ًالتعويضًعن ًآلية ًالتنفيذ،استفادت ًالدولةًًًً،ًمنذًدخولهاًحيز منًمساهمةًمن

ًتم ًدفعًًمليونًدرهمًك500ًًبقيمةًً ًالمشروع، ًفقًط250ًًمبلغًالنطالق ًللضمان26ًًًمليونًمنها ًالوطني للصندوق

 
ًفيًإطارًإعدادًهذهًالدراسة.معطياتًقدمهاًالصندوقًالوطنيًللضمانًاالجتماعيًخاللًجلسةًاإلنصاتًالتيًعقدتًمعهً 26
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ستمراريةًًيعتبرًأساسياًالاالجتماعيًخاللًالسنةًاألولىًمنًإحداثها.ًومنًهذاًالمنطلق،ًفإنًدورًالدولةًً

ليةًالتعويضًًالموردًالماليًالرئيسيًآلًكتلةًاألجورتشكلًًالينبغيًأًا،لًذ لتعويضًعنًفقدانًالشغل.اتمويلً

بنيةًالتمويلًهذهًقدًتطرحًالعديدًمنًاإلشكاليات،ًالسيما،ًًعنًفقدانًالشغل ارتفاعًبنيويًًفيًسياقًًًًألنً

ًً.19-كوفيًدًتداعياًتجراءًًةحاليالاألزمةًعلىًغرارًأزمةًاقتصاديةًًًحدوًثالبطالةًأوًلمعدالتً

II. ًالمقترحةًقبلًالمصادقةًًًالشغًلآليةًالتعويضًعنًفقدانًًصالحإسيناريوهات

 علىًالقانونًاإلطارًالمتعلقًبالحمايةًاالجتماعية

كلًمنهماًعتمدًتعلىًاألقل،ًًينًتاثنًصيغتينًوفقًالشغلالتعويضًعنًفقدانًآليةًًإصالحتنزيلًعمليةًًًيمكن

ًًاإلبقاءًعلًىالصيغةًاألولىًًقترحًًوًتًً،ًولكلًمنهماًرؤيةًوطموحًمحددان.فيًالتنزيلًًمختلفةًًكيفياًتعلىًً

لىًتعديلًالمعاييرًًعمعًالعملًًاآلليةًالحالية،ًفيًظلًالحفاظًبشكلًعامًعلىًنفسًالكلفةًوحجمًالتعويضات،ًً

،ًنسبةًاالشتراك،ًمدةًصرفًالتعويض،ًمبلغًالتعويض،ًالحد27ًًالحاليةً)شروطًاالستفادة،ًفترةًالتدريًب

ًالمرجعي،ًوغيرًذلك(. ًلألجر ًالصيغةًًف ضيًهًذت ًًوًًاألقصى علىًمستوىًشروطًًًًبسيطةتغييراتًًإحداثًًإلىًًه

ًبانتقاًدذهًالصيغةًًهقدًقوبلتًًنسبةًاالشتراكًوعددًالمستفيدينًومبلغًالتعويض.ًواالستفادةًمنًالتعويضًًو

اًًًأنهاًالًتغطيعالوةًعلىًً،ًوذلكًًجتماعياالًًعهاضعفًوقً نًبسببًًًيالشركاءًاالجتماعًيًًشديدًمنًلدن جزء 

ًمنًً ا ًتمويلهاألجراءًًكبير  ًفي ًيساهمون ًكماًًالذين ًتا. ًفيًًأن ًالتعويضًالممنوح ًاألدنىًًسقيفًمبلغ القانونيًالحد

ًإلىًحرمانًً ًيؤدي ًالمتوسطًةلألجور ًمنًًًًاألطر .ًًشغلهًمًًفقدانًًبسبًبًًدخلهممصدرًًفقدانًًعنًًًًمنصفً ًًتعويض 

عنًذلك،ًفإنًماًيعابًعلىًهذهًالصيغةًأنهاًغيرًً مساعدةًعلىًالعودةًإلىًللًًفعالةآلياتًًمرتبطةًبوفضالً 

أماًالصيغةًالثانيةًإلعادةًً .توجيههمًللقيامًبوظائفًجديدةوإعادةًاألجراءًًقدراتًومهاراًتلمالءمةًوالعملً

ًالشغل،ًًتنظيمًً ًالتعويضًعنًفقدان ًأكثرًطموحا ،ًًآلية ًاآلليةبفتقضيًًوهيًصيغة نًًككلًًإصالحًبنية ،ًبماًي َمك ِ

ًتخفيفًً ًالتعويًضًًشروطمن ًاألقصىاالستفادةًمن ًالحد ًثمًحجمهاسًَلالشتراكاتًونًًًِ،ًورفع ،ًوتحسينًًبهاًومن

التعويضات،ًمعًماًسيترتبًعنًذلكًمنًزيادة ً عددًالمستفيدين،ًوتعزيزًالنهوضًبالقدراتًفيًًًًمستوىً

المنظومةًًنًمكوناتًًشغل،ًوتعزيزًمكونًتغطيةًمخاطرًالبطالةًضمً البالموازاةًمعًالبحثًعنًًًًتأهيلوال

ستكونًآليةًالتعويضًعنًفقدانًالشغلًأقربًماًتكونًإلىًًوعلىًهذاًالنحو،ًًًًالوطنيةًللضمانًاالجتماعيً.

فيًالعودةًإلىًأداةًللمواكبةًً،ًوبديال ًًًا ًجزئيًًدخال ًتكونًبمثابةًآليةًفعالةًتوفرًًوأنًً  حقيقيًعنًالبطالًةًًتعويًض

ً.سوقًالشغل
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 ليةًالتعويضًعنًفقدانًالشغلًًآلًًمقياسيإصالحًً:ًالحكومةمقترحًاإلصالحًالذيًاعتمدتهً .1

ع ِهدًبإنجازهاًًالدراسةًالتيًًًًإثر28ًاختارتهًاًًقًدًًالحكومةًًالصيغةًالتيًكانًتًًالصيغةًاألولىًلإلصالحتبرًًعت ً

ًا ًاالجتماعيًسنةًًإلى ًللضمان ًالوطني ًلتقييم2018ًًلصندوق ًالتعويضً، ًاالستفادةًمن ًتغييرًشروط ًتأثير مدى

وقدًتمًتقديمًثالثةًسيناريوهاتًلإلصالحًًمنًأجلًتوسيعًنطاقًالمستفيدينًمنًالتعويضًعنًفقدانًالشغل.ًً

حًًيامًالشغلًالمصرً أهوً"فترةًالتدريب"،ًوهوًماًيعنيًالحدًاألدنىًلعددًًًًإصالحًمعيارًواحًدلتقيًحولًًت

ًبهاًمنًأجلًاالستفادةًمنًهذاًالتعويض.ًً

ًًعلًىًًبالتوفرًًالمتعلقًًالتعويًضًًمنًًلالستفادةًًاألولًًالشرطًًعلىًًاإلبقاءًًاألولًلإلصالحًًالسيناريوقترحًًيو

ًًالتوقفًًلتاريخًًالسابقةًًالثالًثًًالسنواًتًًخاللًًيوما  780ًًعنًًتقلًًالًًاالجتماعًيًًالضمانًًبنظامًًللتأمينًًفترة

ًًاإلثنًيًًخاللًًبهاًًحامصرً ًًمنهاًًيوما260ًًًًيكونًًأنًًبضرورةًًالمرتبطًًاإلضافيًًالشرطًًوحذفًًالعمل،ًًعن

ًً.التاريخًلهذاًالسابقةًشهرا ًًعشر

ً يوم  636ًوًًاألخيرةًًشهرا ًًًعشرًًاإلثنيًًخاللًًالتصريحاًتًًمناً  يوم  212ًًفيقترًحًًأماًالسيناريوًالثاني، ًًمًنًًا

ًً.السابقة36ًًالـًاألشهرًخاللًالتصريحاًت

ًاقتراحالثالًثوبخصوصًالسيناريوًً ًتم ً يوم  182ًً،   546وًًاألخيرةًًشهرا ًًًعشًرًًاإلثنيًًخاللًًالتصريحاًتًًمنًًا

ً يوم مدتهًثالثةًأشهرًفيًعددًاأليامًًًًيعنيًًوهوًماًً.السابقة36ًًًًالـًًًاألشهرًًخاللًًالتصريحاًتًًمن  ا تقليصاً 

ًً.اًبخصوصًفترةًالتدريًبحاليالمعمولًبهاًًشروطالبًًمقارنة(ًشهرال/ًًًا ًيوم26ًًً)ًالمصرحًبها

ًً:إلىًماًيلًيً،2027و2018ًًخاللًالفترةًماًبينًًاإلضافيةًالتكلفةًتمويلًعلىًمستوىً،التوقعاًتوتشيرً

يبلغًفيًًًًإضافيًًسنويًًمبلغًًأوًًفيًالمائة0.04ًًًًبـًًالرفعًمنًنسبةًاالشتراكًًاألولًًلسيناريويتطلبًا -

 ً.درهمًمليون54ًًًالمتوسط

يبلغًًًًإضافيًًسنوًيًًمبلغًًأوفيًالمائة0.18ًًًًًًبـًًنسبةًاالشتراكًًمنًًالرفعًًالثانيًًالسيناريوًًفترًضي -

 ً.درهمًمليون232ًًفيًالمتوسط

ًًإضافًيًًسنويًًمبلغًًأوًًفيًالمائة0.32ًًًًبـنسبةًاالشتراكًًًًمنًًالرفعفيتطلبًًًً،الثالًثًًالسيناريوأماًً -

ًً.درهمًيينمال405ًًًيبلغًفيًالمتوسط

 
 ً.2021مارس17ًًمعطياتًقدمهاًوزيرًالشغلًواإلدماجًالمهنيًخاللًجلسةًاإلنصاتًالتيًعقدتًمعهًبتاريخً 28
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ًالشغلًواإلدماجًالمهنًيالمصدر:ًوزارةً

 على  اإلبقاءًًرجحالذيًيًًالسيناريو األول لإلصالحالمقترحةًًًًالثالثةًًالحلولًًبينًًمنًًالحكومةتًًاختاروقدًً

780ًًعنًتقلًالًاالجتماعيًالضمانًبنظامًللتأمينًفترةًعلى)التوفرًًالتعويض من  لالستفادة األول الشرط

 على   المائة  في  0.04  قدرها  زيادة  إقرارًًمعًً،(العملًًعنًًالتوقفًًلتاريخًًالسابقةًًالثالًثًًالسنواًتًًخاللًًيوما

لًًيتحملًًأنًًعلىًً،المائة  في  0.61  إلى  0.57  من  تنتقل   بحيثًً،االشتراك  نسبة   .الثلًثًًواألجيرًًالثلثينًًالمشغ ِ

ًنسبةًاالشتراكًبمقدارًًفيًًالزيادةًًفإنًً،2022ًًسنةًًبعًدًًماًًإلىًًالصحيةًًاألزمةستمرتًتداعياتًًاإذاًماًًو

ًالمالًيًًالتوازنًًلضمانًًضروريةًًالزيادةًًهذهًًستكونًو.ًًفيًالمائة0.10ًًًًإلىًًتصلًًأنًًيمكنفيًالمائة0.04ًًًً

ًً.حًبهاصرً المًاألجورًًكتلةًعلىًًالصحيةًاألزمةًتأثيرًجراءًاالشتراكاًتًتراجعًاالعتبارًعينبًا ًأخًذً،لآللية

للغايةًًهذاًالسيناريوًاألولًلإلصالحًًًتأثيروفيًهذاًالصدد،ًفإنًً ًًزيادًةًًبهدفًًيتعلقًًماًًفيقدًيكونًمحدوداً 

ًاإلصالحًًهذاًًفإنًًاالجتماعي،ًًللضمانًًالوطنيًًالصندوقًًوضعهاًًالتيًًالتوقعاًتًًحسًب.ًفالمستفيدينًًعدًد

2029ًًً-2021ًًالفترةًًخاللمستفيد2000ًًًًًًإلى1500ًًًًمنًًالمتوسطًًفيًًالمستفيدينًًعدًدًًزيادةًًمنًًسيمكن

ًاآلخرانأماًً  (.29الصحيًةًًاألزمةًًآثارًًستستغرقهاًًالتيًًالمدةًًحسًبًًوذلك) ًلهماًمزاياًًًً،السيناريوهان فقدًتكون

 
بالنسبةًًتمًالنظرًفيًأربعةًمتغيراتًًومراعاةًاألزمةًالصحية.ًًبماًيمكنًمن2020ًًًًًًسنةمحاكاةًجديدةًللسيناريوهاتًالثالثةًفيًًإنجازًعملياتًًتمًً 29

نشاطًالطبيعيًفيًًوالعودةًإلىًال2020ًًًًسنة)تأثيرًاألزمةًالصحيةًفي1ًًًًًًرقمًًالمعروضًأعالهًنتائجًالمتغيرويقدمًالجدولًًلكلًسيناريوًأوًاقتراح.ًً

ًسنةًً٪50  سيصلًهذاًالمعدلًإلى.ًو2018إلى2016ًًًً٪ًخاللًالفترةًمن1.37ًًًًوتيرة(ًبمتوسطTًًنموًفيًمعدلًالتصحيحً)تسجيلًًمع2021ًًًًًًسنة

2018ًً-2016الفترةًًخاللًًسجلةًًنموًوفق اًللوتيرةًالمتسجيلًًتأثيرًاألزمةًالصحيةًمعًًًًاستمرار،ًالذيًيعتبرًأسوأًسيناريوً)4ًًرقمًً(ًوالمتغير2029

ً(ً.2029ًسنةً٪70 لتصلًإلى
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المستوىًاال التواليًًسيتيحانًًحيثًً،ًًجتماعيأكبرًعلىً اًو636ًً)ًًالثانيللسيناريوًًبالنسبةًًعلىً 212ًيوم 

ًً ا( إلىًًيوم  فقدانًًالولوجً فيًًالشغلالتعويضًعنً لالمتوسطًً،ً الفترة،ً نفسً فائدةًعددًإضافيًمنًً،ًخاللً

ًيتراوحًً ً)بالنسبةًًوًً،ا ًمستفيًد14.713ًًو9.963ًًبينًًالمستفيدين ًالثالث اًو546ًًللسيناريو ا(182ًًًًيوم  لفائدةًًيوم 

ً.30يًنمستفيًد26.010ًًًو616.17ًبينًماً

عنصر  مقياسي واحد، من خالل   مراجعةوهكذا، فإن مشروع اإلصالح الذي اعتمدته الحكومة يَُهمُّ فقط  

األقل فائدة اجتماعيًا من بين السيناريوهات  لكنه كذلك الحل  اختيار الحل األقل تكلفة من الناحية المالية  

فيًالمائةًمنًاألجرًالمرجعي70ًًًًأماًالعناصرًاألخرىًلآللية،ًمنًقبيلًتحديدًالحدًاألقصىًفيًًالمحتملة.  

ألجور،ًفستبقىًدونًتغيير،ًمماًيبقيًالمستخدمينًواألطرًالمعنيينًفيًًدونًتجاوزًالحدًاألدنىًالقانونيًل

   .وضعيةًهشاشةًشديدة

ويتضح من خالل الوقوف على أوجه محدودية آلية التعويض عن فقدان الشغل أنه يتعين مراجعة العديد 

تيسير الولوج لآللية من أجل    هيكليالمعتمدة في إطار هذه اآللية، بما يتيح إجراء إصالح    قاييسمن الم

إليها وجعلها أكثر حماية وأكثر إدماجاً وأكثر إنصافًا وأكثر دينامية، وكذا بغية توسيع نطاقها لجعلها أداة  

للمساعدة على العودة إلى الشغل وآلية لتحديث سوق الشغل، من خالل تعزيز آليات المواكبة لفائدة األجراء  

  ًعن الكفاءات.الباحثين عن الشغل وكذا المقاوالت التي تبحث 

إلىًأنًإصالحًالمعيارًًًمعًمختلفًاألطرافًالمعنيةوقدًخلصتًجلساتًاإلنصاتًالتيًنظمهاًالمجلسًً

المتعلقًً اإلطارً القانونً يَحِملهً الذيً الطموحً إلىً يرقىً الً التدريبً لفترةً الزمنيً بالحيزً المتعلقً الوحيدً

بالحمايةًاالجتماعية،ًوالذيًينصًعلىًتحسينًالحمايةًاالجتماعيةًلفائدةًجميعًفئاتًالسكان،ًالًسيماًماًً

ًقاِرًخاللًسنةًًيتعلقًبتعميمًالتعويضًعنًفقدانًالشغلًليشم ًعلىًشغل  ًمتوفر  .ًوقد2025ًلًكلًشخص 

ًالتعميمًبماًمجموعهًً ًالسنًةقدرتًكلفةًهذا ًنشاطا 31ًًمليارًدرهمًفي ًالذينًيزالون ًاألشخاص ًاشتراكات ،ًتمثل

ًعلىًأساسًالحدًاألدنىًالقانونيًلألجورً.

الطموحًًويقتضيًً فيًًهذاً إدماجًًًًشموليإصالحًًاالنخراطً ومهيتيحً اجتماعيةً أخرىًًفئاتً قبيلًًنيةً منً

ًاألجراءًوالمستقلينالعاملينًً ًفقدانًًيقتصرًً.ًوغير ًالتعويضًعن ًبهًحالي ا،ًًالشغلنظام ًالمعمول ًالعاملينًً، على

ًيستوفونًً ًالذين ًاالجتماعي، ًللضمان ًالوطني ًالصندوق ًلـدى ًبهم ح ًالمصر  ًالخاصًالمنظ م ًالقطاع ًفي األجراء

التعويًض االستفادةًمنً ًًشروطً .ًً ذلك، ًيوعالوةًعلىً النظامً هذاً أدواًفإنً الذينً األجراءً دونًحمايةً تركً

فيًالمائةًمن53ًًًًاشتراكاتهم،ًلكنهمًالًيستوفونًشروطًاالستفادةًمنًالتعويض،ًوالذينًيمثلونًأزيدًمنًً

 
ً.1قًرقمًًحانظرًالرسومًالبيانيةًالواردةًفيًالمل 30
ًاإلطارًرقمًًتقديمًً 31 ًالقانون ًبتاريخ09.21ًًًًمشروع ًاإلدارة، ًاالقتصادًوالماليةًوإصالح ًاالجتماعية،ًمنًقبلًوزير ًبالحماية ،2021ًفبراير22ًًًًالمتعلق

 والتخطيطًوالتنميةًاالقتصاديةًبمجلسًالمستشارينً.أمامًلجنةًالماليةً
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ًاالجتماعي ًللضمان ًالوطني ًالصندوق ًلدى ًالمودعة ًالملفات ًأنهًالًًأصحاب ًالذينًًي،ًكما ًلألشخاص قدمًحلوال 

ًكف ةًًًًستنفدواًفترةًاستحقاقًالتعويضًعنًفقدانًالشغلًولمًيجدواًبعدًفرصةًشغل.ا ح  كلًهذهًالمعطياتًت َرج ِ

وضعًآليةًًنًمنًًمك ًِي ًأنًًًًاإلصالح.ًومنًشأنًهذاًًآلليةًالتعويضًعنًفقدانًالشغلًًشمولياعتمادًإصالحًً

البطالةًًرساءًمنظومةًللتعويضًعنًًإيرومًًًًوديناميًًمندمجًوًًمتجانسفيًإطارًًًًالتعويضًعنًفقدانًالشغل

ًتواجههاًًللمخاطرًًللتصديًًًًمالءمتهاتمًًتلتأمينًوالمساعدةًًلآلياتًًتتضمنًعدةًً ًاالجتماعيةًًالتي ًالفئات مختلف

ً.والمهنيةًولالستجابةًلحاجياتها

إصالحًًالمجلسًًأير .2 أجلً منً والبيئي:ً واالجتماعيً آلليةًًًًتدريجيًًنسقيًًاالقتصاديً

 ًًإرساءًنظامًللتعويضًعنًالبطالةًفيًأفقالتعويضًعنًفقدانًالشغلً

ًً  علىًغرار بهااألنظمة ًًًًالمعمولً التيًًفيًغالبية للالبلدانً آليةً المجلس وصي  ي  البطالة،ًًعنتأمينًًتعتمدً

ًًتشمل،ًًالبطالة  للتعويض عن  منظومةحول إرساء  إجراء دراسة  التعجيل بب  االقتصادي واالجتماعي والبيئي

ًل ًًأ.ًًوالعملمساعدة على العودة إلى  لل  فعالةويتم ربطها بآلية  لمساعدة،ًًًلًا ًلتأمينًونظامنظاما  ملًتًشنًييقترح

ًالتأميًن ًاثنتينًًعلًىًًنظام ًلًًعنتأمينًًللًًآلية،ًوهماًًآليتين ًلوًًاألجراءلعاملينًًافائدةًًالبطالة البطالةًًًًعنلتأمينًًآلية

والًيستوفونًشروطًًًًشغلهمالذينًفقدواًًًًالعاملينًً،ًفسيشملالمساعدةًًأماًنظام.ًًغيرًاألجراءللعاملينًًموجهةًً

،ًوذلكًعلىًأنًيتمًًستحقاقفترةًاالفيًنهايةًًالذينًيوجدونًًالبطالةًأوًاألشخاصًًًًعنلتأمينًًاالستفادةًمنًا

ًًًشكلًتدريجي.إرساءًهذاًالنظامًبالعملًعلىً

 تطويرًنظامًالتأمينًعنًفقدانًالشغل .أ

شريطةًاستيفاءًًالبطالة،ًًاالستفادةًمنًتعويضاتًعنًًشتراكاتًيمنحًالحقًفيًًقائمًعلىًاالظامًًاألمرًبن  يتعلق

خاصًًالبطالةًًًًعنتأمينًًللنظامًإجباريًًحداثًً،ًوإمسبقةفترةًاشتراكًًالتوفرًعلىًًبجملةًمنًالشروطًتتعلقًً

ًً.نًيالمستقلًوالعاملينًغيرًاألجراءلعاملينًًفائدةًالتأمينًلل،ًونظامًمنفصلًباألجراء

ًاالنتقالًمنًالتعويضًعنًفقدانًالشغلًإلىًتأمينًعنًالبطالةًلفائدةًالعاملينًاألجراًء

ًًالمجلًسوصيًي،ًلتعويضًعنًفقدانًالشغللًةالحاليًالتيًتعتريًالمنظومةًمحدوديةتجاوزًأوجهًالمنًأجلً

ًالتاليةً:ًةالستاإلجراءاتًًتخاًذباًًوالبيئيًاالقتصاديًواالجتماعي
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 ًةالحدًاألدنىًلعددًأيامًاالشتراكًالمطلوبًتقليًص .1

يوماًخاللًالسنواتًالثالثًالسابقةًلتاريخ780ًًًالًتقلًعنًًًًالتيًًلتأمينًبنظامًالضمانًاالجتماعياًًمدةتعتبرًً

ًً الشغل، صعبا ًفقدانً بكثيرًًًيوًًشرطاً  المعمتجاوزً المشترطًاستيفاؤهاً التيًوالمدةً البلدانً بهاًفيًغالبيةً لً

للتأمينًعنًالبطالة  ً ًً.32تطبقًنظاما

سبقتًاإلشارةًًلسياقًالوطني،ًكماًًاًًتأخذًفيًاالعتبارًخصوصيةالًًباإلضافةًإلىًذلك،ًفإنًفترةًالتدريبًًو

ذلًك يتراوحًمتوسطًًًًالقسمفيًًًًإلىً الدراسة،ًحيثً هذهً ًًاألولًمنً األيام بالنسبةًًالمصرً عددً بهاًسنوياً حً

ً.كحدًأقصىًا ًيوًم220ًًكحدًأدنىًوًًيوما 211ًًبينًماًفيًالقطاعًالخاصًلألجراءًالمشتغلينً

أنًً والثاًًالسيناريوهيًنكماً الواردينالثانيً أنجدراسةًًاًلفيًًًًلثً للضمانًًالتيً الوطنيً الصندوقً زهاً

ًدناً.بالبًالشغلأكثرًمالءمةًلخصائصًسوقًبدوانًي،33ًاالجتماعًي

 أضعافًالحدًاألدنىًالقانونيًلألجورً(5ًإلى4ًًرفعًالحدًاألقصىًللتعويضً) .2

ًبسقفًً ًالشغل ًفقدان ًالتعويضًعن ًتحديد ًاألدنىإن ًاألجراءًلألجورًًًًالقانونيًًالحد ًالعاملين ًاستفادة يحولًدون

فيًًساهمًبالقسطًاألكبرًًًتًًتي،ًالاليعالمتوسطًوالالمواردًالبشريةًذاتًالمستوىًً،ًوالسيماًًالئقةمنًحمايةًً

منًًًًفيًالمائة0.19ًًبنسبةًًاًتساهمًألنًهبشكلًخاصًًتضررةًًمًً.ًفهيًتبقىالتعويضًعنًفقدانًالشغلتمويلًً

ًدًسقفهًفًيد ًِحً عندًفقدانًالشغلًإالًمنًتعويضًًًًتستفيًدالًًًًغيرًأنهادرهم،6000ًًًًاًالمحددًسقفهاًفيًًرواتبًه

ًاألدنى ًالوضعًومراعاة ًالقانونيًًًًالحد ًًالمجلًسوصيًًي،ًًاألجورفئاتًًوضعيةًمختلفًًلًًلألجور.ًولمعالجةًهذا

للتعويًضبوالبيئيًًًًاالقتصاديًواالجتماعي الحدًاألقصىً إلىًًرفعً بينًًليصلً الحد5ًًًإلى4ًًًًًًماً أضعافً

ًً.األدنىًالقانونيًلألجور

 االشتراكًةمًدًالتعويضاتًبماًيتناسبًمعًصرفًمدةمديدًت .3

ً.خراطاالنًًمدةًًأوًًدفعًواجباتًاالشتراكًًمدًةحسبًًًًعموما ًالشغلًًالبطالةًأوًفقدانًًعنًًتعويضًًالمدةًًتختلفًً

 
اًًًاألربعًوعشرينساعاتًعمل(ًخالل610ًًًًيومًعملًأو88ًًًًأشهرًفيًفرنساً)أي4ًًًًًًالمدةهذهًًًتبلغًعلىًسبيلًالمقارنةً،32ً أوًخاللًآخرًاألخيرةًًشهر 

ا36ًًًً اً)12ًًيًًفًًالمدةهذهًًتحددًًفيًإسبانيا،ًًو.ًًسنةًفماًفوق53ًًبالنسبةًلألجراءًالبالغينًًشهر  ا(360ًًًًشهر  .ًمنًجانبها،ًًاألخيرةالستًًخاللًالسنواتًًيوم 

اًعلىًاألقلًبشكل12ًًًأسبوع اًأو52ًًًًحصري اًالدولةًويتطلبًًًًتدعمهاألولًًالنظامًً،ًًفائدةًاألجراءالبطالةًلللتعويضًعنًًنًًيشيليًنظامالتطبقًً شهر 

اًمن12ًًًًًًيمكنًمنًخلقًحسابًلالدخارًالفرديًفيشترطًأداءالذيًًالنظامًالثانيًًأماًًالعمل.ًًعنًًلتوقفًًلمستمرًأوًمتقطعًخاللًالسنتينًالسابقتينًً شهر 

ا.24ًآخرًًاالشتراكاتًخالل ًشهر 

األخيرةًو212ًًعلىًالتواليًبـًًلثًًيوصيًالسيناريوهانًالثانيًوالثا 33 اًمنًالتصريحاتًخاللًاإلثنيًعشرًشهراً  اًمنًالتصريحاتًخالل636ًًًيوم  يوم 

األخيرةًو182ًًالماضيةًأو36ًًًًاألشهرًالـًً اًمنًالتصريحاتًخاللًاألشهرًاإلثنيًعشرًشهراً  اًمنًالتصريحاتًخاللًاألشهرًالـ546ًًًًيوم  36ًيوم 

ً.الماضية
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أشهرًمنًالعضوية3ًًًًهوًًًًلمدةًاالنخراطالحدًاألدنىًًًًاحتساًب،ًبالنسبةًإلسبانيا،ًفإنًمبدأًًالمثالعلىًسبيلًًف

سنتينًحسبًمدةًالنشاطًوأشهر4ًًًًًًبين،ًتتراوحًالمدةًفيًإسبانياًًهكذاشهرًواحدًمنًاالستحقاق.ًوًًمقابل

ًالبطالةً.ًوضعيةسنواتًتسبق6ًًخاللًفترةًمرجعيةًمدتهاًًتًمزاولتهًالذيًتم

عددًأيامًاالشتراك،ًًًالتيًتوازيعددًاأليامًًحسبًًالبطالةًفيًتركياًًًًعنًًتعويًضال،ًيتمًدفعًًفيًالسياقًنفسهو

اً)مقابل180ًًًًوالتيًيمكنًأنًتتراوحًبينًً اًمن1080ًًًًيومً)مقابل300ًًًًيومًمنًاالشتراك(ًًو600ًًيوم  يوم 

ًاالشتراك(ً.

.ًًعلىًمدةًاالنخراطوسنًًعلىًالًًفيًاآلنًذاتهارتكازا ًًًًالتعويضاًتًًصرفمدةًًًًيتمًاحتساًبفيًفرنسا،ًفًًأما

ًًو المدة هذهً احتسابً يساويًًيقومً واحدً عملً "يومً مبدأً عنعلىً ًًًًالتعويضً واحد". مدةًويومً تحديدً يتمً

ا.36ًًأو24ًًعددًأيامًالعملًخاللًآخرًحسبًالتعويضً ا122ًًًهوًفالحدًاألدنىًلمدةًالتعويضًأماًشهر  يوم 

اً)730ًًأشهر(ًوالحدًاألقصىًلمدةًالتعويضًهو4ًًًً) ا(24ًًًًيوم  لألشخاصًالذينًتقلًأعمارهمًًبالنسبةًًشهر 

اًً)913ًً،ًًوسنة53ًًعنًً ا(30ًًيوم  ًبينًًلألشخاًصًًبالنسبةًًشهر  ًأعمارهم 1095ًًًوًًسنة،54ًًًو53ًًًًالذينًتتراوح

اًً) ً.فماًفوقًسنة55ًًالبالغينلألشخاصًبالنسبةً(ًا ًشهر36ًيوم 

اًفيًالسنواتًالثالثًالسابقةًلتاريخًالتوقفًعن780ًًًًطويلةً)ًًتصريحالمدةًًًًنسجلًأنفيًالمغرب،ًًو يوم 

قصيرةًللحصولًعلىًًًًمقابلًمدةًً،يوماًخاللًاإلثنيًعشرًشهراًالسابقةًلهذاًالتاريخ(260ًً،ًمنهاًًشغلال

ًأشهرً.6ًتعدىًالًتالتعويضًً

ًًنسبةًالتعويًضالجديرًبالذكرًأنًًو.ًًمدة االشتراكصرف التعويض بما يتناسب مع  تمديد مدة  لذا، ينبغي  

ًًفيًالمائًة100ًًوقدًتصلًإلىًً)ألمانيا(ًًًًفيًالمائة50ًًًو)إسبانيا(ًًًًمدةًاالشتراكمنًًًًفيًالمائة30ًًبينًًًًتتراوح

ً)فرنسا(ً.

 :ةالتاليعناصر على الصرف التعويض مدة مقايسة  أيًضا ن يكما يتع

ًًمثاًلهذاًهوًالحالًًًو.ًًإيجادًشغلالعمالًاألكبرًسن اًيجدونًصعوبةًأكبرًفيًً:ًبالنظرًإلىًأنًًالسن -

ا36ًًًًإلىًًًًصرفًالتعويًضحيثًيمكنًأنًتصلًمدةًًًً،فيًفرنسا ًًشهر  وكذلكًًًسنة،55ًًمنًًابتداء 

ا24ًًًًًًإلىأشهر6ًًًًًًتقلًمنوتًنًًسنالتعويضًمعًتقدمًالصرفًًمدةًًرتفعًًبالنسبةًأللمانياًحيثًت شهر 

 .سنة58ًمنًابتداء ً

 (ً.سنةًكاملةالمهنيًًبرامجًالتكوينبعضًأنًتستغرقًً)يمكنًالمهني كوينمدة الت -

األزمةًالصحيةًالناجمةًًعلىًغرارًً)ًًفي حالة حدوث أزمة اقتصادية خطيرة  استئناف األنشطةمدة   -

 (ً.19-كوفيًدعنً
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 تعزيزًتمويلًاآلليًة .4

هذهًالنسبًعلىًًحيثًتتراوحًًًً،مقارنةًبدولًأخرىًًإنًنسبةًاالشتراكًالمعمولًبهاًحالياًتعدًمنخفضةًجدا ً

ًالمائًة7ًًًو1.5ًًبينًًالعمومًً ًالمشغ ًِ،ًًفي ًبين ًالمعتمًدًًحسًبوالعمال،ًًلينًًموزعة ًالضعفًً.ًًالنظام ولتجاوزًمكمن

تمويلًاآللية.ًولهذهًًنمطًًلًًشاملةإجراءًمراجعةًًاألهميةًبمكانًًلمقترحاتًالمقدمةًأعاله،ًمنًًوتفعيلًاًً،هذا

ًبماًيليً:ًًوالبيئيًًاالقتصاديًواالجتماعيالمجلسًوصيًيالغاية،ً

فقدانًالشغل،ًعلىًغرارًماًًويضًعنًًإلغاءًاعتمادًحدًأقصىًلواجباتًاالشتراكًفيًمنظومةًالتع -

 ً؛لمنًقبلًالمشغ ًًِهوًمعمولًبهًبالنسبةًلتمويلًالتعويضاتًالعائلية

إعادةًاشتراكاتًالتأمينًعنًحوادثًالشغلًإلىًالصندوقًالوطنيًللضمانًاالجتماعيًوتخصيصً -

 فيًهذاًالمجالًلتمويلًآليةًالتعويضًعنًفقدانًالشغلً.34ًجزءًمنًالفائضًالمسجًل

،ًدونًتحديدًسقف(ًًمنًكتلةًاألجورًًفيًالمائة1.6ًًً)ًًمنًرسمًالتكوينًالمهنيفيًالمائة1ًًًًتخصيصًً -

ًالشغل. ًالتعويضًعنًفقدان ًآلية ًالمهنيًمطابقا ًًوًًلتمويل ًالتكوين ًاستخدامًرسم ًيكون ًأن على حرصاً 

والمتمثلةًفيًتمويلًالتكوينًالمستمرًلألجراءًبغيةًتحسينًًًً،هالقانونًمنًإحداثغايةًالتيًحددهاًًلل

 يوصىًبماًيليً:ًقابليتهمًللتشغيلًوتعزيزًتنافسيةًالمقاوالت،

تخفيضًالنسبةًالمخصصةًلرسمًالتكوينًالمهنيًبماًيتناسبًمعًماًيخصصهًفعلياًالمكتبً ✓

لألجراء،ًً المستمرً المهنيً للتكوينً ميزانيتهً فيً الشغلً وإنعاشً المهنيً للتكوينً الوطنيً

منًكتلةًاألجورًدونًتحديدًسقف،ًلتمويلًًًًفيًالمائة1ًًوتوجيهًالفارق،ًأيًماًالًيقلًعنًً

ً؛نًالشغلآليةًالتعويضًعنًفقدا

تخويلًالحقًالفرديًفيًالتكوينًالمهنيًفيًإطارًحسابًفرديًيستفيدًمنهًكلًأجيرًخاللً ✓

 ً.مسارهًالمهني،ًالسيماًعندًفقدانهًلشغلهًأوًعندًالبحثًعنًشغل

ينبغيًأنًيكونًاختيارًأحدًهذينًالخيارينًأوًالجمعًبينهماًموضوعًنقاشًبينًالشركاءًو

علىًالدراساتًاالكتواريةًالمناسبةً،االجتماعييناالقتصاديينًو  .ارتكازاً 

التيًيخضعًلهاًالصندوقًالوطنيًللضمانًاالجتماعي،ًالمتأتيةًمنًًًالدخلتخصيصًالضريبةًعلىًً -

 ،ًلتمويلًآليةًالتعويضًعنًفقدانًالشغلً.األموالًاالحتياطيةًالمحصلةًفيًإطارًتوظيفًلعائداًتا

مقتضياًتًً،العمل - تتجاوزًًً،جديدةًًةتنظيميوًًتشريعيةًًبموجبً التيً الودائعً تحويلًجزءًمنً علىً

االحتياطياتًالقانونيةًوماًيتأتىًمنهاًمنًعائداتًماليةًمنًفرعًالتعويضاتًالعائليةًإلىًالمساهمةً

دراسةً علىً بناءً المساهمةً هذهً نسبةً تحديدً وينبغيً الشغل.ً فقدانً التعويضًعنً آليةً تمويلً فيً

 
تغطيةًالمخاطرًًًأنً"حولًالحمايةًاالجتماعيةًفيًالمغربًإلى2018ًًًًيشيرًالتقريرًالذيًأنجزهًالمجلسًاالقتصاديًواالجتماعيًوالبيئيًسنةًً 34

مليونًدرهمًفيًهذاًالصنفًالفرعي550,41ًًًشركاتًالتأمينًمنًتحقيقًنتيجةًتقنيةًصافيةًبلغتًًمكنتًًالمتعلقةًبحوادثًالشغلًواألمراضًالمهنيةًً

ًً.56ًًص.،ًمليونًدرهم("36ً)حيثًكانتًفيًحدود2012ًًًمرةًمنذًسنة15ًً.ًوقدًتضاعفتًهذهًالنتيجة2016ًسنةًفيً
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الفر توازنً الحفاظًعلىً تكونًغايتهاً العائليةًوإعادةًتخصيصًاكتواريةً بالتعويضاتً الخاصً عً

بالكاملًمنًًيتمًتمويلهًهذاًالفرعًًالجديرًبالذكرًأنًو  فائضًاالحتياطياتًالقانونيةًوعائداتهاًالمالية.

،ًدونًًصافيًكتلةًاألجورفيًالمائةًمن6.4ًًًًاقتطاعًنسبةًاشتراكًتبلغًًمنًخاللًًًًلين،المشغ ًِقبلًً

ًحدًأقصى.تحديدً

ًآليةًًتحسينًً .5 ًالتواصلًًحكامة ًاإلداريةًوتعزيز ًالمساطر ًالشغل،ًمنًخاللًتبسيط التعويضًعنًفقدان

 حولًاآلليًة

بسببًنقصًالوثائقًأوًلضرورةًاإلدالءًبمعلوماتًًالتيًيتمًرفضهاًًلعددًالكبيرًمنًالطلباتًًإلىًاًًبالنظر

ل35ًالطلباًتًًوالتيًتأتيًفيًالمرتبةًالثانيةًفيًأسبابًرفًضًًإضافية متوسطًالبالغًفيًالًًالكبيرلعددًً،ًواعتباراً 

إجراءًقراءةًنقديةًلطبيعةًًًًيتعينًً،اآلجالًالمحددةلملفاتًالمرفوضةًبسببًإيداعهاًخارجًًمنًاًًفيًالمائة8ًً

معًروحًومقتضياتًالقانونًرقمًًالوثائقًالمطلوبة،ًمنًأجلًحذفًالوثائقًغيرًالضرورية ،ًوذلكًانسجاماً 

باإلضافةًإلىًذلك،ًوبالنظرًإلىًالصعوباتًالتيًقدًًً.راءاتًاإلداريةالمتعلقًبتبسيطًالمساطرًواإلج55.19ًً

اإلجراءًًهذاًًتبسيطًًًًتعين،ًًياإلدالءًبماًيفيدًتعرضهًللفصلًبشكلًالإراديًمنًقبلًمشغلهفيًًًًاألجيريواجههاًً

ً.مصادقًعليهًمنًقبلًمفتشًالشغلًاالكتفاءًباإلدالءًبتصريحًبالشرفمنًخاللً

اإلعالمًًًًفيًمجاليً منًقبلًالصندوقًالوطنيًللضمانًاالجتماعيًًةًًدًخاصوبذلًجهنبغيًًعالوةًعلىًذلك،ًي

ًالتعويضًًوالمتوسطةالصغرىًًالصغيرةًجد اًوًًالمقاوالًتنسيجًًًًمعوالتواصلًً ًالتعريفًبآلية ًأجل ،ًوذلكًمن

تحسينًنًمنًًمك ًِ،ًبماًي ًإلىًالتغطيةًاالجتماعيًةمقاوالتًًهذهًاليسيرًولوجًًبشكلًأفضلًوًتعنًفقدانًالشغلًً

ًً.نسبةًالتصريحًبأجرائها

 شروطًاالستفادةًمنًالتعويًضدائرةًوتوسيعًالعملًبشكلًتدريجيًعلىً .6

التوقفًالجزئيًألنشطةًًًًأواألزماتًالقطاعيةًًًًفتراًتعًًأفضلًلمختلفًالقطاعاتًمًًضمانًتكيفً ًًمنًأجل

تأمينًًلهذهًاآلليةًلبتوسيعًإمكانيةًاالستفادةًمنًًًوالبيئيًًالقتصاديًواالجتماعيالمجلسًاوصيًي،ًًالمقاوالًت

تفاديًًمنًشأنًذلكًأنًيمكنًمنًًو.ًًةاقتصاديًًاًتبًوصًعمقاولةًًالًًتواجهعندماًًًًبعدًفقدانًالشغلًًالبطالةعنًً

الفصلًً المحاالتً اقتصاديةًًشغلنً معًًألسبابً ل،ً الدخلً منً أدنىً حدً ًتضمانً ريثماً األجيرً ًعيًدستفائدةً

ًً ًًوًًعافيتها.المقاولة ًًتفيد ًًًًحسًبالمعطيات االجتماعي للضمانً الوطنيً ًًالصندوقً المائة15ًًأن ًمًنًًفيً

ًالشغل ًفقدان ًالتعويضًعن ًنشاطًًالمستفيدينًمن ًاستأنفوا ًالًًهمقد ًنفس ًالمصر ًِمع ًالصندوقًًمقاولة ًلدى ًبهم حة

ًً.الوطنيًللضمانًاالجتماعي

 
ًللتذكيرًفإنًهذهًالوضعيةًتهمًحواليًثلثًملفاتًاألجراءًالتيًيتمًرفضها. 35
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عنًً وفقًشروطًًً،العمل،ًسيكونًمنًالمناسبًًسوقًالشغلًًداخلالحركيةًًمنًأجلًتعزيزًًوذلك،ًًوفضالً 

علىًغرارًماًهذاًًو.ًًاألجيرإنهاءًالعقدًبمبادرةًمنًًتمًًهذاًالتأمينًعندماًيعلىًتخويلًاالستفادةًمنًًًً،محددة

استثناء االستقالة "2019ًًًسنةالذيًأدخلًفيًً،ًًالبطالةعنًًلتأمينًًالفرنسيًلنظامًًالًًهوًمعمولًبهًفيًإطار

ًالحقوقًًتيحًتخويلًًوالذيًًيًً،"ةمشروعألسباب   ًاالستقالةًًعنًًتعويضًًاالستفادةًمن ًأجلًالبطالةًفيًحالة من

تقلًعنًًروطًمعينةً)وذلكًوفقًشمشروعًمهني،ًًاستكمالًً 5ًأنًيكونًالمعنيًباألمرًقدًاشتغلًلمدةًالً

ًًأوًمشروًعتلقيًتكوينًًيتطلبًًًًالتأهيلًالمهنيعادةًًإلمشروعًًاستكمالًًوأنًيرغبًفيًًسنواتًمتواصلة،ًً

مصادقةًتمًالأنًتيكونًالمشروعًالمهنيًحقيقي اًوجاد اًوأنًًكماًينبغيًً؛ًًاستئنافًنشاطهاأوًًإحداثًمقاولةًً

ً(ً.مهنيةًجهويةًمتساويةًاألعضاءلجنةًعليهًمنًقبلً

ًً.بشكلًتدريجيفيًمرحلةًالحقةًويمكنًتنفيذًهذينًاإلجراءينً

ًإدماجًالعاملينًغيرًاألجراءًفيًنظامًالتأمينًعنًالبطالًةنحوً

ًالنبغيًًي ًفقدان ًالتعويضًعن ًيقتصر ًاألًًشغلأال ًأنًم،ًًفقطًًجراءعلى ًإلى ًقدًًبالنظر ًالبطالة ًالعامليًنتهمًًخاطر

المتمثلًفيًفقدانًًًًاالجتماعيهذاًالخطرًًتأمينًضدًًإرساءًًوهوًماًيقتضيًً،ًًكذلكًًمستقلينوالًًغيرًاألجراء

ً.ًًالشغل

العمالًحسبًً منً فئاتً ثالثً األجراء"ً غيرً "العاملينً عبارةً بًهًًالتنظيميةمقتضياتًًالوتشملً ًًًاالجاريً

ًً:ماًيلي،ًوهمًك36العمل

ً.:ًاألشخاصًالذاتيونًالذينًيمارسونًمهنةًحرًةالمهنيون  .1

المستقلون .2 أصحابًًالعمال  أوً  ً فالحيا أوً  ً تجاريا نشاط اً يمارسونً الذينً الذاتيونً األشخاصً ً:

االستغالالتًالفالحيةًوالغابويةًوتوابعها،ًوالعاملونًبقطاعًالنقلًالطرقيًغيرًاألجراءًالحاملونًً

ًً رقم للقانونً الخاضعةً الشركاتً األجراءًإلحدىً غيرً والمسيرونً المهني،ً السائقً 5.96ًلبطاقةً

ذاتًا والشركةً باألسهمً التوصيةً وشركةً البسيطةً التوصيةً وشركةً التضامنً بشركةً لمتعلقً

المحاصةالمس وشركةً المحدودةً الصيدًؤوليةً بقطاعً والعاملونً التقليديونً والصناعً والفنانونً ً،

ً.البحريًغيرًاألجراء

3.  ً يزاولون نشاطاً خاصا الذين  الذاتيونًواألشخاصًاآلخرونًًاألشخاص غير األجراء  المقاولونً ً:

ً.غيرًاألجراءًالذينًيمارسونًلحسابهمًالخاصًنشاطاًمدراًللدخل

 
المتعلقًبنظامًالتأمين98.15ًًًانونًرقمً(ًبتطبيقًالق2019يناير17ًًً)1440ًجمادىًاألولى10ًًصادرًفي2.18.622ًًرقمًمنًالمرسوم10ًًًالمادةً 36

بإحداثًنظامًللمعاشاتًالخاصينًبفئاتًالمهنيينًوالعمالًالمستقلينًواألشخاصًغيرًاألجراء99.15ًًًًاإلجباريًاألساسيًعنًالمرضًوالقانونًرقمًً

 ً.الذينًيزاولونًنشاطاًخاصا
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هذاًيتمًًعلىًأنًً،ًًفقدانًالشغلفيًنظامًالتأمينًعنًًًًهذهًالفئاًتإدماجًًبيوصيًالمجلسًًًًق،منًهذاًالمنطل

تدريجيًً بشكلً نقاش  اإلدماجً موضوع  يكون  المعنية  وأن  األطراف  بين  يتم  وتشاور  بعين األحتى  خذ 

  هذه الفئات منوبعد تحديد آثار وقف النشاط على    ،التي يزاولونها  المهنمختلف  االعتبار خصوصيات  

ًًً.العاملين

الفئةًمنًالعاملينًالمعتمدةًفيًالعديدًمنًوفيًهذاًالصدد،ًيمكنًً التأمينًالخاصةًبهذهً بأنظمةً االستئناسً

 هولنداًوالدانماركًوإسبانيا.ًًغالًًوبرتالبلدانًكجمهوريةًالتشيكًوال

 ًيستوفونًشروطًاالستفادةًمنًالتعويًضتوفيرًمساعدةًاجتماعيةًللعاملينًالذينًال .ًب

العملًعلىًإرساءًآليةًللًًنبغيي  ً األشخاصًالذينًسددواًاشتراكاتهم،ًًالبطالةًلفائدةًًمساعدةًفيًوضعيةًًأيضا

التأمينًعنًًالذينًاستنفدواًفترةًاستحقاقًًًًجراءاأل،ًوكذاًًلكنهمًالًيستوفونًشروطًاالستفادةًمنًالتعويًض

ًولمًيجدواًبعدًفرصةًشغل.ًالبطالة

لًالحقًفيًاالستفادةًمنًًو ًِخًَتعتمدًالعديدًمنًالبلدانًنماذجًللمساعدةًفيًوضعيةًالبطالةًت ًوفيًهذاًاإلطار،ًً

،ًوذلكًتعويضاتًلفائدةًالعاملينًالذينًلمًيتمكنواًمنًاستيفاءًالشروطًالتيًتتطلبهاًأنظمةًالتأمينًعنًالبطالة

منطقًتعميمًالحمايةًاالجتماعيةًعلىًالجميع.ًوهذاًًًًحًتطبيقترًجإنًهذهًالبلدانًًمواطنين،ًوبالتاليًًفبصفتهمًً

بالنسبةًإلسبانيا،ًالتيًتشترطًعلىًالمعنيًباألمرًً عنًالعمل،ًوأالًيكونًلهًًهوًالحالًمثالً  أنًيكونًعاطالً 

كباحثًعنًًالحقًفيًالحصولًعلىًإعانةًبطالةًفيًإطارًنظامًقائمًعلىًاالشتراكات،ًوأنًيكونًً مسجالً 

ًيكونًقدًوق ًًً،عمل ًالعملوأن ًبشكلًجديًعن اشتراكات   نظام المساعدة من  تمويلويتم  ًً.عًعلىًتعهدًبالبحث

إلى  لين والعاملينالمشغ    باإلضافة  الدولة  مساهمة  ،  قيمتها سنوياً    من قبل  الماليةيتم تحديد  قانون  ًً.في 

ًالمثال،ًو ًالتعويض،ًًوعلىًسبيل ًلالستفادةًمن ًاالنخراط ًيستوفونًشروط ًالذينًال ًالعمل ًللباحثينًعن بالنسبة

ًالتعويًضفإنًً ًإسبانيًاًًمبلغ ًإلىًًجزافييكونًًًًفي ويصل ًالتعويضًتختلفًًأوروًشهريا .ًو430.27ًًاً  مدةًصرف

ًاالشتراكًًحسًب ًاألسريةًًمدة ًاألعباء ًالعملًًًً.وحسبًحجم ًللباحثينًعن ًاستنفدواوبالنسبة ًاستحقاقًًًًالذين فترة

ويصلًإلىًًأيضا ًًفإنًمبلغًالتعويضًيكونًً،ًًالتأمينًعنًالبطالة مدةًكماًأنًًأوروًشهريا .430.27ًًًًجزافياً 

ً.استحقاقًالتعويًضمدةًوحجمًاألعباءًاألسريةًالسنًوًصرفًالتعويضًتختلفًحسًب

 بآليةًفعالةًللمساعدةًعلىًالعودةًإلىًسوقًالشغًلًالبطالةربطًمنظومةًالتعويضًعنًً .ج

ترسيمًوتنظيمًًمنًأجلًتعزيزًمواكبةًالمستفيدًحتىًيتمكنًمنًالعودةًإلىًسوقًالشغل،ًمنًاألهميةًبمكانًً

ًبينًً ًالتعويضًعنًًالعالقة ًالشغلآلية ًالتشغيلًوالكفاءاتًًًفقدان ًالوطنيةًإلنعاش ًالوكالة ًتقدمها ًالتي والخدمات

ًيًللتكوينًالمهنيًوإنعاشًالشغل.ًوالمكتبًالوطًن
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إدماجًالوكالةًالوطنيةًًًًفيًأفقالمتعلقًبنظامًالضمانًاالجتماعي،03.14ًًًًمراجعةًالقانونًرقمًًوهذاًيقتضيًً

هاتينًً أدوارً وتوضيحً الشغلً وإنعاشً المهنيً للتكوينً الوطنيً والمكتبً والكفاءاتً التشغيلً إلنعاشً

ًاآلليةً.ًهذهًالمؤسستينًفيًإطار

ًللقانونًرقمًًكماًيتعينًً ًالتطبيقية ًالمراسيم ًالصادرًبتاريخ60.17ًًالمصادقةًعلى والمتعلق2018ًًًًأكتوبر5ًًًً،

بتـنظيـمًالتـكويـنًالمستمرًلفائدةًأجراءًالقطاعًالخاصًوبعضًفئاتًمستخدميًالمؤسساتًوالمقاوالتً"

المصادقةًعلىًهذهًًًمنًشأنوًً."العموميةًواألشخاصًاآلخرينًغيرًاألجراءًالذينًيزاولونًنشاطاًخاصًا

المراسيمًتعزيزًالبرامجًالموجهةًبشكلًخاصًلألجراءًوغيرهمًمنًاألشخاصًغيرًاألجراءًالذينًفقدواً

ًًشغلهم.

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والوكالة الوطنية إلنعاش أدوار  بين    والتكامل  التعاونسيمكن هذا  و

،ًمنًمواكبةًالشخصًالذيًفقدًشغلهًللتكوين المهني وإنعاش الشغلالتشغيل والكفاءات والمكتب الوطني  

منذ تاريخ استيفائه لشروط    وذلك من خالل وضع مسار محدد بشكل دقيقفيًمشروعهًالمهنيًالجديد،ًً

ًً.االستفادة من التعويض إلى غاية إعادة إدماجه في سوق الشغل

ً:ضطالعًبالمهامًالثالثًالتاليةي توخىًمنًآليةًالمساعدةًعلىًالعودةًإلىًسوقًالشغلًاالو

ًالوساطةًالفعالةًفيًسوقًالشغل،ًالًسيماًمنًخاللًإحداثًسجلًوطنيًللباحثينًعنًعملً؛ -

ًالمواكبةًاإلداريةًالفرديةًوالمراعيةًلحاجياتًاألشخاصًحسبًخبراتهمًومسارهمًالمهنيً؛ -

المعنيينًأوًإعادةًتوجيههمًًالولوجًإلىًآلياتًالتكوينًمنًأجلًتحيينًمهاراتًاألشخاصًًضمانًً -

 للقيامًبوظائفًجديدةً.
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معًمراعاةًتأثير2020ًًًًهاًسنةًًتفعيلًًةمحاكًاالتيًتمتًًمقترحاتًًال:1ًًالملحقًرقمًً

ًاألزمةًالصحية

 

ًالمصدر:ًالصندوقًالوطنيًللضمانًاالجتماعي
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ًعنًالبطالةً:ًدراسةًمقارنةًألنظمةًالتأمين2الملحقًرقمً

الحد األدنى لمدة   نمط التمويل  الحكامة نمط  البلد 

 االنخراط 

كيفية احتساب   مدة صرف التعويض 

 التعويضات 

ً%1.5ًاألجير:ً شبهًعمومًي ألمانيا 

معًً %1.5: المشغل

 تحديدًسقفًمعين

ً أشهر6ًالحدًاألدنى:ً شهرا 12ًً

 شهرا 12ًًالحدًاألقصى:ً

،ًً%60ًنسبةًالتعويض:ً

األجرًالصافيًبعدًاقتطاعًً

 الضرائب

ً%3ًاألجير:ً شبهًعمومًي النمسا 

،ًمعًً %3: المشغل

 تحديدًسقفًمعين

أشهر6ًًًماًبينً

 شهرا 12ًًو

ًأشهًر5ًالحدًاألدنى:ً

 أشهًر7ًالحدًاألقصى:ً

منًاألجرًالصافي55%ًًً

 بعدًاقتطاعًالضرائًب

ً%0.87األجير:ً شبهًعمومًي بلجيكا 

 %1.46المشغل:ً

24ًًو12ًماًبينً

 شهرا ً

  الخاممنًاألجرًً %65 الًمحدودًة

 الخاًممنًاألجرًً %90 شهرا 24ًً شهرا 12ًً %1.5األجير:ً خاًص الدانمارك 

ًًً %1.55ًاألجير:ً شبهًعمومًي إسبانيا 

،ًً %5.5ًالمشغل:ً

 معًتحديدًسقفًمعيًن

ًأشهًر4ًالحدًاألدنى:ً شهرا 12ًً

  شهرا 24ًًالحدًاألقصى:ً

  الخاممنًاألجرًً 70%

وإحاللًًإعفاءًاألجيرً خاًص فرنسا 

ً%2.4الدولةًمحله:ً

،ًً%4.05المشغل:ً

 معًتحديدًسقفًمعيًن

ًأشهًر4ًالحدًاألدنى:ً شهرا 12ًً

  شهرا 24ًًالحدًاألقصى:ً

منًاألجرًًً%75؛57%ً

 الخاًم

12ًًأشهرًو3ً %1.61المشغل:ً شبهًعمومًي إيطاليا 

 شهرا ً

ًالحدًاألدنى:ًشهرًونصًف

 أشهًر6ًالحدًاألقصى:ً

 الخاًممنًاألجر75%ًً

أشهر6ًًًماًبينً مختلًط الدولة المملكة المتحدة 

 شهرا 12ًًو

 تعويضًجزافًي أشهًر6ًالحدًاألدنى:ً

ً%1المشغل:ً عمومًي األردن 

ً%0.5األجير:ً

الدولة:ًإذاًكانًً

المشغلًعاجزاًعنًً

 األداًء

كحد36ًًً شهراً 

 أدنًى

مدةًًلبالنسبةًًأشهر3ً

التيًتقلًعنًًاالشتراكً

اًًو180ً أشهر6ًًًشهر 

الشتراكًالتيًًمدةًالبالنسبةً

ا180ًًتزيدًعنً  .شهر 

خاللًًجرًًمنًاأل 75٪

ًالشهرًاألوًل

ًالشهرًالثاني خالل65٪

ًالشهرًالثالث خالل55٪

٪ًبينًالشهرًالرابع45ًًو

 والسادسً.

ً%1ًاألجير:ً  شبهًعمومي تركيا 

ًًً %2: المشغل

العاملونًغيرًً

اعتمادا ًًاألجراء:ً

علىًالدخولًالشهريةًً

المصرحًبها،ًمعًً

 تحديدًسقفًمعين

يومًخالل600ًًً

السنواتًالثالثًً

ًاألخيرًة

 

بالتناسبًمعًعددًأيامًً

االشتراكًوتتراوحًبينً

ًيوًم300ًو180ً

 

تعويضًيوميًالًيقلًعنًً

منًمتوسطًاألجر40ً%ًًً

خاللًاألشهرًاألربعةًً

األخيرةًمنًالعمل؛ًمعًً

منًًًً%80ًتحديدًسقفً

الحدًاألدنىًاإلجماليًً

 لألجرًً

 نظامان: الشيلي 

الدولةً)بالنسبةًً-

لألجراءًالمنخرطينًفيًً

ًً(2002النظامًقبلً

حسابًلالدخارًًً- 

الشخصيً)صندوقًً

 معاشًالتقاعدً(

ً

عاتقًًًً علىً حصرياً

ًالدولة

يعملًًًً- الذيً األجيرً

غيرًً عقدً بموجبً

ً%0.6ًمحددًالمدة:ً

يعملًً الذيً األجيرً

محددًً عقدً بموجبً

ً%0ًالمدة:ً

3ًًو2.4ًالمشغل:ًبينً

حسبًنوعًالعقد؛ًًً%

ًمعًتحديدًسقفًمعيًن

أو52ًًًً-  ً أسبوعا

خالل12ًًً شهراً 

السنتينًً

ًاألخيريتين

خالل12ًًًً- شهراً 

األخيرًة24ً ًشهراً 

ًيوما 90ًًالحدًاألدنى:ًً-

ًيوما 360ًًالحدًاألقصى:ًً-

تختلفًحسبًمدةًًً-

االشتراك،ًعلىًسبيلًً

المثال:ًشهرًواحدًلصرفًً

التعويضاتًمقابلًمدةًدفعًً

 شهرا 17ًًالًتقلًعنً

ً

بالتناسبًمعًمدةًصرفًًً-

ًالتعويضات؛

ًً%70ًو30ًتتراوحًبينًً-

حسبًمتوسطًاألجرًخاللًً

األخيرة12ًًً شهراً 

وتتناقصًالنسبةًبتناقصًً

 عددًاألشهًر

ً
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ً:ًالئحةًالفاعلينًالذينًتمًاإلنصاتًإليهًم3الملحقًرقمً

والهيئاتًً الفاعلينً لمختلفً شكرهً خالصً عنً يعربً أنً والبيئيً واالجتماعيً االقتصاديً المجلسً يودًُّ

اإلنصاتًالتيًجرىًتنظيمها.ًكماًيودًالمجلسًتوجيهًشكرًخاصًًوالمؤسساتًالتيًشاركتًفيًجلساتًً

ًًً.هًالدراسةإلىًكلًمنًأرسلواًمساهماتًكتابيةًمنًأجلًإغناءًمضامينًهًذ

  

 قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وعمومية 

 
ًوزارةًاالقتصادًوالماليةًوإصالحًاإلدارةً-

ًوزارةًالشغلًواإلدماجًالمهنًيً-

ًللضمانًاالجتماعًيالصندوقًالوطنيًً-

ًالوكالةًالوطنيةًإلنعاشًالتشغيلًوالكفاءاًتً-

 ًًللتكوينًالمهنيًوإنعاشًالشغلالمكتبًالوطنيًً-

 منظمةًالعملًالدوليًة منظمات دولية 

ًاالتحادًالعامًلمقاوالتًالمغرًبً- هيئات مهنية ومنظمات نقابية 

جداًاًً- الصغيرةً للمقاوالتً المغربيةً لكونفدراليةً

ًوالصغيرةًوالمتوسطًة

ًاالتحادًالمغربيًللشغًلً-

ًالديمقراطيةًللشغلًفيدراليةالً-

ًاالتحادًالعامًللشغالينًبالمغرًبً-

ًالكونفدراليةًالديمقراطيةًللشغلً-

 االتحادًالوطنيًللشغلًبالمغرًبً-
 

ًوالتضامن:ًالئحةًأعضاءًاللجنةًالدائمةًالمكلفةًبالقضاياًاالجتماعية4ًالملحقًرقمً

 فئةًالخبراًء
 ًًابنًالصديقًفؤاًد .1

 حكيمةًحميًش .2

 العمرانًيًأمينة .3

 (مقرر الموضوععبدًالمقصودًراشديً) .4

 احجبوهاًالزبيًر .5

 فئةًالنقابات
 أحمدًبهنيًس .6

 (نائب المقرر )ًمحمدًبنصغير .7

 (نائب الرئيس)ًمحمدًدحماني .8

  محمدًعبدًالصادقًالسعيدي .9

 ً(المقرر)ًلحسنًحنصالي .10

 المعتصًمجامعً .11

 عبدًالرحمانًقنديلًة .12

 مصطفىًاخالفًة .13

 فئةًالهيئاتًوالجمعياتًالمهنيًة
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 بنصالًححسنًًمحمًد .14

 ً(الرئيس)ًعبدًالحيًبسة .15

 محمدًبولحسًن .16

 فئةًالهيئاتًوالجمعياتًالنشيطةًفيًمجاالتًاالقتصادًاالجتماعيًوالعملًالجمعوًي
 ليلىًبربيًش .17

 جوادًشعيًب .18

 محمدًالخاديري .19

 الزاهًيًالرحمانًعبًد .20

 الزهرةًزاوًي .21
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ًهًالدراسًة:ًالخبراءًالداخليونًالذينًواكبواًاللجنةًفيًإعدادًهذ5لملحقًرقمًا

ًناديةًالسبتًي للمجلًسًتانالداخليًتانالخبير
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