
 اليد العاملةاتف اقية  
 بين

 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية و المملكة المغربية  
 

إن حكومة المملكة المغربية و الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية، 
توطيدا منهما ألواصر األخوة و التعاون بينهما و رغبة في تشجيع و تنظيم عملية استخدام 

 :اتفقا على ما يلي  عاملة المغربية في الجماهيريةاليد ال

 المادة األولى

في حالة عدم توفر اليد العاملة الليبية لسد احتياجات البالد يتخذ الجانب الليبي 
اإلجراءات الضرورية لكي تكون لليد العاملة المغربية األولوية في العمل بالجماهيرية على 

حول احتياجات الجماهيرية و إمكانية المغرب من اليد أن يقوم الطرفان بتبادل المعلومات 
 . العاملة

 المادة الثانية

توجه الجهات الليبية إلى السلطات المغربية المختصة عروض االستخدام المقدمة 
إليها بعد موافقة أمانة الخدمة العامة و تعمل السلطات المغربية على االستجابة لهذه الطلبات 

 .توفرة لديهافي حدود اإلمكانيات الم

 المادة الثالثة

لهذه االتفاقية طريقة تقديم عروض االستخدام و كيفية ( 1)تحدد في الملحق رقم 
اختيار اليد العاملة و االستجابة لهذه العروض و كذلك اإلجراءات األخرى الالزمة لتطبيق 

 .هذه االتفاقية

 المادة الرابعة

لجماهيرية بعقد عمل فردي تحدد شروط و ظروف استخدام العامل المغربي با
لهذه االتفاقية، و توضع في هذا العقد شروط العمل األساسية من  2وفقا للنموذج الملحق رقم 

 . واجبات و حقوق خاصة بجهة العمل و العامل

 المادة الخامسة

تحرص الجهات الليبية المختصة على أن يتم نقل العمال المغاربة في ظروف 
مصاريف السفر من المغرب إلى مكان العمل بالجماهيرية ذهابا  مالئمة و تتحمل جهة العمل

و إيابا و في جميع األحوال باستثناء حالة استقالة العامل أو ارتكابه لخطأ جسيم، عندئذ ال 



تتحمل الجهات الليبية أو جهة العمل مصاريف ترجيع العامل لوطنه، و ذلك كله وفق 
 . ماهيريةالقوانين المعمول بها في هذا الصدد بالج

  المادة السادسة

يتعهد الطرفان بان يتخذا لفائدة العمال المغاربة جميع التدابير الضرورية قصد 
تبسيط اإلجراءات اإلدارية لمغادرة المغرب و العمل بالجماهيرية و التخفيض من مصاريف 

 .تلك اإلجراءات تيسيرا لظروف اإلقامة و العمل وفقا لهذه االتفاقية وملحقيها

بذل الجهات الليبية المختصة مساعيها لدى جهات العمل بالجماهيرية لتأمين و ت
و في حالة عدم توفر ذلك يمنح المستخدم عالوة سكن وفقا . مسكن مالئم للعمال المغاربة

 .للقوانين المعمول بها في الجماهيرية

 المادة السابعة

التفاقية و ملحقيها يتمتع العمال المغاربة العاملون في الجماهيرية بموجب هذه ا
 .بنفس المعاملة و المزايا التي يتمتع بها العمال الليبيون طبقا لقانون العمل الليبي

 المادة الثامنة

في حالة حدوث نزاع بين جهة العمل و العامل تقدم الشكايات إلى الجهات الليبية 
وية النزاع وديا و المختصة طبقا لإلجراءات القانونية المتبعة و ذلك لتيسير الوصول إلى تس

إذا تعذر الوصول إلى حل ودي يحال النزاع إلى الجهات القضائية طبقا للقوانين المعمول 
 . بها

 المادة التاسعة

في حالة فسخ عقد العمل لسبب غير االستقالة أو الفصل نتيجة لخطأ جسيم 
ى عمل يستوجب فصل العامل قانونيا يجوز للعامل بمساعدة الجهات المختصة للحصول عل

آخر بنفس الشروط و في نفس مهنته إذا ما توفر ذلك و إال تم إرجاعه إلى بلده على نفقة 
 . جهة العمل و تتخذ الجهات الليبية اإلجراءات الكفيلة لضمان ذلك

 المادة العاشرة

يحق للعامل المغربي أن يلحق به عائلتـه فـي الجماهيريـة إذا ما توفـرت 
 . زمة لذلكاإلمكانيات و الشروط الال

 ةالمادة الحادية عشر

يحق للعامل المغربي أن يحول إلى المغرب ما يدخره من أجرة طبقا لقانون 
 .  مراقبة النقد



 ةالمادة الثانية عشر

 : تؤلف لجنة مشتركة تكون مهمتها 

 .الحالية و ملحقيها و اتخاذ التدابير الضرورية في هذا الشأن ةتبع االتفاقي -أ  

 .جعة االتفاقية الحالية و ملحقيها عند الضرورةاقتراح مرا -ب

تسوية جميع الصعوبات التي قد تحدث بشأن تطبيق هذه االتفاقية و ملحقيها  -ج
و التي تعرض عليها من أحد الطرفين و تبث اللجنة في الموضوع خالل ثالثة أشهر من 

 .تاريخ عرضه عليها

اجتماعاتها  بالجماهيرية أو   و يتم تعيين أعضاء هذه اللجنة من الطرفين و تعقد
 . بالمغرب بصفة دورية مرة كل سنة على األقل في المواعيد التي تحدد باتفاق بينهما

 ةالمادة الثالثة عشر

تتخذ الجهات الليبية المختصة و الحكومة المغربية اإلجراءات الكفيلة بتبادل 
صفة عامة و ما يخص تطبيق هذه المعلومات و الوثائق و االقتراحات المتعلقة باليد العاملة ب

 .االتفاقية بصفة خاصة

 ةعشر الرابعةالمادة 

 .يتعهد الطرفان بإقامة تعاون بينهما في مجال التكوين المهني

و تقوم الحكومة المغربية في حدود اإلمكان بالعمل على تسهيل قبول العناصر 
ين  المهني  بالمملكة  المغربية الليبية التي توفدها الجماهيرية لتلقي  التدريب  بمراكز التكو

 .و تزويدها باحتياجاتها من المدربين في هذا المجال

 ةعشر الخامسةالمادة 

بشأن الرعايا المغاربة  ةتتخذ الجهات الليبية المختصة جميع التدابير الضروري
و  الذين يعملون بالجماهيرية من قبل تاريخ توقيع هذه االتفاقية  و ذلك  قصد  تسوية حالتهم

 .تمكينهم من االستفادة من المزايا المقررة في هذه االتفاقية

 ةعشر السادسةالمادة 

 تحل هذه االتفاقية  محل  اتفاقية  اليد  العاملة  الموقعة  بين البلدين  بتاريخ 

11/90/1091. 



 ةعشر السابعةالمادة 

يها  و تسري هذه االتفاقية لمدة خمس سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق عل
تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف األخر  برغبته  في  إلغائها  و 

 .  ذلك بستة أشهر على األقل قبل موعد انتهائها

 ةعشرالثامنة المادة 

يسري مفعول هذه االتفاقية بصورة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها و بصفة نهائية 
ئق التصديق عليها بين الطرفين وفقا لإلجراءات المعمول بها في اعتبارا من تاريخ تبادل وثا

 . كال البلدين

حررت هذه االتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة طرابلس 
 90هجرية الموافق  1092شوال   21بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية بتاريخ  

 .م1011أغسطس 

  

عربية الليبية الشعبية عن الجماهيرية ال
 االشتراكية

 محمد عبد هللا المبروك

 أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة

 عن حكومة المملكة المغربية

 محمد أرسالن الجديدي

 وزير التشغيل و اإلنعاش الوطني



 

 ملحق

 نموذج عقد استخدام العمال واألطر المغاربة

 بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية

 ......تنفيذا لمقتضيات اتفاقية التعاون المغربي الليبي، الموقعة بين البلدين بتاريخ  

: ..................... جنسيته / ...................... السيد  -: بين كل من : ........... الموافق : ........................ أبرم هذا العقد يوم 

 طرفا أوال: .................................................. وعنوانه .  بصفتـه صاحب العمل

حامل جواز سفر رقم .............. جنسيته / ........................... السيد -
والمقيم بالعنوان :....................... عائلية رقم /ه شخصيةوبطاقت:................ 

 طرفا ثانيا.  بصفته عامل: ............................ التالي 

 :وقد اتفق الطرفان بمقتضى هذا العقد على ما يلي 

 : التزامات الطرف األول – 1

غربية يتحمل الطرف األول نفقات سفر الطرف الثاني من المملكة الم –أ 

إلى  مكان العمل  بالجماهيرية  العربية الليبية و كذا نفقات عودته إليها، و ال تشمل 

هذه النفقات تكاليف استخراج جواز السفر أو دفع أية تأمينات، و يعفى الطرف 

األول من تحمل نفقات العودة في حالة إنهاء الطرف الثاني العقدة قبل انتهاء مدته 

 .ألسباب غير قانونية

يتعهد الطرف األول بتدبير سكن الئق على نفقته للطرف الثاني أو  – ب

 .....................إعطائه بدل سكن قدره 

يتعهد الطرف األول بمساعدة الطرف الثاني على تحويل مدخراته  –ج 

 .إلى المغرب وفق قانون الصرف المعمول به في الجماهيرية

 : التزامات الطرف الثاني - 2

الطرف الثاني على العمل لدى الطرف األول في مهنة  وافق –أ 

يوميا مقابل .......... شهريا أو  ..............  بأجر أساسي قيمته .............. 

 .ساعة يوميا .......... أسبوعيا أو .............. ساعات العمل األساسية 



يحصل الطرف الثاني على راحة أسبوعية مدفوعة األجر عن كل أسبوع 

عمل كما يحصل على مقابل نقدي لساعات العمل اإلضافية وفقا ألحكام قانون العمل 

 .بالجماهيرية

يلتزم الطرف الثاني بالعمل في المكان الذي يحدده الطرف األول  –ب 

تدخل في الشؤون السياسية و مراعاة بالجماهيرية العربية الليبية، كما يلتزم بعدم ال

التقاليد و العادات المحلية و بالمساهمة في تكوين العمال إذا طلب منه ذلك و تم 

 .االتفاق على ذلك صراحة بين الطرفين في هذا العقد

 :منافع أخرى  -3

 :يستفيد الطرف الثاني من المنافع التالية أو بدالت عنها 

 ....................................( ...........قيمتها)التغذية  -

 ( ..........................................قيمتها)المواصالت  -

 ( ...................................نوعها قيمتها)بدالت أخرى  -

 ( .................................نوعها قيمتها)شروط إظافية  -

 : اإلجازات -4

 :إجازة سنوية ال تقل عن  للطرف الثاني الحق في

يومين عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد عن ستة أشهر و تقل  –أ 

 .عن سنة

 .ثالثين يوما عن كل سنة إذا كانت مدة خدمته تزيد عن السنة –ب 

 : مدة العقد -5

مدة هذا العقد سنة قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني  –أ 

ها تلقائيا ما لم يطلب أحد الطرفين إنهاءها قبل موعد لعمله و تجدد بعد

 .نهاية العقد بثالثين يوما على األقل

 .ال يجوز إنهاء العقد قبل انتهاء مدته إال برضا الطرفين –ب 

 



............ حرر هذا العقد من أربع نسخ ووقع عليه الطرفان المتعاقدان بتاريخ

 .....................الموافق 

 (صاحب العمل)الطرف األول  توقيع 

 تأشيرة أمانة الخدمة العامة 

بالجماهيرية العربية الليبية أو سفارة 

 الجماهيرية الليبية بالمملكة المغربية 

 (العامل ) توقيع الطرف الثاني 

 تأشيرة وزارة التشغيل و التكوين المهني

 في حكومة المملكة المغربية

 

 


