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 ( 432)برنامج8102تذكير بمحاور مشروع نجاعة ألاداء 
 

محورين  حول "التشغيل ورصد سوق الشغل"املعتمدة من قبل برنامج  الاستراتيجيةتتمحور 

 أساسيين:

 ؛النهوض بالعمل املنتج والالئق 

  تعزيز قدرات الرصد وتحليل سوق الشغل.و 

 

الهدف الرئيس ي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل فإن  ،للنهوض بالعمل املنتج والالئقبالنسبة 

توفير الظروف املالئمة لخلق فرص شغل كافية من ناحية الكم ومرضية  (0)يتجلى في  8107-8180

تصحيح التفاوتات الفئوية والفوارق املجالية فيما يخص التشغيل، حيث  (8)و من ناحية الكيف

وكذا تحسين السياسة النشيطة للتشغيل  ،يعتبر النهوض بالعمل الالئق وتثمين الرأسمال البشري 

لضمان ظروف معيشية الئقة  ألاساسية ة لسوق الشغل، من الرافعاتوالوساطة والحكامة الجيد

 للساكنة الهشة.

ضمان  هاملخطط من ألاوراش املهمة، والسيما أن من أولوياتهذا  ويعتبر التنسيق فيما يخص أجرأة

 :بهدف تحقيق ألاهداف التالية تماسك مجموع الفاعلين حول التوجهات املقترحة

من طرف اللجنة الوزارية  8180-8107أهداف املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل  أجرأة  - أ

إحداث خمس مجموعات عمل تم حيث للتشغيل، التي يترأسها السيد رئيس الحكومة، 

املتضمنة باملخطط إلى برامج  الاستراتيجيةترجمة التوجهات موضوعاتية للسهر على 

ئمة للتماسك والتنسيق في السياسات وتدابير ملموسة، تسعى إلى إيجاد أرضية مال 

 العمومية والقطاعية.

للتشغيل جهوية إجراءات ، من خالل وضع جهوية للنهوض بالتشغيل منظومةتطوير   - ب

الجهات فيما يخص  ، مع ألاخذ بعين الاعتبار أولويات ومتطلباتإضافة إلى حكامة جهوية

الجهوية للتشغيل تكتس ي  البرامج. وفي هذا إلاطار، فإن إعداد وكذا خصوصياتها التشغيل

الجهوية املتقدمة التي تحث على استباقية إعداد ترابية العمل في ظل  أهمية بالغة

 الحكومي فيما يخص النهوض بالتشغيل. 

، مهما كان مستواهم املنهي كل حسب تحسين قابلية التشغيل لدى الباحثين عن شغل -ج

تكثيف و دعم الوساطة ، من خالل إدماجهم في سوق الشغلتيسير احتياجاته من أجل 

تعزيز  - طوير الخدمات املقدمة للباحثين عن شغل واملشغلينت -البرامج النشيطة للتشغيل 

 التتبع واملراقبة والتشاور. آليات

على اعتبار أنهما من  وتطوير التشغيل بالخارج للمهاجرين إلادماج الاقتصادي تعزيز  -د

الرافعات ألاساسية التي يتعين تفعيلها من أجل تعزيز وتطوير السياسة الوطنية في مجال 

 الهجرة.
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إعداد وتنفيذ سياسات التشغيل وسوق  إن، فبالنسبة لدعم قدرات رصد وتحليل سوق الشغل أما

مختلف املتدخلين في سوق الشغل. ولدعم القرارات الالزمة موضوع نقاش ومشاورات بين يعتبر الشغل 

ال  ،توفير معلومات وتحليالت مدققة حول آليات وأثر تنظيم سوق الشغل ألامر يتطلب  ،في هذا املجال

 سيما القوانين املنظمة وإلاجراءات التحفيزية الضريبية والاجتماعية وآليات تأمين العمال والحكامة...

 

تعزيز قدرات رصد وتحليل أهمية خاصة بمسألة وزارة أولت التنظيم سوق الشغل،  وكفاعل رئيس ي في

يتعلق ألامر بالتطوير التدريجي لنظام معلومات حديث ووضع آليات لتحليل سوق و  .سوق الشغل

ناجعة  أن يمكن من توفير قاعدة بياناته من شأن، الشغل على املستوى الوطني والقطاعي والجهوي 

مختلف جوانب سوق الشغل، وتنوير ودعم القرارات التي تهم تحسين فعالية سياسات وشاملة حول 

 التشغيل وسوق الشغل.

 

 :تتمحور حول في هذا الباب  جراءات ألاساسيةفإن إلا  لذا،

 ؛تعزيز القدرات التنظيمية والوظيفية والتقنية ملديرية املرصد الوطني لسوق الشغل - أ

 ؛الشغلتحسين الجهاز إلاحصائي حول سوق  - ب

 .تطوير آليات التقييم والتحاليل الاستشرافية لعروض وطلبات الشغل - ج

 

انطالقا من  8102نشطة مديرية التشغيل برسم سنة مفصلة أليتضمن هذا التقرير، حصيلة 

الخدمات املقدمة عن طريق كذا و  ،وجرد ألبرز العمليات املنجزة للنهوض بالتشغيل ،اختصاصاتها

، باإلضافة إلى الخدمات التشغيل والكفاءات للباحثين عن شغل واملشغلين الوكالة الوطنية إلنعاش

 .التي تقدمها مباشرة مصالح وزارة الشغل وإلادماج املنهي للمرتفقين

 

.  
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 النهوض بالعمل املنتج والالئق
 

 تعتبر املقاربة الحكومية لتقليص البطالة مقاربة أفقية ترتكز على خمس توجهات استراتيجية:

  من خالل ربط كل الاستراتيجيات والبرامج القطاعية وربط  خلق مناصب الشغلدعم

 الاستثمار و دعمه باإلحداث الفعلي ملناصب الشغل؛

  ؛وق الشغلسمالءمة التعليم والتكوين مع متطلبات 

 بتجويدها ووضع برامج جديدة لتحسين قابلية التشغيل  طة للتشغيليتكثيف البرامج النش

 جور ودعم منظومة التشغيل الذاتي؛ودعم التشغيل املأ

  ؛الشغل سوق تحسين ظروف العمل واشتغال 

 من خالل الاضطالع التدريجي للجهات بمهامها في ميدان التشغيل  البعد الجهوي للتشغيل دعم

 وعقد شراكات مع الجهات وإنجاز البرامج الجهوية إلنعاش التشغيل.

 

استهداف بعض القطاعات الواعدة باعتبارها خزانا  (0باإلضافة الى ذلك، تقوم هذه املقاربة على )

الخدمات ذات املنفعة  -الاقتصاد الاجتماعي و التضامني  -مهما للتشغيل من قبيل: القطاع الجمعوي 

( اعتماد التشخيصات الترابية ملعرفة إلامكانيات الكامنة لالستثمار من 8التعليم ألاولي و) -الاجتماعية 

 أجل التشغيل الذاتي.

 

فيما يخص التشغيل بعدة إنجازات  8102ة تميز عمل وزارة الشغل وإلادماج املنهي طيلة سنوقد 

 : املهيكلة منهاألاوراش مجموعة من وإطالق 

  والذي يتميز بكونه اول  8180بلورة وإطالق املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل الى حدود

من خالل التطرق لكل رافعات  مخطط للتشغيل تم اعداده في اطار مقاربة شاملة ومندمجة

 تنمية التشغيل ومشاركة كل الجهات املعنية ؛

  مع تفعيل الاختصاصات الذاتية واملشتركة  باملوازاةإعداد مقاربة تروم تعزيز جهوية التشغيل

نشاء منظومات جهوية للنهوض تشغيل. وترتكز هذه املقاربة على إللجهات فيما يخص ال

بالتشغيل بهدف تنسيق جهود وعمل املتدخلين وتطوير الالتقائية والانسجام بين البرامج 

 واملخططات على الصعيد الجهوي ؛

  إدماج خالل  011.111الرفع من وثيرة انجاز برامج إنعاش التشغيل، حيث تم تجاوز سقف

 بالخارج؛عقد تشغيل  81.111حوالي ، من ضمنها 8102سنة 

  تعزيز قرب الخدمات من املواطنين من خالل فتح عدة وكاالت محلية إلنعاش التشغيل

 والكفاءات وكذا اقتناء وحدات متنقلة لتحسين قابلية تشغيل الباحثين عن عمل؛

  تعزيز اشعاع القطاع على الصعيد الدولي من خالل تنظيم املؤتمر الدولي للجمعية العاملية

 للتشغيل.للمصالح العمومية 
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 8180وتنزيل املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل في أفق  إعداد. 0
 

عن  8107غشت  82 بتاريخاملنعقد  الوزارية للتشغيل نةجللالاجتماع ألاول أعلنت الحكومة خالل 

املخطط الوطني للنهوض  اعتماد، وتم للنهوض بالتشغيلإجراء  22و استراتيجيةخمس توجهات 

 . 2017شتنبر خالل شهر من طرف املجلس الحكومي بالتشغيل 

 

عملية إلاشراف على تنسيق إعداد املخطط الوطني  الوزارة، بمختلف مكوناتها،واكبت وفي هذا إلاطار، 

الخمسة باعتبار الوزارة تشرف على  للتشغيل من خالل تنسيق أشغال مجموعات العمل املوضوعاتية

البرنامج التنفيذي  لجنة التتبع التقنية املنبثقة عن اللجنة الوزارية للتشغيل، مما مكن من بلورة

والذي تم إعداده في إطار مقاربة شاملة ومندمجة  8180لوطني للنهوض بالتشغيل إلى حدود للمخطط ا

 من خالل: 

 اقطاع 71اجتماعا بمشاركة أزيد من  31ثر من عقد مجموعات العمل املوضوعاتية أك 

 وهيئة؛

  على تعديل املرسوم املتعلق بإحداث  8102مارس  88مصادقة مجلس الحكومة بتاريخ

 الوزاريةاللجنة الوزارية للتشغيل بهدف إشراك قطاعات جديدة ليصل عدد القطاعات 

 ؛قطاعا 06املمثلة داخل اللجنة 

 لتشمل اعتماد آلاليات الهادفة إلى تفعيل برامج  تشغيلالوزارية لل توسيع مهام اللجنة

 دعم إلادماج الاقتصادي للشباب وتتبع تنفيذها؛

  بتاريخاجتماع املجلس ألاعلى إلنعاش التشغيل  خاللتدارس البرنامج التنفيذي للمخطط 

 ؛8102مارس  82

  ألاولوية من طرف املصادقة على البرنامج التنفيذي للمخطط وعلى جذاذة إلاجراءات ذات

 ؛8102أبريل  00اللجنة الوزارية للتشغيل بتاريخ 

  تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة على ميثاق تفعيل  8102أبريل  87التوقيع بتاريخ

 والذي أطلق عليه اسم "ممكن". 8180املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل في أفق 

 

إلنعاش التشغيل، التي تعرف تقييمات متواصلة ويقترح برنامج "ممكن"، إلى جانب إلاجراءات الحالية 

 3تدابير تحفيزية و 3تدابير للدعم و 3 لتحسينها والرفع من مردوديتها، تسعة تدابير إجرائية موزعة بين

 :تدابير للتنزيل
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إعداد آلاليات القانونية أو  عبر تفعيل برنامج "ممكن"  تم الشروع في، 8102ابتداء من شهر ماي و 

 8102لتنفيذ كل التدابير ذات ألاولوية املبرمجة قبل نهاية سنة  أو اقتراح املقاربات املناسبة يةاملسطر 

 ، وهي كالتالي:8109وحتى بعض التدابير املسطرة برسم سنة 

 يتعلق بتوسيع الاستفادة من نظام التكوين  8109 اقتراح تعديل بمشروع القانون املالي

بمدونة  8116الوريا )الستدراك السهو الحاصل سنة من أجل إلادماج لفائدة حاملي الباك

 ؛، غير أنه لم يتم إدراجهالضرائب(

 لوضع تدبير يرمي إلى تحفيز القطاع الجمعوي  8109 اقتراح تعديل بمشروع القانون املالي

 ؛، غير أنه لم يتم إدراجهعلى التشغيل

 ة بالقطاع الجمعوي إعداد مشروع قانون إلحداث إطار للتدريب في إطار الخدمة املواطن

 ؛، بتنسيق مع الوزارة املنتدبة املكلفة باملجتمع املدنيوكذا مشروع مرسوم تطبيقي

 إعداد مشروع مرسوم بإحداث نظام للتدريب القطاع العام؛ 

 إعداد مشروع دورية لرئيس الحكومة تتعلق بإحداث لجنة اليقظة حول سوق الشغل 

 ؛بتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة

 شروع دورية لرئيس الحكومة تتعلق بوضع منظومة مندمجة لتكوين الباحثين عن إعداد م

شغل تهدف إلى تنسيق برامج تكوين وتأهيل الباحثين عن شغل عبر برنامج "تأهيل" 

والتكوينات التأهيلية املنجزة من طرف مختلف القطاعات ألاخرى املعنية )مكتب التكوين 

 ي،...( وكذا برامج التدرج املنهي؛املنهي وإنعاش الشغل، التعاون الوطن

  عبر التركيز على تعزيز القدرات والسلوكيات بصفة "تأهيل"دراسة كيفيات إغناء برنامج ،

الجواز » -« الجواز الرقمي» -« الجواز اللغوي »عامة، وذلك من خالل وضع 

 ؛«الجواز املقاوالتي» -« الجواز التجاري » -« السلوكي/القدراتي
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  إعداد تصور لوضع منظومة وبرامج تحفيزية للتشغيل الذاتي ترتكز على تعزيز املواكبة

القبلية والبعدية وتنويع مصادر التمويل وتنظيم مباريات جهوية وإقليمية للمشاريع 

املقاوالتية. كما تهدف الى حصر ألاهداف الخاصة بالتشغيل الذاتي ملختلف املؤسسات 

 خلة بالنسبة ملختلف املراحل.والقطاعات الوزارية املتد

 

 تعزيز البعد الجهوي للنهوض بالتشغيل. 8
 

تعزيز البعد الجهوي املتعلقة ب "في إطار مساهمتها في مجموعة العمل املوضوعاتية الخامسة 

مقاربة تروم تعزيز جهوية التشغيل باملوازاة مع تفعيل الاختصاصات  "، قامت الوزارة باقتراحللتشغيل

الذاتية واملشتركة للجهات فيما يخص التشغيل. وترتكز هذه املقاربة على إنشاء منظومات جهوية 

للنهوض بالتشغيل بهدف تنسيق جهود وعمل املتدخلين وتطوير الالتقائية والانسجام بين البرامج 

 .د الجهوي واملخططات على الصعي

 

 بتحقيق إلانجازات التالية: 8102وفي هذا الباب، تميزت سنة 

 مواصلة تتبع إنجاز برنامج التشغيل املندرج ضمن النموذج التنموي للجهات الجنوبية؛ 

  توقيع اتفاقيات شراكة بجهة الرباط سال القنيطرة وجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة سوس

 ماسة؛

  مكملة للتدابير الوطنية )دعم العمل املأجور، دعم الحركية، وضع تدابير ترابية للتشغيل

تمويل املقاوالت الصغرى( من خالل إعداد والتوقيع على دالئل املساطر لإلجراءات الجهوية 

 للتشغيل ل:

 جهة الرباط سال القنيطرة ؛ 

 جهة سوس ماسة؛ 

 جهة كلميم واد النون؛ 

 جهة العيون الساقية الحمراء؛ 

 لذهب؛جهة الداخلة واد ا 

  بلورة تصور لتفعيل اختصاصات الجهة فيما يتعلق بتفعيل املركز الجهوي للتشغيل ودعم

الكفاءات من أجل إلادماج في سوق الشغل في أفق إدراجه في مشروع الاتفاقية التي ستوقع 

 بين الدولة والجهات بخصوص تنزيل الاختصاصات الذاتية واملشتركة؛

 

إنجاز عمليات التشخيص الترابي املتعلقة بالتشغيل وبلورة برامج جهوية وفي إطار مواكبة الجهات في 

 للتشغيل، وكذا دعم قدرات الفاعلين الجهويين، تم اتخاذ سلسلة من التدابير يذكر منها:
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  سوس ماسة  – 8102مايو  12تنظيم سلسلة لقاءات بمختلف جهات اململكة )درعة تافاللت

فاس مكناس بتاريخ  – 8102ماي  82ان الحسيمة بتاريخ طنجة تطو  – 8102 ماي 82بتاريخ 

يونيو  08مراكش آسفي بتاريخ  – 8102يونيو  2بني مالل خنيفرة بتاريخ  – 8102فاتح يونيو 

 ( من أجل: 8102أكتوبر  01جهة الشرق  – 8102

  تقاسم التصور املقترح في مجال دعم البعد الجهوي للتشغيل وكذا آلاليات والتدابير

 رحة لتنزيله بتنسيق مع الفاعلين الجهويين؛املقت

  دراسة كيفيات مواكبة الجهات لالضطالع باختصاصاتها الذاتية واملشتركة في مجال

 التشغيل؛

  تدارس نموذج إلاطار التعاقدي بــين الجهة والدولة من أجل تفعيل الاختصاصات الذاتية

 ات. واملشتركة وإنشاء املركز الجهوي للتشغيل وتطوير الكفاء

  على مذكرة تفاهم بين الوزارة وجهة درعة تافياللت من أجل وضع  8102ماي  2التوقيع بتاريخ

 وتنفيذ برنامج جهوي إلنعاش التشغيل؛

  طنجة  -سوس ماسة  -التعاقد مع فريق من الخبراء ملواكبة جهات الرباط سال القنيطرة

تطوان الحسيمة )مكتب العمل الدولي / تمويل البنك إلاسالمي للتنمية( وجهات الدارالبيضاء 

درعة تافياللت  -فاس مكناس  -بني مالل خنيفرة  -جهة الشرق  –مراكش آسفي -سطات 

 ل الوكالة إلاسبانية للتعاون الدولي والتنمية(؛تموي CREADH)مكتب  /

  إلعطاء  8102تنظيم ورشات عمل مع الفاعلين الجهويين خالل أشهر يوليوز وشتنبر وأكتوبر

 08الجهوية للنهوض بالتشغيل بمختلف الجهات )فاس مكناس:  البرامجالانطالقة إلعداد 

مراكش  - 8102شتنبر  81ل خنيفرة: بني مال - 8102شتنبر  01درعة تافاللت:  - 8102يوليوز 

 (؛8102أكتوبر  83الدار البيضاء :  –8102أكتوبر  01جهة الشرق:  - 8102أكتوبر  00آسفي: 

  سوس  –طنجة تطوان الحسيمة  –إعداد تشخيصات ترابية في جهات الرباط سال القنيطرة

بشأنها مع فريق  الجهوية للتشغيل وعقد اجتماعات تنسيقية هاوبلورة مشاريع برامجماسة، 

 86و 9أكادير: – 8102يونيو  81خبراء مكتب العمل الدولي على مستوى كل جهة )طنجة: 

دقة على ألاجهزة ( في أفق تقديمها وعرضها للمصا8102يوليوز  81الرباط: – 8102يوليوز 

 ؛التقريرية للجهة

 جهة الشرق  –مراكش آسفي -البيضاء سطات  إطالق إعداد تشخيصات ترابية بجهات: الدار- 

درعة تافياللت، حيث تم إنجاز عدة لقاءات بجهات الدار  -فاس مكناس  -بني مالل خنيفرة 

الشرق  –( 8102دجنبر  81فاس مكناس ) –( 8102دجنبر  81 - 07 – 00البيضاء سطات )

والشروع في إعداد برامجها الجهوية  ( إلجراء تشخيص لوضعية التشغيل8102دجنبر  82)

 ق مقاربة تراعي خصوصيات كل جهة.للتشغيل وف
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 . دعم الوساطة في سوق الشغل وتطوير البرامج إلارادية للتشغيل 3
 

تقوم الوكالة الوطنية عالوة على تنفيذ إجراءات إنعاش التشغيل التي تقررها السلطات العمومية، 

خالل تطوير خدماتها إلنعاش التشغيل والكفاءات باستقبال وإرشاد وتوجيه الباحثين عن شغل من 

وكالة(، وكذا من خالل وضع  26، وذلك عبر شبكة الوكاالت املحلية )منها وتوسيع الشرائح املستفيدة

آليات جديدة ومنظومات حديثة عبر الشبكة العنكبوتية أو الهاتف الذكي، باإلضافة إلى فضاءات 

عرفت سنة  وقدلتشغيل تم وضعها في إطار شراكة مع عدة فاعلين كالجامعات والجماعات الترابية. ل

 تحقيق إلانجازات التالية:في هذا املجال  8102

 

 تطوير الخدمات املقدمة للباحثين عن شغل واملشغلين 0.3
 

 :استقبال وإرشاد وتوجيه الباحثين عن شغل 

  حيث  ،بيانات الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءاتارتفاع عدد املسجلين بقاعدة

 .% منهم نساء(28باحث عن شغل ) 8.867.293بلغ العدد إلاجمالي للمسجلين بالوكالة 

% منهم 22باحث عن شغل ) 812.983عدد املسجلين الجدد  8102وبلغ إلى حدود متم 

 التالي: النحو حسب الجهات والشهادات املحصل عليها على موزعين  نساء(
 

  
 

  من مقابالت التموقع لتوجيه الباحثين عن العمل باحث عن شغل  22.266استفادة

 3%مع تسجيل انخفاض  ،% منهم نساء(20ومواكبتهم في تحديد مشروع إدماجهم املنهي )

 شخص(؛ 27.382) 8107مقارنة مع سنة 

 2بزيادة  ،نساء(% منهم 28) في ورشات البحث عن شغلمشاركة  57.524 تسجيل% 

 شخص(. 22.223)8107مقارنة مع سنة 

  

;  باكالوريا
29% 

التكوين  
 %29; المهني

; التعليم العالي 
21% 

 %20; اخرون

توزيع  املسجلين الجدد حسب الشهادة  

 

0 20000 40000

 سطات-الدار البيضاء

 سال القنيطرة-الرباط

 مكناس-فاس

 طنجة تطوان، الحسيمة

 اسفي-مراكش

 سوس ماسة

 الشرق

 بني مالل خنيفرة

 تافياللت -درعة

 الساقية الحمرا -العيون

 واد نون -كلميم

 الداخلة واد الذهب
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 تعزيز الرصد والتنقيب عن عروض الشغل 

  فرصة عمل في إطار زيارات التنقيب عن عروض الشغل لدى املقاوالت 002.213تحديد ،

 موزعة حسب القطاعات ونوعية العقود كالتالي:
 

  

 

 8102والكفاءات لدراسة استشرافية سنة از الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل إنج ،

ن الحاجيات في التكوين م 80.221من الحاجيات في التشغيل و 29.390تحديد مكنت من 

عينة من  لفائدة الباحثين عن شغل معبر عنها من قبل 8109حتى نهاية عام  ةقصير املد

ثمارية فرصة شغل في إطار املشاريع الاست 28.228، إضافة إلى (2962املقاوالت )

 املستقبلية.

 

فإنه يالحظ ارتفاع في حجم ، 8107سنة نتائج الدراسة الاستشرافية لومقارنة مع 

فرص الحاجيات في التشغيل والتكوين قصير املدة املعبر عنها، وكذا ارتفاع ملحوظ في 

 في إطار املشاريع الاستثمارية.املتاحة شغل ال

  

87.325 
84 466 

54.843 57.524 

2017 2018

 الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءاتالوكالة تطور خدمات 

  2017-2018  

 ورشات البحث عن شغل مقابالت التموقع 

 عقد إدماج

48%  
عقد محدد 

 %44المدة 

عقد غير محدد 

 %8المدة 

توزيع عروض العمل حسب  نوع العقد  

 

 الصناعة

40% 

 الخدمات

33% 

 الفالحة والصيد

15% 

 التعليم

4% 

 الفندقة

4% 
 البناء

2% 

 أخرى

2% 

 توزيع عروض العمل حسب القطاع
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 :8109الحاجيات املتوقعة في التشغيل سنة 

 حسب الجهات: -

. وتتمركز معظمها في 29.390تبلغ حاجيات املقاوالت من املهارات على املستوى الوطني 

بينما تعرف باقي الجهات ديناميكية مهمة في  .(٪63)طنجة -الرباط-محور الدار البيضاء

٪ في 7٪ من التوقعات الوطنية، مقابل 00مكناس -سوق العمل، حيث تمثل جهة فاس

 ٪ من التوقعات الوطنية بجهة العيون الساقية الحمراء.6وادي الذهب و-جهة الدخلة
 

 الحاجيات املتوقعة من التشغيل حسب الجهات

 

79.652 
89.391 

10.228 

21.580 

2018 2019

 2018و 2017حاجيات املقاوالت املعبر عنها على املستوى الوطني في الدراسات الاستشرافية  لسنتي 

 الحاجيات في التكوين

 الحاجيات في التشغيل

29.989 

42.482 

 فرص العمل املتوقعة في مشاريع الاستثمار خالل ألاربع سنوات املقبلة

 2018الدراسة الاستشرافية لسنة  2017الدراسة الاستشرافية لسنة 
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 حسب القطاع: -

٪ من الحاجيات الوطنية من 89عبرت املقاوالت العاملة في قطاع السيارات عن 

٪(، ثم قطاع ترحيل 07املهارات، تلتها شركات الخدمات إلادارية وخدمات الدعم )

. بينما بلغت حصص قطاع (٪00)الخدمات وتكنولوجيا املعلومات والاتصال 

 ٪ لكل قطاع.6وقطاع السياحة الصناعات الزراعية وقطاع التعليم والقطاع الفالحي 

 

 
 

 8102و 8107القطاعات التي عبرت أكثر عن حاجياتها من املهارات حسب الدراسات الاستراتيجية لسنتي 

 
 

 حسب الشهادة: -

٪ من أرباب العمل املستجوبين بتشغيل أجراء حاصلين على شواهد، بينما 67اهتم 

على دبلوم. ومن جهة أخرى، بدأت ٪ منهم إلى طالبي عمل من غير الحاصلين 33التفت 

بصفة قانونية تثير اهتمام  مالمح الباحثين عن شغل املنتمين إلى فئة املهاجرين

أصحاب العمل في املغرب، على الرغم من املعدل املنخفض املسجل حاليا والبالغ 

 ٪ من الحاجيات الوطنية.1.3

  

23% 
29% 

12% 

17% 

22% 

11% 

9% 6% 

2018 2019

 قطاع الصناعات الغذائية 

ترحيل الخدمات وتكنولوجيا 

 المعلومات واالتصال 

أنشطة الخدمات اإلدارية 

 وخدمات الدعم

 قطاع السيارات
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 :الحاجيات املتوقعة من التكوين

أنها تواجه صعوبات أثناء عمليات أشارت ٪ من املقاوالت التي شملتها الدراسة 39

السلوكيات ومظاهر املهارات أو  ٪(37املهارات الفنية للمرشحين ) ضعفبسبب  التشغيل

عدم أو  ٪(06الطلبات القوية على بعض املؤهالت )أو  ٪( 83الناعمة للباحثين عن شغل )

وتبلغ الحاجيات الوطنية . ٪(02ألاساسية للمرشحين ) عدم كفاية التكوينات/مالءمة

 80221 تكوين الباحثين عن شغل املرشحين للعمل بها )تكوين قصير املدة(في للشركات 

 .8109حتى نهاية عام 

 

 حسب الجهات: -

تلتها جهة  (٪21) 8109القنيطرة الحاجيات الوطنية لسنة –سال-تصدرت جهة الرباط

٪ فقط. وكانت 08سطات ب-٪( ثم جهة الدار البيضاء 81الحسيمة ) -تطوان -طنجة

 .8102٪من الحاجيات الوطنية لسنة 31باقي الجهات بتصدرت قد  ألاخيرةهذه 

 

 
 حسب القطاع: -

٪ من 09في حدود  قطاع السيارات عن حاجتها إلى التكوين عبرت املقاوالت العاملة في

الوطنية، كما أكدت الشركات املنتمية إلى قطاع أنشطة الخدمات  مجموع الحاجيات

وقطاع ترحيل الخدمات  التعليم إلادارية والدعم وقطاع التجارة والتوزيع وقطاع

وتكنولوجيا املعلومات والاتصال عن حاجاتها إلى تكوينات، وذلك بنسب تصل على 

 الوطنية. ٪ من الحاجيات01و 08٪ و٪08٪و07التوالي إلى 
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 حسب املهن ومجال التكوين: -

من بين املهن التي شملتها الحاجة إلى تكوينات: "عاملو إلانتاج")جميع القطاعات 

من الحاجيات الوطنية، و"أفراد السالمة  3291مجتمعة( بعدد إجمالي يصل إلى 

 (.0639( و"وكالء مراكز الاتصال" )0292(، و"نساء ورجال التعليم" )8660وألامن" )

 

٪ من أرباب العمل عن حاجتهم إلى تكوين تقني 23عبر  وبخصوص مجال التكوين،

وذلك بهدف تحقيق تكامل وأداء أفضل لألجراء.  ،مقاوالتهم مرتبط مباشرة بأنشطة

٪ من رغبات املقاوالت، 09ويأتي التكوين في ميدان التواصل في املرتبة الثانية بنسبة 

 ٪منها باملهارات الناعمة.01و باللغات ٪ من الشركات08بينما اهتمت 

  

18% 19% 

18% 12% 

10% 17% 

12% 

2018 2019

 2017القطاعات التي عبرت أكثر عن حاجياتها من التكوين حسب الدراسات الاستشرافية لسنتي 

 2018و

 قطاع التجارة والتوزيع 

أنشطة الخدمات إلادارية وخدمات 

 الدعم

 والايواء والطعامة قطاع السياحة

 قطاع التعليم

 قطاع السيارات
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 :8180فرص العمل املتوقعة في مشاريع الاستثمار في أفق 

، حيث من 8180فرصة عمل في مشاريع استثمارية بحلول عام  28.228 تحديدتم 

 ٪ من فرص العمل30في جهة الداخلة وادي الذهب  املرتقب أن توفر هذه املشاريع

جهة سوس  ثم( ٪ 09)الحسيمة -تطوان-، تليها جهة طنجة 8180املرتقب عرضها في أفق 

 .(٪ 03) ماسة–

 

حول فرص العمل املتوقع  8107وكانت توقعات الدراسة الاستشرافية املنجزة في سنة 

الحسيمة –تطوان -، قد أبرزت أن مشاريع الاستثمار في جهة طنجة 8181في أفق  إحداثها

ستوفر كل جهة من جهات مراكش تانسيفت ٪ من فرص العمل، كما 02ما يقارب  ستوفر

فرص العمل املتوقع إحداثها على املستوى  ٪ من02ماسة حوالي -مكناس وسوس-وفاس

 الوطني.

 

 حسب القطاع: -

٪ من 86ما يقارب  واملطعمة وإلايواء ملشاريع الاستثمارية في مجال السياحةا تمتلك

وتأتي الفالحة في املرتبة الثانية  .8180في املشاريع الاستثمارية املتوقعة في أفق فرص 

 (٪00) وقطاع السيارات في املرتبة الثالثة( 02٪)

 

 
  

34% 

0 

26% 

12% 

11% 

15% 

9% 

10% 

 2021في أفق  2020في أفق 

 فرص العمل املتوقعة في مشاريع الاستثمارحسب القطاعات

 قطاع النسيج واملالبس والجلد  

 الفالحة والغابات والصيد 

 قطاع السيارات

 والايواء والطعامة قطاع السياحة
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 تعزيز التواجد في الجامعات ومعاهد التكوين العالي والتواصل مع الطلبة 

تم تعزيز تواجد الوكاالت املحلية إلنعاش التشغيل بالجامعات ومراكز التكوين املنهي ومؤسسات 

واملدارس العليا سواء العمومية منها أو الخصوصية، كما تم تنويع أشكال التعليم العالي 

، تم 8102سنة فخالل  التواصل مع الطلبة في مناسبات خاصة كأسبوع التشغيل للطالب.

ألسبوع التشغيل للطالب  8102تنظيم نسخة و محمد ألاول بوجدة، فتح وكالة جامعية بجامعة 

كفاءات أساسية لتطوير قابلية التشغيل"، حيث عرفت تحت شعار: "املهارات الشخصية... 

للتعليم املنهي أو العالي من طرف مستشاري الوكالة، والتواصل مع  مؤسسة 2.111 زيارة حوالي

طالب استفادوا من ورشات تقنيات البحث عن شغل ومقابالت التوجيه  81.111أكثر من 

 املنهي. 

 

  الباحثين عن شغلتنويع العرض الخدماتي حسب مختلف فئات 

تمت متابعة  ،بهدف توفير خدمات تستجيب لخصوصيات كل فئة من الباحثين عن شغل

 تفعيل العروض الخدماتية التالية : 

 

 املستفيدون من التعويض عن فقدان الشغل

  مواكبة عن قرب للمستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل لتعريفهم بعروض

وخدمات الوكالة التي يمكنهم الاستفادة منها من ورشات التموقع وورشات التتبع وورشات 

 البحث عن عمل؛ 

  ،من خالل تحسين برنامج املواكبة بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

والرقمي للمعلومات بين املؤسستين وضم الجهود للتحسيس وإلاعالم التبادل املستمر 

 حول هذا إلاجراء.

  

42113 

8294 

698 

164 

127 

2396 

143 

16638 

العدد الاجمالي للمستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل 

 واملسجلين بالوكالة

 املسجلون الجدد

 املستفيدون من مقابالت التموقع

 املشاركون في ورشات البحث عن عمل

 املستفيدون من مقابالت التتبع

 الترشيحات لعروض العمل

 املدمجون 

 املوجهة للمرشحات واملرشحين (SMS)عدد الرسائل النصية القصيرة 

 (  IPE)خدمات لفائدة املستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل 
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 ساكنة العالم القروي

  جمعيات في إطار مشروع  6بشراكة مع تطوير عرض خدماتي خاص بالساكنة القروية

)التعاون بأقاليم صفرو وتازة وتاونات"النهوض بالتشغيل في العالم القروي" املنجز 

 طالق املشروعمنذ ان بلغ عدد املستفيدين من الخدمات، حيث ( GIZألاملاني

، موزعين 8107سنة  0212مقابل نساء( %22) 8102سنة  0329مستفيد، منهم 3.023

 حسب ألاقاليم كالتالي:

 

 حسب كل إقليم 8102و 8107تطور عدد املستفيدين بين 

 

 

 

 

 

 

 ك
 

ووضع وصف ل "فضاء التوجيه فضاءات قروية للتوجيه املنهي  6 ما تم فتح وتجهيزك

املنشطين مال تكوين ستكاملنهي" في أماكن العمل القروية باعتماد ميثاق بياني محدد مع ا

داخل الجمعيات لتمكينهم من تقديم خدمات الوكالة سواء على تقنيات البحث عن عمل 

أو التشغيل الذاتي. وتتلخص الخدمات التي تم تقديمها على مستوى فضاءات التوجيه 

 املنهي، حسب كل إقليم، على الشكل التالي:

 

 حسب ألاقاليم 8102و 8107تطور الخدمات املقدمة بين 

 مقابلة  إلاقليم

 التموقع

ورشات البحث عن 

 عمل

ورشات املواكبة القبلية 

 والبعدية

 تكوينات قصيرة املدة

 8107 8102 8107 8102 8107 8102 8107 8102 

 1 077 82 68 369 003 620 810 تازة

 1 098 22 01 233 332 766 219 تاونات

 1 309 028 93 098 301 230 212 صفرو 

 1 622 882 062 992 727 0972 0002 املجموع

 

  

 املجموع 8102 8107 إلاقليم

 622 228 806 تازة

 0122 221 292 تاونات

 768 327 212 صفرو 

 622 1 622 تكوينات قصيرة املدة

 3023 0329 0212 املجموع
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 مشروع الوحدات املتنقلة للوكالة الوطنية إلنعاش من خالل تنفيذ  تعزيز خدمات القرب

من أجل تحسين قابلية التشغيل لساكنة العالم القروي  التشغيل والكفاءات

وكاالت متنقلة بهدف تحسين قابلية  2اقتناء ، حيث تم ( GIZ)التعاون ألاملانيباملغرب

 :أقاليم 2في  الساكنة القروية تشغيل

 -سال –: إطالق الوحدة املتنقلة بسيدي قاسم )جهة الرباط 8107يناير  82

 القنيطرة(؛

 -تطوان-: إطالق الوحدة املتنقلة بفحص أنجرة )جهة طنجة8102مارس  03

 الحسيمة(؛

 مكناس(؛ -بتاونات )جهة فاس : إطالق الوحدة املتنقلة8102مارس  89

 ؛ببركان )الجهة الشرقية( : إطالق الوحدة املتنقلة8102أبريل  2

 الانطالق الفعلي للخدمات داخل الوحدات املتنقلة.: 8102ماي 

 

تم إعداد ، و ه الوحدات لتستجيب وتتالءم مع حاجيات الساكنة القرويةهذ وقد صممت

( ترجمة جزء من دليل 0حزمة من الخدمات املوجهة لساكنة القروية من قبيل: )

الوظائف واملهن للغة العربية وتبسيط بعض ورشات البحث عن شغل وتقريب املعلومات 

املتعلقة بخلق املقاوالت وبالتكوينات املتوفرة من أجل تسهيل عملية الاندماج في الحياة 

خدمات جديدة ترتكز على تحسين املهارات الحياتية والسلوكاتية (تطوير 8العملية؛ و)

نتيجة الطلب املتزايد عليها من قبل املقاوالت، وكذلك بعض الورشات التحسيسية 

 للساكنة القروية.
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حسب ألاقاليم املستهدفة، على  عبر الوكاالت املتنقلة، املقدمةخدمات التتوزع حصيلة و 

 الشكل التالي:
 

 
 املجموع تاونات سيدي قاسم فحص أنجرة بركان

عدد ألاشخاص املستفيدين من خدمات 

 الوحدات املتنقلة

650 2051 2030 785 5516 

12% 37% 37% 14% 
 

عدد املسجلين عن طريق الوحدات 

 املتنقلة

487 677 1046 447 2657 

18% 25% 39% 17% 
 

عدد الترشيحات لعروض العمل املقدمة 

 الوحدات املتنقلةبواسطة 

268 557 498 231 1554 

17% 36% 32% 15% 
 

عدد املقبولين ضمن الترشيحات 

 لعروض العمل

77 176 320 36 609 

13% 29% 53% 6% 
 

عدد املستفيدين من حصص التكوين 

 (soft skills) في املهارات الحياتية

155 69 152 214 590 

26% 12% 26% 36% 
 

الذين أنهوا التكوين في عدد املستفيدين 

 (soft skills) املهارات الحياتية

90 19 90 178 377 

24% 5% 24% 47% 
 

عدد التكوينات في املهن )من ضمنها 

 ((soft skills) املهارات الحياتية

65 187 338 81 610 

9% 31% 56% 3% 
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 فئة ألاشخاص في وضعية إعاقة

باحث عن شغل موزعين حسب  699عدد ألاشخاص في وضعية إعاقة الذين تم إدماجهم  بلغ

 الجهات كما يلي:

 
 

بلغ ، فقد 8102 دجنبر إلى حدود نهايةحصيلة التعاون في مجال التشغيل الذاتي وفيما يخص 

، تمت مواكبتها مقاولة 079دعم التماسك الاجتماعي عدد املقاوالت املحدثة في إطار صندوق 

تسجيل تفاوت حسب الجهات: ، مع من طرف الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات

-جهة الدار البيضاءو القنيطرة -جهة الرباط سالبكل من ( متبوعة %88مكناس )-جهة فاس

 .(%03)جهة سوس ماسة و  (%02سطات )
 

 النساء في وضعية هشاشة

  بين وزارة الشغل وإلادماج املنهي  8107أبريل 2بناء على اتفاقية الشراكة املوقعة بتاريخ

، تم وضع برنامج لدعم النساء APEFEوجمعية النهوض بالتربية والتكوين بالخارج/بلجيكا/

( إلى 8180-8107املقاوالت )برنامج "من أجلك"(. يرمي هذا البرنامج في نسخته الثانية )

1046 

498 

320 

152 

338 

677 

557 

176 

69 

187 

487 

268 

77 

155 

65 

447 

231 

36 

214 

20 

 التكوينات في املهن املستفيدون من حصص التكوين املقبولون ضمن الترشيحات الترشيحات لعروض العمل املسجلون 

 حصيلة مشروع الوحدات املتنقلة من أجل تحسين قابلية التشغيل لساكنة العالم القروي

 2018الى حدود شهر دجنبر  

 تاونات بركان فحص أنجرة سيدي قاسم

3% 

36% 

1% 

1% 

12% 

5% 

2% 

16% 

5% 

18% 

 بني مالل خنيفرة

 الدار البيضاء سطات

 جهات الجنوب

 درعة تافياللت

 فاس مكناس

 مراكش آسفي

 الشرق 

 الرباط سال القنيطرة

 سوس ماسة

 طنجة تطوان الحسيمة

 الوكالة حسب الجهاتالذين تم إدماجهم عبر  ألاشخاص في وضعية إعاقة  توزيع
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الكمي والكيفي للمقاولة  املساهمة في النهوض باستقاللية النساء باملغرب والتحسين

 وقابلية التشغيل لدى نساء املغرب في جميع جهات املغرب، من خالل:

دعم الروح املقاوالتية لدى النساء وتحسين القدرات املقاوالتية لدى النساء  -

 املستهدفات )بعد إلاحداث(؛

 تحسين قدرات التسيير لدى النساء املستهدفات وتحسين قابلية التشغيل؛ -

 التسيير التشاركي واملتعدد الشراكة على الصعيد الترابي.تعزيز  -
 

تعاونية، وتحسين  026مقاولة و 286إنشاء  8102تفيد إلاحصائيات املتوفرة حتى نهاية 

نساء في ورشات التحسيس حول املقاولة  0222نساء، وكذا مشاركة  870قابلية تشغيل 

حاملي املشاريع استفدن من  0.067و في مجال تطوير القدرات املقاوالتية 3.032وتكوين 

 حاضنة. 81كبة اباإلضافة إلى إنشاء ومو  املصاحبة البعدية للمشروع؛

 

 بدعم تقني من مكتب العمل املنجز " )8102 -8108في إطار مشروع " الشباب في العمل و

ورشة اختتام هذا املشروع تنظيم  8102يونيو  80بتاريخ ، تم الدولي وتمويل من كندا(

تعزيز قابلية التشغيل وتطوير روح املبادرة والتشجيع على التشغيل الذاتي  ساهم في الذي

، القنيطرة-محور الدار البيضاءوكذا ب الجهة الشرقيةو  بجهة سوس ماسة لدى الشباب

 :وذلك من خالل

ملكتب العمل الدولي من طرف املكتب  CLE"فهم املقاولة/اعتماد آلية تكوين " -

 الوطني للتكوين املنهي وانعاش الشغل بجل املعاهد التابعة له ؛

بجميع الجامعات املغربية العمومية وجامعتين  CLE"استعمال برنامج "فهم املقاولة/ -

 ( خاصتين؛8)

 منهم نساء(؛ %28)CLE"فهم املقاولة/شخص من تكوين "030.272استفادة  -

كهدف مسطر( أساتذة جامعيين ومكونين تابعين ملكتب  301من أصل ) 309تكوين  -

تم  63منهم من أصل  22%فهم املقاولة" )ن املنهي وانعاش الشغل في مجال "التكوي

 اعتمادهم كميسرين وطنيين(؛

 منهم نساء(؛ 22%شاب بسوق الشغل ) 8.820إدماج -

ووضع إطار مرجعي لتنمية  (توصية 86)سة حول تنمية املقاولة النسائية انجاز درا -

ماي 02بتاريخ عليه خالل ندوة نظمت لهذا الغرض صودق  املقاوالت النسائية

 ؛("8الخطة الحكومية للمساواة "اكرام  ضمنتم إدراجه ) 8102

 في املجال التدبيري والقيادي؛ جمعية للنساء املقاوالت 02تعزيز قدرات  -

عرض خدمات خاص  بلورةءات في لوكالة الوطنية النعاش التشغيل والكفاادعم  -

 7.328وكاالت ) 9تجريبه بو بفئة الباحثين عن عمل غير الحاملين للشهادات 

 كما تم وضع عرض للخدمات املتعلقة بالتشغيل الذاتي لنفس الفئة؛ .مستفيد(
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اعتماد املؤسسة املغربية للتربية املالية التابعة لبنك املغرب آلية منظمة العمل  -

 منهم نساء(؛ %98في مجال التربية املالية ) 93.929م املالي" وتكوينالدولية "التعلي

داث تعاونيات إلح درهم 21.111مشروعا لفائدة الشباب في حدود  02 تمويل -

 ومقاوالت صغيرة جدا.

 

 شاركت الوزارة في ، حيث "8املساهمة في تنفيذ البرنامج الحكومي للمساواة "اكرام

الوثيقة املتعلقة بخطة العمل، وخاصة املحور ألاول الاجتماعات التحضيرية إلعداد 

وفي هذا إلاطار، تم الالتزام  املتعلق بتعزيز فرص الشغل والتمكين الاقتصادي للنساء.

باملساهمة إلى جانب القطاعات ألاخرى في تحسين قابلية التشغيل والتمكين الاقتصادي 

الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل  للنساء عبر البرامج التي تشرف عليها الوزارة من خالل

الوزارة املكلفة باملرأة والوكالة وعبر  معشراكة بوالكفاءات، بما فيها تلك التي تنفذ 

 املشاريع املنفذة في إطار التعاون الدولي وخاصة برنامج "من أجلك".

 

 غير حاملي الشهادات أو ذوي املستوى التعليمي املنخفض

 تطوير خدمات الوكالة الوطنية إنعاش التشغيل  املتعلقة بالدراسة  إنجاز  تم الانتهاء من"

املمولة من طرف الوكالة الفرنسية ) والكفاءات لفائدة غير حاملي الشهادات"

 تحديد سبل تنفيذ عرض الخدمات. باستالم التقارير النهائية الخاصة ب(للتنمية

  لألشخاص ذوي املستوى وقد تم توسيع قائمة الوكاالت التي تقوم بتقديم خدمات

مستشار  02وكالة وتم تكوين  09التعليمي املنخفض أو غير حاملي الشواهد ليصل عددها 

 2387) في التشغيل على الورشات التي تم تطويرها لصالح هذه الفئة من الباحثين

ا في ورشات البحث عن عمل(.  222 -مستفيد من مقابالت التموقع 
ً
 مشارك

تحديد فرص التكوينات املفتوحة في وجع غير حاملي الشهادات في كما تم إنجاز دراسة ل

 جهات الدار البيضاء سطات والرباط سال القنيطرة وسوس ماسة والجهة الشرقية. 

  وفي إطار تنزيل املنظومة الجهوية للتشغيل، شرعت الوكالة وبشراكة مع جهة الرباط–

ماسة، في وضع تكوينات الحسيمة وجهة سوس  -تطوان -القنيطرة وجهة طنجة-سال

 تعاقدية وتأهيلية خاصة بهذه الفئة.
 

 املهاجرون في وضعية قانونية

  ،والوكالة  الوزارةواصلت في إطار مواكبة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء

ا، بصفة دورية، في أشغال اللجنة القطاعية املكلفة بالتشغيل والتكوين، حيث ممشاركته

مجموعة من إلاجراءات الرامية إلى تيسير ولوج املهاجرين في وضعية قانونية إلى اتخاذ تم 

 سوق الشغل، وذلك من خالل:
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فتح العرض الخدماتي للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات لصالح هذه  -

 وكالة محلية؛  00الفئة وتجربته على مستوى 

 وبرامج إنعاش التشغيل.الاستفادة من مبادرات تمكين هذه الفئة من  -

 

  بلغ عدد املسجلين بقاعدة 8102وإلى حدود نهاية  8102نهاية منذ انطالق هذه العملية و ،

مسجل جديد سنة  612باحث عن شغل من بينهم  0913بيانات الوكالة ما مجموعه 

في إطار  772وفي إطار الورشات التوجيهية  619، وتمت مواكبة منهم نساء( 82%) 8102

فقط سنة  83 مهاجرا في سوق الشغل )منهم 21ورشات البحث عن عمل وإدماج 

 نشاطا مدرا للدخل. 06(، وكذا إحداث 8102

 

 
 

  دعم إلادماج الاقتصادي للشباب بجهة مراكش آسفيلبرنامج بلورة 

  إنشاء التنزيل ألاول ملنظومات تكوين الباحثين عن شغل ودعم يعتبر هذا البرنامج بمثابة

مشاورات مع البنك الدولي بشأن وضع  8102. وقد انطلقت خالل سنة املقاوالت الصغرى 

هذا البرنامج الذي يروم اعتماد مقاربة متكاملة وجهوية لتحسين إلادماج الاقتصادي 

للفئات املستهدفة، خاصة الشباب العاطل عن العمل وغير النشيطين والذين يعملون في 

حاملي أو غير حاملي الشواهد في املناطق الحضرية والقروية، رجاال القطاع غير املهيكل و 

 آسفي.-ونساء في جهة مراكش
 

 :يرتكز البرنامج على ثالثة مكونات رئيسية 

 املكون ألاول: تعزيز قابلية التشغيل وإلادماج الاقتصادي للشباب

 فضاءات تشغيل الشباب؛إحداث  -

 تطوير الكفاءات ودعم إلادماج املنهي. -
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تطور الخدمات الموجهة للمهاجرين المستفيدين من التسوية االست نائية

2018و  2015خالل الفترة الممتدة ما بين 

المسجلون ورشات التموق  ورشات البح  عن عمل المدمجون ا نشطة المدرة للدخل



26 
 

 

 : تطوير البيئة العامة للمقاوالت ودعم فرص خلق املقاوالت لفائدة الشباب8املكون 

 شبكة مراكز دعم خلق املقاوالت والتنمية الاقتصادية املحلية؛وضع  -

 املقاوالت؛ إحداثدعم  -

 .مواكبة سلسلة القيم ذات إمكانات التشغيل املهمة -

 

 البرنامج: دعم القدرات املؤسساتية ودعم تنفيذ 3املكون 

 قيادة املشروع(. –املساعدة التقنية وتقوية قدرات الفاعلين )الوكاالت التنفيذية  -

 

 تطوير البرامج إلارادية للتشغيل 8.3
 

 "(:و"عقد إلادماج املنهي" دعم العمل املأجور)"إدماج" و"تحفيز 

 حصيلة مع مقارنة 02مع تسجيل زيادة % 8102سنة  شغلباحث عن  012.923إدماج 

 إدماج(. 98.822) 8107سنة

 

 
 

 "إدماج" برنامج 

  مستفيد كهدف مسطر  91.111)من أصل  8102سنة باحث عن شغل  018.773إدماج

 رج.مستفيد في إطار التشغيل بالخا 02.988بما فيهم  ،(%002أي بتحقيق نسبة إنجاز

 تقدر بنسبة زيادة تحقيق تم فقد ستفيد(،م 29.177) 8107 سنة حصيلة مع ومقارنة

 .02% بحوالي
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 الخدمات

 الصناعة

 الفندقة

 التعليم

 البناء

 الفالحة والصيد البحري

49% 

35% 

6% 

3% 

3% 

3% 

 التوزي  حسب القطاعات

 
 

 ( عقد التكوين من أجل إلادماجAMO – PCS) 

)املصدر:  8102حصر حصيلة إنجاز عقد التكوين من أجل إلادماج إلى حدود نهاية دجنبر  تم

 :8107مع تسجيل تطور إيجابي مقارنة مع  كالتالي الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات(

 8107 8102 

AMO  354 64 319 63 املستفيدون 

 003 7 321 6 املقاوالت

PCS  369 5 774 3 املستفيدون 

 655 384 املقاوالت

 

  وتتوزع حصيلة البرنامج، دون احتساب التشغيل الدولي، حسب النوع والشهادات املحصل

 عليها والجهات ونوعية العقد والقطاعات وحجم املقاولة والفئات العمرية كما يلي:

 
   

 إنا 
50%  

 ذكور
50%  

 حسب النوع

آخرون  

7% 

 باكلوريا

 التكوين املنهي 39%

35% 

 التعليم العالي

19% 

 التوزيع حسب  الشهادة
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عقود 
محددة 
 المدة

23% 

عقود غير 
محددة 
 المدة

3%  

عقود 
 إدماج

74% 

  العقد التوزيع حسب نوعية

 الصناعة
42% 

 البناء
2% 

 الخدمات
41% 

 الفندقة
4% 

الفالحة 
والصيد 
 البحري
2% 

 التعليم
6% 

 التوزيع حسب القطاع

  1 - 5  . 
1% 6 - 10 . 

18% 

11 - 50 . 
18% 

51 - 100 . 
13% 

أكثر من 
أجير 100  

49% 

 التوزيع حسب حجم املقاولة

 20أقل من 
 سنة
5% 

إلى  20من 
 25أقل من 
 سنة
44%  

إلى  25من 
 30أقل من 
 سنة
35%  

إلى  30من 
 35أقل من 
 سنة

9%  

سنة  35من 
 فما فوق

7%  

 التوزيع حسب الفئات العمرية

 %4جهات أخرى بنسبة أقل من 

 الدار البيضاء سطات

 طنجة تطوان الحسيمة

 مراكش آسفي

 الرباط سال القنيطرة

 سوس ماسة

 فاس مكناس

10% 

32% 

12% 

6% 

21% 

6% 

13% 

 التوزيع حسب الجهة 
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 إلادماج املنهي للمستفيدين من عقد التكوين من أجل إلادماج نسبة  حتسابا 

عمليــة مقارنــة قاعــدة بيانــات الوكالــة الوطنيـــة  8102ســنة أنجــز املرصــد الــوطني لســوق الشــغل 

ــــغيل والكفـــــاءات ـــاش التشـ ــــملت  إلنعــ ــــاعي شـ ــــات الصـــــندوق الـــــوطني للضـــــمان الاجتمـ ــــدة بيانـ وقاعـ

 .8102عقد التكوين من اجل إلادماج برسم سنة  مستفيد من 22.826
 

مــل مصــرح بــه بالقطــاع الخــاص معرفــة مــدى إدمــاج املســتفيدين فــي عمكنــت هــذه العمليــة مــن 

التـــوفر علـــى عـــدة مؤشـــرات تهـــم أساســـا خصـــائص املســـتفيدين مـــن عقـــد التكـــوين مـــن ، و املـــنظم

من املستفيدين مـن عقـد التكـوين مـن  %66بأن  وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أجل إلادماج.

اجل إلادماج مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تاريخ توقيع العقد وأن 

 . 8107منهم مصرح بهم سنة  22%
 

هــذه النســب حســب املســتفيدين، حيــث أن الرجــال وفئــة الشــباب البــالغين مــن العمــر  تتفــاوتو 

 بشكل أكبر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مالفئات املصرح به همسنة  82-89
 

 
 

 
: إعداد مديرية املرصد الوطني لسوق الشغل اعتمادا على نتائج مقارنة قاعدة بيانات الوكالة الوطنية إلنعاش املصدر

 (.8102التشغيل والكفاءات وقاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي )

  

62% 

72% 
66% 

 المجموع رجال نساء

نسبة المستفيدين من عقد إدماج المصرح بهم بالصندوق 
الوطني للضمان ااالجتماعي بعد تاريخ  توقي  العقد حسب 

 النوع االجتماعي

51% 

60% 
55% 

 المجموع رجال نساء

نسبة المستفيدين من عقد إدماج المصرح بهم بالصندوق 
حسب النوع   2017الوطني للضمان ااالجتماعي سنة 
 ااالجتماعي

55% 57% 
52% 

55% 

66% 68% 
63% 63% 

 سنة وأك ر 35 سنة 34-30 سنة 29-25 سنة 25أقل من  سنة وأك ر 35 سنة 34-30 سنة 29-25 سنة 25أقل من 

نسبة المستفيدين من عقد إدماج المصرح بهم بالصندوق الوطني للضمان 

 2017ااالجتماعي سنة 

نسبة المستفيدين من عقد إدماج المصرح بهم بالصندوق الوطني للضمان 

 ااالجتماعي بعد تاريخ  توقي  العقد 

 معدل إدماج املستفيدين من عقد إدماج بالقطاع الخاص املنظم حسب الفئات العمرية

Avril 2017 
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 "تحفيز"برنامج 

سنة  0.221مقابل  8102إلى حدود نهاية دجنبر  "تحفيز" برنامج من مقاولة 8.882استفادت 

شخص  3.211باحث عن شغل )من أصل  6.021، حيث تم تشغيل (%32)أي بزيادة  8107

 (.%077أي بتحقيق نسبة إنجاز  ،كهدف مسطر

 

 تقدر زيادة تحقيق تم فقد، مستفيد( 3.800) 8107 سنة من حصيلة نفس الفترة مع ومقارنة

 .98% بحوالي
 

 
 

 وتتوزع حصيلة البرنامج حسب النوع والشهادات املحصل عليها والقطاعات وحجم املقاولة

 كما يلي: والجهات والفئات العمرية

 

 
  

 إلاناث

38% 

 الذكور 

62% 

 التوزيع حسب النوع 

 آخرون

26% 

 باكلوريا

21% 

 التكوين املنهي

24% 

 التعليم العالي

29% 

 التوزيع حسب  الشهادة
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 "CIPعقد إلادماج املنهي "برنامج 

الذين يالقون صعوبة في لإلدماج املنهي تستهدف الباحثين عن شغل  آليةهذا البرنامج  يعتبر

استحسانا كبيرا من طرف املقاوالت، حيث لم يسجل سوى عقد إدماج ، غير أنه لم يلق إلادماج

 منهي واحد.

 

  وتنمية الكفاءات لتلبية حاجيات املقاوالتتحسين قابلية التشغيل 

شغل )من  باحثا عن 87.082 من عمليات تحسين قابلية التشغيل حوالي 8102سنة استفاد 

 8107ومقارنة مع حصيلة سنة  .(%020كهدف مسطر، أي بنسبة إنجاز تناهز  02.111أصل 

 حصائياتإلا . وتفيد 26فقد تم تحقيق زيادة بنسبة تقدر بحوالي % ،مستفيد( 02.608)

شخص من التكوينات في إطار برنامج دعم القطاعات الواعدة  08.226 استفادة املتوفرة،

من التكوين التأهيلي أو  8.218في إطار التكوين التعاقدي من أجل التشغيل و 3.101و

في إطار الشراكات الوطنية  من التكوينات 3.107من التكوينات عن بعد و 2.089و التحويلي

 .جهويةت في إطار الشراكات المن التكوينا 600و
  

  1 - 5  . 
58% 

6 - 10 . 
27% 

11 - 50 . 
14% 

51 - 100 . 
1% 

 100أكثر من 

 أجير

0% 

 التوزيع حسب حجم املقاولة

19% 

10% 

7% 

47% 

7% 

2% 

8% 

 قطاعات أخرى

 الصناعة

 البناء

 الخدمات

 الفندقة

 الفالحة والصيد البحري

 التعليم

التوزيع حسب القطاع  

 20أقل من 

 سنة

3% 

إلى أقل  20من 

 سنة 25من 

13% 

إلى أقل  25من 

سنة  30من 

25% 
إلى أقل  30من 

 سنة 35من 

20% 

إلى أقل  35من 

 سنة 40من 

14% 

سنة فما   40من 

 %25فوق 

 التوزيع حسب الفئات العمرية

 بني مالل خنيفرة

 الدار البيضاء سطات

 درعة تافياللت

 فاس مكناس

 جهات الجنوب

 مراكش آسفي

 الشرق 

 الرباط سال القنيطرة

 سوس ماسة

 …طنجة تطوان 

1% 

34% 

2% 

7% 

1% 

15% 

6% 

14% 

8% 

13% 

التوزيع حسب الجهة   
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حسب النوع والشهادات املحصل عليها والقطاعات  التكوين التعاقدي للبرنامجوتتوزع حصيلة 

 كما يلي: والفئات العمرية وحجم املقاولة والجهات
 

 
 

 
  

 اإلناث
60 % 

 الذكور
40 % 

النوع  حسبالتوزيع   

 باكلوريا
39% 

التعليم 
 العالي
42% 

التكوين 
 المهني
19% 

التوزيع حسب  الشهادة  

 

  1 - 5  . 

31% 

6 - 10 . 

15% 

11 - 50 . 

38% 

51 - 100 . 

0% 

 100أكثر من 

أجير  

15% 

 التوزيع حسب حجم املقاولة

 20أقل من 

سنة  

5% 

إلى  20من 

 25أقل من 

سنة  

35% إلى  25من  

 30أقل من 

سنة  

42%  

إلى  30من 

 35أقل من 

سنة  

9%  

سنة  35من 

فما فوق   

9%  

 التوزيع حسب الفئات العمرية
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 دعم التشغيل الذاتي 

كهدف مسطر، أي  0211اصل  )منحامل مشروع  8.722مواكبة  8102خالل سنة  تمت

ا مدرا مقاولة صغيرة جدا أو نشاط 0.320إحداث مكنت من  (،%026بنسبة إنجاز تناهز 

 شخص(، 8.282)مواكبة  8107مع حصيلة سنة  منصب شغل. ومقارنة 2.286 توفيرو للدخل 

 .%02فقد تم تحقيق زيادة بنسبة 
 

 

 
 

والفئات  املحصل عليها والجهات والقطاعاتوتتوزع حصيلة البرنامج حسب النوع والشهادات 

  كما يلي: العمرية

  

 …جهات أخرى بنسبة أقل من 

 الدار البيضاء سطات

 طنجة تطوان الحسيمة

 الرباط سال القنيطرة

 الشرق

 سوس ماسة

 مراكش آسفي

 فاس مكناس

 العيون الساقية الحمراء

7% 

17% 

20% 

18% 

11% 

8% 

7% 

6% 

6% 

التوزيع حسب الجهة   

61% 

10% 

7% 

6% 

5% 

3% 

7% 

1% 

 التعليم

 صناعة السيارات

 النسيج

 السياحة والفندقة

 الخدمات

 مراكز االتصال

 الصحة

 البناء

التوزيع حسب القطاع  
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الذكور   

70%  

إلاناث  

30%  

التوزيع حسب النوع   

 بدون شهادة

التكوين  56%

 املنهي

17% 

التعليم 

 العالي

17% 

 آخرون

2% 

 باكلوريا

8% 

التوزيع حسب  الشهادة  

 

 20أقل من 

سنة  

1%  

إلى أقل  20من 

سنة 30من   

23%  

إلى أقل  30من 

سنة 40من   

28%  

سنة  40من 

فما فوق   

49%  

 التوزيع حسب الفئات العمرية

 التعليم

 الصناعة 

 الفالحة والصيد البحري 

 السياحة واملطعمة

 الخدمات

 البناء

 التجارة

2% 

25% 

15% 

6% 

29% 

7% 

16% 

التوزيع حسب القطاع  

 فاس مكناس

 بني مالل خنيفرة

 الدار البيضاء سطات

 درعة تفياللت

 الرباط سال القنيطرة

 الشرق 

 سوس ماسة

 كلميم واد نون 

 العيون الساقية الحمراء

 الداخلة واد الذهب

 طنجة تطوان الحسيمة

 مراكش آسفي

17% 

5% 

26% 

6% 

5% 

6% 

5% 

8% 

4% 

2% 

9% 

8% 

 التوزيع حسب الجهة 
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تعزيزا لسياسة القرب وللتدبير املندمج ملواكبة الشباب الراغب في إحداث مشاريع مدرة و 

لينضاف الى املركب  -العكاري -إحداث مركب للتشغيل الذاتي بالرباطتم ،للدخل والتشغيل

 الحسيمة.تطوان -املوجود بجهة طنجة

 

إجراء مشاورات من اجل إلاعداد  8102تم خالل سنة (، ENABELوفي اطار التعاون البلجيكي)

ملشروع يهم دعم  قدرات الشباب املقاوالتية وتحسين  قابلية التشغيل والتشغيل الذاتي 

 لفائدتهم.
 

 تحسين وتجويد برامج إنعاش التشغيل 

برامج إنعاش التشغيل، باإلضافة إلى اقتراح عمليات تجويد وتطوير  8102تواصلت خالل سنة 

إجراءات جديدة للنهوض بالتشغيل تنفيذا للتوجه الاستراتيجي الثالث للمخطط الوطني 

(. ويمكن تلخيص هذه التدابير تكثيف البرامج إلارادية للتشغيل ودعم الوساطةللنهوض بالتشغيل )

 كما يلي:

  حيث تم الانتهاء من التقييم  لبرنامج "تأهيل"،مواصلة تتبع انجاز الدراسة التقييمية

إلاجرائي للبرنامج الذي أكد على ضرورة تعزيز العرض التكويني باعتباره أداة للديناميكيات 

الجهوية إلنعاش التشغيل، والعمل على تحسين مكونات البرنامج وطريقة تدبيره )ترابية 

واة ، الجودة والجاذبية(. فيما إلاجراء ، نظام التصديق ، هندسة التكوينات ، املسا

 .يواصل مكتب الدراسات حاليا تقييم أثر البرنامج على املستفيدين منه

تجميع ات متعددة في إلانجاز بسبب تعذر صعوبأن هذه املرحلة تعرف وتجدر إلاشارة إلى 

برنامج )عينة التحديد مكان تواجد املستفيدين من  عدماملعطيات امليدانية نتيجة 

انسحاب بعض ألاشخاص الذين تم تكوينهم إلجراء البحث امليداني و (، 8108و8100

تم تكوينهم(، إضافة إلى تشعب خصائص هذه الدراسة  28باحثا من اصل  08)انسحاب 

 . ومعطياتها سواء املعلوماتية منها او الاحصائية واملرتبطة بالفئة املستهدفة
 

  التعديالت بهدف الرفع من جاذبيته:تحسين برنامج "تحفيز" وإدخال مجموعة من 

 ؛ 2أجراء بدل  01انتقال عدد الباحثين عن شغل املستفيدين من املزايا املمنوحة إلى  -

شهرا تبتدئ من تاريخ  82التنصيص على أنه يتم تشغيل الباحث عن شغل داخل  -

 الاستغالل املقاولة عوض تاريخ إلاحداث؛

 ؛8188التحفيزي إلى غاية نهاية دجنبر تمديد فترة الاستفادة من هذا البرنامج  -

 .من املزايا التي يخولها البرنامج تعاونيات ضمن املؤسسات املستفيدةإدماج ال -
 

 ،"رقمي–عبر تكوينات للحصول على جواز: لغوي  إعداد تصور إلغناء برنامج "تأهيل–

ضع تصور ملنظومة مندمجة لتكوين وتأهيل وو  مقاوالتي –تجاري  –سلوكاتي/ قدراتي 
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إعداد مشروع دورية ، وكذا الباحثين عن شغل بتنسيق مع القطاعات والهيئات املعنية

 إلى السيد رئيس الحكومة قصد التوقيع.  8102يونيو  82وتوجيهها بتاريخ 
 

  تنظيم اجتماعات تنسيقية ، تم في هذا الصدد: مة مندمجة للتشغيل الذاتيإرساء منظو

بإشراف من الوكالة الوطنية لدعم املقاوالت  8102أكتوبر  01و 8102شتنبر  86بتاريخ 

الشروع في إعداد دالئل املساطر الخاصة باملواكبة القبلية واملواكبة و املتوسطة والصغيرة 

تأجيل إعداد  . غير أنه تم الاتفاق علىالبعدية وكذا تنظيم املباريات الجهوية وإلاقليمية

 بعد اللقاء الوطني للتشغيل والتكوين. دالئل املساطر 
 

 انعقاد أجهزة حكامة الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات 3.3
 

 :املجلس إلاداري 

، 8102عقد املجلس إلاداري للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات دورتين برسم سنة 

. وقد تم تخصيص الدورة ألاولى لتقديم 8102دجنبر  88و 8102يوليوز  07على التوالي بتاريخ 

، وكذا اخبار أعضاء 8107حصيلة أنشطة عمل الوكالة وحصر حسابها املالي برسم سنة 

 التفاقيات املبرمة من طرف الوكالة. مجلس الادارة با
 

أما الدورة الثانية، فقد انصبت أشغالها على برنامج عمل الوكالة وتقديم وحصر ميزانيتها 

، وكذا املصادقة على توصية تقض ي بتخويل الوكالة صالحية التطبيق املباشر 8109برسم سنة 

ق الفاعلين الاقتصاديين وهيئات لإلجراءات الجزرية املنصوص عليها في تقارير املراقبة في ح

التكوين الذين تبتت في حقهم خروقات، وفقا لجدول إلاجراءات الجزرية املعتمدة من طرف 

اللجنة املركزية ملراقبة تدابير التشغيل، ما عدا ما يتعلق  منها بالحرمان من الاستفادة ملدة 

 لى اللجنة املعنية.معينة أو املتابعة القانونية والتي يتعين بخصوصهما الرجوع إ
 

 :لجنة الدراسات 

خصص  8102دجنبر  82بتاريخ 8102سنة عقدت لجنة الدراسات للوكالة اجتماعا واحدا 

باالتفاقيات املبرمة من أعضاء اللجنة وإخبار  8109لتقديم برنامج عمل الوكالة برسم سنة 

 .8102دجنبر 82و  8107دجنبر  81طرف الوكالة للفترة املمتدة بين 
 

 :لجنة الافتحاص 

على  8102عقدت لجنة افتحاص الوكالة املنبثقة عن املجلس إلاداري، اجتماعين خالل سنة 

، خصصا لتدارس تقارير املدقق الخارجي 8102يوليوز  03و 8102يونيو  82التوالي بتاريخ 

 .8107لحسابات الوكالة برسم سنة 
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 اجتماعات أجهزة التتبع واملراقبة والتشاور  2.3
 

 لجان تتبع تنفيذ برامج إنعاش التشغيل 

 في أشغال اللجان املختصة في إطار برنامج "دعم التشغيل في القطاعات  املشاركة بانتظام

الواعدة" بهدف تطوير دالئل املساطر الجاري بها العمل ومالءمتها لتكون أكثر استجابة 

 .ملتطلبات سوق الشغل
 

  املكلفة بتتبع برامج إنعاش التشغيلتنظيم اجتماعات اللجان  8102تم خالل سنة 

تحمل الدولة للتغطية الاجتماعية ورسم التكوين -حمل الدولة للتغطية الصحيةت -تحفيز)

 2و 8102يونيو  02و 8102أبريل  2على التوالي بتاريخ  (، وذلكعقد إلادماج املنهي – املنهي

التشغيل ووضعيتها املالية، وكذا تحديد  من أجل تدارس حصيلة برامج 8102أكتوبر 

باإلضافة إلى ، 8180 – 8181 – 8109برسم سنوات  التوقعات املتعلقة بميزانية البرامج

املالية املرصودة من صندوق إنعاش تشغيل الشباب لتحمل صرف الاعتمادات تطور 

 الاشتراكات املؤداة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

على مرحلتين  مليون درهم  213,5هذا إلاطار، أنه تم تحويل ما يقرب من فيتجدر إلاشارة و 

لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موزعة  (8102دجنبر  – 8102)غشت 

 كاآلتي:
 

 املجموع مبلغ التحويالت )بالدرهم( 2018

 الشطر ألاول 

 (8102غشت  9)

AMO 70 000 000  

157.340.000 

 

PCS 40 800 000 

TAHFIZ 46 540 000 

 الشطر الثاني

 (8102دجنبر  02)

AMO 35 133 085,79  

56.106.506,55 

 

PCS 8 345 485,79 

TAHFIZ 12 627 934,97 

 213.446.506,55   املجموع

 

 على النحو التالي: 8109فيما تم حصر التوقعات برسم السنة املالية 
 

8109 AMO PCS TAHFIZ 

 00.612 6.682 70.032 املستفيدون 

  92,2  49,7  020 )م د( الكلفة املالية

 م د  282,9مجموع الكلفة املالية: 

  



38 
 

 

 واملعلومات املتعلقة بها لجنة تتبع أنشطة الوكالة : 

 82و 8102فبراير  09، وذلك على التوالي بتاريخ 8102دت هذه اللجنة اجتماعين خالل سنة عق

ضعيتها املالية الاول لتقديم حصيلة برامج إنعاش التشغيل وو . خصص الاجتماع 8102ماي 

ضافة الى تقديم مقترحات تروم تحسين عمل اللجنة مع تحيين القوائم ، إ8107حتى نهاية 

إلاحصائية املتضمنة للبيانات واملؤشرات املتعلقة بأنشطة الوكالة. وخصص الاجتماع الثاني 

يتها املالية والتحضير الجتماعات أجهزة حكامة لتدارس وضعية برامج إنعاش التشغيل ووضع

 الوكالة.

بلجنة  ، أصدر السيد وزير الشغل وإلادماج املنهي دورية جديدة تتعلق8102يونيو  02وبتاريخ 

تتبع أنشطة الوكالة والحصول، بصفة دورية، على املعلومات املتعلقة بها، كما تم تعيين 

 .8102أكتوبر  02أعضاء لجنة التتبع بموجب مقرر بتاريخ 
 

 للجنة املركزية ملراقبة إجراءات التشغيلا 

 8102على الرغم من برمجته خالل شهر نونبر  8102لم تعقد هذه اللجنة أي اجتماع سنة 

بفعل التأخير الحاصل في إنجاز عمليات املراقبة من قبل مكتب الدراسات الذي تم انتقاؤه 

 لهذا الغرض.
 

  التشغيلاملجلس الاعلى النعاش 

حيث تم تقديم ، 8102مارس  82املجلس ألاعلى إلنعاش التشغيل بتاريخ تم تنظيم اجتماع 

والخالصات ألاولية ألشغال مجموعات العمل  8180املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل في أفق 

املنبثقة عن اللجنة التقنية للتتبع املكلفة بإعداد املخطط الوطني للنهوض  املوضوعاتية

 .بالتشغيل
 

وخالل هذا الاجتماع، تم تثمين الخالصات ألاولية التي اقترحت في اطار البرنامج التنفيذي 

للمخطط والتأكيد على أهمية تحويلها الى مخطط تنفيذي بأولويات واضحة مع تحديد 

 الجدولة الزمنية لها والكلفة املالية لتنفيذها. 

 

 الوساطة الخصوصية للتشغيل 2.3
 

، كاالت خصوصية للتشغيلو  2ـ ل الخصوصية الوساطة أنشطةالترخيص بمزاولة  8102تم خالل سنة 

وكالة خصوصية  60ليصل العدد إلاجمالي لوكاالت التشغيل الخصوصية املرخص لها من قبل الوزارة 

 كاآلتي:حسب املدن والنشاط املرخص له  موزعة
  



39 
 

 

 املدن )املقر الاجتماعي( توزيع عدد وكاالت التشغيل املرخص لها حسب

 

 لتوزيع حسب نوع النشاط املرخص بها

 
 

وفي إطار تطوير تتبع أنشطة واستغالل معطيات وكاالت التشغيل الخصوصية، يتواصل إنجاز الدراسة 

وسيتم خالل سنة  الوكاالت الخصوصية. أنشطةاملتعلقة بوضع وتطوير وتنفيذ تطبيق الكتروني لتتبع 

إطالق نظام التصريح إلالكتروني الخاص بالكشف املفصل عن الخدمات املقدمة من طرف  ،8109

 هذه الوكاالت.

 

 (IIتطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص )برنامج التعاون مع هيئة تحدي الالفية امليثاق 6.3
 

تطوير الشراكة بين الوساطة العمومية ووكاالت التشغيل الخصوصية والجمعيات من أجل  بغية

التشغيل، تم إطالق برنامج تحدي ألالفية الثاني الذي يهدف في شقه املتعلق بالتشغيل إلى تصميم 

لتطوير التشغيل الشامل  FBRنتائج الوتنفيذ برنامج التشغيل من خالل آليات التمويل القائم على 

لفائدة النساء غير النشيطات والشباب العاطل في وضعية صعبة، خاصة في املدار الحضري والشبه 

ويتعلق ألامر بالعمل على إنشاء و/ أو تحسين آليات التمويل املعتمدة على نتائج الخدمات  حضري.

 .كنةوعلى البرامج التي تستهدف إلادماج املنهي لهذه الفئة من السا

  

 الدار البيضاء

65% 

 الرباط

8% 

 مراكش

5% 
 أكادير

3% 
 الجديدة

3% 

 القنيطرة

3% 
 أسفي

3% 

 الداخلة

2% 

 فاس

2% 

 مكناس

2% 

 املحمدية

2% 

 طنجة

2% 

 

10% 

أ، ب   

 ج 5%

15% 

 أ، ب، ج

80% 

وعروض الشغل دون أن يكون القائم  أ( التقريب بين طلبات)

 بالوساطة طرفا في عالقة الشغل التي قد تنشأ عن ذلك

 

أخرى تتعلق بالبحث عن شغل أو ترمي إلى  ب( تقديم أي خدمة)

 إلادماج املنهي لطالبي الشغل

 

وضعهم، مؤقتا، رهن إشارة شخص ثالث  تشغيل أجراء بهدف ج()

 تنفيذها املستعمل" يحدد مهامهم ويراقب"يسمى 
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 املشروع إلى تحقيق الغايات التالية:هذا يرمي 

املساعدة التقنية للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات من أجل ربط أداء الخدمات  -

باألهداف املحققة )بما في ذلك تعزيز القدرات وتحسين  »تأهيل  «املقدمة في إطار برنامج 

 أدوات التسيير ومراجعة دالئل املساطر، الخ.(؛

تمويل برامج وخدمات للمواكبة من أجل إدماج النساء والشباب في وضعية صعبة من قبل  -

املشغلين في القطاع الخاص والجمعيات بشراكة مع الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل 

 لمساطر. لت حسب دليل والكفاءا
 

، تم انتقاء مكتب الدراسات الذي عهد إليه بتصميم وتنفيذ الخبرة التقنية الالزمة 8102 وخالل سنة

لبناء القدرات الفنية للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، وتمت املصادقة على مخرجات 

وكذا دليل املساطر الذي يحدد املعايير وطرق الدراسة التصميمية لبرنامج "التمويل القائم على النتائج" 

 انتقاء املشاريع والفاعلين.

 

 لمصالح العمومية للتشغيلالجمعية العاملية ل على مستوى للقطاع إلاشعاع الدولي  7.3
 

 81و 09بتاريخ  تنظيم املؤتمر العالمي الحادي عشر للجمعية العاملية للمصالح العمومية للتشغيلتم 

بمشاركة "املصالح العمومية للتشغيل في سياق التطور املستمر وعصر الرقمنة"، شعارتحت ،8102أبريل 

دولة، باإلضافة إلى صانعي القرار وممثلين عن  31ممثلين عن املصالح العمومية للتشغيل ألزيد من 

 املنظمات الدولية والجامعات والخبراء في ميدان الرقمنة على الصعيد العالمي. 
 

ومن بين ألاهداف التي سطرها املؤتمر تشجيع املصالح العمومية للتشغيل لتساهم بأفكار وحلول 

واستراتيجيات مبتكرة من أخذ تأثيرات الرقمنة بعين الاعتبار فيما يخص تنزيل البرامج والخدمات 

ان رقمنة املالئمة لحاجيات الباحثين عن شغل والشركات، باإلضافة إلى عرض أفضل املمارسات في ميد

 .التشغيلالخدمات واقتراح منصة وإنشاء قنوات اتصال بين أعضاء الجمعية وشركائها في ميدان 
 

وقد تم انتخاب املغرب في شخص الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات رئيسا للجمعية العاملية 

خالل الجمع العام ، وذلك بعد تصويت باإلجماع تم 8180-8102للمصالح العمومية للتشغيل لفترة 

بمراكش، وذلك خلفا للمصلحة العمومية التركية إكسور التي  8102أبريل  02للجمعية الذي نظم يوم 

. ويأتي هذا إلانجاز كثمرة للدور الكبير والفعال الذي لعبته 8102إلى  8102شغلت هذا املنصب من 

 ربية. الوكالة داخل الجمعية كممثلة عن منطقة الشرق ألاوسط والدول الع
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 التحضير للقاء الوطني حول التشغيل والتكوين 2.3
 

على إثر الخطاب السامي لصاحب الجاللة نصره هللا وأيده الذي وجهه جاللته لألمة بمناسبة الذكرى 

الخامسة والستين لثورة امللك والشعب واملتضمن ملجموعة من التوجيهات والتدابير التي يجب تفعيلها 

 التربية بمنظومة عالقتها في السيما الشباب، تشغيل أجل إيجاد حل إلشكاليةبشكل استعجالي من 

والتكوين، فقد ساهمت هذه الوزارة في الاجتماعات وألاشغال التحضيرية املتعلقة بتنظيم اللقاء 

لبلورة قرارات عملية وحلول جديدة وإطالق الوطني حول التشغيل والتكوين الذي دعا إليه جاللته 

 ضع خارطة طريق مضبوطة للنهوض بالتشغيل.مبادرات وو 
 

( خصصت على 8102نونبر  06و 02 – 8102أكتوبر  88وفي هذا إلاطار، تم تنظيم عدة ورشات عمل )

، وعرض تجارب دوليةالتوالي لتشخيص وضعية التشغيل وتقييم إجراءات إنعاش التشغيل الحالية 

 للنهوض بالتشغيل . واقتراح اجراءات وتدابير جديدةبلورة باإلضافة إلى 

 

 التقاعدبلوغ سن . تطوير الهجرة القانونية من أجل العمل وتدبير طلبات الاستمرار في العمل بعد 2

 

 إلادماج املنهي على املستوى الدوليحصيلة  2.0
 

تطوير التشغيل على املستوى الدولي توجها استراتيجيا يمكن الباحثين عن شغل من الحصول يعتبر 

 8102شخصا حتى متم سنة  83.933 على فرص جديدة  لإلدماج في الحياة النشيطة. وقد تم إدماج

ـــــ ) ،8107سنة  08.267مقابل  إلى  (. وتعود الزيادة في عدد املدمجين باألساس% 98أي بزيادة تقدر بـ

 ارتفاع الحاجيات من اليد العاملة في املجال الفالحي بإسبانيا.
 

 
 

  الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءاتعمليات إلادماج املنجزة من طرف 

بمعالجة عدة عروض عمل واردة من املشغلين بالخارج،  8102قامت الوكالة خالل سنة 

 2.632مقابل  نساء( %92.3 -عمال موسميين  %92.2) عامال مغربيا 02.988أفضت إلى إدماج 
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ويعزى هذا الارتفاع الهام إلى تزايد الحاجيات من التشغيل في . (%62أي بزيادة ) 8107سنة 

 . القطاع الفالحي بإسبانيا، باإلضافة إلى التنقيب عن فرص تشغيل جديدة
 

 
 

 - إلامارات العربية املتحدة - فرنسا–قطر  - إسبانياوقد تمت هذه إلادماجات بعدد من الدول )

ويزاول املهاجرون املغاربة .(أملانيا–اململكة العربية السعودية -الكويت  - مملكة البحرين -كندا 

أنشطتهم عموما في مجاالت الفالحة والتوزيع والفندقة واملطعمة وألامن والتجارة والتقنيات 

 الجديدة للمعلومات والاتصاالت والسيارات والبناء.
 

 
 

  املكتب الفرنس ي للهجرة والاندماجعمليات إلادماج املنجزة عبر 

أنه هاجر إلى الديار  8102سنة تفيد إحصائيات املكتب الفرنس ي للهجرة والاندماج برسم 

 تي:وزع كاآلوتت .%07.8أي بارتفاع ، 8107سنة  6.233مهاجرا مغربيا مقابل  2.100الفرنسية 

سنة  2.622مقابل  مرة( في إطار الهجرة املوسمية ألول  0.222شخصا )منهم  6.381 -

 ؛%08أي بارتفاع  ،8107
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شخصا في إطار الهجرة الاقتصادية )أجراء، تبادل املهنيين الشباب، عمال  0.690 -

أي  ،8107سنة  0.029ي مهمة، عقود املهارات واملواهب( مقابل مؤقتون، أجراء ف

 .%28.8بارتفاع 
 

 
 

  بإسبانيايات بالضيعات الفالحية العامالت املوسمتتبع عملية تشغيل 

  8102املوسم الفالحي 

 بعدد هام لفرص الشغل بالضيعات بظرفية استثنائية بفعل توصل املغرب 8102تميزت سنة 

الفالحية الاسبانية لفائدة العامالت املغربيات خاصة بإقليم "ويلبا"، وذلك نتيجة للحوارات 

واملحادثات التي أجرتها السلطات املغربية مع نظيرتها الاسبانية في إطار الاجتماعات التنسيقية 

ضت إلى والتي أف ،واجتماعات املجموعة املشتركة الدائمة املغربية الاسبانية في مجال الهجرة

فرصة عمل لفائدة العامالت املعاودات، باإلضافة إلى عرض عمل جماعي  7.111تخصيص 

جمعيات شركات فالحية إسبانية  2منصب شغل تقدمت به  00.111جديد يوفر ما يقارب 

 بإقليم "ويلبا".
 

عاملة، وذلك وفق الشروط  01.339عن اختيار  املرشحات للهجرة وقد أسفرت عملية انتقاء

ماي  17غادرت أرض الوطن إلى حدود ، حيث واملعايير املحددة من قبل الجهات املشغلة

عاملة )معاودات وألول مرة(، وهو رقم لم يسبق تحقيقه منذ 02.002، ما مجموعه 8102

 غيل اليد العاملة.دخول حيز التطبيق الاتفاق الثنائي املبرم بين البلدين في مجال تش
 

 -حرصا على تتبع أوضاع العامالت املوسميات، شاركت الوزارة ضمن وفد مشترك مغربي و 

ملعاينة أوضاع العامالت املغربيات  8102ماي  01إسباني في زيارة ميدانية إلقليم ويلبا بتاريخ 

اندماجهن على الخدمات املقدمة من أجل مواكبتهن وتيسير الاطالع بالضيعات الفالحية، و

 الوقوف على ظروف اشتغالهن وإقامتهن بعين املكان. و 
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  8109املوسم الفالحي 

في إطار التحضير لعملية تشغيل العامالت املغربيات املوسميات بإسبانيا برسم املوسم و

بزيارة متعدد ألاطراف  وفد مغربي، وبهدف تجويد وتحسين هذه العملية، قام 8109الفالحي 

 الجانبعدة اجتماعات مع تنظيم ، حيث تم 8102نونبر  09بتاريخ "ويلبا" الاسبانيإلقليم عمل

ظروف عمل الوقوف على و  8102تقييم العملية السابقة برسم املوسم الفالحي لإلاسباني، 

وإقامة العامالت املوسميات في حقول جني الفواكه الحمراء بإقليم ويلبا، واقتراح إجراءات 

 .توفير ظروف اشتغال أفضل للعامالت املغربياتوتدابير جديدة بغية 
 

على إضفاء الطابع الثقافي وإلانساني والتكويني على عملية  بين الجانبين قد تم الاتفاقو 

بدءا خال تغييرات جديدة على العملية لعامالت املوسميات املغربيات وإدل التشغيل املوسمي

ضمان والعمل على إلى حين عودة املستفيدات إلى بلدهن ألاصلي،  من إجراءات التحضير 

بمنطقة ويلبا عبروا عن رضاهم املشغلين إلاسبان أن و عملية مثالية وآمنة ومنظمة، السيما 

 .8102الفالحي عن ألاداء الجيد للعامالت املغربيات خالل املوسم 
 

 :ما يليوتتجلى الترتيبات املتفق عليها في

 ؛8102قة للعملية مبكرا ابتداء من بداية شهر دجنبر إعطاء الانطال -

القيام بحمالت تحسيسية مكثفة باملغرب وبإسبانيا تعتمد على ورشات وحمالت للتوعية  -

من خالل عرض مقاطع فيديو تظهر حقوق وواجبات وظروف اشتغال املستخدمات في 

 حقول الفراولة؛

أيام العمل القانونية لتمكين العامالت  التزام املشغلين إلاسبان باحترام الحد ألادنى من -

 يمكن استثمارها عند العودة إلى املغرب؛ املغربيات من مداخيل كافية

العمل على توفير سكن يستجيب للمعايير املعمول بها من تهوية وماء وكهرباء ودور  -

 لالستحمام والنظافة؛

اللغة العربية( بغرض توفير تعزيز دور الوسطاء )نساء يتقنن  السلطات ألاندلسية على عزم -

املساعدة واملعلومات للعامالت املوسميات وتمكينهن من الاتصال في حال تعرضهن ألي 

 مشكل مع إمكانية تدخل مفتشية الشغل في حالة التبليغ عن حصول مخالفات؛

تعزيز املشغلين لتأطير العامالت املوسميات ملساعدة النساء خالل مدة تواجدهن بالديار  -

 ...(؛ -التسوق  –انية )التنقل إلى ألابناكإلاسب

إدراج برامج ثقافية وتكوينية من أجل جعل مدة إقامة العامالت املوسميات داخل التراب  -

 إلاسباني أكثر مالءمة عبر تقديم الحكومة ألاندلسية لدعم مالي للمقاوالت املشغلة؛

شراكات مع جمعيات املجتمع عزم الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج على إبرام  -

املدني املغربية املتواجدة بإسبانيا للقيام بأنشطة ثقافية، باإلضافة إلى تجنيد شبكة 

 محامين العالم املغاربة لتقديم الدعم الالزم عند الضرورة.
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 الانفتاح على اسواق عمل جديدة 8.2

 

 كندا/الكيبيك 

بتكثيف الشراكة بين السفارة الكندية باملغرب والوكالة الوطنية إلنعاش  8102تميزت سنة 

التشغيل والكفاءات نظرا للحاجيات املهمة من الكفاءات التي تعرفها مختلف ألاقاليم الكندية. 

، فإنه من املنتظر أن تستقبل كندا في غضون % 6ففي ظل معدل البطالة الذي ال يتجاوز 

 سنوات املقبلة مليون مهاجر دولي، مع دعم مهم للهجرة الفرنكوفونية.الثالثة 
 

وتعرف العديد من القطاعات خصاصا في اليد العاملة، كما أن مجموعة من املهن تعرف 

إقباال بكندا، على سبيل املثال أخصائي في املعلوميات. وبدعم من السفارة الكندية باملغرب، 

الشغل املغرب بسوق  ت التجريبية من أجل تقوية تموقعبدأ العمل بالعديد من الاجراءا

في مشروع يتعلق بالتشغيل في  شاركت الوكالةالكندي الذي يعرف ديناميكية خاصة، حيث 

 قطاع تقنيات الاتصال بالكبيك . 
 

وفي إطار التنقيب عن فرص الشغل بالكبيك، شاركت الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل 

بباريس، والتي مكنت من التعريف بالوكالة لدى  8102الكبيك"  نسخة  والكفاءات في أيام "

 شركة كبيكية حلت بباريس من أجل التوظيف. 011أزيد من 
 

عائقا كبيرا لتقديم  الانجليزية أو الفرنسية يشكل أن عدم إتقان اللغاتإلى  هذا، وتجدر إلاشارة

الترشيح والحصول على التأشيرة ملجموعة من املرشحين املغاربة الذين يتوفرون على كفاءات 

تقنية، وباألخص في مجاالت ميكانيك السيارات والنقل الطرقي والحالقة والطبخ وتحويل 

تشغيل وتقنيات املعلومات، وهي قطاعات توفر فرصا مهمة لل ألالومينيوماملعادن ونجارة 

 بمجموعة من ألاقاليم الكندية.
 

 دول الخليج 

بالنسبة ألسواق الشغل بدول الخليج، فالعالقات مع دولة قطر في مجال الهجرة الاقتصادية 

، إذ تم التوصل بعروض عمل جد محدودة 8102لم ترق إلى املستوى املطلوب برسم سنة 

عملهم بسبب التخلي عنهم باألساس وهناك صعوبات من أجل التحاق العمال املنتقين بمقرات 

من قبل الجهات املشغلة. أما بخصوص مبادرة تشغيل الكفاءات املغربية بإمارة أبوظبي التي تم 

 .8106، فإنها تعرف تراجعا ملحوظا منذ سنة 8102إطالقها سنة 
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 أشغال املجموعات املشتركة الدائمة للهجرة 3.2

  إلاسبانية : /املغربيةاملجموعة املشتركة الدائمة للهجرة 

للمجموعة املشتركة الدائمة املغربية الاسبانية حول  07الاجتماع شاركت الوزارة في أشغال 

، والذي تناول خالصات اجتماع فريق العمل 8102أبريل  08الهجرة املنعقد بمدريد بتاريخ 

املغربية إلاسبانية املغربي الاسباني الخاص بالتشغيل املنبثق عن املجموعة املشتركة الدائمة 

، وكذا تعزيز تدفقات الهجرة 8107شتنبر  89حول الهجرة الذي انعقد بمدينة مدريد يوم 

كما شاركت الوزارة في  القانونية من أجل العمل، باإلضافة إلى باقي القضايا املرتبطة بالهجرة.

عرض تم تقديم  ، حيث8102شتنبر  02للمجموعة املنعقد بمدينة الصويرة بتاريخ  02الاجتماع 

منظومة التشغيل على الصعيد الدولي والاتفاق الثنائي املبرم بين البلدين في مجال اليد حول 

العاملة، وكذا خالصات عرض العمل املوسمي الذي تمت تلبيته برسم املوسم الفالحي لسنة 

8102. 
 

 :املجموعة املشتركة الدائمة للهجرة املغربية/ الفرنسية 

إحداث املجموعة  8102املغربي الفرنس ي في مجال الهجرة، شهدت سنة في إطار التعاون 

 8102مايو  12بمدينة مراكش بتاريخ  املشتركة الدائمة املغربية الفرنسية حول الهجرة

وشاركت الوزارة في أشغال اجتماعها ألاول الذي تناول سبل التعاون في مجال تدفقات الهجرة 

 القانونية إل جانب قضايا أخرى. 

عالوة على إحداث لجن فرعية مختصة منها لجنة التشغيل التي ترأس أشغالها مديرة و 

توسيع ضرورة  إلىخلص هذا الاجتماع في شقه املتعلق بمجال الهجرة القانونية التشغيل، 

العمل املوسمي إلى مجاالت أخرى، مع استهداف اليد العاملة املغربية املؤهلة وإطالق عمليات 

 .بين الطرفيننموذجية باتفاق 
 

، حيث 8102نونبر  19املنعقد بمدينة باريس بتاريخ  كما شاركت الوزارة في الاجتماع الثاني

وذكرت من خالله بوضعية  اللجنة الفرعيةأشغال قدمت الوزارة عرضا مفصال حول نتائج 

باملغرب تدبير تدفقات الهجرة الاقتصادية )عقود العمل املؤشر عليها لفائدة ألاجراء الفرنسيين 

واملغاربة املهاجرون إلى فرنسا(، وكذا باألهداف املسطرة في إطار اللجنة واملتمثلة في تشجيع 

الهجرة القانونية من خالل تشجيع إبرام عقود العمل القارة وتعزيز عروض العمل املوسمية 

ن تبادل ودراسة مختلف الاتفاقيات املبرمة بين البلدين في مجال الهجرة، السيما الاتفاق بشأ

 (.V.I.Eاملهنيين الشباب، باإلضافة إلى تحديد موقف بخصوص املتطوعين الدوليين بالشركات )
 

 للهجرة: الدائمتين تينة املنبثقة عن املجموعتين املشتركاللجن الفرعي 

ساهمت الوزارة في أشغال اجتماع لجنة "التشغيل" املنبثقة عن املجموعة املشتركة الدائمة 

إلاسبانية وكذا املجموعة املشتركة الدائمة املغربية الفرنسية حول الهجرة املنعقد املغربية 

  .8102يونيو  82بباريس بتاريخ 
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 ألاجانب عمل تدبير ومعالجة طلبات التأشير على عقود 2.2

مقابل  6.212ما مجموعه  8102بلغ عدد العقود املؤشر عليها لفائدة ألاجراء ألاجانب باملغرب برسم 

 (8107سنة  2.223)عقد عمل ألول مرة  8.972، منها (%89أي بانخفاض ) 8107خالل  2.928

 .(8107سنة  098) عقد عمل خاص بالفنانين 837و (8107سنة  2.337) مجدد عقد عمل 3.092و
 

 

 
( %2.0( متبوعين بكل من الصينيين )%86) عدد تأشيرات العمل املمنوحةألاجراء الفرنسيون  ويتصدر 

ثم  (%3.8) الجزائريينو ( %3.2( وإلاسبان )%2.9( والفلبينيين )%2.8وألامريكيين ) (%2.7والهنود )

 .(%3)ألاتراك 
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، يليه كل من %78.3ويأتي قطاع الخدمات في مقدمة القطاعات املستقطبة لألجراء ألاجانب بنسبة 

 (. %0.3والفالحة )( %01.8(  والبناء وألاشغال العمومية )%06.8قطاع الصناعة )

 
 

متبوعة وتتصدر جهة الدار البيضاء سطات باقي الجهات في استقطاب الكفاءات والعمالة ألاجنبية 

. ويمكن توزيع عدد العقود املؤشر وجتهي درعة تافاللت والرباط سال القنيطرة جهة مراكش آسفيب

 كالتالي: 8102و 8107سنتي  عليها حسب الجهات برسم

 
 

 املساطر وتحسين استقبال املرتفقينتبسيط  2.2

  ومالئمتها مع املستجدات:ساطر املتبسيط 

بتيسير إلادماج الوطنية للهجرة واللجوء، السيما في شقها املتعلق  الاستراتيجيةفي إطار تنفيذ 

، عملت الوزارة على تبسيط مسطرة التأشير على عقود عمل املهاجرين الذين تمت تسوية املنهي

من خالل إعفاء الجهات املشغلة )شركات،  8106و 8102وضعيتهم إلادارية برسم سنتي 
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جمعيات وأشخاص ذاتيين( من إلادالء بشهادة النشاط املسلمة من قبل الوكالة الوطنية 

 إلنعاش التشغيل والكفاءات.
 

 011)أجنبي عقد عمل أجير  030على ما مجموعه  8102سنة  تم التأشير وفي هذا الصدد، 

مقابل  ،لفائدة النساءعقد عمل  26 من بينهم ،في إطار التجديد( 30عقد عمل مبرم ألول مرة و

وبذلك وصل عدد التأشيرات املمنوحة من طرف الوزارة لهذه  .8107عقد عمل برسم سنة  22

 %32تأشيرة ) 826ما مجموعه  8102إلى متم سنة  8102الشريحة من املهاجرين منذ سنة 

 نساء(.

 
 

بلد املصدر والجهات  وتتوزع عقود العمل املؤشر عليها لفائدة هذه الفئة من املهاجرين حسب

 : والقطاعات كالتالي
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املتعلقة  8106ماي  12املوقعة بتاريخ  2/8106تفعيال لدورية السيد رئيس الحكومة رقم و 

على مذكرة 2018تم التوقيع خالل يوليوز "،املغربي في مجال "ألاوفشوريغ بتطبيق العرض

مشتركة بين وزارة الشغل وإلادماج املنهي ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد 

 بوضع مسطرة خاصة بالتأشير على عقود ألاجراء ألاجانب املرشحين للعملالرقمي تتعلق 

 بمقاوالت تزاول أنشطة  ألاوفشورينغ.
 

أجراء يتقاضون أجرا شهريا 2وتتجلى هذه املسطرة في إعفاء املشغلين املعنيين، في حدود 

لوطنية الف درهم، من إلادالء بالشهادة املسلمة من قبل الوكالة ا 81.111صافيا يتجاوز 

إلنعاش التشغيل والكفاءات التي تثبت عدم توفر كفاءات وطنية لشغل املنصب الذي 

سيشغله ألاجير ألاجنبي. ويعتبر هذا إلاجراء حافزا للشركات املعنية من أجل الزيادة في 

 .للشباباستثماراتها باملغرب وخلق املزيد من فرص الشغل 
  

58,8%
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5,3%

5,3% 3,8%
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العقود الم شر عليها لفائدة المهاجرين المستفيدين 

2018من التسوية االستتنائية حسب االجهات برسم سنة 

سطات -جهة الدار البيضاء الكبرى

القنيطرة -سال  -جهة الرباط 

الحسيمة -تطوان  -جهة طنجة 

مكناس-جهة فاس

جهة سوس ماسة 

جهة العيون الساقية الحمراء 

92,4%

6,1%

0,8%

0,8%

العقود الم شر عليها لفائدة المهاجرين المستفيدين 

2018من التسوية االستتنائية حسب االقطاعات برسم سنة 

الخدمات

الصناعة

الفالحة

البناء وا شغال العمومية



51 
 

 

بتحديد شروط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعامالت 09.08رقم  وعلى إثر دخول القانون 

، ومن أجل مالءمة نموذج عقد الشغل 8102أكتوبر  8والعمال املنزليين حيز تطبيق بتاريخ 

الخاص باألجانب مع مقتضيات هذا القانون، تم إصدار قرار وزير الشغل وإلادماج املنهي رقم 

( القاض ي بتغيير قرار وزير التشغيل 8102أكتوبر  31) 0221من صفر  81صادر في  3321.02

نموذج  ( بتحديد8112فبراير  19) 0282من ذي الحجة  89بتاريخ  321-12والتكوين املنهي رقم 

 . عقد الشغل الخاص باألجانب
 

وفي هذا إلاطار، تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع مختلف القطاعات املعنية )وزارة 

وإلادارة العامة لألمن الوطني والصندوق الوطني للضمان الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 

الاجتماعي والوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات( من أجل تدارس وضعية تشغيل 

، وكذا 09.08العامالت والعمال املنزليين ألاجانب املتواجدين باملغرب قبل صدور القانون رقم 

( في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موضوع انخراط املشغلين )ألاشخاص الذاتيين

باإلضافة إلى دراسة خضوع املشغلين الذاتيين من السلك الدبلوماس ي للمسطرة الجاري بها 

العمل في مجال تشغيل ألاجراء ألاجانب باملغرب. وقد تم اتخاذ عدة ترتيبات عملية في هذا 

 الشأن بخصوص مسطرة تراخيص العمل.
 

  سياسة القرب وتجويد الخدمات تعزيز 

تفعيال للتوجهات امللكية السامية، وفي إطار السعي إلى تحسين الخدمات املقدمة للمرتفقين 

مواصلة الجهود الرامية إلى تبسيط املسطرة  8102وتعزيز إلادارة إلالكترونية، تمت خالل سنة 

تم اتخاذ مجموعة من حيث  ،تعزيز سياسة القرباملتعلقة بالتأشير على عقود عمل ألاجانب و 

 :والترتيبات التاليةالتدابير 

  )فتح شباكين جديدين "تأشير" بكل من املديرية الجهوية للشغل وإلادماج املنهي )طنجة

لينتقل العدد إلاجمالي لشبابيك "تأشير" واملديرية الجهوية للشغل وإلادماج املنهي )فاس(، 

ؤسسات عمومية )املكتب الوطني للماء شبابيك. كما تم إجراء عدة مشاورات مع م 7

الوكالة املغربية للطاقة الشمسية( من أجل دراسة إمكانية فتح شبابيك  –والكهرباء 

 مماثلة  ملواكبة شركائها باملواقع الاستثمارية الكبرى.
 

  بشراكة مع مكتب املنظمة الدولية للهجرة  "تشغيل أجير أجنبي باملغرب"إعداد دليل عملي

خالل اللقاء الذي تم تنظيمه  املعنيينلفاعلين ل 8102فبراير  80 بتاريخباملغرب تم تقديمه 

 بمقر الاتحاد العام ملقاوالت املغرب.
 

  وفي أفق الربط التدريجي بين النظام املعلوماتي "تأشير" مع أنظمة باقي الشركاء، تم إجراء

املصالح املختصة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل دراسة  مشاورات مع

في إطار اتفاقية شراكة بين الوزارة والصندوق إلنجاز هذا الربط  واتخاذ إلاجراءات التقنية
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من أجل تيسير تبادل املعلومات بين النظامين، وكذلك الشأن بالنسبة للوكالة. كما تم 

املديرين الجهويين للشغل وإلادماج املنهي من الولوج  ذ الترتيبات الالزمة لتمكينااتخ

الستخراج املعطيات املتعلقة بالتأشيرات املمنوحة لفائدة أجراء أجانب إلى النظام مباشرة 

 متواجدين داخل نفوذهم الترابي.
 

  ألاجراء مسطرة تدبير عقود شغل ، تم تحيين الدليل الخاص ب8102وخالل شهر دجنبر

التي عرفها القطاع، ال سيما مع دخول قانون العامالت ألاجانب باملغرب وفق املستجدات 

 وتم وضعه رهن إشارة العموم باملوقع إلالكتروني للوزارة. والعمال املنزليين حيز التطبيق،

من آجال معالجة طلبات التأشير على  التدريجي التخفيض علىت مواصلة العمل تمكما 

تنظيم دورات تكوينية و  أيام كحد أقص ى؛ 01يوما إلى  31ألاجراء ألاجانب من  عقود عمل

 ملقاوالت املستعملة لنظام "تأشير"بعض الفائدة ، ال سيما لتعزيز قدرات الفاعلين

 موظفي املديريات الجهوية للشغل وإلادماج املنهي املعينين بكل من مدن طنجة وفاس؛و 

 .بانتظام "تأشير" املعلوماتي نظامالن تحسيصيانة و باإلضافة إلى 

 

 تدبير ومعالجة طلبات الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن التقاعد 6.2
 

إحداث لجنة 8102يناير  02بتاريخ  19/8102 مذكرة لوزير الشغل وإلادماج املنهي رقمبموجب  تم

اللجنة بدراسة هذه ، حيث قامت مختصة بدراسة طلبات الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن التقاعد

 362منح تم وفي هذا إلاطار  .8107طلبا سنة  372مقابل(  %نساء 88) طلبا لالستمرار في العمل 212

 336منها  من مجموع الطلبات املدروسة( %90) ترخيصا باالستمرار في العمل بعد بلوغ سن التقاعد

 8107(. ومقارنة مع سنة نساء %32لفائدة أجراء أجانب ) 38( ونساء % 80) لفائدة أجراء مغاربة

 .%31 ترخيص(، فقد تم تسجيل ارتفاع يقدر ب 823)
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 تي:كاآلوالقطاعات والجهات الاستمرار في العمل حسب املهن  مجموع طلباتوتتوزع 
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 خالصة

 

للنهوض بالتشغيل، منها بلورة وتنزيل املخطط الوطني للنهوض  بفتح أوراش مهيكلة 8102تميزت سنة 

، وإعداد مقاربة تروم تعزيز جهوية التشغيل مبنية على وضع برامج جهوية 8180بالتشغيل في أفق 

 011.111للتشغيل، باإلضافة إلى الرفع من وثيرة إنجاز البرامج إلارادية للتشغيل التي تجاوزت سقف 

 إدماج.
 

التي تشرف عليها  التقدم في إنجاز وتنفيذ إلاجراءات املسطرة ضمن برنامج "ممكن"وبقدر ما تم 

، ال سيما إعداد الاليات القانونية واملسطرية أو اقتراح املقاربات املناسبة، بقدر ما الوزارة مباشرة

 يالحظ بعض التأخير في إنجاز باقي التدابير التي تشرف عليها قطاعات أخرى. 
 

 ألامر إلى العوامل التالية:عزى هذا يو 

  صعوبة التنسيق بين املتدخلين املعنيين بتنفيذ املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل باعتبار

 الطبيعة العرضانية للتشغيل مما يحد من وثيرة إلانجاز؛

  أغلبية إلاجراءات والتدابير ذات طابع تشريعي أو تنظيمي تتطلب توافقات بين قطاعية وتتم

 محدد؛ وفق أفق زمني

  تزامن تنزيل املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل مع ورش الجهوية املتقدمة الذي ال يزال في

 طور التوافقات فيما يخص الاختصاصات الذاتية واملشتركة.
 

دورية مع الوزراء التي تشرف قطاعاتهم على مجموعات العمل على عقد اجتماعات لذا، فقد تم اقتراح 

من جهة . تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة بهدف التسريع من وثيرة إلانجاز العمل املوضوعاتية

طالق حوار يعتبر تنظيم اللقاء الوطني حول التشغيل والتكوين فرصة سانحة يتعين استغاللها إل أخرى، 

الرفع من وثيرة و مراجعة البرمجة الزمنية للتنفيذ بهدف  وطني حول املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل

 .إلانجاز
 

 املحاور التالية: 8109هذا، وقد سطرت الوزارة برسم برنامج عملها في مجال التشغيل لسنة 

 :دعم وتطوير البعد الجهوي للتشغيل من خالل ألاوراش التالية 

 ؛دعم الجهات في بلورة إلاجراءات الجهوية للنهوض بالتشغيل -

الجهوية للتشغيل بناء على إنجاز تشخيصات ترابية  برامجالجهات في إعداد ال مواكبة -

 ؛للتشغيل

 .تعزيز قدرات الفاعلين الجهويين في مجال التشغيل -

  



55 
 

 

 بالجهات من خالل وضع وإرساء دعم إلادماج الاقتصادي للشباب  مشاريع تنسيق تنزيل

 منظومتين جهويتين:

 ؛منظومة تحسين قابلية التشغيل ودعم إلادماج املنهي -

 .منظومة تطوير الحس املقاوالتي ودعم إنشاء املقاوالت الصغرى  -
 

 من خالل  املنهي دعم القطاع الجمعوي الفاعل في تحسين قابلية التشغيل ودعم إلادماج

في إلادماج املنهي للباحثين  الجمعوي الخاص و إطالق عمليات تجريبية تهدف إلى إشراك القطاع 

 .عن شغل عبر مقاربة التمويل القائم على النتائج
 

  مبنية على التنقيب عن فرص شغل بأسواق  لتشغيل على الصعيد الدوليلتطوير منظومة

عمل بالخارج وتحديد شركاء جدد ووضع برامج جديدة لإلدماج املنهي على املستوى الدولي 

 .تنظيمية الالزمةووضع آلاليات القانونية وال

 

 


