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مهام الوكالة
قانون  : 51-99تأسيس الوكالة الوطنية



الوساطة (ربط العالقة بين المشغلين و الباحثين عن شغل)



تقديم االستشارة للمشغلين



تقديم االستشارة للباحثين عن شغل



مواكبة حاملي مشاريع التشغيل الذاتي



تمويل تكوينات تكميلية لصالح الباحثين عن شغل



نشر بيانات حول سوق الشغل

انىكانت انىطُيت إلَعاش انخشغيم و انكفاءاث
في خذيت انكفاءاث

أنتم تشغلون ،نحن نواكبكم
أنتم تبحثون عن شغل ،نحن نبحث معكم
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الخدمات المقدمة للباحثين عن شغل

سياسات نشيطة للتشغيل
االستقبال

 االستقبال ،التسجيل ،اإلخبار و التوجيه
 تطوير قابلية التشغيل(التكوين التأهيلي)
 ربط الصلة بالمقاوالت

فضاء الخدمة الحرة
التوجيه
باحث عن شغل ذو استقاللية

ربط الصلة
بالمقاوالت
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باحث عن شغل عديم االستقاللية

حامل مشروع مقاولة

تحديد المشروع المهني

تأهيل المشروع

تكوين تأهيلي

صياغة دراسة الجدوى

تدريب بالوسط المهني

دعم انطالقة المشروع

مواكبة ألجل اإلدماج

تتبع ما بعد االنطالق
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تنمية خدمة القرب

انخذياث انًقذيت نهًشغهيٍ
 المواكبة خالل عمليات التشغيل
 الدعم من أجل االستفادة من مقاييس التشغيل
 استباق حاجيات المقاوالت من الكفاءات
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(إنشاء أحواض للكفاءات)
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يهاو انىكانت عهً انًسخىي انذوني

”...معالجة عروض العمل الواردة من الخارج
و استكشاف فرص تشغيل المواطنين المغاربة الراغبين
في الهجرة“...

خذياث انىكانت انىطُيت في يجال
انخشغيم انذوني

قانون  99-51المادة 3
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االتفاقيات المبرمة *

انبهذ انشريك

حاريخ انخىقيع

أنًاَيا االححاديت

 21يايى 1963

فرَسا

فاحح يىَيى 1963

بهجيكا

 17فبراير 1964

هىنُذا

 14يايى 1969

اسباَيا

 25يىنيى 2001

ايطانيا

َ 21ىفًبر 2005

قطر

 17يايى 1981

انعراق

 20يايى 1981

اإلياراث انعربيت انًخحذة

 22ديسًبر 1981

األردٌ

 20أبريم 1983

نيبيا

 04غشج 1983

أهداف اتفاقيات اليد العاملة

 وضع إطار قانوني ينظم حركية األشخاص وفق
تشريعات بلد االستقبال و المغرب

* استمر العمل بهذه االتفاقيات بشكل
طبيعي إلى غاية  1974تاريخ اندالع
األزمة االقتصادية المرتبطة بالبترول،
ليستمر بعد ذلك تدبير أفواج الهجرة
الموسمية و تلك المرتبطة بالتجمع
العائلي
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 االستجابة لحاجيات بلد االستقبال من اليد العاملة

9

بنيات التشغيل الدولي بالوكالة الوطنية

المدير العام

• قسم التشغيل الدولي باإلدارة العامة
•  04وكاالت جهوية متخصصة
•  70فضاءات للتشغيل الدولي بالوكاالت المحلية

رئيس قسم التشغيل
الدولي

• شراكات مع شبكة من مصالح التشغيل العمومية
مصلحة استخدام
األجانب
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مصلحة مواكبة المرشحين
للهجرة

مصلحة مواكبة
المشغلين األجانب
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قسم التشغيل الدولي

الوكالة الدولية
مراكش

 27فضاء
14

الوكالة الدولية
فاس

الوكالة الدولية
طنجة

 18فضاء

 08فضاء

الوكالة الدولية
الرباط

 17فضاء
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شراكت يؤسساحيت يهًت

التشغيل الدولي :التموقع المؤسساتي

تنشيط اتفاقيات تبادل اليد العاملة
عقد شراكات عملية و نسج شبكة من التحالفات
المتابعة اإلعالمية لسياسات الهجرة المتبعة بدول االستقبال
انجاز و تطبيق البرامج الرامية الستكشاف فرص تشغيل المغاربة
بالخارج
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برَايج انخذبير انشًىني نههجرة انًىسًيت
في احجاِ اسباَيا

المراحل التي تتم بالمغرب

 استقبال عروض العمل و المصادقة عليها
 إشهار عروض العمل
 إجراء االنتقاء األولي
 إجراء االنتقاء النهائي
 مواكبة المرشحين النجاز المستلزمات اإلدارية
 اإلعداد للسفر
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انخخبع

انًراحم انخي حخى بانخارج

تتم متابعة أوضاع المهاجرين الموسميين باسبانيا من خالل:

 األجهزة الرسمية في دولة االستقبال :مفتشية الشغل و النقابات

 االستقبال

 الزيارات الميدانية ( الوكالة الوطنية أو جهات حكومية أخرى)

 شروط العمل

 الوسطاء االجتماعيين العاملين ببلدية كرطاية

 تنظيم العودة بالنسبة للموسميين

 تدبير الشكايات من طرف مصلحة العمل و الهجرة بسفارة أسبانيا بالرباط
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استخدام العمال المغاربة
الموسميين بفرنسا

Haute Corse
BASTIA
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نظـام فعـال :مبادئ العمل

 السالمة :تدبير عروض العمل عبر مخاطبين من دول االستقبال
 الثبات :يتم انتقاء المرشحين على أساس معايير موضوعية قابلة للفحص
 المجانية :لكل المستفيدين من خدمات الوكالة الوطنية
 الشفافية :عبر استعمال مساطر داخلية للعمل متبعة بالوكاالت المحلية
 االستشراف :عبر وضع قاعدة بيانات محينة حول المرشحين
 التأقلم :نظام تم تطبيقه بكل المناطق بالمغرب
 االنسجام الداخلي :نظام مندمج مع باقي البنيات المكونة للوكالة الوطنية
 الجودة :متوفرة في كل الخدمات المقدمة
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طًىحُا

هجرة و تنمية

• بناء و تطوير شراكات لتدبير الهجرة الشرعية على أساس
”رابح  -رابح“ لفائدة:

 خلق فرص عمل خالصة
 تنمية شخصية و مهنية للمستفيدين

المهاجرين
أرباب العمل
دول االستقبال

 مداخيل و عائدات مناسبة
 وسيلة لدعم التنمية المحلية

 جعل النتائج في خدمة التنمية الوطنية
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شكرا على حسن االنتباه
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