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 3تدابير
للتنزيل

.1دعم إنشاء مناصب جديدة
والمحافظة على المناصب
القائمة
 3تدابير
للدعم
 .2إعداد أفضل
للخريجين
لسوق الشغل
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 .3تحسين عالقات الشغل
وظروف العمل

تدابير الدعم |  .1دعم إنشاء مناصب جديدة والمحافظة على المناصب
القائمة
✓ التنصيص على ربط التحفيزات واإلعفاءات بمناصب التشغيل في ميثاق
االستثمار و مختلف اليات التمويل
✓ إطالق استثمارات عمومية مع ربط األولوية بمناصب الشغل
)(PIMA
✓ تطوير القطاع الجمعوي الذي يعتبر خزانا للتشغيل في إطار خدمات
القرب (إطار محاسباتي ،تحفيزات جبائية واجتماعية)

✓ رفع وثيرة تفعيل االستراتيجيات والمخططات القطاعية
✓ إحداث لجنة لليقظة حول سوق الشغل
✓ تسريع المصادقة على اإلطار القانوني لالقتصاد االجتماعي والتضامني
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تدابير الدعم |  .2إعداد أفضل للخريجين لسوق الشغل
✓
✓
✓
✓

تعزيز وتطوير القدرات والسلوكيات (الكفاءات الناعمة والحياتية)
وضع برمجة محددة لتعزيز اتقان اللغات مع تطوير المناهج والبرامج
تطوير طاقة التكوين المهني مع تعزيز التكوين بالتناوب
إدخال مقاربات لتعزيز المهنية بالشعب ذات االستقطاب المفتوح
• منصات للتكوين عن بعد لتطوير القدرات والسلوكيات والحس المقاوالتي
• منصات للتكوين عن بعد لتطوير امتالك اللغات
• توسيع االستفادة من التداريب الميدانية

✓ تطوير نظام الباكلوريا المهنية
✓ إدخال وحدات لتطوير الحس المقاوالتي واستكشاف المهن والحرف
انطالقا من طور االبتدائي
✓ الرفع من نسبة الشعب الممهننة بالتعليم العالي
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تدابير الدعم |  .3تحسين عالقات الشغل وظروف العمل
✓ وضع ميثاق اجتماعي والعمل على توسيع مجال االتفاقيات الجماعية
✓ السهر على تعميم التغطية االجتماعية لألجراء والتفعيل التدريجي
لتغطية غير األجراء
✓ تعزيز مراقبة احترام الحقوق األساسية في الشغل والعمل على إخراج
القانون المنظم لحق اإلضراب
✓ اعتماد أنماط جديدة للتشغيل (التشغيل عن بعد ،التعاقد ،التشغيل لبعض
الوقت)...،
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 .1تقليص المسافة بين الباحثين
عن شغل وفرص اإلدماج المهني

 3تدابير
تحفيزية
 .2تحفيز المقاوالت على
اإلدماج ودعمهم في
مسلسل التشغيل
9

 .3مواكبة ودعم كل
حامل لمشروع
مقاوالتي

تدابير تحفيزية |  .1تقليص المسافة بين الباحثين عن شغل وفرص
اإلدماج المهني

 .1التكوين
التقني

القدرات  /السلوكيات
الجواز
اللغوي
الجواز الرقمي
الجواز التجاري
تقنيات البحث عن عمل
تطوير الحس المقاوالتي
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 .2التدريب
التدريب بالقطاع الخاص
تدريب في إطار الخدمة
المواطنة
مقاولة
التدريب
التأطير من طرف حرفيين

تدابير تحفيزية |  .1تقليص المسافة بين الباحثين عن شغل وفرص
اإلدماج المهني
تعزيز وتوسيع الخدمات والتدابير الموجهة لمختلف الفئات
األشخاص في وضعية إعاقة
•
•
•
•

•
•
•
•

تعزيز التشغيل الذاتي
تحديد المهن  /الحرف المزاولة من طرف هذه الفئة
إنجاز دراسة إلقامة شراكة مع القطاع الخاص (حصيص
المناصب
وضع تحفيزات وعقود مدعمة للتشغيل المأجور

الشباب في وضعية ال تعليم وال
تكوين
وال بحث عن شغل

إنجاز دراسة لتحديد أسباب هذه الوضعية وتحديد
االنتظارات
بلورة مقاربة ومحتوى التوعية والتكوين بهدف محاربة
اليأس
اطالق عمليات تجريبية عبر وضع منظومة متكاملة
حسب الحاجة
تعبئة المجتمع المدني لتأطير هذه الفئة

النساء في وضعية هشة
• تعزيز برامج التشغيل الذاتي
• إنجاز دراسة لتحديد آليات دعم التشغيل المأجور
الالئق
• تقوية الشراكة مع المجتمع المدني إلرشاد وتوجيه
وتكوين هذه الفئة

الساكنة القروية
• تعزيز الخدمات وبرامج التكوين الموجهة لهذه الفئة
بتمويل من التعاون الدولي
• توسيع الخدمات وبرامج التكوين والتشغيل الذاتي
بتمويل من مجالس الجهات ومجالس األقاليم
والجماعات القروية

تدابير تحفيزية |  .2تحفيز المقاوالت على اإلدماج ودعمهم في مسلسل
التشغيل

دعم المقاوالت في مسلسل التشغيل

 .1استباق الحاجيات من الكفاءات والموارد البشرية  :تعزيز الدراسات االستشرافية
 .2المساعدة على تحديد الحاجيات من الكفاءات  :تعميم دالئل الحرف والمهن ،وضع
منظومة للتكوين عن بعد حول تقنيات التشغيل لفائدة المقاوالت الصغرى
 .3المواكبة في مسلسل االنتقاء  :تجويد االنتقاء األولي عبر االختبارات السيكو تقنية
واللغوية ،تنظيم قوافل لالنتقاء عبر التراب الوطني...

مواصلة تعزيز وتنويع البرامج التحفيزية
.1
.2
.3
.4
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عقد «التكوين من أجل اإلدماج»
برنامج «تحفيز»
عقد االندماج المهني
عقود مدعمة لفائدة بعض الفئات

تدابير تحفيزية |  .3مواكبة ودعم كل حامل لمشروع مقاوالتي
وضع منظومات وبرامج تهم كل مراحل المقاولة
تعزيز قرب الخدمات والتأطير

استهداف األنشطة الواعدة
08

تجنيد وتنويع الدعم المالي
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تنسيق الجهود وتعزيز
التكامل بين المتدخلين
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توفير حلول للمحالت والعقار
على الصعيد الترابي
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تعزيز التأطير البعدي

تشجيع المشاريع الجيدة وخلق
دينامية مقاوالتية مستمرة

مالءمة اإلجراءات
القانونية والتطبيقية
للتشغيل الذاتي

 .1وضع برامج جهوية للتشغيل في إطار
تعاقد مع الجهات

 3تدابير
للتنزيل
 .2تعزيز تقريب
الخدمات
من المستفيدين
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 .3إطالق برنامج لتأطير
الباحثين عن شغل من طرف
ذوي الخبرة المتطوعين

تدابير للتنزيل |  .1وضع برامج جهوية للتشغيل في إطار تعاقد مع الجهات
التصور األولي للمركز الجهوي للتشغيل وتطوير الكفاءات

التشخيص
رصد سوق الشغل الجهوي

منظومة

منظومة

التشغيل الذاتي

تكوين الباحثين عن شغل

هندسة التشغيل
والتكوين
 مجموعة ذات نفع عام األعضاء :وزارة الشغل واإلدماج المهني ،الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات ،الكونفدرالية العامةلمقاوالت المغرب الجهوية ،مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ،الجامعات ،وكالة التنمية االجتماعية،
الفاعلون الترابيون...
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تدابير للتنزيل |  .2تعزيز تقريب الخدمات من المستفيدين
وحدة لتقديم الخدمات
على بعد أقل من 20
كلم أو ساعة بالنقل
العمومي

الوحدة

المستوى
الوطني

المستوى
الجهوي

التعاون
الدولي

مركز جهوي للتشغيل الذاتي
وحدة إقليمية للتشغيل

وكالة جهوية

+

وحدات محلية للتشغيل الذاتي في إطار شراكات ترابية

وكالة إقليمية

+

وكاالت كتنقلة

وكالة جامعية

+

وكالة محلية

+

وكالة متنقلة

+

خدمات عن بعد
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+

+
+

تدابير للتنزيل |  .3ميثاق األجيال من أجل
العمل منظومة وطنية لتأطير الشباب ما بين  18و 39سنة من طرف ذوي الخبرة المتطوعين الذين تتراوح
أعمارهم ما بين  35إلى  70سنة وما فوق
الهدف :

منح كل شاب حامل شهادة أم ال ،دعما عن قرب،
(توجيه ،إعطاء الثقة )... ،لمساعدته على البحث عن
فرص لإلدماج.
مؤشرات النجاعة:

االتصال  /المؤطر
▪عدد
ربطمنظومة
المكونات لل
الصغرى
المقاوالت
معياري /عدد
ات المهنية
اإلدماج
.1عدد
▪
الحقوق
بطاقة "
للتوجيه :
إطار
وضع
المنشأة
والواجبات“ ،اجراءات العمل (التردد والمكان
والمنهجية …)  ،وعقد التوجيه
 .2إنشاء منصة معلوماتية رقمية لتسجيل الشباب الراغب
من االستفادة من خبرة المؤطرين (السن ،التجربة،
الكفاءة )...
 .3تنظيم حملة إعالمية وطنية ،مقاطع فيديو وشهادات
محلية بمختلف اللهجات وبجميع جهات المملكة

MENTO
RÉ
18 à 39
ans
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تصميم العرض
 – 1الوكالة :
• الخدمات والمنجزات والرؤية واألهداف المستقبلية

 - 2التشخيص الترابي التشاركي لوضعية التشغيل بجهة الرباطسال  -القنيطرة
 - 3توصيات النعاش التشغيل بعمالة سال .

الوكالة
المستفيدون المباشرون من خدمات
الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات
•
•
•

الباحثون عن عمل (مختلف الفئات) ؛
المشغلون ؛
الحاملون لمشاريع التشغيل الذاتي .

الخدمات الموجهة للباحث عن شغل
استقبال
الخدمات الحرة

التوجيه
الباحث عن شغل المستقل

الباحث عن شغل غير المستقل
تحديد المشروع المهني
التكوين التأهيلي

ربط الصلة بالمقاوالت

ورشات البحث عن شغل

حاملي المشاريع

تأهيل المشروع
انجاز دراسة الجدوى
مواكبة خلق المقاولة

المواكبة قصد االدماج

التشغيل الذاتي

أهداف الوكالة لعمالة سال
اإلجراءات

حصيلة
2017

ادماج

2215

2650

تكوينات تأهيلية وتكوينات
تأهيلية مبادرة جهوية

265

وطنيا
300

مستفيد من ورشات البحث عن
شغل

2449

2500

أهداف  2018أهداف  2019أهداف  2020أهداف 2021

ادماج
20000
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35
خلق المقاولة
2000
32مواكب
مقاولة
مقابلة توجيهية4000
4025
مستفيد من مقابلة توجيهية
مستفيد من ورشات البحث عن شغل

2945
جهويا
350
18250

75000

2965

40400

3250

3625

400

450

50

60

240
80000

4200

19050

50000

2600

4550

4900

14690

2750

3000

التشخيص الترابي التشاركي لوضعية التشغيل
بجهة الرباط  -سال  -القنيطرة

بعض التوصيات األولية للنهوض بالشغل جهويا
 توصية عامة :
• جعل التشغيل كهدف مركزي بالنسبة لمخطط التنمية الجهوي وتوجيه اختيارات هذا األخير نحو
تكثيف خلق فرص الشغل
• ضرورة تعميق التشخيص الترابي التشاركي لرصد أهم التحديات.

 .Iالنهوض بتنمية القطاعات والمنافذ )(nichesاالقتصادية المحدثة لفرص الشغل
 مواكبة خلق التشغيل في القطاعات المصدرة والقطاعات الواعدة بالنسبة القتصاد الجهة
 دعم التشغيل الذاتي :

– تنمية روح المبادرة ؛
– تكوين بنك ألفكار مشاريع ؛
– تقديم الدعم المالي للشروع في إنجاز المشروع ؛
– تقديم المواكبة في مرحلة ما بعد اإلحداث.
 وضع التدابير لقطاع الفالحة كخزان للشغل لبعض سالسل اإلنتاج التي تعرف خصاص.

بعض التوصيات األولية للنهوض بالشغل جهويا
 مواكبة قطاع االقتصاد االجتماعي والتضامني :
– وضع آليات خاصة لمواكبة النسيج الجمعوي
– مواكبة الجمعيات والتعاونيات من حيث التأطيرخاصة في مجال جودة المنتوج والتسويق.

 تشجيع ودعم خدمات القرب التي تشكل خزانا لخلق فرص الشغل  :خدمات لفائدة
األسر ،خدمات لفائدة المقاوالت والمهن الحرة ،خدمات لفائدة الجماعات المحلية
 تثمين النفايات كصناعة جديدة لخلق مناصب الشغل و توفير الطاقة.
 تثمين الحفاظ على الموروث الثقافي العمراني بالمدن العتيقة كخزانا لمناصب الشغل.

بعض التوصيات األولية للنهوض بالشغل جهويا
 .IIتعزيز نظم تطوير الكفاءات لدى الشباب والكبار في عالقة مع حاجيات سوق الشغل

 تقريب عرض التكوين لحاجيات سوق الشغل من الكفاءات
 دعم التكوين من أجل تحسين القابلية للتشغيل خاصة لدى فئة غير الحاملين للشواهد
وذوي المؤهالت الضعيفة

 دعم التكوين في الكفاءات األساسية المالئمة لحاجيات سوق الشغل خاصة منها التواصل
والمهارات الحياتية

بعض التوصيات األولية للنهوض بالشغل جهويا
 .IIالمنظومة الجهوية إلنعاش التشغيل و الحكامة
▪ تقوية الشراكة بين القطاع العام والخاص والجمعوي في مجال الوساطة في التشغيل
▪ تطوير التشغيل في مجال الخدمات ذات النفع العام والخدمات االجتماعية
▪ توسيع شبكة الوساطة عبر إحداث فضاءات لتوفير خدمات التشغيل عن قرب بشراكة مع
المؤسسات الجهوية
▪ إحداث مجموعة عمل للتفكير في خلق مرصد جهوي للتكوين والتشغيل بتنسيق مع المرصد الوطني
▪

خلق صندوق جهوي/محلي للنهوض بالتشغيل

▪ إدراج مقاربة النوع في جميع مراحل المنظومة الجهوية للتشغيل من أجل تشجيع ولوج النساء سوق
الشغل و تحسين ظروف العمل.
▪ تعزيز التواصل و اإلنفتاح على اإلعالم للتعريف بالتدابير و اإلجراءات المتخذة لبناء منظومة جهوية
مندمجة للتشغيل.
▪ تعميم التجارب النموذجية الناجحة لمبادرات الشباب حاملي الشهادات لنشر ثقافة المقاولة لذى
خريجي الجامعات و خلق مناصب الشغل.

توصيات النعاش التشغيل بسال

اقتراحات لنهوض بالتشغيل بسال
 انشاء منظومة مؤسساتية للتشغيل الذاتي يساهم فيها كل الفاعلين وذلكلخلق دينامية حول األنشطة المذرة للدخل بإنشاء تمويل تشاركي للمشاريع
خلق مشاتل وحاضنات للمقاوالت الصغرى والتعاونيات وتدبيرها تشاركيا تنويع في اليات التمويل لتشمل مراحل انشاء المقاولة من االنشاء القانونيالى انطالقة النشاط االقتصادي
استفادة الباحثين عن الشغل من حاملي الشهادات وغير حاملي الشهادات منالتكوين التأهيلي األنسب لحاجيات المقاوالت بهدف تحسين فرص االدماج
للمستفيدين

اقتراحات لنهوض بالتشغيل بسال
 توسيع شبكة وكاالت الوكالة الوطنية النعاش التشغيل والكفاءات علىمستوى العمالة وذلك بإنشاء وكالة ثالثة بسال الجديدة والتي بموجبها سيتم
توقيع اتفاقية شراكة،
استفادة الباحتين عن الشغل من اإلدماج في قطاع السيارات بالمنطقةالصناعية وذلك عبر تنظيم قوافل للتشغيل على مستوى مختلف تراب العمالة،
 استفادة المشاريع المدرة للدخل من مبلغ  5000درهم كدعم النطالقةالمشروع ،

 مواكبة حاملي المشاريع المدرة للدخل من التكوين ودعم القدراتالمقاوالتية،

مقترح لتنزيل مشروع مركز متعدد الخدمات بسال

إنشاء مشروع مركز متعدد الخدمات بسال على غرار مركز متعدد الخدمات
للمقاولين الشباب بالعكاري
و سيتم تفعيل هذا االقتراح عبر إنشاء هذا المركز و تتمثل أهدافه كما يلي

مشروع مركز متعدد الخدمات بسال
المنظومة
لجنة التدبير:

 مجلس مدينة سال(صاحب المشروع). مجلس عمالة سال. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. المركز الجهوي لالستثمار. االتحاد العام لمقاوالت المغرب.جامعة محمد الخامس .مكتب التكوين المهني و
إنعاش الشغل
 -الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات

 الدراسة والمصادقة على لتوجهاتاالستراتيجية للمركز.
 -توفير المساعدات األساسية.

 تسيير المركز. تحسيس الشباب و تطوير الفكرالمقاوالتي.
 استفادة من تكوينات في القدراتالمقاوالتية.

تسيير المركز:

 -الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات.

 استفادة من فضاءات المركزكحاضنات للمقاوالت
 الدعم و المواكبة القبلية و البعديةللمقاوالت
 -إنشاء فضاء لتسويق المنتجات

مشروع مركز متعدد الخدمات بسال
المنظومة
 الشركاء الرسميين :(أعضاء لجنة التدبير).

المنظومة البيئية
للمشروع

 الشركاء المحتملين :غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات.
مكتب تنمية التعاون.
الضمان االجتماعي.
مغرب المقاوالت الصغرى و
المتوسطة.
االبناك و مؤسسات القروض الصغرى.
الجمعيات.
......

 تقديم المعلومات و التوجيهات. تمويل المشاريع. تقوية الكفاءات. المساهمة في اعداد دليل عمليللتشغيل.
 المساهمة في تعبئة صندوق تمويلالمشارع

"مشروع مبادرة ادماج لدعم الشباب حاملي
المشاريع المدرة للدخل"
مكونات المشروع
يهدف هذا المشروع إلى :
 تمويل و دعم أنشطة مدرة للدخل المواكبة والتأطير القبلي و البعدي للشباب المستفيدين.الشركاء
 مجلس مدينة سال(صاحب المشروع). مجلس عمالة سال. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات المركز الجهوي لالستثمار -جمعيتان ذات المنفعة العامة

"مشروع مبادرة ادماج لدعم الشباب حاملي
المشاريع المدرة للدخل"
المبادئ المؤسسة لعقد الشراكة
التزم األطراف الموقعة على االتفاقية بالعمل جماعيا على إنجاز المشروع وذلك بتوفير
التمويل والمواكبة القبلية والبعدية للمستفيدين مع مراعاة أهداف وفلسفة ومقاربة
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وخطة ومنهجية عملها.
األهداف
 تمكين الشباب من االستفادة من مشاتل وحاضنات المقاوالت تقوية قدراتهم المقاوالتية عبر االستفادة من التكوينات قبل و أثناء و بعد خلق المقاوالت االستفادة من مبلغ  5000درهم كدعم النطالقة المشروع -مساعدة الشباب على تسويق المنتجات

شكرا على انتباهكم

